
Sayfa:  1  
 

T.C. 
FIRAT ÜNİVERSİTESİ 

DİSİPLİNLERARASI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR YÖNERGESİ 

Amaç 
MADDE 1 – Bu Yönerge’nin amacı; Fırat Üniversitesi Enstitüleri bünyesinde disiplinlerarası 
anabilim/anasanat dalları kurulması ve bu anabilim/anasanat dallarında lisansüstü programların açılması ile 
mevcut disiplinlerarası anabilim/anasanat dallarında lisansüstü programların yürütülmesine ilişkin usul ve 
esasların düzenlenmesidir. 

Kapsam 
MADDE 2 – Bu Yönerge; Fırat Üniversitesi’ne bağlı Enstitüler bünyesinde disiplinlerarası 
anabilim/anasanat dalları kurulması ve bu anabilim/anasanat dallarında lisansüstü programların açılması ile 
mevcut disiplinlerarası anabilim/anasanat dallarında lisansüstü programların yürütülmesine ilişkin usul ve 
esasları kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 – Bu Yönerge; 03.03.1983 tarih ve 17976 sayılı Resmi Gazete’de 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 08.10. 2017 
tarih ve 30204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav 
Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve Kısaltmalar  
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Disiplinlerarası Anabilim/Anasanat Dalı (DAD): Bir enstitüye bağlı olarak kurulan, bir fakülteden, 
lisans düzeyinde eğitim veren bir bölümden veya anabilim dalından değişik bir ad taşıyan 
disiplinlerarası anabilim/anasanat dalını, 

b) DAD Kurulu: Disiplinlerarası anabilim/anasanat dalının kuruluşu sırasında, başvuru dosyasında 
görev alacak öğretim üyeleri arasında bulunan ve üniversite kadrosunda tam zamanlı statüde 
çalışan öğretim üyelerinden, Yükseköğretim Kurulu onayı gerçekleşip lisansüstü eğitime öğrenci 
alındığı ikinci dönem ve sonrasında ise disiplinlerarası anabilim/anasanat dalı programlarında ders 
veren veya danışmanlık görevi yürüten, üniversite kadrosunda tam zamanlı statüde çalışan öğretim 
üyelerinden ve anabilim dalının kadrolu öğretim üyelerinden oluşan kurulu,  

c) DAD Başkanı: İlgili dekanların görüşleri alınarak, Enstitü Müdürü tarafından, DAD Kurulu Üyeleri 
arasından, 3 (üç) yıl süreyle atanan ve anabilim/anasanat dalı programlarının işleyiş ve 
koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini, 

ç) Disiplinlerarası Lisansüstü Program Koordinatörü: Disiplinlerarası anabilim/anasanat dalı altında, 
birden fazla disiplinlerarası program olduğu zaman her bir program için gerekli görüldüğü durumda 
DAD Kurulu Üyeleri arasından atanan ve disiplinlerarası lisansüstü programın işleyiş ve 
koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini, 

d) Enstitü Kurulu (EK): İlgili enstitü bünyesinde faaliyette bulunan anabilim/anasanat dalı başkanları, 
Enstitü Müdürü ve yardımcılarından oluşan kurulu, 

e) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): İlgili Enstitü Müdür ve Yardımcıları ile Müdürün teklifi ve ilgili 
Enstitü Kurulu tarafından öğretim üyeleri arasından seçilen üyelerden oluşan kurulu, 

f) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü, 
g) Senato: Fırat Üniversitesi Senatosunu, 
ğ) Üniversite: Fırat Üniversitesini, 

ifade eder. 
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Disiplinlerarası Lisansüstü Anabilim/Anasanat Dallarının Açılması  
MADDE 5 – (1) Kurulması teklif edilecek olan disiplinlerarası anabilim/anasanat dalının amacı, katkıda 
bulunacak olan öğretim üyelerinin listesi ve Yükseköğretim Kurulunun anabilim/anasanat dalı açma 
kriterlerine göre hazırlanan başvuru dosyası ilgili Enstitü’ye gönderilir. Başvuru dosyası hazırlanırken, 
kurulması planlanan disiplinlerarası anabilim/anasanat dalına katkı sunmak isteyen öğretim üyelerinin 
belirlenmesi için Üniversite’deki öğretim üyelerinin tamamına gerekli bilgilendirme yapılır. Bilgilendirme 
ve öğretim üyelerinin müracaatlarının tamamı kayıt altına alınarak, gerekli değerlendirmeler ilgili Enstitü 
yönetiminde yapılır. Katkıda bulunacak olan öğretim üyelerinin nihai listesi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı 
ile belirlenir. 
(2) Başvuru dosyasında, disiplinlerarası anabilim/anasanat dalına katkıda bulunacak öğretim üyelerinin, 
kadrolarının bulunduğu Fakülte Dekanlığından veya Enstitü/Devlet Konservatuarı/Yüksekokul 
Müdürlüğü’nden,  kurulacak anabilim/anasanat dalında görev alabileceklerine ilişkin belge de bulunmalıdır. 
Bu belgede öğretim üyesinin mevcut lisansüstü program üyelikleri belirtilmelidir. 
(3) Kurulması teklif edilen DAD birden fazla Fakülte Bölümü laboratuvarlarını kullanmayı hedefliyor ise 
ilgili Fakülte ve Bölüm Başkanlıkları ile gerekli protokoller yapılarak başvuru dosyasına eklenmelidir. 
(4) Anabilim/anasanat dalı kurulması teklifi, Enstitü Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanır ve uygun 
görülen teklif Senatoya sunulur. 
(5) Disiplinlerarası lisansüstü anabilim/anasanat dalları altında disiplinlerarası lisansüstü programlarının 
açılması teklifi için de, Madde 5’in (1), (2), (3) ve (4) bentleri uygulanır. 

