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Enstitti Kurulu 08. I 1.20 I 8 tarihinde Saat I 4.30' da Ziraat Fakiiltesi
Dekanhlr Fakiilte.Kurulu Toplantr Salonunda Enstitii Miidiirii Prof. Dr. Atila
YETI$EMIYEN'in bagkanhlrnda agafrdaki giindemle toplandr.

ENSTiTU KURUL GUNDEMi

1.

Agrhg ve gi.indemin onaylanmasr,

2.

Bologna siireci kapsamrnda yeni ders <inerisi, programlar arast ders aktanmt
derslerinin gdriigiilmesi (Bitki Korumave Elektrik-Elektronik Mtihendislili Anabilim
Dallan),

3.

Enstitiimiiz Anabilim Dallannda OYP kadrosunda lisanstistti 6$renim yapmakta olan
araqtrrma gdrevlilerinin ulusal veya uluslararast kongrelere bilimsel etkinlik
kapsamrnda katrhmlannda mutlaka danrsman iiEretim iiyesi giiriis vazrst ile
Enstittiye bilgi verilmesi,
85. Enstitii Kurulunda alman 6 numaralt karann revize edilmesi,

4.

6.Maddenin mevcut hali:

1.

Bilimsel Makale, mutlaka <i[rencinin doktora progmmma kayrt tarihinden sonra kabul
edilmig, yayrmlanml$ veya DOI numarast almtg olmahdrr.

2. Bilimsel Makale,

doktora tezinden iiretilmigse, dlrenci ve dantgman adt yazarlan
Tezden olmayrp alamyla ilgili makalelerde ise; d$encinin adr
bulunmahdr.
arasrnda
makalede mutlaka olmahdr, damqman admrn bulunmasr ise zorunlu defildir.

3. Bilimsel

Makale, Tiirkge, ingilizce, Franszca veya Almanca dillerinden birinde

basrlmrq olmahdrr.

4. Ulusal hakemli dergi;
- Ankara Universitesi "Ofretim Uyeligi Kadrolarrna Atanma ve Yiikseltilme ilkeleri"nde
yer alan ve Ankara Universitesi Senatosu tarafindan kabul edilen hakemli dergilerdir.
- Bu kapsamda kabul edilecek dergilerin editrir listelerine, bag editdrlerine ve yaym
bilgilerine intemet yolu ile ulagrlabilmelidir.

5. Krsa not geklinde

beyan edilen bilgiler, SCI veya SCl-Expanded kapsamrnda ise
ahmr,
aksi takdirde delerlendirilmez.
deSerlendirilmeye
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ffi

6.

Ulusal yadaUluslararasr kitap veya kitap bdltimleri de[erlendirilmeye altrur.

DeEismesi iinerilen hali:

1. Bilimsel Makale: Ankara Universitesi Senatosu tarafindan kabul edilen alan indeksleri
veya ULAKBIM tarafindan taranan ulusal veya uluslararasr hakemli dergilerde yayrmlanmrg
tam metin makaledir.

2.Bilimsel Makale, mutlaka dsrencinin doktora programma kayrt tarihinden

sonra

yayrmlanmr$ veya DOI numarasr almrg olmahdrr.

3.E[er Bilimsel Makale doktora tezinden tiretilmigse, makalede Of,renci ve tez
danrgmanrmn adr yazarlar arasrnda bulunmah ve dlrenci ismi ilk srrada olmahdrr. Doktora
tezinden olmayrp Anabilim Dah alamyla ilgili makalelerde ise; d$rencinin adr makalede
yazailar arasmda mutlaka yer almahdr, ancak tez damgmarumn admm bulunmasr zorunlu
de[i1dir.

