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09/07/2012                                              SENATO                                                       2012/7-I 

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜLERİ 

UZMANLIK ALAN DERSİNİN AÇILMASI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN 

YÖNERGE 

Amaç  

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Bitlis Eren Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim 

Yönetmeliği’nde detayları belirtilmeyen Uzmanlık Alan Dersi ile ilgili konulara açıklık 

getirmek ve Enstitüler bünyesindeki anabilim/anasanat dallarında okutulan “Uzmanlık Alan 

Dersi”nde uygulanacak esasları belirlemektir. 

Kapsam  

MADDE 2- (1) Bu yönerge Bitlis Eren üniversitesi enstitüleri bünyesinde danışmanlık yapan 

öğretim üyelerini kapsar.  

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, Bitlis Eren Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanım  

MADDE 4- (1) Uzmanlık Alan Dersi; Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlilik veya Doktora 

programlarındaki öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, 

görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel 

literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması amacı ile lisansüstü 

programlardaki ders konularının içeriğinden farklı olarak tez çalışmalarının bilimsel 

temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi için uygulanacak olan teorik ve kredisiz bir derstir.  

Ders Açma 

MADDE 5- (1) Uzmanlık Alan Dersi, lisansüstü eğitimde tez danışmanlığı yapan her öğretim 

üyesi tarafından, öğrenci sayısına bakılmaksızın, Yüksek Lisans ve Doktora programları için 

tek bir ders olarak açılır.  

(2) Tezsiz programlarda Uzmanlık Alan Dersi verilemez. 

Uygulama 

MADDE 6- (1) Uzmanlık Alan Dersleri, enstitü yönetim kurulunca tez danışmanı atandıktan 

sonra başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe 

kadar, yarıyıl ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder. 

(2) Öğrenci, Uzmanlık Alan Dersi’ni her yarıyılda almak zorundadır. Öğrencinin durumu bir 

protokolle dersi açan öğretim üyesi tarafından izleyen yarıyılın başında “Başarılı veya 

Başarısız” olarak Enstitüye bildirilir.  
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(3) Uzmanlık Alan Dersi öğrencinin ders yükü kredisinden sayılmaz.  

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

(5) Uzmanlık Alan Dersi haftalık ders programında günü, saati ve yeri belirtilerek, ders yükü 

ve ücrete esas ders saati cetvelinde gösterilir, sınav programlarında ise yer almaz. 

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

“Uzmanlık Alan Dersi” açabilir. 

(7)  (Değişik: 23/08/2017 – Senato- 2017/9-V) Uzmanlık Alan Dersi, öğrenci sayısına 

bakılmaksızın yüksek lisans ve doktora programları için tek bir ders olarak “Lisansüstü 

Uzmanlık Alan Dersi’’ adı altında açılır ve haftada toplam 8 teorik ders saati olarak 

değerlendirilir. Bu ders için yarıyıl ve yaz tatillerinde de ders yükü aranmaksızın ücret 

ödemeye devam edilir.  

(8) Uzmanlık Alan Dersi, Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile Cumartesi ve Pazar günlerine de 

konabilir. Hafta ve bayram tatili, yarıyıl ve yaz tatillerinde veya normal çalışma saatleri 

dışında yürütülen uzmanlık alan dersleri için zamlı ek ders ücreti ödenmez.  

İzleme 

MADDE 7- (1) Bu ilkeler ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından izlenir. 

Yürürlük 

MADDE 8- (1) Bu Yönerge Bitlis Eren Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer.   

Yürütme 

MADDE 9- (1) Bu Yönerge hükümleri Bitlis Eren Üniversitesi Enstitüleri Yönetim Kurulları 

tarafından yürütülür.  

 

( Değişiklikler 23 / 08 / 2017 tarih ve 2017/09-V sayılı Senato kararıyla yürürlüğe girmiştir.) 

 


