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ATILIM ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 

 

1. KURUM HAKKINDA BİLGİLER 

1.1. İletişim Bilgileri 

Prof. Dr. Yıldırım ÜÇTUĞ / Rektör 

Atılım Üniversitesi Kalite Komisyonu Başkanı  

(312) 586 82 00 

info@atilim.edu.tr  

1.1.1. Atılım Üniversitesi Kalite Komisyonu 

Prof. Dr. Yıldırım ÜÇTUĞ / Rektör 

Prof. Dr. Hayri Yılmaz KAPTAN / Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Serkan ERYILMAZ / Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Ayfer ALTAY / Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Sevgi LÖKÇE / Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Aynur YONGALIK / Hukuk Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Mehmet Mithat ÜNER / İşletme Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Elif AYDIN / Mühendislik Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU / Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Uğur GÖNÜLLÜ / Tıp Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Ali KARA / Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU / Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 

Prof. Dr. Hüseyin Nafiz ALEMDAROĞLU / Sivil Havacılık Yüksek Okulu Müdürü 

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ERTAŞ / Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü 

Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU 

Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü AKSOY / Öğrenci Dekanı 

Abdül Aziz ŞEREN / Genel Sekreter 

Sermin İLHAN / Mali İşler ve Bütçe Direktörü 

Özgül Fatma ERAVCI / Hukuk Müşavirliği Direktörü 

Armağan AKSUN / İnsan Kaynakları Direktörü 

Akif Erkan SÖNMEZİÇ / Satınalma Direktörü 

Nursel GÖKSEL / İletişim ve Yazı İşleri Koordinatörü 

Tahsin Erbil İNCE / Yapı İşleri Direktörü 

Ali Eftal EREL / Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörü 

Serkan AKÇIN / Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü 

Mehmet Hasan ATASOY / Uluslararası İlişkiler Direktörü, Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörü 

Kemal ŞENOĞLU / Kültür ve Sosyal İşleri Koordinatörü 

 

mailto:info@atilim.edu.tr
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1.2. Tarihsel Gelişimi  

Atılım Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Atılım 

Vakfı tarafından 09/07/1997 tarihli ve 4281 Sayılı Kanun ile 2809 sayılı Kanun'a eklenen Ek madde 

40 ile kurulan, kamu tüzel kişiliğine haiz ve vakıf yükseköğretim kurumu niteliğinde bir kurumdur. 
(T.C. Resmi Gazete sayı 23050 tarih 15.07.1997) 

Atılım Üniversitesi kuruluşunda Rektörlüğe bağlı olarak; a) Fen-Edebiyat Fakültesi, b) İşletme 

Fakültesi, c) Mühendislik Fakültesi, d) Fen Bilimleri Enstitüsü, e) Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden 

oluşmak üzere tesis edilmiştir. (2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ek madde 40)  

Atılım Üniversitesi, 1997-1998 eğitim-öğretim yılında İşletme Fakültesi altında İktisat Bölümü ile 

İşletme Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi altında İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Meslek 

Yüksekokulu altında Halkla İlişkiler, Turizm ve Otelcilik, Bilgisayar Destekli Muhasebe ve 

Bilgisayar Programlama ön lisans programları ile faaliyetlerine başlamıştır. 

1998-1999 eğitim-öğretim yılında İşletme Fakültesi bünyesinde Uluslararası İlişkiler; Mühendislik 

Fakültesi bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümleri açılmıştır. 

1999-2000 eğitim-öğretim yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İşletme, Uygulamalı İktisat ve İngiliz 

Dili ve Edebiyatı yüksek lisans programları açılmıştır. 

2000-2001 eğitim-öğretim yılında;  

 Meslek Yüksekokulu programları kapatılmıştır.  

 İşletme Fakültesi bünyesinde İşletme (Türkçe), Turizm İşletmeciliği, Halkla İlişkiler bölümleri 

açılmıştır.  

 Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Mütercim Tercümanlık, Matematik bölümleri açılmıştır.  

 Mühendislik Fakültesi bünyesinde Elektrik Elektronik Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği 

bölümleri açılmıştır.  

 Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Uluslararası İlişkiler ve İngiliz Kültürü ve Edebiyatı yüksek lisans 

programları açılmıştır. 

2001-2002 eğitim-öğretim yılında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği 

yüksek lisans programı açılmıştır. 

2002-2003 eğitim-öğretim yılında Mühendislik Fakültesi'nde Üretim Mühendisliği ve Mekatronik 

Mühendisliği bölümleri; Fen Bilimleri Enstitüsü'nde İnşaat Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği yüksek lisans programları; Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Finansman yüksek lisans 

programı açılmıştır. 

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 28/4/2003 tarihli ve 2003/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile Üniversiteye bağlı olarak kurulmuştur; 2003-2004 eğitim-öğretim yılında faaliyete girmiştir.  

2003-2004 eğitim-öğretim Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Turizm İşletmeciliği ve Avrupa Birliği 

yüksek lisans programları; Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Mekatronik Mühendisliği, Üretim 

Mühendisliği ve Matematik yüksek lisans programları açılmıştır. 

2004-2005 eğitim-öğretim yılında Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Psikoloji Bölümü, Mühendislik 
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Fakültesi bünyesinde Malzeme Mühendisliği Bölümü; Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Bankacılık ve 

Kamu Hukuku yüksek lisans programları açılmıştır. 

2005-2006 eğitim-öğretim yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde Yazılım Mühendisliği Bölümü; 

Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi yüksek lisans programı açılmıştır. 

Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Yazılım Mühendisliği yüksek lisans programı açılmıştır. 

Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATÜSEM; 

https://atusem.atilim.edu.tr), Haziran 2006 döneminde resmen yayınlanan yönetmeliği kapsamında 

faaliyetlerine başlamıştır. (T.C. Resmi Gazete sayı 26198 tarih 14.06.2006) 

2006-2007 eğitim-öğretim yılında;  

 Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Mühendislik Sistemleri Modellenmesi ve Tasarımı doktora programı 

başlatılmıştır.  

 Mühendislik Fakültesi bünyesinde Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü;  

 Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Sağlık Yönetimi) yüksek lisans 

programı açılmıştır 

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 2/2/2007 tarihli ve 2007/11665 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur. 2007-2008 eğitim-öğretim 

yılında Fakülte bünyesinde a) Moda ve Tekstil Tasarımı, b) Grafik Tasarımı, c) İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı bölümleri açılmıştır.  

2007-2008 eğitim-öğretim yılında; 

 Meslek Yüksek Okulu bünyesinde a) Turizm ve Konaklama İşletmeciliği, b) Bilgisayar 

Teknolojisi ve Programlama ön lisans programları (Uzaktan Eğitimi);  

 Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Çeviri Bilim yüksek lisans programı, Fen Bilimleri Enstitüsü'nde 

a) Endüstri Mühendisliği, b) Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları yüksek lisans programları açılmıştır. 

2008-2009 eğitim-öğretim yılında İşletme Fakültesi bünyesinde Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 

Bölümü, İktisat (Türkçe) Bölümü; Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Uzaktan Eğitim İşletme yüksek 

lisans programı açılmıştır. 

2009-2010 eğitim-öğretim yılında;  

 İşletme Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü;  

 Mühendislik Fakültesi'nde Makine Mühendisliği Bölümü, Otomotiv Mühendisliği Bölümü, 

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü ile Incarnate 

Word Üniversitesi’nin ortaklaşa açtığı Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP);  

 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Mimarlık 

Bölümü;  

 Fen Edebiyat Fakültesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı (UOLP);  

 Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yerel Yönetimler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı yüksek lisans 

programları, Politik Ekonomi ve İngiliz Kültürü ve Edebiyatı doktora programları;  

 Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Malzeme Mühendisliği yüksek lisans programı açılmıştır. 

Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi (MŞMM) kendi alanında 

https://atusem.atilim.edu.tr/
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Ülkemizde bir ilk olmak üzere, 09.04.2010 tarihinde T.C. Kalkınma Bakanlığı desteği ve Atılım 

Üniversitesi katkılarıyla hizmete girmiştir. https://www.atilim.edu.tr/tr/msmm  

Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu, havacılık sektöründeki nitelikli personel 

gereksinimini karşılamak amacıyla, Bakanlar Kurulu 2010/884 sayılı kararı ile 27.08.2010 tarihinde 

kurulmuştur.  https://www.atilim.edu.tr/tr/shyo  

2010-2011 eğitim-öğretim yılında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Bilgi Teknolojileri Hizmet 

Yönetimi yüksek lisans programı açılmıştır. 

2011-2012 eğitim-öğretim yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde İşletme doktora (Türkçe) 

programı açılmıştır. 

2012-2013 eğitim-öğretim yılında Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde Uçak Gövde Motor 

Bakımı, Uçak Elektrik-Elektronik ve Havacılık Yönetimi bölümleri, Fen Bilimleri Enstitüsü 

bünyesinde Uygulamalı Kimya Yüksek Lisans programı ve Mimarlık Bütünleşik Doktora programı 

açılmıştır. 

2013-2014 eğitim-öğretim yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi doktora programı açılmıştır. 

Mayıs 2013 döneminde Mühendislik Fakültesi altında İnşaat Mühendisliği (İngilizce) lisans 

programı, Eylül 2018 sonuna kadar geçerli olmak üzere, MÜDEK - Mühendislik Eğitim Programları 

Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği http://www.mudek.org.tr - akreditasyonu almaya hak kazanmıştır.  

Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü, bu başarı ile Ülkemizdeki vakıf üniversiteleri arasında 

MÜDEK akreditasyonu alan ilk inşaat mühendisliği bölümü olmak üzere, MÜDEK akreditasyonu ile 

birlikte, EUR-ACE Etiketi - European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) tarafından 

akredite mühendislik lisans programlarına verilen EUR-ACE Label – de almaya hak kazanmıştır. İnşaat 

Mühendisliği (İngilizce) lisans programı, 2018 yılı içinde yeniden değerlendirme sürecine girerek 

MÜDEK ve EUR-ACE akreditasyonunu Eylül 2024’e kadar uzatma başarısını göstermiştir. 

Ekim 2010 – Eylül 2013 döneminde Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü, bir 

Avrupa Birliği Erasmus akademik işbirliği ağı olan Çok Dilli Avrupa’da Profesyonel Çevirmen 

Eğitiminin Mükemmelleştirilmesi Projesi (OPTIMALE; Optimising Professional Translator Training In A 

Multilingual Europe)’ne katılmıştır. 

Mayıs 2014 döneminde Mühendislik Fakültesi altında Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce), Elektrik-

Elektronik Mühendisliği (İngilizce), Endüstri Mühendisliği (İngilizce), Yazılım Mühendisliği 

(İngilizce) lisans programları, Eylül 2019 sonuna kadar geçerli olmak üzere, MÜDEK akreditasyonu 

ve EUR-ACE Etiketi almaya hak kazanmıştır. 

2014-2015 eğitim-öğretim yılında İşletme Fakültesi bünyesinde Maliye Bölümü; Sivil Havacılık 

Yüksekokulu bünyesinde Pilotaj bölümü açılmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Yazılım 

Mühendisliği doktora programı ve Uygulamalı Fizik yüksek Lisans programı açılmıştır. 

Mayıs 2015 döneminde Mühendislik Fakültesi altında Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) lisans 

programı, Eylül 2020 sonuna kadar geçerli olmak üzere, MÜDEK akreditasyonu ve EUR-ACE Etiketi 

almaya hak kazanmıştır. 

https://www.atilim.edu.tr/tr/msmm
https://www.atilim.edu.tr/tr/shyo
http://www.mudek.org.tr/
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2015-2016 eğitim-öğretim yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Uluslararası Ticaret ve 

Lojistik, Özel Hukuk yüksek lisans, İşletme doktora (İngilizce) programları açılmıştır. 2015-2016 güz 

döneminde Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Kimya doktora programı başlamıştır. 

Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 4/7/2016 tarihli ve 2016/9007 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur. Yabancı Diller ve Hazırlık Okulu yüksekokul 

bünyesinde Temel İngilizce ve Modern Diller bölümleri olarak yeniden yapılandırılmıştır.  

2016 yılı içerisinde akademik birimlerde yapılan diğer düzenlemeler sonucunda Fen Edebiyat 

Fakültesi bünyesinde Sosyal Bilimler Ortak Dersler Bölümü ve Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi bünyesinde Güzel Sanatlar Ortak Dersler Bölümü kurulmuştur. Fizik Grubu, Servis Dersleri 

Koordinatörlüğü altında yapılandırılmıştır. 

2016-2017 eğitim-öğretim yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık yüksek lisans programı açılmış, 2016-2017 Güz döneminde Fen Bilimleri Enstitüsü 

bünyesinde Makine Mühendisliği Doktora Programı eğitime başlamıştır. 

Ocak 2017 döneminde Fen-Edebiyat Fakültesi altında Mütercim Tercümanlık lisans programı, Ocak 

2022 sonuna kadar geçerli olmak üzere, FEDEK - Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği http://www.fedek.org.tr - akreditasyonu 

almaya hak kazanmıştır. 

Şubat 2017 döneminde Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı 

Bölümü, Birleşmiş Milletler’ in özel danışmanlık statüsünde kabul gören ve dünyada 40 ülkeden 140 

kurumun üye olduğu, uluslararası meslek kuruluşu World Design Organization (WDO-Dünya Tasarım 

Organizasyonu; https://wdo.org) eğitim kurumu üyesi olarak kabul edilmiştir. 

Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 6/2/2017 tarihli ve 2017/9889 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak kurulmuştur. 2017-2018 Akademik Yılında “Beslenme ve 

Diyetetik” ve “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” ve “Hemşirelik” bölümlerine öğrenci alınması Yüksek 

Öğrenim Kurulu kararı ile onanmıştır. (T.C. Resmi Gazete sayı 30004 tarih 11.03.2017) 

Nisan 2017 döneminde Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin uluslararasılaşmasında önemli bir 

başlangıç noktası olan Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği’ne (ELFA; European Law Faculties Association, 

https://elfa-edu.org/) üyeliği kabul edilmiştir.   

2017-2018 eğitim-öğretim yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk Doktora, Kamu 

Hukuku Doktora, Maliye-Vergi Yüksek Lisans, Uzaktan Eğitim İşletme (İngilizce) Yüksek Lisans 

programları eğitime başlamıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Elektrik Elektronik Mühendisliği 

doktora programı, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya yüksek lisans programı (tezsiz) ve 

Yazılım Mühendisliği yüksek lisans programı (tezsiz) açılmıştır.  

Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi 5/2/2018 tarihli ve 2018/11352 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki 

Karar ile Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur.  Yüksek Öğrenim Kurulu’nun 2019 yılı içinde ilgi 

karar ve onamasını takiben, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınması planlanmaktadır. (T.C. 

Resmi Gazete sayı 30361 tarih 15.03.2018) 

Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 26/3/2018 tarihli ve 2018/11593 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur. (T.C. Resmi Gazete sayı 30431 tarih 25.05.2018) 

http://www.fedek.org.tr/
https://wdo.org/
https://wdo.org/community/members/
https://elfa-edu.org/
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Mayıs 2018 döneminde Mühendislik Fakültesi altında İmalat Mühendisliği (İngilizce) ve Metalurji 

ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) ve İnşaat Mühendisliği lisans programları, Eylül 2024 sonuna 

kadar geçerli olmak üzere, MÜDEK akreditasyonu ve EUR-ACE Etiketi almaya hak kazanmıştır. 

Mayıs 2018 döneminde Fen-Edebiyat Fakültesinin temas ve girişimleri neticesinde Atılım 

Üniversitesi ve Azerbaycan Diller Üniversitesi arasında karşılıklı işbirliğini ve ortak anlayışı teşvik 

etmek ve geliştirmek amacıyla Akademik İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. 

Haziran 2018 döneminde Vakıf Yükseköğretim Kurumları İle Özel Hastanelerin İşbirliğine İlişkin 

Usul Ve Esaslar çerçevesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Medicana International Ankara Hastanesi 

arasında iş birliği protokolü imzalanmış, ortaklık ve işbirliği programı oluşturulmuştur. 

Ekim 2018 döneminde Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller ve Temel 

İngilizce bölümlerinin Pearson Assured Kalite Güvence Sistemi uygunluğu tam not başarılı olarak 

değerlendirilmek üzere Pearson Akreditasyonu (https://tr.pearson.com) hak kazanılmıştır. 

Kasım 2018 döneminde Sivil Havacılık Yüksekokulu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden 

Üniversitenin Yetkili Eğitim Organizasyonu olarak,  TR.ATO.038 numaralı Yetki Belgesi ile mevcut 

ATPL(A) - Teorik Eğitim Yetkisine, "LAPL(A) - Hafif Hava Aracı Pilot Lisansı, PPL(A)- Hususi 

Pilot Lisansı, NR - Gece Uçuş Yetkisi ve FI(A) - Uçuş Öğretmeni Yetiştirme" yetkilerini aldı.  

2018 yılı boyunca Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından aile danışmanlığı, 

arabuluculuk, bilirkişilik, yaşam koçluğu, eğiticinin eğitimi, KOBİ danışmanlığı, pozitif psikoterapi, 

yangın eğitici eğitimi, yüksekte çalışma eğitimi, anlaşmalı iflas komiserliği, bulut bilişim alanlarında 

22 eğitim ve sertifika programı düzenlenmiş olup, 483 kişi Başarı Sertifikası almaya hak kazanmıştır.   

2018 yılı içinde Hukuk Fakültesi ile Kamu Denetçiliği Kurumu, Ankara Barosu ve Raoul Wallenberg 

İnsan Hakları Enstitüsü arasında işbirliği protokolleri imzalanmıştır. Ankara Barosu ile “Engellilerin 

Adalete Erişimi” konulu “Engelsiz Adalet Projesi”nin 2019 yılı içinde geliştirilmesi için anlaşma 

sağlanmıştır. 

2018 yılında Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından MiAK -

Mühendislik Akreditasyon Kurulu; http://www.miak.org - akreditasyonu için başvuru yapılmıştır. Mimarlık 

Bölümü hâlihazırda Avrupa Mimarlık Okulları Birliği’nin (EAAE; European Association for Architectural 

Education; http://www.eaae.be) tam üyesidir.  

Üniversitenin 2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonu verilerine göre 21 ön lisans, 6923 lisans, 796 

yüksek lisans ve 171 doktora öğrencisi olmak üzere toplam öğrenci sayısı 7911 olmuştur.  

Uluslararasılaşma stratejisi faaliyetlerinin bir sonucu olarak 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 

yabancı uyruklu öğrenci sayısı 390 kişi olmuştur.  

Üniversitenin 2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonu verilerine göre akademik çalışan sayısı 199 yarı 

zamanlı, 483 tam zamanlı öğretim üyesi, 104 araştırma görevlisi, toplam 786 kişi ve idari çalışan 

sayısı ise 400 kişi olmak üzere genel toplamda çalışan sayısı 1186 kişi olmuştur. 

Küresel araştırma ve sıralama kuruluşlarının 2018 yılı değerlendirmeleri kısaca incelendiğinde; 

 Öğretim %30; Araştırma %30; Atıf %30; Endüstri Geliri %2,5; Uluslararası Görünüm %7,5 

ölçütlerini temel alan Times Higher Education (THE) 2018 yılı genel sıralamasına göre küresel 

https://tr.pearson.com/
http://www.miak.org/
http://www.eaae.be/
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ölçekte 1258 üniversite içinde 801-1000 bandında ve Ülkemizdeki tüm üniversiteler arasında ilk 

9 kurum arasında yer almıştır. THE Genç Üniversiteler sıralamasında dünya sıralamasında 151-

200 bandında ve Ülkemizdeki tüm üniversiteler arasında ilk 4 kurum arasında yer almıştır. THE 

Asya Üniversiteleri sıralamasında bölgesel sıralamada 123 üncü ve Ülkemizdeki tüm üniversiteler 

arasında ilk 7 kurum arasında yer almıştır. 

 Akademik saygınlık %40; işveren görüş %10; öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı %20; öğretim 

üyesi öğrenci oranı %20; yabancı öğrenci oranı %5; yabancı öğretim üyesi oranı %5 

ağırlıklandırlmış ölçütleri temelindeki Quacquarelli Symonds Gelişen Avrupa Merkez Asya 

Üniversiteler Sıralamasında bölgesel ölçekte 191-200 bandında, Ülkemizdeki tüm vakıf 

üniversiteleri arasında ilk 9 kurum arasında yer almıştır.  

 Shanghai Jiaotong Üniversitesi bünyesinde 2003 ten bu yana gerçekleştirilen ve dünyanın en iyi 

500 üniversitesinin belirlendiği ARWU Doğa Bilimleri Matematik Alan Sıralaması kapsamında 

küresel ölçekte 301-400 bandında, Ülkemizdeki tüm üniversiteler arasında ilk 2 kurum arasında 

yer almış, Ülkemizdeki vakıf üniversiteleri arasında 1 inci sırada konumlanmıştır. 

 US News Matematik Alan Sıralaması 1983 ten bu yana gerçekleştirilmek üzere, küresel/ bölgesel 

araştırmalarda saygınlık, yayın, kitap, konferans sayıları, yayınlara yapılan atıflar, uluslararası 

işbirliği gibi 13 ölçüte göre yapılan değerlendirmelerde küresel ölçekte 200 kurum arasında 161 

inci olmuş Ülkemizdeki üniversiteler genelinde bu alanda 1 inci sırada konumlanmıştır. 

 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde 2009 da bu yana çalışmalarda 

bulunan URAP Araştırma Laboratuvarı'nın makale sayısı 21%; toplam bilimsel doküman 10%; 

atıf sayısı 21%; ulusararası işbirliği 15%; makale çarpan toplamı 18%; atıf çarpan toplamı 15% 

ölçüt ağırlıkları üzerinden küresel ve ulusal sıralamalarında küresel ölçekte 1939 uncu, Ülkemizde 

tüm üniversiteler arasında 61 inci ve vakıf üniversiteleri arasında 11 inci sırada konumlanmıştır. 

2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonu verilerine Atılım Üniversitesi toplam kapalı alanı 118649 m2 

olmak üzere; EĞİTİM odaklı olarak, Derslik, Amfi, Seminer Odaları, Özel Amaçlı Eğitim Alanları, 

Eğitime Yönelik Laboratuvarlar, Diğer Eğitim Alanları dâhil edilmek üzere toplam kapalı alan 24776 

m2; ARAŞTIRMA odaklı olarak, Araştırma ve Uygulama Merkezi, Merkezi Laboratuvar, Diğer 

Araştırma Laboratuvarları, Teknoloji Transfer Ofisi,  Diğer Araştırma Alanları dâhil edilmek üzere 

toplam kapalı alan 3938 m2; KÜTÜPHANE odaklı olarak, Sesli Alanlar, Sessiz Alanlar, Özel Çalışma 

Alanları, Diğer Kütüphane Alanları dâhil edilmek üzere toplam kapalı alan 4124 m2; ETKİNLİK 

odaklı olarak, Kongre Merkezi, Konferans Salonu, Toplantı Salonu, Diğer Toplantı/Konferans Salonu 

Alanları dâhil edilmek üzere toplam kapalı alan 3549 m2; SOSYAL ALANLAR (Merkezi 

Yemekhane, Kantin, Kafeterya, Öğrenci Kulüpleri Odaları, İbadethaneler, Diğer Sosyal Alanlar) ve 

SPOR ALANLARI (Kapalı Nitelikteki Spor Salonu, Yüzme Havuzu, Antrenman Sahası, Tenis 

Kortu, Basketbol Sahası, Voleybol Sahası, Halı Saha, Tırmanma Duvarı, Stadyum, Diğer Kapalı Spor 

Alanları) toplamı 4202 m2; NİTELİKLİ AÇIK ALAN olarak belirtilen ve açık spor alanları ve 

yürüme/koşu yolları, bank, masa, oturma grupları, oyun/eğlence ve spor aletleri ile donatılarak, 

peyzajı yapılmış kullanıcıların aktif kullanımına açık olarak oluşturulmuş doğa koşullarına açık 

alanlar toplamı 73799 m2 olarak yapılandırılmıştır. 

