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T.C. 
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 

UZMANLIK ALAN DERSİ YÖNERGESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM  

 

Amaç 
MADDE 1 - (1)  Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerine danışman 

olarak görevlendirilen öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi ve deneyimlerin 
aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplini ile güncel yayınları izleyebilme ve 
değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılmasına yönelik bilimsel temellerin oluşturulması 
amacıyla verilecek olan “Uzmanlık Alan Dersi”nin açılması, sürdürülmesi ve 
ücretlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.  

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, lisansüstü eğitim-öğretim programlarında okutulacak 

olan uzmanlık alan derslerinin uygulanmasına ilişkin hükümleri kapsar. 
Dayanak  
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 13/05/2018 tarihli ve 30420 sayılı Nevşehir Hacı Bektaş 

Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.  
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 
b) Danışman: Lisansüstü bir programa kayıtlı öğrencilere, akademik çalışmalarda 

rehberlik etmek üzere atanan öğretim üyesini, 
c) Enstitü Müdürü: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı enstitünün 

müdürünü, 
ç) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): İlgili enstitü müdürünün başkanlığında müdür 

yardımcıları ile enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan 
kurulu,  

d) Enstitü: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde lisansüstü eğitim-öğretim 
veren ilgili enstitüyü, 

e) Öğrenci: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde öğrenim gören tez aşamasına 
geçmiş kayıtlı yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik öğrencisini,  

f) Senato: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosunu, 
g) Üniversite Bilgi Sistemi (UBS): Öğrencilerin ders kayıtlarının ve not girişlerinin 

yapıldığı çevrimiçi sistemi, 
ğ) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini, 
ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Usul ve Esaslar 

Dersin Açılması  

Madde 5 – (1) Uzmanlık alan dersi, bir öğretim üyesinin tez danışmanlığını yürüttüğü 

tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencileri tez aşamasına geçtikten sonra açılan 

teorik bir derstir. Uzmanlık alan dersi, tez aşamasına geçen öğrencinin danışmanlığını 

yürütmekle görevlendirilen öğretim üyesine ders açılma talebinin anabilim dalı kurul kararı 

ile ilgili enstitüye gönderilmesi ve EYK tarafından karara bağlanması ile açılır.  

(2) Öğretim üyesine her bir lisansüstü programda üstlendiği tez danışmanlığı için 

uzmanlık alan dersi açılabilir. 

(3) Tez aşamasındaki öğrencinin danışmanının değişmesi durumunda uzmanlık alan 

dersi yeni tez danışmanı tarafından açılır. 
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(4) Uzmanlık alan dersi öğrenci bilgi sisteminde ilgili anabilim dalının ders kodu ile 

açılır. 

(5) Uzmanlık alan dersi yarıyıl tatili ve yaz tatilinde devam eder. 

(6) Öğrencinin bu dersi alma yükümlülüğü, EYK’nın öğrencinin mezuniyetine ya da 

ilişiğinin kesilmesine karar verdiği tarihe kadar devam eder. 

(7) Tez aşamasına geçen her öğrenci, danışmanı tarafından verilen uzmanlık alan 

dersine her yıl kayıt yaptırmak ve devam şartını sağlamak zorundadır. 

(8) İlgili yarıyılda kayıt yaptırmayan veya kaydını donduran öğrenciler için uzmanlık 

alan dersi açılmaz. 

(9) Uzmanlık alan dersi lisansüstü programlarda 4 (4+0) saat teorik ders olarak yapılır. 

Uzmanlık alan dersinin AKTS kredisi 6’dır (6+0).  

(10) Uzmanlık alan dersinin uygulanması ve yürütülmesinde öğretim üyesinin 

kadrosunun bulunduğu akademik birimdeki ön lisans ve lisans derslerini aksatmaması esastır. 

