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FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

UZMANLIK ALAN DERSİ USUL VE ESASLARI 
 
 

Amaç 
MADDE 1- (1) Danışman öğretim üyesinin yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin 

uzmanlaşmasında gerekli olan bilimsel kültür, anlayış ve birikimin kazandırılması ve tez 
çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşturulması için uygulanacak AKTS’si (Avrupa Kredi Transfer 
Sistemi) mevcut, teorik ve kredisiz olarak tanımlanan Uzmanlık Alan Dersinin açılması, sürdürülmesi 
ve ücretlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

 
Kapsam 
MADDE 2- (1) Danışman öğretim üyesinin yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin 

uzmanlaşmasında gerekli olan bilimsel kültür, anlayış ve birikimin kazandırılması ve tez 
çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşturulması için uygulanacak AKTS’si (Avrupa Kredi Transfer 
Sistemi) mevcut, teorik ve kredisiz olarak tanımlanan “Uzmanlık Alan Dersi” nin açılması, 
sürdürülmesi ve ücretlendirilmesine ilişkin hükümleri kapsar. 

 
Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 

Yükseköğretim Kurulunun 16.09.2005 tarihli Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen “Ders Yükü 
Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar ile 24.07.2017 tarih ve 30133 sayılı Resmî 
Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim 
Yönetmeliği ve 03.11.2017 tarih ve 284 Sayılı K.T.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının 
Yürütülmesine Dair Senato İlkeleri’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
Dersin açılması, sürdürülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar 
MADDE 4- (1) “Uzmanlık Alan Dersi”, danışman öğretim üyesinin tüm diğer akademik ve 

idari görevlerine ek olarak, görev yaptığı enstitü tarafından açılır. Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından 
her yarıyıl başlangıcında, tüm anabilim dallarında yüksek lisans için ilgili anabilim dalı adı kısaltması 
ile …..8001 (Uzmanlık Alan Dersi-1) (ve ….8002 (Uzmanlık Alan Dersi-2) kod ve isimli, doktora için 
ise …..9001 (Uzmanlık Alan Dersi-3) ve ….9002 (Uzmanlık Alan Dersi-4) kod ve isimli dersler açılır 
(örn. BIY 8001, ORM 8002, INS 9001, MIM 9002 gibi). 

(2) “Uzmanlık Alan Dersi”, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman öğretim üyesinin 
atanmasını izleyen yarıyıldan itibaren başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine 
karar verildiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. 
Ancak Tezsiz Yüksek Lisans programı için “Uzmanlık Alan Dersi” açılamaz. 

(3) “Uzmanlık Alan Dersi” Öğretim üyesi farklı enstitülerde görev yapsa dahi, sadece tek 
bir enstitü bünyesinde açılabilir. Birden fazla tez danışmanlığı (ikinci danışmanlık) olması halinde 
öğrenci sadece birinci danışmanından uzmanlık alan dersi alabilir. 

(4) Öğrenciler “Uzmanlık Alan Dersi” ne her yarıyıl kayıt yaptırmak ve dersin devam şartını 
sağlamak zorundadır. İlgili yarıyılda kayıt yaptırmayan ya da kaydını donduran öğrenciler için 
“Uzmanlık Alan Dersi” açılamaz. 



(5) Lisansüstü programlarda açılan 8000 kodlu (8001 ve 8002) uzmanlık alan derslerine 
sadece yüksek lisans öğrencileri, 9000 kodlu (9001 ve 9002) uzmanlık alan derslerine ise sadece 
doktora öğrencileri yazılır. 

(6) Uzmanlık alan dersi haftada 4 saat olup (8 AKTS), bir öğretim üyesi her yarıyılda en 
fazla 8000 ve/veya 9000 kodlu iki adet uzmanlık dersi açabilir. 

(7) Her öğrenci, tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan derslerinden bir tanesine 
yazılım yapabilir. 

(8) 8000 ve 9000 kodlu Uzmanlık Alan Dersleri, öğrencilerin kayıtlı bulundukları anabilim 
dallarına özgü olup, farklı bir anabilim dalındaki uzmanlık alan dersine yazılım yapılamaz. 

(9) Uzmanlık Alan Dersleri, öğrenci yazılımı ile açılır ve “Uzmanlık Alan Dersi” ni başarı ile 
sürdürmekte olan öğrencilere danışmanı tarafından her yarıyıl sonunda “S – Süren Çalışma” notu 
verilir. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından öğrencinin mezuniyeti onaylandığında “S – Süren Çalışma” 
notu “G- Geçti” notuna dönüştürülerek ders kapatılır. Danışman, “Uzmanlık Alan Dersi” ni alan 
öğrencinin devam ve başarı durumunu değerlendirmekle yükümlüdür. 

(10) “Uzmanlık Alan Dersi”, öğretim üyesi tarafından dönem başında enstitüye sunmuş 
olduğu ders programına riayet edilerek sürdürülür. 

 
Dersin ücretlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar 
MADDE 5- (1) Uzmanlık Alan Dersinin haftalık ders programı ve ders yükü ücrete esas ek 

ders ücret formunda gösterilir. Haftalık ders saati yüksek lisans veya doktora ayrımı yapılmaksızın 
her biri için haftalık dört teorik ders saati olarak ücretlendirilir. 

(2) Karadeniz Teknik Üniversitesi kadrosunda yer almayan öğretim üyelerine “Uzmanlık 
Alan Dersi” için ücret ödenmez. Ancak, kadrosu farklı bir üniversitede olup Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nde idari görevli ya da lisans veya lisansüstü ders vermek için görevlendirilmiş öğretim 
üyelerine ve/veya kadrosu Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde bulunan ve farklı üniversitelerde idari 
görevli olan öğretim üyelerine “Uzmanlık Alan Dersi” için ders programında belirtilen gün ve 
saatlerde Karadeniz Teknik Üniversitesinde bulunması kaydıyla ücret ödenir. 

(3) İlgili yarıyılda bir öğretim elamanına, en fazla iki uzmanlık alan dersi ödemesi yapılabilir. 
(4) “Uzmanlık Alan Dersi” için yarıyıl ve yaz tatillerinde de ödeme yapılır. 
(5) Resmî tatiller, bayram tatilleri ile hafta içi mesai saati dışında yapılan “Uzmanlık Alan 

Dersi” için ücret ödenmez. 
(6) “Uzmanlık Alan Dersi” sınav yüküne dâhil edilmez. 
(7) Üç aydan daha uzun süre ile yurt içinde ve yurt dışında görevlendirilen öğretim üyeleri 

için “Uzmanlık Alan Dersi” ücreti ödenmez. 
 
Yürürlük ve yürütme 
MADDE 6- (1) Bu Usul ve Esaslar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından kabul 

edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
(2) Bu Usul ve Esas hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür. 
 
 


