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YÖNETMELİK

Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMLARIYLA ORTAK EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMLARINA

DAİR YÖNETMELİK
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı Türk�ye’dek� yükseköğret�m kurumlarının, Yükseköğret�m Kurulu

tarafından tanınan yurt dışındak� yükseköğret�m kurumlarıyla güçlü taraflarını b�r araya get�rmek suret�yle eğ�t�m ve
öğret�mde �şb�rl�ğ� yaparak ve öğrenc�lere bu kurumların sah�p olduğu akadem�k standartlar çerçeves�nde en �y� eğ�t�m
ve öğret�m �mkânı sağlayarak ortak d�ploma vermeye yönel�k program açmaları veya yükseköğret�m kurumlarının
mevcut programlarında kayıtlı öğrenc�ler�n yurt dışındak� yükseköğret�m kurumlarında eğ�t�m görmek suret�yle ortak
d�ploma almalarına �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, yurt �ç�nde veya yurt dışındak� yükseköğret�m kurumlarının ortak d�ploma

vermeye yönel�k ön l�sans, l�sans veya l�sansüstü düzeyde ortak eğ�t�m ve öğret�m programları �le yükseköğret�m
kurumlarının mevcut programlarında kayıtlı öğrenc�ler�n yurt dışındak� yükseköğret�m kurumlarında eğ�t�m görerek
ortak d�ploma almalarına �l�şk�n öğrenc� kabulü, müfredat, sınav, derslere devam, �z�n, azam� öğren�m süreler�,
mezun�yet şartları, eğ�t�m ücretler� ve d�ğer hususlarla �lg�l� hükümler� kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 43 üncü

maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend� �le 50 nc� ve 65 �nc� maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte yer alan;
a) Kred�: Yükseköğret�m Kurulunca �lg�l� programın yer aldığı d�ploma düzey� ve alan �ç�n yükseköğret�m

yeterl�l�kler çerçeves�ne göre bel�rlenen; öğrenc�n�n kazanacağı b�lg�, becer� ve yetk�nl�klere o ders�n katkısını �fade
eden öğren�m kazanımları �le açıkça bel�rlenm�ş teor�k veya uygulamalı ders saatler� ve öğrenc�ler �ç�n öngörülen
d�ğer faal�yetler �ç�n gerekl� çalışma saatler�n�,

b) Ortak d�ploma: İk� veya daha fazla yükseköğret�m kurumunun b�rl�kte verd�kler� eğ�t�m sonunda öğrenc�
adına düzenled�kler� b�rb�r�ne bağlı tek (jo�nt), b�rb�r�ne bağlı çoklu (dual) veya b�rb�r�nden bağımsız çoklu (double)
d�plomayı,

c) Ortak program: B�r yükseköğret�m kurumunun Yükseköğret�m Kurulu tarafından tanınan, yurt dışında b�r
ya da b�rden çok yükseköğret�m kurumu �le müştereken açılan veya mevcut programlar kapsamında b�rl�kte yürütülen
eğ�t�m ve öğret�m programını,

ç) Öğrenc�: Türk�ye’dek� yükseköğret�m kurumlarının yurt dışındak� yükseköğret�m kurumlarıyla �şb�rl�ğ�
çerçeves�nde yürütülen programlara kayıt yaptıran k�ş�y�,

d) Yabancı öğrenc�:  Yükseköğret�m kurumlarında her derece ve dalda öğren�m gören Türk�ye Cumhur�yet�
vatandaşı olmayan k�ş�y�,

e) Yükseköğret�m kurumları: Yurt �ç�nde 2547 sayılı Kanuna tab� yükseköğret�m kurumları �le bu Yönetmel�k
çerçeves�nde ortak program yürütülecek yurt dışındak� yükseköğret�m kurumlarını,

f) Yükseköğret�m kurumunu ve programını tanıma: D�plomayı veren yükseköğret�m kurumunun ve
programının, faal�yet gösterd�ğ� ülken�n yetk�l� makamları veya bu makamlarca yetk�lend�r�lm�ş kal�te güvences� ve
akred�tasyon kuruluşları �le Yükseköğret�m Kurulu tarafından akadem�k derece vermeye yetk�l� b�r kurum ve program
olarak kabul ed�lmes�n�,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ortak Programlar

Ortak programın açılması
MADDE 5 – (1) Ortak programı b�rl�kte yürütecek yükseköğret�m kurumları arasında karşılıklı hak ve

yükümlülükler� bel�rleyen protokol hazırlanarak �mzalanmadan önce Yükseköğret�m Kurulunun uygun görüşüne
sunulur. Uygun bulunan protokol taraflarca �mzalandıktan sonra onaylanmak üzere Yükseköğret�m Kuruluna
gönder�l�r.

