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GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ TEZ VE UZMANLIK ALAN DERSİ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı lisansüstü programlarda okutulacak olan 

lisansüstü tez (yüksek lisans/doktora tezi) ve uzmanlık alan derslerinin yürütülmesine ilişkin 

esasları düzenlemektir.  

(2) Bu Yönerge, tez ve uzmanlık alan derslerinin açılması, yürütülmesi, AKTS 

karşılıklarının tespit edilmesi ve ek ders ücretlerinin ödenmesi hususlarını kapsar.  

 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 

Yükseköğretim Kurulunun 16.09.2005 tarihli Genel Kurul Toplantısında kabul edilen “Ders 

Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar” ile 30.04.2022 tarih ve 31825 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü 

Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;  

a) Anabilim dalı: Enstitü bünyesinde lisansüstü eğitim-öğretim yapılan anabilim dalını,  

b) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere; 

anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini,  

c) Enstitü: Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü, 

ç) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve 

Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,  

d) Yüksek lisans tezi: Tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrencinin bilimsel araştırma 

yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini 

kazanmasını sağlamaya yönelik olarak yapılan çalışmayı, 

e) Doktora tezi: Doktora programına kayıtlı öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel 

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve 

yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaya yönelik olarak yapılan çalışmayı, 

f) Uzmanlık alan dersi: Tezli yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerinin bilimsel 

alanda uzmanlaşmalarına katkı sağlamak üzere, danışman öğretim üyesinin; bilgi, kültür, anlayış, 

birikim ve deneyimlerinin aktarılmasını, çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel 

yazıları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya, tez çalışmasının 

bilimsel temellerinin oluşturulması ve tezin olgunlaştırılmasını sağlamaya yönelik olarak açılan 

teorik/kuramsal dersleri,  

ifade eder. 

(2) Bu Yönergede yer almayan tanımlar için Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-

Öğretim Yönetmeliği esas alınır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Derslerin Açılması, Derslerin Yürütülmesi ve Değerlendirme Esasları 

 

Derslerin açılması  

MADDE 4 - (1) Lisansüstü öğretim programlarındaki tez ve uzmanlık alan dersleri, 

öğretim üyeleri tarafından tez danışmanlığı yapılan öğrencilere yönelik olarak açılır. Tez 

dersleri teorik ders dışı diğer faaliyetler kapsamında kredisiz olarak açılır ve her bir öğrenci için 

1 saat/ hafta ders yükü olarak kabul edilir.  
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(2) Uzmanlık alan dersleri, lisansüstü programlarda öğrencilerin danışmanları 

tarafından tez çalışmasına yönelik olarak açılır. Uzmanlık alan dersleri, danışmanlık yapılan 

öğrenci sayısına ve öğrencilerin kayıtlı oldukları anabilim dalı/program ayrımına bakılmaksızın 

düzey bazında ayrı ayrı değerlendirilmek üzere tezli yüksek lisans ve doktora programlarının 

her biri için teorik ders kapsamında kredisiz olarak açılır ve 4 saat/hafta olarak değerlendirilir.  

(3) Bir öğretim üyesi bir yarıyılda yüksek lisansta bir doktorada bir olmak üzere en fazla 

iki adet uzmanlık alan dersi açabilir. Öğretim üyesinin birden fazla lisansüstü programda bu 

dersleri vermesi durumunda ilgili programlardaki öğrencileri için ayrı ayrı uzmanlık alan dersi 

açılabilir. Uzmanlık alan dersinin birden fazla programda açılmış olması durumunda bu dersler 

haftalık ders programlarında düzey bakımından (tezli yüksek lisans/doktora) birleştirilerek 

gösterilir, dersler birleştirilmiş sınıfta işlenir ve Enstitü genelinde tek ders açılmış olarak kabul 

edilip, Öğretim Elemanı Haftalık Ders Yükü Dağılımı Onay Formlarında (F1 Formu) yüksek 

lisans için 4 saat, doktora için 4 saat olarak gösterilir ve ödemeler bu şekilde yapılır. 

(4) İlgili lisansüstü programın ders kodu kısaltması esas alınarak, 

a) Tezli yüksek lisans programlarındaki; tez dersleri 5000 koduyla, uzmanlık alan 

dersleri ise 8000 koduyla, 

b) Doktora programlarındaki; tez dersleri 6000 koduyla, uzmanlık alan dersleri ise 9000 

koduyla,   

açılır.  

