
 
 
 
 
                                                ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
                                        SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
                                                ENSTİTÜ KURUL KARARI 
 
 
 
Toplantı Sayısı  :45 
 
Toplantı Kararı: 07/06/2011 
 
1-Kamu Hukuku Anabilim Dalına bağlı “Mali Hukuk Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans 
Programı” açılmasına ve dosyasında eksik kısımların yönetmelikler çerçevesinde  
tamamlanarak Enstitüye sunulması koşuluyla oyçokluğu ile, 
 
2-Gazetecilik Anabilim dalına bağlı “Çoklu Ortam Gazeteciliği Uzaktan Eğitim Tezsiz 
Yüksek Lisans Programı” açılmasına ve dersi verenlerin en az Doktor unvanına sahip olması 
koşuluyla oy çokluğu ile, 
 
3-Müzik Anasanat Dalı “Müzik Yorumculuğu Tezli Yüksek Lisans Programı” açılmasına 
oybirliği ile, 
 
4-6111 sayılı Kanundan faydalanarak kayıtları yapılacak olan öğrencilerden 2009 Ocak 
ayından sonra kaydı silinenlerden tez danışmanı, tez izleme komitesi ve tez projesi önerisi 
istenmemesine oybirliği ile, 
 
5-Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından, bir öğretim üyesinin bir programda bir dönem 
içinde uzmanlık alan dersleri ve seminerler hariç olmak üzere en fazla 3 ders önerebilmesine 
oybirliği ile, 
 
6-İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mine Gencel Bek’in istifası ile boşalan yönetim 
kurulu üyeliğine Doç. Dr. Nejat Ulusay’ ın seçilmesine oybirliği ile, 
 
7-İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nahide Bozkurt’un istifası ile boşalan Yönetim 
Kurulu Üyeliğine Doç. Dr. Eyüp Baş’ın seçilmesine oy birliği ile, 
 
8-Alınan tüm kararların Rektörlüğe arzına oy birliği ile, 
 
Karar verildi                                                                               
 
 
                                    
 
 
 
 
 



 
 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

ENSTİTÜ KARARLARI 
 

 
 
 
 
 
Toplantı Sayısı : 44 
 
Toplantı Kararı: 24/03/2011 
 
1-2011-2012 eğitim-öğretim yılı ders programlarının Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek 
karara bağlanması ve diğer işlemler için Enstitü Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği 
ile, 
 
2-Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde (Ö.İ.B.S) kayıtlı bulunan 
ve 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemlerinde yüksek lisans ve doktora 
programlarında ilgili anabilim dalları tarafından sistem üzerinde açılarak, SBE’ ye sunulan 
derslerin, seminerlerin ve uzmanlık alan derslerinin onaylanmasına ve havuz derslerine 
katılması istenilen derslerin eklenmesine oybirliği ile, 
 
3-2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemlerinde, 2547 sayılı Kanunun ilgili 
maddeleri uyarınca ders ve seminer vermek üzere görevlendirilmesi ilgili anabilim dallarınca 
talep edilen Ankara Üniversitesi dışından öğretim üyeleri, öğretim görevlisi olarak 
görevlendirilmesi istenen doktoralı araştırma görevlileri ile emekli öğretim üyelerinin 
görevlendirmelerinin ve 2011-2012 eğitim-öğretim yılı ders, seminer ve uzmanlık alan 
dersleri programlarının açılması için SBE Kurulu tarafından SBE Yönetim Kuruluna yetki 
verilmesi oybirliği ile, 
 
4-Senatoya sunulmak üzere hazırlanan ve ekte bir örneği bulunan Akademik Takvimin 
onaylamasına ve Rektörlüğe arzına oybirliği ile; 
 
5-Uzmanlık alan derslerinin  tatil dönemlerinde de aynı gün yer ve saatte devam etmesine 
oybirliği ile; 
 
