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LİSANSÜSTÜ TEZ SINAVI, DOKTORA YETERLİLİK SINAVI, TEZ İZLEME KOMİTESİ,    DOKTORA TEZ 

SAVUNMA SINAVI AKUZEM VİDEO - TELEKONFERANS UYGULAMASI 
 
 
Üniversitemizin Değerli Akademisyenleri, 
 
Üniversitemizde öğrenim gören Antalya’da yerleşik veya farklı şehirlerde ya da yurtdışında yaşayan Türk 
veya yabancı uyruklu lisansüstü öğrencilerin sayısında önemli artışlar yaşanmaktadır. Öte yandan 
Üniversitemiz dışından ihtiyaç duyulan jüri üyesi sayısı da buna paralel olarak artış göstermektedir.  

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ilgili maddeleri (md.31/3, md.39/ç, md.40/2, 
md.42/d) gereğince YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA SINAVI, DOKTORA YETERLİLİK SINAVI, TEZ 
İZLEME KOMİTESİ SINAVLARI ve DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVI için Üniversitemiz dışından farklı 
sayılarda jüri üyesi çağırılması zorunluluk arz etmektedir. Bu durum, hem Üniversitemize mali açıdan yük 
oluşturmakta hem de davet edilecek jüri üyesine programını ayarlama konusunda zorluk yaratabilmektedir. 

Oysa Üniversitemiz Lisansüstü Yönetmeliği Md.23-(5)’de, yukarıda belirtilmiş olan tüm sınavlar “salt 
çoğunluğun fiilen sınava katılması şartı ile diğer jüri üyesinin/üyelerinin şehir dışı ya da yurtdışında 
bulunması durumunda video konferans sistemi kullanılarak elektronik ortamda yapılabilir” denilerek 
AKUZEM Video - Telekonferans Uygulamasına yasal dayanak sağlanmış olunmaktadır.  
 
Gelinen noktada, halen Tez İzleme Sınavları, video konferans sistemiyle AKUZEM’ce başarılı olarak 
yürütülmektedir. Mevcut sistem, talep halinde üniversitemiz tüm akademik birimleri lisansüstü öğrencileri 
için kullanılabilecek durumdadır. 
 
Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyen öğretim elemanlarımızın iletişim adresinde belirtilen yetkili 
personelimizle iletişime geçmeleri rica olunur. 
 
İLETİŞİM 
 
Yetkili Personel :  İpek KAVASOĞLU (AKUZEM Lisansüstü Diploma Programları Sorumlusu) 
Dahili Tel.          :  0 242 310 2639 
E-posta              :  tebakuzem@akdeniz.edu.tr 
 
Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKUZEM) 
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EK-Bilgiler: 
 

Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar 

Sınav ve değerlendirme 
MADDE 23- (5) Lisansüstü programlarda doktora/sanatta yeterlik sınavı ve tez izleme/savunma sınavı salt 
çoğunluğun fiilen sınava katılması şartı ile diğer jüri üyesinin/üyelerinin şehir dışı ya da yurtdışında 
bulunması durumunda video konferans sistemi kullanılarak elektronik ortamda yapılabilir. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Tezli Yüksek Lisans Programı 
Tezin sonuçlanması 
MADDE 31 -(3) Yüksek lisans tez jürisi; öğrencinin danışmanı ve en az biri kurum dışından olmak üzere en 
az üç veya beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. 

ALTINCI BÖLÜM 
Doktora Programı 

Doktora yeterlik sınavı 
MADDE 39-(ç) Yeterlik sınav komitesi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve 
değerlendirmek amacıyla yeterlik sınav jürileri kurar. Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınav komitesince ve 
enstitü yönetim kurulunca kabul edilen; en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil beş asıl ve 
en az biri kurum dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. 
 
Tez izleme komitesi 
MADDE 40-(2) İzleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka bilim dalı 
ve/veya anabilim dalı içinden ve anabilim dalı dışından veya kurum dışından birer üye yer alır. 
 
Doktora tezinin sonuçlandırılması 
MADDE 42-(d) Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri olmak üzere danışman 
dâhil beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur; asıl üyelerin ikisi ve yedek üyelerin biri başka 
kurumdan belirlenir. 
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