DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜ UYGULAMA İLKELERİ
(PRENSİP KARARLARI)
DAYANAK
Bu İlkeler; 18 Eylül 2011 tarihli ve 28058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzce
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 47. maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
1. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINDA DERS SÜRESİ
Lisansüstü programına kabul edilen öğrenciler, lisansüstü programına sayılmak üzere almaları
gereken zorunlu ders yükünü en erken iki yarıyılda tamamlayabilirler. Özel öğrenci
statüsünde en az 3 ders almış öğrenciler için bu süre krediyi tamamlaması halinde 1 yarıyıldır.
2. LİSANSÜSTÜ DERSLER
Enstitü Anabilim Dallarının lisansüstü derslerinin Yüksek Lisans ve Doktora dersleri olarak
ayrılmaksızın Lisansüstü Dersleri olarak tek bir listede (havuzda) toplanması uygun
görülmüştür.
3. DERS SAYDIRMA
Özel öğrenci, yatay geçiş veya daha önceki lisansüstü bir programdan alınan derslerin ders
yüküne sayılabilmesi için söz konusu ders veya derslerin son 5 yıl içerisinde alınmış olması
gerekir.
4. ÖĞRETİM ELEMANLARININ VERECEĞİ DERS SAYISI
“Bir öğretim üyesi bir yarıyılda; Lisansüstü Programlarda dört (4) ders (Tez Çalışması,
Uzmanlık Alan Dersi ve Seminer hariç) açabilir. Bir öğrenci, bir öğretim üyesinden 1
yarıyılda ikiden (2) fazla ders alamaz. Zorunlu hallerde (afla gelen öğrenciler v.b) ders sayısı
EABD teklifi ve yönetim kurulu kararıyla 1 ders artırılabilir.”
5. AYNI VEYA BENZER DERS AÇILMASI
Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde aynı isim veya içerikli bir ders birden fazla Anabilim
Dalı’nda açılamaz.
6. DANIŞMAN BULMA-DANIŞMANLIKTAN ÇEKİLME
Tez danışmanının emeklilik, başka bir göreve atanma, hastalık veya başka nedenlerle
danışmanlıktan çekilme talebi olması ya da anabilim dalı başkanlığının danışmanlık görevini
yerine getirmediği veya getiremediğine ilişkin gerekçeli görüşünün Enstitüye bildirilmesi
halinde öğrenciye yeni danışman atanır. Öğrencinin eğitim gördüğü anabilim dalında uygun
bir tez danışmanı bulunmaması durumunda, ilgili Enstitü anabilim dalı başkanı tez danışmanı
olarak atanmakla birlikte yurtiçindeki diğer bir üniversiteden ikinci tez danışmanı (ortak tez
danışmanı) atanabilir. Bu durumun gerçekleşmesi talep edenin dilekçe esasına dayanır.

7. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜNYESİNDE YER ALAN ANABİLİM
DALLARINDA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN TEZ SAVUNMA SINAVINA
GİREBİLMELERİ İÇİN;
a) Yüksek Lisans öğrencileri için bir adet ulusal veya uluslararası yayını (poster, sözlü bildiri,
makale yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olmalıdır.)
b) Doktora öğrencileri için biri ulusal (poster, sözlü bildiri, yayın) diğeri uluslararası indeksler
tarafından taranan hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az iki (2)
yayını olmalıdır.
2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında ilk kez kayıt yaptıracak ve 04.08.2016
tarihinden önce yüksek lisans öğrencileri için tez başlığı, doktora öğrencileri için tez önerisi
Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için uygulanır.
c) 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’ nda ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilere ve
mevcut öğrencilerden 04.08.2016 tarihinden sonra tez önerisini verecek olan yüksek lisans ve
doktora öğrencilerine aşağıdaki ek mezuniyet koşulları uygulanır.
Yüksek lisans öğrencilerinin mezun olabilmeleri için en az bir adet tez konusu ile ilgili
üretilmiş ulusal veya uluslararası yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş tam metin bildirisi
veya makalesi olmalıdır. Yayını basılmış veya basılmak üzere kesin kabulü yapılmış olan
yüksek lisans öğrencileri, tez savunmasından önce yüksek lisans tezleri ile birlikte bu
yayının kabul yazısını ve yayını Enstitü’ ye teslim ederler.
