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MuĞLA §ITKI KoçMAıt üxivnnsirrcsi
ı,isaxsüsrü nĞirivı pRocRAMLARINDA DERS vERME,

JüRi tıyEı,iıo,ERi, Tnz yöNnrıvrE VE yAZMA
UsUL vE ESAsLARI HAKKINDA yöNnncn

giRiNci görüNI
Amaç, Kapsam, Dayanakve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - (l) Bu Yönergenin amacı, Muğla Sıtkı Koçman Unİversitesİ lisansüstü

anabilim/anasanat dallannda kurullann oluşturulması, lisansüsti.i ders verrne, sınav jtirileri,
komite üyelikleri, tez danışmarılıklan ve tez yaz|m| hakkında izlenecek usul ve esaslan
belirlemekiir.

Kapsam
MADDE 2 (l) Bu Yönerge, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi lisansüstii

anabilim/anasanat dallannda öğetim üyelerinin ders açm4 ders verme, tez yönetme, öğenci
kabul smav jtlrilerinde, tez savuırma sınavlarında, doktora tez izleme ve yeterlik
komitelerinde görev almaya ilişkin hiikiimleri vetezyazLm| haklunda ilkeleri kapsaı.

ffiH# 3 _ (1) Bu yönerg e;2547 sayılı Yiikseköğretim Kanunu, Üniversitelerde

Akademik Teşkilat Yönetneliği, Lisansüstii Eğitim ve Ögıetim Yönetmeliği, Yfüseköğretim
Kurulu Başkanlığırun yayımladığı Lisansüstti Eğitim-Ögretim Progıamı AÇılması ve

Ytirütiilmesine Dair İlkeler, Yiikseköğretim Kurumlannda Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı
Dille Ögretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İliştin Yönetmelik, Muğla Sıtkı Koçman
Ünirersİtesi Lisansüstii Egitim-Ögretim Yönetmeliği ve ilgilİ mevzuat hiiktimlerine

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve losaltmalar
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a) Disipliner Enstitti lnaUillmlanasanat Dalı (Disipliner EABD/EASD): Üniversite

lisans programıyla aym isimde olan anabilim/anasanat dalıru,
b) Diİipliner Enstitii Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı (Disipliner

EABDB/EASDBj: Üniversite lisans programıyla aynl isimde olan anabilim/anasanat dalıru

başkanlığıru,
.) Disipliner Enstitti Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu (Disipliner

EABDBK/EASDBK): Enstitii biinyesinde lisansüstti eğİtİm-öğretİm veren Dİsİplİner

EABD/EASD'nin yÖKSİS veri tabanında kayıtlı doktora veya doçentliği ilgili alandan olan

üyelerden oluşan akademik kurulu,

ç) Disiplinlerarası Enstitii AnabilimiAnasanat Dalı (Disiplinlerarası EABD/EASD):
Farklı İİsiplinlerin bir araya gelmesiyle oluşan ve aynı isimde lisans progruıml olmaYan

anabilim/anasanat dalını,
d) Disiplinlerarası Enstitti Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı (Disiplinlerarzısl

EABDB/E,4SD-p): Farklı disiplinlerin bir araya gelmesİyle oluşan ve ayru İsİmde lİsans

progrıımı olmayan anabilim/anasanat dalı başkanlığını,

e) Disiplinlerarası Enstitii Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu (Disiplinlerarasr

EABDKIEASDK): Enstitii biinyesinde lisansüstii eğitim-öğretİm veren EABD/EASD'nin
yÖKSİS veri tabanında kayıtlı ösetim üyelerinden oluşan akademik kurulunu,



0 Enstitii Anabilim/Anasanat Dalı (EABD/EASD): Enstitti btinyesinde lisansüstii
eğitim-öğetim veren disipliner veya disiplin]erarası anabilim/anasanat dalını,

g) Enstitii Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı (EABDB/EASDB): Enstiti.i btinyesinde
lisansüstti eğitim-öğretim veren disipliner veya disiplinlerarası EABD/EASD başkanlığıru,

ğ) Enstitil Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu (EABDI«EASDK): Enstitii bünyesinde
lisansüstii eğitim-öğetim veren disipliner veya disiplinlerarası EABD/EASD üyelerinden
oluşan kurulu,

h) EK: Enstitii Kurulunu,
ı) Enstitii: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Enstitülerini,
i) EYK: Enstitti Yönetim Kurulunu,
j) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörtinü,
k) Senato: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosunu,
1) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini
ifade eder.

