
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

DOKTORA PROGRAMI SÜRECİ 
 

I. Yarıyıl 

Kredili derslerin alınması 

Danışman atanması yapılması (İlke 

Kararları doğrultusunda) 

 

 

II. ve III. Yarıyıl 

Kredili derslerin alınması 

 

 

 

 

Öğrenci; Doktora 

Yeterlilik Sınavı 

sonucunda başarılı 

oldu mu? 

Öğrenci en az 21 

ulusal kredi (120 

AKTS), en az 7 

ders ve 2 seminer 

aldı mı? 

EVET 

HAYIR 

Öğrencinin İlişiği Kesilir. 

Öğrenci için en geç 1 ay içerisinde ‘Tez İzleme 

Komitesi’ belirlenir.  

1 üye Danışman Öğrt. Üyesi 

1 üye Anabilim Dalı Öğrt. Üyesi 

1 üye Anabilim Dalı dışı Öğrt. Üyesi 

Öğrenci Doktora Yeterlilik Sınavın tarihinden 

itibaren en geç 6. aya kadar tez projesini savunur. 

(Tutanaklar 3 gün içerisinde Enstitüye 

gönderilir) 

 

Öğrenci bir sonraki yarıyılda 

tekrar sınava alınır. Yeniden 

başarısız olan öğrencinin ilişiği 

kesilir 

TEZ 

SAVUNMA 

SINAVI 

KABUL 

RED 

Tezi Başarısız bulunarak 

reddedilen öğrencinin 

enstitü ile ilişiği kesilir 

  

DÜZELTME  
Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç 6 ay içinde düzeltmeleri yapılan 

tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi 

kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 

 

IV. Yarıyıl 

Kredili derslerin alınması 

Yeterlilik sınavına girme hakkı 

kazanan öğrencileri Yeterlilik sınavına 

girebilir. 

 

 

 

 

V. Yarıyıl 

Öğrenci Doktora Yeterlilik Sınavına 

girmek zorundadır 

 

Doktora Yeterlilik Sınavı Jürisi 

1 üye Danışman Öğt. Üyesi 

2 Üye Anabilim Dalı Öğrt. Üyesi 

2 üye başka bir yükseköğretim 

kurumundan Öğrt. Üyesi 

 

 

Sınav yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı 

sınavda başarılı olan öğrenciler sözlü 

sınava alınır. 

EVET 

HAYIR 

Öğrencinin Tez 

Önerisi Tez 

İzleme Komitesi 

tarafından kabul 

edildi mi? 

HAYIR 

İzleme komitesi, öğrencinin sunduğu 

tez önerisinin kabul, düzeltme veya 

reddine salt çoğunlukla karar verir. 

Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu 

süre sonunda İzleme Komitesi kabul 

veya ret yönünde karar verir. Tez 

önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir 

danışman ve/veya yeni bir tez konusu 

seçme hakkına sahiptir. Bu durumda 

yeni bir izleme komitesi atanabilir. 

Programa aynı danışmanla devam 

etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; 

danışman ve tez konusunu değiştiren 

öğrenci ise, altı ay içinde tekrar tez 

önerisi savunma sınavına alınır. Tez 

önerisi, bu savunmada da reddedilen 

öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 

 

EVET 

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-

haziran ve temmuz-aralık ayları arasında güz ve bahar akademik 

yarıyılları içinde birer kez olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, 

toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor 

sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir 

sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez 

çalışması, komite üyelerince başarılı veya başarısız olarak belirlenir. 

Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç gün 

içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. Komite tarafından tez 

çalışması, üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan 

veya mazeretsiz olarak tez izleme komitelerine katılmayan öğrencinin 

enstitü ile ilişiği kesilir 

 

Tez Konusu ve Projesinin 

Enstitü Kurulu Gündemine 

alınması için Etik Kurul 

Başvurusu veya Kararı 

gereklidir 

TEZ ÇALIŞMASI 

savunma için hazır 

mı? Tez kontrol listesi 

kullanılarak gözden 

geçirildi mi? Turnitin 

Raporu alındı mı? 

Benzerlik Oranı Beyanı 

Dolduruldu mu? 

Tez Jürisi Oluşturulur 

3 TİK Üyesi Öğrt. Üyesi 

2 Kurum Dışı Öğrt. Üyesi 


