DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
DANIŞMAN BELİRLEME VE DEĞİŞİKLİK YÖNERGESİ
(25.02.2016 tarihli Senato Onayı)
A. Amaç
MADDE 1- Bu esasların amacı; Dumlupınar Üniversitesi’ne bağlı Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nde yürütülen lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilere danışman belirleme ve değişiklik
yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
B. Kapsam
MADDE 2- Bu esaslar; Dumlupınar Üniversitesi’nde bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde
yürütülen Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kayıtlı öğrencilere danışman
belirleme ve değişiklik yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.
C. Dayanak
MADDE 3- Bu esaslar; Yükseköğretim Kurulu’nun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı
Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler ve Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
D. Danışman Belirleme
MADDE 4- (1) Öğrenci, ilk ders kayıt döneminde danışman belirlemek üzere, uzmanlık alanı
belirtilen Dumlupınar Üniversitesi’ndeki öğretim üyelerinden “üç” tercih yapar. Enstitü Anabilim
/Anasanat Dalı (EABD/EASD) Başkanlığı tarafından, öğretim üyesinin ilgili dönemdeki aktif
danışmanlık yükü (en fazla “12”) ve öğrencinin yapmış olduğu tercih sırası dikkate alınarak
belirlenen danışman Enstitü Yönetim Kuruluna (EYK) sunulur ve EYK kararı ile kesinleşir.
Danışman atamaları Enstitü internet sayfasında ilan edilir.
(2) Öğretim üyesinin doktora danışmanı olarak atanabilmesi için; o tarihe kadar en az “bir”
tamamlanmış yüksek lisans tezinde danışmanlık (ortak danışmanlık hariç) yapmış olması gerekir.
Zorunlu hallerde EABD/EASD Başkanlığının gerekçeli talebi üzerine danışman atama işlemleri EYK
kararı ile gerçekleşir.
(3) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst
sınırı 12'dir. Ancak, bu sınırın düşürülmesine veya sadece Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (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 üniversite
yetkili kurulları karar verir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet
ortak danışmalığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.
(4) Bir öğretim üyesinin aktif ve pasif danışmanlık/ortak danışmanlık yükü en fazla “18” dir.
Bu sınırın altına düşene kadar öğretim üyeleri yeni danışmanlık/ortak danışmanlık alamaz.
(5) Danışmanlık yükü senato tarafından belirlenen üst sınırın üzerinde olan öğretim üyelerinin
fazla danışmanlıkları, ilgili öğretim üyelerinin, kayıt tarihlerinden sonra en geç 10 gün içinde
verecekleri dilekçeleri ile EABD/EASD Başkanlığı’nın önerisi ve EYK kararı ile düşürülür. Bu süre
içerisinde dilekçe vermeyen öğretim üyelerinin fazla danışmanlıkları ilgili EABD/EASD
Başkanlığı’nın önerisi ve EYK kararı ile düşürülür.
(6) Öğrenci danışmanlıklarının belirlenmesinde öncelik, talebi olması halinde üzerinde
Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmayan öğretim üyelerinindir.
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(7) Her dönem yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemleri tamamlandığında kaydını
yenilemeyen öğrenciler Enstitü tarafından tespit edilerek, danışmanlıkları EYK kararı ile iptal edilir.
(8) İlgili dönemde kaydını yenilemeyen öğrenciler, takip eden veya sonraki dönemde kaydını
yenileyebilmesi için, kayıt tarihlerinden en az 15 gün önce Enstitüye danışman ataması için müracaat
etmelidir.
(9) Özel öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrenciler Uzmanlık Alanı dersini alamaz ve bu
öğrencilere danışman ataması yapılmaz.
(10) Kurum dışında görevli veya kadrolu öğretim üyelerinin Üniversitelerinden
görevlendirme yazısı gelinceye kadar danışmanlık görevi ilgili EABD/EASD Başkanı tarafından
yürütülür.
(11) Emekli öğretim üyeleri, Yükseköğretim Kurulu kararları gereğince, sözleşmeli olarak
görevlendirilmedikleri takdirde danışman olarak atanamazlar.
E. Danışman Değişikliği
MADDE 5- (1) Bir öğrencinin tez danışmanı ve/veya tez konusu, öğrenci veya danışmanın
yazılı talepleri üzerine, EABDB/EASDB’nın görüşüne dayanılarak EYK kararı ile değiştirilebilir.
Tez danışmanı değişikliği durumunda öğrencinin aynı konuda tez çalışması yapabilmesi için
danışmanlık görevinden çekilen öğretim üyesinin onayı gereklidir. Ancak bir tez danışmanının
Dumlupınar Üniversitesi’nden uzun süreli olarak ayrılması (uzun süreli hastalık ve yurtdışı
görevlendirme v.b.) durumunda ilgili EABD görüşü de alınarak EYK kararı ile başka bir öğretim
üyesi de aynı konuda öğrencinin tez danışmanı olarak atanabilir.
(2) Öğretim üyeleri veya öğrencilerin danışman değişiklik talepleri her ayın son haftası
yapılır.
(3) Danışman değişikliklerinde öğretim üyelerinin danışmanlık yükleri dikkate alınır. Senato
tarafından belirlenen üst sınırı aşan öğretim üyelerine danışmanlık verilmez.
(4) Aşağıdaki zorunlu durumların varlığı halinde öğretim üyelerinin danışmanlıkları
EABD/EASD Başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile değiştirilir.
i.

