
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

 

UZMANLIK ALAN DERSİ YÖNERGESİ 

 

 

AMAÇ VE KAPSAM 

 

MADDE 1 – Uzmanlık alan dersi; danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin 

aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin 

kazandırılması, tez çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi için kredisiz olarak uygulanacak teorik 

bir derstir.  

 

DAYANAK 

 

MADDE 2 – Bu yönerge, 16/9/2005 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Toplantısında Alınan “Ders Yükü 

Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar” a yönelik Karar ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–

Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

  

DERS ÖNERME VE AÇMA 

 

MADDE 3 – 

 

a) İlk defa açılması önerilecek uzmanlık alan dersi için Bölüm Kurulu Kararı ekinde “Ders Tanım ve Uygulama Bilgi 

Formu” olmak üzere Enstitüye iletilir. Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayı ile açılır. Uzmanlık alanlarının farklı 

olmasından dolayı her öğretim üyesi için farklı kodlarla (Yüksek lisans için 800, doktora 900) açılır.    

b) Lisansüstü tez danışmanı, öğrenci sayısına bakılmaksızın, biri “Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi”, diğeri 

“Doktora Uzmanlık Alan Dersi” olmak üzere, bir dönemde iki ayrı uzmanlık alan dersi açabilir.  

c) Danışman için birden fazla Yüksek Lisans veya Doktora Programında “Uzmanlık Alan Dersi” açılamaz. 

d) Uzmanlık alan dersi; lisansüstü öğrencilerine (tezli programlar) EYK tarafından danışman atandığı tarihte başlar ve 

tezini teslim ettiği dönem sonuna kadar devam eder.  

e) Uzmanlık Alan Derslerinin bir yarıyılda verilebilmesi için; en az “bir” öğrencinin kayıtlı olması gerekir.  

f) Uzmanlık alan dersi açma isteği, diğer lisansüstü dersler ile birlikte her yarıyıl için Anabilim Dalı Başkanlığınca 

önerilir, Enstitü Kurulunda görüşülüp karara bağlanır ve ilan edilir.  

g) İkinci tez danışmanı bulunması durumunda; öğrenci bu dersi birinci danışmanından alır. 

h) Öğrenciler her yarıyıl Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde Uzmanlık Alan Dersine kayıt yaparlar.  

 

UYGULAMA 

 

MADDE 4 - Uzmanlık Alan Dersine %75 devam zorunludur ve haftada “4 saat” olarak uygulanır. Ulusal kredisi 0, ECTS 

kredisi 6 olarak değerlendirilir.  

 

Başarı değerlendirmesi “S”(Başarılı) veya “U” (Başarısız) olarak yapılır. Başarılı sayılmak için başarı notunun “S” olması 

gerekir.  

 

Güz yarıyılında kaydolan öğrenciler için Bahar yarıyılı başlangıcına kadar, Bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için Güz 

yarıyılı başlangıcına kadar yarıyıl ve yaz dönemini de kapsayacak şekilde devam eder. Yaz döneminde de “Uzmanlık Alan” 

dersinin devam edeceği göz önüne alındığında öğretim üyelerinin izinli olduğu dönemlerde ücretlendirme yapılamaz.  

 

Uzmanlık Alan Dersi” haftalık ders dağılımı, ders yükü ve ücrete esas ders saati cetvelinde gösterilir. Uzmanlık Alan Dersi, 

Yüksek Lisans ve Doktora Programları dâhil en fazla haftada 4 saat ücretlendirilebilir. Uzmanlık Alan Dersi sınav yüküne 

dâhil değildir. 

 

YÜRÜRLÜK 

 

MADDE 5 – Bu yönerge, Üniversitemiz Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

 

YÜRÜTME 

 

MADDE 6 – Bu yönerge hükümlerini, Enstitü Müdürleri yürütür. 

 

 

 

 

 


