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T.C. 

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

         EĞİTİM KOMİSYONU TOPLANTISI 
 

 

OTURUM TARİHİ OTURUM SAYISI KARAR SAYISI 
22.04.2021 05               2021 /05/01-03 

 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Eğitim Komisyonu Prof. Dr. İsmail ÇAKIR 

başkanlığında video konferans programı üzerinden 22 Nisan 2021 tarihinde saat 10.30’da 

toplandı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilerek aşağıda yazılı kararlar alındı. 

 

GÜNDEM MADDELERİ: 
 

1. Üniversitemize ait yabancı dille öğretim yapan lisans programlarına kayıtlanan 

uluslararası öğrencilerin eğitim aldığı programın en geç yedinci yarıyılının sonuna kadar 

T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER), Dil Eğitimi Uygulama 

ve Araştırma Merkezleri (DİLMER) ve TYS düzeyindeki Türkçe yeterlilik 

sınavlarından alacakları en az B1 düzeyinde Türkçe bildiğine dair belgeyi, kayıtlı olduğu 

akademik birime sunmasının gerekliliğine dair yönerge değişiklik taslağının gerek 

yönerge değişiklik teklifi, gerekse yabancı dil ağırlıklı lisans programlarında kayıtlı 

uluslararası öğrenciler için en az B1 düzeyinde Türkçe bildiğine dair belgeyi, kayıtlı 

olduğu akademik birime sunmasının Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ön Lisans ve 

Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 26 ıncı maddesinin (a) bendi gereğince, ilgili 

bölüm kurullarınca diğer mezuniyet koşulu olarak kabul edilmesi ile ilgili hususlar 

hakkında Akademik birimlerden gelen görüş ve önerilerin görüşülmesi  

2. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün 05.04.2021 tarih ve E.7185 sayılı yazısındaki 

2021/05/01 Enstitü Kurul Kararı ile, Bölge Çalışmaları Enstitüsü ve İslami Araştırmalar 

Enstitüsü görüşlerinin de yer aldığı Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair teklifin görüşülmesi. 

3. 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında 
Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile 

Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri sebebiyle, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisans 
Özel Öğrenci Yönergesinin ekteki şekliyle değiştirilmesi konusunun görüşülmesi. 

4. Ek gündem maddesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.Evrak sorgulaması
https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5451&eD=BSA3028UR2&eS=8475 adresinden yapılabilir.

Evrak Sayısı:  8475
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T.C. 

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

                            EĞİTİM KOMİSYONU TOPLANTISI 
 

 

 

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ: 
 

2021/05/01- Üniversitemize ait yabancı dille öğretim yapan lisans programlarına kayıtlanan 

uluslararası öğrencilerin eğitim aldığı programın en geç yedinci yarıyılının sonuna kadar T.C. 

Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER), Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezleri (DİLMER) ve TYS düzeyindeki Türkçe yeterlilik sınavlarından alacakları en az B1 

düzeyinde Türkçe bildiğine dair belgeyi, kayıtlı olduğu akademik birime sunmasının 

gerekliliğine dair yönerge değişiklik taslağının gerek yönerge değişiklik teklifi, gerekse yabancı 

dil ağırlıklı lisans programlarında kayıtlı uluslararası öğrenciler için en az B1 düzeyinde Türkçe 

bildiğine dair belgeyi, kayıtlı olduğu akademik birime sunmasının Ankara Sosyal Bilimler 

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 26 ıncı maddesinin (a) bendi 

gereğince, ilgili bölüm kurullarınca diğer mezuniyet koşulu olarak kabul edilmesi ile ilgili 

hususlar hakkında Akademik birimlerden gelen görüş ve öneriler görüşüldü ve Dr. Öğr. Üyesi 

Hüseyin TUNÇ  ve Dr. Öğr. Üyesi Fethullah BAYRAKTAR’ın karşı oylarıyla oy çokluğuyla konu ile 

ilgili aşağıdaki şekilde karar alındı. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTURUM TARİHİ OTURUM SAYISI KARAR SAYISI 
 22.04.2021 05 2021 /05/01 



3 

 

 

T.C. 

