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Çukurova Üniversitesi 

Eş Danışmanlı Doktora Eğitim Ve Öğretim Yönergesi 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi ile yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumları arasında eş danışmanlı doktora tezlerinin yürütülmesi ve başarılı 

öğrencilere her iki kurum tarafından doktora derecesinin verilmesi amacıyla imzalanan 

doktora eş danışmanlık protokollerinin uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.  

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Çukurova Üniversitesi Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler ile 

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitülerinde doktora programlarına veya yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarında doktora programına kayıtlı öğrencilerin eş danışmanlı doktora 

tezi yürütmelerine imkân veren doktora eş danışmanlık anlaşmalarının hazırlanması ve 

yürütülmesine ilişkin uygulama sürecini, süreçte yer alan birimlerin görev ve 

sorumluluklarını, öğrencilerin izleyeceği prosedürü ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve 

esasları kapsar. 

(2) Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışındaki Kapsama Dâhil Yükseköğretim 

Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik kapsamına 

giren işbirliği protokolleri, bu Yönerge kapsamında yer almaz. Bu protokoller, "Çukurova 

Üniversitesi Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Yönergesi" hükümlerine 

uygun olarak hazırlanır. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu yönerge:  

a) 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 50 

nci maddelerine,  

b) 20.04.2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve 

Öğretim Yönetmeliğine, 

c) 12.10.2016 tarihli ve 29855 sayılı Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve 

Öğretim Yönetmeliğine,  

d) Çukurova Üniversitesi Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri ile Bağımlılık ve 

Adli Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarında Danışman Atanması ve Ders 

Yüküne İlişkin Usul ve Esaslara 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar  

MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen; 

a) Dış İlişkiler Birimi: Çukurova Üniversitesi Dış İlişkiler Birimini,  

b) Enstitü: Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ile 

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitülerini, 
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c) Eş danışmanlık anlaşması: Çukurova Üniversitesi ile yabancı bir yükseköğretim 

kurumu arasında imzalanan eş danışmanlı doktora tezi yürütmelerine imkân veren 

anlaşmayı, 

d) Eş danışmanlı doktora tezi: Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, 

Sosyal Bilimler ile Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitülerinde bir doktora programına 

veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumunda doktora programına kayıtlı olan 

öğrenci tarafından, kendisi ile ilgili eş danışmanlık anlaşmasına uygun olarak 

hazırlanan ve başarılı bulunduğu takdirde ilgili yükseköğretim kurumlarından 

birbiriyle bağlantılı iki ayrı diploma (dual diploma) alınmasını sağlayan doktora tezini, 

e) Öğrenci: Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ile 

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitülerinde bir doktora programına veya yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumunda doktora programına kayıtlı olan ve yabancı bir 

üniversiteyle imzalanan eş danışmanlık anlaşmasına uygun olarak eş danışmanlı 

doktora tezi hazırlayan kişiyi, 

f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 

g) Partner Üniversite: Çukurova Üniversitesi ile eş danışmanlı doktora tezlerinin 

yürütülmesi ve başarılı öğrencilere birbiriyle bağlantılı iki ayrı diploma (dual diploma) 

verilmesi amacıyla doktora eş danışmanlık anlaşması imzalayan yükseköğretim 

kurumunu, 

h) Rektörlük: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünü, 

i) Senato: Çukurova Üniversitesi Senatosunu, 

j) Üniversite: Çukurova Üniversitesini, 

k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 

l) Yönerge: Çukurova Üniversitesi Eş Danışmanlı Doktora Eğitim ve Öğretim 

Yönergesini,  

m) Yönetmelik: Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğini 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Eş Danışmanlık Anlaşmalarının Amacı, Usul ve Esasları 

 

Eş Danışmanlık Anlaşmalarının Amacı 

MADDE 5 – (1) Eş danışmanlık anlaşmaları, doktora öğrencilerinin Çukurova Üniversitesi 

ve partner üniversite arasındaki bilimsel işbirliği ile birbirlerini tamamlayıcı bilgi birikimi ve 

araştırma olanaklarından yararlanmasını sağlamayı amaçlar ve doktora tez çalışmasının bu 

bağlamda yürütülmesi ve yazılmasına olanak tanır.  

