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Madde 1: a) Bu protokol, Teki

arasında ön lisans ve ljsans e

araştırma-geliştirme projeleri, bil

çalışmalarla ilgili esaSlarl belirlem

b) Bu protokol, Programa katıla

ık kemal universitesi ile yıldız Teknik universitesi

imi, iisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel ve teknoloJik

yal ve kültürel etkinlikler alanlarında yapılacak ortak

Pyi amaçlar

üniversitelerin ön lisans ve lisans eğitim-öğretiminde yapacakların

işbirliği, öğretim üyelerinin lisan itim-öğretim programlarında görevlendirilmeSi esaslarl ile

ortak lisansüstü eğitim-öğretim larına kayıt olacak öğrenci, öğretim yardımcısı, okutman

Kurul ve Sekretarya

Madde 3: a} lşbirİiği ilgili üni

yürütülür.

ite rektörlerinden oluşan üst kurul tarafından planlanır ve

]

Sllstu eg

otnr".
ve öğretim görevlılerinin belirllnmesi esaslarını; ortak bilimsel ve teknolojik araştlrma-

geliştirme projelerinin ha.,lanr{s, esaslarını; bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler alanlarında

yapılacak ortak çalışmalarla ilgili 
İsaslan 

kapsar.

Dayanak

Madde 2: Bu protokol, 2547 sayl|Yasa'nın 40. Maddesine 2547 saytıYasa'nın 7. maddesinin

birinci fıkrasının (b) o|noine dayanılarak haArlanan TüIk Yükseköğretim

kurumları Arasında Öğrenci ve Ögretim Elemanı Değişimine iıiş*in yönetneliğe

dayanmaktadır.

b) Universiteler arasındaki

işbirliği. ortak lisansüstü eğitimi.

sosyal Ve kültürel etkinlikler aIanla

ön lisans Ve lisans eğitim-öğretiminde

bilimsel ve teknolojik araştlrma-geliştirme projeleri, bilimsel,

nda yapılacak ortak çalışmalar|a ilgili işlemler, üniversitelerin

rektörleri tarafından

müdürlerden, dekanlarda

yürütülür. İşbirliği alanının

bir rektör yardımcısı başkan|ığında i|gili

müdürlerinden oluşan ayrl alt ku ru lla r taraflndan

9örevleJdirılen

n Ve 
İnstitü

niteliği, ktpsam ı ve özelliğine göre birden fazla alt kurul kurulur

rJ
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c) On lisans veya lisans eğitirn-öğretiminde işbirliği yapılacak alanlar, ilgili müdürler veya

dekanlar (alt kurul) tarafından hdzırlanan ortak raporla tespit edilir.

Rapor, müdürler veya dekanlar taraflndan bağll buıunduklarl üniversite rektörlüklerine sunulur. Bu

alanlardaki işbirliği ile iloili isleml3r rektör taraflndan yürütülür.

d) Açılacak ortak lisansüstü eğitim programları, enstitü müdürleri alt kurul

taraf|ndan hazırlanan ortak raporla tespit edilir. Rapor, enstitü müdürlerince bağll

bulundukları üniversite rektödÜklerine sunulur. Ortak lisansüstü eğitim program(lar)ınIn

hangi üniversitede açılacağı ühiversitelerin rektörleri (üst kurul ) tarafından belir|enir Ve

Yükseköğretim Kurulu'na başvuru işlemlerini belirlenen üniversite rektödüğünce yürütür.

e) Bilimsel ve teknolojik araştlrı]na-geliştirme projeleri, bilimsel, sosyal Ve kültürel etkinlikler

alanlarında yapllacak ortak çallşmalar üniversitelerin rektörleri taraflndan görev|endirilen rektör

yardlmcılarl (alt kurul) taraflndan hazırlanan ortak raporla tespit edilir. Rapor, rektör yardımcıları

taraflndan bağll bulundukları üniv$rsite rektörlerine sunulur. Bu alanlardaki ortak çalışmalar ile ilgili

işlemler rektör tarafından yürütülür.

