
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

UZMANLIK ALAN DERSİ YÖNERGESİ Ek-1 
 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1- (1) “Uzmanlık Alan Dersi” tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik 

öğrencilerine danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki özel bilgi ve deneyimlerinin 
aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel yayınları izleyebilme ve 
değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılmasına yönelik bilimsel temellerin oluşturulması 
amacıyla uygulanan teorik bir derstir. 

Dayanak 
MADDE 2- (1) Bu Yönerge 04/11/2016 Tarih ve 29878 Sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği’nin 7. Maddesi ve 51/4 maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Ders açma 
MADDE 3- (1) Uzmanlık alan dersleri tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik 

öğrencileri için danışmanları tarafından açılan ulusal kredisi olmayan derslerdir. Lisansüstü 
öğrencileri, danışmanları tarafından açılacak olan uzmanlık alan dersini almak zorundadır. İkinci 
danışmanın olduğu durumlarda, uzmanlık alan dersi, birinci danışman tarafından açılır. Öğrenci 
sayısına bakılmaksızın danışman, bir dönemde en fazla sekiz teorik saatlik uzmanlık alan dersi 
açabilir. 

(2) Uzmanlık alan dersleri, danışman atandıktan sonra açılabilir ve EYK’nın öğrencinin 
mezuniyetine karar verdiği veya ilişiğinin kesildiği tarihe kadar ara tatil ve yaz tatillerini de 
kapsayacak şekilde devam edebilir. 

(3) Uzmanlık  alan  dersine  ilişkin  esaslar,  Senato    tarafından  belirlenir ve  EYK’ca 
uygulanır. 

Uzmanlık alan dersi 
MADDE 4- (1) Uzmanlık Alan Dersi danışmanın tüm lisansüstü öğrencileri tarafından 

(tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri hariç) alınır. 
a) Uzmanlık Alan Dersleri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için danışmanları 

tarafından açılan haftalık  (8+0) teorik saat kredili, ulusal kredisiz ve AKTS’si mevcut olan derslerdir. 
b) Uzmanlık Alan Dersinin açılmasında, öğretim üyesinin birimindeki kurulların 

öngördüğü lisans ve lisansüstü derslerinin ve görevlerinin aksamaması dikkate alınır. 
c) Öğrenci danışmanı tarafından açılan Uzmanlık Alan Dersini her yarıyıl almak ve devam 

şartını sağlamak zorundadır. Danışman Öğretim Üyesi, dersi alan öğrencinin devam ve başarı 
durumunu “Başarılı” veya “Başarısız” şeklinde değerlendirir. 

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

d) Bir danışman birden fazla Enstitü ve programda görevli ise veya birden fazla öğrenci 
için Uzmanlık Alan Dersi açmış olsa dahi öğrenci sayısı ve ders saatine bakılmaksızın, danışmanın 
Uzmanlık Alan Dersinden alacağı haftalık ders saati ücreti 8 teorik saati geçemez. 

e) 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. Öğretim üyelerinin izinli ve yurt dışı görevlendirmelerinin olduğu 
dönemlerde ücretlendirme yapılamaz. 

f) Uzmanlık Alan Dersi sınav yüküne dâhil değildir. 
g) Danışmanı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi dışında olan öğrencilere “Uzmanlık 

Alan Dersi” açılabilmesi için, danışmanın Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Akademik- 
İdari görevli veya ilgili dönemde lisans veya lisansüstü dersleri için görevlendirilmiş olması 
gerekmektedir. 

ğ) İkinci tez danışmanları uzmanlık alan dersi açamazlar. 
h) İlgili yarıyılda kayıt yaptırmayan veya kaydını donduran öğrenciler için uzmanlık alan 

dersi açılamaz. 
ı) Tezsiz programlarda uzmanlık alan dersi açılamaz. 



Yürürlükten kaldırılan mevzuat 
MADDE 5- (1) 25/07/2012 tarihli Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senato kararı ile kabul 

edilen Lisansüstü Eğitim-Öğretim Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlük 
MADDE 6- (1) Bu Yönerge Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosunda kabul 

edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 7- (1) Bu Yönerge hükümleri ilgili Enstitü Müdürü tarafından yürütülür. 
 
 
 
 
 
 

Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının 
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