Eş Danışmanlık Anlaşmalarının Düzenlenmesi 

MADDE 6 – (1) Eş danışmanlık anlaşmaları, her öğrenci için münferit olarak düzenlenir ve 

anlaşma tekliflerinin uygunluğu değerlendirilirken ilgili doktora çalışmasının gerektirdiği 

araştırma ve olanaklar bakımından yurt dışı üniversiteden ikinci bir danışmanın atanmasının 

getireceği pozitif katkı göz önünde bulundurulur. 

(2) Eş danışmanlık anlaşmalarının imzalanmasında ön şart, anlaşma imzalanmak 

istenen partner üniversite ve doktora programının YÖK tarafından tanınmasıdır. Eş 

danışmanlık anlaşması imzalanması düşünülen yurt dışındaki yükseköğretim kurumunun 

YÖK tarafından tanınırlık işlemleri, Dış İlişkiler Ofisi tarafından yürütülür.  
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(3) İlgili Enstitünün yetkili kurulları, eş danışmanlık anlaşması imzalanması hususuna 

karar verirken anlaşmaya taraf partner üniversitenin dünya ve alan sıralamalarındaki 

konumunu göz önünde bulundurur. Yurt dışına gidecek öğrenciler açısından anlaşma için 

partner üniversite ve ilgili biriminin dünya ve alan sıralamasında en az Çukurova Üniversitesi 

ilgili biriminin sıralamasına sahip olması hususu dikkate alınır. 

(4) Eş danışmanlık anlaşması, işbu Yönerge ekinde yer alan ve İngilizce ve Türkçe 

dillerinde hazırlanmış örnek anlaşma (Ek-1) kullanılarak imza edilebilir. Bununla birlikte işbu 

Yönergenin 3. Maddesinde yer alan mevzuat hükümlerine uygun olması koşuluyla partner 

üniversitenin imzalanmasını önerdiği anlaşma metni de kullanılabilir. Bu durumda partner 

üniversitenin anlaşma metninin öğrenci tarafından temin edilen Türkçe dilinde noter tasdikli 

resmi çevirisi, şekil şartları açısından incelenmek üzere Dış İlişkiler Birimine yönlendirilir. 

Uygunluğun belirlenmesi, ilgili Enstitünün yetkili kurulunun takdirindedir. 

(5) Eş danışmanlık anlaşması, Enstitü yetkili kurullarının olumlu görüşünün 

bulunması halinde imzalanmak üzere Rektörlüğün onayına sunulur. Anlaşmalarda aşağıdaki 

hususlar düzenlenir: 

a) Yasal dayanak, 

b) Öğrencinin adı ve imzası, 

c) Doktora tezinin konusu ve dili, 

d) Öğrencinin çalışma planı ve hangi kurumda en az ne kadar süreyle kalacağı,  

e) Kayıt ve varsa öğrenim ücreti ile ilgili hususlar, 

f) Doktora tez savunmasının yapılması, tez jürisinin oluşturulması ve jüri üyelerinin 

seyahat masraflarına ilişkin hükümlerin işbu Yönergenin 3. Maddesinde yer alan 

mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılması,  

g) Doktora tezinin başarı ile tamamlanması için öngörülen şartlar, 

h) Her iki kurumdan verilecek diplomaların taşıyacağı ibareler, 

i) Her iki yükseköğretim kurumunun rektörlerinin veya başkanlarının adları ve 

imzaları, varsa ilgili Enstitü müdürlerinin adları ile imzaları ile her iki yükseköğretim 

kurumundan birer tane olmak üzere görevlendirilecek eş danışmanların adları ve 

imzaları.  

Taraflarca gerek görülmesi halinde yukarıdaki hususlar yanında ek düzenlemeler yapılması da 

kararlaştırılabilir. 

