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Yeni Doçentlik Yönetmeli¤i, De¤iﬂiklikler ve Birkaç Söz
Say›n Editör,
11 Temmuz 1983 tarih ve 18104 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren Doçentlik S›nav Yönetmeli¤i ve bu yönetmelikle ilgili tüm de¤iﬂiklikler 1
Ocak 2001 tarihinden itibaren kademe kademe yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r. 27 Nisan 2002 tarih ve 24738 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanan Yönetmelik ile de¤iﬂtirilen
ﬂekli ile yeni yönetmeli¤in Aile Hekimli¤i alan›na iliﬂkin
belli baﬂl› özellikleri ﬂöyle özetlenebilir:

Baﬂvuru
Doçentlik baﬂvurusu yapabilmek için belli bir alanda
uzmanl›k e¤itimi alm›ﬂ ya da doktora yapm›ﬂ olmak gereklidir (Yönetmelik Madde 2). Doçentlik s›nav›na baﬂvurular, her y›l en geç 31 Mart günü çal›ﬂma saati bitimine kadar Üniversiteleraras› Kurul Baﬂkanl›¤›na yap›l›r.
Baﬂvuru için bir dilekçe (ek 1), özgeçmiﬂ ve eserler listesi (ek 2) asgari koﬂullar› sa¤lad›¤›na iliﬂkin bildirim
formu (ek 3: Beyanname-ekleri ile birlikte) ve yabanc›
dil belgesi yan› s›ra resim, harç, yüksek lisans tezi özeti,
diploma, uzmanl›k belgesi vb. belgeler gereklidir. Bu
aﬂamada yay›nlar›n kendileri veya fotokopileri kesinlikle gönderilmeyecektir. Ek 3’teki beyannamede doçentlik
s›nav›na girebilmek için zorunlu en az yay›n say›s› ve
özellikleri belirtilmiﬂtir. E¤er bir "elektronik dergi", baﬂvuru koﬂullar›nda belirtilen uluslararas› endeksler taraf›ndan taranan hakemli dergi ise bu dergide yay›mlanan
makaleler baﬂvuru koﬂullar›nda sözü edilen eser olarak
kabul edilir. Ayni ﬂekilde, ulusal hakemli dergi tan›m›na
uyan bir elektronik dergi varsa bu da kabul edilir. E¤er
aday elektronik dergideki eserleri baﬂvuru koﬂulu için
takdim edemiyorsa bile bu eserleri di¤er eserler ile birlikte de¤erlendirilmek üzere dosya içerisinde jüriye sunabilir. SCI-Expanded, SSCI, AHCI endeksler kapsam›ndaki dergiler, http://www.isinet.com/isi/journals/index.html WEB adresinden görülebilir.
Yabanc› dil koﬂulunun sa¤lanmas› için adaylar›n ‹ngilizce, Frans›zca veya Almanca dillerinin birinden Üniversiteleraras› Kurul Yabanc› Dil S›nav›'na (ÜDS) girmeleri ve
ÜDS'den yüz üzerinden en az altm›ﬂbeﬂ puan al›nmas› gerekir. Eﬂde¤er yabanc› dil belgeleri ek 4’de gösterilmiﬂtir.
Bu koﬂullar› sa¤lad›ktan sonra, baﬂvuru formu, bu
formda belirtilen belgelerle birlikte Üniversiteleraras›

