
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ  

UZMANLIK ALAN DERSİNİN AÇILMASI, SÜRDÜRÜLMESİ VE 

ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

Amaç 

MADDE 1 - Bu Usul ve Esasların amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesindeki 

lisansüstü programlarda Uzmanlık Alan Dersi (Academic Specialization) isimli dersin açılması, 

sürdürülmesi ve ücretlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.  

Dayanak 

MADDE 2 - Bu Usul ve Esaslar, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu ile 

06.01.2019 tarihli ve 30647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ankara Sosyal 

Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Uzmanlık alan dersinin açılması ve sürdürülmesine ilişkin usul ve esaslar 

MADDE 3 - (1) Uzmanlık Alan Dersi, tezli yüksek lisans programları ve doktora 

programlarına kayıtlı öğrencilere ilgili anabilim dalındaki temel konular ve kavramlara ilişkin 

bilgiyle birlikte bilimsel etik kurallarının ve çalışma disiplininin kazandırılması amacıyla tez 

danışmanı öğretim üyesi tarafından verilen, ulusal kredisi olmayan, ancak AKTS (Avrupa Kredi 

Transfer Sistemi) kredisi mevcut olan teorik bir derstir. 

(2) Uzmanlık Alan Dersi, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tez danışmanlığına atanmış 

veya atanabilecek tüm öğretim üyeleri için öğretim üyesinin diğer akademik ve idari yük ile 

görevlerine ek olarak kadrolu görev yaptığı Anabilim/Anasanat Dalının lisansüstü programlarında 

akademik dönem başından itibaren açılır. 

(3) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler kendilerine danışman atamasını takiben veya 

hali hazırda danışman ataması yapılmış olanlar akademik dönemin başında danışman tarafından 

verilen Uzmanlık Alan Dersi şubesine kaydolurlar. Akademik takvimde belirlenmiş kayıt 

döneminden sonra gerçekleşmiş danışman atamalarını takiben Uzmanlık Alan dersi kayıtları ilgili 

Enstitü tarafından yapılır.  

(4) Lisansüstü öğrencilerin danışmanın açmış olduğu Uzmanlık Dersi şubesine 

kaydolmaları zorunludur. İlgili yarıyılda kaydını donduran öğrenciler Uzmanlık Alan Dersine 

kaydolmaz. 

(5) Öğrencinin Uzmanlık Alan Dersini alma yükümlülüğü Enstitü Yönetim Kurulu'nun 

öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verdiği tarihe kadar devam eder. 

(6) Bir danışman farklı düzeyde lisansüstü programlarda (yüksek lisans veya doktora) veya 

farklı enstitülerde danışmanlık yapıyorsa bunların her birinde kendisi için Uzmanlık Alan Dersi 

şubesi açılır. 

(7) Uzmanlık Alan dersleri ilgili Enstitü kodlarıyla farklı öğretim üyeleri için farklı şubeler 

tanımlanarak açılır.  

(8) Uzmanlık Alan Dersi yarıyıllarda ders yapılmayan (akademik takvimdeki ders dönemi 

dışı) haftalarda, güz ve bahar yarıyılları arası tatilde ve yaz tatilinde de devam eder. 



(9) Bir öğretim üyesi birden fazla program veya enstitüde Uzmanlık Alan Dersi açmış olsa 

dahi bu dersler karşılığında yalnızca 8 saatlik ders yükünü yerine getirmiş sayılır. İkinci öğretim 

tezli yüksek lisans programlarında açılan uzmanlık alan dersleri için ek ders ücreti tahakkuk 

ettirilmez. 

(10) Tez danışmanı, Uzmanlık Alan Dersinin yürütülmesinde ilgili programın 

gereklilikleriyle birlikte öğrencilerin ihtiyaçlarını değerlendirir ve dersin yürütülmesine ilişkin 

usulü belirler. Aynı Uzmanlık Alan Dersi şubesine kayıtlı öğrencilere, bilgi ve becerilerini 

geliştirmelerini sağlamak üzere farklı eğitim-öğretim yöntemleri uygulanabilir. Bu nedenle, 

Uzmanlık Alan Dersine ilişkin olarak diğer örgün öğretim derslerinde olduğu gibi devam 

zorunluluğu, ara değerlendirme veya yılsonu değerlendirme sınavı zorunluluğu aranmaz.  

(11) Tez Danışmanı, Uzmanlık Alan Dersini alan öğrencinin başarı durumunu bir sonraki 

yarıyıl başlamadan önce Öğrenci Bilgi Sistemi'ne (OBS) “Devam Ediyor (DE)” olarak işlemekle 

yükümlüdür. Danışman, öğrencinin Uzmanlık Alan Dersi sonuç notunu tez savunması sonrasında 

tez çalışması ile birlikte “Başarılı (BŞ)” veya “Başarısız (BŞZ)” olarak OBS’ye işler. 

(12) Tezsiz lisansüstü programlarda Uzmanlık Alan Dersi açılamaz. 

Uzmanlık alan dersinin ücretlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar 

MADDE 4- (1) Uzmanlık Alan Dersinin ücretlendirilmesinde aşağıdaki usul ve esaslar 

dikkate alınır: 

(2) Uzmanlık Alan Dersinin haftalık ders programı ve ders yükü, Ücrete Esas Ek Ders Yükü 

Puantajında gösterilir. Farklı programlarda yürütülen Uzmanlık Alan Dersleri ders sayısı veya 

derse kayıtlı öğrenci sayısına bakılmaksızın haftalık 8 teorik ders saati ile ücretlendirilir. 

(3) Güz yarıyılında kayıt olunan “Uzmanlık Alan Dersi” bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 

bahar yarıyılında kayıt olunan “Uzmanlık Alan Dersi” ise güz yarıyılı başlangıcına kadar, yaz 

dönemini de kapsayacak şekilde akademik takvimde öngörülen ders dönemlerinden bağımsız 

olarak devam eder. 

(4) Tez danışmanı öğretim üyesinin izne ayrıldığı tarihlerde yapılması gereken Uzmanlık 

Alan Dersinin telâfisi yapılamaz ve bu dersler için ücret ödenmez. Tez danışmanı öğretim üyesinin 

mesleki veya bilimsel faaliyetler nedeniyle yurt içi ve/veya yurt dışında görevli-izinli sayıldığı 

günler içerisinde yapılması gereken Uzmanlık Alan derslerinin telafisi ilgili Enstitü Yönetim 

Kurulunun kararını takiben yapılabilir. Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla telâfisi yapılan derslerin 

ek ders ücreti ödemesi ek ders ücreti ödemeye ilişkin saat sınırları gözetilerek yapılır. 

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

saati bitiminden sonra yapılan Uzmanlık Alan Dersleri için ek ders ücreti ödenmez. 

(6) “Uzmanlık Alan Dersi” sınav yüküne dâhil edilemez.  

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

üyeleri, ikinci tez danışmanları adına “Uzmanlık Alan Dersi” açılamaz.  

(8) Üniversitede kadrolu olmayan danışman öğretim üyeleri adına açılan “Uzmanlık Alan 

Dersi” için, eğer söz konusu öğretim üyesi kadrosunun bulunduğu üniversitede de “Uzmanlık Alan 

Dersi” açmışsa ücret tahakkuk ettirilmez. 



Yürürlük 

MADDE 5- Bu usul ve esasalar, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosu tarafından 

kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 6- Bu usul ve esaslar, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin ilgili Enstitü 

Müdürlükleri tarafından yürütülür. 
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