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KTMÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği   : Madde 8 : a) DanıĢman belirleme  

1) DanıĢman ilke olarak öğretim üyesidir. DanıĢman, o EABD/EASD’de görevli tam zamanlı öğretim üyeleri, bunlar bulunmadığı ya  da sayıca yeterli olmadığı takdirde 

üniversitenin en yakın EABD/EASD’sindeki tam zamanlı öğretim üyeleri arasından atanır. Görevlendirme danıĢmanın bağlı bulunduğu EA BD/EASD akademik kurulunun 

görüĢleri alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleĢir. Zorunlu hallerde, yüksek lisans öğrenci leri için danıĢman o EABD’deki doktoralı öğretim görevlileri arasından da 

seçilebilir. EASD’de danıĢman olarak görevlendirilecek öğretim görevlilerinde doktoralı olma Ģartı aranmaz.  

2) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için danıĢman en geç, öğrencinin eğitim-öğretime baĢlamasından sonraki ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.  DanıĢman atanıncaya kadar 

bu görevi ilgili EABD/EASD baĢkanı yürütür. DanıĢman belirlemede EABD/EASD akademik kurulu öğrencinin görüĢünü de dikkate alır. EABD/EASDakademik kurulu 

tarafından, öğretim üyesinin danıĢmanlık yükü ve öğrencinin görüĢü de dikkate alınarak belirlenen danıĢmanlık teklifi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleĢir . 

Hazırlayan Enstitü Sekreteri Onaylayan YönetimTemsilcisi 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlük © 2014 

__________________________________ANABĠLĠM DALI BAġKANLIĞI’NA 

 

Anabilim Dalı BaĢkanlığınız__________numaralı Yüksek Lisans/Doktora öğrencisiyim. 

AĢağıdaki tabloda belirtilen danıĢman tercihlerinin, kendi özgür irademle yapıldığını ve 3. 

danıĢman tercihim olan öğretim üyesi de danıĢmanlık azami öğrenci sayısına ulaĢıldığı 

durumlarda anabilim dalı akademik kurulu tarafından önerilecek tercihlerim dıĢında ve 

danıĢmanlık yükü en az öğretim üyesinin danıĢmanım olarak atanmasını kabul ettiğimi beyan 

ederim. 

 

Öğrencinin Adı Soyadı ve imzası 
       …./…./201.. 

 
 

DANIġMAN ÖĞRETĠM ÜYESĠ 
TERCĠHLERĠ (ÜNVAN AD 

SOYAD) 

 

1. TERCĠH 
 

2. TERCĠH 3. TERCĠH 

   

 

 

 
Sayı: BiĢkek- …./…./201.. 

 
 

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

 

Akademik Kurulumuzun_______tarih ve ____ nolu toplantısında alınan ________sayılı 

karar ile yukarıda adı ve soyadı yazılı öğrencinin tez danıĢmanı olarak aĢağıdaki tabloda belirtilen 

öğretim üyesi tarafından yürütülmesi uygun görülmüĢtür. 

Gereğini arz ederim. 
 

ABD BaĢkanı  

Ġmza 

 

 

Önerilen Tez DanıĢmanı 

 

ÜNVAN AD SOYAD 
DANIġMANLIĞI KABUL 

ETTĠĞĠNE DAĠR ĠMZASI 
YÖNETĠLEN TEZ SAYISI 

  YL DR 

Tamamlanan Devam eden Tamamlanan Devam eden 

    

 

 

EK: Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı 


