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GÜNDEM: 

 

1- “Anadolu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği”nin görüşülmesi; 

 

2- Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü 

maddesinin dördüncü fıkrası ve 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasının uygulama 

şeklinin görüşülmesi; 

 

3- Üniversitemiz bünyesinde bulunan Enstitülerin “Uzaktan Öğretim Programları”na                       

2021-2022 öğretim yılı güz yarıyılında alınacak öğrenci kontenjanlarının 

görüşülmesi; 

 

4- Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Adalet Programına öğrenci 

alınmasının görüşülmesi; 

 

5- İletişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan İletişim Tasarımı ve Yönetimi 

Bölümünün “İsteğe Bağlı Hazırlık” eğitiminin “Öğretim dili %30 İngilizce” ye 

dönüştürülmesinin görüşülmesi;  

 

6- İletişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan “Basın ve Yayın Bölümü” adının 

“Dijital Medya ve Gazetecilik Bölümü” olarak değiştirilmesinin görüşülmesi; 

 



 

7- 2021-2022 öğretim yılında Anadolu Üniversitesinin önlisans/lisans bölüm/ 

programlarına yurt dışından kabul edilecek öğrenciler için 2021 ANADOLUYÖS 

Takviminin görüşülmesi; 

 

8- Açıköğretim Fakültesi bünyesinde bulunan Önlisans Programı’na öğrenci 

alınmasının görüşülmesi;  

 

KARAR: 

 

1- “Anadolu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği”nin ekte (EK-I) belirtildiği şekilde kabulüne, 

 

2- Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü 

maddesinin dördüncü fıkrası ve 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasının aşağıda 

belirtildiği şekilde uygulanmasının kabulüne, 

 

a) Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tez 

danışmanı atanması başlığı altında 24 üncü madde dördüncü fıkrası “Uzmanlık 

alan dersi, ilgili öğrencinin tez danışmanının atandığı tarihi izleyen yarıyıldan 

itibaren danışman öğretim üyesi tarafından haftada 5 saat; yabancı uyruklu 

öğrenciler için 6 saat verilmek üzere açılır…” gereğince, Tezli yüksek lisans 

programlarında tez danışmanlığı yürüten öğretim elemanı için ders yükleri 

hesaplanmasında;  

 

-“UZM700 Uzmanlık Alan Dersi”ni yürütmesi halinde haftalık ders saatinin (5+0 4,5)  

-“UZM701 Uzmanlık Alan Dersi”ni yürütmesi halinde haftalık ders saatinin (6+0 4,5)  

-“UZM700 Uzmanlık Alan Dersi” ve “UZM701 Uzmanlık Alan Dersi”ni yürütmesi 

halinde ise haftalık ders saatinin (6+0 4,5) olarak belirlenmesine, 

 

 



b) Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tez 

danışmanı atanması başlığı altında 33 üncü madde beşinci fıkrası “Uzmanlık 

alan dersi, ilgili öğrencinin tez danışmanının atandığı tarihi izleyen yarıyıldan 

itibaren danışman öğretim üyesi tarafından haftada 7 saat; yabancı uyruklu 

öğrenciler için 8 saat verilmek üzere açılır...” gereğince, Doktora/Sanatta 

Yeterlik programlarında tez danışmanlığı yürüten öğretim elemanı için ders 

yükleri hesaplanmasında;  

 

-“UZM900 Uzmanlık Alan Dersi”ni yürütmesi halinde haftalık ders saatinin (7+0 7,5)  

-“UZM901 Uzmanlık Alan Dersi”ni yürütmesi halinde haftalık ders saatinin (8+0 7,5) 

 -“UZM900 Uzmanlık Alan Dersi” ve “UZM901 Uzmanlık Alan Dersi”ni yürütmesi 

halinde ise haftalık ders saatinin (8+0 7,5) olarak belirlenmesine, 

 

3- Üniversitemiz bünyesinde bulunan Enstitülerin “Uzaktan Öğretim Programları”na                

2021-2022 öğretim yılı güz yarıyılında ekte (EK-II) belirtilen sayıda öğrenci 

alınmasının kabulüne, 

 

4- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 09.03.2020 tarih ve E.19303 sayılı yazısı ile 

açılması uygun görülen Adalet Önlisans Programının 2021-2022 öğretim yılından 

itibaren 2021 YKS Kontenjan Kılavuzunda yer alması ve 60 kontenjan verilerek 

öğrenci alınmasının kabulüne, 

 

5- İletişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan, İletişim Tasarımı ve Yönetimi 

Bölümünün “İsteğe bağlı hazırlık” eğitiminin “Öğretim dili %30 İngilizce”ye 

dönüştürülmesine, 2021 YKS Kontenjan Kılavuzunda yeni koşul ile yer almasının 

kabulüne, 

 

6- İletişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan ve öğretim dili %30 İngilizce olan 

“Basın ve Yayın Bölümü” adının “Dijital Medya ve Gazetecilik Bölümü” olarak 

değiştirilmesine, 2021 YKS Kontenjan Kılavuzunda yeni adı ile yer alması ve                                   

80 kontenjan verilerek öğrenci alınmasının kabulüne, 



 

7- 2021-2022 öğretim yılında Anadolu Üniversitesinin önlisans/lisans bölüm/ 

programlarına yurt dışından kabul edilecek öğrenciler için 2021 ANADOLUYÖS 

Takviminin ekte (EK-III) belirtildiği şekilde kabulüne, 

 

8-  

a) Bilgisayar Teknolojisi Bölümünde “Bilgisayar Programcılığı Önlisans 

Programı”na 2021-2022 öğretim yılından itibaren 2021 YKS Kontenjan 

Kılavuzunda yer alması ve 5000 kontenjan verilerek öğrenci alınmasının 

kabulüne, 

b) Yönetim ve Organizasyon Bölümüne “Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 

Önlisans Programı”na 2021-2022 öğretim yılından itibaren 2021 YKS 

Kontenjan Kılavuzunda yer alması ve 2000 kontenjan verilerek öğrenci 

alınmasının kabulüne, 

 

Karar verildi.  