6-YÖK’ün mevcut programlara yönelik askeri koşul uygulamasını açıklayan yazıları büyük 
bir belirsizlik içermektedir. Asgari koşul uygulamasının bu şekliyle yaşama geçirilmesi 
imkansızdır. Konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmek üzere Rektörlüğümüze arzına 
oybirliği ile; 
 
7-Alınan tüm kararların Rektörlüğe arzına oybirliği ile; 
 
Karar verildi.                                                                                          
                                                                                            

                                                                                                 
 



 
 
     

 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
ENSTİTÜ KARARLARI 

 
 
 
 
Toplantı Sayısı : 43 
 
Toplantı Kararı: 04/01/2011 
 
1-2010-2011 eğitim-öğretim yılı ders programlarının Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek 
karara bağlanması ve diğer işlemler için Enstitü Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği 
ile, 
 
2-Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde (Ö.İ.B.S) kayıtlı bulunan 
ve 2010—2011 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemlerinde yüksek lisans ve doktora 
programlarında ilgili anabilim dalları tarafından sistem üzerinde açılarak, SBE’ ye sunulan 
derslerin, seminerlerin ve uzmanlık alan derslerinin onaylanmasına ve havuz derslerine 
katılması istenilen derslerin eklenmesine oybirliği ile, 
 
3-2010-2011 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemlerinde,2547 sayılı Kanunun 31.ve 40/a 
maddeleri uyarınca ders ve seminer vermek üzere görevlendirilmesi ile ilgili anabilim 
dallarınca  talep edilen Ankara Üniversitesi dışından öğretim üyeleri, öğretim görevlisi olarak 
görevlendirilmesi istenen doktoralı araştırma görevlileri ile emekli öğretim üyelerinin 
görevlendirmelerinin ve 2010-2011 eğitim-öğretim yılı ders, seminer ve uzmanlık alan 
dersleri programlarının açılması için SBE Kurulu tarafından SBE Yönetim Kuruluna yetki 
verilmesine oybirliği ile, 
 
4-Senatoya sunulmak üzere Akademik Takvimin hazırlanması için Enstitü Yönetim Kuruluna 
yetki verilmesine oybirliği ile; 
 
5-Uzmanlık Alan derslerinin açılması konusunda aşağıdaki yöntemlerin ve ilkelerin kabulüne 
oybirliği ile; 
 
a)Yüksek Lisans ve/veya Doktora için olmak üzere en fazla 2 Uzmanlık Alan Dersleri 
açılabilir. 
 
b)Uzmanlık Alan Dersleri için ders ücretine esas teşkil edecek teorik ders yükü toplamı 
haftalık 8 saati geçemez. 
 
c)Uzmanlık Alan Dersi haftalık en az 1,en fazla 8 saatlik bir ders olarak açılabilir. 
                                                                                      
 
 
    



d)Uzmanlık Alan Dersi açılması teklifi, akademik takvimdeki ders açma döneminden 
bağımsız olarak yapılabilir. 
 
e)Tez danışmanı atanan öğrenci,   akademik takvimde öngörülen ders seçme ve ekle/bırak 
döneminden bağımsız olarak ekle/bırak formuyla danışmanının açtığı uzmanlık alan dersini 
seçecektir                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
f)Tez danışmanının uzmanlık alan dersi açması durumunda ilgili öğrencinin söz konusu 
uzmanlık alan dersini alma işlemi reysen Enstitü tarafından Lisansüstü Eğitim-Öğretim 
Yönetmeliğinin 30/4maddesi uyarınca gerçekleştirilecektir. 
 