4. Anabilim Dah ile ilgili Ulusal veya Uluslararasr kitap veya kitap btiltimleri de kabul
edilecektir.

5. Bilimsel Makalenin, kitap veya kitap bdltimiintin uygunlupu dlrencinin damgmant
tarafindan onaylandrktan sonra Anabilim Dah baqkanhlr Ost yazrsr ile Enstitiiye
grinderilmelidir.
6. Makale Enstittiye gdnderilirken tarandr$r indeksi gdsteren web sayfast grkhst da yazrya
eklenmelidir.
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ALINAN KARARLAR

KARAR 1: Enstitii Kurulu, 08.11.2018 tarihinde saat 14.30'da 24 iiyenin katrhmr ile
Ziraat Fakiiltesi Dekanhlr Fakiilte Kurulu Toplantr Salonunda toplandr. Enstitii
Miidiirliiliince hazrrlanan giindem kabul edilerek onaylandr ve kurul iiyelerine genel
konularda bilgi verildi.
KARAR 2: Bologna siireci kapsamrnda yeni ders dnerisi, programlar arasr ders aktarrmr
derslerinin gdriigiilmesi konusu gdriiqiildii ve aqalrdaki qekliyle kabul edilmesine karar
verildi (Bitki Koruma ve Elektrik-Elektronik Miihendisli$ Anabilim Dallan).

1- Bitki Koruma Anabilim Dah'nrn Tezsiz Yiiksek Lisans Programr Derslerinin Tezli
Yiiksek Lisans Programrna Aktarrlmasr Onerilen Dersler:

Orman Entomolojisi (3 Kredi), 8 AKTS Tezli YllSegmeli
Biyoteknik Savaqrm Y0ntemleri (3 Ikedi), 8 AKTS Tezli YllSegmeli
Pestisit Uygulama ilkeleri (3 Kredi), 8 AKTS Tezli YllSegmeli
Zoocecidler (3 Kredi), 8 AKTS Tezli YllSegmeli
Bitki Patojenleri Nakleden Omurgastzlar (3 Ikedi), 8 AKTS Tezli YllSegmeli
Urtinlerinden Faydalamlan Bdcekler (3 Kredi), 8 AKTS Tezli YllSegmeli
Entegre Savagtm Yd,ntemleri (3 Kredi), 8 AKTS Tezli Yl/Segmeli

2-Elektrik-Elektronik Miihendisli$ Anabilim Dah'nrn Yeni Ders Onerisi:

-

Mobil Robotlar (3 Iftedi), 8 AKTS, Tezli YllSegmeli

KARAR 3: Enstitiimiiz Anabilim Dallannda Oyp mArosunda lisansiistii iifrenim
yapmakta olan araqtrrma giirevlilerinin ulusal veya uluslararasr kongrelere bilimsel
etkinlik kapsamrnda katrhmlannda mutlaka danrsman dEretim iivesi giiriis vazrsr ile
Enstitiiye bilgi verilmesine oy birlifi ile karar verildi.

KARAR 4: 85. Enstitii Kurulunda ahnan 6 numarah kararrn revize edilmesi konusu
gdriiqiildii ve agafrdaki haliyle kabul edilmesine oy birlifi ile karar verildi.
1. Bilimsel Makale: Ankara Universitesi Senatosu tarafindan kabul edilen alan indeksleri
veya ULAKBIM tarafindan taranan ulusal veya uluslararasr hakemli dergilerde yayrmlanmrg
tam metin makaledir.

2. Bilimsel Makale, mutlaka dgencinin doktora programma kayrt tarihinden

sonra

yayrmlanml; veya DOI numarasr almmry olmahdrr.

*3.E[er Bilimsel Makale doktora tezinden tiretilmiqse, makalede ti$enci ve tez
damqmammn adr yazarlar arasrnda bulunmah ve <ilrenci ismi ilk srrada olmaftdrr. Doktora
tezinden olmayrp Anabilim Dah alamyla ilgili makalelerde ise; dlrencinin adr makalede
yazarlar arasrnda mutlaka yer almahdr, ancak tez damgmarunm adrrun bulunmasr zorunlu

de!ildir.
4. Anabilim Dah ile ilgili ulusal veya uluslararasr kitap veya kitap btiltimleri de kabul
edilecektir.

5. Bilimsel Makalenin, kitap veya kitap bOltimtintin uygunlu[u d[rencinin damgmam
tarafindan onaylandrktan sonra Anabilim Dah bagkanhSr iist yazrsr ile Enstitiiye
gtinderilmelidir.
6. Makale Enstitiiye gtinderilirken tarandr[r indeksi gdsteren web sayfasr grktmr dayanya
eklenmelidir.

*Karar 4,3.Frtra;2019-2020 Egitim-Ogretim Yrh Gtiz yanyrlmdan itibaren uygulanacaktrr.

