ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARINDA
UZMANLIK ALAN DERSİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1)Bu Yönergenin amacı lisansüstü programlarda okutulacak olan
“Uzmanlık Alan Derslerinin uygulanmasına ilişkin esasları düzenlemektir. Uzmanlık Alan
Dersleri, tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında danışman öğretim
üyelerinin ve doktoralı öğretim görevlilerinin 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 21.04.2013 Tarih ve 28625 Sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 6.
Maddesinin 3. Bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanım
MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Anabilim/ana sanat dalı: Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim
hizmeti veren enstitülerin ilgili anabilim/ana sanat dalını,
b) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, tez veya proje dönemlerinde rehberlik
etmek üzere anabilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim
kurulunca atanan öğretim üyesini veya doktoralı öğretim görevlisini,
c) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitünün müdürü başkanlığında, müdür
yardımcıları ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan
kurulunu,
ç) Havuz: Kaydını yenilemeyen ve/veya kaydını yenilediği halde devam etmeyen
öğrencilerin toplandığı grubu,
d) Uzmanlık Alan Dersleri: ilgili anabilim/anasanat dalında tezli yüksek lisans ve
doktora 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.

İKİNCİ BÖLÜM
Süre, Uygulama ve Değerlendirme Esasları
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)Bu dersler, yüksek lisans programlarında 4(4+0), doktora/sanatta
yeterlik programlarında 4(4+0) sayısal ağırlıklı, kredisiz, teorik ders olarak düzenlenir.
(2) 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. Bildirilen istek belgesinde her öğretim üyesinin vereceği Uzmanlık Alan
Dersi, yüksek lisans programında güz yarıyılı için 801, 803, 805 gibi tek haneli, bahar yarılı
için 802, 804, 806 gibi çift haneli; doktora programında güz yarıyılı için 901, 903, 905 gibi
tek haneli, bahar yarıyılı için de 902, 904, 906 gibi çift haneli rakamlar verilerek “Uzmanlık
Alan Dersi” adı ile kodlanır.
(3)Uzmanlık Alan Dersi öğrenci sayısına bakılmaksızın yüksek lisans/doktora için
4’er saat teorik olarak değerlendirilir ve ders yükü formunda belirtilir.
(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 “G”, başarısız ise “K” notu ile değerlendirilir. Öğrencinin Uzmanlık Alan dersine
kayıt yaptırdığı dönem içerisinde tez savunma sınavına girip başarılı olması durumunda
uzmanlık alan dersi “G” notu ile değerlendirilir.
(2) Uzmanlık Alan Dersine üst üste iki kez ya da aralıklı olarak üç kez kayıt
yaptırmayan ve/veya kaydını yenilediği halde devam etmeyen öğrenciler bir havuzda toplanır.
Havuza alınanların öğrencilik statüleri devam eder fakat öğrencilik haklarından
yararlandırılmazlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 7 – (1)Bu yönerge Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği
tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1)Bu yönerge hükümlerini, Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı Enstitü
Müdürleri yürütür.
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