6-AKTS kredileri konusunda aşağıdaki ilkelerin belirlenmesine oybirliği ile; 
 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dallarında yürütülmekte olan 
lisansüstü (tezli yüksek lisans ve doktora) eğitim-öğretim programları toplam 21 krediden az 
olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez 
çalışmasından oluşmaktadır. Lisansüstü öğrencilerinin aldıkları derslerin bu programlarda  yer 
alan ders, seminer ve uzmanlık alan derslerinin Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi 
(AKTS) çerçevesinde kredilendirilmesi gerekliliği bulunmaktadır. AKTS, tam zamanlı bir 
öğrencinin bir akademik yılda çalışma yükünün 60 krediden az olmaması ilkesine 
dayanmaktadır.Yerli yabancı tüm öğrenciler için öğretim programlarının 
karşılaştırılmasını,hareketliliği ve akademik tanınırlığı kolaylaştırmayı, üniversitelere kendi 
öğretim programlarını düzenleme ve gözden geçirme konusunda yardımcı olmayı ve çeşitli 
programlar arasında karşılaştırma yapma olanağı sunma hedefiyle oluşturulmuş bir 
kredilendirme sistemidir. 
 
Bu çerçevede, Enstitümüz Anabilim Dalları Akademik Kurul Kararı ile farklı bir AKTS 
önerisi sunmadığı sürece, lisansüstü eğitim-öğretim programlarındaki ders, seminer ve 
uzmanlık alan dersleri için aşağıdaki krediler belirlenmiştir. 
 
 
 
 
 
Yüksek Lisans Doktora/Bütünleşik Doktora Tezsiz Yüksek Lisans 
KREDİSİ AKTS 

kredisi 
KREDİSİ AKTS 

kredisi 
KREDİSİ AKTS 

kredisi 
       4        10              4        17        4         10 
       3         8        3        15        3          8 
       2         6        2        10        2          6 
Seminer         6 Seminer         6 Dönem 

Projesi 
         20 

UAD        30     UAD        30 Özel Alan 
Dersi 

         10 

  
 
 
 
 
 



7-YÖK kanalı ile Rektörlüğümüze kayıt yaptırmak üzere gelen Burslu öğrencilerin 
kayıtlarının yazının geldiği dönemde yapılmasına ancak Akademik takvim çerçevesinde 
derslerin başlamasından sonra yazısı gelen öğrenciler için ders seçtirme işlemlerinin Enstitü 
Yönetim Kurulu Kararı ile bir sonraki dönemde yapılmasına oybirliği ile; 
 
8)Dönem Projeleri konusunda Enstitü Yönetim Kurulunun 08/11/2010 tarih ve 1059/1 sayılı 
ilke kararının kabulüne oybirliği ile; 
 
9-Uzmanlık alan derslerinin tatil dönemlerinde de aynı gün yer ve saatte devam etmesine 
oybirliği ile; 
 
10-Ankara üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Tezsiz Yüksek Lisans programının 
süresini düzenleyen 35.maddesi aşağıdaki şekildedir: 
“Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıl, ikinci öğretim 
programlarında en fazla sekiz yarıyıldır.” 
Söz konusu maddenin ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans süresinin daha uzun belirlenmiş 
olması YÖK çerçeve yönetmeliğine aykırılık teşkil etmekte ve bu durum Askerlik Dairesi 
Başkanlıkları ile sorun yaşanmasına neden olmaktadır. 
Bu çerçevede söz konusu maddenin “Tezsiz yüksek lisans programlarını tamamlama süresi en 
fazla altı yarıyıldır” şekilde değiştirilmesi için senatoya sunulmak üzere Rektörlüğe arzına oy 
birliği ile; 
 
11-Enstitümüzün TİK raporlarının 2010-2011 bahar yarıyılından itibaren kullanılan OİBS de 
danışman öğretim üyesi yetkisinde yapılmasını öngören ve Anabilim Dallarına yazılan 
04/11/2010 tarih ve 17624 sayılı Enstitümüz yazısının kabulüne oybirliği ile; 
 
12-Halkla İlişkiler Anabilim Dalı tarafından Halkla İlişkiler Anabilim Dalı Bünyesinde 
II.öğretim tezsiz yüksek lisans programı açılmasını öngören teklifin bir sonraki Enstitü 
Kurulunda görüşülmesine oy çokluğu ile; 
 
