TEZ DANIġMANI ATAMA

Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarına danışman, öğrencinin bağlı bulunduğu Anasanat /
Anabilim Dalı Kurulu’nun görüşleri alınarak ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile atanır.
Zorunlu hallerde, tezsiz yüksek lisans öğrencileri için tez danışmanı doktoralı Öğretim Görevlileri
arasından da seçilebilir.
Gerekli hallerde öğrencinin başvurusu ve/veya tez danışmanının önerisi, Anasanat/Anabilim Dalı
Başkanlığı’nın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararıyla tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

DanıĢman Atama Süresi:
Anasanat/Anabilim Dalı Başkanlığı her lisansüstü öğrenci için en geç birinci yarıyılın sonuna,
doktora öğrencisi için ikinci yarıyılın sonuna kadar Anasanat/Anabilim Dalı Kurulu’nun
görüşlerini alarak bir tez danışmanı önerir. Her bir yarıyıl için tez danışmanı önerilmesi gereken son
tarih Lisansüstü Akademik Takvimde belirtilmiştir.

Ġkinci Tez DanıĢmanı:
Tez çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, birinci danışmanın
gerekçeli raporu, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile
ikinci tez danışmanı atanabilir.
Ġkinci DanıĢman Atama Süresi:
Lisansüstü öğrencinin tez danışmanı ve danışmanının önereceği tez konusu Enstitü Yönetim
Kurulu’nca onaylandıktan sonra danışmanın gerekçeli raporu, Anasanat/Anabilim Dalı önerisi
doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile atanır.

Tez DanıĢmanı Atama Süreci:

Enstitü Anasanat / Anabilim Dalı Başkanlığı’nca; her
lisansüstü öğrenci için Enstitü Anasanat / Anabilim Dalı
Kurulu’nda görüşülerek en geç birinci yarıyılın sonuna kadar
danışman atamalarının yapılması, kurul kararı ile öğrenci ve
danışman tarafından imzalanan danışman atama formu ve
yayın bilgilerinin Enstitü Müdürlüğü’ne gönderilmesi

Red

Danışman önerilerinin Enstitü
Yönetim Kurulu’nda görüşülmesi

Enstitü Yönetim
Kurulu’nca uygun
görülen bir öğretim
üyenin atanması
danışman atama

Kabul

Enstitü Öğrenci İşleri Birimi’nce
Tez Danışmanının Enstitü Ders
Kredi Sistemi’ne işlenmesi ve İlgili
evrakların öğrenci dosyasına
eklenmesi

Enstitü Yönetim
Kurulu Kararı’nın
bir kopyasının
Enstitü Anasanat /
Anabilim Dalı’na
gönderilmesi

Enstitü Anasanat /
Anabilim Dalı’ndan
yeni danışman
önerisi istenmesi

1) Geç Ders Ekleme-Bırakma Süreci
Lisansüstü öğrenciler ders kayıtlarını ve ders ekleme-bırakma işlemlerini lisansüstü akademik
takvimde belirtilen tarihler arasında yapmak zorundadırlar.

Öğrencinin mazeretini belirten belge ve dilekçesi

Enstitü Anasanat / Anabilim Dalı aracılığıyla evrakların
Enstitüye gönderilir

Enstitü Öğrenci İşleri Birimi’nce Enstitü Ders Kredi
Sistemi’ne ders değişikliği girişinin yapılması,
İlgili evrakların öğrenci dosyasına konulur

DEVAM ZORUNLULUĞU
Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı
derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel
sınavlarına alınmaz ve öğrenciye FD notu verilir.
DERS TEKRARI





Lisansüstü öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadır.
Başarısız olunan dersin takip eden yarıyılda açılmaması veya programdan kaldırılmış
olması halinde danışmanın görüşü doğrultusunda ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız olduğu dersin yerine başka bir lisansüstü ders
alabilir.
Örgün ve uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programında başarısız olunan
dersin tekrar alınması durumunda ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti
tekrar ödenir.