 

Eş Danışmanlık Anlaşmalarının Saklanması  

MADDE 7 – (1) İmzalanması uygun bulunan eş danışmanlık anlaşmaları, Enstitülerce kendisi 

hakkında anlaşma düzenlenen öğrencilerin dosyasında muhafaza edilir. İmzalı anlaşmaların 

kopyası ayrıca Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Eş Danışmanlık Anlaşması için  

Uygunluk Kriterleri ve İzlenecek Prosedür 

 

Eş Danışmanlı Doktora Tezi Hazırlayacak Öğrencilere Yönelik Başvuru Kriterleri  

MADDE 8 – (1) Çukurova Üniversitesi Enstitülerinde bir doktora programına kayıtlı 

öğrencilerden, eş danışmanlık anlaşması kapsamında eş danışmanlı doktora tezi hazırlamak 

isteyenler, asgari aşağıdaki koşulları sağlamalıdır: 

a) Yeterlik sınavını başarıyla tamamlamış olması, 
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b) Eş danışmanlık anlaşması imzalanmak istenen partner üniversitenin yabancı dil 

kriterini karşılaması, 

c) Partner üniversitenin ilgili biriminin akademik kurulu kabulü, 

d) Çukurova Üniversitesindeki danışmanın ve ilgili anabilim dalı akademik kurulunun 

kabulü. 

(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumunda doktora programına kayıtlı öğrencilerden, 

Çukurova Üniversitesinde eş danışmanlık anlaşması kapsamında eş danışmanlı doktora tezi 

hazırlamak isteyenler, asgari aşağıdaki koşulları sağlamalıdır: 

a) Başvuru yapılan doktora programının dilinde veya İngilizce dilinde ÖSYM tarafından 

eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının herhangi birinden YDS’ye göre en az 

65 puana karşılık gelen puanı almış olduğunu belgelendirmesi, 

b) Yönetmelikte öngörülen asgari ders sayı ve kredi koşulları ile seminer dersi 

çalışmasını başarıyla yerine getirmiş olması, 

c) Yüksek lisans derecesine sahip olması (lisans üzerine doktoraya başlamış olanların 

ALES 80 eşdeğeri GRE veya GMAT başarı koşulunu sağlamış olmaları gerekir), 

d) Yeterlik sınavını başarıyla tamamlamış olması, 

e) Çukurova Üniversitesinde danışman atanması için gerekli şartlar ile YÖK’ün yabancı 

dilde eğitim verme şartlarını taşıyan bir öğretim üyesinin danışmanlığını yapmayı 

kabul etmesi. 

f) İlgili Enstitü anabilim dalı akademik kurulunun kabulü. 

 

Eş Danışmanlı Doktora Tezi Hazırlayacak Öğrencilerin İzleyeceği Prosedür 

MADDE 9 – (1) Eş danışmanlık anlaşması kapsamında eş danışmanlı doktora tezi hazırlamak 

isteyen ve işbu yönergenin 8. maddesinde öngörülen şartları taşıyan öğrenciler, aşağıda 

belirtilen prosedürü izler: 

a) Kendi kurumundaki danışmanının onayını alır ve danışmanının bilgisi ve denetiminde 

partner üniversite ve eş danışmanını belirler. 

b) Eş danışmanlık anlaşmasının ilgili bölümlerini, partner üniversite ve eş danışmanla 

birlikte doldurur ve dilekçe ekinde ilgili Enstitü anabilim dalı akademik kurulunun 

görüşüne sunar.  

c) Dilekçe ekinde ayrıca doktora tezinin neden eş danışmanlık kapsamında yapılması 

istendiğine ilişkin açıklamaların yer aldığı ve her iki danışmanın imzasını içeren niyet 

mektubunu da ilgili Anabilim Dalı başkanlığına verir  

d) Gerekli olduğu hallerde danışmanının ve ilgili Enstitünün bilgisi ve denetiminde 

anlaşma içeriğinde değişiklik yapabilir, bu değişikliği Enstitü Yönetim Kurulunun 

onayına sunar ve bununla ilgili karşı kurumla koordinasyonu sağlar. 

Enstitünün İzleyeceği Prosedür 

MADDE 10 – (1) Eş danışmanlık  kapsamında eş danışmanlı doktora tezi hazırlamak isteyen 

öğrencilerce yapılacak başvuruyu müteakip Enstitü tarafından izlenecek prosedür aşağıdaki 

gibidir: 

a) Enstitü, eş danışmanlık anlaşması imzalanmak istenen partner üniversitenin üniversite 

sıralamalarındaki yeri, doktora tezinin eş danışmanlık kapsamında yapılması için 

sunulan gerekçeler ile yapılan başvurunun işbu yönerge hükümlerine uygunluğunu 

değerlendirir. 
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b) Eş danışmanlık anlaşması imzalanmak istenen partner üniversitenin YÖK tarafından 

tanınıp tanınmadığına ve üniversite ve ilgili biriminin dünya ve alan sıralamasındaki 

yerine ilişkin prosedürün gerçekleştirilmesi amacıyla resmi yazıyla Dış İlişkiler 

