MARMARA ÜNİVERSİTESİ
UZMANLIK ALAN DERSLERİ UYGULAMA YÖNERGESİ
Senato: 10 Eylül 2013 / 317-3-F

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi bünyesinde yer alan lisansüstü
düzeydeki diploma programlarında verilecek uzmanlık alan derslerine ilişkin usul ve esasları
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Marmara Üniversitesi bünyesinde yer alan lisansüstü düzeydeki
diploma programlarında verilecek uzmanlık alan derslerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi, Ders
Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar ile Marmara Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Ders açma ve kayıt esasları
MADDE 4 – (1) Uzmanlık alan dersi; öğretim üyesinin, danışmanlığını yaptığı yüksek lisans ve
doktora/sanatta yeterlik öğrencilerine kendi bilimsel çalışma alanındaki bilgi, görgü ve tecrübelerini
aktarmak, bilimsel etik hakkında bilgilendirmek ve çalışma disiplini kazandırmak, güncel literatürde
araştırma yapma, literatürü takip etme ve değerlendirme yöntemlerini paylaşmak ve öğrencinin
tez/sergi/proje çalışmasının bilimsel temellerini oluşturmak ve yürütmek amacıyla açılmasını önerdiği
teorik bir derstir.
(2) Uzmanlık alan dersi, ilgili Enstitünün Anabilim/Anasanat Dalı Başkanının önerisi dikkate
alınarak Enstitü Yönetim Kurulu önerisi ve Senato kararı ile açılır.
(3) Bir öğretim üyesi, farklı Enstitülerdeki danışmanlıkları dâhil olmak üzere, aynı dönemde en fazla
iki uzmanlık alan dersi açabilir. Öğretim üyesinin danışmanlığını yaptığı 1 lisansüstü öğrencisi olması
halinde en fazla bir uzmanlık alan dersi açabilir. Öğretim üyesi, danışmanlığını yaptığı yüksek lisans
öğrencisi için lisansüstü öğretimi boyunca en fazla iki yıl, doktora öğrencisi için lisansüstü öğretimi
boyunca en fazla dört yıl uzmanlık alan dersi açabilir.
(4) Uzmanlık alan dersi, öğretim üyesinin öğrenciye danışman olarak atandığı tarihte başlar ve bu
madde hükümleri çerçevesinde öğrencinin mezuniyetine kadar devam eder.
(5) Uzmanlık alan dersi, öğretim üyesinin izinli olduğu tarihler dışında Güz ve Bahar yarıyılları ile
yarıyıl ara dönemleri ve yaz dönemleri dâhil olmak üzere kesintisiz olarak tüm yıl boyunca devam eder.
(6) Bir uzmanlık alan dersi, haftada teorik üç saat ve sıfır uygulama saat olarak uygulanır.
(7) Uzmanlık alan dersi ikinci danışman tarafından açılmaz.
(8) Tez/sergi/proje çalışmasına kayıt yaptıran öğrenci tez/sergi/proje danışmanı tarafından açılan
uzmanlık alan dersine de kayıt yaptırmış sayılır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Yönerge Marmara Üniversitesi Senatosunun kabulü tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

