
 
 
 

    EŞDANIŞMANLI DOKTORA TEZ 
 
     PROJESİ PROTOKOL 
 
MADDE 1. Bu protokol, İstanbul Üniversitesi ……………………………………………………Enstitü'sünün 
İlgili  maddesi/maddeleri ile…………………………………Üniversitesi……………………………………………….. 
Fakültesi  ve/veya Eğitim - Araştırma Biriminin ilgili maddesi / maddeleri uyarınca, 
…………………………………… adreste bulunan ve Prof. Dr. ……………………………. tarafından temsil 
edilen İstanbul Üniversitesi ………………………………………………………………..Enstitüsü ile 
………………….…………………………………………………………..adreste bulunan ve Prof. Dr. 
………………… tarafından temsil edilen muhatap 
……………………………………………..Üniversitesi’ nin ………………….Enstitüsü 
 
arasında 
……………………………..Enstitüsü'ne ……………………………numara ile kayıtlı …………………………………. 
tarafından [bundan böyle öğrenci olarak geçecektir.] yazılacak 
…………………………………başlıklı tezin ortak danışmanlı   bir tez projesi olması 
konusunda 
imzalanmıştır. 
 
 
MADDE 2. Öğrenci, İstanbul Üniversitesi …………………………………………….Enstitüsü'ne kayıtlı 
olacaktır. Öğrenci, eş danışmanının görevli olduğu kurumun yönetmelikleri açısından 
zorunlu ise …………………………………. Üniversitesi'nin ilgili kurumuna da, her türlü                
eğitim-öğretim ve kayıt harçlarından muaf tutulmak şartıyla kayıt yaptıracaktır. 
 
 Bu kayıt, öğrencinin tezini tamamlamak için kendisine tanınan sürenin bitimine kadar 
her yıl için yenilenecektir. 
 
 
MADDE. 3 Tezin hazırlanma sürecinde öğrenci, muhatap Üniversite'deki çalışmalarını her 
yıl için en fazla 3 (üç) ay (yolculuk süreleri dahil olmak üzere) olmak kaydıyla 
sürdürecektir. Buna göre öğrenci, çalışmalarını aşağıda gösterilen takvime uygunluk 
gösteren bir şekilde sürdürecektir: 
 
 
İstanbul Üniversitesi için, 
 
 
 
…../…../20.. 'den               …../…../20..'e kadar            
…../…../20.. 'den      …../…../20.. 'e kadar   
…../…../20.. 'den     …../…../20.. 'e kadar 
 
 
………………………….Üniversitesi için, 
 
 
…../…../20.. 'den     …../…../20.. 'e kadar 
…../…../20.. 'den     …../…../20.. 'e kadar 
…../…../20.. 'den     …../…../20… 'e kadar. 
 
 
 Bu çalışma takvimi eş danışmanların ikili onayı ile bu anlaşmanın bir maddesi haline 
getirilmiştir ve tarihler konusundaki herhangi bir değişiklik, ancak eş danışmanların 
gerekçeli talebi üzerine her iki Üniversite'nin ilgili Enstitülerinin onayı sonucunda 
gerçekleşecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                 
 
 
MADDE 4. İstanbul Üniversitesi, öğrencinin, muhatap Üniversitedeki çalışmaları boyunca 
kendisine barınma konusunda yardımcı olunması açısından muhatap Üniversite nezdinde 
gerekli girişimlerde bulunmak bakımından gayret içinde olacaktır. 
 
 
MADDE 5. Öğrenci, muhatap Üniversitenin öngördüğü her türlü sigortayı yaptırmakla 
yükümlüdür. Öğrenci, her türlü yolculuk ve yolculukla bağlantılı                   
harcamalarını kendisi karşılayacaktır. Öğrenci, İstanbul Üniversitesi                 
…………………………………. Enstitüsü'ne bağlı bir kadroda Araştırma Görevlisi ise, muhatap 
Üniversite'de bulunduğu süre zarfında (yolculuk günleri dahil olmak üzere) görevli-izinli 
sayılacaktır. 
 
 
MADDE 6. Bu anlaşmanın 1. maddesinde …………………………………………………….başlığıyla anılan 
tezin yönetimi, İstanbul Üniversitesi …………………………………………………………….Fakültesi         
……………………………….Bölümü’ nde  görevli……………………………………………………………………….ile                   
………………………………………………….Üniversitesi ve/veya Kurumunda görevli 
…………………………………………………….[bu anlaşmada eş danışman olarak geçmektedir.] 
tarafından tam bir işbirliği halinde gerçekleştirilecektir. 
 
