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ANKARA ÜNİVERSİTESİ  

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  

ENSTİTÜ KURULU KARAR ÖRNEĞİ 

 

 

Toplantı Sayısı : 102 

Toplantı Tarihi : 02/12/2021 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurulu, 02 Aralık 2021 tarihinde ve saat 10.30’da Enstitü Müdürü Prof. Dr. Z. Kenan BİLİCİ’nin başkanlığında 

toplanmış;  

 

 1-Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılacak lisansüstü programlar dolayısıyla her yarıyılda Anabilim Dalı Başkanlıklarından istenen 

kontenjan taleplerinin, Enstitü Müdürlüğü’nce belirlenen son tarihe kadar gönderilmesinin esas olduğu, süresi içerisinde iletilmeyen kontenjan 

taleplerinin değerlendirmeye alınmamasına, 

 

 2-Yürürlükteki Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 

bahar yarıyılı için açılacak programlarda bilimsel değerlendirme sınavının yapılmasına, buna karşılık, anılan Yönetmelik’in ilgili maddelerinde, 

sınavların yazılı ve/veya sözlü olarak yapılmasına imkân verecek Yönetmelik değişikliğinin Resmî Gazete’de yayınlanması durumunda,  anılan 

yarıyılda uygulanmasına, bu itibarla, Üniversitemizce bahar yarıyılı için belirlenen akademik takvimdeki sınav aralığının sınırlı bir zamana 

yayıldığı ve sınav sonuçlarının da bu süre içinde ilân edilerek kayıt işlemlerinin tamamlanacağı dikkate alınarak,  yapılacak sınavın/sınavların asıl 

ve yedek jürilerine âit listeler ile sınav sonuçlarının belirlenen tarihler içerisinde ve eksiksiz bir şekilde Enstitü Müdürlüğüne iletilmesine,  

 

3-Anabilim Dalı Başkanlıklarınca iletilen lisansüstü kontenjan taleplerinin, her programda, kadrolu öğretim üyesi ile programa kayıtlı aktif 

öğrenci sayısı ve öğrencilerin programdan zamanında mezun olma yüzdeleri dikkate alınarak değerlendirmeye tâbi tutulmasına, prensip olarak, 

tezli yüksek lisans ve doktora programlarının kontenjanları için talep edilen azami öğrenci sayının, programın yürütüldüğü Bilim/Anabilim Dalı’nın 

kadrolu öğretim üyesi sayısını aşmamasına,    

 

 4-Lisansüstü programların kontenjanlarının belirlenmesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilân edilen ve lisansüstü 

programlardaki asgari öğretim üyesi yeterliliklerine ilişkin yürürlükteki kriterler ile “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin “Diğer 

hükümler”ini düzenleyen 35.maddesinin 3.fıkrası hükmünün esas alınmasına,    
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 5-Lisansüstü programların kontenjan taleplerinde, her program için kabul edilecek öğrenci sayısının asgari 2 (iki) olarak belirlenmesine,  

 

 6-Başvuracak adayların lisans veya yüksek lisans mezuniyet not ortalamalarının, programların akademik ağırlıklarının birbirinden farklı 

olması dikkate alınarak, Tezsiz Yüksek Lisans programları için asgari 2.00/4.00, Tezli Yüksek Lisans programları için asgari 2.25/4.00 ve Doktora 

programları için asgari 2.75/4.00 olarak belirlenmesine, 

 

7-Doçentlik başvurusu süreçlerinde ortaya çıkan sorunlar dolayısıyla mağduriyet oluşturduğu gözlemlenen Bütünleşik Doktora programı için 

talep edilen kontenjanların 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı listesinden çıkartılmasına,  

 

8-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirlediği kriterler kapsamında asgari öğretim üyesi sayısı yetersiz olduğu için lisansüstü program 

açması mümkün olamayan Bilim Dalları konusunun yetkili makam ve mercilere iletilmesine,  

 

toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir. 

 

 
 