13-Alınan tüm kararların Rektörlüğe arzına oy birliği ile, 
 
Karar verildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

ENSTİTÜ KARARLARI 
 
 
Toplantı Sayısı :42 
 
Toplantı Kararı:28/09/2010 
 
1-2010-2011 eğitim-öğretim yılı ders programlarının Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek 
karara bağlanması ve diğer işlemler için Enstitü yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği 
ile, 
 
2-Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde (SBE) Öğrenci İşleri Bilgi 
Sisteminde (Ö.İ.B.S) kayıtlı bulunan ve 2010-2011 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar 
dönemlerinde yüksek lisans ve doktora programlarında  ilgili anabilim dalları tarafından 
sistem üzerinde açılarak, SBE’ ye sunulan derslerin, seminerlerin ve uzmanlık alan derslerinin 
onaylanmasına ve havuz derslerine katılması istenilen derslerin eklenmesine oybirliği ile, 
 
3-2010-2011 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemlerinde,2547 sayılı Kanunun 31. ve 40/a 
maddeleri uyarınca ders ve seminer vermek üzere görevlendirilmesi ilgili anabilim dallarınca 
talep edilen Ankara Üniversitesi dışından öğretim üyeleri, öğretim görevlisi olarak 
görevlendirilmesi istenen doktoralı araştırma görevlileri ile emekli öğretim üyelerinin 
görevlendirmelerinin ve 2010-2011 eğitim-öğretim yılı ders, seminer ve uzmanlık alan 
dersleri programlarının açılması için SBE Kurulu tarafından SBE Yönetim Kuruluna yetki 
verilmesine oybirliği ile, 
 
4-Müze Eğitimi Anabilim Dalı’nın önerisi ile Müze Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde “Müze 
Eğitimi Doktora Programı” açılmasına oybirliği ile; 
 
5-Senatoya sunulmak üzere Akademik Takvimin hazırlanması için Enstitü Yönetim Kuruluna 
yetki verilmesine oybirliği ile; 
 
6-Enstitü Yönetim Kurulu üyesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. S. Ruken 
Öztürk’ün yerine İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mine Gencel Bek’in seçilmesine 
oy birliği ile 
 
7-Ankara Üniversitesi Lisanüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 37/3 maddesi uyarınca 
doktora mezuniyeti için zorunlu olan hakemli dergilerde yayın konusunda Senato tarafından 
kabul edilen hakemli dergiler listesi dışında olan dergiler için ilgili Anabilim Dalının yazılı 
görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile mezuniyete karar verilmesine oybirliği ile, 
 
8-Uzmanlık alan derslerinin tatil dönemlerinde de aynı gün yer ve saatte devam etmesine 
oybirliği ile 
 
9-Alınan tüm kararların Rektörlüğe arzına oybirliği ile,  
 
Karar verildi. 
 
 



 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
ENSTİTÜ KARARLARI 

 
 
 
Toplantı Sayısı : 41 
 
Toplantı Kararı: 25/12/2009 
 
1-2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi öğrenci başvurularının Enstitümüze başvuruda 
bulunan Anabilim Dalları için 2010 Haziran ayı içinde yapılmasına oybirliği ile, 
 
2-Sosyal Bilimler Enstitü(SBE) Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde(Ö.İ.B.S)kayıtlı bulunan ve 
2009-2010 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemlerinde yüksek lisans ve doktora 
programlarında ilgili anabilim dalları tarafından sistem üzerinde açılarak, SBE’ye sunulan 
derslerin, seminerlerin ve uzmanlık alan derslerinin onaylanmasına ve havuz derslerine 
katılması istenilen derslerin eklenmesine oybirliği ile, 
 