Doktora öğrencilerinin mezun olabilmeleri için Science Citation Index, Science Citation
Index Expanded, Social Sciences Citation Index veya Arts & Humanities Citation Index
kapsamındaki dergilerde tezden üretilmiş en az bir makalesi yayımlanmış veya yayına kabul
edilmiş olmalıdır. Yayını ve makalesi basılmış veya basılmak üzere kesin kabulü yapılmış
olan doktora öğrencileri, doktora tezleri ile birlikte bu yayını ve kabul yazısını Enstitü’ ye
teslim ederler.
8. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ UZMANLIK ALAN DERSİ
AÇMA VE UYGULAMA ESASLARI
EK Toplantı Tarihi: 26/09/2012
EK Karar No: 2012/11
Amaç/ Kapsam/Dayanak
Madde 1. Uzmanlık Alan Dersi (UAD); yüksek lisans veya doktora tez dönemindeki
öğrencilere danışman öğretim üyeleri veya doktora derecesi almış öğretim görevlilerinin
çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik
ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin
kazandırılması amacını taşımaktadır.
Bu esaslar Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitimini kapsamaktadır.
Bu esaslar; Yükseköğretim Kurulu’nun 16.09.2005 tarihli Genel Kurul Toplantısı’nda
kabul edilen “Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar” ın 2-a
bendi ve 18 Eylül 2011 tarihli ve 28058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzce
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25. maddelerine
dayanılarak; “Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarında”
“Uzmanlık Alan Dersleri”nin açılması ve yürütülmesi ile ilgili hususları düzenlemek amacıyla
hazırlanmıştır.

Uzmanlık Alan Dersinin Açılması
Madde 2. Uzmanlık alan dersleri, tez aşamasındaki yüksek lisans ve doktora/sanatta
yeterlik öğrencileri için danışmanları tarafından açılan ulusal kredisi 0 (sıfır) AKTS (ECTS)
kredisi 7,5 kredilik derslerdir.
Tez danışmanlığı bulunmayan öğretim üyesi veya doktora derecesi almış öğretim
görevlileri “Uzmanlık Alan Dersi” açamaz. Tezsiz Yüksek Lisans programlarında UAD
açılmaz.
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans öğrencileri için; en erken 3. Yarıyılın başında
Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24. maddesindeki
zorunlu ders yükü olan 21 krediyi başardıktan sonra başlar ve Enstitü Yönetim Kurulunun
öğrencinin mezuniyet durumuna karar verdiği tarihe kadar yarıyıl ve yaz aylarını da
kapsayacak şekilde devam eder. Tez Danışmanı olan her öğretim üyesi Uzmanlık Alan
Dersi'ni açmakla yükümlüdür.
Uzmanlık Alan Dersi, Doktora öğrencileri için; Düzce Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 35. Maddesine göre ders yükünü (21 kredi)
başarıyla tamamladıktan sonra başlar ve Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyet
durumuna karar verdiği tarihe kadar yarıyıl ve yaz aylarını da kapsayacak şekilde devam eder.
Tez Danışmanı olan her öğretim üyesi Uzmanlık Alan Dersi'ni açmakla yükümlüdür.
Uzmanlık Alan Dersi, uzmanlık alanlarının farklı olmasından dolayı her öğretim üyesi için
farklı kodlarla açılır.
Uygulama
Madde 3. Uzmanlık Alan Dersleri açılmasında ve yürütülmesinde, aşağıdaki koşullar
aranır:
(a) Bir “Uzmanlık Alan Dersi”, “Lisansüstü Yönetmeliği”ne uygun olarak atanmış olan tez
danışmanının önerisi, program yürütücüsünün ve enstitü anabilim dalı (EABD) başkanının
onayını içeren, “Uzmanlık Alan Dersi Öneri Formu”nun Enstitü’ye iletilmesi ve Enstitü
Yönetim Kurulu’nun kabulü ile açılır.
