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T.C.  

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ 

(Senatonun 27.06.2012 tarih ve 2012/05-02 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.) 

Amaç 

MADDE 1-  

(1) Bu Yönergenin amacı lisansüstü eğitim-öğretiminde ders ve tez/sanatta yeterlik 

çalışması danışmanlarının sahip olması gereken nitelikler, atanmaları, görev ve yetkileri konularına 

açıklık getirmektir. 

Kapsam 

MADDE 2-  

(1) Bu Yönerge ile belirlenen ölçütler, lisansüstü ders, yüksek lisans ve doktora tezi ile 

sanatta yeterlik çalışması danışmanlığı ile sınırlıdır. 

Dayanak 

MADDE 3-  

(1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Kanunun 14. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4-  

(1) Bu yönergede geçen; 

a) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, tez veya proje dönemlerinde rehberlik etmek 

üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim 

Kurulunca atanan öğretim üyesini veya doktoralı öğretim görevlisini, 

b) Senato: Ahi Evran Üniversitesi Senatosunu, 

ifade eder. 

Danışman atanması 

MADDE 5-  

(1) Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik programına başlayan her 

öğrenciye danışmanı atanıncaya kadar anabilim/bilim dalı başkanı danışmanlık yapar. 

 (2) Tezli ve Tezsiz Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerine danışman 

ataması 15 (onbeş) gün içinde yapılır. Danışman belirlenirken öğrencinin ve danışman olarak 

atanacak öğretim üyesinin/görevlisinin de görüşü alınır. 

 (3) Yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik çalışmalarına danışman, öğrencinin bağlı 

bulunduğu anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşleri alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı 

başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Zorunlu hallerde, yüksek lisans 

öğrencileri için tez danışmanı doktoralı öğretim görevlileri arasından da seçilebilir. 

(4) Tez çalışması niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, birinci 

danışmanın gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim 

Kurulunun kararı ile ikinci danışman atanabilir. 
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(5) Gerekli hallerde, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü 

Yönetim Kurulunun kararıyla danışman değişikliği yapılabilir. 

Danışmanlarda aranan nitelikler 

MADDE 6-  

(1) Danışman olarak atanacak öğretim üyesi veya görevlisinin uzmanlık alanı programa/tez 

çalışma alanına uygun olmalıdır. 

(2) Doktora veya Sanatta Yeterlik programlarında tez veya sanatta yeterlik çalışması 

danışmanı olacak öğretim üyesi en az bir “Yüksek Lisans” tezi yönetmiş olmalıdır. Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü için bu şart aranmaz. 

Danışmanların görevleri 

MADDE 7-  

(1)  Öğrencinin kaydolduğu lisansüstü programda aldığı derslerdeki akademik performansı 

konusunda bilgi sahibi olmak, 

a) Ders seçme, ders alma bırakma ve ders saydırma gibi akademik konularda öğrenciye 

rehberlik etmek, 

b) Öğrenciyi bağlı bulunduğu Lisansüstü Yönetmelik ve Yönergeler konusunda 

bilgilendirmek, 

c) Seminer dersi veya derslerini yürütmek, 

ç)   Uzmanlık Alan Dersini yürütmek, 

d) Öğrencinin ilgi alanını, yeteneğini ve güncel araştırma konularını dikkate alarak tez 

veya dönem projesi seçiminde ve tez önerisin hazırlanmasında öğrenciye rehberlik 

etmek, 

e) Öğrencinin bilgiye ulaşma, bilgi üretme ve değerlendirme yeteneğinin gelişmesinde yol 

gösterici olmak, 

f) Öğrenci ile birlikte tez veya dönem projesi çalışmasının planını yaparak, çalışma için 

gerekli alt yapının hazırlanmasını sağlamak, 

g) Öğrenci ile yapılan periyodik görüşmelerle tez veya dönem projesiyle ilgili çalışmaları 

düzenli olarak denetlemek ve elde edilen sonuçları değerlendirmek, 

ğ) İç ve dış destek elde etmek için öğrencinin, tez çalışmasını proje haline getirmesini 

teşvik etmek, 

h) Araştırmanın hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını belirlemek ve tezin düzenli olarak 

yazılmasını denetlemek, 

ı) Doktora programlarında öğrencinin yeterlik sınavının, tez önerisi savunmasının ve tez 

izleme toplantılarının gerçekleşmesini sağlamak. 

Yürürlük 

MADDE 8-  

(1) Bu Yönerge 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılından geçerli olmak üzere Senato 

tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 
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Yürütme 

MADDE 9-  

(1) Bu Yönerge hükümlerini Ahi Evran Üniversitesine bağlı Enstitü Müdürleri yürütür. 

 


