Ortak Eğitim-Öğretim
Programlarının Yapısı

Doç. Dr. Bilge Kağan ÖZDEMİR
Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı Sorumlusu
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
30 Ekim 2017, Kayseri

İÇERİK
► Yeni Yönetmelik

ile getirilen yenilikler

►

Protokol hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenler

►

Erasmus Mundus protokollerinin değerlendirilmesi

30 Ekim 2017, Kayseri

 Ortak eğitim- öğretim programlarına ilişkin yeni Yönetmelik yayımlanmıştır.

 «Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak
Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik» 06 Ekim 2016 tarihinde 29849
sayı ile Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup aynı tarihte tüm üniversitelere yazı ile
bildirilmiştir.
 Başkanlığımız internet sayfasında*, Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı, Çift
Diploma Programları başlığı altında;
- Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim
Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik
- Başkanlığımız internet sayfasının ‘Mevzuat’ bölümünde ise söz konusu
Yönetmeliğin İngilizce versiyonu bulunmaktadır**.

*http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/22284568
**http://www.yok.gov.tr/web/guest/mevzuat
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YENİLİKLER NELER?
1. En önemli değişiklik; program sonunda verilecek olan diplomanın çeşidine
ilişkin olarak yapılan belirlemedir. Yönetmelikte ortak diploma;
 İki veya daha fazla yükseköğretim kurumunun birlikte verdikleri eğitim
sonunda öğrenci adına düzenledikleri birbirine bağlı tek (joint),

 Birbirine bağlı çoklu (dual)
 Birbirinden bağımsız çoklu (double) diploma
şeklinde tanımlanmıştır.
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YENİLİKLER NELER?
2. Daha önceki yönetmelikte yer almayan yeni bir uygulama getirilmiş olup
yükseköğretim kurumlarının ortak program haricindeki mevcut diğer
programlarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin, belli koşulları
sağlamaları durumunda isterlerse sonradan ortak programa geçiş
yapmalarına olanak sağlanmıştır. (16.madde)
 Bu durum özellikle lisansüstünde öğrenci adına hazırlanan cotutelle
protokollerine ihtiyacı ortadan kaldırmış ve ortak diploma programının
devamlılığının sağlanması açısından kişiye özel olmayan, kurumsal
protokollerin yapılmasını sağlamıştır.
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YENİLİKLER NELER?
3. Ortak programın başlatılması ile ilgili süreçte değişiklik yapılmıştır. Buna göre;
hazırlanan protokolün imzalanmadan önce Başkanlığımızın uygun görüşüne
sunulması, uygun bulunması durumunda imzalanması ve sonrasında
onaylanmak üzere Yükseköğretim Kurulu’na gönderilmesi gerekmektedir.
Ortak program, protokolün Başkanlığımızca onaylanmasından sonra lisans ve
önlisans için öğrenci alımı, lisansüstünde ise lisansüstü programın açılması için
yapılan başvurunun Yükseköğretim Kurulunca uygun bulunması halinde
başlatılacaktır.
4. Eski yönetmelikte ortak programlar İngilizce, Almanca veya Fransızca
dillerinden birinde veya Yükseköğretim Kurulunun uygun bulduğu bir dilde
yürütülebilirken, yapılan değişiklikle bu kısıtlama kaldırılmış ve ortak
programların hangi dil veya dillerde yürütüleceği protokole bırakılmıştır.
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ORTAK PROGRAM PROTOKOLÜ HAZIRLANIRKEN DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 Protokol yapılacak yurt dışındaki üniversitenin ülkemiz mevzuatı uyarınca
üniversite, program ve kampüs bakımından tanınırlığının olması,
 Her bir program ve düzey (ön lisans / lisans / tezli yüksek lisans / tezsiz yüksek
lisans / doktora) için ayrı ayrı protokoller hazırlanması,

 Protokol başlığının taraf üniversitelerin isimleri, programın adı ile düzeyini
kapsayacak şekilde düzenlenmesi,
 Protokolün amacı, kapsamı ve dayanağı olan mevzuatın belirtilmesi,
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ORTAK PROGRAM PROTOKOLÜ HAZIRLANIRKEN DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
 6 Ekim 2016 tarih ve 29849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan «Yükseköğretim
Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim
Programlarına Dair Yönetmelik»

 Lisansüstü düzeydeki programlar için, 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan «Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği»
 Yurt dışındaki ülkenin ilgili mevzuatları
 Protokol ile açılacak olan programa ilişkin öğrenci kabul koşullarının Türk ve
yabancı uyruklu öğrenciler açısından ayrı ayrı düzenlenmesi

30 Ekim 2017, Kayseri

ORTAK PROGRAM PROTOKOLÜ HAZIRLANIRKEN DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki ortak programların süre ve toplam
kredisinin, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde her bir düzey için
belirlenen süre ve toplam krediden az olamayacağı göz önünde bulundurularak;

 Ortak program kapsamında yürütülecek ön lisans ve lisans programının
(mevcut programlar dahil) en az yarısının yurtiçindeki ilgili
yükseköğretim kurumunda tamamlatılması, mevcut lisansüstü
programlarda ise en az bir döneminin kayıtlı olunan yükseköğretim
kurumunda tamamlatılması gerektiğinden ‘Süre’ başlığının bu bilgiler
ışığında düzenlenmesi gerekmektedir.
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ORTAK PROGRAM PROTOKOLÜ HAZIRLANIRKEN DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde belirlenen toplam kredi (AKTS):
 Ön lisans: 120

