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Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurulu, 25 Haziran 2021 tarihinde saat 14.00’de Enstitü Müdürü Prof.Dr. Z.Kenan BİLİCİ başkanlığında 

toplanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

 

 1-Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı 52 Anabilim Dalının lisansüstü programlarının diploma derecelerinin (degree) Anabilim Dalı 

Başkanlıklarınca önerildiği hâliyle  kabulüne,   

 2-2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında ilk kez açılacak derslerin Anabilim Dalı Başkanlıklarınca önerildiği hâliyle 

kabulüne ve  Rektörlük Makamı’na arz edilmesine, 

 3-Bir yılı aşkın bir süredir devam eden Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını dolayısıyla toplanamayan Anabilim Dalı kurullarının, 

normalleşme sürecine bağlı olarak, 7 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yüz yüze toplanarak karar üretmesi ve alınan kararların kurul üyelerinin 

ıslak imzalarıyla birlikte Enstitü Müdürlüğüne iletilmesi uygulamasına geçilmesine, bu bağlamda, doğrudan Enstitüye bağlı Anabilim Dallarının 

kurul kararlarında, programlarda ders vermek üzere Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla görevlendirilmiş öğretim elemanlarının ıslak imzalarının 

bulunmasına  

 4-Mezuniyet aşamasında kimi kez karşılaşılan ciddi bir sorun olarak, lisansüstü öğrencilerin almakla yükümlü oldukları “Uzmanlık Alan 

Dersi” ile “Yeterliğe Hazırlık” ve “Tez Çalışması” derslerinin, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 

gereğince, aşağıda belirtilen sıra ve düzene bağlı olarak, her yarıyılın ekle-bırak dönemi sonuna kadar danışman veya tez danışmanı tarafından  

kontrol edilerek  ve ders kayıt onaylarının da bu sıra ve düzene göre yapılmasının kabulüne, 

 A-“Uzmanlık Alan Dersi”nin, tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanmadan öğrenciye verilmemesi esastır. Tez danışmanı 

atanan her öğrenci, mezuniyetine kadar geçen süre içinde her yarıyıl tez danışmanı tarafından verilen bu dersi almakla yükümlüdür. 

 B-Her doktora öğrencisi en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar “Yeterlik Sınavı”na girmekle yükümlüdür. Tez danışmanı, doktora öğrencisi 

için “Yeterlik Sınavı”na gireceği yarıyılda öğrencinin “Yeterliğe Hazırlık” dersini almasını sağlamalıdır. “Yeterliğe Hazırlık” dersinden başarılı 

olunmadan “Tez Çalışması” dersi alınamaz. 

 C-“Yeterliğe Hazırlık” dersini alan ve ilgili yarıyılın sonunda “Yeterlik Sınavı”na girerek başarılı olan her doktora öğrencisi, mezuniyetine 

kadar geçen süre içinde her yarıyıl “Tez Çalışması” dersini almakla yükümlüdür. 

  



 

 5-Tez İzleme Komitesi’nin oluşturulması ve komite üyeliklerinde değişiklik yapılması hususlarına açıklık kazandırılmasını teminen, 

 A-Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin “Doktora programı”nın “Tez izleme komitesi”ni düzenleyen 

25.maddesinin 2.fıkrasında yer alan  “Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü 

anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır.” hükmü gereğince, tez izleme komitesinin bir üyesinin, dış paydaş olarak, 

Üniversitemizin diğer fakültelerine veya Üniversitemiz dışından bir yükseköğretim kurumuna mensup kadrolu öğretim üyesi olmasına dikkat 

edilmesine,  

 B-Tez İzleme Komitesi toplantılarına katılımın, esas itibariyle, akademik bir görev olduğu dikkate alınarak, komite toplantılarına mazeretsiz 

olarak üst üste iki veya aralıklı olarak üç kez katılmayan üye için, tez danışmanının talebi,  Anabilim/Anasanat Dalı kurulunun önerisi ve Enstitü 

Yönetim Kurulu’nun onayı ile değişiklik yapılabilmesine, 

 C-Tez izleme komitesi üyelerinin çeşitli nedenlerle komite üyeliğinden  ayrılmak istediklerine ilişkin taleplerle de karşılaşıldığı dikkate 

alınarak, kabul edilebilir ve geçerli bir gerekçeyle, öğretim üyesinin ilk komite toplantısının akabinde tez izleme komitesinden çekilme isteminde 

bulunabilmesine, mücbir sebepler dışında, ikinci komite toplantısından itibaren üyelerde değişiklik yapılması yoluna gidilmemesine,  

 6-Yaş haddinden emekli olan öğretim üyelerinin üzerindeki tez danışmanlıklarının ilgili Anabilim Dalı’nın kadrolu öğretim üyelerine 

aktarılmasının esas olduğu, buna karşılık, yeni tez danışmanının talebi, Anabilim Dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, 

emekli öğretim üyelerinin Tez İzleme Komitesi üyeliğine devam etmelerine ve/veya ikinci tez danışmanı olarak atanmalarına, 