Kurul Baﬂkanl›¤›, 06539 Bilkent ANKARA adresine
gönderilir.
Üniversiteleraras› Kurul Baﬂkanl›¤›, baﬂvuru formu
ile ekli belgelerin eksiksiz oldu¤unu ve usule uygunlu¤unu kontrol eder. Eksik olan belgelerin baﬂvuru sahibi taraf›ndan, eksikliklerin kendisine yaz›l› olarak bildirildi¤i
tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde tamamlanmas›
gerekir. Eksiklikleri süresi içerisinde tamamlanmayan
baﬂvurular reddedilir. Baﬂvurusu kabul edilen adaylar›n
dosyalar› Doçentlik S›nav Komisyonu’na gönderilir.
Baﬂvuru yap›ld›ktan sonra herhangi bir nedenle baﬂvurusunu geri çeken veya baﬂvurusu reddedilen veya baﬂar›s›z olan adaylar, yeni baﬂvurular›n› en erken bir sonraki
dönem yapabilirler (Yönetmelik, Madde 4). Doçentlik
s›nav›na baﬂvuru say›s›nda bir k›s›tlama yoktur, ancak,
eserlerin incelemesi aﬂamas›ndaki baﬂar›n›n belirlenmesinden itibaren en az beﬂ y›l sonra tekrar sözlü s›nava
baﬂvuran aday, sadece arada geçen süre içerisindeki yay›nlar› bak›m›ndan yeniden eser incelemesine tâbi tutulur. Bu yönetmeli¤in yürürlü¤e girmesinden önce doçentlik s›nav›na baﬂvuran adaylar›n, baﬂar›l› olduklar› s›nav aﬂamas› sakl› olup, yönetmeli¤in yürürlü¤e girmesinden önce doçentlik s›nav›na girme hakk›n› kaybetmiﬂ
olanlar, bu yönetmelik hükümleri uyar›nca yeniden baﬂvurabilirler ve bu taktirde doçentlik s›nav›n›n her iki aﬂamas›na tâbi tutulurlar (Geçici Madde 1-2).
S›nav komisyonu
Üniversiteleraras› Kurul, ulusal ve/veya uluslararas›
düzeyde çal›ﬂmalar› ile tan›nm›ﬂ, halen görev yapmakta
olan (emekli olup da sözleﬂmeli olarak çal›ﬂanlar dahil)
profesörler aras›ndan 9 kiﬂilik Doçentlik S›nav Komisyonu üyelerini belirler (Yönetmelik Madde 6.) Komisyon baﬂvuran aday›n eserlerini göz önüne alarak, ilgili
bilim/sanat alan› için Temel Alan Dan›ﬂma Komisyonu
taraf›ndan oluﬂturulan profesörler listesinden beﬂ as›l ve
iki yedek üyeden oluﬂan jüriyi belirleyerek Üniversiteleraras› Kurul’a sunar (Yönetmelik Madde 8). Jüri, yeterli
say›da profesörün bulunmad›¤› istisnai durumlarda, üç
as›l ve bir yedek üyeden oluﬂturulabilir. Üniversiteleraras› Kurul’un karar›yla oluﬂan jüriler, Üniversiteleraras›
Kurul Baﬂkanl›¤› taraf›ndan jüri üyelerine bildirilir. Jüri
üyelerine ayr›ca adayla ilgili gerekli akademik bilgiler de
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gönderilir (Yönetmelik Madde 9). Üniversiteleraras› Kurul Baﬂkanl›¤›, kesinleﬂen as›l ve yedek jüri üyelerinin
adlar›n› adaylara bildirir.
S›nav
Doçentlik s›nav›, "Eserlerin ‹ncelenmesi" ve "Sözlü
S›nav" olmak üzere iki aﬂamal›d›r. "Sözlü S›nava" girebilmek için, Eserlerin ‹ncelenmesi aﬂamas›nda baﬂar›l›
olmak gerekir (Yönetmelik Madde 10). Adaylar, Üniversiteleraras› Kurul Baﬂkanl›¤› taraf›ndan kendilerine yaz›l› olarak bildirilen tarihe kadar, akademik çal›ﬂmalar›yla
ilgili tüm eserlerini as›l ve yedek jüri üyelerine göndermek ve gerekti¤inde bunu belgelemekle yükümlüdürler.
Aday›n jüri üyelerine gönderece¤i/teslim edece¤i dosyada yer alacak belgeler ek 5’de gösterilmiﬂtir.
Eserlerini bu süre içerisinde jüri üyelerine göndermeyen adaylar›n baﬂvurular› reddedilir. Bu adaylar›n ayn›
bilim/sanat alan›nda doçentlik s›nav›na tekrar baﬂvurmalar› durumunda, zorunluluk olmad›kça jüri üyelerinde
de¤iﬂiklik yap›lmaz.
Jüri üyeleri, kendilerine gönderilen tüm eserleri inceleyerek bunlar›n o bilim/sanat alan› için öngörülen akademik koﬂullar› sa¤lay›p sa¤lamad›¤›n› belirler. Jüri üyelerinin bir araya gelmeden, en geç iki ay içerisinde ayr›
ayr› yapt›klar› de¤erlendirmeler, Doçentlik S›nav Komisyonu taraf›ndan birleﬂtirilerek, Üniversiteleraras› Kurul Baﬂkanl›¤›na gönderilir. Jüri karar›n›n olumsuz olmas› durumunda sözlü s›nav yap›lmaz. Jüri karar›, Üniversiteleraras› Kurul Baﬂkanl›¤› taraf›ndan adaya ve jüri
üyelerine bildirilir. Jüri üyelerinin kiﬂisel raporlar› da
adaya gönderilir. Herhangi bir jüri üyesinin, aday›n eserlerinde sahtecilik oldu¤unu bildirmesi durumunda konu,
Doçentlik S›nav Komisyonu taraf›ndan Etik Komisyonu’na iletilir (Yönetmelik Madde 12).
Eserlerin incelenmesi sonucunda jüri karar›n›n olumlu olmas› durumunda, aday›n sözlü s›nava al›naca¤› gün,
saat ve yer, Üniversiteleraras› Kurul Baﬂkanl›¤› taraf›ndan adaya, jüri üyelerine ve s›nav›n yap›laca¤› üniversite rektörlü¤üne bildirilir (Yönetmelik Madde 13). Jüri
üyelerinin kiﬂisel raporlar› da adaya gönderilir.
S›nav, s›nav›n yap›laca¤› üniversite rektörlü¤ü taraf›ndan en az yedi gün önce ilân edilir ve ö¤retim üyelerine aç›kt›r.
Adaylar belirtilen gün, saat ve yerde sözlü s›nava al›n›rlar. Aday›n doçentlik s›nav›nda baﬂar›l› olup olmad›¤›, jüri baﬂkan› taraf›ndan jüri üyeleri önünde adaya bildirilir. Doçentlik s›nav›nda baﬂar›l› olanlara Üniversiteleraras› Kurul Baﬂkanl›¤› taraf›ndan Doçentlik Belgesi
verilir (Yönetmelik Madde 14).