3-2009-2010 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemlerinde, 2547 sayılı Kanunun 31.ve 40/a 
maddeleri uyarınca ders ve seminer vermek üzere görevlendirilmesi ile ilgili anabilim 
dallarınca talep edilen Ankara Üniversitesi dışından öğretim üyeleri,öğretim görevlisi olarak 
görevlendirilmesi istenen doktoralı araştırma görevlileri ile emekli öğretim üyelerinin 
görevlendirmelerinin ve 2009-2010 eğitim-öğretim yılı ders ,seminer ve uzmanlık alan 
dersleri programlarının açılması için SBE Kurulu tarafından SBE Yönetim Kuruluna yetki 
verilmesine oybirliği ile, 
 
4-SBE ‘ye bağlı anabilim dalları tarafından sonradan gönderilecek bütün değişiklik 
tekliflerinin değerlendirilmesinde SBE Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile, 
 
5-Rektörlüğümüzün 18.08.2009 tarih ve B.30.2.ANK.072.00.00.55.9/5801-28152 sayılı yazısı 
ile Enstitümüze gönderilen Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü’nden gelen ve Enstitüye bağlı “Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı” 
açılmasının reddine oy birliği ile; 
 
6-Etik konusunda 5 fakülte temsilcisinden komisyon kurulması ve ilkelerin oluşturulması 
konularında Enstitü Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile; 
 
7-Anabilim Dalı koordinatörleri için görev tanımlarının yapılarak daha işlevsel hale 
getirilmesi ve konunun Anabilim Dallarına yazılarak görüş alınmasına oybirliği ile; 
 
8-Enstitü Yönetim Kurulu üyesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU’nun yerine Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr 
Ali DÖNMEZ ‘in seçilmesine oybirliği ile, 
 
 
 
 
 



 
9-Psikoloji Anabilim  Dalı’nın önerisi ile Psikoloji Anabilim Dalı bünyesinde “Gelişim 
Psikolojisi Yüksek Lisans Programı” açılmasına, oybirliği ile, 
 
10-İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Anabilim Dalı’nın önerisi ile İnsan 
Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Anabilim Dalı bünyesinde “İnsan Kaynakları 
Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı” doktora programı açılmasına ve mevcut birinci öğretim 
tezsiz yüksek lisans programına 2010-2011 güz yarıyılından itibaren öğrenci alınmasına 
oybirliği ile , 
 
11-Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı’nın önerisi ile Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı 
bünyesinde “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları” doktora programı açılmasına 
oyçokluğu ile , 
 
12-Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı’nın önerisi ile SBE’ ye bağlı disiplinler arası 
Karşılaştırmalı Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı ve  bu anabilim dalına bağlı 
‘Karşılaştırmalı Avrupa ve Türk Siyasal Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı’’ 
açılmasına oy çokluğu ile , 
 
13-Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi(BİYEP)konusunda, BİYEP bütçesinin kullanılabilirliğinin 
araştırılması için SBE Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile , 
 
14-YÖK Genel Kurulunun 27.08.2009 tarihli kararı ile Kamu, Özel ve Maliye olarak 3(üç)’e 
çıkarılan Anabilim Dallarının temsil yetkisinin Hukuk Fakültesi Dekanına verilmesine 
karşılık, anılan Anabilim Dalları Başkanlarının SBE kuruluna davet edilmesine oybirliği ile , 
 
15-Alınan tüm kararların Rektörlüğe arzına oy birliği ile; 
 
Karar alındı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
ENSTİTÜ KARARLARI 

 
 
 
 
Toplantı Sayısı :40 
 
Toplantı Kararı:28/05/2009 
 
 
 1-Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde(Ö.İ.B.S)Kayıtlı bulunan 
ve 2009/2010 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemlerinde yüksek lisans ve doktora 
programlarında okutulmak üzere ilgili anabilim dalları tarafından aktif hale getirilerek 
(açılarak) SBE’ ye sunulan derslerin, seminerlerin ve uzmanlık alan derslerinin 
onaylanmasına ve havuz derslerine katılması istenilen derslerin eklenmesine oybirliği ile,   
 