Atılım Üniversitesi’nin tarihsel gelişimi ve başarılarına ilişkin olarak, bu raporun ekler kısmındaki 

bilgilendirmeler ve https://www.atilim.edu.tr/tr/home/page/1/genel-bilgi adresindeki genel bilgilendirmeler ve 

https://www.atilim.edu.tr/files/koordinat%C3%B6rl%C3%BCk/kit/Atilim_Devam_Edecek.pdf adresinden ulaşılabilecek ATILIM 

DEVAM EDECEK yayını incelenebilir.  

https://www.atilim.edu.tr/tr/home/page/1/genel-bilgi
https://www.atilim.edu.tr/files/koordinat%C3%B6rl%C3%BCk/kit/Atilim_Devam_Edecek.pdf
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1.3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri  

Atılım Üniversitesi, var oluş amacını “Toplumsal duyarlılık ve sürdürülebilirlik anlayışı içinde 

bilimsel bilginin üretimi ve uygulanmasında performansı yüksek alanlar yaratarak ulusal ve evrensel 

düzeyde donanıma sahip nitelikli bireyler yetiştirmek.” şeklinde belirlemiştir. 

 

Atılım Üniversitesi temel değerleri; araştırmacılık, bilimsellik, evrensellik, güven ve güvenilirlik, 

insana ve çevreye saygı, kalite odaklılık, kurumsal aidiyet, kurumsallık, mesleki etik değerlere saygı, 

paydaş odaklılık, verimlilik ve üretkenlik, yenilikçilik ve yaratıcılıktır. 

 

Atılım Üniversitesi, ileri görüşünü “Eğitimde ve araştırmada Türkiye'de ilk 10, dünyada ilk 500 

üniversite içerisinde sürekli yer almak.” şeklinde belirlemiştir. 

 

Atılım Üniversitesi’nin öncelikli stratejik amaçlar çerçevesi aşağıdaki gibidir: 

1. Atılım Üniversitesini ileri görüş hedeflerine ulaştıracak sürdürülebilir bir yapı geliştirmek 

2. Atılım Üniversitesi kurumsal itibarını sürekli iyileştirmek (Atılım markası) 

3. Atılım Üniversitesini Dünya ölçeğinde etkili bir şekilde tanıtmak 

4. Kurumun var oluş amacı, ileri görüşü ve temel değerlerine uygun insan kaynakları yönetimini 

sürekli iyileştirmek 

5. Topluma hizmet ve dış paydaşlarla İlişkileri güçlendirmek 

6. Sürdürülebilir bütünsel Bilgi Yönetim Sistem yapısı geliştirmek 

7. Etkili ve verimli kaynak yönetim yapısını sürekli geliştirmek 

8. Lisansüstü eğitimini yenilikçi bir şekilde yeniden yapılandırmak 

9. Temel ve uygulamalı araştırmalarla ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmak 

10. Atılım Üniversitesi yerleşkesini eşgüdüm, ilişkisellik ve işbirliğine dayalı bir fiziksel mekân haline 

getirmek ve sürdürmek 

11. Eğitim/öğretimi sürekli iyileştirmek 

12. Öğrenci ilişkileri yönetimini sürekli iyileştirmek 

13. Öğrenci memnuniyet düzeyini sürekli artırmak 

14. Öğrencilerin Üniversiteye aidiyet düzeylerini sürekli iyileştirmek 
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1.4. Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri 

Atılım Üniversitesi ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma programları arasındaki her türlü yatay 

geçişleri, çift ana dal, yan dal programları ve kredi aktarım usul ve esasları, Yükseköğretim 

Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal 

İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik esaslarına uygun olmak 

üzere;  

 Atılım Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği,  

 Atılım Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği, 

 Atılım Üniversitesi Burs Yönetmeliği, 

 Atılım Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş 

Esaslarına İlişkin Yönerge,  

 Atılım Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi,  

 Atılım Üniversitesi Önceki Öğrenimlerin Tanınması, Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi 

altında düzenlenmiştir. 

Atılım Üniversitesi lisansüstü diploma programlarına eğitim-öğretim Atılım Üniversitesi Lisansüstü 

Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve bağlı Atılım Üniversitesi Lisansüstü Burs Yönergesi de yüksek 

lisans ve doktora diplomalarına yönelik programlardaki mevzuat temelidir. 

Atılım Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik birimleri Fen-

Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İşletme 

Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Meslek Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu 

şeklindedir. 

Atılım Üniversitesi bünyesinde ilgi mevzuat ile kuruluşları tescil edilen ve ilgi Resmi Gazete 

yayınları sonrası tesis ve Yükseköğretim Kurumu inceleme sürecine tabi olmak üzere, resmen 

faaliyete geçme süreci içinde olan akademik birimler Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü’dür. 

Fen Edebiyat Fakültesi kapsamında; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Matematik, Mütercim Tercümanlık, 

Psikoloji ve Sosyal Bilimler Ortak Dersler bölümleri bulunmaktadır. 

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi kapsamında; Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik 

Tasarım, Güzel Sanatlar Ortak Dersler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık ve Moda ve Tekstil 

Tasarımı bölümleri bulunmaktadır. 

İşletme Fakültesi kapsamında; Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İktisat, İktisat (İngilizce), İşletme, 

İşletme (İngilizce), Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, 

Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümleri bulunmaktadır. 

Mühendislik Fakültesi kapsamında; Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fizik 

Grubu, İmalat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, 

Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv 

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümleri bulunmaktadır. 
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Sağlık Bilimleri Fakültesi kapsamında; Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 

Hemşirelik bölümleri bulunmaktadır. 

Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında; Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Fizik, İmalat Mühendisliği, İnşaat 

Mühendisliği, Kimya Mühendisliği Ve Uygulamalı Kimya, Makine Mühendisliği, Matematik, 

Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mimarlık, Mühendislik 

Sistemlerinin Modellenmesi Ve Tasarımı, Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları, Yazılım Mühendisliği ana 

bilim dalı bölümleri bulunmaktadır. 

Sosyal Bilimleri Enstitüsü kapsamında; Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı, İktisat, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İşletme, Kamu Hukuku, Kamu Yönetimi ve Siyaset 

Bilimi, Mütercim Tercümanlık, Özel Hukuk, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler, 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik ana bilim dalı bölümleri bulunmaktadır. 

Meslek Yüksekokulu kapsamında; Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Eğitim ve Adalet ön lisans 

bölümleri bulunmaktadır. 

Sivil Havacılık Yüksekokulu kapsamında; Havacılık Yönetimi, Pilotaj, Uçak Elektrik-Elektronik 

ve Uçak Gövde-Motor Bakımı bölümleri bulunmaktadır. 

Yabancı Diller Yüksekokulu kapsamında; Temel İngilizce ve Modern Diller bölümleri 

bulunmaktadır. 

Atılım Üniversitesi ön lisans programları, Yükseköğretim Kurulu tarafından 2018 yılı 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) tanımlı –YÖK ATLAS; https://yokatlas.yok.gov.tr/onlisans-

univ.php?u=2002 - olduğu üzere 3 adettir.  

 Meslek Yüksekokulu: Adalet (%25 İndirimli), Adalet (Burslu), Adalet (Ücretli) 

Atılım Üniversitesi lisans programları, Yükseköğretim Kurulu tarafından 2018 yılı Yükseköğretim 

Kurumları Sınavı’nda (YKS) tanımlı –YÖK ATLAS; https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-univ.php?u=2002- 

olduğu üzere 117 adettir.  

Lisans programların eğitim-öğretim birimleri kapsamındaki dağılımı Fen-Edebiyat Fakültesi (11), 

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (15), Hukuk Fakültesi (2), İşletme Fakültesi (31), 

Mühendislik Fakültesi (38), Sağlık Bilimleri Fakültesi (9), Sivil Havacılık Yüksekokulu (11) 

şeklindedir. Bu programların YKS puan türüne göre dağılımı DİL (6), EA (44), SAY (64) ve SÖZ 

(3) şeklindedir. 

Programların akademik birimler nezdinde dağılımı şu şekildedir: 

a) Fen-Edebiyat Fakültesi: İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli), İngiliz Dili ve 

Edebiyatı (İngilizce) (%75 İndirimli), İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu), Mütercim-

Tercümanlık (İngilizce) (%25 İndirimli), Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 İndirimli), 

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Burslu), Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli), Psikoloji 

(İngilizce) (Burslu), Psikoloji (İngilizce) (Ücretli), Matematik (İngilizce) (%75 İndirimli), 

Matematik (İngilizce) (Burslu) 

https://yokatlas.yok.gov.tr/onlisans-univ.php?u=2002
https://yokatlas.yok.gov.tr/onlisans-univ.php?u=2002
https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-univ.php?u=2002
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b) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi: Grafik Tasarımı (%50 İndirimli), Grafik 

Tasarımı (%75 İndirimli), Grafik Tasarımı (Burslu), İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 

İndirimli), İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu), İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli), 

Moda ve Tekstil Tasarımı (%75 İndirimli), Moda ve Tekstil Tasarımı (Burslu), Endüstri 

Ürünleri Tasarımı (Fakülte) (%50 İndirimli), Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte) (%75 

İndirimli), Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte) (Burslu), Mimarlık (%25 İndirimli), Mimarlık 

(%50 İndirimli), Mimarlık (Burslu), Mimarlık (Ücretli) 

c) Hukuk Fakültesi: Hukuk (Burslu), Hukuk (Ücretli) 

d) İşletme Fakültesi: İktisat (%50 İndirimli), İktisat (%75 İndirimli), İktisat (Burslu), İktisat 

(İngilizce) (%50 İndirimli), İktisat (İngilizce) (%75 İndirimli), İktisat (İngilizce) (Burslu), 

İşletme (%50 İndirimli), İşletme (%75 İndirimli), İşletme (Burslu), İşletme (İngilizce) (%50 

İndirimli), İşletme (İngilizce) (%75 İndirimli), İşletme (İngilizce) (Burslu), Maliye (%50 

İndirimli), Maliye (%75 İndirimli), Maliye (Burslu), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 

İndirimli), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

(Burslu), Turizm ve Otel İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli), Turizm ve Otel 

İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (%75 İndirimli), Turizm ve Otel İşletmeciliği (Fakülte) 

(İngilizce) (Burslu), Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 İndirimli), Uluslararası İlişkiler 

(İngilizce) (%50 İndirimli), Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu), Uluslararası İlişkiler 

(İngilizce) (Ücretli), Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli), 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İngilizce) (%75 İndirimli), Uluslararası Ticaret ve 

Lojistik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu), Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İngilizce) 

(%50 İndirimli), Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İngilizce) (%75 İndirimli), Halkla 

İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) 

e) Mühendislik Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli), Bilgisayar 

Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli), Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu), Bilişim 

Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli), Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) 

(%75 İndirimli), Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu), Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 

İndirimli), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu), Endüstri Mühendisliği 

(İngilizce) (%25 İndirimli), Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli), Endüstri 

Mühendisliği (İngilizce) (Burslu), Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli), 

Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli), Enerji Sistemleri Mühendisliği 

(İngilizce) (Burslu), İmalat Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli), İmalat Mühendisliği 

(İngilizce) (Burslu), İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli), İnşaat Mühendisliği 

(İngilizce) (%50 İndirimli), İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu), İnşaat Mühendisliği 

(İngilizce) (Ücretli), Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya (İngilizce) (%75 İndirimli), 

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya (İngilizce) (Burslu), Makine Mühendisliği 

(İngilizce) (%25 İndirimli), Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli), Makine 

Mühendisliği (İngilizce) (Burslu), Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli), 

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli), Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) 

(Burslu), Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli), Metalurji ve 

Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli), Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 
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(İngilizce) (Burslu), Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli), Otomotiv 

Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli), Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Burslu), Yazılım 

Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli), Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli), 

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 

f) Sağlık Bilimleri Fakültesi: Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%25 İndirimli), 

Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu), Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) 

(İngilizce) (Ücretli), Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (%25 İndirimli), 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (Burslu), Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

(Fakülte) (İngilizce) (Ücretli), Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%25 İndirimli), Hemşirelik 

(Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli), Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) 

g) Sivil Havacılık Yüksekokulu: Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (%25 İndirimli), 

Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli), Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) 

(İngilizce) (Burslu), Pilotaj (İngilizce) (Burslu), Pilotaj (İngilizce) (Ücretli), Uçak Elektrik-

Elektronik (Yüksekokul) (İngilizce) (%25 İndirimli), Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul) 

(İngilizce) (%50 İndirimli), Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu), Uçak 

Gövde-Motor Bakım (Yüksekokul) (İngilizce) (%25 İndirimli), Uçak Gövde-Motor Bakım 

(Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli), Uçak Gövde-Motor Bakım (Yüksekokul) (İngilizce) 

(Burslu) 

Atılım Üniversitesi lisansüstü akademik programları Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler 

Enstitüsü kapsamında verilmektedir. Bu iki enstitüde 62 program yüksek lisans ve 11 program 

doktora seviyesinde olmak üzere 73 farklı program mevcuttur. Yüksek lisans altındaki programlar 

tezli (31) ve tezsiz (31) olarak verilebilmektedir. 

Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında yüksek lisans (tezli) programları; Bilgisayar Mühendisliği, 

Bilgi Teknolojileri, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Uygulamalı,  İmalat 

Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Makine 

Mühendisliği, Matematik, Mekatronik Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Uygulamalı İktisat, İngiliz Kültürü 

ve Edebiyatı, İşletme (Türkçe), İşletme (İngilizce), Finansman, Sağlık Yönetimi, Kamu Hukuku, 

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Yerel Yönetimler, Çeviri Bilim, Özel Hukuk, Turizm 

İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Avrupa Birliği, Uluslararası 

Ticaret ve Lojistik şeklindedir. 

Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında yüksek lisans (tezsiz) programları; Bilgisayar Mühendisliği, 

Elektrik Elektronik Mühendisliği, Uygulamalı Fizik, İmalat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, 

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Makine Mühendisliği, Matematik, Mekatronik 

Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları, Yazılım Mühendisliği, Halkla 

İlişkiler ve Reklamcılık, Uygulamalı İktisat, İngiliz Kültürü ve Edebiyatı, İşletme Yüksek Lisans 

(İngilizce), İşletme Yüksek Lisans (Türkçe), İşletme Uzaktan Eğitim, İşletme Uzaktan Eğitim 

(İngilizce), Finansman, Sağlık Yönetimi, Kamu Hukuku, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Yerel 

Yönetimler, Çeviri Bilim, Özel Hukuk, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, 

Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Uluslararası Ticaret ve Lojistik şeklindedir. 
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Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında doktora programları; Elektrik Elektronik Mühendisliği, 

Kimya, Makine Mühendisliği, Mimarlık, Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı, 

Yazılım Mühendisliği şeklindedir. 

Sosyal Bilimleri Enstitüsü kapsamında yüksek lisans (tezli) programları; Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Uygulamalı İktisat, İngiliz Kültürü ve Edebiyatı, 

İşletme Yüksek Lisans (Türkçe), İşletme Yüksek Lisans (İngilizce), Finansman, Sağlık Yönetimi, 

Kamu Hukuku, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Yerel Yönetimler, Çeviri Bilim, Özel Hukuk, 

Turizm İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Avrupa Birliği, 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik şeklindedir. 

Sosyal Bilimleri Enstitüsü kapsamında yüksek lisans (tezsiz) programları; Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık, Uygulamalı İktisat, İngiliz Kültürü ve Edebiyatı, İşletme Yüksek Lisans (İngilizce), 

İşletme Yüksek Lisans (Türkçe), İşletme Uzaktan Eğitim, İşletme Uzaktan Eğitim (İngilizce), 

Finansman, Sağlık Yönetimi, Kamu Hukuku, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Yerel Yönetimler, 

Çeviri Bilim, Özel Hukuk, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Uluslararası 

İlişkiler (İngilizce), Uluslararası Ticaret ve Lojistik şeklindedir. 

Sosyal Bilimleri Enstitüsü kapsamında doktora programları; İngiliz Kültürü ve Edebiyatı, İşletme, 

İşletme (İngilizce), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Özel Hukuk, Politik Ekonomi şeklindedir. 
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1.5. Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri 

Atılım Üniversitesi araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü altyapı; 1) Atılım Üniversitesi araştırma 

merkezleri, 2) Atılım Üniversitesi laboratuvarları, 3) Atılım Üniversitesi Araştırma Geliştirme 

Eğitim ve Danışmanlık Merkezi (ARGEDA) Teknoloji Transfer Ofisi, 4) Fakülteler bünyesinde 

tesis edilen bölüm laboratuvarları şeklinde çerçevelenebilir. 

Atılım Üniversitesi araştırma merkezleri aşağıdaki gibidir: 

1. Akademik Yazım Danışma Merkezi (AYDAM)©™ 

2. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi 

3. Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi 

4. Performans Ölçüm Uygulama ve Araştırma Merkezi 

5. Savunma Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 

6. Türkiye Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 

Atılım Üniversitesi araştırma laboratuvarları aşağıdaki gibidir: 

7. Atılım Opto-Elektronik Malzemeler ve Solar Enerji Laboratuvarı 

8. Biyokimya Araştırma Laboratuvarı 

9. Güvenilirlik Araştırma Laboratuvarı 

10. Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Laboratuvarı 

11. Hesaplamalı Kimya Laboratuvarı 

12. Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Pilleri Araştırma Laboratuvarı 

13. Malzemelerin Antibakteriyel Özelliklerini Tayin Laboratuvarı 

14. Nanoskopi Laboratuvarı 

15. Polimer Kompozit Biyomalzeme Biyouyumluluk Araştırma Laboratuvarı 

16. Polimer Kompozit Malzeme Araştırma-Geliştirme Laboratuvarı 

17. Simülasyon Laboratuvarı 

18. Sosyal Bilimler Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı 

19. Yapı Akustik Laboratuvarı 
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1.5.1. Atılım Üniversitesi Araştırma Merkezleri 

Atılım Üniversitesi araştırma merkezleri kısa tanıtımları ve özellikleri aşağıdaki gibi incelenebilir: 

Akademik Yazım Danışma Merkezi (AYDAM)©™ 

Akademik Yazım Danışma Merkezi’nin (AYDAM) kuruluş amacı Atılım Üniversitesi Akademik 

Personelinin yazmış olduğu akademik makaleleri yabancı dil (İngilizce), Araştırma Teknikleri ve 

Metot açılarından değerlendirip düzeltmek, ilk değerlendirme aşamasında makalenin dergi hakem 

kurulu tarafından reddedilmesini önlemek, dolayısıyla Üniversitemizin SSCI, SCI, AHCI, ESCI, 

SCOPUS ve benzeri indeksli yayınlarda diğer üniversitelere kıyasla daha üst sıralarda yer almasını 

sağlamaktır. Bilindiği gibi bir bilimsel çalışma yaklaşık 6 ay ile 2 yıl arasında sonuçlanmaktadır.  

Çoğu makale bilim açısından bilimsel dergilerin hakem kurulları tarafından kabul edilse dahi, yabancı 

dil kullanımı ve akademik yazım şablonu açısından çoğu sefer reddedilmektedir. Hakemlerin bu ön 

değerlendirmesi yaklaşık 4 ay - 1 yıl almaktadır. Makalenin yeniden düzeltilip, yeniden gönderilip, 

tekrar basım sırasına girmesi ve basılması yaklaşık ek olarak 1 yıl daha almaktadır. AYDAM, 

akademisyenlerimize 2. bir yıl daha kaybettirmemek, sıradaki çalışmalarına olanak vermek ve 

akademik doğru yazımı bu vesile ile teşvik etmek amacı ile kurulmuştur.   

AYDAM Akademisyenlerimize sadece makalelerinde değil aynı zamanda ulusal ve yerel 

platformlarda yapacakları sunu ve projelerde de yabancı dil açısından destek vermeyi amaçlamıştır. 

Bu kapsamda AYDAM üniversite akademik personeline son 6 yılda Seyhan Cengiz Turhan ve Cengiz 

Yenerim Konferans salonlarında ‘Akademik Yazım ve Sunum Teknikleri’ konulu birçok eğitim 

seminerleri düzenlemiştir. Bu seminerler, üniversiteye yeni gelen akademik personele sunulan 

oryantasyon-seminer hizmetlerinden ayrıdır.  

İlgi kurumsal belge, detay ve kanıtlar, işbu rapor eklerinde ve https://www.atilim.edu.tr/tr/arastirma-

merkezleri bağlantısı üzerinden ayrıca takip edilerek incelenebilir. 

Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) 

KASAUM'un amacı üniversitenin ilgili bölüm ve birimlerinin işbirliği ile başta kadın sorunları olmak 

üzere cinsiyet eşitsizliğine karşı toplumsal duyarlılık geliştirmektir. 

Bu amaçla KASAUM, çeşitli alanlarda (sosyoloji, psikoloji, hukuk, siyaset, ekonomi ve edebiyat) 

yapılan çalışmaları hem izleyerek hem de bu alanlarda teori ve pratikte yeni çalışmalar ve projeler 

üreterek cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının statüsünün güçlendirilmesine katkıda bulunmayı 

hedeflemektedir. Bu nedenle, cinsiyet eşitliği ilkesinin herşeyden önce, toplumun tüm katmanlarına 

yayılması gerekliliğinden yola çıkarak kadınların ve erkeklerin, özellikle de gençlerin bu konudaki 

farkındalığının arttırılmasına katkıda bulunmaktadır. 

Merkez bu amaç ve hedefleri için Atılım Üniversitesi içinde ve dışında faaliyetler yürütmektedir. 

Üniversite içinde, KASAUM'un güçlendirilmesi ve gelişmesinin yanı sıra hem akademik ve idari 

personel hem de öğrencilerin bilgi ve bilinç düzeylerinin yükseltilmesi, yaşanılan sorunlarda 

danışmanlık ve destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilirken; üniversite 

dışında ise, toplumsal farkındalık yaratılması, sosyal sorumluluk çalışmalarının ve projelerinin 

yürütülmesi, gerek kamu gerek özel kurum ve kuruluşlarıyla ve sivil toplum örgütleriyle iletişim ve 

işbirliği kurulması, ihtiyaç sahiplerine talep halinde eğitim/ danışmanlık desteği verilmesi ve deneyim 

https://www.atilim.edu.tr/tr/arastirma-merkezleri
https://www.atilim.edu.tr/tr/arastirma-merkezleri
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paylaşımı gibi faaliyetler yürütülmektedir. 

İlgi kurumsal belge, detay ve kanıtlar, işbu rapor eklerinde ve https://www.atilim.edu.tr/tr/arastirma-

merkezleri bağlantısı üzerinden ayrıca takip edilerek incelenebilir. 

Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi 

Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi 2010 yılında T.C. Kalkınma Bakanlığı desteği ve Atılım 

Üniversitesi katkılarıyla kurulmuştur. Merkezin amacı, Türkiye'deki metal şekillendirme sektörünü 

uygulamalı araştırmalar ile destekleyerek, yenilikçi, bilgiye dayalı ve enerji tasarruflu imalat 

teknolojilerinin geliştirilmesini, yüksek katma değerli parçaların üretilmesini, yeni ve gelişmiş 

malzemelerin şekillendirilebilmelerini sağlamaktır. 

