SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
DİSİPLİNLERARASI ANABİLİM/ANASANAT DALININ KURULMASI İLE
DİSİPLİNLERARASI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARININ AÇILMASINA VE
YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Enstitüleri
bünyesinde disiplinler arası anabilim/anasanat dalları kurulması ve bu anabilim/anasanat
dalları altında disiplinler arası lisansüstü programların açılması ile mevcut disiplinler arası
anabilim/anasanat dallarında lisansüstü programların yürütülmesine ilişkin usul ve esasların
düzenlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı Enstitüler
bünyesinde disiplinler arası anabilim/anasanat dalları kurulması ve bu anabilim/anasanat
dalları altında disiplinler arası lisansüstü programların açılması ile mevcut disiplinler arası
anabilim/anasanat dallarında lisansüstü programların yürütülmesine ilişkin usul ve esasları
kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu Yönerge; 03.03.1983 tarih ve 17976 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği Usul ve
Esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu yönergede geçen;
a) Disiplinlerarası Anabilim/Anasanat Dalı (DAD): Bir enstitüye bağlı olarak kurulan,
fakülte, bölüm veya anabilim dalından değişik bir ad taşıyan ve lisans eğitimi bulunmayan
Disiplinlerarası Anabilim/Anasanat Dalını,
b) DAD Akademik Kurulu: Kadrolu öğretim üyesi bulunan anabilim/anasanat
dallarında, disiplinlerarası anabilim/anasanat dalı programlarında ders veren ve/veya
danışmanlık yapan öğretim üyelerinden oluşan kurulu.
c) DAD Başkanı: İlgili dekanların görüşleri alınarak, Enstitü Müdürü tarafından
atanan ve anabilim/anasanat dalı programlarının işleyiş ve koordinasyonundan sorumlu ilgili
anabilim dallarından birinde tam zamanlı çalışan doktoralı öğretim üyesini,
ç) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,
f) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu
g) Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü (EÖK): Enstitü müdürlerinin de bulunduğu
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Komisyonunu ifade eder.
Disiplinlerarası lisansüstü anabilim/anasanat dalı programlarının açılması teklifi
MADDE 5 – (1) Kurulması teklif edilecek olan disiplinlerarası anabilim/anasanat
dalının amacı, katkıda bulunacak olan öğretim üyelerinin listesi ve anabilim/anasanat dalı
açma kriterlerine göre hazırlanan başvuru dosyası ilgili Enstitüye gönderilir.
(2) Anabilim/anasanat dalına katkıda bulunacak öğretim üyeleri, kadrolarının
bulunduğu ilgili Fakülte Dekanı/Enstitü Müdürü/Devlet Konservatuar Müdürü/Yüksekokul
Müdürü’nün ABD/ASD de görev alması ile ilişkili olumlu görüşünü, kurulması teklif edilen
anabilim/anasanat dalı başvuru dosyasına koyarlar.
(3) Kurulması teklif edilen anabilim/anasanat dalı Enstitü Kurulunda görüşülür ve
uygun görülmesi halinde teklif görüşülmek üzere Senatoya gönderilir.

Disiplinlerarası lisansüstü programlarının yürütülmesi 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 DAD Akademik Kurulunun teklifi, Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile
belirlenir.
(3) Açılan disiplinlerarası programların anabilim/anasanat dalı kurulu başvuru
dosyasında önerilen öğretim üyelerinden oluşur. İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunun
görüşü anabilim/anasanat dalı başkanının teklifi ile enstitü kurulunca kurul üyelerinde
değişiklik yapılabilir.
(4) DAD başkanı disiplinlerarası ana bilim dalı öğretim üyeleri arasından iki kişiyi
disiplinlerarası ana bilim dalı başkan yardımcısı seçerek görev dağılımı yapar.
(5) Görev süresi sona eren disiplinlerarası anabilim/anasanat dalı başkanı ilgili
dekanın/dekanların görüşü alınarak ilgili enstitü müdürü tarafından atanır.
(6) Disiplinlerarası anabilim/anasanat dalı programı öğrencilerinin danışmanları
disiplinler arası anabilim/anasanat dalı akademik kurul üyeleri arasından atanır. Zorunlu
hallerde DAD akademik kurulunun önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından diğer
anabilim dallarından da danışman atanabilir.
(7) DAD çalışma konuları, disiplinlerarası ana bilim dalı kurulu tarafından belirlenen
ve ilgili DAD enstitü web sayfasında ilan edilen çalışma konuları başlıkları ve program
çıktıları ile uyumlu olmalıdır. DAD’nda hazırlanacak tezlerin konuları DAD tanımı içinde
verilen çalışma konuları ile ilişkili olmalı ve bu kararlar çerçevesinde belirlenen asgari
gereklilikleri sağlamalıdır.
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 dilekçesi ile başvuru yapar ve DAD akademik
kurul görüşü ilgili enstitü kurulunda karara bağlanır.
(2) DAD programı öğrencilerinin tez danışmanları DAD Akademik Kurulu önerisi üzerine
ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
Kontenjanlar
MADDE 8 - (1) DAD programlarına alınacak öğrenci kontenjanları DAD
anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi
üzerine Senato tarafından belirlenir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 9 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun,
Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri
ile Senato kararları uygulanır.
Yürütme
MADDE 10 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Yürürlük
MADDE 11 - (1) Bu Yönerge Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu tarafından
kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yönergede yapılan değişiklikler ile ilgili Senato tarih ve karar sayısı;

1. 26/12/2019 tarihli ve 526/16 sayılı Senato Kararı ile kabul edildi..