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

                            EĞİTİM KOMİSYONU TOPLANTISI 
 

 

ALINAN KARARLAR: 
 

KARAR NO: 2021/05/01- 2021-2022 akademik yılından başlamak üzere, kayıt hakkı kazanan 

uluslararası lisans öğrencilerle ilgili olarak, Eğitim dili Türkçe olan lisans programları 

haricindeki yabancı dille eğitim yapan lisans programlarına kayıtlanan uluslararası öğrencilerin 

eğitim aldığı programın en geç sekizinci yarıyılının sonuna kadar T.C. Üniversitelerine bağlı 

Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER), Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri 

(DİLMER) ve TYS düzeyindeki Türkçe yeterlilik sınavlarından alacakları en az B1 düzeyinde 

Türkçe bildiğine dair belgeyi kayıtlı olduğu akademik birime sunmasına; bu kapsamda 

Üniversitemiz Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge taslağının Hukuk Müşavirliğine ardından da Senatoya 

sunulmasına karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTURUM TARİHİ OTURUM SAYISI KARAR SAYISI 
 22.04.2021 05 2021 /05/01 
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T.C. 

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

                            EĞİTİM KOMİSYONU TOPLANTISI 
 

 

 

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ : 
 

 2021/05/02- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün 05.04.2021 tarih ve E.7185 sayılı 

yazısındaki 2021/05/01 Enstitü Kurul Kararı ile, Bölge Çalışmaları Enstitüsü ve İslami 

Araştırmalar Enstitüsü görüşlerinin de yer aldığı Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair teklifi görüşüldü. Komisyon üyelerinden Dr. Öğr. 

Üyesi Fethullah BAYRAKTAR ilgili yönetmelik taslağına dair önerilerini aşağıdaki gibi 

paylaştı ve Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

dair teklif oy çokluğuyla, Hukuk Müşavirliğine ve ardından Senatoya sunulmasına ekteki 

şekilde karar alındı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OTURUM TARİHİ OTURUM SAYISI KARAR SAYISI 
 22.04.2021 05 2021 /05/02 
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Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Dr. Öğr. 
Üyesi Fethullah BAYRAKTAR’ın Teklifi 

 
Madde ve 

Fıkra 

 

Mevcut Hali 

 

Önerilen Hali 

 

Gerekçe 

 

 Fethullah BAYRAKTAR Önerisi 

 

 

M. 7 

F. 8 

 

 
Yatay geçişin diğer başvuru koşulları ve 

kontenjanları, ilgili Enstitü Yönetim 

Kurulu kararı ve Senato onayıyla 

belirlenir. 

 

 

Yatay geçişlerle ilgili diğer hususlar Enstitü Kurulu 

tarafından karara bağlanır. 

Yatay geçişle ilgili genel kurallar Senato 

tarafından Yönetmelik’ten sonra kabul edilen 

Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi ile 

belirlenmiş durumda. Günübirlik kararlar için 

Senato onayı alınması usul ekonomisine uygun 

düşmemektedir. 

Çerçeve Yönetmeliğin 32. Maddesi : “Yatay 

geçiş yoluyla kabul edilme koşulları ilgili 

senato tarafından kabul edilen yönetmelikle 

belirlenir” demektedir. Kontenjan ve Koşullara 

ilişkin bir yetkilendirme ise Yönetmelikle 

uyumlu olmayacaktır. Sadece “diğer hususlar” 

ise Yönetim Kurulunun görev alanındadır. 

Enstitü Kuruluna gerek yoktur. Bu daha pratik 

yol almayı sağlar. 

 

 

M. 9 

F. 1 

 

Yabancı uyruklu öğrenci kabul edilecek 

lisansüstü programlar, başvuru koşulları, 

son başvuru tarihi, istenen belgeler, 

kontenjanlar ve diğer hususlar Enstitü 

Kurulu önerisi ve Senato kararı 

doğrultusunda ilan edilir. 