Merkez bünyesindeki araştırmalar, sanayi ve diğer üniversiteler ile yakın işbirliği içinde 

yürütülmektedir. 2010 yılından bu yana önemli sayıda ulusal ve uluslararası, küçük ve orta ölçekli 

projeler yürütülmüştür. Seminerler, çalıştaylar, eğitim kursları ve halen devam etmekte olan projeler 

aracılığıyla bilginin yayılmasında önemli bir rol üstlenilmektedir. 

Merkez, metal şekillendirme araştırmaları için gerekli olan birçok donanım ve yazılım olanaklarına 

sahiptir. Şekillendirme presleri, malzeme ve mikro yapı karakterizasyonu için test cihazları ve sayısal 

analizler için gerekli olan yazılım ve donanım zengin bir bütünlük içinde Merkez'in altyapısını 

oluşturmaktadır. 

Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi Kabiliyetleri: a) Simülasyona yönelik malzeme 

karakterizasyonu, b) Hafif metallerin şekillendirilmesi, c) Kalıp tasarımı ve ömürlerinin iyileştirilmesi 

ç) Kuramsal yöntemler, d) Sayısal yöntemler, e) Malzeme karakterizasyon deneyleri, f) Sistematik 

deneyler, g) Prototip üretim, ğ) Ön-seri-üretimi şeklinde sıralanabilir. 

İlgi kurumsal belge, detay ve kanıtlar, işbu rapor eklerinde ve https://www.atilim.edu.tr/tr/arastirma-

merkezleri bağlantısı üzerinden ayrıca takip edilerek incelenebilir. 

Performans Ölçüm Uygulama ve Araştırma Merkezi  

2009 yılında kurulan ve üniversite-sanayi işbirliği felsefesini benimseyen merkezimiz, üretim ve 

hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren her ölçekteki firmanın mükemmeliyetinin sağlanmasını 

amaçlamaktadır. Performans değerlendirme ve operasyon mükemmeliyeti konularında dünya 

çapında kurumların öncelikli tercihi olan bir araştırma merkezi olmak hedeflenmektedir. 

Sistem Yönetim, Karar Destek Sistemleri ve Güvenilirlik Laboratuvarları bünyesinde 35 adet PC ve 

11 adet server ile kullanılan ARENA, AutoCAD, Business Process Management BEA, Energy 

SSPP, Gams, LINDO/LINGO Mathematica, Matlab, Microsoft ERP: DYNAMICS, Minitab, 

NETSIS ERP ve VIP Plan-OPT, AIMMS Large + CPLEX LMBQ, ARENA, Minitab, 

TaskArchitect, SAS, ve Stella/iThink gibi lisanslı yazılım paketleri bulunmaktadır. Ayrıca İnsan 

Faktörleri Laboratuvarı, öğrencilerimizin, ergonomik ölçümler ve buna bağlı olarak da ergonomik 

etüt ve tasarımlar yapmasına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış olup, fizyolojik ve 

antropometrik özelliklerin ve çalışma ortamı faktörlerinin ölçülüp değerlendirilmesine imkân 

vermektedir. 

Araştırma, Danışmanlık ve Eğitim ana başlıkları altında Kurumsal Kaynak Planlama: Doğru Yazılım 

Seçimi (ERP), Yeniden Yapılanma (BPR), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) Müşteri İlişkileri 

https://www.atilim.edu.tr/tr/arastirma-merkezleri
https://www.atilim.edu.tr/tr/arastirma-merkezleri
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Yönetimi (CRM), Stratejik Planlama: Hazırlık, Değerlendirme, Performans Ölçümü ve Yönetimi, 

Maddi Olmayan Varlıkların Yönetimi, Performans Ölçümü / Yönetimi, Performans Temelli 

Bütçeleme, Stratejik Planlama / Yönetim, Risk Yönetimi / Analizi, Yeniden Yapılanma, Kurumsal 

Kaynak Planlama, Tedarik Zinciri Yönetimi, Süreç İyileştirme, Kurumsal Karne, Proje Yönetimi, 

Üretim Planlama, Ödüllendirme Sistemleri, Bilgi Sistemleri, İnsan Kaynakları, Kalite Yönetimi 5S 

hizmetler verilmektedir. 

İlgi kurumsal belge, detay ve kanıtlar, işbu rapor eklerinde ve https://www.atilim.edu.tr/tr/arastirma-

merkezleri bağlantısı üzerinden ayrıca takip edilerek incelenebilir. 

Savunma Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarının herhangi bir yabancı ülke kısıtlamasına tabi olmaksızın yurt 

içinden özgün tasarımlarla karşılanması ve savunma sanayii alanında uluslararası pazarda rekabet 

edebilir bir yapıya kavuşulabilmesi için; TSK, sanayii ve üniversite bütünlüğünde gerekli analizlerin 

icra edilmesi ve savunma sistemlerinin milli olarak geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulacak temel, 

teknolojik altyapı ve sistem geliştirme teknolojilerini geliştirerek kullanıma alınması var oluş amacı 

ile oluşturulan Atılım Üniversitesi Savunma Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(SaVTAM) 2011 yılında kurulmuştur. 

SAVTAM’ın ileri görüşü, Türk Savunma Sanayii bünyesinde yürütülen faaliyetlere ilişkin analiz, 

modelleme ve benzetim, teknoloji izleme ve değelendirme ve geliştirme konularında öncü bir 

araştırma merkezi olmak şeklinde belirlenmiştir. 

SaVTAM'ın kurumsal işbirlikleri ve kurumsal katma değeri çerçevesinde; 1) NATO Araştırma ve 

Teknoloji Organizasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Sistem Analizleri ve Araştırmalar Paneli’nin 

TÜRKİYE Üniversite ve Sanayi Temsilcisi, 2) NATO Siber Savunma ile İlgili Ciddi Oyunların 

Geliştrilmesi Çalışma Grubu Üyeliği, 3) Savunma Sanayii Müsteşarlığı Milli Sistem Analizi 

Araştırmalar Paneli temsilciliği, 4) Savunma Sanayii Müsteşarlığı Maliyet Analiz Süreci 

Geliştirilmesi Projesi, 5) Genelkurmay Başkanlığı El Yapımı Patlayıcılar Eğitimi Ciddi Oyunu, 6) 

K.K.K.lığı Savunma Planması Konferansı 7) Barış İçin Ortaklık Merkezi (BİOEM), 8) NATO Terörle 

Mücadel Mükemmeliyet Merkezi, 9) Kara Harp Okulu, 10) MSB Savunma Teknolojileri Eğitim 

Merkezi, 11) Milli Savunma Bakanlığı, 12) STM Think Tech  Teknoloji Düşünce Merkezi için Milli 

Güç Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi, 13) Savunma Sanayiciler Derneği, 14) Havelsan A.Ş., 15) 

FNSS A.Ş., 16) Aselsan A.Ş., 17) TAI Tusas A.Ş., 18) Savunma Sanayii Başkanlığı, 19) Kalkınma 

Bakanlığı, 20) Kara Kuvveleri Komutanlığı, 21) Tarım ve Orman Bakanlığı, 22) Türkiye Bilişim 

Derneği  işbirlikleri ve rolleri sıralanabilir. 

İlgi kurumsal belge, detay ve kanıtlar, işbu rapor eklerinde ve https://www.atilim.edu.tr/tr/arastirma-

merkezleri bağlantısı üzerinden ayrıca takip edilerek incelenebilir. 

Türkiye Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Merkezin amacı,  tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Anadolu coğrafyasının, 

arkeolojik, etnografik, siyasal, sosyal ve kültürel dokusunu araştırmak,  yer altı ve yer üstü taşınmaz 

kültür varlıklarını korumak ve tanıtmak için çalışmalar yapmaktır. Bu alanlarda uygulamalı 

araştırmalar yapmak, yeni araştırma yöntemleri geliştirmek ve yapılacak projelere destek olmak, 

merkezin görev alanı ile ilgili kurslar, seminerler, sergiler, konferanslar, kongreler düzenlemek, bu 

https://www.atilim.edu.tr/tr/arastirma-merkezleri
https://www.atilim.edu.tr/tr/arastirma-merkezleri
https://www.atilim.edu.tr/tr/arastirma-merkezleri
https://www.atilim.edu.tr/tr/arastirma-merkezleri
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konularla ilgili yayınlar yapmak, sertifikalar vermek de merkezin görevleri arasındadır. 

ÇEKÜL Vakfı Küçük Menderes Havzası Araştırmaları Merkezi, Ege Üniversitesi İzmir Araştırmaları 

Merkezi,  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Medeniyetleri Müzesi,  Atılım Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Kimya Mühendisliği ve 

Uygulamalı Kimya Bölümü, Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi, Tire Belediyesi, Beydağ 

Belediyesi ile kurumsal işbirlikleri çerçevesinde çalışılmaktadır. 

İlgi kurumsal belge, detay ve kanıtlar, işbu rapor eklerinde ve https://www.atilim.edu.tr/tr/arastirma-

merkezleri bağlantısı üzerinden ayrıca takip edilerek incelenebilir. 
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1.5.2. Atılım Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları 

Atılım Üniversitesi laboratuvarlarının kısa tanıtımları ve özellikleri aşağıdaki gibi incelenebilir: 

Atılım Opto-Elektronik Malzemeler ve Solar Enerji Laboratuvarı (ATOMSEL), 2011 yılında 

kurulmuş olup dünyada ve ülkemizde önde gelen araştırma laboratuvarlarından biri olarak nitelikli 

araştırmalar yapmak ve nitelikli araştırmacılar yetiştirmeyi kendisine amaç edinmiştir. ATOMSEL, 

lisans ve lisansüstü çalışmalarını opto-elektronik malzemeler ve uygulamaları konusunda yapan 

araştırmacılara alt yapı imkânlarını sunarak hizmet etmektedir. 

Biyokimya Araştırma Laboratuvarı molekül hedef tanımı, ilaç benzeri moleküllerin 

karakterizasyonu, hedef enzim profili, seçili protein ya da enzim hedefi üzerine molekül profili, 

protokol minyaturizasyonu, nanoteknoloji ürünlerinin tıbbi biyokimya ve biyoteknoloji uygulamaları 

araştırmalarını yürütmek üzere 2008 yılında faaliyete geçmiştir. Laboratuvar bünyesinde molekül 

hedef tanımı, ilaç benzeri moleküllerin karakterizasyonu, hedef enzim profili, seçili protein ya da 

enzim hedefi üzerine molekül profili, protokol minyaturizasyonu, nanoteknoloji ürünlerinin tıbbi 

biyokimya ve biyoteknoloji uygulamaları konularında araştırmalar yürütülmektedir. 

Güvenilirlik Araştırma Laboratuvarı, Endüstri Mühendisliği bünyesinde faaliyet göstermek üzere; 

sistem güvenirliği, güvenilirlik verisinin istatistiksel analizi, en uygun sistem tasarımı ve Monte-Carlo 

benzetimine dayalı güvenilirlik analizi alanlarında araştırmalar yürütülmektedir. Laboratuvarın 

odaklandığı güncel araştırma konuları; 1) Rüzgâr enerjisi tabanlı güç üretim sistemlerinin 

güvenilirliği, 2)Sistem imzası aracılığıyla sistem güvenilirlik analizi, 3) Güvenilirlik önem ölçütleri, 

4) Şok modellerine yönelik güvenilirlik analizleri ve bu modellerin optimizasyonu şeklinde 

sıralanabilir. Laboratuvar akademik araştırma faaliyetlerinin yanında endüstriyel, ticari, akademik ve 

kurumsal ihtiyaç sahiplerine danışmanlık desteği sağlamaktadır. 

Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Laboratuvarı, 2015 yılında Atılım Üniversitesi'nin makine 

mühendisliği, elektrik mühendisliği ve imalat mühendisliği bölümlerinin işbirliğiyle kurulmuştur. 

Laboratuvar, doğada meydana gelen fiziksel görüngülerin hesaplamalı ve teorik modellemesini ve 

benzetimler yoluyla mühendislik problemlerine çözümler sağlamayı amaçlamaktadır. Malzeme ve 

kırılma modelleme ve benzetim, parça ömrü tahminleri bu laboratuvar üyelerinin çeşitli uzmanlık 

alanları arasındadır. Bu laboratuvarda büyük hesaplama verilerini içeren hesaplamaları kolaylaştıran 

ve bu analizlerde zaman kazandırabilen çeşitli iş istasyonları ve sunucular bulunmaktadır. 

Laboratuvarın bünyesinde 2 GPU sunucu ve 5 iş istasyonu hizmet vermektedir. 

Hesaplamalı Kimya Laboratuvarı, Mart 2014 tarihinde kimya mühendisliği, malzeme tasarımı ve 

hesaplamalı kimya uygulamaları ile ilgili alanlarda bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla 

kurulmuştur. Lisans öğrencilerine bitirme projeleri, lisansüstü öğrencilerine ise yüksek lisans ve 

doktora tez çalışmaları için gerekli bilimsel çalışmaları yapma olanağı sağlanmaktadır. Yüksek 

başarımlı hesaplamalar için, Metal Şekillendirme Merkezi ve Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik 

Laboratuvarı alt yapıları kullanılmaktadır, toplam 196 çekirdek mevcuttur. Ayrıca terminal olarak 

kullanılan 3 adet masaüstü, 4 adet dizüstü bilgisayar mevcuttur. Yazılım olarak da Gaussian 09 ve 

Gaussview 5.0.9 yazılımları site lisansıyla, MolPro yazılımı ise tek makina lisansı ile mevcuttur. 

Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Pilleri Araştırma Laboratuvarı, Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri 

Mühendisliği Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Pilleri Araştırma Laboratuvarı 2014 yılında kurulmuş olup, 
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Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Pilleri alanında Ulusal ve Uluslararası araştırma projeleri yürütülmektedir. 

Araştırma grubu çalışma konuları; 1) Proton Değişim Membran (PEM) Yakıt Pilleri, 2) Hidrojen 

Üretimi ve depolama, 3) PEM yakıt pili membran, katalizör ve membran elektrot atacı geliştirilmesi, 

4) PEM yakıt pili modelleme çalışmaları, 5) Yakıt pilleri kojenerasyon uygulamaları, 6) PEM yakıt 

pili katalizör sentezi ve karakterizasyonu, 7) Hibrid sistem tasarım ve modelleme, 8) Elektrolizör 

tasarımı şeklindedir. 

Malzemelerin Antibakteriyel Özelliklerini Tayin Laboratuvarı, 2015 yılında; polimer ve 

polimer/kompozit malzemeler ile biyomalzemelerin antibakteriyel özelliklerinin araştırılması 

amacıyla kurulmuş olup bu doğrultuda iç ve dış destekli projeler ile sürekli desteklenmektedir. Söz 

konusu laboratuvardaki mevcut altyapı ile polimer ve polimer/kompozit malzemelerin antibakteriyel 

özelliklerinin in vitro bakteri kültürü testleri ve çeşitli ölçme/görüntüleme yöntemleriyle belirlenmesi 

hizmetleri sunulabilmektedir. 

Nanoskopi Laboratuvarı, 2014 yılında nanoteknoloji araştırmaları yapmak ve nanoteknoloji 

uygulamaları geliştirmek için kurulmuştur. 3. nesil üniversite modeline uygun olarak kurulan 

@NANO, pratik uygulamayı üst seviye akademik araştırmalarla birleştiren, Nanoteknoloji 

sanayisinin Sanayi 4.0 modeline uygun bir şekilde gelişmesine dönük araştırmalar yapmaktadır. 

@NANO gıdadan enerji ve metale kadar birçok alanda araştırma projeleri yürütmektedir. @NANO 

ileri görüntüleme, bilimsel otomasyon ve Raman spektroskopi analizleri yanında prototipleme 

deneyimine sahiptir. Ayrıca masaüstü ve mobil yazılım geliştirme altyapı ve deneyimine sahiptir. 

Polimer Kompozit Biyomalzeme Biyouyumluluk Araştırma Laboratuvarı, 2011 yılında; polimer 

ve polimer/kompozit malzemeler ile biyomalzemelerin biyouyumluluk performanslarının 

araştırılması amacıyla kurulmuş olup bu doğrultuda iç ve dış destekli projeler ile sürekli 

desteklenmektedir. Söz konusu laboratuvardaki mevcut altyapı ile polimer ve polimer/kompozit 

malzemelerin biyouyumluluk performanslarının in vitro hücre kültürü testleri ve çeşitli 

ölçme/görüntüleme yöntemleriyle belirlenmesi hizmetleri sunulabilmektedir. 

Polimer Kompozit Malzeme Araştırma-Geliştirme Laboratuvarı, 2009 yılında; polimer ve 

polimer/kompozit malzemeler ile biyomalzemelerin araştırılması, geliştirilmesi, üretimi, yüzey 

modifikasyonu ve karakterizasyonu amacıyla kurulmuş olup bu doğrultuda iç ve dış destekli projeler 

ile sürekli desteklenmekte ve laboratuvar bünyesinde çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Söz konusu 

laboratuvardaki mevcut altyapı ile polimer ve polimer/kompozit malzemelerin elektroeğirme, 

dondurarak kurutma, kürleme ve muhtelif çözücü tabanlı yöntemlerle üretimi, plazma ve/veya 

kimyasal yöntemlerle yüzey modifikasyonu, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin çeşitli ölçme ve 

görüntüleme yöntemleriyle belirlenmesi hizmetleri sunulabilmektedir. 

Simülasyon Laboratuvarı, (SimLab) Mart 2013 tarihinde kurulmuştur. Laboratuvar kapsamındaki 

malzemelerin önemli bir kısmı laboratuvar bünyesinde yürütülen projeler kapsamında sağlanmıştır. 

Laboratuvarın temel amacı bilgisayara dayalı benzetim ortamlarında çeşitli araştırmaların 

gerçekleştirilmesinin sağlanmasıdır. Laboratuvarda gerçekleştirilen mevcut çalışmalar ile temel 

olarak eğitim sistemleri ve medikal sistemler için modelleme ve benzetim çözümleri geliştirilmiştir. 

Özellikle endoskopik beyin cerrahisine yönelik eğitsel benzetim senaryolarının geliştirilmesi 

sağlanmıştır. Bu çerçevede, daha gerçekçi kullanıcı etkileşimleri sağlayabilmek amacıyla dokunsal 

cihazlar (haptic device) ile ara yüzlerin kullanımı da bu laboratuvarın araştırma alanlarına girmektedir. 
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Laboratuvar bir araştırma laboratuvarıdır ve simülasyona dayalı çeşitli araştırmaların yapılması, 

projelerin yürütülmesi ve yüksek lisans ve doktora tezlerinin yürütülmesine hizmet etmektedir. 

Sosyal Bilimler Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı, 2013 yılında faaliyetlerine başlamak üzere; 1) 

Eğitim ve araştırma laboratuvarı olarak hizmet verip, sosyal bilimler yöntemleri konusunda 

başvurulan bir laboratuvar olmak; 2) Türkiye’deki akademisyenlere, öğrencilere, özel sektörde ve 

kamu kurumlarında sosyal bilimler alanında araştırma yapmak isteyen kişilere eğitim desteği vermek; 

3) Sosyal bilimlerde disiplinler arası araştırmaları teşvik etmek; 4) Öğretim elemanlarımıza 

araştırmalarında faydalanacakları araştırma altyapısını sağlamak; 5) Yüksek lisans ve doktora 

öğrencilerimizin tez hazırlarken ihtiyaç duyacakları altyapı desteğini vermek amaçlarıyla 

çalışmalarını sürdürmektedir. Kuruluşundan bu yana, kamu kurumları ile yeni işbirliği fırsatları ve 

kamu kurumlarına özel eğitimler geliştirilerek katılımcılara akademik destek sağlamaktadır. Bu 

bağlamda, çok sayıda kamu kuruluşundan hem bireysel hem de kurumsal katılım olmuştur. Rekabet 

Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma 

Bakanlığından bireysel katılımlar gerçekleşmiş, Kalkınma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı ve Ankara Kalkınma Ajansı’na ise talep ve ihtiyaçları doğrultusunda özel kurumsal 

eğitimler geliştirilmiştir. Uygulamalar, STATA, SPSS, EViews, MATLAB ve R gibi, sosyal bilimler 

alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlarla yapılmaktadır. Verilen eğitimlerin çeşitlilik 

kazanmasına özen gösterilmekte, eğitimlere katkı sağlayabilecek uzmanlar titizlikle seçilmektedir. 

Yapı Akustik Laboratuvarı, Kasım 2013’de kurulmuş olan yapı akustiği laboratuvarında her türlü 

ses ve gürültü sorununa çözüm bulmak, bu amaca ilişkin ölçümler yapmak ve ölçümlere dayalı olarak 

hesaplamalar ve raporlamalar yapılmaktadır. Laboratuvar çalışma alanı kapsamında bulunan 

çalışmalar; 1) Her türlü ses ve gürültü sorununa çözüm bulmak, bu amaçla gerektiğinde ölçü yapmak 

ve sonuç olarak gerekli proje, hesap ve raporları hazırlamak; 2) Yapı malzemelerinin Ses Yutma 

katsayılarını ölçmek; 3) Sesin ana işlev olduğu konser salonu ve benzeri yapıların Akustik Tasarım ve 

Projelerini yapmak; 4) Yine sesin önemli olduğu tarihi yapıların (dini yapılar ve benzerleri) akustik 

performansını araştırmak ve belirlemek; 5) Akustik danışmanlık; 6) Ses ile ilgili hacimlerin ve tarihi 

yapıların (fiziksel, ölçekli ve bilgisayar) modellemelerinin yapılması ve akustik ölçümlerini 

gerçekleştirmek; 7) Akustik rezonatörler ile ilgili çalışmaları yapmak ve üretimi doğrultusunda 

patentini almak, akustik malzeme tasarımı ve imalatı yapmak; 8) Cami, kilise, sinagoglar gibi farklı 

dini yapıların akustik özelliklerini araştırmak. Standardizasyon oluşturmak. Aynı mekanın birden 

fazla dini amaçlı kullanımı konusunu analiz etmek; 9) Sanayi ortaklığı projeleri oluşturmak (ör.akustik 

yalıtım malzemesi üretmek); 10) Atılım Üniversitesi öğrencilerine Akustik Eğitimi vermek, 11) 

Sürekli Eğitim Merkezi ile Akustik Eğitimleri düzenlemek; 12) Çevre Bakanlığı protokolü ile akustik 

uzman yetiştirmek; 13) “Akustik uzman ve akustik eğitmen” yetiştirme çalışmalarına katılmak, 14) 

Uluslararası projelerde yer almak; 15) Uluslararası toplantılar ve yayınlara katılarak Üniversitenin 

tanıtımına katkıda bulunmak şeklinde sıralanmaktadır. 

İlgi kurumsal belge, detay ve kanıtlar, işbu rapor eklerinde ve https://www.atilim.edu.tr/tr/arastirma-

laboratuvarlari bağlantısı üzerinden ayrıca takip edilerek incelenebilir. 

