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Amaç
, MADDE 1 - (l) Bu Yönergenin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Enstitiileri

biinyesinde disiplinlerarası enstitü anabilim/anasanat dallan kurulması, bu anabilim/anasanat
dallan altında disiplinlerarası lisansiistti programlann açılması ve mevcut disiplinlerarası
lisansüstti programlann yiirütiilmesine ilişkin usul ve esaslan diizenlemekiir.

Kapsam
MADDE 2-(|) Bu Yönerge; Muğla Sıtkı KoçmanÜniversitesi Enstittileri biinyesinde

disiplinlerarası enstitti anabilim/anasanat dalı kurulması ve disiplirılerarası lisansüstü
programların yiirütülmesine ilişkin usul ve esaslan kapsar.

Dıyanak
MADDE 3 - (l) Bu Yönerge;2547 sayılı Yiikseköğetim Kanrınun 14 iincü maddesi

ile 03103/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisanstistii Eğitim_Ögretim
Enstitiilerinin Teşkilöt ve İşleyiş Yönefrıelik hfütimlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlır ve kısıltmalar
MADDE 4 - (l) Bu Yönergede geçen;
a) Disiplinlerarasr Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı (Disiplinlerarası EABD/EASD):

Farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle oluşan ve aynı isimde lisans progrıımı olmayan
anabilim/anasanat dalınr,

b) Disiplinlerarası Enstitti Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı: Disiplinlerarası
EABDK/EASDK'ya başkanl* eden ve anabilim/anasanat dalı programlannın işleyiş ve
koordinasyonundan sorumlu öğetim üyesini,

c) Disiplinlerarası Enstitii Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığ @isiplinlerarası
EABDBIEASDB): Farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle oluşan ve 

-aynı 
isimde 1isans

progrıımı olmayan anabilim/anasanat dalı başkanlığını,
Ç) Disiplinlerarası Enstitii Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu (Disiplinlerafzısı

E4BD§IEASDK): Enstitii biinyesinde lisansiistü eğitim-öğıetim veren EABD/EASDhin
YÖKSİS veri tabanrnda kayıtlı öSetim üyelerinden olİşan akademik krırulwıu,

d) EK: Enstitti Kurulunu,
e) Enstitii: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisanstıstti Eğtim Enstittilerinin her birini,
f) Enstitti Anabilim/Anasanat Dalı (EABD/EASD): Enstitii biinyesinde lisansüstii

eğitim-öğetim veren anabilim/anasanat dalını,
g) Enstitti Anabilim/Arıasanat Dalı Başkanlığı (EABDB/EASDB): Enstitti biinyesinde

lisansüstii eğitim-öğetim veren EABD/EASD başkanlığıru,
ğ) Enstitiı Anabilim/Anasanat Dalı Kıırulu (EABDK/EASDK): Enstitti btinyesinde

lisansüstii eğitim-öğetim veren EABDiEASD üyelerinden oluşan kurulu,
h) EYK: Enstitii Yönetim Kuruluıu,
ı) Eğitim Komisyon: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Komisyonunu,
i) Rektör: Muğla Sıtlıı Koçman Üniversitesi RektOrtlntl,
j) S_enato: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosunq
k) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,
1) YÖK: Ytikseköğetim Kurulıııu,
m1 VÖrSİS Ytlkseköğetim Kıırıılu Başkanlığı Veri Tabanıru,

ifade eder.
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irixci nöı,üıvı
Disiplinlerırısı EABD/EASD'nın Kurulması ve İşkyişine İllşlrln Usul ve Esaslar

Disiplinlerarası EABD/EASD kurulması
MADDE 5 - (l) Disiplinlerarası lisansüstti programlarının Enstitiiler btinyesinde

açılması ve yiirütiilmesi esastır.
(2) Disiplinlerarası EABD/EASD; doktora, doçerıtlik ve araştırma alanlan

disiplinlerarası EABD/EASD'nin eğitim-öğetim ve araştırma alanlanna uygıüı olan öğetim
üyelerinden oluşur.

(3) Kurulması teklif edilecek olan Disiplinlerarası EABD/EASDhin amacı,
eğitim-öSetim ve araştırma alanlan, bu araştırma alanlanna katkıda buluıacak olan ilgili
kıınrcu öğretim üyelerinin listesi ve anabilim/anasanat dalı açma kriterlerine göre hazırlanan
başvuru dosyası, EK'da göriişilldiikten sonra Eğitim Komisyonu tarafindan değerleııdirilmek
tizere Rektörlüğe sunulıır.

(4) Eğitim Komisyonq kıırulması teklif edilen Disiplinleraxasl EABD/EASD dosyasını,
disiplinlerarası nitelik ve mevcut diğer Enstitii Anabilim/Anasanat Dalları arasında
müfredat ve araştırma alanları açısından örtiişmeler olup olmadığını değerlendirerek karar
verir. Eğitim Komisyonu tarafindan açılması uygun bulıınan disiplinlerarast program teklifi
Senato'ya sıınulur.

(5) Senato'da görüşüen ve kurulması kabul edilen Disiplinlerarası EABD/EASD
başvwıı dosyası Rektörliik tarafından onay için YÖK'e gönderilir.