Yabancı uyruklu öğrenci kabul edilecek lisansüstü 

programlar, başvuru koşulları, son başvuru tarihi, 

istenen belgeler, kontenjanlar ve diğer hususlar 

Senatonun belirlediği genel kurallara uygun olarak 

alınan Enstitü Kurulu kararı doğrultusunda ilan 

edilir. 

 

 

 

İşlemleri hızlandırmak. 

Bu husus ASBÜ Yönetmeliğinin 5. maddesinin 
4. Fıkrası ile uyumsuzdur. Çerçeve 

Yönetmeliğin 35/2 ile de uyumsuzdur. Zira 

nihai yetki Senatodadır. 

M. 10 

F. 1 

… kontenjanın beş katına kadar aday 

bilimsel 

değerlendirme sınavına çağrılabilir. 

… kontenjanın beş katı kadar aday bilimsel 

değerlendirme sınavına çağırılır. 
Farklı yorumlara neden olduğundan. Uygundur 

M. 10 

F. 3 

… kontenjanın beş katına kadar aday 

bilimsel 

değerlendirme sınavına çağrılabilir. 

… kontenjanın beş katı kadar aday bilimsel 

değerlendirme sınavına çağırılır. 
Farklı yorumlara neden olduğundan. Uygundur 

 

 

M. 19 

F. 2 

 

Öğrenciler bilim/anabilim dalı 

başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü 

Yönetim Kurulu onayı ile kendi 

programları dışında dersler seçebilir. Bu 

derslerin toplam kredisi, programın 

toplam kredisinin üçte birinden fazla 

olamaz. 

Öğrenciler danışman onayı ile kendi programları 

dışında dersler seçebilir. İki dersten az olmamak 

kaydıyla seçmeli derslerin sayısı ve içeriği, ilgili 

programın müfredatına uygun olarak anabilim dalı 

kurulları ve akademik danışmanlar tarafından 

belirlenir. 

 

Seçmeli ders üzerindeki kısıtlamalar 

Üniversitemizin disiplinlerarası yaklaşımına 

uygun düşmemektedir. Müfredat kuralları, 

anabilim dalı kararları ve danışman gözetimi 

yeterli görülmelidir. 

 

Öğrenci niçin sadece tek ders 

seçememektedir? 

Yine ilk halindeki 1/3 koşulu anabilim 

dalının genel müfredatının çerçevesini 

bozmadan farklı derslerin alınmasını 

sağlamaktadır. Bu esnetilerek 3 derse kadar 

çıkarılabilir. Ancak daha fazlası yarıdan 

fazlaya tekabül eder ki bu ise ilgili anabilim 

dalı diplomasını alacak öğrencinin lgili 

anabilim dalı kapsamında %50den daha az 

ders alması anlamına gelir. 

“İlgili müfredatla uygun” ders seçilebilmesi 

ise seçme imkanını sınırlandırmaktadır. 

İlk halinin daha uygun olacağı 

kanaatindeyim. 

 

 

M. 23 

F. 6 

 
Puan verilen her sınava ait sınav evrakı, 

cevap anahtarı, sınav yoklama listesi, 

dönem sonu sınav sonuçlarının ilanından 

sonraki iki hafta içinde ilgili enstitüye 

tutanakla teslim edilir. 

 
Sınav evrakı, cevap anahtarı, sınav yoklama listesi 

ve diğer basılı belgeler sınav sonuçlarının ilanından 

itibaren ilgili öğretim üyesi tarafından en az 30 ay 

saklanır. 

Evrakların Enstitüye teslimi fuzuli iş yükü 

oluşturmaktadır. Her öğretim elemanı kendi 

dersinin belgelerini saklamalıdır. Dijital kayıtların 

muhafazası bilişim sistemlerini kullanıma açan 

Üniversitenin sorumluluğundadır. 

Uygundur, ancak 30 ay yerine 2 yıl daha 

uygun olacaktır. Zira hukuki başvuru 

imkanı genel olarak 2 yıl sınav evrakının 

saklanmasını içermektedir. 

