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• 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 (Bundan sonra Çift Diploma Yönetmeliği
olarak anılacaktır.),

• Örnek Protokol*

• Protokollerin Hazırlanmasında Dikkate Alınacak Uygulama İlkeleri

yer almaktadır.

* Örnek Protokol, üniversitelerimize protokol hazırlama sürecinde kolaylık sağlamak amacı ile oluşturulmuş olup birebir aynısının düzenlenmesi

gerekmemektedir.



ÇİFT DİPLOMA YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ YAPILAN 
DEĞİŞİKLİKLER

1) En önemli değişiklik; program sonunda verilecek olan diplomanın
çeşidine ilişkin olarak yapılan belirlemedir. Yönetmelikte ortak
diploma;
a. İki veya daha fazla yükseköğretim kurumunun birlikte verdikleri

eğitim sonunda öğrenci adına düzenledikleri birbirine bağlı tek
(joint),

b. Birbirine bağlı çoklu (dual)
c. Birbirinden bağımsız çoklu (double) diploma

şeklinde tanımlanmıştır.



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.
Bu durum özellikle lisansüstünde öğrenci adına hazırlanan cotutelle
protokollerine ihtiyacı ortadan kaldırmış ve çift diploma programının
devamlılığının sağlanması açısından kişiye özel olmayan, kurumsal
protokollerin yapılmasını sağlamıştır.



3) Çift diploma programının 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) Mülga 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.



ÇİFT DİPLOMA PROGRAMI PROTOKOLLERİ 
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,

• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

• Çift Diploma Yönetmeliği

• Lisansüstü düzeydeki programlar için 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,



• Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki ortak programların süre ve
toplam kredisinin, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde
her bir düzey için belirlenen süre ve toplan 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,



• 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,



• 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,



• Farklı dillerde hazırlanan protokollerin içeriğinin aynı olması ve ihtilaf 
halinde esas alınacak metnin hangi dilde hazırlanan metin olacağının 
belirtilmesi,

gerekmektedir.



TOPLANTIYA KATILIMINIZ VE DESTEĞİNİZ İÇİN 

TEŞEKKÜR EDERİZ.