iriNci nöı,üivı
EABD/EASD Kurullannrn Oluşturulması ve Lisansüstü Ders Verme

EABD/EASD Kurullannın oluşfu rulması
MADDE 5 - (1) Disipliner EABDK/EASDBK, YÖKSİS veri tabanında doktora

velveya doçentlik alanı anabilim/anasanat dalına kayıtlı üyelerden oluşw. Üniversite
akademik birimlerinde kadrolu öğetim üyeleri, disipliner EABDK/EASDK'ye üyelik iÇin

başvurabilir.
(2) Disiplinlerarası EABDK/EASDK, kadrosunda bulunan öğretim üyeleri ve

disiplinlerarası stattide açılmış lisansüstii programlann YÖKSİS verİ tabanına kayıtlı öğetİm
üyelerinden oluşur. Üniversite akademik birimlerinde kadrolu öğetim üyeleri, disiplinlerarası

EABDKIEASDK'ye üyelik için başvurabilir.
(3) Diğer akademik birimlerin kadrolannda bulunan öğretim üyelerinin herhangi bir

EABD/EASD'de ders verme ve tez danışmanlığı ytlrütme taleplerİ her yanyıl akademik

takvimde derslerin başlangıcından en az iç ay önce ilgili Enstittiye yapılır. Başı'uru sırasrnda

ilgili öğetim üyesinin lisans diploması, doktora diploması ve/veya doçentlik belgelerinin

onaylı tırnegi, akademik öz geçmişi ile birlikte ders verme, yenİ ders açma önerİsİ ve tez

danışmanlık istekleri Ek_l'de yer alan Başvuru Formu ile birlikte ilgili Enstitüye sunulur ve

tamamlanan başvurulaı değerlendirilmek tizere ilgili EABD/EASD'Ye gönderilir- Eksik belge

ile yapılan başvurulaı değerlendirmeye alınmaz.
(4) EABDK/EASDK tarafindan incelenen başvurular;
a) Öğretim üyesinin lisans, doktora ve varsa doçentlİk alanının ve çalışmal.ıniun

başvurduğu alan ile uygunluğu,
b) Ögretim üyelerinin ilgili yarıyıldaki ders ytikleri,
c) Mevcut tez danrşmanlık yiikleri ve talepleri,
dikkate alınarak değerlendirilir ve karara bağlanır.
(5) İlgili EABDK/EASDK gerekçeli kararı, en geç on beş giin içinde EYK tarafindan

değerlendirilmek iizere, EABDB/EASDB tarafından Enstitüye gönderilir. Lisansüstii tez

danışmanhğı yapan öğretim üyeleri YÖKSİS veri tabanında her yarıyıl ilgili Enstitil

tarafindan giincellenir.
(Q Üniversitenin diğer akademik birimlerinden veya Üniversite dışından tez

danışmanlığı ytirütme velveya ders verne talebi uygun göriilen öğretim üYesinin

görevlendirmesi ilgili mevzuata göre yapılır-
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(| Üniversitenin diğer akademik birimlerinde kadrolu öğretim üyelerinin ders verme
ve tez danışmanlığı ytirürne başvurusunun kadrosunun bulunduğu birim yöneticisinin
bilgisinin oldugu EK-l'de yer alan başvuru formunda belirtilir.

(S) Öğretim üyeleri sadece bir disipliner ve bir disiplinlerarası EABDiEASD'de
daruşmarılık ytirütebilir.

(9) Bir disipliner ve bir disiplinlerarasr EABDK/EASDK'de görevli iken ayru

kategoride ikinci bir EABDKIEASDK'ye kurul üyeliği kabul edilmesi halinde ilgili
EABDK/EASDK önerisi ve EYK karan ile ilk kurul üyeliği sonlanır.

Yabancr dilde eğitim yapılan EABD/EASD'de görevlendirme
MADDE 6 (1) Yabancı dilde eğitim veren disipliner veya disiplinlerarası

EABD/EASD'lerine Üniversite akademik birimlerinden ders verTne ve tez ytirütme amacıyla
başvuran öğretim üyelerinin "YfüseköSetim Kurumlannda Yabancı Dil Öğetimi ve Yabancı
Dille Öğetim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İliştin Yönetmelik"te belinilen koşullan
taşrması gerekir.