 Lisans: 240
 Tezli yüksek lisans: 120
 Tezsiz yüksek lisans: 60

 Doktora: 240
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ORTAK PROGRAM PROTOKOLÜ HAZIRLANIRKEN DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde belirlenen azami süreler:
 Ön lisans: 2 yıllık için 4 yıl

 Lisans: 4 yıllık için 7 yıl , 5 yıllık için 8 yıl, 6 yıllık için 9 yıl
 Tezli yüksek lisans: 4 yarıyıl için 6 yarıyıl
 Tezsiz yüksek lisans: En az 2 yarıyıl için en çok 3 yarıyıl

 Doktora: Yüksek lisans derecesi ile 8 yarıyıl için 12 yarıyıl, Lisans derecesi ile
10 yarıyıl için 14 yarıyıl
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ORTAK PROGRAM PROTOKOLÜ HAZIRLANIRKEN DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 Yüksek lisans ve doktora programlarındaki derslerin ve/veya tezin ilgili
yükseköğretim kurumlarının ortak sorumluluğu altında ve eş danışmanlar
aracılığı ile hangi yükseköğretim kurumunda yürütüleceğinin protokolde
belirtilmesi,

 Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine uygun olarak her bir düzey için
gereken AKTS toplamının, protokoldeki ‘Müfredat’ başlığı altında belirtilmesi,
 Farklı dillerde hazırlanan protokollerin içeriğinin aynı olması ve ihtilaf halinde
esas alınacak metnin hangi dilde hazırlanan metin olacağının belirtilmesi,
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ORTAK PROGRAM PROTOKOLÜ HAZIRLANIRKEN DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Ortak program sonunda verilecek olan diplomanın;
 Birbirine bağlı tek (joint) yani tek diploma üzerinde ortak programı
yürüten üniversitelerin logo, isim ve yetkili imzalarının bulunması,
 Birbirine bağlı çoklu (dual) yani her yükseköğretim kurumu tarafından
düzenlenen programın ortak program olduğunu belirten bir diploma
bulunması ancak diplomanın geçerli olabilmesi için diğer yükseköğretim
kurumu/kurumları tarafından düzenlenen diploma ile birlikte sunulması
gerektiğinin diplomada belirtilmesi,

 Birbirinden bağımsız çoklu (double) yani her yükseköğretim kurumu
tarafından düzenlenen ortak program olduğunu belirten ayrı birer
diplomadan
hangisinin olacağının protokolde açıkça belirtilmesi ve diploma örneklerinin
protokole eklenmesi gerekmektedir.
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ERASMUS MUNDUS ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
PROTOKOLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SÜRECİ
 Başkanlığımıza Erasmus Mundus programına ilişkin hazırlanan protokol ilgili
Üniversite tarafından iletilmektedir.
 Üniversitelerimizden öncelikle Avrupa Komisyonuna proje başvurusunda
bulunmaları ve ardından olumlu yanıt almaları halinde hazırladıkları protokolü
Başkanlığımıza göndermeleri beklenmektedir.
 Söz konusu programın ülkemizde akredite olup olmadığına ilişkin Avrupa
Komisyonunun soru talebini ise Ulusal Ajans iletmektedir.
 2547 sayılı Kanun gereğince yükseköğretim kurumları Kanunla kurulduğundan,
Türkiye’de mevcut tüm üniversiteler ülkemizce tanınmaktadır.
 Üniversitelerin program açma talepleri de Başkanlığımıza yapıldığından ve tüm
işlemler Başkanlığımız tarafından yürütüldüğünden, mevcut tüm programların
akredite olduğu şeklinde yanıt verilmektedir.
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ERASMUS MUNDUS ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
PROTOKOLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SÜRECİ
 Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşması ve Türkiye’nin uluslararası stratejik
hedefleri doğrultusunda Erasmus Mundus programlarının artırılması amacıyla
üniversitelerimize birçok kolaylık sağlanmakta ve protokollerde esneklik
tanınmaktadır.

 Avrupa Komisyonu, Erasmus Mundus için ortak diploma verilecek programın
ilgili üniversitede mevcut olmasını aramaktadır. Bu nedenle mevcut olmayan bir
program için başvuru yapan üniversitenin söz konusu programı açma işlemleri
ivedilikle yürütülmektedir.
 Erasmus Mundus protokolleri incelenirken, ikiden fazla ülkenin ve farklı
sistemlerin mevcudiyeti göz önüne alınarak, Yönetmelikte aranan koşulların
sağlanmasında belli esneklik sağlanmaktadır(süre, kredi vs.).
 Söz konusu protokolün Başkanlığımıza resmi yazı yoluyla gönderilmesinden
önce e-posta ve telefon yoluyla ilgili personelle görüşerek gerekli düzeltmelerin
ivedililikle incelenmesi imkanı tanınmaktadır.
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TEŞEKKÜRLER!
İletişim için:
Doç. Dr. Bilge Kağan ÖZDEMİR
Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı Sorumlusu
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Bilkent / ANKARA
Tel: +90 312 298 79 30
E-posta: kagan.ozdemir@yok.gov.tr

