T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DANIŞMANLIK ve JÜRİ GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1
Bu Yönerge Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programı
Açılması ve Yürütülmesine İlişkin ilkelere dayanılarak danışmanların nitelikleri, atamaları, ile
jüri oluşturma konularına açıklık getirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2
Bu yönerge lisansüstü danışman atama ve Jüri oluşturma kriterlerini kapsar.
Danışman Atanması
Madde 3
a) Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programına başlayan her öğrenciye
en geç birinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı atanır. Danışman atanıncaya
kadar, bu görev ilgili program başkanı tarafından yürütülür.
b) Tez danışmanları üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atanır.
c) Danışman atama teklifi ile ilgili Danışman Atama Formu, Anabilim Dalı kurulunca
yönergede yer alan ilkeler doğrultusunda değerlendirilmeli, alınan karar Enstitü
Müdürlüğüne üst yazı ile gönderilmelidir.
d) Danışman değişikliği danışmanın görüşü alınarak, Anabilim Dalı Kurulunun önerisi
ve Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Danışman değişikliğinde yeni
danışmanın yazılı onayı da aranır.
e) Yüksek lisans programında danışmanlık yapacak ve ders verecek öğretim üyesinin en
az iki yarıyıl bir lisans programında ders vermesi gerekir.
f) Doktora programında danışmanlık yapacak ve ders verecek öğretim üyesinin en dört
yarıyıl lisans veya iki yarıyıl tezli yüksek lisans programında ders vermesi gerekir.
g) Doktora programında öğretim üyesinin tez yönetebilmesi için en az bir yüksek lisans
tezi yönetmesi gerekmektedir.
h) 6 ay ve daha uzun süre ile görevlendirme alan veya ücretsiz izin alan öğretim üyesinin
yerine yeni bir tez danışmanı atanır. Öğretim üyesi üniversiteden ayrılmadan önce
anabilim dalına dilekçe vererek danışmanlıklarını bırakmalıdır.
i) Emeklilik veya herhangi bir nedenle üniversiteden ayrılan öğretim üyesinin
danışmanlığı talep edilmesi halinde süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.
j) Danışman değişikliği yapılan lisansüstü öğrencisi için yeni danışmanının talep etmesi
halinde yeni bir tez konusu belirlenir.
k) Doktora programı öğrencisi için tez konusu değişikliğinde yeniden tez öneri
savunmasına girmesi gerekir.
l) Zorunlu haller (6 aydan az görevlendirmeler, uzun süreli sağlık raporu ve ölüm)
dışında azami öğretim süresinin son dönemindeki öğrenci için danışman değişikliği
yapılmaz.
m) Birinci dereceden akrabalık ilişkisi olanlar tez danışmanı olamaz jüri ve tez izleme
komitelerinde yer alamazlar.
İkinci Danışman Atama
Madde 4
a) Tez çalışmasının birden fazla tez danışmanı gerektirdiği, ikinci danışman atanabilir. İkinci
tez danışmanı üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip olmalıdır.
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b) Danışmanlık Sınırı
Madde 5
a) Yüksek lisans ve doktora programında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı
sınırı 12 olup lisansüstü programdan ilişiği kesilemeyen, kayıt yenilemeyen, aftan
gelen öğrencilerden dolayı bu sınır Senatomuzca 18 olarak belirlenmiştir. Bu sayıdan
fazla danışmanlığı bulunan öğretim üyesinin sınıra düşene kadar yeni danışmanlık
atanmaz.
b) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunan öğretim üyeleri bir doktora öğrencisine
danışmanlık yapabilirler.
Doktora Yeterlik Komitesi
Medde 6
a) Doktora yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmekle görevlidir.
b) Doktora Programının yer aldığı Anabilim Dalı Kurulunca teklif edilip Enstitü Yönetim
Kurulunca onaylanır. İki yıl süre ile görev yapar.
c) Jüri üyeleri İlgili Anabilim Dalı Başkanı, Anabilim Dalında görev yapan en az 1
profesör 1 doçent olmak üzere 5 kişiden oluşur.
Doktora Yeterlik Jürisi
Madde 7
Doktora yeterlik komitesi tarafından önerilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır.
Jüri en az ikisi kurum dışından olmak üzere tez danışmanı dahil 5 öğretim üyesinden oluşur.
Tez İzleme Komitesi
Medde 8
a) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için yeterlik sınav tarihi itibarıyla bir ay içinde
anabilim dalı kurul kararı ile oluşturulmalıdır.
b) Komite tez danışmanından başka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından olmak
üzere 3 öğretim üyesinden oluşur.
c) Sonraki dönemlerde komite üyelerinde değişiklik aynı yöntem ile yapılabilir.
Tez savunma sınav Jürileri
Madde 9
a) Yüksek lisans tez jürisi tez danışmanı ve ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve
Enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenir. Jüri biri öğrencinin tez danışmanı ve en az
biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere 3 veya 5 kişiden oluşur.
Biri kendi yükseköğretim kurumu, biri yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere
iki yedek üye belirlenir. Jürinin 3 kişiden oluşması durumunda ikinci danışmanlar jüri
üyesi olamaz.
b) Doktora tez jürisi danışmanı ve ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü
yönetim kurulu onayı ile belirlenir. Jüri üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer
alan öğretim üyeleri en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere
danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Kendi yükseköğretim kurumu dışından
olmak üzere iki yedek üye belirlenir.
Yürürlük
Madde 10
Bu Yönerge Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunca onaylanır ve 2016-2017
Eğitim Öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11
Bu yönerge hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.
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