(2) Ortak program, protokolün Yükseköğret�m Kurulunca onaylanmasından sonra öğrenc� alımı �ç�n yapılan
başvurunun Yükseköğret�m Kurulunca uygun bulunması hal�nde başlatılır.

(3) Protokolde yapılacak değ�ş�kl�kler yukarıda bel�rt�len usule tab�d�r.
Ortak programlara öğrenc� kabulü
MADDE 6 – (1) Ortak programlara öğrenc� kabulü, �lg�l� yükseköğret�m kurumlarının öğrenc� kabulünde

aradıkları şartlara uygun olarak yapılır.
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(2) Ortak ön l�sans ve l�sans programları �ç�n Türk vatandaşı öğrenc�ler�n, Öğrenc� Seçme ve Yerleşt�rme
S�stem� sınavlarına g�rmek, terc�hler� arasında yer vererek ortak programa yerleşecek kadar �lg�l� puan türünde başarılı
olmak ve usulüne göre yerleşt�r�lm�ş olmak şartları aranır. Buna ek olarak, öğrenc�n�n yurt dışı yükseköğret�m
kurumunun kabul şartlarını da sağlaması gerek�r.

(3) Yabancı öğrenc�ler�n ortak programa kabulünde aranacak şartlar ortak program �ç�n �mzalanan protokolde
bel�rt�l�r.

(4) Ortak ön l�sans ve l�sans programlarında Türk�ye’dek� yükseköğret�m kurumlarına yabancı öğrenc�
kabulünde uygulanan uluslararası sınav puanı, ortaöğret�m mezun�yet dereces� ve benzer� kr�terler ortak programlara
yabancı öğrenc� kabulünde de uygulanır. Bu kr�terler�n asgarî düzeyler� hususunda Yükseköğret�m Kurulunun onayı
alınır.

Eğ�t�m-öğret�m ücret�
MADDE 7 – (1) Müştereken açılan ortak programlarda eğ�t�m ücrete tab�d�r. Bu ücret�n yıllık artış oranları �le

kapsadığı h�zmetler taraflarca kılavuz, broşür ve �nternet yolu �le �lan ed�l�r. Devlet ün�vers�teler�nde öğrenc�lerden
alınacak yurt �ç� öğren�m ücretler�, eşdeğer� ya da benzer� �k�nc� öğret�m programları �ç�n her yıl Bakanlar Kurulunca
bel�rlenen �k�nc� öğret�m ücretler�nden az olmamak ve sek�z katını geçmemek kaydıyla, protokolle bel�rlen�r. Vakıf
ün�vers�teler�, öğrenc�lerden alınacak yurt �ç� eğ�t�m ücretler�n�, kend� usuller� �le bel�rler. İşb�rl�ğ� yapılan yurt dışı
kurumun öğren�m ücretler� �se �lg�l� kurum tarafından bel�rlen�r. Bel�rlenen ücretler, öğrenc� tarafından �lg�l�
yükseköğret�m kurumuna yatırılır ve yükseköğret�m kurumunun �lg�l� hesabında toplanır. Öğrenc�n�n, yurt dışındak�
kurumda geç�receğ� sürelerde yapacağı eğ�t�m ücret� dışındak� harcamalarının tahm�n� tutarı da önceden �lan ed�l�r.

