
 

     LİSANSÜSTÜ DİSİPLİNLERARASI ANA BİLİM 

DALININ KURULMASI İLE DİSİPLİNLERARASI 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARININ AÇILMASINA VE 

YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE 

Doküman No YÖ.033 

İlk Yayın Tarihi 11.07.2020 

Revizyon Tarihi - 

Revizyon No 0 

Sayfa 1/3 

 

 

Hazırlayan Sistem Onayı Yürürlük Onayı 

Bölüm Kalite Sorumlusu Kalite Koordinatörü Üst Yönetici 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Enstitüleri 

bünyesinde disiplinlerarası ana bilim dalları kurulması ve bu ana bilim dalları altında 

disiplinlerarası lisansüstü programların açılması ile mevcut disiplinlerarası ana bilim dallarında 

lisansüstü programların yürütülmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir. 

 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlı Enstitüleri 

bünyesinde disiplinlerarası ana bilim dalları kurulması ve bu ana bilim dalları altında 

disiplinlerarası lisansüstü programların açılması ile mevcut disiplinlerarası ana bilim dallarında 

lisansüstü programların yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 03.03.1983 tarih ve 17976 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği, 20.04.2016 tarih ve 

29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar ve kısaltmalar  

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Disiplinlerarası Ana Bilim Dalı (DAD): Bir Enstitüye bağlı olarak kurulan, fakülte, bölüm veya 

ana bilim dalından değişik bir ad taşıyan ve lisans eğitimi bulunmayan Disiplinlerarası Ana Bilim 

Dalını, 

b) DAD Kurulu: İlgili programda görev alan öğretim üyeleri arasından, programın yürütüldüğü 

üniversite kadrosunda olup, tam zamanlı statüde çalışan, ders veren ve danışmanlık görevi 

yürüten/tez yöneten öğretim üyeleri arasından ana bilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim 

Kurulunun onayı ile oluşan kurulu, 

c) DAD Başkanı: Enstitü Müdürü tarafından atanan ve ana bilim dalı programlarının işleyiş ve 

koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini, 

ç) Disiplinlerarası Lisansüstü Program Koordinatörü: Disiplinlerarası ana bilim dalı altında birden  

fazla disiplinlerarası program olduğu zaman her bir program için gerekli görüldüğü durumda ilgili 

ana bilim dalı başkanı tarafından atanan ve disiplinlerarası lisansüstü programın işleyiş ve 

koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini, 

d) Enstitü Kurulu (EK): İlgili Enstitü bünyesinde faaliyette bulunan ana bilim dalı başkanlarından, 

Enstitü Müdürü ve Yardımcılarından oluşan kurulu, 

e) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce 

gösterilecek altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim 

üyesinden oluşan kurulu, 

f) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat  Üniversitesi Rektörünü, 

g) Senato: Alanya Alaaddin Keykubat  Üniversitesi Senatosunu, 

ğ) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat  Üniversitesini (ALKÜ), 

h) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 

     ifade eder. 
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Disiplinlerarası lisansüstü ana bilim dalı açılması teklifi 

MADDE 5- (1) Kurulması teklif edilecek olan disiplinlerarası ana bilim dalının amacı, 

katkıda bulunacak olan öğretim üyelerinin listesi ve ana bilim dalı açma ölçütlerine göre hazırlanan 

başvuru dosyası Enstitü Kurulu tarafından değerlendirilir. 

(2) Kurulması teklif edilen ana bilim dalı Enstitü Kurulunda görüşülür ve uygun görülmesi halinde 

teklif Senatoya sunulur. 

(3) Senatoda görüşülen ve Rektörün önerisi ile kurulması teklif edilen ana bilim dalı 

Yükseköğretim Kuruluna onay için gönderilir. 

Disiplinlerarası lisansüstü programlarının açılması teklifi 

MADDE 6- (1) DAD programlarının Enstitü bünyesinde açılması ve yürütülmesi esastır. 

(2) Kurulması teklif edilen disiplinlerarası lisansüstü programların amacı, ilgili programda ders 

vererek katkıda bulunacak olan öğretim üyelerinin listesi ve program kapsamında verilecek olan 

dersler listesinin yer aldığı ve program açma ölçütlerine göre hazırlanan lisansüstü program açma 

başvuru dosyası Enstitü Kurulu tarafından değerlendirilir.  

(3) Kurulması teklif edilen DAD program teklifi Enstitü Kurulunda uygun görülmesi halinde 

Senatoya gönderilir. 

(4) Senatoda görüşülen ve kurulması önerilen DAD programı Yükseköğretim Kuruluna onay için 

gönderilir. 

Disiplinlerarası lisansüstü programlarının yürütülme esasları 

MADDE 7- (1) Mevcut durumda bir ana bilim dalı altında yürütülmekte olan ancak 

disiplinlerarası nitelikte açılmış olan lisansüstü programlar, ilgili ana bilim dalı kurulu kararı ile 

Enstitü bünyesinde yer alan mevcut bir ana bilim dalı altında veya teklif edilen yeni bir ana bilim 

dalı altında Enstitü bünyesinde toplanırlar. 

(2) DAD başkanı, ana bilim dalı altında yer alan lisansüstü program koordinatörleri ile birlikte 

disiplinlerarası lisansüstü programların işleyiş ve koordinasyonundan sorumludurlar. 

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

içerdiği zorunlu ve seçmeli dersleri, bunların kredileri ve benzeri değişiklik önerileri DAD 

Kurulunun teklifi, Enstitü Kurulu ve Senatonun onayı ile belirlenir. 

Derslerin açılması ve ders sorumluları  

MADDE 8- (1) Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre her yarıyıl, açılacak dersler ve bunların sorumlu öğretim 

elemanları DAD Kurulu tarafından belirlenerek ilgili Enstitüye gönderilir. 

(2) DAD programı öğrencilerinin ders dönemi ve tez danışmanları DAD Kurulu önerisi üzerine 

Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. 

 

Kontenjanlar 

MADDE 9- (1) DAD programlarına alınacak öğrenci kontenjanları DAD kurulunun görüşü 

ve Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. 
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Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 10- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun, Alanya 

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Senato 

ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır. 

 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Halen disiplinlerarası olmayan ana bilim dalları altında açılmış 

olan disiplinlerarası lisansüstü programlar ilgili Enstitü altında uygun disiplinlerarası enstitü ana 

bilim dalı kurulmak suretiyle ilgili Enstitüye bağlanırlar. 

 

Yürürlük  

MADDE 11- (1) Bu Yönerge Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosu tarafından 

kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 12- (1) Bu Yönerge hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 

 

 

 

 

 

11.07.2020 tarih ve 17/91 sayılı  Senato Kararı ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