 

 

https://www.atilim.edu.tr/tr/arastirma-laboratuvarlari
https://www.atilim.edu.tr/tr/arastirma-laboratuvarlari
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1.5.3. Atılım Üniversitesi Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi 
(ARGEDA) Teknoloji Transfer Ofisi 

ARGEDA-TTO'nun genel amacı Üniversitede var olan veya yapılan çalışmalarla elde edilen 

deneyimin, tecrübenin ve bilginin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak ve bu sayede 

Üniversitede yapılmakta olan çalışmalar neticesinde ortaya çıkan teknolojinin veya sonuçların, ticari 

değer kazanarak ihtiyaç duyan kurum/kuruluşlarca kullanılmasını sağlamaktır. 

Bu bağlamda ARGEDA-TTO amaçlarımız şu çerçevede sıralanabilir: 

1. Düzenlenen seminerlerle, toplantılarla ve birebir görüşmeler ile akademik personelin ve 

kurum/kuruluşların mevcut ulusal ve uluslararası destek programları hakkında bilgi sahibi 

olmasının sağlanması; 

2. Yeni destek programları hakkında ve başvuru tarihi yaklaşan mevcut destek programları 

hakkında duyurular gerçekleştirilerek akademik personelin ve kurum/kuruluşların bilgi sahibi 

olmalarını sağlanması ve destek programı başvuru tarihlerinin kaçırılmasının engellenmesi; 

3. Akademik personelin, destek programlarının başvuru ve yürütme sürecinde yardımcı ve yol 

gösterici olarak akademik çalışmalarına hız kaybetmeden devam etmelerinin sağlanması; 

4. Akademik çalışmalarla üretilen bilginin ve çalışmaların çıktısının bilimsel yayınlarla sınırlı 

kalmaması, sanayide yoğun bir şekilde kullanılarak ticari değere dönüşmesinin sağlanması ve bu 

çalışmaların akademik personelin ve sanayinin çalışmalarının devamı için kaynak sağlaması; 

5. Akademik personelin çalışmalarını sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirerek mümkün 

olan en kısa sürede ticari değere, ürüne dönüşmesinin sağlanması; 

6. Farklı disiplinlerdeki kişilerin, kurum/kuruluşların arasındaki bağlantının kurularak güç 

birliğinin sağlanması ve verimliliğin artırılması; 

7. Sanayinin ihtiyaç duyduğu teknolojinin/ürünün ülkemizde üretilmesi sağlanarak yurtdışına olan 

bağımlılığın mümkün mertebede azaltılması. 

ARGEDA-TTO bünyesinde bulunan Ön Kuluçka Merkezi 2016 Ocak ayından itibaren ücretsiz olarak 

hizmet vermeye başlamıştır. İş fikri olup nasıl hayata geçireceğine dair bilgilendirme, destek ve 

yönlendirmeye ihtiyacı olan girişimci adayına öncelikle fikrini detaylandırarak nasıl hayata geçireceği 

konusunda bilgilendirmek ve yönlendirmek, sonrasında iş modellerini oluşturmalarında ve iş 

planlarını hazırlamalarında yardımcı olmak Atılım Üniversitesi Ön Kuluçka Merkezinin öncelikli 

amaçlarıdır. 

32 işliği, bir toplantı odası, mutfağı ve ayrı tuvaleti olan merkezde kartlı geçiş sistemi ile 

yetkilendirilen girişimci adayları merkezi kullanabilmektedir. Girişimci adaylarının misafirleri 

önceden bildirilmek koşulu ile merkeze giriş yapabilmektedir. Ön Kuluçka Merkezinde internet, 

telefon altyapısı, sunum için perde ve projeksiyon ile çeşitli sunum ve çalışma materyalleri de 

girişimcilere sunulmaktadır. Bu hizmetlerden üniversitemizdeki TÜBİTAK destekli 1601 kodlu 

Girişimcilik Eğitimi Sertifika Programı katılımcıları da faydalanabilmektedir. Girişimcilik dersleri 

dönem içerisinde akşam saatlerinde haftada iki gün ve hafta sonu gündüz olmak üzere üniversitemiz 

öğrencilerine kuluçka ve girişimcilik atmosferi içerisinde yine bu merkezde verilmektedir. 

İlgi kurumsal belge, detay ve kanıtlar, işbu rapor eklerinde ve http://www.argeda.com.tr/ bağlantısı 

üzerinden ayrıca takip edilerek incelenebilir. 

http://www.argeda.com.tr/
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1.6. Yükseköğretim Kurumunun Organizasyon Şeması 

Atılım Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Atılım 

Vakfı tarafından 09/07/1997 tarihli ve 4281 Sayılı Kanun ile 2809 sayılı Kanun'a eklenen Ek madde 

40 ile kurulan, kamu tüzel kişiliğine haiz ve vakıf yükseköğretim kurumu niteliğinde bir kurumdur. 
(T.C. Resmi Gazete sayı 23050 tarih 15.07.1997) 

Atılım Üniversitesi yükseköğretim kurum yapılanması Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130 uncu 

maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu 

ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği düzenleme ve esaslarına göre tesis edilmiştir. 

Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Üniversitenin en yüksek karar organı olmak üzere Kurumunun 

tüzel kişiliğini temsil etmektedir. Mütevelli Heyeti üyeleri; Yalçın ZAİM (Atılım Üniversitesi 

Kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı), Prof. Dr. Yıldırım ÜÇTUĞ (Rektör), Zerlin ZAİM (Üye),  

Prof. Dr. Oya Sıdıka BATUM MENTEŞE (Üye), Dinçer ÖZER (Üye), Çetin YEMYEŞİL (Üye), 

Cengiz ALTINKAYA (Üye), Prof. Dr. Hikmet ÜÇIŞIK (Üye) şeklindedir. 

Prof. Dr. Sayın Mehmet Yıldırım ÜÇTUĞ, Mütevelli Heyeti’nin atadığı ve Mütevelli Heyetin kabul 

ettiği bütçe sınırları içinde Üniversitenin harcama yetkilisi ve rektör olarak görev yapmaktadır. 

Sayın Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, Üniversitenin aylıklı profesörleri 

arasından Prof. Dr. Sayın Hayri Yılmaz KAPTAN ve Prof. Dr. Sayın Serkan ERYILMAZ rektör 

yardımcıları olarak görev yapmaktadır. 

Sayın Rektöre bağlı olmak üzere, akademik program planlama ve öğrenci işleri odaklı faaliyet 

gösteren Öğrenci Dekanlığı makamında Prof. Dr. Sayın Hüseyin Hüsnü AKSOY, öğrenci dekanı 

olarak görev yapmaktadır. 

Sayın Rektöre bağlı ve Atılım Üniversitesi idari yönetim işlerinden sorumlu olmak üzere Sayın 

Abdül Aziz ŞEREN, genel sekter olarak görev yapmaktadır. 

Sayın Rektörün başkanlığındaki Üniversite Yönetim Kurulu üyeleri, fakülte dekanları ve profesör 

temsilcilerinden oluşmak üzere, şu şekildedir: Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Üçtuğ (Rektör), Prof. Dr. 

Ayfer Altay (Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Sevgi Lökçe (Güzel Sanatlar Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Aynur Yongalık (Hukuk Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. M. Mithat 

Üner (İşletme Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Elif Aydın (Mühendislik Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Füsun 

Terzioğlu (Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Uğur Gönüllü (Tıp Fakültesi Dekanı), Prof. 

Dr. Şule Pfeiffer Taş (Profesör Temsilcisi), Prof. Dr. Tolga Akış (Profesör Temsilcisi), Prof. Dr. Hasan 

Kaval (Profesör Temsilcisi).  

Sayın Rektörün başkanlığındaki Üniversitesi Senatosu üyeleri, rektör yardımcıları, fakülte 

dekanları, enstitü müdürleri, yüksekokul müdürleri, fakülte temsilcileri ve genel sekterden oluşmak 

üzere şu şekildedir: Prof. Dr. Yıldırım ÜÇTUĞ (Rektör), Prof. Dr. Hayri Yılmaz KAPTAN (Rektör 

Yardımcısı), Prof. Dr. Serkan ERYILMAZ (Rektör Yardımcısı), Prof. Dr. Ayfer ALTAY (Fen 

Edebiyat Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Sevgi LÖKÇE (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Aynur YONGALIK (Hukuk Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Mehmet 

Mithat ÜNER (İşletme Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Elif AYDIN (Mühendislik Fakültesi Dekanı), 

Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU (Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Ali KARA (Fen 
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Bilimleri Enstitüsü Müdürü), Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU (Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Müdürü), Prof. Dr. Hüseyin Nafiz ALEMDAROĞLU (Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü), Prof. 

Dr. Tanıl ERGENÇ (Fen Edebiyat Fakültesi Temsilcisi), Prof. Dr. Selahattin ÖNÜR (Güzel 

Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi), Prof. Dr. Osman Celal GÖLE (Hukuk 

Fakültesi Temsilcisi), Prof. Dr. Ziya Sacit ÖNEN (İşletme Fakültesi Temsilcisi), Prof. Dr. Ali 

YAZICI (Mühendislik Fakültesi Temsilcisi), Prof. Dr. Türkan MERDOL (Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Temsilcisi), Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ERTAŞ (Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü), Dr. Öğr. 

Üyesi Cengiz KULAKSIZ (Meslek Yüksekokulu Müdürü), Abdül Aziz ŞEREN (Genel Sekreter) 

Atılım Üniversitesi’nin ilgi mevzuat ile tesis edilmek üzere ilan edilmiş üniversite organları; Fen-

Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İşletme 

Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Meslek Yüksekokulu, Sivil Havacılık 

Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu şeklindedir. 

Bu birimlerden Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ilgi Resmi Gazete yayınları sonrası, tesis 

ve Yükseköğretim Kurumu inceleme sürecine tabi olmak üzere, resmen faaliyete geçme süreci 

yürürlüktedir. 

2547 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Rektör, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu yapılarını 

takiben fakülte dekanlıkları, fakülte bölüm başkanlarının da üye olduğu fakülte kurulları ve fakülte 

yönetim kurulları; enstitü müdürlükleri, enstitü kurulları ve enstitü yönetim kurulları ile yüksekokul 

müdürlükleri, yüksekokul kurulları ve yüksekokul yönetim kurulları mevcuttur. 

Atılım Üniversitesi fakülteleri, enstitüleri ve yüksekokullarının yöneticileri; Prof. Dr. Ayfer ALTAY 

(Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Sevgi LÖKÇE (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Aynur YONGALIK (Hukuk Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Mehmet 

Mithat ÜNER (İşletme Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Elif AYDIN (Mühendislik Fakültesi Dekanı), 

Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU (Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Uğur Gönüllü (Tıp 

Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Ali KARA (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü), Prof. Dr. Dilaver 

TENGİLİMOĞLU (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü), Prof. Dr. Hüseyin Nafiz ALEMDAROĞLU 

(Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü), Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ERTAŞ (Yabancı Diller 

Yüksekokulu Müdürü), Dr. Öğr. Üyesi Cengiz KULAKSIZ (Meslek Yüksekokulu Müdürü) 

şeklindedir. 

Atılım Üniversitesi merkezi örgüt yapılanmasında Mütevelli Heyeti ya da Sayın Rektör, Sayın 

Rektör Yardımcıları ve Sayın Genel Sekretere doğrudan bağlı olmak üzere, ilgi uzmanlık alanlarında 

direktörlük, koordinatörlük, müdürlük, çalışma ofisi şeklinde kurulmuş idari birimlerden oluşan bir 

idari organizasyon işletilmektedir. 

Mütevelli Heyeti’ne doğrudan bağlı idari birimleri; 1) Mütevelli Heyet Özel Kalem Ofisi 

Müdürlüğü, 2) Mali İşler ve Bütçe Direktörlüğü, 3) Hukuk Müşavirliği, 4) İnsan Kaynakları 

Direktörlüğü, 5) Satınalma Direktörlüğü, 6) İletişim ve Yazı İşleri Koordinatörlüğü, 7) Yapı İşleri 

Direktörlüğü şeklindedir. 

Sayın Rektöre doğrudan bağlı idari birimler; 1) Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü, 2) Bilgi 

ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü, 3) Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörlüğü, 4) Kurumsal 
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Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü, 5) Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü, 6) Sosyal İşler ve Spor 

Direktörlüğü, 7) Eğlenceli Bilim Merkezi Müdürlüğü, 8) Rektörlük Özel Kalem Ofisi Müdürlüğü 

şeklindedir. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Hayri Yılmaz KAPTAN’a doğrudan bağlı idari birimler; 1) 

Sağlık İşleri Koordinatörlüğü, 2) Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü, 3) Eğitim 

Teknolojileri Koordinatörlüğü, 4) Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü şeklindedir. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Serkan YILMAZ’a doğrudan bağlı idari birimler; 1) ARGEDA-

Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü, 2) Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğü, 3) Metal 

Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi Müdürlüğü, 4) Mütercim Tercümanlık Ofisi, 5) Akademik 

Yazım Danışma Merkezi (AYDAM)©™ şeklindedir. 

Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Sayın Hüseyin Hüsnü AKSOY’a doğrudan bağlı birimler; 1) Öğrenci 

İşleri Direktörlüğü, 2) Ders ve Sınav Programı Ofisi şeklindedir. 

Genel Sekreter Sayın Abdül Aziz ŞEREN’e doğrudan bağlı birimler; 1) Güvenlik Koordinatörlüğü, 

2) Yazı İşleri Ofisi, 3) Ulaşım Ofisi, 4) Yardımcı Hizmetler Koordinatörlüğü, 5) Çevre Düzenleme 

Koordinatörlüğü, 6) Teknik İşler Koordinatörlüğü, 7) Arşiv ve Belge Yönetimi Koordinatörlüğü 

şeklindedir. 
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Özel Kalem Ofisi 
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2. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

2.1. Kalite Politikası 

Atılım Üniversitesi’nin temel amacı ve hedefi; “kaliteli öğretim verilen, bilim ve teknoloji üreten, 

araştırma yapan, yetiştirdiği nesillerle ülkenin geleceğine ışık tutan ve katkıda bulunan” bir 

üniversitenin hayata geçirilmesidir.  

Bu hedef “girişim-gelişim-değişim” temel yaklaşımı ile “dünyayı, coğrafyayı, ülkeyi okuyabilmeli, 

bu çerçevede gelişen ileri görüşü ile halkı aydınlatma” esasına dayalı bir üniversite kurumunun 

aşamalı olgunlaşmasını ve sürdürülebilir yenilenmesini de beraberinde getirmiştir. 

Atılım Üniversitesi’nin var oluş amacı; toplumsal duyarlılık ve sürdürülebilirlik anlayışı 

içinde bilimsel bilginin üretimi ve uygulanmasında performansı yüksek alanlar yaratarak ulusal ve 

evrensel düzeyde donanıma sahip nitelikli bireyler yetiştirmektir. Bu amaç bağlamında “ülkesinde 

lider bir dünya üniversitesi” olabilmek temel hedefinin somutlaşmış ileri görüşü “eğitimde ve 

araştırmada Türkiye'de ilk 10, dünyada ilk 500 üniversite içerisinde sürekli yer almak.” şeklindedir.  

Atılım Üniversitesi’nin var oluş amacı ve ileri görüşünü gerçekleştirmeye yönelik olarak ve stratejik 

yönetim sürecinin ilk temel çıktısı niteliğindeki ilk stratejik planın 2006-2009 dönemine yönelik 

olarak hazırlanmasını takiben, 2010-2014 dönemi için ikinci plan ve 2015-2019 dönemi için üçüncü 

plan güncellemeleri yapılmıştır.  

2015 yılında Mütevelli Heyeti ve Rektörlük seviyesinde ele alınan stratejik plan, “kalite geliştirme” 

ve “uluslararası düzeyde kabul görme” temel amaçları ile “bir dünya üniversitesi olabilme” ileri 

görüşü etrafında stratejik öncelikler belirlenmiştir. Bu öncelikler; (1) Eğitimde, Araştırmada ve Sanayi 

İşbirliklerinde Türkiye’de ilk 10, Dünyada ilk 500 Üniversite arasında yer almak ve sürdürmek; (2) 

Eğitim/Öğretimi sürekli iyileştirmek; (3) Temel ve uygulamalı araştırmalarla ulusal ve uluslararası 

bilgi birikimine katkıda bulunmak; (4) Lisansüstü eğitimi yenilikçi bir şekilde yeniden yapılandırmak; 

(5) Öğrenci ilişkileri yönetimini sürekli iyileştirmek; (6) Öğrencilerin, Üniversiteye olan bağlılığını, 

güvenini, memnuniyetini, yönlendirme, güdülenme ve akademik başarısını sürekli yükseltmek; (7) 

Atılım Üniversitesini Dünya ölçeğinde etkili bir şekilde tanıtmak; (8) Kurumun var oluş, ileri görüş 

ve temel değerlerine uygun şekilde İnsan Kaynakları yönetimini sürekli iyileştirmek; (9) 

Sürdürülebilir bütünsel Bilgi Yönetim Sistem yapısı geliştirmek; (10) Etkili ve verimli kaynak 

yönetim yapısını sürekli geliştirmek şeklindedir. 

Stratejik önceliklerle uyumlu olarak, stratejik amaçlar oluşturulmuştur.  

Bu amaçlar;  

(1) Atılım Üniversitesi'ni ileri görüş hedeflerine ulaştıracak sürdürülebilir bir yapı geliştirmek;  

(2) Atılım Üniversitesi kurumsal itibarını sürekli iyileştirmek;  

(3) Üniversiteyi dünya ölçeğinde etkili bir şekilde tanıtmak;  

(4) Akademik ve İdari Bütünsel İK Yönetim Sürecini oluşturmak;  

(5) Topluma Hizmeti ve Dış Paydaşlarla İlişkilerini güçlendirmek;  

(6) Sürdürülebilir ve Bütünsel Bir Bilgi Yönetim Sistemi yapısı geliştirmek;  
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(7) Kurumsal Yapı, Kapasiteyi, Planlama, Kaynak Yönetimi ve Karar Destek Sistemlerini sürekli 

iyileştirmek;  

(8) Lisansüstü Programları sürekli iyileştirmek;  

(9) Temel ve uygulamalı araştırmalarla ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmak;  

(10) Üniversite yerleşkesini eğitim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet konularında eşgüdüm, 

ilişkisellik ve işbirliğine dayalı bir fiziksel mekân haline getirmek ve sürdürmek;  

(11) Eğitim ve öğretimi sürekli geliştirmek;  

(12) Öğrenci İlişkileri Yönetimini sürekli iyileştirmek;  

(13) Öğrenci memnuniyet düzeyini sürekli artırmak; 

(14) Öğrencilerin, Üniversiteye aidiyet düzeylerini sürekli iyileştirmek şeklindedir. 

Bu çerçevede stratejik performans hedefleri oluşturulmuş, Üniversite Senatosu’nda ele alınan 

hedeflerin yayılımı ve gerçekleştirilmesi için üç temel operasyon süreci; eğitim-öğretim, araştırma-

geliştirme, toplumsal katkı olarak belirlenmiş,  stratejik hedefler, uygulanmak üzere paylaşılmış ve 

izlemeye alınmıştır. 

Atılım Üniversitesi kalite politikası “tüm faaliyetlerimizde sürekli gelişim ilkesi ve toplam kalite 

yönetimi yaklaşımıyla paydaşlarımızın memnuniyetini sağlamak” şeklindedir. 

Kalite yönetiminde EFQM mükemmellik modelinin benimsenmiş olması nedeniyle tüm 

faaliyetlerimizde sürekli iyileştirme, sürekli gelişme ve toplam kalite yönetimi kalite yönetim 

yaklaşımına temel dayanak sağlamaktadır. 

Stratejik Yönetim yaklaşımı, kalite yönetim sisteminin bir parçasıdır. Stratejik Yönetim süreç döngüsü 

ile başlayan kalite yönetimi, plan girdilerini bu süreçten almaktadır. Stratejik planlamada, stratejik 

amaçlara ulaşabilmek için belirlenmiş olan stratejik performans hedefleri, aynı zamanda Üniversitenin 

kalite hedefleridir. Bağlantılı olarak kalite hedefleri, ilgi birimin iş süreçlerinin de performans 

göstergesi haline gelmektedir. 

Stratejik planın gerçekleşme düzeyi, stratejik amaçlara ne kadar ulaşıldığı ve stratejik performans 

hedeflerinin ne kadar gerçekleştirilebildiği dair temel takip, ölçüm, iyileştirme ve güncelleme 

mekaniği 2017 yılında uygulamaya alınan Performans Yönetim Sistemidir. (PYS)  

PYS üzerinden akademik ve idari yöneticilere performans göstergelerinin tanımlanması, ilgili tüm 

yönetici ve çalışanlara atanması, izlenmesi, değerlendirilmesini güvence altına almaktadır. 

Göstergeler eğitim, araştırma, topluma hizmet görevlerine ilişkin alanları kapsamanın yanında 

yöneticilerin örgütsel sorumlulukları içerisinde yer alan operasyon ve yönetsel süreçlerden de 

türetilmektedir. Form1, Form2 ve Form3 kapsamı olarak tanımlanan seviyelerdeki tüm çalışanlara 

PYS kapsamında hedef ataması yapılmakta ve değerlendirme görüşmeleri gerçekleştirilmektedir. 

PYS kapsamında yer alan süreç performans göstergelerinin dışında kalan stratejik planın temel 

performans göstergeleri anahtar performans göstergeleri olarak tanımlanmıştır. 

PYS bünyesinde somutlaştırılan ölçüt ve hedefler Atılım Hedef Kütüphanesi olarak kullanılmakta, 

saklanmakta ve geliştirilmektedir. PYS sonuçları stratejik yönetim sürecine girdi olarak her 

değerlendirme süreci sonunda(her yıl temmuz ayında) döngüye dâhil edilmektedir. Atılım 
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Üniversitesi stratejik yönetim süreci yaklaşımın etkinliğini de kapsayan gözden geçirmeler ve 

iyileştirmelerle planla-uygula-kontrol et-önlem al çevrimi tamamlanmaktadır. 

2018 yılı içinde Üniversite birimlerinin örgütlenme ve işleyişlerini tanımlamak ve düzenlemek 

amacıyla her birim tarafından Temel Prosedürler ve Bağlı İşlemler başlığı altında çalışmalara devam 

edilmiştir. Temel izlekler ve bağlı işlemlerle ilgili süreç yönetimi el kitapları hazırlanmış, gözden 

geçirilmiş, güncellenmiştir. 

Üniversitenin ismi ile özdeşleşmiş gelişim ve öncülük niteliği ile paydaşların istek ve beklentileri 

doğrultusunda sürekli gelişim arzusu kalite güvence sistemi, mükemmellik hedefleri ile 

bütünleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda oluşturulan olumlu iklimin bir kültüre dönüşmesini 

sağlamak üzere kalite güvence sistemini sürekli geliştirme çalışmaları ve toplam kalite yaklaşımı, 

geçmiş ile geleceğin bütünleştirilmesinde sürdürülmektedir. 

Atılım Üniversitesi için var oluş amacı “bir dünya üniversitesi olabilme” ve ileri görüşü çerçevesinde 

“eğitimde ve araştırmada Türkiye'de ilk 10, dünyada ilk 500 üniversite içerisinde sürekli yer almak.” 

temelinde “uluslararasılaşma” bir stratejik hedeftir. 

Atılım Üniversitesi’nin temel stratejik hedeflerinden olan uluslararasılaşma çalışmalarına daha fazla 

katkı sağlamak üzere Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü kurulmuştur. Uluslararası İlişkiler 

Direktörlüğü görev alanı, “Atılım Üniversitesi’nin eğitim, araştırma ve topluma hizmette uluslararası 

bütünleşmesini artırma çalışmalarına katkı sağlamak” şeklinde tanımlanmıştır. 

Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü, Üniversitenin yurtdışında tanıtılması ve bilinirliğinin artırılması; 

Üniversitenin uluslararası işbirliklerinin çoğaltılması ve geliştirilmesi; Üniversitede öğrenim 

görmekte olan uluslararası öğrencilerin sayı ve çeşitliliğinin artırılması; Üniversitede kayıtlı bulunan 

yerli ve yabancı öğrenciler ile görevli personelin, başta Avrupa Birliği’nin Erasmus+ programı olmak 

üzere, uluslararası değişim programlarından daha fazla yararlandırılmaları; yurtdışından 

Üniversitemize gelmek isteyen öğrenci ve personelin tüm iş ve işlemlerinin yürütülmesi, gibi temel 

görevlerini yüksek kalite standartlarında yerine getirmenin yanında, Üniversitenin ve yerleşkenin 

uluslarasılaşmasında etkin bir rol oynamaktadır. 

Atılım Üniversitesi, “eğitimde ve araştırmada Türkiye'de ilk 10, dünyada ilk 500 üniversite içerisinde 

sürekli yer almak.” ileri görüşü doğrultusunda dünyada yükseköğretimde gelişen eğilimleri sürekli 

takip etmekte, bu konuda stratejiler geliştirmektedir.  2018 yılı içinde ulusal ve uluslararası 

sıralamalarda başarılar olarak ortaya çıkmaktadır.  

Atılım Üniversitesi eğitimde ve kampüs yaşamında çok kültürlü ve katılımcı bir yaklaşımla 

uluslararasılaşmayı teşvik etmektedir. Avrupa ülkelerinde ve dünyanın diğer bölgelerinde değişim, 

staj ve uluslararası hareketlilik programları sunmaktadır. Atılım Üniversitesi'nde Avrupa, Kuzey 

Amerika, Afrika, Asya, Orta Doğu, Balkanlar, Körfez Bölgesi ve Kafkaslar gibi dünyanın çeşitli 

bölgelerinden 55'ten fazla ülkeden uluslararası öğrenci öğrenim görmektedir. Üniversite, uluslararası 

alanda tanınmış ve deneyimli akademik ve idari kadroya sahiptir. Akademik programların 

çoğunluğunda öğrenim dili İngilizce'dir. 

Atılım Üniversitesi, THE World Universities Insights Limited tarafından hazırlanan Times Higher 

Education (THE) World University Rankings 2018-2019 yılı sıralamalarından dünya sıralamasında 

800-1000 bandında, Türkiye’de tüm üniversiteler arasında ilk 8, vakıf üniversiteleri arasında ilk 4 
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üniversite içerisinde konumlanmıştır. 2018 yılı THE Fiziksel Bilimler Alan Sıralamasında Atılım 

Üniversitesi dünyada 601-800 bandında yer almaktadır. Aynı sıralamada Türkiye’de tüm üniversiteler 

arasında ilk 6,  vakıf üniversiteleri arasında ilk 4 üniversite içerisinde konumlanmıştır. 2018 yılı 

ARWU Doğa Bilimleri Sıralamasında dünya genelinde 301-400 bandında, Türk üniversiteleri 

arasında 2 inci ve Türk vakıf üniversiteleri arasında 1 inci sıradadır. 2018 yılı US News Matematik 

Alan Sıralamasında dünyada 161 inci, Türk üniversiteleri arasında 1 inci sıradadır. Quacquarelli 

Symonds Limited tarafından hazırlanan QS veri tabanında 2018 yılı QS Gelişen Avrupa Merkez Asya 

Üniversiteler Sıralaması listesinde bölgesel sıralamada 191-200 bandında, Türk üniversiteleri arasında 

24 üncü ve Türk vakıf üniversiteleri arasından 9 uncu sıradadır.  

Atılım Üniversitesi THE, QS, ARWU ve US News gibi sıralama kuruluşlarının genel, bölgesel ve 

alan sıralamalarında kendisine yer bulmaktadır. İlgi kurumsal belge, detay ve kanıtlar, işbu rapor 

eklerinde ve https://ic.atilim.edu.tr/tr  bağlantısı üzerinden ayrıca takip edilerek incelenebilir. 

Atılım Üniversitesi eğitim-öğretim faaliyetleri ve akademik programlarının kalitesini ulusal ve 

uluslararası kuruluşların bağımsız dış değerlendirmelerinde inceletmek ve ölçümlemek üzere ulusal 

ve uluslararası geçerliliği bulunan sertifikasyon ve akreditasyonlara da hak kazanmaktadır.  

Atılım Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu 2017 Yılı Dış Değerlendirme sürecine dâhil olmak 

üzere, 2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu üzerinden ve ilgi değerlendirme takımının 

Üniversite yerleşkesinde yerinde inceleme ve değerlendirmelerde bulunduğu bir süreç neticesinde ilgi 

kurumsal geri bildirim raporu ile tespitler iletilmiştir. Bu kapsamda, Üniversitenin MÜDEK, FEDEK 

ve EUA Kurumsal Değerlendirme ile ilgili süreçleri uzun yıllardan beri sürdürdüğü; Kalite Güvence 

Sisteminin farkındalığının Üniversite içerisinde oluştuğu; Üniversitenin eğitim birimlerinin, tüm 

eğitim süreçlerine kalite odaklı bir yaklaşım sergilediği; Üniversite müfredat belirleme ve güncelleme 

süreçlerinde iç ve dış paydaşları aktif olarak kullanıldığı; yeni eğitim programlarının açılmasında 

Üniversitenin kendi hedeflerinin yanında, içinde bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarını ve taleplerini de 

dikkate aldığı görülmüş, gözlemlenmiş, rapor edilmiştir. 

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin bir dizi mühendislik lisans programının Mühendislik 

Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından dış 

değerlendirmesi neticesinde akreditasyonu hem ulusal çapta hem de Avrupa Mühendislik Eğitimi 

Akreditasyon Ağı (ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education) üzerinde tescil 

edilmiştir. Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İmalat 

Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 

Yazılım Mühendisliği lisans programları MÜDEK akreditasyonu ve ENAEE EUR-ACE® tesciline 

sahiptir. 

Atılım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin bir dizi lisans programının Yükseköğretim Kurulu 

tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınan Fen, Edebiyat, Fen - Edebiyat, Dil Ve 

Tarih - Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) 

tarafından dış değerlendirmesi neticesinde akreditasyonu sağlanmıştır. Mütercim Tercümanlık, İngiliz 

Dili ve Edebiyatı, Psikoloji lisans programları FEDEK akreditasyonuna sahiptir. 

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Avrupa Birliği standartlarında verdiği hukuk eğitimi ile Avrupa 

Hukuk Fakülteleri Birliği (ELFA; The European Law Faculties Association) üyeliğini gerçekleştirmiştir. Bu 

üyeliğin temel kazanımı, diğer hukuk fakülteleri ile görüş ve tecrübe alış verişi, hukuk eğitiminde 

https://ic.atilim.edu.tr/tr
http://www.enaee.eu/
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güncel eğilim ve gelişmeleri takip edebilme ve Avrupa Birliği dâhilinde uluslararası işbirlikleri 

kurabilme olarak özetlenmektedir. 

Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki Modern Diller ve Temel İngilizce 

bölümlerinin Pearson Assured Kalite Güvence Sistemine uygun olduğu tescil edilmiştir. Bu tescile 

göre bahse konu iki bölüm de ayrı ayrı olarak, organizasyon ve yönetim süreçleri, öğrenme öğretme 

sistem ve süreçleri, ölçme değerlendirme süreçleri bakımından üst düzey kalitede bulunmuş ve 

onaylanmıştır.  

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, MiAK -

Mühendislik Akreditasyon Kurulu; http://www.miak.org - akreditasyonu için başvuru yapılmıştır. Mimarlık 

Bölümü hâlihazırda Avrupa Mimarlık Okulları Birliği’nin (EAAE; European Association for Architectural 

Education; http://www.eaae.be) tam üyesidir. 

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü, Turizm Akademisyenleri 

Derneği Yükseköğretim Turizm Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu’nun 

(http://turak.org) değerlendirme ve akreditasyonu için başvuruda bulunmuştur. 

Atılım Üniversitesi’nin ulusal, bölgesel ve küresel sıralamalardaki yeri ve Üniversitenin akademik 

akreditasyonlarına ilişkin olarak, bu raporun ekler kısmındaki bilgilendirmeler ve 

https://www.atilim.edu.tr/tr/home/page/1/genel-bilgi adresindeki genel bilgilendirmeler ve 

https://www.atilim.edu.tr/files/koordinat%C3%B6rl%C3%BCk/kit/Atilim_Devam_Edecek.pdf adresinden ulaşılabilecek 

ATILIM DEVAM EDECEK yayını incelenebilir. 

  

http://www.miak.org/
http://www.eaae.be/
http://turak.org/
https://www.atilim.edu.tr/tr/home/page/1/genel-bilgi
https://www.atilim.edu.tr/files/koordinat%C3%B6rl%C3%BCk/kit/Atilim_Devam_Edecek.pdf
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2.2. Yükseköğretim Kalite Komisyonlarının Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri 

Atılım Üniversitesi Kalite Komisyonu kuruluş ve faaliyetlerini 29.12.2015 tarih ve 10 sayılı Senato 

Kararı ile kabul edildiği üzere, Atılım Üniversitesi Kalite Güvence Yönergesi çerçevesinde 

yürütmektedir.  

Kalite Komisyonunda iç ve dış paydaşların görüşlerine başvurulmakta, önerileri dikkate alınarak 

Komisyon çalışmalarına yansıtılmak üzere, Üniversitenin akademik ve idari hizmetlerinin 

değerlendirilmesi, geliştirilmesi, kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması çalışmaları 

gerçekleştirilmektedir. 

Komisyonun görevleri şunlardır: 

1. Üniversitenin stratejik planı, hedefleri ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul 

ve esaslar doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin 

değerlendirilmesi, geliştirilmesi, iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması ve işletilmesi, 

kurumsal göstergelerin tespit edilmesi, kurumsal performansın izlenmesi, kurumsal gelişimin 

ölçülmesi, raporlanması kapsamında yapılacak çalışmaları ürütmek ve bu çalışmaları Senato 

onayına sunmak. 

2. Üniversitede “İç değerlendirme” çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite 

geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak 

veya hazırlatmak ve senatoya sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu, internet 

ortamında Atılım Üniversitesi ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak. 

3. Üniversitenin en çok beş yılda bir ‘dış değerlendirme’ yaptırması için dış değerlendirme sürecine 

yönelik gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara 

her türlü desteği vermek. 

Atılım Üniversitesi Kalite Komisyonu Kalite Komisyonu geniş ve kapsamlı bir yapıdan oluşmaktadır. 

Atılım Üniversitesi Kalite Komisyonu şu üyelerden oluşmaktadır: Prof. Dr. Yıldırım ÜÇTUĞ / 

Rektör; Prof. Dr. Hayri Yılmaz KAPTAN / Rektör Yardımcısı; Prof. Dr. Serkan ERYILMAZ / Rektör 

Yardımcısı; Prof. Dr. Ayfer ALTAY / Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı; Prof. Dr. Sevgi LÖKÇE / Güzel 

Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı; Prof. Dr. Aynur YONGALIK / Hukuk Fakültesi 

Dekanı; Prof. Dr. Mehmet Mithat ÜNER / İşletme Fakültesi Dekanı; Prof. Dr. Elif AYDIN / 

Mühendislik Fakültesi Dekanı; Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU / Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı; 

Prof. Dr. Ali KARA / Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü; Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU / Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Müdürü; Prof. Dr. Hüseyin Nafiz ALEMDAROĞLU / Sivil Havacılık Yüksek 

Okulu Müdürü; Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ERTAŞ / Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü; Dr. Öğr. 

Üyesi Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU; Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü AKSOY / Öğrenci Dekanı; Abdül Aziz 

ŞEREN / Genel Sekreter; Sermin İLHAN / Mali İşler ve Bütçe Direktörü; Özgül Fatma ERAVCI / 

Hukuk Müşavirliği Direktörü; Armağan AKSUN / İnsan Kaynakları Direktörü; Akif Erkan 

SÖNMEZİÇ / Satınalma Direktörü; Nursel GÖKSEL / İletişim ve Yazı İşleri Koordinatörü; Tahsin 

Erbil İNCE / Yapı İşleri Direktörü; Ali Eftal EREL / Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörü; Serkan 

AKÇIN / Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü; Mehmet Hasan ATASOY / Uluslararası İlişkiler 

Direktörü, Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörü; Kemal ŞENOĞLU / Kültür ve Sosyal İşleri 

Koordinatörü. 
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2.3. Paydaş Katılımı  

Atılım Üniversitesi 2015-2019 Stratejik Planında; “öncelikle iç paydaş memnuniyetini yükseltecek 

adımlar atılacak, paydaşlarla iletişim artırılacak, çalışanların, öğrencilerin ve mezunların Atılım 

Üniversitesi’nin bir parçası olmaktan memnun olmaları ve bu memnuniyetin sürekli artırılması 

sağlanacaktır” hedefine yer verilmiştir. Bu hedefin belirlenmesi sürecinde iç ve dış paydaşlarla 

görüşmeler yapılmış, fikirleri alınmış ve derlenerek plana yansıtılmıştır. 

Üniversite içinde akademik performans değerlendirme, ders ve öğretim elemanı değerlendirme 

anketleri, personel ve öğrenci memnuniyet anketleri yapılmakta, iç paydaşların kaliteye katkı 

sağlamasına imkân sağlanmaktadır. Örnek olarak yapılan anketlerde iç paydaş memnuniyetinin en 

yüksek çıktığı eğitim kalitesinin kalıcı olması ve sürekli iyileştirilmesi amacıyla, özellikle yeni 

göreve başlayan öğretim elemanları için hizmet içi eğitim seminerleri gerçekleştirilmektedir.  

İç paydaş memnuniyetinin nispeten düşük olduğu sosyal ortamların iyileştirilmesi çalışmalarına 

öngörülen stratejik hedefler çerçevesinde devam edilmektedir. Stratejik Plan çerçevesinde kurumsal 

kapasiteyi güçlendirme kapsamında sosyal ortamların hizmet kalitesinin artırılmasına ilişkin 

memnuniyet seviyeleri sürekli takip edilmektedir.  

Dış paydaş katılımı açısından etkin platformlara örnekler ise MÜDEK, FEDEK, TURAK gibi 

akreditasyon çalışmalarındaki katılım ortamlarıdır. 

Atılım Üniversitesi Mezunlar İletişim Ofisi, Atılım Üniversitesi’nden mezun olmuş ve Atlım 

Üniversitesi’nde öğrenim görmeye devam eden tüm bireylerin gelişimlerine katkıda bulunabilmek 

amacıyla kurulmuştur. Ofis, 8000’i aşkın mezunu ile organik bağ kurmuş olup öncelikli hedefi, 

mezunlar ile öğrenciler arasındaki iletişimi güçlendirerek, yaşam boyu Atılımlı olma aidiyetini ve 

ayrıcalığını hissetmelerini sağlamaktır. Atılım Üniversitesi Mezunlar İletişim Ofisi, bu hedef 

çerçevesinde düzenlediği Kariyer Günleri, Mezunlar Panayırı, Mezunlar Buluşması gibi etkinlikler 

ile öğrenci ve mezunları bir araya getiren, mezunların görüş ve geri bildirimini alabildiği sosyal 

platformlar oluşturmaktadır. Atılım Üniversitesi Mezunlar İletişim Ofisi, mezunlar ile daha sağlıklı 

iletişim kurmak adına, mezunlarımızın iletişim bilgilerini ve eğitim, meslek, yaşanılan şehir gibi 

detaylarla üyelik bilgilerini derleyerek, dönem içerisinde mezunları arayarak iletişim bilgilerini 

günceller ve durumları hakkında bilgi alır. Atılım Üniversitesi Mezunlar İletişim Ofisi, Atılım 

Üniversitesi Mezunlar Derneği ile de eşgüdüm sağlamak üzere, mezunların Üniversiteye ve 

öğrencilere dair beklentilerini, görüş ve önerilerini bire bir iletişim ve anket aramaları ile kayıt altına 

alır. 
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3. EĞİTİM - ÖĞRETİM  

3.1. Programların Tasarımı ve Onayı 

Program tasarımında; 

 Atılım Üniversitesi’nin, fakültelerinin ve bölümlerinin var oluş amaçları ve ileri görüşleri il 

uyumlu; 

 Programın iç ve dış paydaşlarının gereksinimleri dikkate alınarak belirlenen 

 Programın iç ve dış paydaşlarının gereksinimleri doğrultusunda uygun aralıklarla güncellene; 

 İsteyenlerin farklı kanallardan erişebileceği şekilde yayınlanan; bir eğitim-öğretim yapısının tesisi 

temel amacıyla çalışılmaktadır. 

Program Yeterlilikleri veya Program Çıktıları, programın eğitim-öğretim amaçlarına ulaşabilmesi için 

öğrencilerin mezuniyetlerinden sonra sahip olmaları gerekli bilgi, beceri ve davranışlardır. Bu çıktılar 

Ulusal veya Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumludur, hem genel (mesleki olmayan) bilgi, beceri 

ve davranışları, hem de mesleki/ alana özel bilgi ve becerileri içerir. 

Program çıktılarının değerlendirilmesi süreci bir plan dâhilinde tasarlanmış. Bu plan içinde 

öğrencilerin öğrenme çıktısını nasıl geliştireceği, hangi dersler veya stratejiler vasıtasıyla bu sürecin 

yürütüleceği; bu çıktıların kazanıldığının nasıl gösterileceği, hangi kriterler/göstergeler çerçevesinde 

buna karar verileceği, zamanlama, sahiplenme kararları bulunur.  

Öğretim programı diploma programına özgü çıktıları garanti edecek tüm bileşenleri içerir. Atılım 

Üniversitesinde müfredatlar liberal eğitim anlayışına dayanır.  Öğrencilerin kendi tercihleri 

doğrultusunda uzmanlaşmalarına olanak sağlanır,  bütünleyici (integrative) eğitim felsefesini 

benimser. Müfredatlar disiplinler arası programlar düzenlenmesine ve öğrencinin yatay veya dikey 

yönde program değiştirmesine uygundur.  

Müfredatta yer alan derslerin kapsam ve içeriğini belirten bir tanımları bulunmaktadır. Bu tanım, 

Üniversite kataloğunda yer alır ve mesleki gelişmeler ve eğitim amaçlarında meydana gelen 

değişiklikler gerektirdikçe yenilenir. Ayrıca, Bologna sürecinin tüm isterlerinin özetlendiği ders 

dokümanları hazırdır. Derslerin, tanımları, kredileri ve ön koşulları bilgilenmek isteyenlerin 

erişebileceği tüm belgeleriyle yayımlanmaktadır. 

Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve eğitim programlarının tasarlanmasında öncelikle 

Üniversitenin, fakültelerin ve bölümlerin var oluş, ileri görüş ve hedefleri doğrultusunda toplumun 

ihtiyaçları dikkate alınarak ilgili paydaşlarla ihtiyaç analizi çalışmaları yürütülmüş, gereksinimler 

doğrultusunda çalışmalar tekrarlanmakta ve geliştirilmektedir.  

Elde edilen çerçeveye göre bölümlerin öngördüğü (akredite olan bölümlerde Öğrenci Danışma 

Kurulu, Endüstri Danışma Kurulu gibi) öğrenciler, bölüm öğretim elemanları, idari çalışanları, alan 

mezunları, işverenler, sivil toplum örgütleri gibi paydaşlar ile iletişime geçilmiş ve sürdürülmektedir. 

Bu iletişim bazı durumlarda yüz yüze görüşmeleri, bazı durumlarda anketler aracılığı ile veri 

toplamayı, bazı durumlarda da odak grup görüşmelerini kapsamaktadır. Akredite olan bölümler ilgili 

sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet göstermekte olan kamu ve özel sektör kuruluşları ile de 

toplantılar düzenlemektedir. 
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İç ve dış paydaş görüşleri bölümlerin ilgili kurulları tarafından değerlendirilmiş, tespit edilen bulgular 

nasıl bir mezun kişi özellikler seti amaçlandığını ortaya çıkaracak şekilde amaçlara ve müfredata 

yansıtılmıştır. Paydaşlardan alınan görüşlerin eğitim amaçlarının belirlenmesine ve müfredatın 

tasarımına katkı seviyesi bölümlere göre farklılık göstermektedir. 

Program yeterliliklerinin belirlenmesine, “Nasıl Bir Program?”, “Nasıl bir Mezun?”,  “Öğrencinin 

hangi yeterliliklere (bilgi, beceri ve yetkinliklere) sahip olması bekleniyor?” sorularına yanıt aranarak 

başlanmıştır.  

Program yeterliliklerini belirlemek amacıyla her bölüm/ anabilim dalının kendi biriminde oluşturduğu 

ekip Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) temel alan yeterlilikleri kapsamında 

değerlendirmelerde bulunmuştur. Bunun yanında mezun öğrencilerin hangi bilgi, beceri ve 

yetkinliklerle donanması gerektiği konusunda toplanan, iç ve dış paydaş görüşleri, ihtiyaç analizleri 

ve programın amaçları da dikkate alınarak temel alan yeterlilikleriyle uyumlu olarak program 

yeterlilikleri belirlenmiştir. Tüm programlara bu süreçte destek olması amacı ile bir kılavuz olarak 

hazırlanan “Atılım Üniversitesi Program ve Ders Bilgi Paketi Hazırlama Kılavuzu” 

(https://www.atilim.edu.tr/files/ects_kilavuz.pdf) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Kataloğu 

sayfasından (https://www.atilim.edu.tr/tr/ects) erişime sunulmuştur. Program yeterlilikleri Avrupa 

Yeterlilikler Çerçevesi, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi ve Alana özgü yeterlikler çerçevesi ile uyumlu 

olarak, mesleki olmayan bilgi, beceri ve davranışları ya da mesleki alana özel bilgi ve becerileri 

içerebilmektedir.  

Üniversitedeki yükseköğretim yeterlilikler çerçevesi ve Bologna süreci faaliyetleri bir rektör 

yardımcısının yönetiminde bu konuda genel koordinatör olarak atanan bir öğretim üyesi tarafından 

koordine edilmektedir. Bölümlerin de genel koordinatörle çalışmak üzere bu konuda görevli kendi 

koordinatörleri de mevcuttur. 

Program yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) uyum 

göz önünde bulundurulmaktadır. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) sayfasından 

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (UYÇ) incelenmiş ve bunlara uyumlu program yeterlilikleri 

oluşturulmuştur. Bu uyumun göstergesi olarak her program “Ulusal Yeterlilikler ve Program 

Yeterliliklerinin İlişkilendirilmesi” formları doldurulmuştur. Gerek UYÇ - Program Yeterlilikleri 

ilişkisi, gerekse Temel Alan Yeterlilikleri ve Program Yeterlilikleri İlişkisi için matrisler hazırlanmış, 

bu uyum matrislerde gösterilmiştir. Üniversite AKTS Kataloğu sayfasından ilgili tablolara 

ulaşılabilmektedir. 