 
MADDE 7. Öğrencinin tezi kayıtlı olduğu İstanbul Üniversitesi ………………………………… 
Enstitüsü'nün ilgili  yönetmelik maddesi uyarınca……………dilinde yazılacaktır. Bununla birlikte 
tez, öğrencinin eş danışmanı ile  çalışmalarını sürdürdüğü dilde de yazılıp eş danışman 
tarafından onaylanacaktır. 
 
 
MADDE 8. Öğrencinin kayıtlı olduğu ……………………………Enstitü'nün ilgili maddeleri uyarınca 
eşdanışman kabulü sağlandıktan sonra "tez izleme komitesi" kurulacaktır. Tez İzleme 
Komitesi eş danışmanlar ve İstanbul Üniversitesi dışından ……..üye olmak üzere ……..kişiden 
oluşacaktır. Tez çalışması ile ilgili dönem raporları Türkçe ve eş danışmanların onayladıkları 
diğer dilde olmak üzere iki dilde yazılmış biçimde Tez İzleme Komitesi'ne sunulacak, Komite 
raporunu aynı dillerde olmak şartıyla iki dilde yazılmış olarak ilgili Enstitü'ye gönderecektir. 
 
 
MADDE 9. Tezin tamamlandığını bildiren eş danışmanların talebi üzerine İstanbul 
Üniversitesi ………………………………   Enstitüsü'nün belirleyeceği yer ve tarihte tez savunması 
yapılacaktır. 
Jüri, eş danışmanlar ile öğrencinin kaydının bulunduğu ………………………….Enstitüsü'nün bağlı 
olduğu İstanbul Üniversitesi dışından …………öğretim üyesi ile birlikte toplam beş kişiden 
oluşacak ve jüri oluşumu adı geçen Enstitüsü'nün yönetmelik hükümlerine göre 
gerçekleşecektir. 
 
 
MADDE 10. Savunma sınavı için İstanbul dışından gelen jüri üyelerinin yolculuk (yolculuk 
dışındaki yolculukla bağlantılı masraflar hariç) ve barınma giderleri İstanbul Üniversitesi 
……………………………………….Enstitüsü tarafından karşılanacaktır. 
 
 
MADDE 11. Tez savunmasının yapılacağı dil, eş danışmanların başta olmak üzere jüri 
üyelerinin savunmaya etkin bir şekilde katılımını sağlamak bakımından eş danışmanların 
onay verdiği tezin yazı dili ile aynı olacaktır.  
 
 
MADDE 12. Öğrencinin tez savunmasının başarılı geçmesi durumunda, İstanbul Üniversitesi 
ile …………………………… Üniversitesi öğrenciye [ortak olarak / tek bir] Doktor unvanı verileceğini 
taahhüt eder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
MADDE 13. Bu protokola, İstanbul Üniversitesi'nin "eş danışmanlı doktora tez projesi" ile 
ilgili yönetmelik hükümlerinde aranan ön koşulların yerine getirildiğine ilişkin İstanbul 
Üniversitesi Rektörlük onayından sonra hazırlanmıştır. Bu koşulların yerine getirildiğini 
gösteren belgeleri içeren dosya bu anlaşmaya iliştirilmiştir. 
 
 
MADDE 14. Bu protokol, ……../…… /20.. tarihinde, Türkçe ve Fransızca dillerinde olmak 
üzere iki dilde ve iki nüsha halinde yazılmıştır. İhtilaf halinde her dil de aynı geçerliliğe 
sahiptir. Öğrenci ve eş danışmanlar bu anlaşmadan haberdar edilmiştir. 
 
 
 
Prof. Dr…………………………………    Prof. Dr. ……………………………………………… 
…………………………………….Enstitüsü Müdürü  …………………………..Enstitüsü Müdürü  
İstanbul Üniversitesi, İstanbul    …………….Üniversitesi, ……….. 
……./….. /20..     …… / ……/20..                  
 
Prof. Dr…………………………..     Prof.Dr..…………………………..                   
İstanbul Üniversitesi      ……………………………….Üniversitesi 
…………………………………….. Fakültesi    ………………………………. Fakültesi 
Eşdanışman        Eşdanışman 
……./….. /20….      ……./….. /20…. 
 
 
 
…………………………………………………………………. 
Öğrenci 
 
………../……………./20…



 