Disiplinlerarası EABDI«EASDK'nın oluşfu rulması
MADDE 6-(l) Disiplirılerarası EABDK/EASDK, ilgili Disiplinlerarası EABD/EASD

kadrosunda bulunan öğetim üyeleri ile EK tarafindan alandan belirlenen üyeler düil en az
yedi en çok yirmi bir öğetim üyesinden oluşur.

(2) Disiplinlerarası EABDKiEASDK'da görev alacak öğretim üyeleri YÖKSİS veri
tabanına kaydedilir, sonradan katılacak veya aynlacak öğetim üyelerinin başvurulan
EABDK/EASDK'nın önerisi ve EYK onayl ile karara bağlanır ve bunlara ait bilgiler YÖKSİS
veri tabarunda Enstitü tarafindarı gtincellenir.

Disiplinlerarasr EABD/EASD müfredahnın hazırlanma§ı
MADDE 7 - (|) Disiplinlerarası EABD/EASD'nin müfredatı ve ders içerikleri

anabilim/anasanat dalının eğitim-öSetim ve araştrrma alanları kapsamındahazırlanır.
(2) Yeni açılan disiplinlerarası EABD/EASD'ye ait müfredat veya mevcut

disiplinlerarası EABD/EASD tarafindan önerilen mtifredat gtincellemeleri gerekçeli olarak
Enstitti'ye teklif edilir. EK tarafindan kabul edilen müfredat veya mtifredat değişiklikleri
Rektorltıge gönderilir.

Disiplinlerırası EABD/EA§D'lerde Bilimsel HazırlıkProgramının uygulanması
MADDE 8 - (l) EABDIUEASDK'run önerisi ve EYK'nın onayı ile Disiplinlerarası

EABD/EASD öğrencilerine, enfaz|a iki yanyıl olmak kaydıyla Bilimsel Hazırlık Programı
uygulanabilir.

(2) Bilimsel Haarlık Programı ile ilgili işlemler "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Lisanstistii Eğitim-Öğretim Yönetrrıeliği"nin ilgili hükilmlerine göre yiirüttllilr.

Disiplinlerarası lisansüstü programların yönetilme ilkeleri
MADDE 9 - (1) Disiplinlerarası EABD/EASD Başkanı, lisansiistii progrıımm işleyiş

ve yönetiminden sorumludıır.
(2) Disiplinlerarasl EABDK/EASDK, üye tam say§ının salt çoğunluğu ile toplanır ve

katılanlann salt çoğunluğu ile kaıar alır.
(3) Disiplinlerarası EABD/EASD'lere ait işlemleri ytirütrıek iv:erc her Enstitii için bir

sekreter görevlendirilebilir.
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üçtnşcü nöıüıı
Lisınsüstii Dersler, Tez Danışmanlıkları ve Kontenjınlann Belirlenmesi

Lisansüstii derslerin açılmasr, yürütiilmesi ve tez danışmanlıkları
MADDE 10 - (1) Üniversite Lisansüstü Eğitim-Öğetim Yönetneliğ ve Lisansüstü

Eğitim Programlannda Ders Verme, Jtlri Üyelik|eri,TezYönefine veYaarıaUsul ve Esaslan
Hakkında Yönerge'nin ilgili maddelerine göre her yanyıl açılacak dersler ve görevlendirilen
öSetim üyeleri, tez danışman atama/değişiklik ve jiiri üyelik önerileri, Disiplinlerarası
EABDK/EASDK tarafından belirlenerek her yarıyıl başlangıcından bir ay önce ilgili Enstitüye
gönderilir.

(2) Dersler ve tez çalışması ilgili Disiplinlerarası EABDB/EASDB'nin bulunduğu
birimlerde yapılır. İhtiyaç olması halinde dersler ve tez uygulamalan disiplinlerarası
EABDK/EASDK karan, ilgili disiplinlerarası EABDB/EASDB teklifi ve EYK onayı ile
disiplinlerarası EABD/EASD'nin bulruıduğu birimlerin dışında yapılabilir.

(3) Üniversite akademik birimlerinin kadrolu öğetim üyeleri, çalışma alanlanna uygun
disiplinlerarası EABD/EASD'da ders vermek ve tez yürütrrıek için başvurabilir. Başvuru
esaslan ve işlemleri "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisanstistti Eğitim Programlannda Ders
Verme, Jtiri Üyelikleri, Tez Yönefrrıe ve Yazrrıa Usul ve Esaslan Hakkında Yönerge"
kapsamında gerçekleştirilir. Lisansüstii tez danışmanlığı yapan öğetim üyelerinin
Disiplinlerarası EABDIğEASDKyaüyelikleri YÖKSİS veri tabanındaheryanyıl ilgili Enstitti
tarafindan gtincellenir.

(a) Bir öğretim üyesi en çok iki disipliner ve bir disiplinlerarası programda tez
danışmanlığı ytirütebilir.

»önnüNcü röıüıı
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 11 - (1) Bu Yönergede htikiim bulunmayan hallerde, ilgili lisanstistti mevzuat

htikilmleri ile EK ve EYK kararlan uygulanır.
Yürürlük
MADDDE 12 - (l) Bu Yönerge Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosu tarafindan

kabul edildiği tarihten iübaıen yiirtirlüğe girer.
Yüriitme
MADDE 13 - (l) Bu Yönerge hiikiimlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü

ytirütilr.
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