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11.04.2014

Enstitü Kurulu 11.04.2014 tarihinde
Müdür Prof. Dr. İbrahim DEMİR’in başkanlığında aşağıdaki gündemle toplandı.
1.

Açılış ve gündemin onaylanması,

2.

Yeni ders önerilerinin görüşülmesi ( Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri)

3.

Enformatik Bölüm Başkanlığının, Enstitümüz bünyesinde Disiplinlerarası Enformatik Anabilim Dalı
kurulması ve bu Anabilim Dalında Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programı açılması konusunun
görüşülmesi,

4.

Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kuruluna Fen ve Mühendislik Fakültelerinden birer üye seçimi
konusunun görüşülmesi,

5.

Bilimsel Hazırlık Programı’nın bir takvim yılı içerisinde tamamlanmaması durumunda ne yapılacağı
konusunun görüşülmesi,

6.

Doktora yeterlik sınavından iki veya daha fazla başarısız olunması durumunda ne yapılacağı konusunun
görüşülmesi,

7.

Her yarıyıl bir öğrencinin en fazla kaç ders alabileceği konusunun görüşülmesi,

8.

Lisans öğrencilerinin lisansüstü ders alma konusunun görüşülmesi,

9.

Öğretim üyelerinin lisansüstü ders açma sayısının kaldırılması konusunun görüşülmesi,

10. Doktora yeterlik sınavlarının
konusunun görüşülmesi,

yazılı

ve

sözlü

olarak

aynı

dönemde

birlikte

yapılması

11. Kesin kayıt, kayıt yenileme ve ders değişikliği konularının Akademik Takvime uygun olarak yapılması
konusunun görüşülmesi,
12. Tez Konusu ile ilgili Etik Kurul Kararı alınması konusunun görüşülmesi
13. İki yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrenciler için pasif öğrenci havuzu oluşturulması ve bu öğrenciler için ek
ders formu ve Uzmanlık Alan Dersi yazılmaması konusunun görüşülmesi,
14. Ders Telafi Dilekçesi konusunun görüşülmesi,
15. Not Bildirim Telafi ve Maddi Hata Not Bildirim Dilekçeleri konusunun dersin alındığı dönemden
itibaren ne kadar süre içinde verilmesi konusunun görüşülmesi,
16. Anabilim Dallarında, lisansüstü anabilim dalı öğrenci koordinatörü belirlenmesi konusunun
görüşülmesi,
17. Doktora eğitiminde, Tez aşamasında Tez İzleme Komitesi değişikliği, konu değişikliği ve/veya
danışman değişikliği yapılması durumunda yeniden üç başarılı Tez İzleme Komitesi toplantısı
yapılması konusunun görüşülmesi,
18. Enstitü logosu’nun belirlenmesi konusunda kurul üyelerine bilgi verilmesi,
19. Öneriler, görüşler ve kapanış

ALINAN KARARLAR
KARAR 1: Enstitü Kurulu 23 üyenin katılımı ile saat 09:30’da “Ankara Üniversitesi Dışkapı
Kampüsü Ziraat Fakültesi Dekanlığı yanı Enstitümüz binasının 3. katı Gıda Güvenliği
Enstitüsü toplantı salonu”nda toplandı. Enstitü Müdürlüğünce hazırlanan gündem kabul
edilerek onaylandı ve kurul üyelerine genel konularda bilgi verildi.
KARAR 2: Yeni ders önerilerinin görüşülmesi, (Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri)
Yukarıda belirtilen Anabilim Dallarınca önerilen derslerin Bologno süreci çalışmaları
kapsamında değerlendirilmek üzere gündemden çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 3: Üniversitemiz Enformatik Bölüm Başkanlığınca hazırlanan, Enstitümüz
bünyesinde Disiplinlerarası Enformatik Anabilim Dalı kurulması ve bu Anabilim
Dalında Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programı açılması ile ilgili dosya
görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonucunda, öncelikle Enstitümüz bünyesinde disiplinlerarası
nitelikte Enformatik Anabilim Dalı kurulması oy birliği ile kabul edildi.
KARAR 4: Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kuruluna Fen ve Mühendislik
Fakültelerinden birer üye seçimi konusunu görüşüldü.
Enstitü Yönetim Kurulunda görev yapan iki üyenin görev sürelerinin sona ermesi
nedeniyle yapılan seçimlerde, Enstitü Müdürü tarafından önerilen, aşağıda unvanı, adı-soyadı
belirtilen öğretim üyeleri arasından en çok oy alan; Prof. Dr. Fatma TAŞDELEN
YEŞİLDAL ve Prof. Dr. Emine BAYRAKTAR üç yıl için yönetim kuruluna üye olarak
seçilmiştir.(Ek:1)
Önerilen Öğretim Üyeleri