Öğren�m ücret�n� ödeme usulü
MADDE 8 – (1) Öğren�m ücret� �k� eş�t taks�tte öden�r. İlk taks�t eğ�t�m öğret�m yılı başında kayıt veya kayıt

yen�leme sırasında, �k�nc� taks�t �se �k�nc� dönem�n başında kayıt yen�leme sırasında öden�r.
Ortak programların öğren�m ücretler�n�n kullanımı
MADDE 9 – (1) Devlet ün�vers�teler�nde, bu programlarda öğren�m gören öğrenc�lerden alınan yurt �ç�

öğren�m ücretler�, tahs�latı tak�p eden ayın sonuna kadar özel bütçeye gel�r kayded�l�r. Ödenek kayded�len bu tutarın,
ün�vers�te yönet�m kurulunca en az %30 oranında bel�rlenecek tutarı, programın yürütülmes�ne �l�şk�n her türlü �ht�yaç
�le ün�vers�ten�n mal ve h�zmet alımlarında kullanılır. Bu programlarda f��len ders veren öğret�m elemanlarına kalan
tutardan ödenecek ek ders ücret�, 11/10/1983 tar�hl� ve 2914 sayılı Yükseköğret�m Personel Kanununun son fıkrasının
�lk cümles� har�ç 11 �nc� maddes�  hükümler� d�kkate alınarak, mezkur madden�n dördüncü fıkrasında profesör unvanlı
öğret�m üyeler� �ç�n bel�rlenen ek ders ücret�n�n on katını, sınav ücret� �se aynı maddede öngörülen sınav ücret�n�n beş
katını geçmemek üzere unvanlar ve öğret�m elemanlarının programdak� performansları göz önünde tutularak
ün�vers�te yönet�m kurulu tarafından bel�rlen�r.

(2) Vakıf ün�vers�teler�nde, bu programlarda öğren�m gören öğrenc�lerden alınan yurt �ç� öğren�m ücretler�
ün�vers�te bütçes�ne gel�r kayded�l�r.

Burslar
MADDE 10 – (1) Ortak ön l�sans ve l�sans programlarına, her yıl Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�

(ÖSYM) tarafından düzenlenerek Yükseköğret�m Genel Kurulu tarafından kabul ed�len ÖSYS Yükseköğret�m
Programları ve Kontenjanları Kılavuzu �le öğrenc�lere duyurulan kr�ter ve toplam sayının %30’unu geçmemek
kaydıyla bel�rlenen kontenjanlar çerçeves�nde, öğrenc� seçme sınavlarındak� başarıları esas alınarak öğren�m
ücretler�nden kısmî ya da tam muaf tutulma şekl�nde öğrenc�lere karşılıksız başarı bursu ver�leb�l�r. Burslu kontenjana
yerleşt�r�len öğrenc�lere ver�len burs, öğrenc�l�k statüsünün devam etmes� şartıyla ön l�sans ve l�sans programının ve
hazırlık sınıfının normal süres�n� kapsar.

(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len öğrenc�ler�n dışında, toplam sayının %30’unu geçmemek kaydıyla, devam
ett�kler� ortak programda emsal öğrenc�lerden daha başarılı olan öğrenc�lere yönel�k öğren�m ücretler�nden kısmî ya
da tam muaf tutma şekl�nde burs programı uygulanab�l�r.

Eğ�t�m süreler�
MADDE 11 – (1) Ön l�sans, l�sans ve l�sansüstü düzeydek� ortak programların süre ve toplam kred�s�, Türk�ye

Yükseköğret�m Yeterl�l�kler Çerçeves�nde her b�r düzey �ç�n bel�rlenen süre ve toplam kred�den az olamaz.
(2) Ortak program kapsamında yürütülecek ön l�sans ve l�sans programlarının en az yarısı yurt �ç�ndek� �lg�l�

yükseköğret�m kurumunda tamamlatılır. Dersler �le uygulamaların hang� yükseköğret�m kurumunda tamamlatılacağı
protokolde bel�rt�l�r.

(3) Ortak program kapsamında öğrenc�n�n �lg�l� yükseköğret�m kurumlarında geç�receğ� asgarî ve toplam
süreler protokolde bel�rt�l�r.

Öğret�m d�l�
MADDE 12 – (1) Ortak programların hang� d�l veya d�llerde yürütüleceğ� protokolde bel�rlen�r.
(2) Öğrenc�ler�n ortak programda öğren�mler�ne başlayab�lmeler� �ç�n ortak programın ver�ld�ğ� d�l veya d�ller�

yeterl� düzeyde b�ld�kler�n� belgelemeler� gerek�r. Eğ�t�m�n ver�leceğ� d�l�n yeterl� düzeyde b�l�nd�ğ�n� bel�rleyecek
sınavlar ve bu sınavlardan alınması gereken asgar� puanlar protokolde bel�rt�l�r.