 

 

M. 23 

F. 19 

İlgili birim yönetim kurulu tarafından 

kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti 

nedeniyle, ara sınavlara katılamayan 

öğrencilere, süresi içinde başvurmaları 

halinde mazeret sınav hakkı verilir… 

İlgili akademik kurul (anabilim dalı) tarafından 

kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle, 

ara sınavlara katılamayan öğrencilere, süresi içinde 

başvurmaları halinde mazeret sınav hakkı verilir… 

 

Mazeret sınavları için Enstitü Yönetim Kurulu 

kararı gerekmesi zorlama bir uygulama. 

Anabilim dalı bünyesinde karar verilmesi daha 

pratik olur. 

 

Genel olarak mazeretin takdiri ilgili birim 

Yönetim Kurulundadır. Anabilim dallarına 

bırakılan yetki farklı uygulamalara ve 

sorunlara neden olmaktadır. Aynıyla 

kalması gerektiği kanaatindeyim. 

 

M. 28 

F. 15 

Tez sınavında başarılı olan öğrenci, yüksek 

lisans tezinin ciltlenmiş en az üç 

kopyasını; Türkçe ve yabancı dilde 

özetlerini içeren üç adet 

elektronik kopyasını… 

Tez sınavında başarılı olan öğrenci, yüksek 

lisans tezinin ciltlenmiş en az bir kopyasını; 

Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren  

elektronik kopyasını… 

 

Kâğıt ve zaman israfını azaltmak. 

 

Makul ancak çerçeve Yönetmeliğin 10. Ve 

23. Maddelerine aykırı 

 

 

M. 40 

F. 1 

Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, 

tez yazım kılavuzuna göre hazırladığı 

doktora tezinin ciltlenmiş en az üç 

kopyasını, tezin tamamı ile Türkçe ve 

yabancı dilde özetlerini içeren üç adet 

elektronik kopyasını… 

Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, tez yazım 

kılavuzuna göre hazırladığı doktora tezinin 

ciltlenmiş en az bir kopyasını, tezin tamamı ile 

Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren 

elektronik kopyasını… 

 

 

Kâğıt ve zaman israfını azaltmak. 

 

Makul ancak çerçeve Yönetmeliğin 10. Ve 

23. Maddelerine aykırı 

 

M. 7 

F. 6 

Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve 

muaf tutulacağı dersler, anabilim dalı 

kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim 

Kurulunun kararı ile 

belirlenir… 

Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf 

tutulacağı dersler, anabilim dalı intibak 

komisyonunun teklifi ve Enstitü Yönetim 

Kurulunun kararı ile belirlenir… 

 
Muafiyet ve İntibak yönergesine göre intibak 

komisyonu olması gerekmektedir. 

 

Uygundur 
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M. 21 

F. 6 

 

Tezli yüksek lisans ve doktora 

danışmanı, üniversitede belirlenen 

niteliklere sahip öğretim üyesi 

bulunmaması halinde ilgili 

bilim/anabilim dalı akademik 

kurulunun 

gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim 

Kurulunun kararı ile başka bir 

yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi 

danışman olarak seçilebilir. 

Tezli yüksek lisans ve doktora danışmanı, 

üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim 

üyeleri arasından seçilir. Öğretim üyesi 

bulunmaması halinde ilgili bilim/anabilim dalı 

akademik kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü 

Yönetim Kurulunun kararı ile başka bir 

yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi 

danışman olarak seçilebilir. 

YÖK Yönetmelik 

Madde 8-(2) de var. 

Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere 

sahip öğretim üyeleri arasından seçilir… 

Bizim Yönetmeliğimizde açıkca 

belirtilmediğinden farklı yorumlara neden 

olmaktadır. 

 

Uygundur 

 

 

 

M. 27 

F. 2 

Dört yarıyıl sonunda öğretim planında 

yer alan kredili derslerini ve seminer 

dersini başarıyla tamamlayamayan veya 

bu süre içerisinde programın öngördüğü 

başarı koşullarını yerine getiremeyen; 

azami süreler içerisinde ise tez 

çalışmasında başarısız olan veya tez 

savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü 

ile ilişiği kesilir. 

 
Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan 

kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla 

tamamlayamayan ve/veya gerekli genel not 

ortalamasını sağlayamayan; azami süreler 

içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya 

tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile 

ilişiği kesilir. 