Disiplinlerarası Lisansüstü Anabilim/Anasanat Dalı Programlarının Yürütülmesi  
MADDE 6 – (1) Disiplinlerarası lisansüstü anabilim/anasanat dalının işleyiş ve koordinasyonundan DAD 
Başkanı sorumludur. 
(2) Disiplinlerarası anabilim/anasanat dallarının eğitim hedefleri, giriş koşulları, zorunlu ve seçmeli dersleri 
ve bunların kredileri, DAD Kurulu’nun teklifi, Enstitü Kurulu’nun olumlu kararı ve Senato’nun onayı ile 
belirlenir.  
(3) DAD Kurulu, DAD Başkanı dâhil en az yedi üyeden oluşur. İlgili disiplinlerarası anabilim/anasanat 
dalında yedi kişiden az öğretim üyesi bulunması halinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının teklifi ve 
Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile diğer anabilim/anasanat dallarından üye atamaları yapılır. 
(4) Görev süresi biten veya ilgili DAD Kurulu Üyeliği sona eren disiplinlerarası anabilim/anasanat dalı 
başkanı yerine, DAD Kurulu Üyeleri arasından ilgili dekanların görüşleri alınarak, ilgili Enstitü Müdürü 
tarafından atama yapılır. 
(5) Disiplinlerarası anabilim/anasanat dalı programı öğrencilerinin danışmanları DAD Kurul Üyeleri 
arasından atanır. İhtiyaç olduğu hallerde, gerekçelerinin ayrıntılı bir şekilde yazılı olarak açıklanması 
şartıyla, DAD Kurulu’nun önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile diğer anabilim dallarından da 
danışman atanabilir.  
(6) DAD çalışma/tez konuları, disiplinlerarası anabilim/anasanat dalının, Senato onaylı eğitim hedefleri ile 
ilgili olmalı, bu hedefler ve program çıktıları çerçevesinde belirlenen asgari gereklilikleri sağlamalıdır. 
(7) Disiplinlerarası lisansüstü anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulü, kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim 
ve ölçme değerlendirme süreçlerine ilişkin diğer hükümler Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve 
Sınav Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğe ait Senato Esasları’nda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. 
(8) Üniversite içinde disiplinlerarası anabilim/anasanat dallarından diğer anabilim dallarına yatay geçiş 
yapmak isteyen öğrencinin başvurusunun değerlendirilmesi için, disiplinlerarası lisansüstü öğrenime kabulü 
için elde ettiği yerleştirme sonucu puanının, yatay geçiş yapmak istediği anabilim/anasanat dalının bilim 
dalına aynı kayıt döneminde en düşük puanla girmiş olan öğrencinin puanından az olmaması şartı ve 
Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirlediği şartlar aranır. 
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Derslerin açılması, ders sorumluları ve danışmanlık 
MADDE 7 – (1) Disiplinlerarası anabilim/anasanat dalında yer almayan ancak disiplinlerarası 
anabilim/anasanat dalında ders vermek ve/veya danışmanlık yapmak isteyen bir öğretim üyesi, ilgili 
anabilim/anasanat dalı başkanlığına gerekçeli dilekçe ile başvuru yapar. DAD Kurulu’nun görüşünün 
olumlu olması halinde ilgili Enstitü Yönetim Kurulu’nda başvuru karara bağlanır. 
(2) DAD Programı öğrencilerinin tez danışmanları, DAD Kurulu önerisi üzerine ilgili Enstitü Yönetim 
Kurulu kararı ile belirlenir. 
(3) Bir öğretim üyesi, en fazla iki farklı isimli lisansüstü programın tezli yüksek lisansı ile doktora 
programlarında, ayrıca en fazla bir tane de disiplinlerarası lisansüstü programın tezli yüksek lisansı ile 
doktora programında asgari öğretim üyesi olarak yer alabilir. 
(4) Disiplinlerarası anabilim/anasanat dalında ders veren öğretim üyesinin ders yükü, Fırat Üniversitesi 
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğe ait Senato Esasları’nda belirtilen 
esaslar çerçevesinde belirlenir. 

Kontenjanlar 
MADDE 8 – (1) Kontenjan talep eden öğretim üyeleri, kontenjan başvuru ön şartlarını ve her bir kontenjan 
için DAD’ın amaç ve hedeflerine uygun tez çalışmaları yaptıracaklarına dair beyannamenin bulunduğu bir 
dilekçe ile DAD Başkanlığı’na müracaat ederler. 
(2) DAD Programları’na alınacak öğrenci kontenjanları DAD Kurulu’nun görüşü ile Enstitü Yönetim 
Kurulu tarafından belirlenir. 
(3) Kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan protokoller kapsamında yürütülecek lisansüstü programlara ait 
kontenjanlar, ilanda ayrıca belirtilir ve başvuru ön şartlarına protokol ile ilgili açıklama eklenir. 

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 9 – (1) Bu Yönerge’de hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun, Fırat Üniversitesi 
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile bu Yönetmeliğe ait Senato Esasları ve ilgili 
Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

Yürütme 
MADDE 10 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Yürürlük 
MADDE 11 – (1) Bu Yönerge, Fırat Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
Geçici Madde 1 – Bu Yönerge yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, mevcut DAD Başkanlarının görevi sona 
erer. DAD başkanlarının atamaları ve DAD Kurullarının oluşturulması bu yönerge hükümlerine göre 
yeniden yapılır. 
 
 
 

Senato Tarafından Kabulü 

TARİH SAYI 

18.03.2021 2020-2021/9.17 
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