(3) Yabancı d�l b�lg�s� yeters�z olan öğrenc�ler, yabancı d�l şartını sağlayıncaya kadar yabancı d�l hazırlık
eğ�t�m� alırlar. Yabancı d�l hazırlık eğ�t�m� azam� �k� yıldır.

(4) Azam� süren�n sonunda yabancı d�l şartını sağlayamayan ön l�sans ve l�sans programındak� öğrenc�ler,
kaydının bulunduğu yükseköğret�m kurumunda öğret�m d�l� Türkçe olan eşdeğer b�r programa kayıt yaptırab�l�r ya da
taleb� üzer�ne, yükseköğret�m kurumuna kayıt yaptırdığı yıl �t�barıyla taban puan koşulunu sağlamak kaydıyla öğret�m
d�l� Türkçe olan herhang� b�r programa b�r defaya mahsus olmak üzere Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�
tarafından yerleşt�r�leb�l�r.
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V�ze
MADDE 13 – (1) Ortak programlara kabul ed�len öğrenc�ler eğ�t�m görecekler� ülken�n v�ze uygulamalarına

tab�d�r.
Akadem�k başarısızlık
MADDE 14 – (1) Yurt �ç�ndek� yükseköğret�m kurumundan akadem�k başarısızlık neden�yle �l�ş�ğ� kes�len

ortak program öğrenc�s�n�n, bu Yönetmel�k hükümler�ne göre ortak programla �l�ş�ğ� kes�l�r.
(2) Bu Yönetmel�k hükümler�ne göre yurt dışında b�r yükseköğret�m kurumunda öğren�m görürken akadem�k

başarısızlık neden�yle bu kurumdan �l�ş�ğ� kes�len;
a) Ön l�sans ve l�sans ortak programındak� öğrenc�, yurt �ç�nde gördüğü yükseköğren�mdek� başarı notu esas

alınarak 24/4/2010 tar�hl� ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumlarında Önl�sans ve
L�sans Düzey�ndek� Programlar Arasında Geç�ş, Ç�ft Anadal, Yan Dal �le Kurumlar Arası Kred� Transfer� Yapılması
Esaslarına İl�şk�n Yönetmel�k hükümler�ne göre öncel�kle kend� yükseköğret�m kurumundak� Türkçe programa;
Türkçe program bulunmaması hal�nde �se Türk�ye’de başka b�r yükseköğret�m kurumundak� eşdeğer b�r programa
yatay geç�ş yapab�l�r.

b) Yüksek l�sans ve doktora ortak programındak� öğrenc�, yurt �ç�ndek� yükseköğret�m kurumunda aynı alanda
Türkçe program olması durumunda bu programa yatay geç�ş yapab�l�r. Öğrenc�n�n yurt �ç�nde başka b�r
yükseköğret�m kurumunun l�sansüstü programına yatay geç�ş� 20/4/2016 tar�hl� ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan L�sansüstü Eğ�t�m ve Öğret�m Yönetmel�ğ�n�n �lg�l� hükümler�ne tab�d�r.

(3) İk�nc� fıkra kapsamındak� yatay geç�şler, ancak başarısız olunan eğ�t�m öğret�m dönem�n� �zleyen yatay
geç�ş dönem�nde yapılab�l�r.

(4) Yukarıdak� fıkralarda bel�rt�len haller dışında kalan herhang� b�r nedenle b�r yükseköğret�m kurumundan
�l�ş�ğ� kes�len öğrenc�n�n d�ğer yükseköğret�m kurumlarından da �l�ş�ğ� kes�l�r.

D�ploma
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamında yürütülen ortak eğ�t�m ve öğret�m programlarında, yurt �ç�ndek�

ve yurt dışındak� yükseköğret�m kurumlarının mezun�yete �l�şk�n şartlarının tümünü yer�ne get�ren öğrenc�lere, �lg�l�
yükseköğret�m kurumlarınca programın ortak program olduğu bel�rt�lerek ortak d�ploma ver�l�r.

