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SİVAS BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARI 

UZMANLIK ALAN DERSİ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım 

 

Amaç  

MADDE 1- (1) Bu Yönerge ile, Uzmanlık Alan Dersi, tezli yüksek lisans ve doktora 

programlarında danışman öğretim üyelerinin bilgi, görgü ve deneyimlerini öğrencilerine 

aktarmalarını, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve 

değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılmasına yönelik bilimsel temellerin oluşturulması 

amaçlanmaktadır. 

Kapsam  

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, lisansüstü programlarda okutulacak olan Uzmanlık Alan 

Dersinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesine yönelik hükümleri kapsar. 

Dayanak  

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun 11 inci 

maddesi ile Yükseköğretim Kurulu’nun 16.09.2005 tarihli Genel Kurul Toplantısı’nda kabul 

edilen “Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar”ın 2-a bendi 

hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanım  

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;  

a)  AKTS: Avrupa Kredi Transferi ve Biriktirme Sistemini, 

b)  Ana Bilim Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde 

enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan ana bilim dalını,  

c)  Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek 

üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim 

görevlilerini,  

ç)  Enstitü Kurulu: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

Enstitü Kurulunu,  

d)  Enstitü Müdürü: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

Enstitü Müdürünü, 

e)  Enstitü Yönetim Kurulu: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 

Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulunu, 

f)  Uzmanlık Alan Dersi: Lisansüstü öğrencilerinin ders dönemlerinde belirli alanlarda 

bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik ve/veya tez döneminde tez çalışmalarına yönelik 

olarak belirli konularda açılan, hedeflenen bilgi, beceri ve konuyu kısaca tanımlayacak şekilde 

adlandırılan, öğretim elemanının aktif olarak katıldığı, haftalık ders programında günü, yeri ve 

saati belirlenmiş dersleri,  

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Süre, Ders Açma, Uygulama, Değerlendirme 

Süre  

MADDE 5- (1) Uzmanlık alan dersi, tezli yüksek lisans ve doktora programlarında 

öğrenci danışmanlıklarının Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ile başlar. 

Uzmanlık alan dersleri bir eğitim öğretim döneminde güz ve bahar yarıyıllarını kapsayacak 

şekilde iki kez açılır. Güz yarıyılı için açılan "Uzmanlık Alan Dersi" bahar yarıyılı başlangıcına 

kadar, bahar yarıyılı için açılan "Uzmanlık Alan Dersi" ise yeni eğitim-öğretim döneminin güz 
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yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder. 

Uzmanlık Alan Dersleri herhangi bir nedenle öğrencinin ilişiğinin kesildiği, notunun verildiği 

veya Enstitü Yönetim Kurulu’nca mezuniyetine karar verildiği tarihe kadar sürer. 

Ders Açma  

MADDE 6- (1) Enstitü Müdürlüğüne ders isimleri ile iletilen uzmanlık alan dersi her 

bir ana bilim dalının kısaltılmış harf kodlarını takiben tezli yüksek lisans için “5000” ve doktora 

için “6000” dizisi ile kodlandıktan sonra Enstitü Kurulu’nun onayına sunulur. 

Uygulama  

MADDE 7- (1) Tez danışmanı öğretim üyesi tezli yüksek lisans ve doktora 

programlarında her eğitim-öğretim yarıyılında danışmanlığını yürüttüğü öğrenci bulunması ve 

bu derslerin öğrenci tarafından daha önce alınmamış olması koşulu ile yüksek lisans ve doktora 

için en fazla iki tane (tezli yüksek lisans için 1, doktora için1) ders veya tez dönemlerinde olmak 

üzere uzmanlık alan dersi açabilir.  

(2) Uzmanlık alan dersleri tezli yüksek lisans programlarında (5+0+0; 

teorik+uygulama+kredi), doktora programlarında da aynı şekilde (5+0+0; 

teorik+uygulama+kredi) kredisiz ve teorik ders olarak düzenlenir.  

(3) Uzmanlık alan derslerinin ilgili lisansüstü program ders yükü kredisi “0”, AKTS 

kredisi ise “10” olarak değerlendirilir. 

(4) Uzmanlık alan dersi öğrenci sayısına bakılmaksızın tezli yüksek lisans veya doktora 

programları için 5’er teorik ders saati olarak değerlendirilir ve ders yükü formunda belirtilir.  

(5) Uzmanlık alan dersleri, haftalık ders dağılımı, ders yükü ve ücrete esas ders saati 

cetvelinde gösterilir. Bir öğretim üyesinin tezli yüksek lisans ve/veya doktora programlarında 

yürütmüş olduğu uzmanlık alan derslerinin haftalık en fazla iki tanesi toplamda 10 (2 x 5) teorik 

ders saati ile ücretlendirilir. Öğretim üyelerinin izinli ve yurtiçi/yurtdışı görevlendirmelerinin 

olduğu dönemlerde uzmanlık alan dersleri sona ereceğinden ücretlendirme yapılamaz. 

Uzmanlık alan dersleri sınav programlarına dahil olmadığından, öğrenci bilgi sistemine 

girerken "ortalamaya dahil değildir" şeklinde girilecektir.  

(6) Tez danışmanı öğretim üyesinin tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tümü, 

kendi lisansüstü programında açılmış olan ve daha önce aynı adlı dersi almamış olmak koşulu 

ile açılan uzmanlık alan derslerinden sadece 1 (bir) tanesini almakla yükümlüdür.  

(7) Kayıt yenileme işlemini yerine getirmeyen öğrenciler için uzmanlık alan dersi 

açılamaz.  

(8) Danışmanlığı bulunmayan öğretim üyesi, ikinci tez danışmanları, Üniversite dışı 

kurumlardan atanan danışmanlar ve emekli öğretim üyeleri uzmanlık alan dersini açamaz. 

Değerlendirme  

MADDE 8- (1) Danışman öğretim üyesi dersi alan öğrencinin durumunu 

değerlendirerek her eğitim-öğretim dönemi güz ve bahar yarıyılları sonunda öğrenci başarılı ise 

"G”, başarısız ise "K" notu, derse devam eden öğrenciler için “DE” notu ile öğrenci bilgi 

sistemine danışman/tez danışmanı öğretim üyesi tarafından girilmek zorundadır.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 

 

Yürürlük  

MADDE 9- (1) Bu yönerge Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosu tarafından 

kabul edildiği 22.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme  

MADDE 10- (1) Bu yönerge hükümlerini Enstitü Müdürü yürütür. 


