BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
UZMANLIK ALAN DERSİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde
yer alan lisansüstü düzeydeki diploma programlarında verilecek olan “Uzmanlık Alan
Dersi”ne ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
(2) Uzmanlık Alan Dersi, tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik
programlarında danışmanların bilgi, görgü ve deneyimlerini öğrencilerine aktarmalarını,
öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplini kazandırmayı ve öğrencilerin tez çalışmaları ile
ilgili bilgi, beceri ve tutum kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
(3) Bu yönerge Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde yer alan lisansüstü
düzeydeki diploma programlarında, AKTS’si mevcut, teorik ve kredisiz olarak tanımlanan
“Uzmanlık Alan Dersi”nin açılması, sürdürülmesi ve ücretlendirilmesine ilişkin hükümleri
kapsar.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönerge 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11.
Maddesi, Yükseköğretim Kurulu’nun 16.09.2005 tarihli Genel Kurul Toplantısı’nda kabul
edilen “Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar” ve Bandırma
Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Anabilim/anasanat dalı: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı eğitimöğretim hizmeti veren enstitülerin ilgili anabilim/anasanat dalını,
b) Danışman: Enstitüde hazırlık/bilimsel hazırlık dışındaki programlarda kayıtlı
öğrenciye
ders,
tez
veya
proje
dönemlerinde
rehberlik
etmek
üzere,
anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim
Kurulunca atanan, gerekli hallerde usulüne uygun şekilde değiştirilebilen, ana bilim dalları
için öğretim üyesini, anasanat dalları için öğretim üyesi veya doktora/sanatta yeterlik unvanına
sahip öğretim görevlisini,
c) Enstitü Yönetim Kurulu: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde lisansüstü eğitimöğretim yapan ilgili Enstitünün Yönetim Kurulunu,
ç) Uzmanlık Alan Dersi: İlgili anabilim/anasanat dalında tezsiz yüksek lisans programı
dışında diğer programlarda danışmanın, yüksek lisans veya doktora öğrencilerine, çalıştığı
bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılmasını, bilimsel etik ve çalışma
disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel yazıları izleyebilme ve değerlendirebilme
yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik açılan, öğretim elemanının aktif olarak
katıldığı, haftalık ders programında günü, yeri ve saati belirlenmiş dersi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Süre, Uygulama, Ücretlendirme ve Değerlendirme Esasları
Süre
MADDE 4- (1) Uzmanlık Alan Dersi, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik
programlarında Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman atandığı tarihten itibaren başlar ve
danışmanlık görevi sona erinceye kadar devam eder.
(2) Güz yarıyılında kayıt olunan “Uzmanlık Alan Dersi”, bahar yarıyılı başlangıcına
kadar, bahar yarıyılında kayıt olunan “Uzmanlık Alan Dersi” ise güz yarıyılı başlangıcına
kadar, yaz dönemini de kapsayacak şekilde, akademik takvimde öngörülen akademik
yarıyıllardan bağımsız olarak devam eder.
Uygulama
MADDE 5- (1) Ders, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile açılır. İlgili Enstitü anabilim/anasanat dalı kararı, öğrenci alımı yapılan her
yarıyılda anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından Enstitü Müdürlüğüne iletilmek zorundadır.
(2) Uzmanlık Alan Dersi, danışman öğretim üyesinin görev yaptığı enstitü tarafından
açılır. Danışman farklı enstitülerde görev yapsa dahi ders sadece tek bir Enstitü bünyesinde
açılabilir. Birden fazla tez danışmanlığı olması halinde öğrenci, sadece birinci danışmanından
uzmanlık alan dersi alır.
(3) Tez konusu kabul edilen öğrenciler, danışmanı tarafından açılan Uzmanlık Alan
Dersini almak zorundadır. Öğrenciler Uzmanlık Alan Dersine her yarıyıl kayıt yaptırmak ve
dersin devam şartını sağlamak mecburiyetindedir. İlgili yarıyılda kayıt yaptırmayan ya da
kaydını donduran öğrenciler için Uzmanlık Alan Dersi açılamaz.
(4) Uzmanlık Alan Dersi, danışman tarafından haftalık ders programına riayet edilerek
sürdürülür, yarıyıl başında Uzmanlık Alan Dersi ders izlencesi öğrencilerle paylaşılır.
(5) Danışmanlığı bulunmayan öğretim üyeleri ile ikinci tez danışmanlarına Uzmanlık
Alan Dersi açılamaz.
(6) Tezsiz yüksek lisans programları ve ikinci öğretim lisansüstü programlarında
Uzmanlık Alan Dersi açılamaz.
(7) Uzmanlık alan dersleri, Ders Yükü Bildirim Formu’nda, günü, saati ve yeri
belirtilmiş ders programlarında gösterilir, sınav programlarında ise yer almaz.
Ücretlendirme
MADDE 6- (1) Uzmanlık Alan Dersi, danışmanın görevli olduğu Enstitü ve öğrenci
sayısı dikkate alınmadan, yüksek lisans veya doktora ayrımı yapılmaksızın, haftalık 8 teorik
ders saati olarak, tek bir enstitü tarafından ücretlendirilir. Enstitü/anabilim dalı başkanlığı
tarafından ilan edilen ders programı ve danışmanın ders yükü bildirim formunda gösterilir.
(2) Uzmanlık Alan Dersinin gün ve saatlerinde, Enstitüye haber vermeksizin değişiklik
yapılamaz.
(3) Resmî tatiller, bayram tatilleri ile öğretim üyesinin izinli, raporlu veya yurt dışı
görevlendirmelerinin olduğu tarihlerde, Uzmanlık Alan Dersi için ücretlendirme yapılmaz.
(4) Uzmanlık Alan Dersi sınav yüküne dâhil edilmez.
Değerlendirme Esasları
MADDE 7- (1) Danışman, Uzmanlık Alan Dersini alan öğrenci/öğrencilerin derse
devam ve başarı durumunu, içerik ve şekli Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen
“Değerlendirme Formu” ile değerlendirir. İlgili değerlendirme formu/formları, danışman

tarafından doldurup imzalandıktan sonra, bir sonraki yarıyıl başlamadan önce, enstitüye imza
karşılığı teslim edilir.
(2) Danışman, “Değerlendirme Formu”ndaki değerlendirmesini, dönem sonu sınav
sonuçlarının son açıklanma tarihine kadar, Öğrenci Bilgi Sistemi’ne “YT-Yeterli-Başarılı”
veya “YZ-Yetersiz-Başarısız” olarak işlemekle yükümlüdür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 8– (1) Bu Yönerge Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosu tarafından
kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9- (1) Bu yönerge hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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