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ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KAYIT, KABUL VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 
 

(Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Kuruluş, 

İşleyiş ve Çalışma Esasları Tüzüğü’nün 16 . maddesine dayalı olarak aşağıdaki Yönetmeliği yapar.) 

 I. GENEL HÜKÜMLER 

Kısa İsim 1. Bu yönetmelik “Doğu Akdeniz Üniversitesi Ortak Yüksek Lisans Programı Kayıt, 

Kabul ve Uygulama Yönetmeliği” olarak isimlendirilir. 

 

Amaç 2. Bu Yönetmeliğin amacı; Doğu Akdeniz Üniversitesi ile başka bir yükseköğretim 
kurumu arasında bir protokol veya protokoller çerçevesinde işbirliği tesis ederek 

yüksek lisans programlarında yürütecekleri ortak eğitim ve öğretim 

programlarının işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Tanım 3. (1) Ortak Yüksek Lisans Programı (Joint Degree Program) Doğu Akdeniz 

Üniversitesi’nin başka bir yükseköğretim kurumu ile ortaklaşa yürüteceği 

Yüksek Lisans programıdır.   

 (2) Bu Yönetmelikte geçen, “Ortak Diploma”, protokolde aksi belirtilmediği 

sürece, iki üniversitenin ortaklaşa verdikleri eğitim sonunda öğrencinin 

mezun olduğunu belirten ve her iki üniversitenin birlikte hazırladığı 
diplomayı ifade eder. 

 

Kapsam 4. Bu Yönetmelik, Ortak Yüksek Lisans Programlarının öğrenci girişi, sınav ve 

değerlendirme, devam, izin, azami süreler, mezuniyet şartları ve verilecek 

diplomalara ilişkin hükümleri kapsar. 

 

 II. ESAS HÜKÜMLER 

Ortak Programa 
Öğrenci Kabulü 

5. Ortak Yüksek Lisans Programlarına kabul edilecek öğrencilerin her iki 

üniversitenin asgari koşullarını sağlamaları gerekir. 
 

Öğrenim Ücretini 
Ödeme Usulü 

6. Öğrenim ücretinin hangi üniversiteye ödeneceği protokolde belirtilir. Ücretin 

DAÜ’ye ödeneceği hallerde ücrete ilişkin yürürlükteki mevzuat hükümleri 

uygulanır. 

 

Eğitim Süreleri, 
Akademik 
Başarısızlık 

7. Ortak Yüksek Lisans Programlarının süreleri protokol ile belirlenir, akademik 

başarısızlık için ve başka nedenlerle taraf üniversitelerden herhangi birisiyle 

öğrencilik ilişiği kesilmesi hususlarında, öğrencinin eğitim görmekte olduğu 

üniversitenin mevzuat hükümleri geçerlidir. 

 
Ortak Diploma 8. (1) Ortak Yüksek Lisans Programında, her iki kurumun akademik gereklerini 

başarı ile yerine getiren bir öğrenciye, protokolde aksi belirtilmediği 

durumlarda iki üniversitenin ortak hazırladığı tek bir diploma verilir. 

 (2) Diplomalarda yer alacak ibareler taraflar arasında imzalanan protokollerde 

açıkça belirtilir. 

 (3) Öğrenciler, ortak diplomaya yönelik ortak programın her iki kurumdaki 

akademik gereklerini yerine getirmeden diploma almaya hak 

kazanamazlar.  
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Müfredat 9. Ortak programın müfredatı; müfredatı oluşturan ders, laboratuvar, uygulama, 

proje ve tez gibi etkinliklerin tanımları ve kredileri ile müfredatın programı 

yürüten üniversiteler arasındaki bölüşümü iki yükseköğretim kurumunun 

arasındaki protokolde belirtilir. 

 

Not Sistemi 10. (1) Protokolde ortak programı yürüten tarafların kendi programlarında 

uyguladıkları not sistemleri ve başarı koşulları ayrı ayrı tanımlanır. 

 (2) Taraf üniversitelerden birinde başarısız olunabilecek derslerin ve diğer 
etkinliklerin nasıl ve taraflardan hangisinde telafi edilebileceğinin ve ortak 

programda genel not ortalamasının ne şekilde hesaplanacağının esas ve 

usulleri de protokolde belirtilir. 

 (3) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için her iki üniversitenin asgari akademik 

koşullarını sağlaması ve ayrıca programın tümüne ait akademik gerekleri de 

yerine getirmesi esastır. 

 

İzinler 11. (1) Zorunlu nedenlerle ve belgelenmek koşulu ile öğrenciye her iki tarafın 

mutabakatı ile izin verilebilir. İzinle ilgili olarak yürürlükteki mevzuat 

hükümleri uygulanır. 
 (2) İzinde geçen süre azami öğretim süresinden sayılmaz. 

 

Disiplin 
Hükümleri 

12. Öğrenciler eğitim görmekte oldukları üniversitenin Disiplin Yönetmeliğine tabi 

olur. 

 

Açık Olmayan 
Konular 

13. Bu Yönetmelikte ve iki üniversite arasında imzalanan protokolde açıkça 

belirtilmeyen konularda “DAÜ Lisansüstü Programlar, Kayıt ve Kabul 

Yönetmeliği” ve “DAÜ Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri 

geçerlidir. Hiçbir yerde belirtilmeyen konularda Enstitü Kurulu yetkilidir.  

 
 III. SON HÜKÜMLER 
Yürütme Yetkisi 14. Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür. 

 

Yürürlük 15. Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu’nda onaylandığı tarihten 

itibaren yürürlüğe girer. 

 

 