Lisansüstii ders verme
MADDE 7 - (1) Ögretim üyeleri bir yanyılda; seminer, tezve uzmanlık alan derslerİ,

YÖK ve Senato tarafindan belirlenen ortak zorunlıı/seçmeli dersler ve tezsiz lisansüstti

program dersleri hariç, en faz|a iki ders verebilir. Bu derslerin yiirüttilmesinden ilgili
EABD/EASD başkanı sorumludıu.

(2) Ögetim üyesi asgari sayıda olan EABD/EASD'de verilebilecek azami ders saYısı,

ilgili EABDB/EASDB teklifi ve EYK karan ile artınlabilir.
(3) Ögretim üyelerinin maaş karşılığı vermesi gereken zorunlu ders yiiklerini öncelikle

kadrosunun bulunduğu birimlerde fiili olarak verdiği derslerden tamamlaması beklenir.

(4) Dersler İe tez çalışması ilgili EABDlEASD'nin bulunduğu birimlerde YaPılır.
ihtiyaç'ol.*, halinde dersler ve tez uygulamalan EABDK/EASDK kararı, ilgili
EABDB/EASDB teklifı ve EyK onayı ile EABD/EASD'nin bulunduğu birimlerin dıŞında

yapılabilir.
üçtıxcü göıüüvı

Lisansüstü Tez Yürütiicülüğü

Oryantasyon programı ve danışman atama
MADDE 8 -'(ıİEABDB/EASDB her yarıyıl başında lisansüstii progrııma kabul

edilen öğencilere oryantasyon progamr dtizenler. Oryantasyon programında"

EABDK/EASDK üyelerinin aİtademik çalışma alanları, laboratuvar ve fiziki mekan

altyapısırun tanıtrmı gerçekleştirilir.
(2) EABD/Eİ.SD,y. kayıt olan öğencilere ilk yanyıl başında EABDIEASD baŞkanı

geçici Ü*ş** olarak atarur. Tez danşmanr ise birinci yanyll sonuna kadar atarıır- Tez

danışmanının atanmasında öğrenci tercihleri öncelikli olmak koŞuluyla öğretim üYelerinin

mevcut danışmanlık sayılan ve onayı da dikkate alınrr.

oönoüNcü göLüNI
Lisansüstii Sınav Jürisi ve Komite Üye[kleri

Lisansüstii sınav jürisi ve komitelerin oluşturulmasr
MADDE 9 - (l) EABD/EASD'de kurulması gereken tez savunma slnav jtirisi, tez

izleme komitesi ve lisanstistti sınav jiırileri Muğla Sıtkı KoÇman Üniversitesi Lisansüstİi

Egitim-Ögretim Yönetrneliği çerçevesinde yilrütillilr.
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(2) Disipliner EABDlEASD'nin lisansüstii giriş sınavlannda EABDiEASD'nin kadrolu
öğretim üyeleri görevlendirilir.

(3) Üniversitenin diğer akademik birimlerinden EABDIEASD'de ders veren ve tez
daruşmanlığı yiirüten öğretim üyeleri yiiksek lisans tez savunma sınavlannda jiiri üyesi olarak
görevlendirilebilir.

(4) Üniversitenin diğer akademik birimlerinden disipliner bir EABD/EASD'de ders
veren ve tez danışmaıılığı ytirüten öğretim üyelerinin doktora programlarında, doktora
yeterlik sınav jiirisi, tez izleme komitesi üyeliği ve doktora tez savunma slnavı jiiri üyesi
olabilmeleri ancak Yiikseköğretim Kurulu Başkanlığırun yaylmladığı "Lisansüstii Eğitim-
Öğretim Programı Açılması ve Ytirütiilmesine Dair İlkeler" doğrulfusunda doktora
programlarında danışmanlık faaliyetini yi,irütebilme koşullanna sahip olmalanna bağlıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜNI
Lisansüstii TezYazım Dili ve Formatı

Tezyazım dili
MADDE 10 - (1) Eğitim-öğTetim dili Tiirkçe olan programlar için tez yaz|m

dili Tilrkçedir.
(2) Eğitim-öğretim dili Ttlrkçe olan EABD/EASD'de, tez öğrencisinin, danrşmanrn ve

tez u|eme komitesilsavunma jilri üyelerinin "YiikseköSetim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Ögretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişl<in Yönetmelik"te
tarumlanan koşulları sağlaması durumund4 EABDB/EASDB teklifi ve EYK karan ile tezin
ttim aşamaları yabancı bir dilde yapılabilir. Tezin yabancı dilde yazılması durumunda, tez
Tiirkçe olarak da y azılııp basılmak zorundadır.