sinde yeniden baﬂvurmas› gerekir. Bu baﬂvuruda, baﬂvuru
formunun eki olan belgelerin yeniden ibraz› istenmez.
Yeni sözlü s›nav yeri ve tarihi, Üniversiteleraras› Kurul
Baﬂkanl›¤› taraf›ndan adaya, jüri üyelerine ve s›nav›n yap›laca¤› üniversite rektörlü¤üne duyurulur. Bu durumda,
zorunluluk olmad›kça jüri üyelerinde de¤iﬂiklik yap›lmaz.
Birkaç söz
Aile hekimli¤i disiplininin geliﬂmesinde bu alanda
yap›lan akademik çal›ﬂmalar›n önemli katk›s› olmuﬂtur.
Bundan sonra da bu çal›ﬂmalar›n gerek içerik gerek yöntem aç›s›ndan daha kaliteli olarak sürdürülmesi kaç›n›lmazd›r. Özellikle araﬂt›rmalar› teﬂvik edici yan› göz önüne al›nd›¤›nda doçentlik baﬂvurusu yapmay› hedefleyen
arkadaﬂlar›m›za önemli görevler düﬂmektedir. Alan›m›z›n geniﬂli¤inin getirdi¤i avantaj› disiplinimize katk›s›
olmayan konularda araﬂt›rma yaparak kullanmak yerine
aile hekimli¤i araﬂt›rma konular›n›n ön planda oldu¤u
çal›ﬂmalar› planlamak hem daha ak›lc› hem de yararl›
olacakt›r. Nitekim eserlerin de¤erlendirilmesinde jüri
üyelerinin önemli ölçütlerinden birisi eserlerin kiﬂinin
uzmanl›k alan› ile uyumlu olup olmad›¤›d›r. Eserlerle ilgili bir baﬂka önemli nokta ise araﬂt›rman›n metodolojisi
ile ilgilidir. Kan›ta dayal› t›p anlay›ﬂ›n›n yayg›nlaﬂt›¤› bir
ortamda tarafs›z ve önyarg›s›z sonuçlara ulaﬂ›labilmesi
için araﬂt›rma metodolojisinin uygun seçilmesi ve do¤ru
kullan›lmas› ön planda tutulmal›d›r.
Doçentlik s›nav›n›n önemli ikinci aﬂamas› olan sözlü
de¤erlendirme ise özellikle disiplinin dayand›¤› felsefe, ilkeler, yaklaﬂ›m tarz› yan› s›ra t›bbi bilginin birinci basamak ortam›n›n özellikleri çerçevesinde de¤erlendirilmesi
olarak anlaﬂ›lmal›d›r. Uzmanl›k s›navlar› s›ras›nda aday,
uzmanl›k e¤itiminin kendisinden kaynaklanan eksikliklerden sorumlu tutulmayabilir. Ancak akademik iddia, araﬂt›rma- anlama- ö¤renme sorumlulu¤unu bizzat akademisyene yükler. Doçentlik ve doçentlik s›navlar›n›n kiﬂiler kadar disiplinin de de¤erlendirildi¤i önemli kilometre taﬂlar›
oldu¤u göz önüne al›n›rsa, doçentlik s›navlar›na haz›rlanan
arkadaﬂlar›m›z›n gerek eserleri gerek bilgileri aç›s›ndan
Aile Hekimli¤i/Genel Pratisyenlik disiplinini bir ad›m ilerleten bir yaklaﬂ›m ve pratik içerisinde olmalar› kaç›n›lmaz
oldu¤u kadar takdir edilecek bir durum olacakt›r.
Sayg›lar›mla,
Doç. Dr. Dilek Güldal