Danışman Öğretim Üyesinin emekliye ayrılması,

ii.

Danışman Öğretim Üyesinin uzun süreli (3 aydan daha uzun süreli) yurt dışında
görevli olması,

iii.

Danışman Öğretim Üyesinin uzun süreli tedavi görmesini gerektirecek sağlık sorunu
veya sorunlarının olması,

iv.

Danışman Öğretim Üyesinin başka bir üniversiteye atanması,

v.

Danışman Öğretim Üyesi idari bir göreve atanması halinde, öğretim üyesinin isteği
halinde;

vi.

Tez aşamasında, danışmanı olduğu lisansüstü öğrenci sayısı öğretim üyesine düşen
öğrenci sayısından fazla ve iş yükü olarak da fazla olduğunda anabilim dalı akademik
kurul kararı ile,

vii.

Lisansüstü öğrencilerin tez konusu ve projesi, bu alanda daha önceden çalışmaları ve
yayınları bulunan başka bir öğretim üyesi ile doğrudan ilişkili olduğu hallerde.

(5) Zorunlu haller dışında, tez savunma ve tez izleme sınavlarında başarısız olunması
durumunda tez danışmanı EYK kararı ile değiştirilen öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar
tarihini takip eden, yüksek lisans için en az “bir” yarıyıl, doktora için en az “iki” yarıyıldan önce
tezini teslim edemez.
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F. İkinci Danışman Atanma İlkeleri
MADDE 6- (1) Tez konusunun özelliği nedeniyle (multi disipliner olma vb.) ikinci bir
danışman atanması isteği; anabilim dalının gerekçeli önerisi ile EYK’na sunulur ve EYK onayı ile
ikinci danışman atanabilir.
(2) İkinci danışman jüri üyesi ve Tez İzleme Komitesi (TİK) üyesi olamaz.
(3) İkinci danışman uzmanlık alan dersi açamaz.
(4) İkinci danışman durumunda olan öğretim üyelerine danışmanlık ücreti ödenmez.
G. Yürürlük ve Yürütme
MADDE 7- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Enstitü Yönetim Kurulu’nca üst
hukuk normlarına göre karar alınabilir.
(2) Bu Yönerge Hükümleri Dumlupınar Üniversitesi Senatosu’nda onaylandığı tarihten
itibaren yürürlüğe girer ve uygulanır.
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