(3) Eğitim-öğetimin tamamen yabancı bir dilde yapıldığı lisansüstti programlard4
tezin ttim aşamalannda yazum dili o progıamın eğitim-öğetim dilidir.

(4) Her EABD/EASD'de tezyazımkuralları ilgili Enstitii tarafindan belirlenir.

ALTINCI nÖı,Üıı
Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin 7 nci maddesinin birinci fikrasında

belirtilen siireçler 2020-202| Eğitim-ÖSetim Yılı Giiz Yarıyılından itibaren ytirtirlüğe girer.
(2) Bu Yönergenin 5 inci maddesinin üçiincü fıkrasında belirtilen stireçler 2020-202l

Giiz Yarıyılından itibaren ytirtirlüğe girer.

yüriirlük
MADDE 11 - (l) Bu Yönerge Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosu'nda

onaylandığı tarihten itibaıen yiirtirlüğe girer.

Yüriitme
MADDE 12 - (1) Bu Yönerge h{ikiimlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi RektOrtl

yilrüttlr.

EK 1: Başvııru Formu
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Diğer Akademik Birimlerden Ders Verme veTezDanışmanlığı Talep Formu

MUĞLA SITKI KoÇMAN üxİvrnsİrEsİ
....... ENsTİTüsü ııüoünı,üĞüxr

anabilim/anasanatEnstitüntiz
alanurı/doçentlik
Talebimin kabul
arz ederim.

alanımın u}uşması
edilmesi drırumunda

nedeniyle ders vermek velveya tez danışmanlığı
yolluksuz-yevmiyesiz olarak görevlendirmem için

dalında doktora
yürüfmek istiyorum.

gereğinin yapılmasını

Adı ve Soyadı
Tarih ve İmza

Birimi
Birim Yöneticisinin (Dekaıı/\4üdiir) Unvanı, Adı-
Soyadı
Birim yöneticisinin İmzası ve Tarih

1 Bu form başvuru yapılan ilgili EABDK/EASDK tarafından değerlendirilecektir.
2 yÖrSİs Akademik Özgeçmişinizi ekleyiniz.
3 Yabancı dilde ders veya danışmanlık talebi durumunda Yabancı Dil Belgesi veya yabancı dilde diploma onaylı
kopyası da eklenmelidir.
a Lisans diploması, doktora diploması ve varsa doçentlik belgesini ekleyiniz.
5 ilgİli madde kaPsamında ders yürüttüyseniz buna dair ilgili yönetimden alacağınız evrakları forma ekleyiniz
5 Tezin tamamlanmış olma şartı vardır.
7Öğretim üyesi tarafından teklif edilen dersler içerisinden uygun görülmesi halinde EABD/EASD başkanlığınca
görevlendirme yapılacaktır.
8 Yeni Ders Öneri Formunu ekleyiniz ( Türkçe/ingilizce olarak Öğrenci işleri web sayfasındaki form
doldurulacak).

"Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitinı Öğretim Programı Açılması Ve Yürütülmesine Dair İlkelere,,
nluk

Talepte Bulunan Öğretim Üyesinin
Unvanı
Adı ve Soyadı
Çalışma Alanıa
(Doklora yaprğı EABD/EASD varsa Doçentlik
oldığı alan)
Talep Edilen EABD/EASD

Talep Konusu E] Ders Verme
E TezDanışmanlığı

Talep edilen alını seçi
yüKsEKLisANs tr
DERS VER]VIE TEZ DANIŞMANLIĞI
Herhangi bir şart yoklur. Herhangi bir şart yoktur.

edilen alanı
DoKToRA tr
DERS VERMEs TEZ DANIŞMANLIĞI
En az 4 yarıyll tisans dersi verdim. tr En az bir adet yüksek lisans tezi yönettim6 tr

(tezin adını yazınız\.En az 2 yarıyıI yükse\ lisans dersi verdim. tr

EABD/EASD'nda verilmesi/önerilmesi
istenen dersler7 8 tr

EABD/EASD Başkanhğı tarafindan
uzmanlık alanıma uygun görülen
ders/dersleri vermek istiyorum.

tr

1.

1
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