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GÜNDEM: 

 

1- Anadolu Üniversitesi Mevzuat Komisyonu üye değişikliğinin görüşülmesi; 

 

2- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki dersler için 2020-2021 öğretim yılı                                

Güz döneminden itibaren uygulanmak üzere önkoşullu derslerin belirlenmesinin 

görüşülmesi; 

 

3- 10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik” ile “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin 35 inci maddesine 

eklenen 8 inci fıkranın uygulama esaslarının görüşülmesi; 

 

4- Üniversitemizde 2020-2021 öğretim yılından itibaren ortak kodlu olarak okutulacak 

KÜL195 Gönüllülük Çalışmaları Dersi Uygulama Esaslarının görüşülmesi; 

 

5- Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 02.09.2020 tarihli kararı gereğince; 2020-2021 

Öğretim yılı Güz dönemi başvurularına mahsus olmak üzere Üniversitemiz 

Lisansüstü programlarına başvurularda Yabancı Dil Puanının değerlendirilmeye 

alınmamasının görüşülmesi; 

 

6- Açıköğretim Fakültesi 2020 yılı Bahar ve Yaz Dönemi e-Sertifika programları 

sınavlarının görüşülmesi; 



7- Açıköğretim Fakültesi 2020 yılı Güz Dönemi Antrenör Temel Eğitimi e-Sertifika 

Programlarında okutulacak derslerin ve akademik takvimin belirlenmesinin 

görüşülmesi;  

 

8- Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Yurtdışında ilk defa açılacak ülke 

programlarına ilişkin kayıt süresinin uzatılmasının görüşülmesi; 

 

KARARLAR: 

 

1- Anadolu Üniversitesi Mevzuat Komisyonu üye değişikliğinin ekte (EK-I) belirtildiği 

şekilde kabulüne,  

 

2- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki dersler için 2020-2021 öğretim yılı                        

Güz döneminden itibaren ekte (EK-II) belirtilen derslerin önkoşullu olarak 

okutulmasına, 

 

3- 10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik” ile “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin 35 inci maddesine 

eklenen 8 inci fıkranın Uygulama Esaslarının ekte (EK-III) belirtilen şekilde 

kabulüne, 

 

4- 2020-2021 öğretim yılından itibaren ortak kodlu olarak okutulacak olan ve 

Üniversitemiz Senatosunun 16.04.2020 tarihli ve 5/2 sayılı kararı ile açılması uygun 

görülen “KÜL195 Gönüllülük Çalışmaları Dersi Uygulama Esasları”nın ekte                      

(EK-IV) belirtildiği şekilde kabulüne, 

 

5- Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Yabancı Dil Sınavının (YDS)                           

27 Eylül 2020 tarihine ertelenmesi sebebiyle; Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 

02.09.2020 tarihli kararı gereğince, 2020-2021 öğretim yılı güz dönemi Lisansüstü 

programlarına başvuruların değerlendirmesinin aşağıdaki şekilde yapılmasına; 



 

A-Öğretim dili Türkçe olan programlarda; 

a) Yüksek lisans programlarına başvuru ve değerlendirme işlemlerinde yabancı dil 

puanının değerlendirmeye alınmamasına, 

• Yüksek lisans programlarında başarı sıralamasının; ALES puanının (veya 

GRE/GMAT Sınavlarından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puanın) 

%50’si, Genel Not Ortalamasının %30’u alınarak belirlenmesine, 

• Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı Yüksek lisans programlarında başarı 

sıralamasının;  Genel Not Ortalamasının %40’ı, Yetenek Sınavı sonucunun %60’ı 

alınarak belirlenmesine, 

 

b) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuru ve değerlendirme işlemlerinde 

yabancı dil puanının değerlendirmeye alınmamasına; ancak kayıt yaptıran 

öğrencilerin, yabancı dil puanına ilişkin belgeyi ÖSYM’nin 27 Eylül 2020 tarihli 

YDS sınav sonucunun açıklanmasından itibaren 5 gün içerisinde ilgili enstitüye 

ibraz etmesine; belgesini ibraz etmeyen veya programın asgari yabancı dil puanı 

koşulunu sağlamayan öğrencinin kaydının silinmesine, 

• Doktora programlarında başarı sıralamasının; ALES puanının (veya GRE/GMAT 

Sınavlarından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puanın)%50’si, Genel Not 

Ortalamasının %30’u alınarak belirlenmesine, 

• Sanatta yeterlilik programlarında başarı sıralamasının; Genel Not Ortalamasının 

%30’u, Yetenek Sınavı sonucunun %50’ si alınarak belirlenmesine, 

 

B- Öğretim dili Türkçe olan ancak yabancı dil koşulu aranan programlarda; 

Yüksek lisans programlarına başvuru ve değerlendirme işlemlerinde yabancı dil 

puanının değerlendirmeye alınmamasına; ancak asgari yabancı dil puanı koşulu 

olan programlara kayıt yaptıran öğrencilerin, yabancı dil puanına ilişkin belgeyi 

ÖSYM’nin 27 Eylül 2020 tarihli YDS sınav sonucunun açıklanmasından itibaren       

5 gün içerisinde ilgili enstitüye ibraz etmesine; belgesini ibraz etmeyen veya kayıt 

yaptırdığı ilgili programın asgari yabancı dil puanı koşulunu sağlamayan öğrencinin 

kaydının silinmesine, 



• Yüksek lisans programlarında başarı sıralamasının; ALES puanının                                  

(veya GRE/GMAT Sınavlarından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puanın) 

%50’si, Genel Not Ortalamasının %30’u alınarak belirlenmesine, 

 

C- Öğretim dili yabancı dil olan programlarda; 

Yüksek lisans ve Doktora/sanatta yeterlik programlara başvuru ve değerlendirme 

işlemlerinde yabancı dil puanının değerlendirmeye alınmamasına; ancak, kayıt 

yaptıran öğrencilerin, yabancı dil puanına ilişkin belgeyi ÖSYM’nin 27 Eylül 2020 

tarihli YDS sınav sonucunun açıklanmasından itibaren 5 gün içerisinde ilgili 

enstitüye ibraz etmesine; belgesini ibraz etmeyen veya kayıt yaptırdığı ilgili 

programın asgari yabancı dil puanı koşulunu sağlamayan öğrencinin kaydının 

silinmesine 

• Başarı sıralamasının ALES puanının (veya GRE/GMAT Sınavlarından Senato 

tarafından kabul edilen eşdeğer puanın) %50’si, Genel Not Ortalamasının %30’u 

alınarak belirlenmesine, 

 

6- Açıköğretim Fakültesi 2020 yılı Bahar ve Yaz Dönemi sınavlarının 2020 Yaz 

Dönemi Yerel Yönetimler e-Sertifika programı hariç 27.09.2020 tarihinde ve online 

olarak yapılmasına 2020 Yaz Dönemi Yerel Yönetimler e-Sertifika programı 

sınavının İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görüşü üzerine 

04.10.2020 tarihinde yüz yüze yapılmasına, 

 

7- Açıköğretim Fakültesi 2020 yılı Güz Döneminde açılacak olan Antrenör Temel 

Eğitimi e-Sertifika programlarında ekte (EK-V) belirtilen derslerin okutulmasına ve 

akademik takvimin kabulüne, 

 

8- Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Yurtdışında ilk defa açılacak ülke 

programlarına ilişkin kayıt süresinin uzatılmasına, 

 

Karar verildi.  


