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ANKARA ÜNİVERSİTESİ  

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  

ENSTİTÜ KURULU KARAR ÖRNEĞİ 

 

 

Toplantı Sayısı : 105 

Toplantı Tarihi : 20/04/2022 

 

 

1-Denizcilik, Ulaştırma Hukuku ve Siyaseti Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 13.04.2022 tarihli ve E-60525308-622.03-481441 sayılı yazısı ve 

ekindeki Anabilim Dalı kurulu kararıyla “Deniz Hukuku Tezli Yüksek Lisans II.Öğretim Programı (İngilizce)”nın “Deniz Hukuku Tezli Yüksek 

Lisans Programı (İngilizce)” adıyla örgün programa dönüştürülmesi teklifinin katılanların oybirliğiyle kabulüne ve Üniversitemiz Senatosu’nun 

onayıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na iletilmek üzere Rektörlük Makamı’na arzına,  

 

2-Lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin olarak,  tez danışmanı ve tez konusu belirlenmesi süreçlerinde yaşanan sorun ve karışıklığın önüne 

geçilmesini sağlamak amacıyla,  

a-Tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilerin tez danışmanlarının “en geç birinci yarıyılın sonuna kadar” belirlenmesi, fakat 

öğrencinin “tez konusu/başlığı”nın danışmanıyla birlikte “en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar” belirlenmekle birlikte, derslerini başarıyla 

tamamladıktan sonraki tercihen ilk ay içinde ve “tez önerisi” olarak Enstitüye önerilmesine,  

b- Doktora programına kayıtlı öğrencilerin de tez danışmanlarını “en geç birinci yarıyılın sonuna kadar”  belirlemekle birlikte, Ankara 

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin “Doktora programı”nın “Tez danışmanı atanması ve değişikliği”ni düzenleyen 

23.maddesi 1.fıkrasındaki “Tez danışmanı ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez 

danışmanı, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanır.” hükmünde bir  zaman sınırı olmadığı görülerek, “tez konusu/başlığı”nın da, “Yeterlik 

sınavı”nın akabinde gerçekleştirilecek “Tez önerisi savunması”ndan sonra belirlenerek üç gün içinde savunma tutanağıyla birlikte  Enstitüye 

önerilmesine, 

c-Böylelikle, sözkonusu programlara kayıtlı lisansüstü öğrencilerin tez konusu/başlıklarının kabul edilmiş ve onaylanmış “tez önerisi”ndeki 

hâlleriyle Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’ne işlenerek  tez aşamasına geçirilmelerine, 

 

3- Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin “Yüksek lisans programı”nın “Tezli yüksek lisans diploması”nı 

düzenleyen 17.maddesinin 1.fıkrasındaki “Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek 

lisans tezinin ciltlenmiş en az üç nüshasını ve dijital kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi 

şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.” hükmü ile  anılan Yönetmelik’in “Doktora 
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programı”nın “Doktora diploması”nı düzenleyen 28.maddesi 1.fıkrasındaki “Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak 

kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç nüshasını ve dijital kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim 

eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.” hükmünde  yer alan “bir ay”lık süre içinde tezlerini 

teslim edecek öğrencilerin, tezlerinin dijital kopyalarını tez danışmanının onayına sunmalarına ve danışmanın gerekli şeklî değişikliklerin 

yapıldığına ilişkin onayıyla birlikte Anabilim Dalı Başkanlığının resmî yazısı ekinde Enstitüye iletilmesine yönelik tavsiye kararı alınmasına, 

 

   toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir. 

 

 