2-2008-2009 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemlerinde,2547 sayılı Kanunun 31.ve 40/a 
maddeleri uyarınca ders ve seminer vermek üzere görevlendirilmesi ilgili anabilim dallarınca 
talep edilen  Ankara Üniversitesi dışından öğretim üyeleri, öğretim görevlisi olarak 
görevlendirilmesi istenilen doktoralı araştırma görevlileri ile emekli öğretim üyelerinin 
görevlendirmelerinin ve 2008-2009 eğitim-öğretim yılı ders,seminer ve uzmanlık alan dersleri 
programlarının açılması için SBE Kurulu tarafından SBE Yönetim Kuruluna yetki 
verilmesine oybirliği ile, 
 
3-SBE Kurulunda onaylanan dersler aktif hale geleceğinden bu işlemler bittikten sonra, yeni 
açılması teklif edilen anabilim dallarına ait olanlar hariç olmak üzere,ders programlarında 
haklı ve geçerli talepler dışında hiçbir değişikliğin yapılamayacağına ve ders bildiriminde 
bulunmayan programlara öğrenci alınmayacağına oybirliği ile, 
 
4-2009-2010 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarı yıllarında, SBE anabilim dalları tarafından 
bildirilen uzmanlık alan derslerinin, Ankara Üniversitesi Lisanüstü Eğitim-Öğretim 
Yönetmeliğinin 19.maddesinin 3.fıkrası ve 28.maddesinin 5.fıkrası gereğince yaz ve ara tatil 
dönemlerinde  de, halihazırda devam etmekte olan haftalık ders programlarında olduğu 
gibi,aynı ad altında,aynı gün,saat ve yerde yapılmasının onaylanmasına oybirliği ile, 
 
5-Yılda iki kez Mart ve Ekim Döneminde yapılan Doktora Yeterlik Sınavlarının, SBE ve 
anabilim dallarının iş akışını rahatlatmak amacıyla, Aralık ve Mayıs Dönemi Doktora 
Yeterliği olarak 2008-2009 eğitim-öğretim yılı güz döneminden (birinci yarıyılından) itibaren 
uygulanan düzenlemenin devam etmesine ve 2009-2010 eğitim-öğretim yılı akademik 
takviminde gerekli düzenlemelerin yapılması için SBE Yönetim Kuruluna yetki verilmesine 
oybirliği ile, 
 
6-SBE’ ye bağlı anabilim dalları tarafından sonradan gönderilecek bütün değişiklik 
tekliflerinin değerlendirilmesinde SBE Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile, 
 
7-SBE Yönetim Kurulu üyeliği süresi 17.04.2009 tarihinde dolan İlahiyat Fakültesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Nahide BOZKURT’un yeniden seçilmesine oybirliği ile, 



 
8-Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği süresi 23.06.2009 tarihinde dolacak olan Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU’nun yeniden aday 
gösterilmesi ve süresinin bitiminde tekrar seçilmesine oy birliği ile, 
 
9-Halen Özel Hukuk Anabilim Dalı tarafından verilmekte olan Deniz Hukuku dersinin, Kamu 
Hukuku Anabilim Dalı tarafından verilmesi hususundaki anlaşmazlık konusunda ise, dersin 
Özel Hukuk Anabilim Dalında açılmasına dair YÖK kararı nedeni ile mevcut durumun 
korunması gerektiği ve bu nedenle yeni bir görüşme yapılmasına gerek bulunmadığına,oy 
birliği ile, 
 
10-Sosyoloji Anabilim Dalı’nın önerisi ile Sosyoloji Anabilim Dalı bünyesinde “İnsan 
İlişkileri Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı” açılmasına, oybirliği ile, 
 
