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YÜKSEKÖĞRETIM KURULU BAŞKANLIĞI 

Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı 

Sayı 	:75850160-104.01.03.01-E.90430 
Konu :Tez Damşmanlığı/Uzınanlık alan 

dersi açma 

SINOP ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜĞÜNE 

ligi 	: a) 16.06.2019 tarih ve 75850160-199-E.42895 sayılı yazınnz. 
b) 21.10.2019 tarihli ve 52345007-199.01.01-E.5981 saydı yazımz. 

Ilgi (b) yazınız ile Üniversiteniz Mühendislik ve Mimarlık Falciiltesitnde araştırma görevlisi 
olarak görev yapan Doçent ünvanına sahip Hasan OĞUL'un öğretim üyesi vasfında yer 
almaması sebebiyle lisansüstü öğrencilere tez danışmanı olması ve uzmanlık alan dersi açması 
hususunda tereddüte düşüldüğü belirtilerek görüş talep edilmiştir. 

Bilindiği üzere, 25.12.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunda kabul edilen "Lisansüstü 
Program Açılması ve Yürütülmesine Dair ilkeler"in A-1 maddesinde "Program açılacak 
üniversite kadrosunda görev yapmakta olup doktorası veya doçentliği program açılmak 
istenen alandan olan; açılmak istenen program disiplinlerarası ise o alanla doğrudan ilişkili 
lisansüstü eğitim programında ders verecek öğretim üyeleri olmalıdır.", A.4. maddesinde 
"Doktora programı için söz konusu öğretim üyelerinin, en az dört ya/1yd bir lisans ya da iki 
yarlyıl tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması, yüksek lisans programı için ise en 
az iki yarlyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olması gerekir." ile Danışman 
Atanma& başlıklı B-1 maddesinde "Yukarıda belirtilen öğretim üyeleri, ilgili programın bağlı 
olduğu Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atamr. Birinci damşmanlar üniversite kadrosundaki 
öğretim üyeleri arasından atamr. Ancak ikinci damşmanlar ise üniversite kadrosu dışındaki 
öğretim üyeleri arasından atanabilir." hüldimleri yer almaktadır. 

Ayrıca, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin yüksek lisans programlarında Tez 
Danışmanı Atanması başlıklı 8. maddesi 2.fikrasmda "Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği 
niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Yükseköğretim lcurumunda belirlenen 
nitelildere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde üniversite senatosunun belirlediği ilkeler 
çerçevesinde enstitü yönetim kurulu 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 da en az 
doktora derecesine sahip kişilerden olabilir." ile Doktora Tezinin Sonuçlandırılması başlıklı 
22.maddesi 4.filcrasında "Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilinı/anasanat dalı 
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme 
komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından 
olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur." hükümleri yer almaktadır. 

Söz konusu hükümler uyarınca gerekli koşulları sağlayan öğretim üyelerinin lisansüstü 
programlarda görevlendirileceği hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

Prof. Dr. Rahmi ER 
Başkan Vekili 

Not: 5070 sayılı Elektronik İm7a Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imzalı asil ile aynıdır. 
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