Sözlü s›navda baﬂar›s›z olan veya baﬂar›s›z say›lan
aday›n sözlü s›nava tekrar al›nmas› için Üniversiteleraras› Kurul’a, bu Yönetmeli¤in 4. maddesindeki süre içeri-
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‹letiﬂim adresi:
Doç. Dr. Dilek Güldal
9 Eylül Üniversitesi, T›p Fakültesi
Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›, ‹ZM‹R
Tel: (0532) 294 43 77

Ek 1: Doçentlik baﬂvuru dilekçesi

T.C.
ÜN‹VERS‹TELERARASI KURUL BAﬁKANLI⁄I
DOÇENTL‹K SINAVINA ESERLER‹N ‹NCELENMES‹ AﬁAMASINDAN BAﬁVURMA D‹LEKÇES‹
(Büyük harf kullan›n›z)

Ad› Soyad›

Üniversite / Kurumu*
[ ] Dr.

Ald›¤› Ünvan

[ ] Sanatta yeterlilik

[ ] T›pta uzmanl›k

Doçentlik Alan Kodu

Doçentlik Alan Ad›

Anahtar Sözcük Kodu

Anahtar Sözcük Ad›

‹ﬂ:

Telefon

Ev:

Di¤er:
Yaz›ﬂma Adresi

Elektronik Posta Adresi
Yukar›daki bilgiler ve ekteki belgeler dikkate al›narak doçentlik s›nav›na baﬂvurumun kabulünü sayg›lar›mla arz
ederim. Tarih: ........./........./2002
Aday›n ‹mzas›
Ekli belgeler (aç›klamalara uygun olarak haz›rlanacakt›r):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

[
[
[
[
[
[

] Doktora diplomas› / t›pta uzmanl›k belgesi / sanatta yeterlik belgesi
] Yabanc› dil belgesi (yabanc› dili: -----------------------------------)
] Özgeçmiﬂ ve eserler listesi yüksek lisans tez özeti ekli olarak
] Nüfus cüzdan› örne¤i
] Asgari koﬂullar› sa¤lad›¤›na iliﬂkin bildirim formu (beyanname) - (ekleri ile birlikte)
] 17 adet pullu zarf

* TSK mensubu doçent adaylar›n›n 2599 say›l› GATA Kanunu’na uygun baﬂvuru yapmalar› gerekmektedir.
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Ek 2: Özgeçmiﬂ ve eserler listesi
ÖZGEÇM‹ﬁ VE ESERLER L‹STES‹
ÖZGEÇM‹ﬁ
Ad› Soyad›: Cxxxxx Txxxxxxx
Do¤um Tarihi: 29 Ekim 19xx
Ö¤renim Durumu:
Yüksek Lisans Tez Baﬂl›¤› (özeti ekte) ve Tez Dan›ﬂman(lar)›:
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çal›ﬂmas›/T›pta Uzmanl›k Tezi Baﬂl›¤› (özeti ekte) ve Dan›ﬂman(lar)›:

Görevleri
Görev
Unvan›

Görev Yeri

Y›l

Ar. Gör.

Xxx Fakültesi Xxxxxxxxx Üniversitesi

19xx-19xx

Xxxx

Xxxx Kurumu

19xx-19xx

Yar. Doç.

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

xxxx-xxxx

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
Sert, T., "Gözenekli Ortamlarda Is› Transferi", Atatürk Üniversitesi, 1990.
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çal›ﬂmalar› :
Mert, K., "Ayr› Merkezli Borularda Ak›ﬂ ve Is› Transferi", Gaziantep Üniversitesi, 1995.
Projelerde Yapt›¤› Görevler :
Ayr› Merkezli Borularda Ak›ﬂ ve Is› Transferi, TÜB‹TAK Projesi, MAG-188, Proje Yöneticisi, 1990.
‹dari Görevler :
Bölüm Baﬂkan Yrd.

