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AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARINDA 

UZMANLIK ALAN DERSİ YÖNERGESİ 

(Senatonun 27.06.2012 tarih ve 2012/05-03 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.) 

 

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1-  

(1) Bu Yönergenin amacı lisansüstü programlarda okutulacak olan “Uzmanlık Alan 

Dersleri”nin uygulanmasına ilişkin esasları düzenlemektir. Uzmanlık Alan Dersleri, tezli yüksek 

lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında danışman öğretim üyelerinin bilgi, görgü ve 

deneyimlerini öğrencilerine aktarmalarını, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplini 

kazandırmayı ve öğrencilerin tez konuları ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazanmalarını sağlamayı 

amaçlamaktadır. 

Dayanak 

MADDE 2-  

(1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Kanunun 14. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3-  

(1) Bu yönergede geçen; 

a) Uzmanlık Alan Dersi: İlgili anabilim/anasanat dalında tezli yüksek lisans ve 

doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin gereksinimini karşılamak üzere veya tez 

çalışmalarına yönelik olarak seçilen konularda açılan, öğretim elemanının aktif olarak 

katıldığı, haftalık ders programında günü, yeri ve saati belirlenmiş kuramsal dersleri ifade 

eder. 

b) Senato: Ahi Evran Üniversitesi Senatosunu,  ifade eder. 

Süre 

MADDE 4-  

(1) Uzmanlık Alan Dersi, tezli yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenci 

danışmanlıklarının Enstitü Yönetim Kurulu’nca onaylanmasını izleyen yarıyıl başında başlar; 

herhangi bir nedenle ilişiğinin kesildiği veya Enstitü Yönetim Kurulu’nca mezuniyetine karar 

verildiği tarihe kadar sürer. Güz yarıyılı için açılan Uzmanlık Alan Dersi Bahar yarıyılı başlangıcına 

kadar; Bahar yarıyılı için açılan Uzmanlık Alan Dersi ise Güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz 

olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. 

Uygulama 

MADDE 5-  

(1) Yüksek lisans ve doktora tez çalışmasını yürüten öğretim üyesi, danışmanlığını yaptığı 

öğrenciler için açacağı Uzmanlık Alan Dersini her yarıyıl Anabilim Dalı Başkanı tarafından da 

onaylanmış olan “Uzmanlık Alan Dersi Görevlendirme Formu” ile ilgili Enstitüye bildirir.  
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(2) Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek lisans ve Doktora/Sanatta yeterlik programlarında 8 (8+0) 

sayısal ağırlıklı kredisiz teorik ders olarak düzenlenerek öğrenci sayısına bakılmaksızın Yüksek 

lisans ve Doktora/Sanatta yeterlik için 8’er saat teorik olarak; tez danışmanlıkları ise öğrenci 

sayısına göre 1’er saat uygulama şeklinde değerlendirilir ve ders yükü formunda belirtilir. 

(3) Uzmanlık Alan Dersi öğrenci sayısına bakılmaksızın yüksek lisans veya doktora/sanatta 

yeterlik için 8’şer saat teorik olarak değerlendirilir ve ders yükü formunda belirtilebilir. 

(4) İkinci tez danışmanları, Üniversite dışı kurumlardan atanan danışmanlar ve emekli 

öğretim üyeleri Uzmanlık Alan Dersini açamaz. 

Değerlendirme 

MADDE 6- (1) Uzmanlık Alan Dersi kredisiz olup danışman öğretim üyesi tarafından 

başarılı ise “B”, başarısız ise “K” notu ile değerlendirilir. 

(2) Danışman öğretim üyeleri dersin yapıldığı yarıyılın sonunda Uzmanlık Alan Dersini alan 

öğrencilerin sundukları yazılı metinleri/raporları dikkate alarak her bir öğrenci için ayrı ayrı, 

Uzmanlık Alan Dersi Değerlendirme Formunu doldurarak anabilim dalı aracılığıyla Enstitüye 

teslim eder. 

(3) Uzmanlık Alan Dersinden başarısız olan öğrenci, gerekli şartları yerine getirdiği süre 

içinde tez çalışmalarına devam eder. 

Yürürlük 

MADDE 7- (1) Bu Yönerge; 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılından geçerli olmak 

üzere Senatoda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 8- (1) Bu Yönerge hükümlerini Ahi Evran Üniversitesine bağlı Enstitü Müdürleri 

yürütür. 

 