11-Psikoloji Anabilim Dalı’nın önerisi ile Psikoloji Anabilim Dalı bünyesinde “Gelişim 
Psikolojisi Yüksek Lisans Programı” açılmasına, oy birliği ile 
 
12-Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün önerisi ile 
SBE’ ye bağlı disiplinler arası “Latin Amerika Çalışmaları Anabilim Dalı” ve bu anabilim 
dalına bağlı “Latin Amerika Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı” 
açılmasına oybirliği ile, 
 
13-Uluslar arası İlişkiler Anabilim Dalı’nın önerisi ile Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 
bünyesinde “Afrika Çalışmaları Yüksek Lisans Programı” açılmasının onaylanmasına, ancak 
anılan yüksek lisans programında verilecek dersler, bu derslerin içerikleri konularında çalışma 
yapmak üzere bir komisyon kurulmasına, komisyonun aşağıdaki öğretim üyelerinden 
oluşmasına,bu komisyonun  05.06.2009 tarihinde saat 10:00’da Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Yönetim Kurulu Odasında toplanmasına,SBE müdürünün anılan çalışmanın yapılması ve 
sonuçlandırılmasında yetkili kılınmasına oy çokluğu ile, 
 
Prof. Dr. Işın YALÇINKAYA(Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi) 
Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR (İlahiyat Fakültesi) 
Prof. Dr. İlhan UZGEL(Siyasal Bilgiler Fakültesi) 
Doç. Dr. Çiler DURSUN(İletişim Fakültesi) 
Doç. Dr. Sanem BAYKAL(Hukuk Fakültesi) 
 
14-Alınan tüm kararların Rektörlüğe arzına oy birliği ile, 
 
Karar verildi                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

ENSTİTÜ KARARLARI 
 
 
Toplantı Sayısı : 39 
 
Toplantı Tarihi: 03/02/2009 
 
1-Enstitümüz Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde (Ö.İ.B.S)kayıtlı bulunan ve 2008-2009 eğitim-
öğretim yılı birinci ve ikinci yarıyılında yüksek lisans ve doktora programlarımızda 
okutulmak üzere ilgili Anabilim Dallarımızca aktif hale getirilerek (açılarak)Enstitümüze 
sunulan derslerin, seminerlerin ve uzmanlık alan derslerinin onaylanmasına ve havuz 
derslerine katılması istenilen derslerin eklenmesine, 
 
2-2008-2009 eğitim-öğretim yılı birinci ve ikinci yarıyıllarında, 2547 sayılı Kanunun 31.ve 
40/a maddeleri uyarınca ders ve seminer vermek üzere görevlendirilmesi ilgili Anabilim 
Dallarınca talep edilen üniversitemiz dışı öğretim üyeleri, öğretim görevlisi olarak 
görevlendirilmesi istenilen doktoralı araştırma görevlileri  ile emekli öğretim üyelerinin 
görevlendirmelerinin, 2008-2009 eğitim-öğretim yılı ders, seminer ve uzmanlık alan dersleri 
programlarının Enstitü Kurulunda onaylanması nedeniyle, Enstitü Kurulundan sonra 
yapılacak ilk Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmesine, 
 
3-Enstitü Kurulunda onaylanan dersler aktif hale geleceğinden, bu işlemler bittikten sonra 
ders programlarında haklı ve geçerli talepler dışında hiçbir değişikliğin yapılamayacağına ve 
ders bildiriminde bulunmayan programlara öğrenci alınmayacağına, 
 
4-2008-2009 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında, Enstitümüz Anabilim Dalları 
tarafından bildirilen uzmanlık alan derslerinin, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 
Öğretim Yönetmeliğinin 19.maddesinin 3.fıkrası ve 28.maddesinin 5.fıkrası gereğince yaz ve 
ara tatil dönemlerinde de,halihazırda devam etmekte olan haftalık ders programlarında olduğu 
gibi,aynı ad altında,aynı gün,saat ve yerde yapılmasının onaylanmasına, 
 
