
ORDU ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARINDA  

UZMANLIK ALAN DERSİ YÖNERGESİ  

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım 

 

Amaç 

 

MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Uzmanlık Alan Dersi, 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. 

 

Kapsam 

 

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

uygulanmasına ilişkin esasların düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

 

MADDE 3– (1) Bu Yönerge 23.08.2007 Tarih ve 26622 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ordu 

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 17/4.  ve 26/4. maddeleri ile 

10.01.2013 tarih ve 28524 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanım 

 

MADDE 4– (1) Bu yönergede geçen Uzmanlık Alan Dersi: Yüksek lisans programlarında 8(8+0), 

doktora/sanatta yeterlilik programlarında 8(8+0)  sayısal ağırlıklı, kredisiz olarak düzenlenen, ilgili 

anabilim/anasanat dalında tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin gereksinimini karşılamak üzere 

veya tez çalışmalarına yönelik olarak seçilen konularda açılan, öğretim üyesinin etkin olarak katıldığı, 

haftalık ders programında günü, yeri ve saati belirlenmiş teorik 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; yarıyıl ve yaz tatillerinde 

de olmak üzere kesintisiz olarak öğrencinin öğrenim süresinin bitimine kadar devam eder. 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 sürer. 

 

Ders Açma 

 

MADDE 6- (1) Açılacak olan Uzmanlık Alan Dersi öğretim üyesinin tez danışmanı olarak atanması 

teklifi ile birlikte; tez danışmanının önerisi, Enstitü Anabilim/Anasanat dalı başkanının onayını içeren, 

“Uzmanlık Alan Dersi Öneri Formu” nun Enstitü’ye iletilmesi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı 

ile açılır. Bu dersin içeriğinde değişiklik olmadığı sürece uzmanlık alan dersi öneri formu gönderilmez. 

Bu durumda öğrenciler mevcut Uzmanlık Alan Dersine kayıt yaptırır. 

 



(2) Yüksek Lisans ve Doktora tez çalışmasını yürüten öğretim üyesi, danışmanlığını yaptığı öğrenciler 

için açacağı Uzmanlık Alan Dersini tez danışmanı olarak atanması teklifi ile ve her yarıyıl başlangıcında 

ders kayıt döneminde Anabilim Dalı Başkanı tarafından da onaylanmış olan “Uzmanlık Alan Dersi 

Görevlendirme Formu” ile ilgili Enstitüye bildirir. 

 

(3) Uzmanlık Alan Dersi her bir anabilim dalının kısaltılmış adlarını takiben Yüksek Lisans için “600” , 

Doktora için “700” dizisi ile kodlanır. 

 

Uygulama 

 

MADDE 7- (1) Uzmanlık Alan Dersi öğrenci sayısına bakılmaksızın yüksek lisans için 8 saat, 

doktora/sanatta yeterlilik için 8 saat teorik olarak değerlendirilir ve ders yükü formunda belirtilir. 

 

(2) Üniversite dışı kurumlardan atanan danışmanlar ve emekli öğretim üyeleri Uzmanlık Alan Dersini 

açamaz. 

 

(3)  Uzmanlık Alan Dersi öğrencinin ders yükü kredisinden sayılmaz. 

 

(4)  Tez danışmanı öğretim üyesinin yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tümü, açılan Uzmanlık Alan 

Dersini almakla yükümlüdür. 

 

(5) Kayıt yenileme işlemini yerine getirmeyen öğrenciler için Uzmanlık Alan Dersi açılamaz. 

 

(6) Uzmanlık Alan Dersi haftalık ders programı, ders yükü ve ücrete esas ders saati cetvelinde gösterilir, 

sınav programlarında ise yer almaz. 

 

(7) Tez danışmanı birden fazla Enstitü ve/veya programda görevli ise, yalnız bir programda Uzmanlık 

Alan Dersi açabilir. 

 

(8) Öğretim üyelerinin izinli ve yurt dışı görevlendirmelerinin olduğu dönemlerde ücretlendirme 

yapılamaz. 

 

(9) Tezsiz programlarda ve ikinci öğretimde Uzmanlık Alan Dersi açılamaz. 

 

(10) İkinci tez danışmanları Uzmanlık Alan Dersi açamazlar. 

 

Değerlendirme 

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

dönem başlamadan “Başarılı” veya “Başarısız” şeklinde değerlendirir. 

 

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

için “Uzmanlık Alan Dersi Değerlendirme Formu”nu doldurarak Anabilim Dalı aracılığı ile Enstitüye 

teslim eder. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 

 

Yürürlük 

MADDE 9- (1) Bu yönerge Ordu Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 10-  (1) Bu yönerge hükümlerini Ordu Üniversitesine bağlı Enstitü Müdürleri yürütür. 

 

 