 

 

 

 
Hükümler açık ve anlaşılabilir hale getirilmiştir. 

 

U

y

g

u

n

d

u

r 

 

 

M. 35 

F. 2 

Doktora programı için gerekli kredili 

dersleri 

başarıyla tamamlamanın azami 

süresi dört yarıyıldır. Bu süre içinde 

kredili derslerini başarıyla 

tamamlayamayan veya programın 

öngördüğü en az genel not 

ortalamasını sağlayamayan 

öğrencinin enstitü ile ilişiği 

kesilir. 

Doktora programı için gerekli kredili dersleri 

başarıyla tamamlamanın azami süresi dört 

yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini 

başarıyla tamamlayamayan  ve/veya  gerekli genel 

not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü 

ile ilişiği kesilir. 

 

 

 
Hükümler açık ve anlaşılabilir hale getirilmiştir. 

 

 

Uygundur 

 

 

 

M. 5 

F. 4 

 

Lisansüstü programların müfredatı, 

kontenjanları, başvuru koşulları ve 

istenilen belgeler İlgili anabilim dalının 

önerisi, ilgili 

Enstitü Kurulunun teklifi ve senatonun 

kararıyla kesinleşir. 

 
Lisansüstü programların müfredatı, başvuru 

koşulları ve istenilen belgeler İlgili anabilim 

dalının önerisi, ilgili  Enstitü Kurulunun teklifi ve 

senatonun kararıyla; öğrenci kontenjanları ise ilgili 

anabilim dalının önerisi ve ilgili Enstitü Kurulu 

kararıyla kesinleşir. 

İşlemleri hızlandırmak. 

 
YÖK Lisansüstü yönetmeliğinde kontenjanların 

belirlenmesinde senato onayı yazmıyor. 

Kontenjanların, senatonun belirlediği başvuru 

koşulları çerçevesinde, her dönem başında sadece 

enstitü kurulu kararıyla belirlenmesi 

sağlanabilir. 

İlk halinin kalması ve kontenjan tespiti 

yetkisinin 

 Senato’da kalması daha çok çerçeve  

Yönetmeliğin ruhuna uygun olacaktır 

 

 

 

 

 

M. 19 

F. 3 

 

 
Doktora programında en az dört yarıyıl 

lisans veya iki yarıyıl tezli yüksek lisans 

programında ders vermiş olan öğretim 

üyeleri ders verebilir. Zorunlu hallerde 

enstitü anabilim dalı başkanının gerekçeli 

önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun 

onayı ile bu şartları taşıyan doktor 

öğretim görevlileri de lisansüstü düzeyde 

ders verebilir. 

Doktora programında en az dört yarıyıl lisans veya 

iki yarıyıl tezli yüksek lisans programında ders 

vermiş olan öğretim üyeleri ders verebilir. Zorunlu 

hallerde enstitü anabilim dalı başkanının gerekçeli 

önerisi ve Enstitü Kurulunun onayı ile bu şartları 

taşıyan öğretim görevlileri ve/veya herhangi bir 

dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının 

eğitim-öğretim ve uygulamaları için, kendi 

uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile 

tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile 

lisansüstü düzeyde ders verebilir. 

 
"Herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen 

konularının eğitim - öğretim ve uygulamaları için, 

kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri 

ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile 

görevlendirilebilirler" şeklinde bir ifadenin 19. 

Madde'de bir fıkra olarak değişiklikte yer alması 

ve "üniversite dışı görevlendirme ile ilgili asgari 

koşulların Enstitü Kurulu tarafından belirlenir" 

yönlendirmesinin belirtilmesi faydalı olacaktır. 

 

Lisans için bu mümkünken, lisansütü 

İçin özellikle araştırılmalı.. Kanaatim,  

doktora programında doktorası 

olmayan kişilerin görevlendirilemeyeceği 

şeklinde. Detaylı incelemek gerekir. 