(11) Tez danışmanı, uzmanlık alan dersini alan öğrencinin devam ve başarı durumunu 

değerlendirerek akademik takvimde ilgili dönemin dönem sonu sınav notlarının giriş tarihi 

sonuna kadar öğrenci bilgi sistemine “Başarılı” veya “Başarısız” olarak işlemekle 

yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri sınav programlarına dâhil edilmez. 

(12) Belirlenen bu süre içinde uzmanlık alan dersine ilişkin not girişinin tez danışmanı 

tarafından öğrenci bilgi sistemine girilmemesi durumunda, ilgili girişin yapılabilmesi 

amacıyla tez danışmanı enstitüye verilmek üzere Anabilim Dalı Başkanlığı’na dilekçe 

sunmakla yükümlüdür. Anabilim Dalı Başkanlığı gelen dilekçeyi ivedilikle üst yazı ile 

enstitüye göndermelidir.  

(13) Tezsiz yüksek lisans programlarında uzmanlık alan dersi açılmaz. 

(14) İkinci tez danışmanları için uzmanlık alan dersi açılmaz.  

 

Uzmanlık Alan Dersinin Ücretlendirilmesi 

Madde 6 – (1) Aynı ya da farklı düzey lisansüstü programlarda yürütülen tez 

danışmanlıkları için derse kayıtlı öğrenci sayısına bakılmaksızın en fazla 2 (iki) adet uzmanlık 

alan dersi için ücret ödenir. 

(2) En fazla 2 (iki) adet uzmanlık alan dersi haftalık ders programı ve ders yükü, 

ücrete esas ders yükü çizelgesinde gösterilebilir.  

(3) Uzmanlık alan dersi akademik takvimde öngörülen akademik yarıyıllardan 

bağımsız olarak yarıyıl tatili (sömestr) ve yaz dönemini de kapsayacak şekilde ücretlendirilir. 

(4) Hafta sonu tatilleri, resmî tatiller ve bayram tatilleri ile normal çalışma günlerinde 

mesai bitiminden sonra yapılan uzmanlık alan dersi için ek ders ücreti ödenmez. 

(5) Tez danışmanının izne ayrıldığı tarihlerde uzmanlık alan dersi için ek ders ücreti 

ödenmez. 

(6) Tez danışmanının yurt içinde/yurt dışında görevli-izinli sayıldığı tarihler ve raporlu 

olduğu tarihler için telafi dersi dilekçesini ekinde resmî belge (görevlendirme yazısı, rapor 

vb.) ile anabilim dalı başkanlığına vermesi ve durumun EYK tarafından uygun görülmesi ile 

ders telafi edilerek en geç takip eden ayın sonuna kadar uzmanlık alan dersi ücretlendirilebilir. 

(7) Yurt içinde veya yurt dışında 6 (altı) aydan daha uzun süreli görevlendirilen 

öğretim üyelerine uzmanlık alan dersi için ek ders ücreti ödenmez. 

(8) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kadrosunda olmayan öğretim üyelerine 

uzmanlık alan dersi için ek ders ödemesi yapılmaz. Ancak kadrosu farklı bir üniversitede olup 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde idari görevli ya da lisans veya lisansüstü ders 

vermek için görevlendirilmiş öğretim üyelerine ve/veya kadrosu Nevşehir Hacı Bektaş Veli 

Üniversitesi’nde bulunan ve farklı üniversitelerde idari görevli olan öğretim üyelerine 

uzmanlık alan dersi için ders programında belirtilen gün ve saatlerde Nevşehir Hacı Bektaş 

Veli Üniversitesi’nde bulunması kaydıyla uzmanlık alan ders ücreti ödenir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Yürürlük 
MADDE 7 - (1) Bu yönerge Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosu 

tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

Yürütme  

MADDE 8 - (1)  Bu yönerge Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanır ve Enstitü 

Müdürü tarafından yürütülür. 
 
 

 Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının; 

TARİH SAYISI 

                           24.06.2021                               2021.18.122 
 


