
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI UYGULAMA ESASLARI 

 

Amaç 

Madde l – (1) Bu Uygulama esaslarının amacı, lisansüstü eğitim-öğretimde akademik ve tez 

danışmanlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 – (1) Bu Uygulama Esasları ile belirlenen ölçütler, lisansüstü akademik ve tez 

danışmanlığı ile sınırlıdır. 

Dayanak 

Madde 3 – (1) Bu Uygulama Esasları; ETÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretimine İlişkin 

Yönetmelik’in ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4 – (1) Bu Uygulama Esaslarında geçen; 

            a) Akademik Danışman: Enstitüye yeni kayıt yaptıran bir öğrencinin eğilimlerine ve 

yeteneklerine göre alan seçimlerine, ders tercihlerine, kredi, burs ve benzeri gereksinimlerini 

karşılamasına, açıklamaları ve bilgilendirmeleri ile yol gösteren EABD öğretim elemanlarını, 

           b) EABD: Enstitü Ana Bilim Dalını,  

           c) EK: Enstitü Kurulunu, 

           ç) ETÜ: Erzurum Teknik Üniversitesini, 

           d) EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu, 

           e) İkinci tez Danışmanı: Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği 

durumlarda atanacak, üniversite veya üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip 

ikinci danışmanı,  

           f) Tez Danışmanı: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, dönem projesi, yüksek lisans tezi ve 

doktora tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere, YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim 

Yönetmeliği’nde belirtilen esaslar dâhilindeki öğretim elemanlarını, 

           g) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 

tanımlar. 

Madde 5 – (1) Tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programına başlayan her öğrenciye ilgili 

EABD başkanlığınca bir akademik danışman görevlendirilebilir. Bu yapılamadığı takdirde, akademik 

danışman atanıncaya kadar, öğrenciye “EABD Başkanı” danışmanlık yapar. 

(2) Tezli/tezsiz yüksek lisans programındaki öğrencilere birinci yarıyılın sonuna kadar, 

doktora programındaki öğrencilere ise ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili EABD önerisi ve EYK 

kararıyla tez danışmanı atanır. Tez danışmanı belirlenirken öğrencinin ve aday öğretim üyesinin de 

görüşü alınır. 

(3) Doktora tez danışmanı olarak atanacak öğretim üyesinin en az bir "Lisansüstü Tezi" 

yönetmiş olması gerekir. 

(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez 

danışmanı; danışman önerisi ve EABD’nin uygun görüşü, EYK kararı ile atanır. 

(5) İngilizce hazırlık aşamasında olan öğrenciler için tez danışmanı ataması yapılmaz. 

(6) Öğretim üyeleri birinci dereceden yakını oldukları lisansüstü öğrencilerine tez danışmanı 

ve/veya eş danışman olarak atanamazlar.  

(7) Danışman olan öğretim üyelerinin eşleri aynı lisansüstü öğrencinin ikinci tez danışmanı 

olarak atanamazlar ve aynı komitelerde bulunamazlar.  

(8) Aşağıda belirtilen hususlar gereğince danışman değişikliği; danışmanın veya öğrencinin 

başvurusu, danışmanın görüşü ve EABD önerisi alınarak EYK kararı ile gerçekleştirilebilir.  

a) Öğrencinin danışman değişikliğine yönelik yazılı başvurusu üzerine,  

b) Tez danışmanının, danışmanlık görevinden çekilme talebi hâlinde, 

c) Tez konusunda bir değişiklik gerektiğinde, önerilen tez konusunun danışmanın uzmanlık 

alanına uygun olmaması durumunda, 



ç) Tez danışmanlarından kaynaklanan öğrencinin faaliyetlerinde meydana gelen aksaklıkların 

somut bilgi ve belgelerle ilgili Enstitü Müdürlüğünce tespiti hâlinde, 

d) Danışmanın emekliye ayrılması, başka bir yükseköğretim kurumuna nakli, hastalık ve uzun 

süreli şehir dışı veya yurt dışı görevi gibi bir mazereti nedeniyle 1 (bir) yıldan fazla görevini 

yapamaması veya görevden uzaklaştırılması durumlarında, öğrencinin ders aşamasında veya 

derslerini henüz tamamlamış olması durumunda danışman değişikliği yapılır. Tez önerisinde 

bulunulmuş ve/veya tez çalışmasının devam ettiği durumlarda ise, EABD’nin olumlu önerisi ve EYK 

onayı ile danışmanlık görevi devam edebilir.  

e) Zorunlu hâllerde EYK, danışman değişikliği yapma yetkisine sahiptir. 