2017-2018 eğitim-öğretim yılı, ders paketlerine erişebilirlik ve aktif dersler açısından irdelendiğinde 

programları hazırlanmış ve açılabilir durumdaki 3542 dersten 2017-2018 Güz döneminde 1345 adet 

ve 2017-2018 İlkbahar döneminde 1423 adedinin zorunlu, ortak ve seçmeli olarak öğrencilere 

sunulabildiği tespit edilmektedir. Bu dersler arasında 2016-2017 İlkbahar döneminde açılmayıp 2017-

2018 İlkbahar döneminde açılan ders sayısı 227 iken 2017-2018 İlkbahar döneminde yer almayıp 

2016-2017 İlkbahar döneminde bulunan ders sayısı 268 olarak tespit edilmektedir. Ki ders 

kataloğunun genişliği, erişilebilir derslerin farklı ölçütlere göre farklı dönemlerde farklı bileşiklerde 

sunulmasını esnekliği ve zenginliğini de beraberinde getirmektedir.  

2017-2018 İlkbahar döneminde aktif erişime açık 1.423 adet dersin fakülte bazında dağılımı Atılım 

Meslek Yüksek Okulu: 8 adet; Fen Bilimleri Enstitüsü: 95 adet; Fen Edebiyat Fakültesi: 154 adet; 

https://www.atilim.edu.tr/files/ects_kilavuz.pdf
https://www.atilim.edu.tr/tr/ects
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Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi: 211 adet; Hukuk Fakültesi: 44 adet; İşletme Fakültesi: 

183 adet; Mühendislik Fakültesi: 312 adet; Sivil Havacılık Yüksek Okulu: 74 adet; Sosyal Bilimler 

Enstitüsü: 210 adet; Yabanci Diller Yüksek Okulu: 132 adet şeklindedir. 

Program yeterlilikleri ile her bir dersin her bir öğrenme çıktısı arasında ilişkilendirme akreditasyon 

süreçlerinden geçen programlarda yapılmış ve ilgili tablolara aktarılmıştır. Akredite olmayan 

programlarda bu ilişkilendirmenin yapılması planlanmaktadır. Bologna Süreci kapsamında yapılan 

çalışmalar, derslerin program yeterliliklerine katkı düzeyini göstermektedir. 

Müfredatlar, Bölüm Başkanlığı önerisi ile bölüm kurulunda son halini almakta ve Fakülte Kurulu 

onayından sonra Senatoya sunulmaktadır. Konu Senatoda görüşülmeden önce Üniversite Eğitim 

Komisyonuna gitmekte, son aşamada Senatoda karara bağlanmaktadır.  

Bologna süreci ile programların eğitim amaçları ve kazanımlarını internet sayfalarından ve AKTS 

kataloğundan Türkçe ve İngilizce olarak kamuoyu ile paylaşılması mecburiyeti getirilmiştir. Ayrıca 

her bir programın kendi web sayfasını ve ilgili AKTS Kataloğunu güncellemesi kuralı işletilmektedir. 

Programlarda öğrencilerin yurt içinde ve dışında iş yeri ortamlarında gerçekleşen mesleki 

uygulama/alan çalışması ve stajlarının iş yükleri, günlük çalışma saatlerinin iş günü sayısı ile çarpılıp, 

çarpım sonucunun 25’e bölünerek faaliyetin AKTS kredisi belirlenmektedir ve bu AKTS kredileri 

programların toplam iş yüküne dâhil edilmektedir. 

Öğretim programlarında yapılacak değişiklik önerileri, Bölüm Başkanlığı önerisi ile Bölüm 

Kurulunda görüşülür ve Fakülte Kurulu onayından sonra Senatoya sunulur. Konu Senatoda 

görüşülmeden önce Eğitim Komisyonuna gönderilir; takiben Senatoda karara bağlanır. Diğer 

programları etkileyen değişiklikler için ilgili birim(ler)in görüşleri alınır. Başka disiplinlerden talep 

edilen servis dersleri için ilgili fakülteye başvurularak işbirliği sağlanır. Kapsamlı değişiklik 

durumlarında tüm paydaş görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi Bölüm Başkanı 

sorumluluğundadır.  

Dersler ile ilgili olarak, dersletin ders kataloğuna konması Eğitim Komisyonu değerlendirmesini 

takiben Senatoda görüşülür. Öğrenme kazanımları, öğrenci iş yükü, değerlendirme yöntemleri ve 

benzeri ilgü tüm ders ayrıntıları öneride yer alır. 

Bu alan dâhilindeki akademik ve idari göstergereler, çalışmalar ve çıktılara örneklem niteliğinde 

olmak üzere, bu çalışmanın EKLER bölümünde şu başlıklar ayrıca incelenebilir: 

 EK B3_1 Atılım Üniversitesi Dijital Ders Materyali Hazırlama Yönergesi 

 EK B3_1 Atılım Üniversitesi Yandal Program Yönergesi 

 EK B3_1 Azerbaycan Diller Universitesi Akademik İşbirliği Protokolü 

 EK B3_1 FEDEK Akreditasyon - Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili Edebiyati Bölümü 

 EK B3_1 FEDEK Akreditasyon - Fen Edebiyat Fakültesi Mutercim Tercumanlik Bölümü 

 EK B3_1 FEDEK Akreditasyon - Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 

 EK B3_1 Fen Bilimleri Enstitüsü 

 EK B3_1 Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Komisyonu Yönergesi 

 EK B3_1 MÜDEK Akreditasyon - Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
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 EK B3_1 MÜDEK Akreditasyon - Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 

Bölümü 

 EK B3_1 MÜDEK Akreditasyon - Mühendislik Fakültesi Endustri Mühendisliği Bölümü 

 EK B3_1 MÜDEK Akreditasyon - Mühendislik Fakültesi Imalat Mühendisliği Bölümü 

 EK B3_1 MÜDEK Akreditasyon - Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 

 EK B3_1 MÜDEK Akreditasyon - Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 

 EK B3_1 MÜDEK Akreditasyon - Mühendislik Fakültesi Metalurji Malzeme Mühendisliği 

Bölümü 

 EK B3_1 MÜDEK Akreditasyon - Mühendislik Fakültesi Yazılim Mühendisliği Bölümü 

 EK B3_1 Mühendislik Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği 

 EK B3_1 Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 

 EK B3_1 PEARSON - Yabanci Diller Yüksekokulu 

 EK B3_1 PEARSON Akreditasyon - Yabanci Diller Yüksekokulu 

 EK B3_1 Program ve Ders Bilgi Paketi Hazırlama KIlavuzu 

 EK B3_1 Saglik Bilimleri Fakültesi 

 EK B3_1 SHGM Yetki Belgesi - Sivil Havacılık Yüksekokulu 

 EK B3_1 Tıp Fakültesi 

Program tasarım ve onay içerik ve süreçlerine dair ilave bilgilendirme için bu raporun eklerinde genel 

ve fakülte bazında örnek uygulamalar ve ilgi akreditasyonlara ilişkin içerik incelenebilir. Ayrıca Fen 

Edebiyat Fakültesi https://www.atilim.edu.tr/tr/artsci adresli içeriği, Mühendislik Fakültesi 

https://www.atilim.edu.tr/tr/foe adresli içeriği, Yabancı Diller Yüksekokulu https://www.atilim.edu.tr/tr/sfl 

adresli içeriği, Sivil Havacılık Yüksekokulu https://www.atilim.edu.tr/tr/shyo adresli içeriği, Sağlık 

Bilimleri Fakültesi https://www.atilim.edu.tr/tr/sbf adresli içeriği ve Tıp Fakültesi https://www.atilim.edu.tr/tr/tip 

adresli içeriği üzerinden program yapılandırması ve akreditasyonlara dair ilave bilgilendirmeler de 

edinilebilir.  

  

https://www.atilim.edu.tr/tr/artsci
https://www.atilim.edu.tr/tr/foe
https://www.atilim.edu.tr/tr/sfl
https://www.atilim.edu.tr/tr/shyo
https://www.atilim.edu.tr/tr/sbf
https://www.atilim.edu.tr/tr/tip
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3.2. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi 

Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla akredite olan bölümlerde Ölçme-

Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Kurulları bulunmaktadır. Yeni mezunlar program çıktılarını 

değerlendirmek üzere anket doldurmaktadırlar, eski mezun anketleri ve işveren anketleri sonuçları da 

kullanılarak büyük bir matris hazırlanmaktadır. Ölçme-değerlendirme Kurulu her yıl bu verileri 

hazırlamakta 5 üzerinden 2 ve altı alan çıktılar gözden geçirilmekte ve düzenlenmektedir. Sürekli 

İyileştirme Kurulu bu veriler doğrultusunda gereken güncellemeleri yaparak programların sürekli 

iyileştirilmesini sağlamaktadır. 

Bologna Süreci kapsamında hazırlanan ders öğrenme çıktılarına erişme durumu ile ilgili programlar 

desteklenmektedir. Bu doğrultuda programlar akreditasyon kuruluşlarının talep ettiği gereklilikleri 

yerine getirmek üzere oluşumlar planlanmaktadır. Yapılan analizler neticesine göre ders içeriklerinde, 

ölçme değerlendirme sisteminde, kullanılan yöntemlerde güncellemeler yapılmaktadır. Mevcut 

programlarının kalitesini artırmak adına, mezunlar izlemeli ve ilgili sektörlerde deneyim kazanmış 

paydaşlardan program güncellenmesi konusunda faydalanılmaktadır. 

Bu bağlamda 2018 yılı içinde Öğrenciler “ders değerlendirme anketi”, “öğretim elemanı 

değerlendirme anketleri”  tekrarlanmıştır. Öğrenci“memnuniyet anketi” tekrarlanmıştır. Ayrıca, 

Üniversiteden mezuniyet öncesi ayrılma oranının düşürülmesine yönelik strateji geliştirmek amacıyla 

“Ayrılan Öğrenciler Değerlendirme Anketi” yapılmıştır. 

Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılamadığı Ölçme-Değerlendirme Kurulu değerlendirmelerinde 

belirlenmektedir. Bunun sonucunda gerekli görülen programlar için Sürekli İyileştirme Kurulu 

gereken güncellemeleri yaparak programların sürekli iyileştirilmesini sağlamaktadır. 

Akredite olan bölümlerde bölüm “danışma kurulları” “öğrenci danışma kurulu” “endüstri danışma 

kurulu” gibi iç ve dış paydaş tavsiyeleri doğrultusunda değerlendirmeler yapan kurullar vardır. 

Öğrenciler “ders değerlendirme anketi”, “öğretim elemanı değerlendirme anketleri” , “memnuniyet 

anketi” gibi anketleri doldurur. Endüstri Danışma Kurulundan dış paydaş değerlendirmeleri alınır. 

Mezunlardan anket ve görüşmeler aracılığı ile geri dönütler alınır. Tüm paydaşların değerlendirmeleri 

neticesinde programlarda güncellemeler yapılmaktadır. Bazı durumlarda programdan bir ders 

çıkarmak ya da programa ders eklemek şeklinde programlar gözden geçirilir. Bölümlerin temel 

özelliklerindeki farklılıklar nedeniyle özgün ve farklı olarak değerlendirilebilecek farklı seviye ve 

frekanslarda paydaş katılım ve katkısı söz konusudur.  

Akredite olan bölümlerde Bölüm Kurulları yılda en az bir kez programı gözden geçirmek amacı ile 

toplanır. Bölüm kurulları, öğrenci danışma kurulu, endüstri danışma kurulu gibi kurullarda 

paydaşların sürece katılımı sağlanmaktadır. Bazı bölümlerde yılda iki kez dış paydaşlar ile toplantı 

yapılmaktadır. Paydaşlardan gelen öneriler doğrultusunda Bölüm Kurulları ve ilgili diğer 

akademisyenler gözden geçirme ve iyileştirme faaliyetlerini yürütmektedirler. 2016 yılına özel olarak 

da Senato seviyesinde alınan bir karar ile iç paydaş ve Mütevelli Heyet değerlendirmeleri sonucu ve 

AKTS not sistemine geçişi düzenlemek üzere tüm müfredatlar gözden geçirilip güncellenmiştir. Bu 

faaliyet Rektörlük tarafından denetlenmektedir. YÖK Denetleme Kurulu faaliyetleri kapsamında 

yapılan denetimler ve faaliyet raporları için oluşturulan platformlar da gözden geçirme faaliyetleri 

kapsamında önemli iyileştirme fırsatları yaratmakta olup tüm bu faaliyetler yılda en az bir kez 

tekrarlanmaktadır. 
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Akredite olan bölümlerde Ölçme-Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Kurulları bulunmaktadır. Yeni 

mezunlar program çıktılarını değerlendirmek üzere anket doldurmaktadır, eski mezun anketleri ve 

işveren anketleri sonuçları da kullanılarak büyük bir matris hazırlanmaktadır. Ölçme-değerlendirme 

Kurulu her yıl bu verileri hazırlamakta 5 üzerinden 2 ve altı alan çıktılar gözden geçirilmekte ve 

düzenlenmektedir. Sürekli İyileştirme Kurulu bu veriler doğrultusunda gereken güncellemeleri 

yaparak programların sürekli iyileştirilmesini sağlamaktadır. 

Akredite olan bölümlerde Programların eğitim amaçlarına ilişkin hedeflerine ulaştığını; öğrencilerin 

ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğini izlemek ve ölçümlemek için periyodik olarak 

işveren/yönetici anketleri, deneyimli mezun anketleri, danışma kurulu analizleri, mezunların ağırlıklı 

olarak çalıştığı işyerleriyle bire bir görüşmeler, eğitime devam eden mezunların başarı analizi gibi 

çalışmalarla yapılmaktadır. Bu doğrultuda eğitim-öğretim amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek 

amacıyla programdan mezun olan öğrencilerin takip edilmesi, mezunların iş hayatına, lisansüstü 

öğrenime ve diğer alanlara yönelme oranları belirlenmektedir. Diğer bölümlerde de benzeri bir 

yapının oluşturulması ve programların eğitim-öğretim amaçlarına ilişkin hedeflere ulaştığını 

belirlemek ve belgelemek için uygun ölçme ve değerlendirme süreci oluşturulması çalışmaları 

başlatılmış ve sürdürülmektedir. Bu çalışmalar önemli ölçüde iyileştirme fırsatlarını bünyesinde 

barındırmakta olup planlara yansıtılmaktadır. 

Akredite olan bölümlerde her dönem sonunda “öğrenme çıktıları anketi”, “ders değerlendirme anketi”, 

“ders ve öğretim elemanı değerlendirme anketi” gibi anketler uygulanır. Bu veriler Ölçme-

değerlendirme komitesi tarafından değerlendirilir, yeni dönemde uygun görülen güncellemeler 

programa/derse yansıtılır. Bu değerlendirmeler her dönem için yapılmaktadır. Bunlar dışında 

mezunların programın amaçlarına ilişkin hedeflerine ve yeterliliklere ulaşma düzeyleri de mezun 

anketleri ile takip edilmektedir. Sürekli İyileştirme Kurulu, sürecin sürekli izlenip, güncellenmesini 

programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütlerini güvence altına alma 

işlevinde önemli rol oynamaktadır. 

Ders ve Sınav Programları Hazırlama Ofisi bünyesinde Atılım Üniversitesi'ne bağlı fakültelerin 

ders ve sınav programının hazırlanması ve düzenli bir hale getirilmesi amacıyla hizmet verilmekte; 

Üniversite içerisindeki tüm dersler hazırlanıp sunulmaktadır. Dersler ile ilgili tüm bilgilere 

öğrencilerin verimli bir şekilde ulaşabilmesi sağlanmaktadır. Aynı zamanda sınav dönemlerinde sınav 

tarihleri belirlenmekte ve düzenlenmektedir. Ofis, Üniversite içerisinde yaşanacak derslik, öğretim 

elemanı, şube ve benzeri sıkıntıların giderilmesi için de gereği eşgüdüm ve planlama çalışmaları 

yürütmektedir. Atılım Üniversitesi'nin ders ve sınav programları için hazırlanan internet sayfasından, 

öğrenciler, kayıt öncesi hangi dersi alabileceğini ve hangi şubeyi seçebileceğini programa göre 

belirleyebilmektedir. Bu doğrultuda akademik takvim üzerinden yayınlanan tarihlere göre süreç 

işlemektedir. Ders ve Sınav Programları Hazırlama Ofisi, tüm üniversitenin ders programını 

hazırladığı için, Üniversite içerisindeki dersliklerin doluluğu ve etkin kullanımını da etkilemektedir. 

Programların sürekli izlenmesi ve güncellenmesi içerik ve süreçlerine dair ilave bilgilendirme için bu 

raporun eklerinde genel ve fakülte bazında örnek uygulamalara ilişkin içerik incelenebilir. Ayrıca 

İşletme Fakültesi https://www.atilim.edu.tr/tr/fom adresli içeriği, Meslek Yüksekokulu 

https://www.atilim.edu.tr/tr/myo adresli içeriği, Mühendislik Fakültesi https://www.atilim.edu.tr/tr/foe adresli 

içeriği, Sivil Havacılık Yüksekokulu https://www.atilim.edu.tr/tr/shyo adresli içeriği ve Sosyal Bilimler 

Enstitüsü https://www.atilim.edu.tr/tr/sbe adresli içeriği üzerinden ilave bilgilendirmeler de edinilebilir.  

https://www.atilim.edu.tr/tr/fom
https://www.atilim.edu.tr/tr/myo
https://www.atilim.edu.tr/tr/foe
https://www.atilim.edu.tr/tr/shyo
https://www.atilim.edu.tr/tr/sbe
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Bu alan dâhilindeki akademik ve idari göstergereler, çalışmalar ve çıktılara örneklem niteliğinde 

olmak üzere, bu çalışmanın EKLER bölümünde şu başlıklar ayrıca incelenebilir: 

 EK B3_2 İşletme Fakültesi 

 EK B3_2 Meslek Yüksekokulu 

 EK B3_2 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 

 EK B3_2 Sivil Havacılık Yüksekokulu 

 EK B3_2 Sosyal Bilimler Enstitüsü  
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3.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

Öğrenen odaklı eğitim öğretim elemanlarının eğitimdeki rolünü değiştirmektedir. Geleneksel olarak 

öğretim elemanlarının görevi öğrencilere bilgi aktarmak ve bunu ölçmek üzerine kurulu iken, öğrenci 

merkezli eğitimde, öncelikle bireylerin yaşam alanlarını ve bu alanlarda edindikleri deneyimlerini 

anlama çabası içine girilmesi beklenir. Bu şekilde dersle ilgili öğrenme çıktıları belirlenir. Öğrenme 

çıktıları, öğretim yaklaşım ve tekniklerini ile değerlendirme stratejilerine referans olur.   

Öğrenci merkezli yaklaşımda, öğretim elemanları, öğrencilerini soru sormaya, kendi fikirlerini 

formüle etmeye ve sonuçlar çıkarmaya teşvik edici konumda bir rehber ve öğrencilerle birlikte 

keşfedici-araştırıcı pozisyonundadır. Öğrencilerin görevi kendi bakış açılarını oluşturmaktır. Öğrenci 

merkezli anlayışa uygun düzenlenen öğrenme ortamları, bireyin öğrenme sürecinde daha fazla 

sorumluluk almalarını gerektirir; çünkü öğrenilecek öğelerle ilgili zihinsel yapılandırmalar, bireyin 

bizzat kendisi tarafından gerçekleştirilir. Bu nedenle öğrenme ortamları bireyin çevreleriyle daha fazla 

etkileşimde bulunmalarına, dolayısıyla zengin yaşantıları geçirmelerine olanak sağlayacak biçimde 

düzenlenir.  

Öğrenen merkezli öğrenme ortamında bilgi ile birlikte bilgiyi yapılandırma sürecinde deneyim 

sağlanır. Farklı bakış açılarından değerlendirme konusunda deneyim sağlanır. Gerçek yaşamla ilişkili 

içeriklerle öğrenmeyi sağlanır. Öğrenme sürecinde öğrenenin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesi 

sağlanır. Bireye kendini farklı yollarla ifade etme konusunda cesaret verilir, bilgiyi yapılandırma 

sürecindeki kişisel farkındalığı arttırılır. Düşünme becerilerini geliştirme sağlanır, işbirliği ve sosyal 

etkileşimi sağlanır, öğretim ve değerlendirmenin birlikteliği sağlanır ve öğrencinin öğrenme 

tercihlerine yönelik esneklik olması sağlanır. 

Öğrenen merkezli eğitim anlayışının özünde öğrenme çıktılarının tanımlanması vardır. Klasik 

“girdiye” dayalı yaklaşımlar öğretim süresine ve kaynaklara yoğunlaşırken, “çıktı” odaklı 

yaklaşımlarda bireyin ne öğrendiği dikkate alınır, performans ve mezuniyet aşamasındaki beceriler 

öne çıkmaktadır. Öğrenme çıktıları yaklaşımında, etkinlikler “öğretenden” “öğrenene” doğru 

değişimiştir. Öğretim elemanının rolünün merkezi olmaktan çıktığı, daha ziyade ‘kolaylaştırıcı’ veya 

‘öğrenme sürecinin yöneticisi’ konumuna dönüştüğü görülür; öğrenme sınıf ile sınırlı olmayıp, sınıf 

dışında ve öğretmensiz de devam etmektedir. Dolayısıyla, yeni öğrenme-öğretme teknikleri ve etkin 

öğrenme ortamlarının benimsenmesi otomatik olarak gündeme gelmiştir. Problem temelli öğrenme, 

aktif öğrenme, yaparak, deneyerek öğrenme, e-öğrenme gibi öğrenme ve öğretme ile ilgili yeni, 

etkileşimli yaklaşımları geliştirmek ve uygulamak, bilişim teknolojilerini kullanmak öğrenini daha 

aktif kılmaktadır. 

Öğrenme çıktılarının kullanılması, uygun öğretme stratejilerinin benimsenmesi, bireysel öğrenmenin 

güçlendirilmesi, uygun değerlendirme mekanizmalarının kurgulanması ve öğrenene daha net 

odaklanan bir müfredat bir bütün oluşturur. Atılım Üniversitesi’nde müfredatın zihinsel becerileri 

içeren, fen, sosyal, beşeri bilim, sanat, estetik bileşenlerini kapsayan, kültürlerarası farklılıkları, sosyal 

sorumlulukları vurgulayan, bütünleştirici bir yapıda olması için eğitim süreçleri sürekli 

beslenmektedir. Öğrenen merkezli yaklaşımlarda sorgulama ve analiz, kritik ve yaratıcı düşünce, 

sözlü ve yazılı iletişim, sayısal okur-yazarlık ve bilgi okur-yazarlığı, grup çalışması ve problem çözme 

gibi entellektüel ve pratik becerileri destekler şekilde becerileri besleyen öğretim yöntemleri kullanılır. 
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Programlarda yer alan tüm derslerin kredi değerleri öğrenci iş yüküne dayanan (AKTS) sisteme uygun 

olarak belirlenmiştir. Bu nedenle bu krediler belirlenirken sadece ders saatine bağımlı kalmayıp o 

dersin kapsadığı tüm iş yükleri (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, proje, sunum 

sınavlar, ödevler, v.b) dersin kredisi belirlenirken dikkate alınmış ve alınmaktadır. Dersin başarı ile 

tamamlanmasını sağlayacak her türlü ders içi ve ders dışı etkinlik farklı fakülteler ile görüşülerek 

AKTS Öğrenci İş Yükü Tablosuna eklenmiştir. 

