
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

DİSİPLİNLERARASI ANABİLİM/ANASANAT DALININ KURULMASI İLE 

DİSİPLİNLERARASI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARININ AÇILMASINA VE 

YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

MADDE 1 - (1) Bu Yönerge’nin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası anabilim/anasanat dalları kurulması ve 

bu anabilim/anasanat dalları altında disiplinlerarası lisansüstü programların açılması ile mevcut 

disiplinlerarası anabilim/anasanat dallarında lisansüstü programların yürütülmesine ilişkin usul 

ve esasların düzenlenmesidir.  

Kapsam  

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 

Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası anabilim/anasanat dalları kurulması ve bu 

anabilim/anasanat dalları altında disiplinlerarası lisansüstü programların açılması ile mevcut 

disiplinlerarası anabilim/anasanat dallarında lisansüstü programların yürütülmesine ilişkin usul 

ve esasları kapsar.  

Dayanak  

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge; 03.03.1983 tarih ve 17976 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği Usul ve 

Esasları ile birlikte Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim-

Öğretim Yönetmeliği ve 2547 sayılı Kanunun 14’üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar  

MADDE 4 - (1) Bu Yönerge’de geçen;  

a) DAD Başkanı: İlgili öğretim üyesinin kadrosunun bulunduğu birimin en üst amirinin 

olumlu görüşü alınarak; Enstitü Müdürü tarafından ilgili anabilim/anasanat dalı bünyesinde 

ders veren öğretim üyeleri arasından en az 3 (üç) yıllığına atanan ve anabilim/anasanat dalı 

altındaki programların işleyiş ve koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini, 

b) Disiplinlerarası Anabilim/Anasanat Dalı (DAD): Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesine bağlı olarak kurulan, fakülte, bölüm ya da anabilim dalından farklı bir ad taşıyan 

ve lisans eğitimi bulunmayan Disiplinlerarası Enstitü Anabilim/Anasanat Dalını, 

c) Disiplinlerarası Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu (DADK): Disiplinlerarası Enstitü 

Anabilim/Anasanat Dalı bünyesindeki lisansüstü programlarda ders veren ve/veya tez yöneten 

üniversitenin kadrolu öğretim üyelerinden oluşan kurulunu, 

ç) Disiplinlerarası Lisansüstü Program Koordinatörü: Disiplinlerarası Enstitü 

Anabilim/Anasanat Dalı altında birden fazla disiplinlerarası program olduğu zaman her bir 

program için gerekli görüldüğü durumda ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı önerisi üzerine 

enstitü müdürü tarafından atanan ve disiplinlerarası lisansüstü programın işleyiş ve 

koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini, 

d) Enstitü Kurulu: İlgili enstitü bünyesinde faaliyette bulunan anabilim/anasanat dalı 

başkanlarından, Enstitü Müdürü ve yardımcılarından oluşan kurulu, 

e) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdür ve yardımcılarından ve Enstitü Müdürünün 

teklifi ve Enstitü Kurulu tarafından öğretim üyeleri arasından seçilen kurulu, 

f) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü’nü,  

g) Senato: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunu,  

ğ) Üniversite:Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini, 

ı) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 

ifade eder. 



 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Esaslar 

 

Disiplinlerarası lisansüstü anabilim/anasanat dalı programlarının açılması teklifi 

MADDE 5 – (1) Açılması teklif edilen disiplinlerarası anabilim/anasanat dalının enstitü 

bünyesinde açık olan lisansüstü programları zayıflatmaması, mevcut programların çalışma 

alanlarında çakışma olmaması gerekir. 

(2) Açılması teklif edilen disiplinlerarası anabilim/anasanat dalının amacı, katkıda 

bulunacak olan öğretim üyelerinin listesi ve anabilim/anasanat dalı açma kriterlerine göre 

hazırlanan başvuru dosyası Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne gönderilir. 

(3) Başvuru dosyası anabilim/anasanat dalına katkıda bulunacak öğretim üyelerinin 

kadrolarının bulunduğu ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurullarının görüşü 

alınarak hazırlanır.  