Madde 6 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez 

danışmanlığı üst sınırı 12'dir. Ancak, bu sınırın düşürülmesine veya sadece ÖYP ve 35. madde 

kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini 

kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile 

aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek %50 artırılmasına EYK karar verir. Bir 

öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmalığı olan öğretim 

üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır. 

Dersler 

Uzmanlık Alan Dersleri  
Madde 7 – (1) Uzmanlık alan dersleri; tez aşamasındaki tezli yüksek lisans ve doktora 

öğrencileri için danışmanları tarafından açılan kredisiz derslerdir. Danışman, yüksek lisans ve 

doktora öğrencileri için biri yüksek lisans uzmanlık alan dersi ve diğeri doktora uzmanlık alan dersi 

olmak üzere iki ayrı uzmanlık alan dersi açar. Bir danışman farklı enstitülerde danışmanlık yapıyor 

olsa dahi her yarıyıl bir yüksek lisans ve bir doktora uzmanlık alan dersinden fazlasını açamaz. 

(2) Uzmanlık alan dersleri, haftalık en az 6 AKTS olup danışmanın atandığı yarıyılda başlar, 

yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere kesintisiz olarak öğrencinin öğrenim süresinin bitimine 

kadar yüksek lisans programlarında ve doktora programlarında ayrı ayrı (4 kredi) olarak düzenlenir.  

(3) Uzmanlık alan dersi öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki 

zamanlarda devam eder. 

(4) Görevlendirmesi bulunan öğretim üyesinin, ders programında belirtilen tarih ve saatte 

yapılamayan tüm dersleri için telafi programı uygulanır. 

(5) İkinci danışman adına uzmanlık alan dersi açılamaz. 

(6) Yüksek lisans ve doktora programında tez danışmanı belirlenen öğrenci ilgili dönemde 

danışmanı tarafından açılan Uzmanlık Alan Dersi’ne kayıt yaptırmak zorundadır. Bu dersler yıl 

boyunca ve akademik yarıyıllardan bağımsız olarak kayıtlı öğrencilerin mezuniyetine kadar devam 

eder.  

(7) Lisansüstü programa kayıtlı öğrencinin ilgili dönem sonunda uzmanlık alan dersi başarısız 

ya da başarılı olarak değerlendirilir. Öğrencinin doktora tez savunmasına girebilmesi uzmanlık alanı 

dersinden son dönemde başarılı notu almış olması gerekir.  

Öğretim Üyesinin Açabileceği En Fazla Ders Sayısı 

Madde 8 – (1) Bir öğretim üyesi bir yarıyılda Enstitü bünyesindeki aynı ana bilim dalında, 

seminer, uzmanlık alan dersi, tez veya dönem projesi hariç olmak üzere, yüksek lisans programında 

2 (iki), doktora programında 1 (bir) adet lisansüstü ders açabilir. Öğretim üyesi sayısının yeterli 

olmadığı programlarda EABD’nin önerisi ve EK kararı ile bu sayının üstünde ders açılabilir.  

Ders Açma 

MADDE 9 – (1) Programda ilk defa ders açma, açılan dersi kapatma ve dersle ilgili 

değişiklikler yapılması, ilgili EABD’nin önerisi doğrultusunda EK kararı ile gerçekleştirilir.  

(2) Lisansüstü programlarda dersler; ilgili EABD tarafından zorunlu ve seçmeli dersler ile 

kredisiz dersler şeklinde düzenlenebilir. 

(3) Bir lisansüstü dersin AKTS değeri, 7,5 AKTS’den fazla olamaz. 

(4) Tamamı İngilizce program olarak açılmış lisansüstü programlarında tüm dersler İngilizce 

açılmak zorundadır.  

 



Yürürlük  

Madde 10 – (1) Bu Uygulama Esasları Üniversite Senatosunun 31/05/2017 tarihli ve 10/05 

sayılı kararı ile kabul edilmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.  
(2) Enstitüler, gerektiğinde, ETÜ Lisansüstü Yönetmeliği çerçevesinde EK kararları ile ek 

düzenlemeler yapabilirler. 

Yürütme 

Madde 11 – (1) Bu Uygulama Esasları ETÜ Rektörü tarafından yürütülür. 


