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SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

yer almayan veya detaylı bilgi içermeyen konulara açıklık getirmek ve anabilim dalları arasında birlikteliği
sağlamaktır.

Programların Açılması
Madde 2- a) Yeni bir yüksek lisans programının açılabilmesi için, alanında kadrolu ikisi en az doçent olmak

üzere üç öğretim üyesi, doktora programının açılabilmesi için alanında kadrolu en az ikisi profesör veya bir profesör
ikisi doçent olmak üzere beş öğretim üyesi bulunmalıdır.

b) Öğretim üyesi sayısı bu kıstasların altına düştüğünde koşullar yerine gelene kadar o anabilim dalına yeni
öğrenci alınmaz.

Kontenjanların Belirlenmesi
Madde 3- İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları; ilgili anabilim dalı kurullarında, öğretim üyelerinin

alabilecekleri maksimum öğrenci kontenjanlarının yıllar itibariyle dengeli dağılmasına da özen gösterilerek her yarıyıl
başında belirlenmelidir. Anabilim dallarına göre Enstitü Kurulunda belirlenen ve Senato tarafından onaylanarak ilan
edilen kontenjanlar arasında hiçbir şekilde aktarım yapılamaz.

Doktora Programına Lisans Derecesi İle Başvuru Koşulları
Madde 4- Doktora programlarına lisans derecesi ile başvuranların diğer başvuru koşullarına ek olarak,

lisans not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 80 puan olması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi
Giriş Sınavından sayısal veya eşit ağırlıklı puan türünde en az 75 puan almış olmaları gerekmektedir.

Danışmanların Atanması
Madde 5- a) Lisansüstü eğitimde profesörler sekiz, doçentler altı ve yardımcı doçentler dörtten fazla

danışmanlık alamazlar.
b) Danışmanın kurumdan ayrılması ya da görev değişikliği, sağlık durumu vs gibi 6 aydan uzun süren

ayrılıklarında anabilim dalı başkanı geçici danışmanlık görevi yapar. Gereğinde anabilim dalı kurulunun gerekçeli
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile en kısa zamanda danışman değişikliği yapılır.

Dersler
Madde 6- a) Lisansüstü eğitimi dersleri en fazla 3 (üç) kredilik olmalı, yüksek lisans ve doktora dersleri

zorunlu ve seçmeli olarak sınıflandırılmalıdır.

Enstitü Ortak Seçmeli Dersleri
Madde 7. Öğrencilerin aldıkları Enstitü Ortak Seçmeli Derslerinin kredileri yüksek lisans/doktora kredisine

ve not ortalamasına dahil edilmez.

Uzmanlık Alan Dersi
Madde 8- a) Danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alanda öğrencilerine bilgi, görgü ve deneyimlerini

aktardığı, tez çalışmasının bilimsel temellerinin oluşması ve yürütülmesi yanında öğrencilerin bilimsel etik, çalışma
disiplini, bilimsel yöntemleri doğrulukla kullanabilme ve alanındaki güncel kaynakları izleyebilme ve
değerlendirebilme öğretisini kapsayan teorik bir derstir.

b) Uzmanlık alan dersi, öğrenci sayısına bakılmaksızın haftada sekiz teorik saat olarak değerlendirilir.

Seminerler
Madde 9- Danışman tarafından verilen konularda hazırlanacak seminerler sözlü olarak 35±5 dakika

sürecek şekilde sunulur. Sunum sonrası katkı ve eleştiriler doğrultusunda düzeltilen ve en geç bir ay içerisinde tez
yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan seminer metni, danışman onayından sonra, ilgil i anabilim dalı
başkanlığınca bir nüsha olarak Enstitüye gönderilir. Seminerlerin değerlendirilmesinde konunun hazırlanışı, sunum
biçimi, zamanın kullanılması, yardımcı araç-gereç kullanımı, sorulara verilen yanıtlar ve benzeri konular dikkate
alınır.
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Anabilim dalınca yarıyıl başında Enstitüye bildirilecek seminer programları Enstitü taraf ından Üniversitenin
tüm birimlerine ve konu ile ilişkili kurum ve kuruluşlara duyurulur.

Yüksek Lisans Tez Konusu
Madde 10- Yüksek lisans öğrencisi; tez önerisini tez öneri formunu doldurarak yazılı hale getirir ve

anabilim dalı kurulu’nda değerlendirildikten sonra anabilim dalı kurulu kararı ile Enstitüye gönderilir.

Yatay Geçiş
Madde 11- Yatay geçişler her yarıyıl başında anabilim dalları tarafından kontenjanların belirlenerek Enstitü

Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp ilan edilmek koşulu ile kayıt döneminde yapılabilir.

Özel Öğrenciler
Madde 12- Özel öğrenci statüsünde alınan dersler süre eksiltmede kullanılamaz.

Tezlerin Yazılması
Madde 13- Yüksek lisans ve doktora tezleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu’nda

belirtilen kurallara uygun biçimde yazılır.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler
Madde 14- Lisansüstü öğrenim görmek üzere gelen yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora adaylarının

ALES yada eşdeğer sayılan sınavlarından (GRE, GMAT gibi) başvurdukları Enstitünün ilgili program için öngördüğü
puanı almış olmaları gerekir. Lisans eğitimini böyle sınavların yapılmadığı ülkelerde tamamlayan adayların eğitim
aldıkları ülkelerde Lisansüstü eğitim yapabilme koşulunu sağlamış olmaları gerekir. Puanları yeterli olan adaylar
lisans veya yüksek lisans öğrenimlerinde aldıkları dersler ve başarı notları, kayıt için gerekli olan kişisel bilgi ve
belgelerle Enstitüye başvururlar. Adaylar Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 6.
Maddesine göre değerlendirilir. Yabancı uyruklu adaylar için Yabancı Dil Türkçe’dir. Türkçe yeterlilik düzeyleri ve
Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul
Yönergesi hükümlerine göre yapılır.

Yürürlük
Madde 15- Bu Yönerge hükümleri Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten

itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 16- Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü yürütür.