 7-2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren, hazırlanan  tezlerin basılı olarak tesliminde bir değişikliğe gidilmesine ve tez jürisi tarafından 

kabul edilen tezlerin, CD olarak iki (2) kopya hâlinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne teslim edilmesine, bu bağlamda, sözkonusu 

CD’lerden birinin Üniversitemiz Açık Erişim sistemine ve ilgili fakülte kütüphânesine yüklenmek üzere Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 

Başkanlığı’na iletilmesine; diğerinin de, Enstitü Müdürlüğünce YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne yüklenerek öğrencinin dosyasına konulmasına, kezâ, 

dönem projeleri için de benzer bir yolun izlenerek, dönem projesinin, değerlendirme formu ile birlikte CD  olarak iki (2) kopya hâlinde Enstitü 

Müdürlüğüne teslim edilmesine, sözkonusu CD’lerden birinin ilgili fakülte kütüphânesine yüklenmek üzere Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 

Başkanlığı’na iletilmesine, diğerinin de, öğrencinin dosyasına konulmasına,  dönem projeleri için intihal tespit programı (TURNITIN) 

uygulamasına da 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren son verilmesine, 

 8-Anabilim Dalı Başkanlıklarının, Enstitü bünyesindeki II.öğretim tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin seçtikleri 

derslerin  kredi toplamları karşılığında katkı payı olarak ödedikleri ücretleri gösterir banka dekontlarını teslim alarak ders kayıtlarını onaylamaları 

ve banka dekontlarını da bir listeyle Enstitü Müdürlüğüne iletmelerine,   

 9-18 Mayıs 2021 tarihli ve 31485 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 

Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 

1.maddesindeki  “3/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı 

Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “seksen” ibaresi 

“seksen beş” olarak değiştirilmiştir.” hükmü ile 2.maddeye eklenen ve “Yabancı dil sınavına ilişkin geçiş hükmü”nü düzenleyen 2.maddenin 



1.fıkrasındaki “Yükseköğretim kurumlarının yabancı dilde eğitim veren programlarındaki öğretim elemanı kadrosunun, 8 inci maddenin 

yedinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan yabancı dil asgari başarı şartını 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi başına kadar sağlaması 

gerekir. Bu şartın sağlanamaması halinde, söz konusu programlara yeni kontenjan verilmez.” hükmü gereğince, Enstitü bünyesindeki yabancı 

dilde lisansüstü eğitim-öğretim veren programlarda yer alan öğretim elemanlarının 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılına kadar söz konusu 

şartları sağlamadıkları taktirde, programa/programlara 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında lisansüstü kontenjan verilmemesine,  

 10-Enstitümüz lisansüstü programlarının “ders  havuzu”nda yer alan derslerin, Anabilim Dalı Başkanlıklarınca güz ve/veya bahar  

yarıyıllarında açılmasının mümkün olduğu dikkate alınarak,  söz konusu dersler için Enstitü Müdürlüğü ile ayrıca yazışma yapılmamasına,  

 11-Anabilim Dalı Başkanlıkları ile tez danışmanlarının, öğrencinin ilgili lisansüstü programdan mezun olması için Anabilim Dalı tarafından 

belirlenmiş olan toplam kredi yükünü dikkate alarak, özellikle doktora öğrencilerine  seçmeli ders olarak verilecek yüksek lisans derslerinin farklı 

AKTS yüküne sahip olduğuna dikkat edilmesine, 

 12-Tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilere, doktora programındaki derslerin seçmeli ders olarak verilebilmesinin, sadece 

akademik bağlamda değil, aynı zamanda ileride ortaya çıkabilecek muhtemel sorunlar dolayısıyla da doğru olmayacağına, bu itibarla, yüksek lisans 

öğrencilerinin ders onaylarında bu hususa dikkat edilmesine, seçmeli ders olarak doktora dersinin/derslerinin iptal edilmesine,  

13- Enstitü Müdürlüğünün, tez danışmanlığı değişikliğine ilişkin 24.03.2021 tarihli ve E.77090 sayılı yazısında belirtilen ilke ve kriterlerin 

uygulanmasında değişikliğe gidilerek, tez danışmanının yaş dolayısıyla emekliliğe ayrılması, Üniversitedeki görevinden ayrılması, vefat ya da altı 

ay veya daha uzun süreli il dışı/yurt dışı görevlendirilmesi gibi sebepler dışında, öğrencinin tez danışmanı değişikliği ya da tez danışmanının bir 

öğrencinin danışmanlığından çekilmesi istemlerinin, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince 

makûl ve kabul edilir  “gerekçe”lerle değerlendirilmesine, bununla birlikte, tez danışmanı atanmasına ilişkin süreçlerde, Enstitü Yönetim 

Kurulu’nun, Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin “Diğer Hükümler”ini düzenleyen 

35.maddesinin 3.fıkrasında zikredilen “…tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, 

tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir.” hükmünü 

esas alarak karar vereceği gözönünde bulundurularak, tez danışmanı değişikliği taleplerinde, Anabilim Dalı Başkanlıklarının  kadrolu öğretim 

üyelerinin üzerlerindeki tez danışmanlıkları sayısını dikkate almalarına, 

 

karar verilmiştir. 

 