(b) Tez danışmanı dersin amaç ve hedefini, ders programını ve içeriğini, haftalık saatini
Enstitünün belirlediği “Uzmanlık Alan Dersi Öneri Formu” nda belirtmek zorundadır.
(c) Bir “Uzmanlık Alan Dersi”, tez danışmanı tarafından tek başına açılır. İkinci tez
danışmanı uzmanlık alan dersi açamaz.
(d) Tez danışmanı birden fazla programda görevli ise, yalnız bir programda “Uzmanlık Alan
Dersi” açabilir.
(e) Uzmanlık Alan Dersleri ders programlarında gösterilir, sınav programlarında ise yer
almaz.
(f) Uzmanlık Alan Dersleri, yıl boyunca ve akademik yarıyıllardan bağımsız olarak teze
kayıtlı öğrencilerin mezuniyetine kadar devam eder.
(g) Teze kayıtlı olan öğrenci adı geçen “Uzmanlık Alan Dersi“ ni danışmanın isteğine bağlı
olarak almak ve devam koşulunu sağlamak zorundadır. Her yarıyıl sonunda öğrencinin başarı
durumu, dersi açan öğretim üyesi tarafında dönem sonunda “not bildirim formu” ile başarılı
veya başarısız olarak Enstitüye bildirilir.
(h) “Yüksek lisans Uzmanlık Alan Dersi” ve “Doktora/Sanatta Yeterlik Uzmanlık Alan
Dersi” için ayrı birer kod numarası verilir.
(ı) Uzmanlık Alan Dersi öğrenci sayısına bakılmaksızın haftada 8 saatlik teorik ders olarak
değerlendirilir. Bir öğretim üyesinin “Uzmanlık Alan Dersi” yükü, 8 (sekiz) saat/haftadan
(teorik) fazla olamaz.
(i) Açılması önerilen Uzmanlık Alan Derslerinin kodları, verileceği gün ve saatleri Anabilim
Dalı Başkanlığı tarafından güz – bahar yarıyılı ve yaz ayları başında Enstitü’ye bildirilir.

(j) Ders kaydı yaptırmayan ve/veya Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti
(Kayıt dondurma, ara verme, askerlik, vb.) bulunan öğrenci Uzmanlık Alan Dersini alamaz.
(k) Öğrenci, Tez Danışmanının; görevlendirme, hastalık vb. nedenlerle uzun süre görevi
başında bulunmaması durumunda EABD Başkanının açtığı Uzmanlık Alan Dersini alır.
(l) Uzmanlık Alan Dersi, sınav yüküne dahil değildir.
(m) Uzmanlık Alan Dersine, devam mecburiyeti % 70 dir.
(n) Uzmanlık Alan Dersi, yarıyıllarda zorunlu ders yüküne sayılır. Yaz aylarında sayılmaz.
Yürürlük
Madde 4. Bu ilkeler 2012–2013 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer ve
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Referans/Bağlayıcı kaynaklar (ayrıntılı bilgi için bkz)
1. Yükseköğretim Kurulu’nun 16.09.2005 tarihli Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen “Ders Yükü Tespiti
ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar (2-a bendi)
2. YÖK-ÜAK Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
3. Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
4. YÖK-ÜAK Lisansüstü Eğitim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği
5. YÖK Kanunu
6. Uzmanlık Alan Dersi ile ilgili Sayıştay kararları.

9. BİLİM VE MÜLAKAT SINAVI
Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Anabilim Dallarına lisansüstü başvurularda, ilgili
Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yapılan Bilim ve Mülakat Sınavı’ na girmeyen adaylar
başarısız olarak değerlendirilir.
10. ANABİLİM DALINDA ALINACAK DERS SAYISI
Enstitümüzün Anabilim Dallarına kayıtlı olan öğrencilerin, mezuniyet şartı olan ders sayısının
yarıdan fazlasını, kayıtlı bulunduğu Anabilim Dalından alması gerekmektedir.
Bu Madde 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında ilk kez kayıt yaptıracak
öğrencilerden itibaren geçerli olmak üzere uygulanır.