Xxxxxxxx Üniversitesi xxxx Bölümü

19xx-19xx

Bilimsel Kuruluﬂlara Üyelikler :
Ödüller :
Son iki y›lda verdi¤i lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Aç›lm›ﬂsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):
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Akademik
Y›l

Dönem

Dersin ad›

Haftal›k saati
Teorik

Uygulama

Ö¤renci
say›s›

Güz
19xx-xxxx
‹lkbahar
Güz
20xx-xxxx
‹lkbahar

ESERLER
A. Uluslararas› hakemli dergilerde yay›mlanan makaleler:
A1. Sert, M. ve C. Txxxxxx, "A Heat Transfer Correlation for Solid-Liquid Flows in Horizontal Pipes," Int. J. Heat Mass
Transfer, 54, 778-786 (1997).
A2. xxxxxxxx
B. Uluslararas› bilimsel toplant›larda sunulan ve bildiri kitab›nda (Proceedings) bas›lan bildiriler:
B1. Txxxxxx, C., Z. Mxxx ve H. G. Kemal, "Boundary Vorticity Method for Convective Heat Transfer with Secondary
Flow," Proc. 4th Int. Heat Transfer Conference, Paris, Vol. IV, 851-877, Elsevier, Amsterdam, 1994.
B2. xxxxxxxx
C. Yaz›lan uluslararas› kitaplar veya kitaplarda bölümler:
C1. Txxxxxx, C., Principles of Heat Transfer in Porous Media, Springer-Verlag, New York, 1991.
C2. Txxxxxx, C. ve L. Gümüﬂ, "Convective and Radiative Heat Transfer in Porous Media", Advances in Applied Mechanics, ed. J.W. Hutchinson and T.Y. Wu, Vol. 27, 225-281, Academic Press, Boston, 1989.
D. Ulusal hakemli dergilerde yay›mlanan makaleler:
D1. Sert, T. ve C. Txxxxxx, "Gözenekli Ortamlarda Is› Transferi", Is› Bilimi ve Tekni¤i, 5, 23-28 (1981).
E. Ulusal bilimsel toplant›larda sunulan ve bildiri kitaplar›nda bas›lan bildiriler:
E1. Txxxxxx, C., "Is› Pompalar›n›n Ekserji Analizi", 2. Ulusal Termodinamik Kongresi, Cilt I, 17-25, Antalya, 1989.
F. Di¤er yay›nlar:
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Ek 3: Asgari Koﬂﬂular›n Sa¤land›¤›na ‹liﬂkin Bildirim Formu (Beyanname)

SA⁄LIK B‹L‹MLER‹ TEMEL ALANI
ASGAR‹ KOﬁULLARIN SA⁄LANDI⁄INA ‹L‹ﬁK‹N B‹LD‹R‹M FORMU (BEYANNAME)

Ad› Soyad›: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Üniversite
Fakülte / YÖ: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ASGAR‹ KOﬁULLARA UYGUNLUK:
Koﬂul

Eser No1

SCT-Expanded, SSCI veya AHCI kapsam›ndaki dergilerde birinci isim olarak
yay›mlanm›ﬂ özgün araﬂt›rma makalesi
SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsam›ndaki dergilerde yay›mlanm›ﬂ özgün
makale ve/veya vaka takdimi (en az iki tane)

Yukar›daki eserler, doktora veya t›pta uzmanl›k ünvan› ald›ktan sonra yapt›¤›m çal›ﬂmalardan kaynaklanmakta olup, baﬂvurdu¤um doçentlik alan› ile ‹LG‹L‹D‹R ve lisansüstü tez(ler)den (yan dal uzmanl›k tezleri hariç)
ÜRET‹LMEM‹ﬁT‹R. Asgari baﬂvuru koﬂullar›n› yukar›daki eserlerimle SA⁄LAMAKTAYIM.

‹mza:

1

Tarih:

Özgeçmiﬂ ve Eserler listesindeki numaralar yaz›lacakt›r.