Özellikle YÖK’ün"Yüksek Lisans ve  

Doktora Programları Açma Kriterleri” 

yeniden incelenmeli 

 

 

 

 

 

 

M. 28 

F. 4 

 

 

Öğrencinin tez savunma talebinde 

bulunabilmesi için tez çalışmasıyla ilgili, 

anabilim dalının uygun göreceği bir 

kongre, konferans, sempozyum ve 

benzeri etkinlikte bildiri sunmuş veya 

ilgili anabilim dalının uygun göreceği 

bilimsel bir dergide yayımlanmış 

makalesinin bulunması ve ilgili 

programın mezuniyet için öngördüğü 

diğer şartları yerine getirmiş olması 

gerekir 

Öğrencinin tez teslim tarihinden önce tez 

çalışmasıyla ilgili, kendisinin veya kendisiyle 

birlikte tez danışmanının yazar olarak yer aldığı, 

anabilim dalının uygun göreceği bir kongre, 

konferans, sempozyum ve benzeri etkinlikte bildiri 

sunmuş olması veya ilgili anabilim  dalının uygun 

göreceği bilimsel bir dergide yayımlanmış 

makalesinin bulunması ya da yayın kabul yazısı 

almış olması ve ilgili programın mezuniyet için 

öngördüğü diğer şartları yerine getirmiş olması 

gerekir. İlgili etkinlikte veya yayında Üniversitenin 

adının geçmesi şartı aranır. 

 
Bu maddedeki “tez savunma talebinde 

bulunabilmesi için” ifadesinin, Doktora tezinin 

sonuçlandırılması ile ilgili MADDE 39-(1)’deki 

ifadeye paralel olarak ve de uygulamada olası 

yanlış anlamalardan/problemlerden kaçınmak 

amacıyla, “tez teslim tarihinden önce” olarak 

değiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Benzer 

şekilde ilgili maddenin, Doktora tezinin 

sonuçlandırılması ile ilgili maddedeki ifadelere 

paralel kılmak için yeniden yazılması gerektiğini 

düşünüyoruz. 

 

Uygundur 
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T.C. 

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

                            EĞİTİM KOMİSYONU TOPLANTISI 
 

 

ALINAN KARARLAR : 
 

KARAR NO:  2021/05/02- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün 05.04.2021 tarih ve E.7185 

sayılı yazısındaki 2021/05/01 Enstitü Kurul Kararı ile, Bölge Çalışmaları Enstitüsü ve İslami 

Araştırmalar Enstitüsü görüşlerinin de yer aldığı Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair teklifin ekteki şekliyle Hukuk Müşavirliğine 

ardından da Senatoya sunulmasına karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTURUM TARİHİ OTURUM SAYISI KARAR SAYISI 
 22.04.2021 05 2021 /05/02 
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T.C. 

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

                            EĞİTİM KOMİSYONU TOPLANTISI 
 

 

 

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ: 

 

2021/05/03- 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Yükseköğretim 

Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan 

Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri sebebiyle, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 

Lisans Özel Öğrenci Yönergesinin ekteki şekliyle değiştirilmesi konusu görüşüldü ve aşağıdaki 

şekilde karar alındı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTURUM TARİHİ OTURUM SAYISI KARAR SAYISI 
 22.04.2021 05 2021 /05/03 
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T.C. 

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

                            EĞİTİM KOMİSYONU TOPLANTISI 
 

 

ALINAN KARARLAR: 
 

KARAR NO: 2021/05/03- 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar 

Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına 

İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri sebebiyle, Ankara 

Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisans Özel Öğrenci Yönergesinin ekteki şekliyle Hukuk 

Müşavirliğine ardından da Senatoya sunulmasına karar verildi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTURUM TARİHİ OTURUM SAYISI KARAR SAYISI 

 22.04.2021 05 2021 /05/03 
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T.C. 

