FORM-8 [Madde 24-(2)/ 30- (2)]
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ TEZ DANIŞMANI ATAMA FORMU
Gönderilen

: Enstitü Müdürlüğü

Gönderen

: .................................................................................................................................... EABD Başkanlığı

ÖĞRENCİNİN
Adı Soyadı

: ………………………………………………………………. Öğrenci No: ………………………….

Kayıtlı Bulunduğu Program Adı: …………………………………… Yüksek Lisans (tezli)

Yüksek Lisans (tezsiz)

Lisans Sonrası Doktora
Programa Başladığı Akademik Yıl

: ……………………….. Dönem: ………………….

Kayıtlı Bulunduğu Son Akademik Yıl

: ……………………….. Dönem: ………………….

Kayıtlı Bulunduğu Son Dönemdeki Başarı Durumu: GPA: …………..

Doktora

CGPA: ………………

(Aşağıdaki seçenekleri herhangi bir değişiklik varsa işaretleyiniz)
Tez Danışmanı Değişikliği
Ortak Tez Danışmanı Değişikliği
Tez Adı Değişikliği
Ortak Tez Danışmanı İlavesi
TEZİN BAŞLIĞI ( Lütfen İngilizce olarak ve kısaltmaları açıklayarak yazınız)
...................................................................................................................................................................... ..........................
................................................................................................................................................................................................
Öğrenci Adı Soyadı
Danışman

İmzası
Ünvan

Adı Soyadı

Bölümü

Kurumu

İmza

Tez Danışmanı
Ortak Tez Danışmanı
Eski Tez
Danışmanının Onayı*
* Tez danışmanı değişikliği varsa doldurunuz.
 Tezli yüksek lisans programındaki öğrencinin tez danışmanı en geç birinci yarıyıl sonuna kadar; öğrencinin
danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili EABD’nin önerisi ve
ilgili EYK onayı ile kesinleşir. Tez danışmanı, en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş
öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde
ilgili EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez
çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı,
Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Tez danışmanı ve ikinci tez
danışmanı atanma ve değiştirme koşulları ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir.
 Doktora programındaki öğrenciye tez danışmanı en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar ilgili EABD’nin önerisi ve
ilgili EYK kararıyla atanır. Doktora tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda
ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine
sahip kişilerden olabilir. Tez danışmanı, en az bir başarılı yüksek lisans tezi yürütmüş ve en az dört yarıyıl
lisans ya da yüksek lisans dersi vermiş olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından seçilir.
Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler
çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman
olarak seçilebilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanının atanma ve değiştirilme koşulları ilgili enstitü
kurulu tarafından belirlenir.
 Doktora öğrencileri için tez önerisi savunması sonrasında yapılacak tez konusu ve/veya danışman
değişikliklerinde çalışma planı onaylı formla birlikte teslim edilmelidir (Fen Bilimleri Enstitüsü
01.02.2018 Tarih ve 02 Toplantı Sayılı Kurulu’nun 18/04 sayılı kararı).
_______________________
____________________________
Tarih
EABD Başkanı
EABD Evrak No: _______________________
Ekler: _________________________________________
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI:
_________________________
Tarih
Bu form üç kopya doldurulacaktır.

Tarih: ________________

Karar No: ______________

________________________________
Enstitü Müdürü

