
ÖĞRENCİ KONTENJANI / DANIŞMAN ATANMA SAYISI 

İLE İLGİLİ İLKE KARARI 

 
ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU’NUN 08.11.2017 TARİH VE 25/231 SAYILI KARARI İLE 

UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR. 

A) Enstitüye bağlı anabilim dallarında bulunan her kadrolu öğretim üyesine toplam 8 öğrenciye kadar 

danışmanlık hakkı tanınır.  

B) Yatay geçiş, yabancı uyruklu ve 100/2000 YÖK doktora bursu (öncelikli alanlar ile ilgili) ile kabul 

edilenlerle birlikte %50 oranında arttırılır. Dolayısıyla öğretim üyeleri toplamda en fazla 12 öğrenciye kadar 

danışmanlık yapabilir.  

C) Lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken; ancak en az 2 (iki) 

yarıyıl üst üste veya aralıklı olarak üç kez kaydını yenilemeyen veya devamsızlık nedeniyle başarısız 

bulunan öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenler olduğu takdirde yukarıda belirtilen toplam 

rakamın dışında tutulur.  

DANIŞMAN ATAMA KRİTERLERİ İLE İLGİLİ İLKE 

KARARI 

 

ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU’NUN 08.11.2017 TARİH VE 25/231 SAYILI KARARI İLE 

UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR. 

A) Yüksek lisans programlarında danışmanlık yapabilmek için;  

Öğretim üyesi olmak.  

B) Doktora programlarında danışmanlık yapabilmek için;  

B-1) Öğretim Üyesi olmak.  

B-2) En az bir lisansüstü (Tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/ yüksek lisans veya doktora 

eğitimi) tez projesi yürütmüş veya bir araştırma projesini sonuçlandırmış ve sonuç raporunu sunmuş 

olmak,  

B-3) Son 5 (beş) yıl içerisinde (İçinde bulunulan yılı kapsamaksızın, bir önceki yıldan başlayarak son 5 

yıl hesaplaması yapılır) uluslararası atıf indekslere (SCI, SCI – Expanded, SSCI, ESCI, EBS Cohost, 

Scopus, CINAHL, Cochrane Library, Pro Quest, Index Copernicus, British Nursing Index) kayıtlı 

dergilerde, en az 4 (dört) adet makale yayınlamış olmak gerekir.  

B-4) Yukarıda bahsi geçen yıl hesaplaması yöntemiyle yeterli makale sayısına ulaşılamayan 

durumlarda içinde bulunulan yıl hesaplamaya katılır.  

 

 

 

 

 

 



DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVI İÇİN YAYIN KRİTERİ İLE 

İLGİLİ İLKE KARARI 

 

* ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU’NUN 25.05.2016 TARİH VE 12/82 SAYILI KARARI İLE 

UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR. 

Doktora öğrencilerinin doktora tez savunma sınavına girebilmeleri için, eğitimini aldığı doktora 

bilim alanında yapmış olduğu en az 1(bir) yurtdışı yayınının bulunması ve bu yayının uluslararası atıf 

indekslerine (SCI, SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, Sport Discus, Spolit, CINAHL vb) kayıtlı bir 

dergide yayınlanmış olması gerekmektedir.  

Bu ek koşulları yerine getirmeyen öğrenciler, tez savunma sınavına alınmaz ve başarısız sayılırlar.  

* ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU’NUN 08.11.2017 TARİH VE 25/231 SAYILI KARARI İLE 

UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR. 

15 Şubat 2017 (2016-2017 eğitim yılı Bahar yarıyılında) tarihinden itibaren doktora eğitimine 

başlayan veya halen doktora eğitimine devam eden öğrencilerden 01 Eylül 2017 tarihinden sonra 

doktora yeterlik sınavına girecek olan doktora öğrencilerinin eğitimlerini tamamlayabilmeleri için; tez 

konusu veya bilim alanı ile ilgili uluslararası hakemli (SCI, SCI – Expanded, SSCI, ESCI, EBS 

Cohost, Scopus, CINAHL, Cochrane Library, Pro Quest, Index Copernicus, British Nursing Index) 

dergilerin birinde birinci isim veya sorumlu yazar (Corresponding author) olduğu; araştırma makalesi, 

derleme, patent, tescil veya faydalı modelden en az birisinin basılmış veya kabul edildiğine dair 

belgenin olması gerekmektedir.  

Bu ek koşulu yerine getirmeyen öğrenciler, tez savunma sınavına alınmaz ve başarısız 

sayılırlar.  

İNTİHAL PROGRAMI RAPORU KRİTERİ İLE İLGİLİ İLKE 

KARARI 

 

ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU’NUN 08.11.2017 TARİH VE 25/231 SAYILI KARARI İLE 

UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR. 

Öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için; “Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları” 

doğrultusunda tezinin intihal programı tarafından taranmış olduğunu beyan etmesi gerektiğinden, Tez 

Orijinallik Raporu Benzerlik Oranı Beyan formunun (Form No: 10713157.FR.24) öğrenci ve 

danışmanı tarafından imzalanması ve tez ile birlikte Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir. 

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve 

Kullanılması Uygulama Esaslarının 5. maddesi 2. fıkrasında belirtildiği gibi tezin, danışman ve jüri 

üyeleri tarafından intihal kapsamı dışında değerlendirilmesi için intihal engelleme yazılımı rapor 

çıktısında belirtilen benzerlik oranı, %20’yi geçmemelidir.  

 

 



SINAV JÜRİLERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ İLKE 

KARARI 

 

ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU’NUN 08.11.2017 TARİH VE 25/231 SAYILI KARARI İLE 

UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR. 

1) Yüksek lisans tez savunma sınavı jürisi oluşturulurken kurum dışından 1(Bir) asıl ve 1(Bir) 

yedek jüri üyesi davet edilmesi,  

2) Doktora yeterlik ve tez savunma sınavı jürisi oluşturulurken kurum dışından 2(İki) asıl ve 

1(Bir) yedek jüri üyesi davet edilmesi uygundur.  

 

ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU’NUN 16.12.2021 TARİH VE 26/05 SAYILI KARARI 

İLE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR. 

 

Doktora ve yüksek lisans tez savunma sınavları ile doktora yeterlik ve tez izleme 

komiteleri için anabilim dalı dışından veya kurum dışından jüri üyeleri belirlenirken, tez 

konusu veya bilim alanı ile ilgili akademik faaliyetleri (proje, makale, konferans, bildiri v.b.) 

bulunan öğretim üyeleri arasından seçilmelidir. 

 

TÜM KURUL, KOMİTE, DANIŞMANLIK VE JÜRİLERİN 

OLUŞTURULMASINDA ETİK KURALLAR İLE İLGİLİ 

İLKE KARARI 

 

ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU’NUN 08.11.2017 TARİH VE 25/231 SAYILI KARARI İLE 

UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR. 

1) Tüm kurul, komite, danışmanlık ve jüriler (öğrenci alımı sınavı, tez savunma sınavı ve doktora  

yeterlik sınavı vb.) oluşturulurken; jürilerin birbirleriyle ve jürilerin öğrenci ile yakınlık durumları 

dikkate alınmalı ve çıkar çatışması/çakışması durumlarına yol açılmamalıdır. Bu durumda, jüriler 

birbirleriyle veya jürilerin öğrenci ile;  

      - Daha önce yargıya intikal eden ihtilaflarının olmaması,  

      - Birinci ve ikinci derece kan bağı olan akrabalık ilişkisinin olmaması,  

      - Eşi ve evlilik akdine bağlı birinci ve ikinci derece akrabalık ilişkisinin olmaması,  

      - Boşanmış olsalar bile eski eşin kendisi veya birinci ve ikinci derece kan bağı olan kişilerin                       

        Olmaması.  

 

   2) Lisansüstü sınav jürileri (öğrenci alımı sınavı, tez savunma sınavı ve doktora yeterlik sınavı vb.)     

      oluşturulurken; sınava girecek adayın eğitim gördüğü programda yeterli sayıda öğretim üyesi    

      bulunması durumunda program içinden jürinin oluşturulması gerekmektedir.  

 

 



 

ENSTİTÜMÜZDE EĞİTİM GÖREN YÜKSEK LİSANS VE 

DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN; “YÜKSEK LİSANS TEZ 

SAVUNMA”, “DOKTORA TEZ SAVUNMA” VE “DOKTORA 

YETERLİK” SINAVLARININ “VİDEO KONFERANS” 

ŞEKLİNDE YAPILIP YAPILMAMASI İLE İLGİLİ İLKE KARARI 

 

ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU’NUN 25.09.2019 TARİH VE 25/04 SAYILI KARARI İLE 

UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR. 