Biriminden görüş alır.  

c) Uygun bulunan eş danışmanlık anlaşmalarını ekinde ilgili Enstitü yetkili kurul kararı 

ve anlaşmanın kopyasıyla birlikte Rektörlük onayına sunar. Onaylanan başvurular, 

imzaya açılır. 

d) İmzalanan eş danışmanlık anlaşmaları, Enstitü Öğrenci İşlerince öğrencinin 

dosyasında muhafaza edilir; bir kopyası Dış İlişkiler Birimine gönderilir. 

Kayıt ve Kayıt Yenileme 

MADDE 11 – (1) Eş danışmanlı doktora tezi hazırlayan öğrenciler, akademik takvimle 

birlikte ilan edilen süreler içinde ilgili Enstitüde kayıtlı bulundukları programda kayıtlarını 

yenilemek zorundadır. Öğrenciler, Çukurova Üniversitesi ile partner üniversitedeki tüm kayıt 

ve kayıt yenileme işlemlerinin takibinden ve tamamlanmasından bizzat sorumludur. 

Eğitim-Öğretim Ücreti 

MADDE 12 – (1) Eş danışmanlı doktora tezi hazırlayan öğrenciler, Çukurova Üniversitesinin 

eğitim-öğretim ücreti yükümlülükleri bakımından 2547 sayılı Kanunun 46’ncı maddesine 

tabidir. Partner üniversiteye yapılacak öğrenim ücreti ödemelerine ilişkin hususlar, eş 

danışmanlık anlaşmasında belirtilir. Eğitim ve öğretim ücretine ilişkin sorumluluk, 

öğrencilere aittir. 

Mali Yükümlülükler 

MADDE 13 – (1) Konaklama ve seyahat masrafları, vize harcı, sağlık ve sorumluluk/kaza 

sigortası ve benzeri kişisel harcamalar öğrencilerin sorumluluğundadır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Öğrencilerin İzlenmesi, Mezuniyet ve Diplomalar 

İzleme 

MADDE 14 – (1) Eş danışmanlı doktora tezi hazırlayan öğrencilerin yapacağı çalışmaların 

izlenmesine ilişkin hususlar, kendileri için düzenlenen eş danışmanlık anlaşması içeriğinde 

belirlenir.  

Başarı Kriterleri 

MADDE 15 – (1) Eş danışmanlı doktora tezi hazırlayan öğrencilerin tez çalışmaları 

sürecindeki başarısı; yönetmelikte yer alan tez izleme komitesi raporları başarı tutanaklarıyla; 

tezin tamamlanmasına ilişkin başarısı ise öğrencilerin kendileri hakkında düzenlenen eş 

danışmanlık anlaşmasında yer alan doktora tez savunma sınavıyla ölçülür. 

Diplomalar 

MADDE 16 – (1) Kendisi hakkında düzenlenen eş danışmanlık anlaşmasında Çukurova 

Üniversitesi ve partner üniversitenin diploma vermek için öngördüğü şartları yerine getiren ve 

yapılacak doktora tez savunmasında başarılı olan öğrenciler, her iki kurumdan birbiriyle 

bağlantılı iki ayrı diploma (dual diploma) almaya hak kazanır.  
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(2) Diplomaların nasıl düzenleneceği hususu, eş danışmanlık anlaşmasında belirtilir.  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 17 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 12.10.2016 tarihli ve 29855 

sayılı Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ve Senato 

kararları uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 1 – İşbu Yönergenin yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen ve her iki 

kurum tarafından onaylanan eş danışmanlık anlaşmaları, işbu Yönerge hükümleri kapsamında 

değerlendirilerek anlaşma hükümlerine uygun olarak doktora tez savunma sınavında başarılı 

olan öğrencilere diploma verilir. 

 

Yürürlük 

MADDE 18 – (1) Bu yönerge, Üniversite Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe 

girer. 

 

Yürütme 

MADDE 19 – (1) Bu yönerge hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 

 

 

Yönergenin Kabul Edildiği Senatonun 

 

Tarihi Sayısı 

        09/07/2019 11/1 

 