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ  

EĞİTİM KOMİSYONU TOPLANTISI 

 

 

 

e-imzalıdır 

Prof. Dr. İsmail ÇAKIR 

Başkan 

 

          e-imzalıdır                                                                            e-imzalıdır 

Prof. Dr. Asım YAPICI                                             Prof. Dr. Mehmet Hilmi DEMİR 

İslami İlimler Fakültesi                                            Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi                 

 

 

 

          e-imzalıdır                                                                            e-imzalıdır 

Doç. Dr. Çağrı KOÇ                       Dr. Öğr. Üyesi Fethullah BAYRAKTAR 
Siyasal Bilgiler Fakültesi                                                       Hukuk Fakültesi 
    

 

 

 

            e-imzalıdır                                                  e-imzalıdır 
Dr. Öğr. Üyesi Aysel SARICAOĞLU AYGAN       Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin TUNÇ  

Yabancı Diller Fakültesi                                             Siyasal Bilgiler Fakültesi 
                                            
 

 

 
 

            e-imzalıdır                                                                        e-imzalıdır 

Dr. Öğr. Üyesi Elif BURHAN HORASANLI                       Öğr. Gör. Nevfel BAYTAR 

KKTC Akademik Birimi                                                        Yabancı Diller Yüksekokulu 
 

                                                            

 

                                

 

                                                                  e-imzalıdır 
Murat AKTEPE 

                                                                       Öğrenci İşleri 
Daire Başkanı 

(Raportör) 

 

OTURUM TARİHİ OTURUM SAYISI KARAR SAYISI 
 22.04.2021 05               2021 /05/01-03 



 

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANS  PROGRAMLARINA 

ULUSLARARASI  ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNERGE 

 

MADDE 1- (1) 29/11/2019 tarihli ve 2019/127 no.lu Senato kararı ile yürürlüğe giren Ankara 

Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisans  Programlarına Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt  

Yönergesinin 15 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir. 

 

15- (2) 2021-2022 akademik yılı itibariyle kayıt hakkı kazanan uluslararası lisans öğrencilerle 

sınırlı olarak, eğitim dili Türkçe olan lisans programları haricindeki yabancı dille eğitim yapan 

lisans  programlarına kayıtlanan uluslararası öğrenciler, eğitim aldığı programın en geç sekizinci 

yarıyılının sonuna kadar T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER), Dil 

Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri (DİLMER) ve TYS düzeyindeki  Türkçe yeterlilik 

sınavlarından alacakları en az B1 düzeyinde Türkçe bildiğine dair belgeyi kayıtlı olduğu 

akademik birime sunması gerekmektedir.  

 

Yürürlük  

MADDE 2 - Bu Yönerge Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.  

 

Yürütme  

MADDE 3 - Bu Yönerge hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 Yönerge Değişikliğinin Kabul Edildiği Senato Kararı Tarihi-Sayısı 

Tarihi Sayısı 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANS  ÖZEL ÖĞRENCİ 

YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE 

 

MADDE 1- (1) 16/01/2020 tarihli ve 2020/04 no.lu Senato kararı ile yürürlüğe giren Ankara 

Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisans  Özel Öğrenci Yönergesinin 5 inci maddesinin birinci 

fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

 

5- (1) “Özel öğrencilik imkanından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır. Bu 

süre, öğrencinin talebi ve ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 

kararıyla uzatılabilir. 

a) Öğrencinin, yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet edilen 

ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan hastalığın 

ilerlediğinin devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık kurulu 

raporu ile belgelenmiş olması gerekir.  

b) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu 

yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin üniversite yönetim 

kurulunun teklifinin olması gerekir.  

c) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler, özel 

öğrencilik imkanından en fazla iki dönem yararlanabilir.” 

 

Yürürlük  

MADDE 2 - Bu Yönerge Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.  

 

Yürütme  

MADDE 3 - Bu Yönerge hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 Yönerge Değişikliğinin Kabul Edildiği Senato Kararı Tarihi-Sayısı 

Tarihi Sayısı 

  

 



YÖNETMELİK 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden: 
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

 

MADDE 1 – 06/01/2019 tarihli ve 30647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “(4) Lisansüstü programların müfredatı, başvuru koşulları ve istenilen belgeler ilgili anabilim dalının önerisi, ilgili 

Enstitü Kurulunun teklifi ve senatonun kararıyla; öğrenci kontenjanları ise ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili Enstitü  

Kurulu kararıyla kesinleşir.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi ve sekizinci fıkrası aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim dalı intibak komisyonunun teklifi ve 

Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.” 