(4) Enstitüdeki inceleme sonucunda eksiklik olmaması durumunda dosya enstitü 

kurulunda görüşülmek üzere gündeme alınır. 

(5) Enstitü kurulunda, açılması teklif edilen disiplinlerarası anabilim/anasanat dalının, 

enstitü bünyesindeki mevcut anabilim dallarından farkı, mevcut lisansüstü programları 

zayıflatmadan nasıl yürütüleceği, çalışma alanlarında çakışma olup olmadığı ve açılacak olan 

disiplinlerarası anabilim/anasanat dalı akademik kadrosunun programın amaçları 

doğrultusunda yeterli olup olmadığı gibi YÖK kriterleri de dikkate alınarak incelemesi yapılır. 

(6) Açılması teklif edilen anabilim/anasanat dalı Enstitü Kurulunda görüşülür ve uygun 

görülmesi halinde teklif görüşülmek üzere Senatoya gönderilir.  

 

Disiplinlerarası lisansüstü programlarınınyürütülmesi esasları 

MADDE 6 - (1) DAD başkanı disiplinlerarası lisansüstü programların işleyiş ve 

koordinasyonundan sorumludurlar.  

(2) DAD programlarının eğitim hedefleri, programlara giriş ve mezuniyet koşulları, 

programların içerdiği zorunlu ve seçmeli dersleri, bunların kredileri ve benzeri değişiklik 

önerileri DADK’nın teklifi, Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. 

(3) Açılan disiplinlerarası programların anabilim/anasanat dalı kurulu DADB tarafından 

önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından seçilen en az dört (4) öğretim üyesinden oluşur. 

İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanının teklifi ile 

enstitü yönetim kurulu tarafından kurul üyelerinde değişiklik yapılabilir. 

(4) Görev süresi sona eren disiplinlerarası anabilim/anasanat dalı başkanı ilgili fakülte 

dekanlarının, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlerinin görüşü alınarak Enstitü Müdürü 

tarafından atanır.  

(5) Disiplinlerarası anabilim/anasanat dalı programı öğrencilerinin danışmanları 

disiplinlerarası anabilim/anasanat dalı kurul üyeleri arasından veya DADK’nın önerisi ile bu 

anabilim dalında ders veren öğretim üyeleri arasından ya da DADK’nın önerisi ve Enstitü 

Yönetim Kurulu onayı ile diğer anabilim dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından 

atanabilir. 

(6) DADK çalışma konuları, disiplinlerarası ana bilim dalı kurulu tarafından belirlenen 

ve DAD enstitü internet sayfasında ilan edilen çalışma konuları başlıkları ve program çıktıları 

ile uyumlu olmalıdır. 

(7) DAD’ın sekretaryası DAD ile ilişkili birimlerin önerileri ve görüşleri dikkate 

alınarak, anabilim dalı başkanının görev yaptığı ilgili birim tarafından yürütülür. 

(8) Disiplinlerarası lisansüstü programlara öğrenci kabulü, kayıt işlemleri ile eğitim-

öğretim ve ölçme-değerlendirme süreçlerine ilişkin diğer hükümler Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretimi Yönetmeliği’nde belirtilen esaslar çerçevesinde 

yapılır. 



 

Derslerin açılması, ders sorumluları ve danışmanlık 

MADDE 7 - (1) DAD anabilim/anasanat dalında bulunmayan öğretim üyeleri, 

anabilim/anasanat dalında ders verebilmek ve danışmanlık yapabilmek için ilgili DAD 

anabilim/anasanat dalı başkanlığına gerekçeli dilekçe ile başvuru yapar ve DADK’nın görüşü 

Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır.  

(2) DAD programı öğrencilerinin tez danışmanları DADK’ın önerisi üzerine Enstitü Yönetim 

Kurulu kararı ile belirlenir. 

Kontenjanlar 

MADDE 8 - (1) DAD programlarına alınacak öğrenci kontenjanları DADK 

anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato 

tarafından belirlenir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller  

MADDE 9 - (1) Bu Yönerge’de hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun, 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile 

Senato kararları uygulanır.  

Yürütme  

MADDE 10 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.  

Yürürlük 

MADDE 11 - (1) Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 