Dersin hedeflenen öğrenme kazanımları, öğrenme-öğretme yöntemleri, ölçme/değerlendirme 

teknikleri, programın yapısı ve öğrenim süresi gibi faktörler de iş yüküne dayalı kredilerin 

belirlenmesinde etkili olmuştur. Ayrıca öğrencilerin müfredatlarındaki derslere ne kadar çalıştıkları 

ile ilgili bir anket çalışması yürütülmüş ve öğrenciler tarafından derslerin ortalama AKTS değerleri 

de belirlenmiştir. Bu bilgiler ışığında güncelleme sürekliliği sağlanmaktadır. Bir akademik yıl (iki 

dönem) 60 AKTS kredisi, bir dönem (yarıyıl) ise 30 AKTS kredisidir. 4 yıllık Lisans programı için 

240 kredi, tezli yüksek lisans programı için 120 kredi, tezsiz yüksek lisans programı için 90 kredi ve 

doktora programı için 240 kredilik eğitim-öğretimin tamamlanması gerekmektedir. 

Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında gerçekleştirdikleri uygulama ve 

stajların iş yükleri günlük çalışma saatlerinin iş günü sayısı ile çarpılıp, çarpım sonucunun 25’e 

bölünerek stajın AKTS kredisi belirlenmektedir ve bu AKTS kredileri programın toplam iş yüküne 

dâhil edilmektedir. Bu doğrultuda çeşitli kararlar alınmış ve uygulanmıştır. 2016-2017 eğitim-öğretim 

yılı itibarı ile not ortalamaları sadece AKTS sistemine göre hesaplanmaktadır.  

Fakültelerin “Staj Yönergeleri” mevcuttur. Mevcut sistemde zorunlu stajlar, yaz döneminde 

olduğundan iş yükleri dönem iş yüküne dâhil edilmemektedir Mevcut sistemde öğrenci stajları toplam 

iş yüküne dâhildir. Zorunlu stajların iş yükleri dönem iş yüküne dâhil edilmektedir. Bölümlerin yapısı 

ve özelikleri nedeni ile stajlar bahar ya da güz döneminde gösterilmektedir. Stajların programlardaki 

yeri ve iş yükleri gibi konularda iyileştirme çalışmaları kapsamında yeni düzenlemeler de 

yapılmaktadır. Ayrıca 2016 yılı içerisinde başlangıçta pilot uygulama ile 6 ay süreyle iş yerleri ile 

“Ortak Eğitim” (COOP) programı geliştirme ve işbirliği işlemleri için bir proje başlatılmıştır. 

Özellikle sanayi kuruluşları tarafından çok olumlu karşılanan bu yaklaşım Mühendislik ve İşletme 

Fakülteleri ile Sivil Havacılık Yüksekokulu öncülüğünde uygulamaya alınmıştır. 

Atılım Üniversitesi'nde devam etmekte olan programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol 

almalarının teşviki eğitim verilen alana bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. Her dönem sonunda 

Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilen Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketleri 

ve ayrıca akreditasyon süreçlerinin bir gereği de olarak, çeşitli programlar tarafından her bir ders için 

ayrı ayrı uygulanmakta olan öğrenim çıktıları anketleri öğrencilerin programları değerlendirmeleri ve 

programların yürütülmesinde aktif rol almalarını sağlamaktadır. Her öğretim üyesi kendi anket 

sonuçlarını görebilmekte, bölüm başkanları tüm bölüm üyelerinin anket sonuçlarını, dekanlar 

fakültenin, rektör ve rektör yardımcıları tüm Üniversitenin anket sonuçlarını görebilmekte, gerekli 

önlemler alınması için yöneticiler tarafından öğretim üyelerine geri bildirimler verilmektedir.  

Akredite olan bölümlerde Öğrenci Danışma Kurulu'na öğrenciler davet edilmekte, programın 

yürütülmesi ile ilgili önerileri ölçme değerlendirme kurulları tarafından değerlendirilmektedir. Bu 

kurullar her yıl son gelişmeleri değerlendirmek için bir araya gelmektedir. 
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Programların yürütülmesinde eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme etkinlikleri öğrencilerin aktif 

katılımlarını teşvik edecek şekilde tasarlanmaktadır. Programların yapılarına ve özelliklerine uygun 

olan pratik çalışmalar, seminerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, projeler, sınavlar gibi ders içi 

ve ders saati dışında dersle ilgili yapılan tüm çalışmalar öğrencilerin programların yürütülmesine aktif 

katılımını sağlayacak şekilde düzenlenmektedir.  

Aktif öğrenme yöntemleri kullanılarak öğrencilerin programlarının yürütülmesinde rol almaları 

sağlanmaktadır. İş birliğine dayalı öğrenme, grup çalışması, akran öğrenme modelleri, soru-cevap, 

tartışma, probleme dayalı öğrenme ve proje tabanlı öğretme gibi yöntemler kullanılarak öğrencilerin 

bireysel sorumlulukları ve programın yürütülmesine aktif katılım göstermeleri teşvik edilmektedir. Bu 

amaçla, Moodle isimli öğrenim yönetim sistemi derslerin %70'inde kullanılarak öğrenciler daha aktif 

rol almayı öğrenmekteler. Ayrıca, 'hybrid teaching' (hibrit öğretim) ve 'flipped teaching' (tersyüz 

edilmiş öğretim) modellerinin uygulandığı derslerde öğrenciler daha aktif olmaktadır. 

Atılım Üniversitesi bünyesinde yürütülen ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılı içinde 5.nesil mPAD05 

teknolojisi üzerinde sürekli geliştirilmeye devam eden Mobil Eğitim Projesi bilgiye erişim, öğrenme, 

öğretme ve değerlendirme çerçevesinde öğrencilerinin ihtiyaç duydukları her türlü bilgiye anında ve 

hızlı bir şekilde erişebilmelerine olanak sağlayacak teknolojilerin bütünüdür. 

Atılım Üniversitesi Mobil Eğitim Projesi, 3 ana bölümden oluşmaktadır:  

1. Donanım (Eğitim-öğretim süreci içerisinde ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye erişimi sağlayacak 

cihaz); 

2. Yazılım (Mobil cihaz üzerinden bilgiye erişimi kolaylaştıracak uygulamalar ve kullanıcı ara 

yüzleri); 

3. İçerik (Ders kapsamında öğrenmeyi kolaylaştıracak her türlü malzeme; ders notları, sunumlar, ses 

ve video kayıtları, etkileşimli ortamlar ve benzetimler). 

Mobil Eğitim Projesinin hedefleri; 1.Öğrencilerin sürekli üniversite ile bağlantı halinde olmalarının 

sağlanması; 2. Öğrencinin eğitim-öğretim ile ilgili sistemlere her zaman, her yerden erişebilmesi; 3. 

Öğrenim seviyesinin ve derslere ilginin arttırılması; 4.Atılım sosyal ağının oluşturulması şeklindedir. 

Üniversite çapında yürütülen “Başarıyı Paylaşım Programı'nda” başarılı öğrenciler, akranlarına belirli 

çalışma sürelerince destek olmaktadırlar. Ayrıca, Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi, Uluslararası 

Merkez, Öğrenci Dekanlığı, öğrenci kulüpleri ve Üniversitenin sosyal imkânları eğitim 

programlarının yürütülmesinde öğrencilerin aktif katılımını dolaylı olarak desteklemektedir. 

Ders öğrenme çıktılarına ulaşma seviyesini ortaya çıkarmaya uygun başarı ölçme ve değerlendirme 

yöntemleri tasarlanmıştır. Bologna süreci kapsamında yapılan çalışmalarda öğrencilerin ders öğrenme 

çıktılarına ulaşıp ulaşmadığını tespit edebilmek için uygun başarı ölçme değerlendirme yöntemlerinin 

kullanılması gerektiği vurgusu tüm bölümlerden gelen temsilcilerle paylaşılmıştır. Program ve ders 

bilgi paketi kılavuzunda “Hedefe uygun öğrenme ve öğretme yöntemleri ile ölçme/değerlendirme 

teknikleri seçilmektedir; örneğin öğrenme çıktılarımızdan biri grupla çalışma becerisi ise, 

öğrencimizin bu beceriyi kazanıp kazanmadığını teorik bir sınav ya da çoktan seçmeli bir test ile 

ölçemeyiz” şeklinde belirtilmiştir. Akredite olan programlarda derslerin çıktılarına ulaşma durumunu 

tespit edecek başarı ölçme-değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Örneğin, ara sınav ve final 

sınavlarında çıkan sorular tek tek ders öğrenme çıktıları ile eşleştirilmektedir. Bunun yanında 

öğrencilere ders çıktıları ile ilgili anketler verilmektedir. Hem sınav sonuçları (ilgili çıktılardan 
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aldıkları notlar) hem de anket sonuçları akredite olan bölümlerde ders çıktıları sağlama tablosunda 

(Course Outcome Satisfaction Table) 5 üzerinden normalize edilerek gösterilmektedir. Bu sonuçlar 

hedeflenen çıktılara ulaşma düzeyini ortaya koymaktadır. 

Atılım Üniversitesinde doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için, 

objektif ölçütlere göre adil, yükseköğretim mevzuatıyla uyumlu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

“Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” de ayrıca örnek 

kılavuz olarak verilebilir. Bununla birlikte, her bölüm lisans ve lisansüstü müfredatlarını ve mezuniyet 

koşullarını resmi internet sayfalarından ilan etmektedir. Öğrencilerin mezuniyetleri önceden belirlenip 

ilan edilen bu ölçütler doğrultusunda onaylanmaktadır. 

Öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu 

kapsayan açık düzenlemeler “Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav 

Yönetmeliği” içeriğinde "devam zorunluluğu" başlığı altında ilan edilmiştir. 

Özel yaklaşım gerektiren; uluslararası öğrenciler için Uluslararası Merkezi ve engelli öğrenciler için 

ise Engelli Öğrenciler Ofisi mevcuttur. Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler, öğrenim hayatlarını 

kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamın hazırlanması ve eğitim-öğretim süreçlerine tam 

katılımlarının sağlayıcı tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak amacıyla çalışmalar bu 

birimlerimizce yapılmaktadır. İlgili ofisler bütün akademik ve idari birimlerden temsilcilerin katılımı 

ile oluşturulmuştur ve süreç temelli aktif çalışmalar yapmaktadırlar. 

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme içerik ve süreçlerine dair ilave bilgilendirme 

için bu raporun eklerinde genel ve fakülte bazında örnek uygulamalara ilişkin içerik incelenebilir. 

Ayrıca Ayrıca Fen Edebiyat Fakültesi https://www.atilim.edu.tr/tr/artsci adresli içeriği, Mühendislik 

Fakültesi https://www.atilim.edu.tr/tr/foe adresli içeriği, Hukuk Fakültesi https://www.atilim.edu.tr/tr/law 

adresli içeriği ve Fen Bilimleri Enstitüsü https://www.atilim.edu.tr/tr/fbe adresli içeriği üzerinden ilave 

bilgilendirmeler de edinilebilir.   

Bu alan dâhilindeki akademik ve idari göstergereler, çalışmalar ve çıktılara örneklem niteliğinde 

olmak üzere, bu çalışmanın EKLER bölümünde şu başlıklar ayrıca incelenebilir: 

 EK B3_3 Fen-Edebiyat Fakültesi 

 EK B3_3 Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü - ders zamanı 01 

 EK B3_3 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü - ders zamanı 01 

 EK B3_3 Hukuk Fakültesi 

 EK B3_3 Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 

 EK B3_3 Mühendislik Fakültesi Fizik Grubu 

 EK B3_3 Mühendislik Fakültesi İmalat Mühendisliği 

 EK B3_3 Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya 

 EK B3_3 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 

 EK B3_3 Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği 

 EK B3_3 Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 

 EK B3_3 Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği  

https://www.atilim.edu.tr/tr/artsci
https://www.atilim.edu.tr/tr/foe
https://www.atilim.edu.tr/tr/law
https://www.atilim.edu.tr/tr/fbe
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3.4. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma 

Öğrencinin kabulü ilgili olarak yürürlükte olan mevzuat hükümleri (2547 sayılı yasa, ilgili 

yönetmelikler ve yönergeler) uyarınca, Üniversite Senatosu tarafından onaylanmış akademik 

takvimdeki tarihlere göre Üniversiteye öğrenci kayıtları yapılmaktadır. Bu kapsamda yapılan kayıt 

yöntemleri LYS, Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Özel Yetenek Sınavı, Yurtdışından Lisansüstü (Yüksek 

Lisans, Doktora) olarak sıralanabilir. Tüm uygulamalarda ve süreçlerde ölçütler net ve mevzuata 

uygundur. 

Öğrencilere kayıt oldukları andan itibaren akademik (Hazırlık Okulu, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul) 

ve idari birimler tarafından yönlendirme ve teşvik eğitimleri verilmektedir. Akademik birimler 

tarafından da öğrencilere akademik danışmanlar atanarak Üniversiteye uyum süreçlerinin 

hızlandırılması amaçlanmaktadır. 

Öğrencilere kayıt sırasında ve eğitim-öğretim programlarına başlarken ve öğrenimleri süresince 

eğitim-öğretimin bütünlüğü göz önünde tutularak, ilgili yönetmelikler uyarınca akademik danışmanlık 

hizmetleri vermek üzere danışmanlar atanmaktadır. Danışmanlık hizmetleri arasında öğrencilerin 

akademik gelişimlerinin takibi, alacakları derslerin onaylanması ve mezuniyet durumlarının tespit 

edilmesi gibi kontroller de bulunmaktadır. Bu kontroller danışmanların çok zamanını almaktaydı. Son 

yıllarda Öğrenci Bilgi Sistemine konan kontrollerle danışman öğretim elemanlarının danışmanlık 

yüklerinin görece azaltılması sağlanmıştır. Böylelikle danışmanlar öğrencilerin akademik gelişim ve 

kariyer planlamalarına daha fazla zaman ayırabileceklerdir. Bu konuda fakültelerde daha iyi 

danışmanlık modelleri kurulması ve bu alanda fark yaratacak bir danışmanlık sistemi çalışmaları 

sürekli iyileştirme kapsamında ele alınmaktadır. 

Başarılı öğrencilerin kuruma/programlara kazandırılması, öğrencilerin ömür döngüleri boyunca 

başarıları çeşitli uygulama ve araçlarla desteklenmekte ve ödüllendirilmektedir. Üniversiteye girişte 

program bazında sağlanan çeşitli öğrenci seçme-yerleştirme bursları, Üniversiteye girişte sağlanan 

burslara ek olarak Üstün Başarı Bursu, eğitimleri sırasında not ortalamaları yüksek olan öğrenciler 

için Akademik Başarı Bursu, maddi durumu yeterli olmayan öğrenciler için Teşvik Bursu, Lisansüstü 

Bursu, Spor Bursu ve benzeri uygulamalar örnek gösterilebilir. 

2018 yılı içinde YKS, Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Yurtdışından Lisansüstü (Yüksek Lisans, Doktora) 

öğrenci kabul usullerine ek olarak 7143 sayılı yasanın öğrenci affına ilişkin maddeleri uyarınca 

öğrenci kabul edilmiştir. Bu öğrencilerin tüm intibak ve ders kayıt işlemleri Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığının uyglama ilkeleri çerçevesinde yürütülmüştür.Tüm uygulamalarda ve süreçlerde ölçütler 

net ve mevzuata uygundur. Yurtdışından öğrenci kabulünde, diploma tanınırlığı hususunda ihtiyaç 

oldukça Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından tanınırlık listeleri temin edilmiştir. 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sağlanan kültürel ve sanatsal ekinlikler, Kariyer Planlama 

ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü tarafından sağlanan ileriye dönük çeşitli hizmetler gibi öğrenci 

odaklı programlar sunularak öğrencilerin akademik gelişimi yanı sıra sosyal, kültürel ve bireysel 

gelişimlerine yönelik katma değerli platformlar sunulmaktadır. Bu kapsamda Lisans Araştırma 

Projeleri, Atılım'da İz Bırakan 50 Öğrenci, Başarıyı Paylaşım Programı, Girişimcilik Platformu, 

Hayata Atılım Programı, Bir Kitap-Bir Konu Programı, çok sayıda öğrenci kulübü ve topluluğu örnek 

girişim, gelişim ve değişim etkenleridir. 
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Atılım Üniversitesi’nde öğrenci hareketliliği teşvik edilmektedir. Uluslararası Merkez bu amaçla ana 

rol üstlenmektedir. Senato tarafından kabul edilmiş yönetmelik ve yönergelerde belirlenen koşullara 

göre öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından almış olduğu derslere ve kredilerine, 

bulundukları müfredata uygun olarak AKTS eşdeğerlik/tanınma sağlanırken, öğrencilere Erasmus+ 

Programı öğrenim hareketliliği çerçevesinde yurtdışı öğrenim kurumları arasında değişim olanakları 

sağlanmaktadır. Diploma denkliği bakımından YÖK tarafından belirlenmiş denklik/tanınırlık ölçütleri 

uygulanmaktadır. 

Bu alan dâhilindeki akademik ve idari göstergereler, çalışmalar ve çıktılara örneklem niteliğinde 

olmak üzere, bu çalışmanın EKLER bölümünde şu başlıklar ayrıca incelenebilir: 

 EK B3_4 Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 

 EK B3_4 Azerbaycan Diller Universitesi Mevlana Degisim Programi Protokolü 

 EK B3_4 Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

 EK B3_4 Programlar Arasinda Gecis, Cift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi 

Esasları Yönetmelik 

 EK B3_4 Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği  
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3.5. Eğitim-Öğretim Kadrosu   

Eğitim-öğretim sürecini etkin şekilde yürütebilmek üzere yeterli sayıda ve nitelikte akademik 

kadromuz bulunmaktadır. Bu kapsamda birçok programda YÖK'ün asgari norm kadro koşulları 

üzerinde akademik kadro bulunmaktadır. Akademik kadro atama ve yükseltmeleri için asgari yasal 

ölçütler üzerinde ek nitelikler de aranmaktadır. Yapılan öğrenci memnuniyeti ve ders 

değerlendirmelerinde, akademik kadronun, bazı istisnalar dışında, güçlü olduğu görüşü ve Atılım 

Üniversitesi’ne ilk beş tercih arasında yer veren öğrencilerin ilgi nedenlerinden birisinin akademik 

kadro olduğu belirlenmiştir. Her dönem sonu yapılan ders ve öğretim elemanı anketleri ve öğrenci 

yorumları da akademik kadronun güçlü olduğunu kanıtlamaktadır. 

Üniversitenin stratejik planlama sürecindeki GFZT analizlerinde de tespit edildiği üzere, 

Üniversitenin üstünlüklerinden birisi yüksek eğitim kalitesi ve bir diğeri de akademik kadronun 

“deneyimli, nitelikli, tam zamanlı, güçlü, dinamik” olmasıdır.  

Tam ve yarı zamanlı kadroların fakülteler tarafından akademik yeterlilik ve liyakate göre ve 

yönetmeliklere uygun olarak titizlikle seçiliyor olması bu kadroların nitelikli ve güçlü olmasında rol 

oynamaktadır. Bazı bölümlerde ortaya çıkan eksiklikler, yine belli ilkelerle seçilen yarı zamanlı 

elemanlarla giderilmektedir. Dışarıdan yeni eleman seçiminde Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği koşulları uyarınca yapılmaktadır. 

Üniversite, akademik kadronun gelişimine önem vermekte yeni göreve başlayan öğretim elemanlarına 

etkili eğitim ve araştırma, akademik makale yazım konularında yönlendirme ve teşvik uygulamalarını 

da kapsayan bir yetiştirme programı yürütmektedir. Öğretim elemanlarının faaliyetleri yakından 

izlenmektedir.  Üniversitede bu politikanın uygulanması sonucu, araştırma ve öğretim görevlisi veya 

yardımcı doçent olarak başlayıp profesörlüğe kadar yükselen ve ülke çapında ödüller alan öğretim 

üyesi örneklerimiz mevcuttur. Yetenekli öğretim üyesi yetiştirmek Üniversite'nin önemsediği bir 

politikadır. 

Mevcut insan kaynağının yeterliliği, izlenmesi ve gelişim süreci her yıl yapılan “Akademik Başarım” 

bildirimleri üzerinden yürütülmektedir. Kişi temelli sonuçlar ve değerlendirmeler bölüm bazında 

planlama ve düzenlemelere etki etmektedir. Akademik kadroya ilişkin gereksinimler bölüm 

kurullarında gözden geçirilmekte ve gereksinimler kaynak planlamalarına ve bütçe sürecine girdi 

oluşturmaktadır. 

Atılım Üniversitesi’nde işe alım ve yükseltmeler için bir Akademik Atama Yükseltme Yönergesi mevcuttur ve 

işlemler mevzuata uygun yürütülmektedir. Gerek bölüm gerekse fakültelerin titiz araştırmaları ile yaptıkları 

yönlendirmelerin, gerekse bu yönergelerin güçlü/nitelikli kadro oluşturmada rol oynadığı söylenebilir. 

Yönergeler ilgili YÖK Yönetmeliği ile tutarlı ve Atılım Üniversitesine özgü olarak bilimsel ve yasal ilkelerle 

hazırlanmıştır. Yönergeler Üniversite'nin tüm akademik birimleri tarafından uygulanmaktadır. İş ilanları ile 

başlayan işe alma sürecinde, bölümler başvuruları değerlendirerek, yeterli buldukları iç ve dış adayları dekanın 

da onayıyla rektörlüğe sunmaktadır. Rektörlük de bu adayların yönergedeki asgari koşullara uyup uymadığıyla, 

çalışmalarının nitelik ve uygunluğunu da değerlendiren başkan dâhil 5 profesörden oluşan bir Atama Yükseltme 

Kurulu tarafından değerlendirilmektedir. Uygun görünen adayların dosyası daha sonra dış hakemlere bilimsel 

açıdan değerlendirilmek üzere gönderilmektedir. 

Üniversite tarafından yönergeyle belirlenmiş ve duyurusu yapılmış olan başvuru sürecine istenen 

koşullara uygun her kişi katılabilir; katılım için bölüm ve fakültelerin yapmış oldukları araştırmalar 
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sonucu katılması istenen uygun adaylar da başvuruya davet edilir. Potansiyel elemanları ve doğru 

kişileri yönlendirmek için (üniversitelerde lisansüstü eğitim gören ve mezun olanlar, yardımcı doçent ve 

doçentlik sınavlarından, akademik ve meslek ortamlarından tanınanlar gibi) araştırma sürecinin önemli 

olduğu değerlendirilmektedir. Yarı zamanlı elemanlar, bölümlerin gereksinimine yönelik olarak katkı 

sağlayabileceği mesleki bağlantı dolayısıyla bilinen ve tanınan veya kendileri başvuran kişilerdir; 

bölüm kurullarının da bilgisi ve onayı dâhilinde görüşülerek seçilmektedirler. Seçimlerdeki titizlik, 

akademik kadronun yeterli ve güçlü olma hedefini sürdürmektedir.  

Yönergenin belirlediği çerçevede, programların hedeflerine ve gereksinimlerine uygunluğu arama 

ilkesi istenen sonuçlarda tutarlılığı sağlamaktadır. Öğretim elemanı belirleme ve seçmedeki 

yaklaşımlar tüm birimlerde temel benzerlikler taşımaktadır. Ancak, geçmiş uygulamaların başarılı 

olması nedenleriyle öğretim elemanı seçme ve davet etme usullerinin sistematik bir değerlendirmesi 

yapılmamakta ve alışılagelmiş pratik uygulamalar sürdürülmektedir. Zaman içerisinde sürekli gelişim 

çabalarımız doğrultusunda bu yaklaşımımızın da etkinliğinin değerlendirilmesi yapılacaktır. Daha 

etkili ve verimli sonuçlar elde etmek için istenen program ve derslere daha çok sayıda uygun 

başvuruların yapılmasını sağlamanın yolları aranmaktadır. 