Aldığı Oy Sayısı

Fen Fakültesi İçin
1. Prof. Dr. Fatma TAŞDELEN YEŞİLDAL

16

2. Prof. Dr. E. Sümer ARAS

5

Mühendislik Fakültesi İçin
1. Prof. Dr. Emine BAYRAKTAR

15

2. Yrd. Doç. Dr. Özge Ş. DEMİRKOL

6

KARAR 5: Lisansüstü öğrencilerden Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulanların bir
takvim yılı içerisinde bu programı tamamlayamaması durumunda ne yapılabileceği konusu
görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonucunda lisansüstü öğrencilerden Bilimsel Hazırlık programı
uygulanacak olanların Bilimsel Hazırlık Programı’nı bir takvim yılı içerisinde tamamlayamaması
durumunda, öğrenim süresinden sayılmak üzere Bilimsel Hazırlık Programına devam edebileceği
oy birliği ile kabul edildi.

KARAR 6: Doktora programlarında, doktora yeterlik sınavından iki ve/veya daha fazla
başarısız olunması durumunda ne yapılabileceği konusu görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonucunda doktora yeterlik sınavından iki defa başarısız olan
öğrenciye, Anabilim Dalı doktora yeterlik komitesi kararı ile en az iki ders aldırılması oy çokluğu
ile kabul edildi.
KARAR 7: Lisansüstü programda kayıtlı öğrencilerin her yarıyıl en fazla kaç ders
alabileceği konusu görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonucunda ikinci öğretim ve uzaktan eğitim programlarında
kayıtlı öğrenciler hariç, her yarıyıl bir öğrencinin en fazla 4 ders alabilmesine oy birliği ile karar
verildi.
KARAR 8: Lisans öğrencilerinin lisansüstü ders alma konusu görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonucunda lisans öğrencilerinin özel öğrenci olarak sadece bir
lisansüstü derse kayıt yaptırabilmesi oy birliği ile kabul edildi.
KARAR 9: Öğretim üyelerinin bir yarıyılda kaç lisansüstü ders açabileceği konusu
görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonucunda bir öğretim üyesinin bir yarıyılda açabileceği ders sayısı
ile ilgili 25.03.1999 tarih ve 48 sayılı Enstitü Kurulunda alınan kararı uygulamadan kaldırılarak,
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Bologno süreci kapsamında, öğretim üyelerinin
ikinci öğretim ve uzaktan eğitim hariç, en fazla 3 lisansüstü ders açabilmesi oy birliği ile kabul
edildi.
KARAR 10: Doktora yeterlik sınavlarının yazılı ve sözlü olarak aynı dönemde birlikte
yapılması konusu görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonucunda doktora yeterlik sınavlarının yazılı ve sözlü olarak
aynı dönemde birlikte yapılması ve yazılı-sözlü sınav evraklarının Enstitüye gönderilmesine
gerek olmadığı ancak ilgili Anabilim Dalında yasal süresi boyunca muhafaza edilmesi gerektiğine
ve sonucun doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenen tutanakla Anabilim Dalı
Başkanlığınca Enstitüye gönderilmesi gerektiğine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 11: Kesin kayıt, kayıt yenileme ve ders değişikliği konularının Akademik Takvime
uygun olarak yapılması konusu görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonucunda lisansüstü öğrencilerin kesin kayıt, kayıt yenileme
ve ders değişikliği Üniversitemiz Senatosunca belirlenen ve Enstitümüzce duyurulan Akademik
Takvime uygun olarak yapılmasına ve belirtilen dönemler dışında işlem yapılmamasına oy birliği
ile karar verildi. Ayrıca, lisansüstü mazeret kayıt dönemi oluşturulması konusunun senatoya
önerilmesi kararlaştırıldı.