(2) Ortak d�plomalarda yer alacak �bareler taraflar arasında �mzalanan protokollerde bel�rt�l�r.
(3) Öğrenc�ler, ortak programın taraflarınca mezun�yet �ç�n aranan koşulların tümünü yer�ne get�rmeden ortak

d�plomalardan herhang� b�r�n� almaya hak kazanamazlar.
Mevcut programlar arası ortak d�ploma
MADDE 16 – (1) Yükseköğret�m kurumlarının ön l�sans, l�sans ve l�sansüstü programlarında kayıtlı

öğrenc�ler�n, yurt dışındak� yükseköğret�m kurumlarının kazanımları aynı olan mevcut programlarında eğ�t�m görerek
ortak d�ploma almalarına yönel�k programlar yürütüleb�l�r. Bu programı b�rl�kte yürütecek yükseköğret�m kurumları
arasında karşılıklı hak ve yükümlülükler� bel�rleyen protokol hazırlanarak �mzalanmadan önce Yükseköğret�m
Kurulunun uygun görüşüne sunulur. Uygun bulunan protokol taraflarca �mzalandıktan sonra onaylanmak üzere
Yükseköğret�m Kuruluna gönder�l�r. Aynı usulle protokolde değ�ş�kl�k yapılab�l�r.

(2) Bu tür ortak programlara kabul ed�lmek �ç�n, ön l�sans, l�sans ve l�sansüstü programlarında kayıtlı
öğrenc�ler�n hazırlık sınıfı har�ç ön l�sans ve l�sans programlarında normal eğ�t�m süreler�n�n en az yarısını, l�sansüstü
programlarda �se en az b�r dönem�n� kayıtlı oldukları yükseköğret�m kurumunda tamamlamaları ve hem kayıtlı
oldukları yükseköğret�m kurumunun hem de yurt dışındak� yükseköğret�m kurumunun aradığı şartları sağlamaları
gerek�r.

(3) Mevcut programlara kayıtlı öğrenc�ler yurt dışındak� yükseköğret�m kurumunda eğ�t�m öğret�me
başlayab�lmek �ç�n protokolde yer alan d�ğer şartlarla beraber programın yabancı d�l şartını sağlamak zorundadır.
Protokolde yer alan d�ğer şartlar sağlansa b�le yabancı d�l yeterl�l�k şartının sağlanamaması durumunda ortak program
kapsamında eğ�t�m alınamaz.

(4) Yükseköğret�m kurumlarının ön l�sans, l�sans ve l�sansüstü programlarında kayıtlı olup b�r�nc� fıkra
uyarınca tes�s ed�len ortak programlara devam eden öğrenc�ler, yurt �ç�ndek� yükseköğret�m kurumunda ödenecek olan
katkı payı/öğren�m ücret� yükümlülükler� bakımından 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddes�ne tab�d�r. Bu öğrenc�ler
yurt dışındak� eğ�t�m öğret�m ücretler� bakımından �se protokolde öğrenc�lerden eğ�t�m öğret�m ücret� alınmamasına
da�r b�r hüküm bulunması durumu har�ç, yurt dışında eğ�t�m aldıkları süre �ç�n sadece yurt dışındak� yükseköğret�m
kurumu tarafından bel�rlenen eğ�t�m öğret�m ücret�n� yurt dışındak� yükseköğret�m kurumuna öderler. Ancak bu
madde uyarınca yürütülen ortak programlarda, 7 nc�, 8 �nc� ve 9 uncu madde hükümler� uygulanmaz.

(5) Yükseköğret�m kurumlarındak� mevcut programlara kayıtlı öğrenc�lere ver�leb�lecek burslara �l�şk�n
b�lg�ler protokolde yer alır ve programa kabulden önce d�ğer şartlarla beraber öğrenc�lere duyurulur.

(6) Mevcut programlara kayıtlı olan ve şartları sağladıkları �ç�n yurt dışındak� yükseköğret�m kurumunda
eğ�t�m alan öğrenc�ler�n yurt dışındak� yükseköğret�m kurumunda başarısız olmaları hal�nde ortak programdan
�l�ş�kler� kes�l�r ve bu öğrenc�ler kend� yükseköğret�m kurumlarında kayıtlı oldukları mevcut programda programın
azam� süres� de d�kkate alınarak eğ�t�mler�ne devam ederler.

