
Lisansustu Programi Ogrencileri Dikkatine,  

2021-2022 Akademik Yili Guz Donemi icin yapilmasi beklenen “Tez Danismani Atama ve Tez Basligi 

Belirleme” icin son tarih: 10 Eylul 2021’dir. 

Yüksek Lisans programı öğrencileri en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, Doktora / Lisans sonrası doktora 

programı öğrencileri en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı atama işlemlerini tamamlamaları 

gerekmektedir.   

Yukarıda belirtilen süreler doğrultusunda 2021-2022/1. Dönemine Tez Danışmanı ve Tez Başlığı 

belirleme işlemlerini (Tez çalışmalarına yönelik) “71.0 Ms Phd Advisor Assignment” Programı üzerinden 

tamamlamamış öğrencilere, etkileşimli kayıtlarda ders kayıt hakkı verilmeyecektir. 

Yapilacak islemler  

1) http://eee.metu.edu.tr/formlar adresinden “EE MS-PhD Danışman ve Tez Adı Belirleme Formu”nun 

indirilip doldurulmasi, kayit danismani  ve tez calismalarinin yurutulecegi Ogretim Uyesi tarafindan 

imzalanmasi, 

Covid-19 nedeniyle; 

- Evrak bastırma/tarama olanagi olmayan kayit ve tez danismanlari, dijital ortamda formu 

imzalayabilirler veya formu onayladiklarina dair ilgili ogrenciye e-posta atabilirler.  

2) “71.0 Ms Phd Advisor Assignment” program uzerinden; 

- Bilgi girislerinin yapilmasi, (Tez alani (Kabul edilen opsiyon) - Tez basligi tanimlama, tez danismani 

atama, abstract –ozet bilgilerini girme vs.)    

- Onaylarin (ogrenci ve atanmis olan danisman) tamamlanmasi, 

1. ve 2. Madde de belirtilen islemler tamamlandiktan sonra OGRENCI, e-posta ile(metu.edu.tr 

uzantılı); 

 

- Konu(Title) : Ad-Soyad-Ogrenci No- Tez Danismani Atama Formu  

- Tez danismani atama formunu, oznuray@metu.edu.tr(Nuray Özer Bereketli) adresine (atanan 

danisman ve kayit danismani da e-posta adresine eklenerek) gondermesi gerekmektedir. Tez 

Danismani atama formu e-posta ile onaylanmissa ilgili e-posta(lar) da eklenerek gonderilmelidir. 

Bolum onayi ve FBE kuruluna sunulması, yukarida belirtilen islemlerin tamamlanmasi sonrasi 

yapılacaktir. 

 

3) Bölüm onayı ve FBE kuruluna sunulma işlemleri, “Tez Danışmanı Atama Formu”nun teslim edilmesi 

halinde yapılacaktır.  

4) Öğrenciler, Yüksek Lisans veya Doktora Programına hangi alanda (opsiyon) kabul edilmiş iseler o alana 

yönelik Dersleri Tamamlamak ve Tez Başlığı belirlemek zorundadırlar. Kendilerine Danışman olarak 

seçmiş oldukları Öğretim Üyesi ile ancak Kabul edilmiş oldukları alanda Tez çalışmalarını yürütme hakları 

vardır. Tez bitirme Jürileri, kabul edildikleri alan doğrultusunda oluşturulacak ve değerlendirilecektir. 

Ilgili duyuruya,  http://eee.metu.edu.tr/tr/node/935 adresinden de erişebilirsiniz.  
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