f) İşbirliği programının sekretaryastnı yürütecek üniversite, her yıl Haziran ayı içinde yapılan

toplantıda belirlenir

Uygulama

Madde 4: a) İşbirliği kapsamındlki üniversitelerde ön lisans veya lisans eğitim-oğretiminde,

lisansüstü eğitim programlarındd görev alan öğretim üyelerinin yolluk ve ders ücretlerinin

hesaplanmasında 2547 ıay yasantn 40/d maddesi esas alınır.

b) Öğretim üyeleri, işbirliği progr{rı kapsamındaki üniversitelerin lisansüstü programında ders

açabileceği gibi, lisansüstü eğitil görecek öğrenci, öğretim yardımcısı, okutman ve öğretim

görev||leri, işbirliği programı kapsamındaki üniversitelerin enstitü|erinde açılmış ortak programlara

kayıt olabilir. Üniversiteler arası4da bu amaçla karşılıklı öğretim üyesi görevlendirilmesinde,

öğrenci, öğretim yardımcısı, okutman ve öğretim görevlilerinin ortak programlara kayıt olmasında
gerekli lzin ve kolaylık sağlanlr.

c) İşbirliği çerçevesinde lisansi.|stü eğitim görecek öğrenci, öğretim yardımcısı, okutman ve

öğretim görevlileri, ilgili üniversite/enstitü tarafından belidenmiş asgari başvuru koşullarını sağlar

durumda olmaİıdır. Bunların işlemleri, bağlı bulundukları üniversite|erin iznİ ile kaydoldukİarl

üniversitenin lisansüstü eğitim yön|tmeliği hükümlerine göre yürütülür.

d) ortak lisansüstü eğitim programına kaydolan öğrenci, öğretim yardımcısı, okutman

Ve öğretim görevlileri, bulundukları üniversitelerdeki görev ve yükümlülüklerini aksatmayacak

biçimde düzenlenecek hafta|ık bir Jrograma göre derslere devam etmekle yükümlüdür. 
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Diğer Hükümler

Madde 5: Bu protokolde açıkça hüküm bulunmayan konularda 2547 sayü Yasa hükümleri

uygulanlr.

Madde 6: işbirliğine katılmqk isteyen diğer üniversiteler, programın sekretaryasını yürüten

üniversite rektörlüğüne başvÜrurlar. İstek, üst kurul' un ilk toplant|sında görüşülerek karara

bağlanır.

rlMadde 7 Doktora programla

düzenlenebilir. Bu programları

ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu

Protokolün 6. maddesi uyan nca

kurul kararın ın kendiIerine bi|diri

Rektörü

Prof.Dr;M n lN

yurtiçi Ve yurtdlşl entegre doktora programları şeklinde de

uygulama usul ve esasları, ilgili üniversitenin teklifi. Öğretim Üyesi

un görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

İşbirliği Programına katılma talebinde bulunan üniversiteler, üst
lmesinden ve bu protokolün senatolarlnda kabu|ünden sonra,

eknik Un lVe

e

Prof.Dr.Tamer YlLMAZ

n

,i

Madde 8 iki veya daha fazla yükseköğretim kurumunun önerisİ Ve Yükseköğretim Kurulu

kararı ile yükseköğretim kurumları arasında ortaklaşa yürütülecek lisansüstü programlar açılabilir.

Ayrıca, kamu ve özel sektör kuruluşlarl da, ortak lisansüstü programlar açmak için yükseköğretim

kurumlarına öneride bulunabiliı|ler. Bu öneriler, yukarıda belirtilen usule göre sonuçlandırılür. Bu

Şekilde açllacak lisansüstü programların uygulama esaslarl, bu Yönetmelik ile Lisansüstü Eğitim

ve Öğretim Yönetmeliği hüküml6ri çerçevesinde, ilgili yükseköğretim kurumları tarafından ortaklaşa

belirlenir.

Yürürlük

Madde 9: Bu Protokol, Üniversifelerin senatolarında kabul edildikten sonra yürürlüğe girer ve ilgili

üniversite rektörleri tarafı ndan yÜrütülür.

Yükseköğretim Kurulu'nun onay ile lşbirliği Programı etkinliklerine girerler.
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