KARAR 12: Lisansüstü Öğrencilerin Tez Konusu ile ilgili Etik Kurul Kararı alınması
konusu görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonucunda tez gerekçeleri Enstitüye gönderilmeden önce,
Ankara Üniversitesi 15.04.2008 tarih ve 2401 sayılı senato kararı ile kabul edilen “Ankara
Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi”ne uygun olarak, Tez gerekçelerinin Etik Kuruldan onay
alındıktan sonra Enstitüye birlikte gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 13: İki yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrenciler için pasif öğrenci havuzu
oluşturulması ve bu öğrenciler için ek ders formu ve Uzmanlık Alan Dersi yazılmaması
konusu görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonucunda, bu konunun daha sonraki Enstitü Kurulunda
görüşülmek üzere gündemden çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 14: Öğretim üyelerinin yapacağı telafilerle ilgili olarak hazırlanan Ders Telafi
Dilekçesi görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonucunda programda belirtilen derslerin yapılamadığı durumda
nasıl telafi edileceği konusunda hazırlanan Ders Telafi Dilekçesi üzerinde yer alan ilkelerle
birlikte uygun bulunarak ekteki şekliyle oy birliği ile kabul edildi. (Ek:2)
KARAR 15: Öğretim Üyeleri İçin Not Bildirim Telafi ve Maddi Hata Not Bildirim
Dilekçelerinin dersin alındığı dönemden itibaren ne kadar süre içinde verilmesi konusu
görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonucunda Not Bildirim Telafi ve Maddi Hata Not Bildirim
Dilekçelerinin üzerlerinde belirtilen kurallar doğrultusunda, ekteki şekilleriyle onaylanmaları,
oy birliği ile kabul edildi. (Ek:3)
KARAR 16: Anabilim Dallarında, lisansüstü anabilim dalı öğrenci koordinatörü
belirlenmesi konusu görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonucunda, Anabilim Dalı Başkanlarının uygun gördüğü bir
öğretim üyesinin Lisansüstü anabilim dalı öğrenci koordinatörü olarak belirlenmesi ve
Enstitüye bildirilmesi oy birliği ile kabul edildi.
KARAR 17: Doktora eğitiminde tez aşamasında Tez İzleme Komitesi değişikliği, konu
değişikliği ve/veya danışman değişikliği yapılması durumunda yeniden üç başarılı Tez
İzleme Komitesi toplantısı yapılması görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonucunda doktora yeterlik sınavından başarılı olan, Tez İzleme
Komitesi üyeleri belirlenen ve doktora tez önerisi kabul edilen doktora öğrencilerinin, daha
sonra herhangi bir nedenle, tez çalışmaları devam ederken danışman değişikliği, Tez İzleme
Komitesi değişikliği ve/veya Tez konusu değişikliği yapılması durumunda yeniden üç
başarılı Tez İzleme Komitesi toplantısı yapılması konusunun, Tez İzleme Komitesi üyelerinin
en az biri (danışman dahil) değişmişse oluşturulan yeni Tez İzleme Komitesinin kararına
bırakılması fakat sadece Tez konusu değişmişse mevcut Tez İzleme Komitesi’nin kararına
bırakılmasının uygun olacağına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 18: Enstitü logosu’nun belirlenmesi konusu görüşüldü
Yapılan görüşmeler sonucunda Enstitü logosunun belirlenmesi konusunda yapılan
çalışmalar hakkında kurul üyelerine bilgi verildi. Belirlenen logoların Rektörlük Makamının
görüşü alındıktan sonra tüm öğretim üyelerinin görüşüne sunulmasına ve anket yapılarak en
fazla tercih edilen logonun Enstitümüz logosu olarak kabul edilmesine oy birliği ile karar
verildi.