 Enstitümüzde eğitim gören yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin;  

1) “Yüksek lisans tez savunma” ve “doktora tez savunma” sınavları için yönetmelik gereği  

kurum dışından asil jüri üyesi olarak davet edilen öğretim üyelerine ödenen yolluk ve 

yevmiyelerde Enstitü Müdürlüğümüze verilen yıllık yolluk harcama kaleminin yeterli 

olmaması, bu kalem için ek ödenek talep edilememesi ve jüri üyesi ödemelerinin yıl içerisinde 

yapılamamasından dolayı jüri üyesi bulma sıkıntısı yaşanması nedeniyle belirtilen sınavların 

Enstitü Müdürlüğünden yolluk ve yevmiye talep etmeksizin ya da “Akdeniz Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin 26-6 ncı fıkrası (Lisansüstü programlarda 

doktora/sanatta yeterlik sınavı ve tez savunma sınavı jürisinin salt çoğunluğun fiilen sınava 

katılması şartı ile diğer jüri üyesinin/üyelerinin/öğrencinin şehir dışı ya da yurt dışından 

gelememesi durumunda enstitü yönetim kurulunun kararı ile video konferans sistemi 

kullanılarak elektronik ortamda yapılabilir. Tez izleme sunumları jüri 

üyesinin/üyelerinin/öğrencinin şehir dışı ya da yurtdışından gelememesi durumunda danışman 

öğretim üyesi tarafından organize edilerek video konferans sistemi kullanılarak elektronik 

ortamda da yapılabilir.) uyarınca veya Anabilim Dalının uygun gördüğü şekilde yapılması,  

 

2) “Doktora yeterlik” sınavları için ise; yönetmelik gereği kurum dışından asil jüri üyesi olarak  

davet edilen öğretim üyelerine ödenen yolluk ve yevmiyelerinin (Otobüs ile) Enstitü 

Müdürlüğümüz bütçesinden ödenmesi,  

 

3) Sürecin 2019 Eylül ayından itibaren geçerlilik kazanması  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

İKİNCİ TEZ DANIŞMANI TEKLİFİ İLE İLGİLİ İLKE 

KARARI 

 
ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU’NUN 22.06.2020 TARİH VE 31/04 SAYILI KARARI İLE 

UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR. 

   Tez çalışması için birden fazla tez danışmanı gerektiğinde, tez konusunun Enstitü 

Yönetim Kurulunca kabul tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde, tez konusu değişikliği 

yapılması halinde ise yine Enstitü Yönetim Kurulunca tez değişikliğinin kabul tarihinden 

itibaren 6 (altı) ay içinde ikinci tez danışmanı teklif edilebilir. 

 

 

 

ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU’NUN 16.12.2021 TARİH VE 26/05 SAYILI KARARI İLE 

UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR. 

 

Tez çalışması için birden fazla tez danışmanı gerektiğinde, ilgili bilim/sanat dalı ve/veya 

anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ikinci tez 

danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı, tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik yapan 

öğrencinin tez veya uygulama konusunun özelliği gereği enstitü yönetim kurulunca atanan, 

sadece Üniversitede ya da başka bir yükseköğretim kurumunda görevli bulunan en az doktora 

unvanına sahip kişilerden olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ KRİTERLERİ İLE İLGİLİ İLKE 

KARARI 

 

ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU’NUN 22.06.2020 TARİH VE 31/04 SAYILI KARARI İLE 

UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR. 

Danışman Öğretim Üyesinin emekliye (öğretim üyesinin isteği halinde) ayrılması,  

1.  Danışman Öğretim Üyesinin uzun süreli (kesintisiz 6 aydan daha uzun süreli) yurt dışında 

görevli olması,  

2.  Danışman Öğretim Üyesinin uzun süreli tedavi görmesini gerektirecek sağlık sorunu veya 

sorunlarının olması (Sağlık raporunun beyan edilmesi şartı ile),  

3.  Danışman Öğretim Üyesinin başka bir üniversiteye atanması, gibi zorunlu haller dışında;  

- Yüksek lisans eğitimi sırasında sadece 1 (bir) kez danışman değişikliği teklif edilebilir, 

 - Doktora eğitimi sırasında en fazla 2 (iki) kez danışman değişikliği teklif edilebilir,  

- Aynı lisansüstü programda hem yüksek lisans hem de doktora eğitimi yapan öğrenci için     

  eğitimi boyunca en fazla 2 (iki) kez danışman değişikliği teklif edilebilir.  

 

- Öğrencinin tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra danışman değişikliği    

   teklif edilemez,  

 

- Danışman değişikliği yapılacaksa anabilim dalından bir öğretim üyesinin bildirilmesi  

   zorunludur,  

 

- Kayıt yaptıran her öğrencinin, birinci yarıyıl içerisinde danışman atanıncaya kadar   

  öğrencinin danışmanlığı anabilim dalı başkanı tarafından yürütülebilir. Danışman değişikliği    

  durumunda anabilim dalı başkanının danışmanlık yürütme zorunluluğu bulunmamaktadır. 

  

Yukarıda bahsi geçen hususlar doğrultusunda Anabilim Dalı Kurulunun gerekçeli önerisi ve 

Danışman Değişikliği Formu (Form No: 10713157.FR.2.) değerlendirilerek enstitü yönetim kurulunun 

onayı ile danışman değişikliği yapılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 


