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1-Prof. Dr. Ali DÖNMEZ’ in emekli olması nedeniyle boşalan Enstitü Yönetim Kurulu’ na  
üye seçilmek üzere aday gösterilen Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merthan DÜNDAR’ ın  3 (üç) yıl süre ile Enstitü Yönetim Kurulu 
üyeliğine seçilmesine oybirliği ile,  
 
2-2012-2013 eğitim-öğretim yılı ders programlarının Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek 
karara bağlanması ve diğer işlemler için Enstitü Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği 
ile, 
 
3- Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde (Ö.İ.B.S.) kayıtlı bulunan 
ve 2012-2013 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 onaylanması ve program ders kataloğunda 
yer alması  istenilen derslerin eklenmesi ya da çıkartılması konusunda Enstitü Yönetim 
Kuruluna yetki verilmesine ve ayrıca Uzmanlık Alan derslerinin tatil dönemlerinde de aynı 
gün yer ve saatte devam etmesine oybirliği ile,  
 
4-2012-2013 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 doktora derecesine sahip araştırma görevlileri ile emekli öğretim 
üyelerinin görevlendirmelerinin ve 2012-2013 eğitim-öğretim yılı ders, seminer ve uzmanlık 
alan dersleri programlarının açılması için SBE Kurulu tarafından SBE Yönetim Kuruluna 
yetki verilmesine oybirliği ile, 
 
5-2012-2013 eğitim-öğretim yılı Akademik Takviminin hazırlanması ve Enstitü Yönetim 
Kurulunda görüşülerek karara bağlanması için Enstitü Yönetim Kuruluna yetki verilmesine 
oybirliği ile, 
 
6-Yeni açılması teklif edilen Disiplinlerarası “Fikri Mülkiyet Hakları, Teknoloji Politikaları 
ve İnovasyon Yönetimi Anabilim Dalı” adının “Fikri Mülkiyet Hakları, Teknoloji Politikaları 
ve Yenileşim Yönetimi Anabilim Dalı” olarak değiştirilmesinin reddine oyçokluğu ile,  
 
7-Yeni açılması teklif edilen Disiplinlerarası “Fikri Mülkiyet Hakları, Teknoloji Politikaları 
ve İnovasyon Yönetimi Anabilim Dalı ve buna bağlı Tezsiz Yüksek Lisans Programı” 
açılmasına  oyçokluğu ile,  
 
8-Yeni açılması teklif edilen Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalına bağlı “Doktora ve 
Yüksek Lisans Programı” açılmasına  ilişkin konunun, ek gündem maddesi olarak alınmasına 
oyçokluğu ile,  
 

 



9- Yeni açılması teklif edilen Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalına bağlı “Doktora ve 
Yüksek Lisans Programı” açılmasına oyçokluğu ile,  
 
10-2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren geçerli olmak üzere lisansüstü 
programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan ancak Bilimsel Hazırlık uygulamasına tabi olması 
uygun bulunan öğrenciler için Anabilim Dalları tarafından belirlenen “Bilimsel Hazırlık 
Uygulama Ölçütlerinin” kabulüne ve Enstitü web sayfasında ilanına oybirliği ile,  

  
11-2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren geçerli olmak üzere lisansüstü 
programlardan mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin, tamamlaması gereken toplam kredi 
miktarının belirlenebilmesi için Anabilim Dalları tarafından belirlenen ve Enstitü tarafından 
tablo haline getirilen “Mezuniyet İçin Gerekli Asgari Toplam Kredi”  tablosunun  kabulüne ve 
Enstitü web sayfasında ilanına oybirliği ile,  
 
12- Alınan tüm kararların Rektörlüğe arzına oy birliği ile;  
 

Karar verildi. 
    
 