             “(8) Yatay geçişlerle ilgili diğer hususlar Enstitü Kurulu tarafından karara bağlanır.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Yabancı uyruklu öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, başvuru koşulları, son başvuru tarihi, istenen 

belgeler, kontenjanlar ve diğer hususlar Senatonun belirlediği genel kurallara uygun olarak alınan Enstitü Kurulu kararı 

doğrultusunda ilan edilir.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ve üçüncü fıkrasının ikinci 

cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Tezli yüksek lisans ve doktora programına başvuran adayların ön değerlendirmesi ALES puanının %50’si, 

lisans/yüksek lisans notortalamasının %50’si alınarak yapılan sıralamada kontenjanın beş katı kadar aday bilimsel 

değerlendirme sınavına çağırılır.” 

“Kontenjanın beş katı kadar aday bilimsel değerlendirme sınavına çağırılır.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Öğrenciler danışman onayı ile kendi programları dışında dersler seçebilir. İki dersten az olmamak kaydıyla 

seçmeli derslerin sayısı ve içeriği, ilgili programın müfredatına uygun olarak anabilim dalı kurulları ve akademik danışmanlar 

tarafından belirlenir.” 

“Zorunlu hallerde enstitü anabilim dalı başkanının gerekçeli önerisi ve Enstitü Kurulunun onayı ile bu şartları taşıyan 

öğretim görevlileri ve/veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için, 

kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile lisansüstü düzeyde ders 

verebilir.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(6) Tezli yüksek lisans ve doktora danışmanı, üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından 

seçilir. Öğretim üyesi bulunmaması halinde ilgili bilim/anabilim dalı akademik kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim 

Kurulunun kararı ile başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin altıncı fıkrası ve ondokuzuncu fıkrasının birinci cümlesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(6) Sınav evrakı, cevap anahtarı, sınav yoklama listesi ve diğer basılı belgeler sınav sonuçlarının ilanından itibaren 

ilgili öğretim üyesi tarafından en az 30 ay saklanır.” 

“İlgili akademik kurul (anabilim dalı) tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle, ara sınavlara 

katılamayan öğrencilere, süresi içinde başvurmaları halinde mazeret sınav hakkı verilir.” 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 27 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan 

ve/veya gerekli genel not ortalamasını sağlayamayan; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez 

savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.” 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü ve onbeşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(4) Öğrencinin tez teslim tarihinden önce tez çalışmasıyla ilgili, kendisinin veya kendisiyle birlikte tez danışmanının 

yazar olarak yer aldığı, anabilim dalının uygun göreceği bir kongre, konferans, sempozyum ve benzeri etkinlikte bildiri sunmuş 

olması veya ilgili anabilim dalının uygun göreceği bilimsel bir dergide yayımlanmış makalesinin bulunması ya da yayın kabul 

yazısı almış olması ve ilgili programın mezuniyet için öngördüğü diğer şartları yerine getirmiş olması gerekir. İlgili etkinlikte 

veya yayında Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.” 

“(15) Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci; tez yazım kılavuzuna göre hazırladığı yüksek lisans tezinin 

ciltlenmiş en az bir kopyasını, tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren elektronik kopyasını,  danışmanın tez 

yazım kılavuzuna uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ve intihal raporu ile birlikte tez savunma sınavına giriş 

tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eder.” 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 



“Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan ve/veya gerekli genel not ortalamasını sağlayamayan 

öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.” 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci; tez yazım kılavuzuna göre hazırladığı doktora tezinin ciltlenmiş en 

az bir kopyasını, tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren elektronik kopyasını, danışmanın tez yazım 

kılavuzuna uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ve intihal raporu ile birlikte tez savunma sınavına giriş 

tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eder.” 

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 

6/1/2019 30647 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin 

Tarihi Sayısı 

1- 7/3/2019 30707 

2-

3- 

13/1/2020 

24/8/2020 

31007 

31223 

 