Eklenecek belgeler:
A. Yukar›daki tabloda belirtilen her bir eserin birinci sayfas›n›n fotokopisi,
B. Uluslararas› endeksler taraf›ndan taranan hakemli dergilerde yay›ma kesin olarak kabul edilmiﬂ ancak henüz bas›lmam›ﬂ eserler
için editör taraf›ndan gönderilen kabul mektubunun asl›,
C. Bilimsel kitab›n kapak sayfas› ile yay›nevinin ve bas›m tarihinin belirtildi¤i sayfan›n fotokopisi.
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Ek 4: Eﬂde¤er yabanc› dil belgeleri

DOÇENTL‹K SINAVI MÜRACAATLARI ‹Ç‹N KABUL ED‹LEN YABANCI D‹L BELGELER‹
1. Doçentlik Merkezi Yabanc› Dil Baﬂar› Belgesi
2. Kas›m 2000 Dönemi Dahil daha önceki y›llarda Kamu Personeli Yabanc› Dil Bilgisi Seviye Tespit S›nav›ndan al›nan
70 puan veya üstü
3. TOEFL'den yeni 183 eski 513 puan veya üstü
4. IELTS'den her bölümden en az 6 puan veya üstü
5. 1.07.1996 tarih ve 22683 Say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan Doçentlik S›nav Yönetmeli¤i’nin 2. maddesinde belirtilen ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca dilleri d›ﬂ›ndakilerden Kamu Personeli Yabanc› Dil Bilgisi Seviye Tespit
S›nav›’na girip gerekli puan› alanlar›n bilim s›nav›na baﬂvurabilmeleri için yönetmeli¤in ayn› maddesi uyar›nca bu dillerin Üniversiteleraras› Kurulca ayr›ca kabul edilmesi gerekmektedir.
6. 28.08.2000 tarihine kadar 4584 Say›l› Kanun Hükmünde Kararnameden yararlanmak istediklerine iliﬂkin Rektörlüklere baﬂvurusu bulunan adaylar için Kamu Personeli Yabanc› Dil Bilgisi Seviye Tespit S›nav›ndan 65 puan veya üstü
7. ÜDS 65 puan veya üstü (‹ngilizce, Almanca ve Frans›zca dilleri için)
8. 01.09.2000 tarih ve 24157 Say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan Doçentlik S›nav Yönetmeli¤inin 5. maddesinde belirtilen ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca dilleri d›ﬂ›ndakilerden Kamu Personeli Yabanc› Dil Bilgisi Seviye Tespit S›nav›na
girip gerekli puan› alanlar›n bilim s›nav›na baﬂvurabilmeleri için yönetmeli¤in ayn› maddesi uyar›nca bu dillerin Üniversiteleraras› Kurulca ayr›ca kabul edilmesi gerekmektedir.
9. 28.08.2000 tarihine kadar 4584 Say›l› Kanundan yararlanmak istediklerine iliﬂkin Rektörlüklere baﬂvurusu bulunan
adaylar için TOEFL'den yeni 183 eski 513 puan IELTS'den her bölümden en az 6.0 puan veya üstü

Ek 5: Jüri üyelerine gönderece¤i/teslim edece¤i dosyada yer alacak belgeler

ADAYIN JÜR‹ ÜYELER‹NE GÖNDERECE⁄‹ / TESL‹M EDECE⁄‹ DOSYADA YER ALACAK BELGELER

Jüri üyelerine sunulacak her dosya içerisinde,
1. Bir adet özgeçmiﬂ ve eserler listesi (Üniversiteleraras› Kurul Baﬂkanl›¤›na teslim edilen özgeçmiﬂ ve eserler listesi ile
ayn›),
2. Aday›n baﬂvuru koﬂulunu sa¤lad›¤›n› gösteren beyanname (Üniversiteleraras› Kurul Baﬂkanl›¤›na teslim edilen belge ile ayn›)
3. Eserlerin birer kopyalar›,
4. Doktora/T›pta Uzmanl›k/Sanatta Yeterlik Tezinin bir kopyas›
5. Bir adet, üzerine Üniversiteleraras› Kurul Baﬂkanl›¤›n›n aﬂa¤›da verilen adresi yaz›lm›ﬂ ve 2.000.000 liral›k posta pulu yap›ﬂt›r›lm›ﬂ orta boy zarf, yer alacakt›r. Sanat dallar›ndaki kaset, film, yap›t, v.b. materyaller dosya ile birlikte
sunulacakt›r.

Aday, dosyalar› taahhütlü posta ile jüri üyelerine gönderecek veya jüri üyesinin görevli oldu¤u akademik birimin sekreterli¤ine, evrak defterine kaydederek teslim edecektir (aday jüri üyeleri ile her ne sebeple olursa olsun yaz›l› veya sözlü olarak görüﬂmeyecektir).
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