5-Yılda iki kez Mart ve Ekim Döneminde yapılan Doktora Yeterlik Sınavlarının, 
Enstitümüzün ve Anabilim Dallarımızın iş akışını rahatlatmak amacıyla, Aralık ve Mayıs 
Dönemi Doktora Yeterliği olarak 2008-2009 eğitim-öğretim yılı birinci yarıyılından itibaren 
uygulanmasına ve 2008-2009 eğitim-öğretim yılı akademik takviminde gerekli 
düzenlemelerin yapılması için Enstitü Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, 
 
6-Enstitümüze bağlı Anabilim Dalları tarafından sonradan gönderilecek bütün değişiklik 
tekliflerinin değerlendirilmesinde Enstitü Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, 
 
 
7-Sosyal Bilimler Enstitü tarafından 2009 yılı içinde Akademik İlişkiler Çalıştayı 
düzenleyerek, Enstitü-Anabilim Dalları arasındaki etkileşim ve iletişimin güçlendirilmesine 
ve konu ile ilgili komisyon kurulmasına, komisyonunun aşağıdaki üyelerden 
oluşmasına,komisyonun çalışmaları hakkında 1(bir)ay içinde rapor hazırlamasına, 
 



        
Enstitü Temsilcileri Prof. Dr. Aytül KASAPOĞLU ve Y.Doç. Dr. Müge KART 
Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doç. Dr Erdal CENGİZ 
İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ 
İletişim Fakültesi Doç. Dr .Ruken ÖZTÜRK 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Y.Doç. Dr. Meltem KAYIRAN 
 
8-Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezinin önerisi ile Enstitümüz bünyesinde 
disiplinler arası “İnsan Hakları Anabilim Dalı kurulması ve bu alanda Yüksek Lisans 
Programı” açılmasına, oybirliği ile, 
 
9-Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalında yürütülmekte olan, Yüksek Lisans Programını 
tamamlayacak nitelikte  Doktora Programı açılmasına oy çokluğu ile, 
 
10-Yönetim Kurulu üyelerimizden nisan 2009 itibari ile süresi dolacak olan Prof. Dr. Nahide 
BOZKURT ile haziran 2009 itibari ile süresi dolacak olan Doç. Dr. Ruken ÖZTÜRK’ün 
görev sürelerini uzatma yetkisinin Enstitü Müdürü’ne verilmesine, 
 
11-Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yabancı dilde on-line hakemli bir dergi çıkarma 
çalışmalarına başlanmasına  ve Doç. Dr. Ruken ÖZTÜRK ile Y.Doç. Dr. Müge KART 
koordinatörlüğünde gerekli çalışmaların yapılmasına, 
 
12-Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 2009 yılında düzenlenecek Çalıştayların konu, tarih 
ve yerlerinin aşağıdaki şekilde kabulüne, 
      a.)Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik İlişkiler Çalıştayı 10-11 Nisan 2009 Beypazarı 
      b.)Sosyal Bilimler Enstitüsü II. Öğretimi Değerlendirme Çalıştayı 20-21 Eylül 2009 
Beypazarı 
      c.)Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının Erasmus Denkliği 
Çalıştayı 20-21 Kasım 2009 Beypazarı 
 
13-Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasının yenilenmesi, işlevlerinin zenginleştirilmesi için 
İletişim Fakültesi koordinatörlüğünde çalışma toplantıları düzenlenmesi,ilk toplantının 20 
Şubat 2009 tarihinde yapılmasına, 
 
14-5806 sayılı Af Kanunu çerçevesinde af başvurusunda bulunanlardan; yüksek lisans için 
gerekli ders yükümlülüğünü tamamlayıp, tez önerisi vermiş olanlar ile doktora programı için 
doktora yeterlilik sınavını başararak,tez önerisi teslim etmiş olanların intibak çalışmalarının 
öncelikli olarak ele alınmasına  
 
Karar verildi. 
 


