
T.C. 

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  

YÖNETİM KURULU KARAR SURETİ 

 

Toplantı Tarihi : 25/02/2015       Toplantı Sayısı:669 

 

KARAR NO: 16-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 25.12.2014 tarihli genel kurul 

toplantısında karara bağlanan “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair 

İlkeler”in uygulanmasına ilişkin danışman atama kriterleri görüşüldü.  

Yapılan görüşmeler sonunda; 

Enstitümüz anabilim dallarında yürütülmekte olan yüksek lisans ve doktora programlarının 

danışmanlık dağılımlarında; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 25.12.2014 tarihli genel kurul 

toplantısında karara bağlanan “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair 

ilkelerin “B. Danışman Ataması” başlığının 3. Maddesinde “Yüksek lisans ve doktora 

programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı 12'dir”. denmektedir.  Buna 

göre, anabilim dallarımızda 2014-2015 Bahar Yarıyılı öncesinde üzerinde toplam 12 ve 12’den fazla 

öğrenci danışmanlığı bulunan öğretim üyeleri yine aynı ilkelerin 6. Maddesinde “Hali hazırda 

üzerinde 12'den fazla danışmanlık bulunan öğretim üyeleri, söz konusu sayı, belirlenen üst sınırın 

altına düşene kadar yeni danışmanlık alamaz”. ifadesine istinaden yeni danışman atamasının 

yapılmamasına; 

Ancak aynı ilkelerin 3 .maddesinin devamında yer alan; “….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 dönenler hariç olmak üzere üst sınır 12 olmasına rağmen bu sayı yukarıdaki gerekçeler 

doğrultusunda % 50 arttırılabilir” ifadesine bağlı olarak bu maddede belirtilen öğrencilerle bir 

öğretim üyesinin üzerindeki toplam danışman sayılarının 18’i geçemeyeceğine; yanı sıra “Tezsiz 

Yüksek Lisans” öğrencilerinin proje danışmalıklarının bu sayılara dahil edilmemesine;  

Aynı ilkeler kapsamında yüksek lisans ve doktora programlarında ders verme kriterini (4. 

Madde) taşımayan öğretim üyelerine 2014-2015 Bahar yarıyılından itibaren anabilim dallarına ilk defa 

kayıt yaptıran öğrenciler için danışman atamaları ve danışman değişikliklerinde danışman atamasının 

kriterleri taşıyana kadar yapılmamasına;  

 

Kriterleri taşıyan ve üzerlerinde danışmanlık bulunan diğer öğretim üyelerinin danışman 

yükleri de dikkate alınarak yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde danışman atamalarının yapılmasına, 

ayrıca 2014-2015 bahar yarıyılından itibaren Enstitümüze teklif edilecek danışman değişikliklerinde 

ve ilk defa yapılacak danışman atamalarında söz konusu ilkelere göre işlem yapılması hususunda 

konunun bilgi ve gereği için enstitünün tüm anabilim dalları duyurulmasına oybirliği ile karar verildi. 

 


