HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ
TANIM
Madde 1: Ülkemizdeki öğretim üyesi açığını karşılamak amacıyla geliştirilen Öğretim Üyesi
Yetiştirme Programı (ÖYP) , Hacettepe Üniversitesi'nin Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri
alanlarındaki doktora programlarını kapsamaktadır.
AMAÇ
Madde 2: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönergesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
ve ilgili yönetmelikler ile Hacettepe Üniversitesinin " Lisansüstü Eğitim-öğretim ve Sınav
Yönetmeliği" ve ayrıca ilgili diğer yönergeleri ve Senatosu'nun ilke kararları çerçevesinde
öğretim üyesi yetiştirilmesi hakkındaki uygulamaların ilke ve usullerini belirlemek amacıyla
hazırlanmıştır.
Madde 3: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı, Devlet Planlama Teşkilatı'nın belirlediği
öncelikli alanlar kapsamında, bu programa öğretim üyesi yetiştirilmesi isteği ile katılan
üniversitelerin beklentileri ile Hacettepe Üniversitesi'nin rehberliği ve katkılarıyla
gerçekleştirilir.
ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNASYON KURULU
Madde 4: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı, Hacettepe Üniversitesi bünyesinde kurulan
koordinasyon

kurulu

tarafından

yürütülür.

ÖYP

Koordinasyon

Kurulu

Rektör'ün

başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:
• Koordinatör Rektör Yardımcısı
• ÖYP' ye katılan Fakültelerin Dekanları
• Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinin Müdürleri
• Bilimsel Araştırmalar Birimi Sorumlusu
Koordinasyon Kurulu'nun sekretaryası Rektör Yardımcılığı tarafından yürütülür.
KOORDİNASYON KURULU'NUN GÖREVLERİ
Madde 5: ÖYP Koordinasyon Kurulu aşağıda yazılı görevleri yerine getirir:
•
•
•
•

ÖYP takviminin belirlenmesi
Öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi
ÖYP'ye katılacak üniversitelerle görüşmelerin yapılması ve anlaşma taslaklarının
Rektörlüğe sunulması
Yıllık harcama planlarının yapılması
1

•
•
•

Program kapsamındaki etkinliklerinin belirlenmesi
Desteklenecek projelerin saptanması
Programlara ilişkin yıllık etkinliklerinin değerlendirilmesi

Koordinasyon kurulu ÖYP projesinde yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi ve
yukarıdaki görevlerin yürütülmesi amacıyla bir yıllık program hazırlar ve sorumluları belirler.
ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRİLECEK ALANLAR
Madde 6: Öğretim Üyesi ihtiyacı ilgili Üniversite tarafından DPT'nin belirlediği öncelikli
alanlar ve alanlar içerisinde yer alan programlar belirtilmek suretiyle yapılır. (Tıp
Fakültesinde yürütülmekte olan Tıp-Bilim Doktoru Bütünleşik Programı (MD-PhD programı)
öğrencileri de Tıp Doktoru ünvanını aldıktan sonra ÖYP'ye katılabilirler.) Programların
seçiminde Hacettepe Üniversitesi tarafından o yıl için hazırlanan Yıllık Programı esas alınır.
Programa lisans ve yüksek lisans diploması olan öğrenciler başvurabilir, ancak kesin kayıt
yaptırmadan önce kayıt için gerekli tüm şartları sağlamış olmak gereklidir. Öncelikli alanda
yer alan programlar arasında ihtiyacın esnek olarak tanımlanması esastır. Öncelikli alanlar ve
programlar ortak üniversiteler tarafından kendi ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenir.
Gerektiğinde ilgili ortak üniversite bu programlarda kontenjan azaltması ya da değişiklik
yapabilir. Öğrenciler Yüksek Lisans diploması aldıktan sonra, farklı bir alanda doktoraya
girebilirler.
KONTENJAN İLANI
Madde 7:

ÖYP kapsamında öğrenci alımı Güz yarıyılında yapılır. Alınacak öğrenci

kontenjanları bahar akademik yarıyılında belirlenerek açıklanır.
BAŞVURU VE BAŞVURU KOŞULLARI
Madde 8: Adayların başvuru tarihi itibariyle 33 yaşından gün almamış olmaları ve "HÜ
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nde yer alan doktora/sanatta yeterlik
programlarına kayıt için kabul edilen asgari koşulları sağlamış olmaları gereklidir.
ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME
Madde 9: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına başvurular 3 aşamada değerlendirilir.
(i) İlk aşamada doktora kabul koşullarını sağlayan adaylar başvuru dosyalarını ilgili
enstitüye vererek süreci başlatırlar
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(ii) Aday öğrenci dosyaları ilgili enstitüler tarafından ÖYP'ye katılan her anabilim
dalının oluşturduğu jüriler tarafından önce bir ön değerlendirmeye daha sonra
yazılı ve/veya sözlü sınava tabi tutulurlar. Değerlendirmede başarılı bulunan
adaylar seçildikleri programa ve ÖYP üniversitelerinin açtıkları kontenjanları
dikkate alarak üniversite tercihlerini ilan edilen tarihe kadar Hacettepe
Üniversitesi'nin ilgili enstitüsüne yazılı olarak bildirirler.
(iii) ÖYP Üniversiteleri ilgili enstitüler tarafından kendilerine bildirilen başarılı
adaylar arasından kontenjanlarına göre adayları belirleyerek ilan eder ve
yapacakları mülakat tarihlerini bildirirler. Mülakatlar ÖYP üniversiteleri
tarafından kurulacak jürilerce gerçekleştirilir. Jüri üyeleri görüşmeye alınan
adayları öğretim üyesi olma potansiyeli açısından değerlendirilerek 100 üzerinden
puan verir; ve sonuçları Hacettepe Üniversitesi'nin ilgili enstitüsüne iletir. Tüm
sonuçların iletilmesinden sonra Enstitüler, listeleri ÖYP Yürütme Kurulu'na sunar,
nihai yerleştirme bu Kurul tarafından yapılır ve ilan edilir.
YABANCI DİL HAZIRLIK
Madde 10: ÖYP'ye başvuru için gerekli yabancı dil puanına sahip olmayan adaylar bir yıl
süreyle Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda eğitime tabi tutulurlar.
Adayların programa kesin kayıt yaptırabilmeleri için yabancı dil eğitimini başarı ile
tamamlamaları ve gerekli notu almaları zorunludur. Yabancı dil hazırlık programında başarılı
olmayan öğrencilerin ilişikleri kesilir ve bu öğrencilere mecburi hizmet sözleşmesi maddeleri
uygulanır.
YÜRÜTME İLE İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER
1.

Adaylara ilişkin tüm duyum ve bilgilendirme gazete ilanının takiben ilgili enstitü web
sayfasında yapılacağından, adaylar bu sayfayı, sayfada belirtilen tarihlerde takip
etmekle yükümlüdürler. Her ne sebeple olursa olsun web sayfasını takip etmemekten
kaynaklanabilecek geçmişe yönelik itirazlar dikkate alınmaz.

2.

Kontenjanlar alana öncelikli olup, bir alanda hangi lisansüstü programda kaç
kontenjan bulunduğu belli değildir. Lisansüstü programlar içinde hangilerine atama
yapılacağı Üniversitelerin tercihine bağlıdır. Bunların tümüne atama yapılabileceği
gibi, Hacettepe Üniversitesinin olanaklarına göre bazı programlarla kısıtlı da olabilir.
Bu nedenler adayların birden fazla programa başvuru yapmaları tavsiye edilmektedir.
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3.

Hacettepe Üniversitesi'nin kontenjanlar üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkı
vardır. Üniversiteler arasında kontenjan aktarımı tarafların oluru alınarak yapılabilir.

4.

Gazete ilanında ve bu yönergede verilen kontenjanlar ilgili makamların onayına tabii
olup, atamalar kadro tahsisi sonrasında ve tahsis edilen kadro sayısı kadar yapılacaktır.

5.

Programın ilk başladığı Akademik Yılda öğrencilerin olası gecikmelerden mağdur
olmaması için Üniversite Senatosu tarafından gerekli tarih değişiklikleri yapılır.

4