(7) Bu tür ortak programlarda kayıtlı olan öğrenc�lere, yurt �ç�ndek� ve yurt dışındak� yükseköğret�m
kurumlarının mezun�yete �l�şk�n şartlarının tümünü yer�ne get�rmeler� hal�nde, programın �lg�l� yükseköğret�m
kurumları tarafından müştereken yürütüldüğünü bel�rten ayrı ayrı veya �lg�l� kurumların yetk�l�ler�nce ortak olarak
�mzalanan tek b�r d�ploma ver�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müfredat, Not S�stemler�, Azam� Süreler, İz�nler, Yatay Geç�ş ve D�s�pl�n Hükümler�



19.03.2020 Başbakanlık Mevzuatı Gel�şt�rme ve Yayın Genel Müdürlüğü

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2016/10/20161006-8.htm 4/4

Müfredat
MADDE 17 – (1) Ortak programın müfredatı; müfredatı oluşturan ders, laboratuvar, uygulama, staj ve tez g�b�

etk�nl�kler�n tanımları ve kred�ler� �le müfredatın programı yürüten kuruluşlar arasındak� bölüşümü, �k� kuruluş
arasındak� protokolde bel�rt�l�r.

(2) Yüksek l�sans ve doktora programlarındak� dersler�n ve/veya tez�n �lg�l� yükseköğret�m kurumlarının ortak
sorumluluğu altında ve eş danışmanlar aracılığı �le hang� yükseköğret�m kurumunda yürütüleceğ� protokolde bel�rt�l�r.

Not s�stemler�
MADDE 18 – (1) Ortak programı yürüten tarafların kend� programlarında uyguladıkları not s�stemler� ve

başarı şartları ayrı ayrı tanımlanır. Taraf kurumlardan b�r�nde başarısız olunan dersler�n ve d�ğer etk�nl�kler�n nasıl ve
taraflardan hang�s�nde telaf� ed�leb�leceğ� ve programda genel not ortalamasının ne şek�lde hesaplanacağı protokolde
bel�rt�l�r. Öğrenc�n�n ortak programdan mezun olab�lmes� �ç�n her �k� kurumun asgarî akadem�k şartlarını sağlaması ve
ayrıca programın tümüne a�t akadem�k gerekler� de yer�ne get�rmes� şarttır.

Azam� süreler
MADDE 19 – (1) Öğrenc�ler ön l�sans ve l�sans programları �ç�n 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddes�nde

yer alan sürelere; l�sansüstü eğ�t�m programları �ç�n L�sansüstü Eğ�t�m ve Öğret�m Yönetmel�ğ�ndek� sürelere
tab�d�rler.

İz�nler
MADDE 20 – (1) Zorunlu nedenlerle ve belgelenmek şartı �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 azamî 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 21 – (1) Öğrenc�ler eğ�t�m �ç�n bulundukları yükseköğret�m kurumunun d�s�pl�n hükümler�ne tab�

olur.
Yatay geç�ş
MADDE 22 – (1) Öğrenc�n�n öğren�m görmekte olduğu ortak ön l�sans veya l�sans programından aynı

ün�vers�te veya başka b�r ün�vers�te bünyes�nde aynı alanda yürütülen d�ğer b�r ortak ön l�sans veya l�sans programına
yatay geç�ş �lg�l� mevzuat hükümler�ne uygun olarak yapılır.

(2) Ortak ön l�sans veya l�sans programından yurt �ç�ndek� d�ğer b�r ön l�sans veya l�sans programına veya yurt
�ç�ndek� b�r ön l�sans veya l�sans programından ortak b�r ön l�sans veya l�sans programına yatay geç�ş �lg�l�
Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak yapılır.

(3) L�sansüstü programlardan d�ğer yükseköğret�m kurumlarındak� l�sansüstü programlara yatay geç�ş
L�sansüstü Eğ�t�m Öğret�m Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Uygulanacak d�ğer hükümler
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan durumlarda ortak programı yürüten kurumların kend�

mevzuat hükümler� uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 24 – (1) 28/12/2006 tar�hl� ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m

Kurumlarının Yurtdışındak� Kapsama Dah�l Yükseköğret�m Kurumlarıyla Ortak Eğ�t�m ve Öğret�m Programları Tes�s�
Hakkında Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Yükseköğret�m Kurulu Başkanı yürütür.

 
 