(5) Tezli yüksek lisans programlarındaki uzmanlık alan dersi 4 AKTS, doktora 

programlarındaki uzmanlık alan dersi ise 5 AKTS olarak değerlendirilir.  

 

Derslerin yürütülmesi 

MADDE 5 – (1) Tez ve uzmanlık alan dersleri; Enstitü Yönetim Kurulu’nca öğretim 

üyesinin danışman olarak atanmasını izleyen yarıyıldan itibaren tez danışmanlığı yapılan 

öğrencilerin bu derslere kayıt olmaları ve bu derslerin de ilgili programın haftalık ders 

programında yer almaları şartıyla başlar.  

(2) Tez ve uzmanlık alan dersleri, günü, yeri ve saati belirlenmiş olarak ilgili lisansüstü 

programın haftalık ders programında yer alır ve öğretim üyesinin F1 Formunda gösterilir. Bu 

derslerin, haftalık ders programındaki günü, yeri ve saati esas alınarak öğretim elemanı 

tarafından bilfiil, bizzat bulunulması ve yapılması şartıyla ek ders ücretleri ödenir. Bu dersler 

sınav yüküne dahil edilmez ve sınav ücreti ödenmez. Her yarıyıl için ilgili yarıyılın ders kayıt 

haftasında bu derslere yeniden kayıt olunması şartıyla yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak 

üzere yıl boyunca kesintisiz olarak devam eder. Güz yarıyılı için açılan tez ve uzmanlık alan 

dersleri bahar yarıyılı başlangıcına kadar; bahar yarıyılı için açılan tez ve uzmanlık alan dersleri 

ise güz yarıyılı başlangıcına kadar devam eder. Bu dersler Enstitü Yönetim Kurulunca 

öğrencinin mezuniyetine karar verildiği tarihe kadar devam eder.  

(3) Bu derslere kayıt yaptıran öğrencilerin derslere devam etmeleri zorunludur. Derslere 

devam etmeyen ve Yönetmelikteki devam koşulunu sağlamayan öğrenciler devamsız olarak 

değerlendirilir.  

(4) İkinci tez danışmanları, emekli öğretim üyeleri, Üniversitemiz dışındaki 

yükseköğretim kurumları ve başka kurumlarda olup tez danışmanlığı yürüten ve üniversite dışı 

kurumlara 3 (üç) ay ve daha uzun süreli görevlendirilen öğretim üyeleri uzmanlık alan dersi 

açamaz ve açılmış olan dersler için ek ders ücreti ödenmez.  

(5) Resmi ve idari tatiller ile hafta içi mesai saatleri dışında yapılan tez ve uzmanlık alan 

dersleri için ücret ödenmez. 

 

 

Değerlendirme esasları 

MADDE 6 – (1) Tez ve uzmanlık alan dersleri kredisiz olup derse kayıt yaptırarak 

devam eden öğrenciler için her yarıyıl sonunda danışman öğretim üyesi tarafından “S” 

(Süren/Sonuçlandırılmayan Çalışma) notu ile sonuçlandırılır. Danışman, bu dersleri alan 
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öğrencilerin devam ve başarı durumunu değerlendirmekle yükümlüdür. Öğrenci her yarıyıl 

başında ders kayıt haftasında bu derslere yeniden kayıt yaptırır. Öğrencinin tez ve uzmanlık 

alan dersine kayıt yaptırdığı yarıyıl içerisinde tez savunma sınavına girip jüri tarafından tezi 

kabul edilerek başarılı olması durumunda hem tez hem de uzmanlık alan dersi “G (Geçti)”, 

başarısız olması durumunda ise “K (Kaldı)” notu ile sonuçlandırılır. İlgili yarıyıl devam 

ederken herhangi bir sebeple kurumdan ayrılan veya emekli olan danışmanın açmış olduğu 

uzmanlık alan dersi “G” notu ile sonuçlandırılır.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Yürürlük 

MADDE 7 – (1) Bu Yönerge, Gümüşhane Üniversitesi Senatosunun 29/06/2022 tarihli 

ve 294 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur. 

 

Yürütme 

MADDE 8 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü yürütür. 


