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                                                                                   YÖNERGE 
 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

DİSİPLİNLERARASI ANABİLİM DALI YÖNERGESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1– (1) Bu Yönergenin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası 
anabilim dallarının yürütülmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesini amaçlar. 
 
Kapsam 
MADDE 2– (1) Bu Yönerge; Bursa Teknik Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası enstitü 
anabilim dallarının 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 Usul ve Esasları ile birlikte Bursa Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim 
Enstitüsü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve 2547 sayılı kanunun 14üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar ve Kısaltmalar 
MADDE 4– (1) Bu yönergede geçen; 
a) Anabilim Dalı: Disiplinlerarası anabilim dalını, 
b) Anabilim Dalı Başkanı: Disiplinlerarası anabilim dalı başkanlığına Enstitü müdürü tarafından atanan öğretim üyesini, 
c) Anabilim Dalı Kurulu: Anabilim Dalı Başkanı ve yardımcıları ile usulüne göre seçilen öğretim üyelerinden oluşan kurulu, 
ç) Lisansüstü Programı: Anabilim Dalı bünyesinde açılan yüksek lisans ve doktora programlarını, 
d) Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü 
ifade eder. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Anabilim Dalı ve Lisansüstü Programların Açılması Ve Yürütülmesi 
 
Anabilim Dalı ve Lisansüstü Programların Açılması 
MADDE 5- (1) Açılması teklif edilen anabilim dalının, mevcut bölüm veya anabilim dalı adlarından farklı bir ad taşıması 
gerekir 
(2) Açılması teklif edilen anabilim dalının, Enstitü bünyesinde açık olan lisansüstü programlar ile çakışmaması veya bu 
programları zayıflatmaması gerekir. 
(3) Açılması teklif edilen lisansüstü program için teklif edilen öğretim üyelerinin kadrolarının bulunduğu birimin olumlu 
görüşünün alınması esastır. 
(4) Anabilim Dalı bünyesinde lisansüstü programlar;  anabilim dalı kurulu ve enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve 
Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır. 
 
Anabilim Dalı ve Lisansüstü Programların Yürütülmesi 
MADDE 6- (1) Anabilim dalı başkanı, ilgili anabilim dalı disiplinleri ile alakalı bilimsel çalışmaları bulunan öğretim üyeleri 
arasından ilgili Dekan/Dekanların görüşü alınarak Enstitü Müdürü tarafından üç yıllığına atanır. 
(2) Anabilim Dalı Başkanı, ilgili anabilim dalı disiplinleri ile alakalı bilimsel çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından en 
fazla iki yardımcı seçer. Başkanının görevi sona erdiğinde başkan yardımcılarının da görevi sona erer. 
(3) Anabilim Dalı Başkanı anabilim dalı ile ilgili her türlü işleyiş ve koordinasyonundan sorumludur. 
(4) Anabilim Dalı Kurulu, başkan ve yardımcıları ile usulüne göre seçilen öğretim üyelerinden en az beş en fazla yedi kişiden 
oluşur. 
(5) İlk kurul doğrudan Enstitü müdürünün teklifi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Boşalan üyelerin belirlenmesi 
ise Anabilim Dalı Kurulunun önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından seçilir.  
(6) Anabilim Dalı Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha fazla 
Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine aynı usulle yeni üye seçilir.  
(7) Anabilim Dalı Kurulu, bünyesinde bulunan lisansüstü programlardaki derslerin açılması, derslerin dağılımı, programa 
başvuran öğrencilerin danışmanlarının belirlenmesi ve programın sağlıklı yürümesinden sorumludurlar. 
(8) Anabilim Dalı bünyesinde görev alacak ve ders verecek öğretim üyeleri Anabilim Dalı Kurul önerisi ile Enstitü Yönetim 
Kurulu tarafından belirlenir.  
 
 
 
 



 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
Hüküm Bulunmayan Haller 
MADDE 7- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde “Bursa Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 
Yönetmeliği” ve “Bursa Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları” hükümleri ile enstitü 
yönetim kurulu kararları uygulanır. 
 
Yürürlük 
MADDE 8 – (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 9 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür. 