Uzmanlık ve yetkinliklerin ders içerikleri ile örtüşmesine özenle yaklaşılmaktadır. Lisans 

programlarında bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde herhangi bir güçlükle karşılaşılmamaktadır. 

Uzmanlık örtüşmesi lisansüstü programlarda uzmanlık göreceli olarak daha fazla önem kazanmakta 

olduğundan uygun öğretim üyesi bulunmasına daha fazla dikkat edilmektedir. Bu uygulama 

çerçevesinde araştırma kapasitemizin artırılmasına yönelik politikaların uygulanmasını da 

destekleyecek adımlara özen gösterilmektedir, yeni elamanlara sağlanan araştırma projesi yapma 

destekleri örnek olarak verilebilir. 

Üniversitede akademik kadronun faaliyetlerinin her yıl değerlendirilmesi için bir akademik başarım 

(performans) değerlendirme süreci mevcuttur. 2012 yılında resmen uygulanmaya başlanmış olan ilgili 

yönergeye göre öğretim elemanlarının faaliyetleri atama-yükseltmelerde kullanılan puanlama 

sistemine çok benzemekte ve faaliyetler atama yükseltmelerde olduğu gibi dört kategori altında (1. 

YAYINLAR, 2. MESLEKİ FAALİYETLER, 3. EĞİTİM FAALİYETLERİ, 4. ÜNİVERSİTE İÇİ VE DIŞI 

HİZMETLER) ölçülmektedir.  Bu uygulama ile ATILIM ÜNİVERSİTESİ ATAMA YÜKSELTME PUANLAMA 

ÇİZELGESİ üzerinden hesaplanan performans değerleri belirlenmektedir. Bahse konu puanlama 

mekaniği ile de yetinilmemek üzere ilgi adayların ayrıca; 1) akademik ve bilimsel faaliyetlerinin 

bilime katkısını ve bu katkının düzeyi, 2) bilim insanı yetiştirmeye ve eğitime katkısı, 3) Üniversite 

ve topluma hizmeti de Kurul tarafından değerlendirilmektedir. 

Eğitim-öğretim kadrosunun, nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilir olmasında akademik özgürlüğün 

üniversitemizce benimsenmesi, üniversitemizde dayanışmalı ve huzurlu çalışma ortamı olması önemli 

bir üstünlük olarak değerlendirilmektedir. Lisansüstü programlar için öğretim üyesi gereksinimi ve 

araştırma görevlisi gereksinimi tüm bölümler tarafından paylaşılmaktadır. Ayrıca Üniversitenin 

akademik personel yetiştirme politikasının etkililik ve sürdürülebilirlik açılarından iyi örnekler ortaya 

koyduğu ve gelecek için güvence sağladığı düşünülmektedir. 

Eğitim-Öğretim Kadrosu içerik ve süreçlerine dair ilave bilgilendirme için bu raporun eklerinde genel 

ve fakülte bazında örnek uygulamalara ilişkin içerik incelenebilir. Ayrıca Ayrıca Güzel Sanatlar, 

Tasarım ve Mimarlık Fakültesi https://www.atilim.edu.tr/tr/gsf adresli içeriği üzerinden ilave 

bilgilendirmeler de edinilebilir.   

https://www.atilim.edu.tr/tr/gsf
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Bu alan dâhilindeki akademik ve idari göstergereler, çalışmalar ve çıktılara örneklem niteliğinde 

olmak üzere, bu çalışmanın EKLER bölümünde şu başlıklar ayrıca incelenebilir: 

 EK B3_5 Atılım Üniversitesi Akademik Danismanlik Yönergesi 

 EK B3_5 Atılım Üniversitesi Akademik Personel Yurtici ve Yurtdisi Görevlendirme Yönergesi 

 EK B3_5 Atılım Üniversitesi Öğretim Uyesi Atama ve Yukseltme Yönergesi 

 EK B3_5 Guzel Sanatlar Tasarım Mimarlik Fakültesi 

 EK B3_5 Öğretim Uyeligine Yukseltme ve Atanma Yönetmeliği 
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3.6. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler  

Atılım Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel gelişimini sağlayabilmek için çağdaş mekânlarda 

oluşturduğu derslikler, amfiler, laboratuvarlar, bilgisayar sistemleri, veri iletişimi ve ağları, imalat 

gereçleri, deney ve test cihazları gibi gerekli donanımlarla desteklemektedir. Atılım Üniversitesi, 

bilimsel alt yapıya verdiği önem doğrultusunda mevcut laboratuvarların yanısıra eğitim ve araştırma 

amaçlı yeni laboratuvarlar kurma çalışmalarına devam etmektedir. 

Çoğunluğu (110 adet) mühendislik alanlarında olmak üzere sayıları artmaya devam eden, farklı 

bölümlerimize ait 188 laboratuvar ve atölye; dersler ve çeşitli araştırmalar için gerek öğrencilerimiz, 

gerek araştırmacılar için hizmet vermektedir. Bu altyapıya Hukuk Fakültesi Kurgusal Duruşma Salonu 

ile Atılım Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Projesi (ALP) desteğiyle kurulan ve Türk Patent 

Enstitüsü'nce kabul edilerek 21.04.2016 tarihinde Atılım Üniversitesinin tescilli bir markası haline 

gelen Sosyal Bilimler Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı (SAEL), Mütercim Tercümanlık Bölümü'nün 

Simültane Çeviri Laboratuvarı gibi insani ve beşeri bilimlerdeki öğrenme ortamları da dâhildir. 

Hazırlık Okulu ihtiyaçlarını karşılamak üzere ise yeni bir bina yapılmakta olup her fakülte ve dersliğin 

güncel ihtiyaçları gelen talepler doğrultusunda karşılanmaya çalışılmaktadır.  

Modern, teknolojik ve ergonomik tasarıma sahip bir kütüphane binası mevcut olduğu gibi öğrencilerin 

kendi fakültelerinde de çalışmalarını yürütebilmeleri için çalışma salonları mevcuttur.  

Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğü yönetimindeki Kadriye Zaim Kütüphanesi; 8.800m2 

kullanım alanı ve ergonomik yapısı ile Ankara’nın en büyük ve tercih edilen üniversite kütüphaneleri 

arasındadır. 845 kişilik oturma kapasitesine sahip olan Kütüphanemiz’de; 13 adet grup çalışma salonu, 

15 adet tek kişilik çalışma odası, 192 kişi kapasiteli 7/24 çalışma alanı ve 30 adet bilgisayar 

bulunmaktadır. Koleksiyonunda 77.033 basılı kitap bulunan Kütüphanemizin; basılı ve elektronik 

ortamdaki (e-kitap, e-dergi, basılı dergi, ciltli dergi, lisansüstü tezler, DVD, VCD vb.) toplam bilgi 

kaynağı sayısı 963.915’tir. Bir başka ifadeyle öğrenci başına ortalama 106 bilgi kaynağı düşmektedir. 

Kütüphanemiz yıllardır geliştirmekte olduğu Ankara Dijital Kent Arşivi ile de Ankara ile ilgili 

araştırma yapanların ilk başvuracakları bir portale sahiptir. Görme engelli kullanıcılarımız için 

GETEM Sesli Kitap Koleksiyonu’na aboneliğimiz bulunmaktadır. Elektronik kitaplar dahil olmak 

üzere, öğrenci başına düşen kitap sayısı 106 adettir. 

Atılım Üniversitesi Kütüphanesi öğrenci ve araştırmacıların bütün ihtiyaçlarını karşılayan bir 

donanıma sahiptir. Kütüphanemizde Sirsi Dynix Symphony Kütüphane Otomasyon Sistemi, proxy 

servisi, kitap ödünç alma/vermede 3M Self-Check Sistemi gibi çağdaş teknolojik olanaklar 

araştırmacılar ve öğrencilerimize sunulmaktadır. Kütüphane hizmetlerimiz, bilimin ve teknolojinin 

gelişimi, öğrencilerimizin eğitimleri ile ilgili araştırmalarını mekândan bağımsız olarak 

gerçekleştirebilmeleri için çevrimiçi olarak sunulmaktadır. 

SirsiDynix Symphony Kütüphane Otomasyon Sistemi  tüm cihazlarda kolaylıkla 

kullanılabilmektedir. Sistem web tabanlı olup internet üzerinden tüm işlemler 

gerçekleştirilebilmektedir. İnternet tabanlı bir yapıda olduğu için de dünyanın herhangi bir yerinden 

erişim mümkündür. Tüm dünyada kabul görmüş kütüphane otomasyon sistemlerindeki standardı 

sağlamaktadır. SirsiDynix Symphony Linux işletim sisteminde çalışmakta olup bu sayede her türlü 

korsan saldırısına karşı diğer işletim sistemlerine göre çok daha güvenlidir. Kullanılan veri tabanı 

sayesinde işlemlerin daha hızlı ve sağlıklı yapılabilmesi sağlanmaktadır. Aynı zamanda bu sisteme 
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uyumlu olarak çalışan güvenlik kalkanı (firewall) ile güvenilirliği pekiştirilmiştir. Yapısında çoklu 

kullanıcı ve çoklu dil seçeneklerini barındırmaktadır. 

Kütüphanemiz Veri Tabanlarına Kampüs Dışından Erişim olanaklarına sahiptir. Kullanıcılarımız, 

lisans anlaşmaları gereği, Üniversitemizin abone olduğu veri tabanlarına proxy sunucusu kullanılarak 

kampüs dışından erişebilmektedir. Kitap ödünç alma ve iadede kullanılan Kitap Ödünç Alma ve İade 

(3M Self-Check) Sistemi kitap ödünç alma ve iade etme işlemlerinin kullanıcılar tarafından hızlı ve 

güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar. Bu sistem, SirsiDynix Symphony otomasyon sistemi ile uyumlu 

çalışarak, tüm işlemleri aynı anda otomasyon sistemine kaydetmektedir.  Ödünç verme işlemi 

otomasyon sisteminde bulunan okuyucu bilgilerinin ve materyal bilgilerinin kontrol edilmesiyle 

gerçekleştirilmektedir. 3M Self-Check Sistemi çoklu kitap algılama özelliği sayesinde tek barkod ile 

birden fazla kitabın ödünç alınmasını engellemektedir. İşlem tamamlandığında sistemin yazıcısından 

alınan makbuzda okuyucuyu iade tarihi, varsa kullanıcı üzerindeki diğer kaynakların sayısı, ödünç 

alma tarihi, rezerve ettiği kaynak sayısı gibi bilgiler bulunmaktadır. Kullanıcılar isterlerse makbuzu 

e-posta yoluyla da alabilmektedirler. Dokunmatik renkli ekranda yapılan tüm işlemlerin kullanımı 

oldukça kolaydır. 3M Self-Check Sistemi kütüphane işleyişini ve ödünç verme hizmetlerini 

kolaylaştırabilmek için gerekli tüm hizmetleri sunmaktadır. Kullanıcılar kütüphaneye kayıt olduktan 

sonra açılan kütüphane hesapları ile kitap ödünç alma/iade etme işlemlerini kendileri 

gerçekleştirebilmektedirler. 3M Self-Check Sistemi ile kütüphanede verimlilik ve hizmet kalitesi 

anlamında büyük aşamalar kaydedilmiştir. 

TOTEM Kütüphane Bilgilendirme Ekranında kullanıcılar kütüphanede gerçekleşen etkinliklerin, 

çeşitli konularda hazırlanan afişlerin, duyuruların sergilendiği bilgilendirme ekranı, kullanıcıların 

kütüphane ile ilgili bütün duyurulardan ve etkinliklerden haberdar olabilmektedir.  

Libguides (Kütüphane Rehberleri) uygulaması ile kullanıcılarımıza sadece kütüphane içerisinden 

değil, web ortamında da referans hizmeti verebilmek adına çeşitli konularda kütüphane rehberleri 

oluşturulmuştur. Dünyada 700’e yakın kütüphane tarafından kullanılan bu rehberler sayesinde fraklı 

bilgi paylaşım platformlarına ulaşılmaktadır. Kullanıcılarımızın kütüphane kaynakları hakkında bilgi 

sahibi olabilmeleri için web üzerinden yayınlanan ve güncellenen kütüphane rehberlerinin içerikleri 

genel olarak konu rehberlerini, ders destek sayfalarını, veri tabanlarının linklerini ve açıklamalarını 

kapsamaktadır. 

Kurumsal ve Açık Arşiv üniversitemizde üretilen dokümanların dijital ortamda toplandığı, saklandığı, 

indekslendiği, korunduğu ve dağıtımının sağlandığı hizmetler dizisini içeren başka bir veri tabanıdır. 

Konferanslar, video görüntüleri ve fotoğraflar, metinleri ile bu veri tabanına yüklenmektedir 

ve  http://kurumsal.library.atilim.edu.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir. Öğretim üyelerinin makaleleri 

ile üniversitemiz tezleri yazarların izniyle sisteme aktarılmaktadır. Halen 806 veri sisteme 

aktarılmıştır. Sitede, CMS ve künye altyapısı kullanılmaktadır. Açık arşivin web adresi: 

http://acikarsiv.atilim.edu.tr/ 

Ankara Dijital Kent Arşivi öğrencilerin yararlanabileceği, Ankara’nın kentlilik ve tarih bilincinin 

geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan, Atılım Üniversitesi Kadriye 

Zaim Kütüphanesi’ne bağlı başka bir arşivdir. 

http://kurumsal.library.atilim.edu.tr/
http://acikarsiv.atilim.edu.tr/
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Ankara ile ilgili mevcut pek çok belgenin dijital ortamlara aktarılmasını sağlayan bu hizmet bir belge 

havuzu niteliğindedir ve belgeler, web sayfasında sahiplerinin kimlikleri ve elde edilme süreçleri 

belirtilerek yayınlanmaktadır. http://ankaraarsivi.atilim.edu.tr/ 

KİTS-ILL uygulaması ulusal düzeyde üniversite kütüphaneleri ve bilgi merkezlerinde yürütülen bir 

kaynak paylaşım uygulamasıdır. Kütüphane koleksiyonumuzda bulunmayan kitaplar için diğer 

kütüphanelerden ödünç alma imkânı sağlanmaktadır. İlgili web adresi: http://library.atilim.edu.tr/ill      

Öte yandan öğrencilerimizin kütüphane ortamını en iyi şekilde kullanabilmeleri için Grup Çalışma 

Odaları ve Karel olanaklar da mevcuttur. Kütüphanenin birinci katında toplamda 12 adet karel 

(kapıları kilitlenebilir, tek kişilik çalışma odaları) bulunmaktadır. Kareller Üniversitemiz öğrencileri 

ve akademik personeli tarafından kullanılabilir. 

Öte yandan, Kütüphanemizde talep edildiği takdirde,  Kullanıcı Eğitimi ve yönlendirme 

yapılmaktadır. Veri tabanlarının tanıtımının yapılması da talep edilmesi halinde mümkün 

olabilmektedir.  

Kütüphane 09- 22 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bölüm ve salonlara göre çalışma saatleri özel 

olarak düzenlenebilmektedir.  

Kütüphane personeli kütüphane ihtiyaçlarını karşılamada yeterlidir.  

Atılım Üniversitesi Mobil Eğitim Projesi,  Atılım Üniversitesi bünyesinde yürütülen ve 2017-2018 

eğitim-öğretim yılı içinde 5.nesil mPAD05 teknolojisi üzerinde sürekli geliştirilmeye devam eden 

bilgiye erişim, öğrenme, öğretme ve değerlendirme çerçevesinde öğrencilerinin ihtiyaç duydukları her 

türlü bilgiye anında ve hızlı bir şekilde erişebilmelerine olanak sağlayacak teknolojilerin bütünüdür. 

Atılım Üniversitesi Mobil Eğitim Projesi, 3 ana bölümden oluşmaktadır:  

4. Donanım (Eğitim-öğretim süreci içerisinde ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye erişimi sağlayacak 

cihaz); 

5. Yazılım (Mobil cihaz üzerinden bilgiye erişimi kolaylaştıracak uygulamalar ve kullanıcı ara 

yüzleri); 

6. İçerik (Ders kapsamında öğrenmeyi kolaylaştıracak her türlü malzeme; ders notları, sunumlar, ses 

ve video kayıtları, etkileşimli ortamlar ve benzetimler). 

Mobil Eğitim Projesinin hedefleri; 1.Öğrencilerin sürekli üniversite ile bağlantı halinde olmalarının 

sağlanması; 2. Öğrencinin eğitim-öğretim ile ilgili sistemlere her zaman, her yerden erişebilmesi; 3. 

Öğrenim seviyesinin ve derslere ilginin arttırılması; 4.Atılım sosyal ağının oluşturulması şeklindedir. 

Mevcut bilgiye ulaşma kaynakları ve altyapı açısından Üniversitesinin özellikle kitlesel eğitim ve 

uzaktan eğitim odaklı altyapı ve idari imkânlarından bahsedilmesi noktasında Uzaktan Eğitim ve 

Eğitim Teknolojileri Koordinatörlüğü önemli bir paydaştır. 

Uzaktan Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Koordinatörlüğü temel hedefi sayısallaşan bilgi toplumu 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni eğitim formları ve teknolojik gelişmeleri kullanan uzaktan eğitim 

programları sunmaktır. Uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak alanında uzmanlaşmış öğretim 

elemanları ile nitelikli bir eğitimin yapılması ve ihtiyaç duyulan alanlarda kaliteli insan gücünün 

yetiştirilmesi; Örgün öğretim dışında kalmış gençlere ve çalışanlara yükseköğretim olanağının 

sunulması ve ilgi duydukları alanlarda diploma almalarının sağlanması hedeflenmektedir. Tecrübeli 

http://ankaraarsivi.atilim.edu.tr/
http://library.atilim.edu.tr/ill
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akademik kadro ile uzaktan öğretim teknolojisi kullanımında en üst düzeyde yetkinliğe sahiptir. 

Eğitim Teknolojileri ve Pedagoji Ofisi (ETPO) uzaktan öğretimde en etkin yöntem ve teknolojileri 

sizlere sunmak için çalışmalar yapar. Uzman teknik kadrosu sayesinde uzaktan eğitimde dışa 

bağımlılığımız yoktur. Güçlü teknik altyapı, kesintisiz bir eğitim deneyimi yaşanmasını sağlar. Akıllı 

sınıflarda etkin ders içeriklerinin hazırlanması ve sunulması sağlanır. Greenbox Teknolojisine sahip 

içerik hazırlama stüdyosunda etkin ders video çekim ve kurguları yapılmaktadır. 

Erasmus Ofisi ile koordineli olarak “Educational Effects onUniversal Values Education” konulu bir  

KA201 proje başvurusu yapılmıştır. Başarıyı paylaşım, bir konu bir kitap konularının idari ve teknik 

destekleri verilmektedir. Uzaktan Öğretimde İngilizce işletme Yüksek Lisans Programında 

uluslararası yayınevlerinin dijital yayınlarının kullanılmasına başlanmıştır. Küresel hizmet veren 

yayınevlerinden seçilen uluslararası kabul ve onay gören dijital içeriklere her öğrenci için erişim hakkı 

satın alınarak, öğrencilerin ders süresince bu yayınlara Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden (Moodle) 

erişimleri sağlanmıştır. Uzaktan Öğretim ders ortamı şablonu, Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinde 

geliştirilerek tüm dersler standart hale getirilmiştir. Uzaktan Öğretim programlarında Canlı Ders 

planlaması ve canlı derslere öğrencilerin Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden kolay erişimleri 

sağlanmıştır. Kurum idari personeli için uygulamalı ofis eğitimi gerçekleştirilmiştir. Turnitin İntihal 

Önleme Yazılımı için tüm üniversiteye destek sunulmaktadır. Üniversitenin tüm birimlerine çevrimiçi 

anket hizmeti sunulmaktadır. Kurumsal Web Sayfası çalışması kapsamında kurumun tüm personelinin 

web safyası için fotoğrafları Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü stüdyosunda çekilmeye devam 

etmektedir. Uzaktan eğitim merkezinde bulunan Akıllı Sınıf ortamında uluslararası telekonferas 

görüşmeleri için diğer birimlere destek verilmektedir. 

Hem Üniversitesi içi öğrenciler ve hem de Kurum dışı kitlelere yönelik olarak bir başka eğitim-

öğretim ortamı ve eğitim içeriğine ulaşarak bireyin kendisini yetiştirmesine imkan veren, kamuya açık 

bir diğer eğitim platformu da Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’dir. 

Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü sevk ve idaresindeki ATÜSEM 

https://atusem.atilim.edu.tr/ 2018 yılında; 22 dönem sertifika programı düzenlenmiş olup, 483 kişi 

Başarı Sertifikası almaya hak kazanmıştır. Bulut bilişim, aile danışmanlığı, arabuluculuk, bilirkişilik, 

yaşam koçluğu, eğiticinin eğitimi, KOBİ danışmanlığı, pozitifi psikoterapi, yüksekte çalışma, yangın 

eğitici eğitimi, iflas anlaşması komiserliği gibi farklı alanlarda eğitim ve sertifika programları 

düzenlenmek üzere, Üniversite öğretim üyeleri ve sektör profesyonelleri ile öğrencilerin sınıf 

ortamında buluştuğu ve mevzuat tarafından tanınan belgeli eğitim programları düzenlenmektedir. 

Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından, 2018 yılında; 22 dönem sertifika programı 

düzenlenmiş olup, 483 kişi Başarı Sertifikası almaya hak kazanmıştır.  

ATÜSEM’in yukarıda belirtilen amacına yönelik faaliyet alanları; 

1) İhtiyaç duyulan çeşitli konularda eğitim ve sertifika programları açmak, 

2) Kampus içinde ve dışında katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek, 

3) Internet yoluyla her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim programları     sunmak, 

4) Kamu ve özel kuruluşlara yönelik özel olarak hazırlanmış eğitim programları düzenlemek, 

5) Üniversiteye giremeyenler için ara elemanlar yetiştirmeye yönelik kurslar veya örgün eğitim 

hizmeti sunmak, 

https://atusem.atilim.edu.tr/
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6) Gereksinim duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, eğlendirici, 

yurttaşlık sorumluluklarını arttıracak katılımcı bir toplum yapısını oluşturucu programlar 

geliştirmek, 

7) Üniversitenin uygun gördüğü konularda ilgili birimlerin verecekleri kurs ve her türlü eğitsel 

çalışmaların organizasyonlarını yapmak, araç, gereç ve sunu olanaklarını sağlamak şeklindedir. 

Üniversite organlarının akademik çerçevede eğitim-öğretime yönelik olarak, öğrencileri çeşitli 

projeler ve etkinlikler bazında hem profesyonel hayat hazırlama hem de sektör şirketleri ile buluşturma 

etkinlikleri haricinde, hem Üniversite geneline yönelik ve Üniversiteyi de dış paydaşlara tanıtan 

bilumum idari mekanizmalar hem eğitim-öğretim hayatının zenginleşmesi be hem de Üniversitesinin 

evrensel kurum kimliğinin gün be gün olgunlaştırılmasına katkı sağlamaktadır.  

Atılım Üniversitesi iç paydaşlarının hem öğrenci olarak eğitim-öğretim süreciyle hem de akademik 

ve idari çalışan olarak işlevsel mesaileriyle eşgüdümlü bir şekilde sosyal, kültürel, sportif, bireysel 

gelişimlerine ve bireysel iyi alma hallerine yönelik yapılar da Üniversite ekosistemindeki yaşam ve 

kültürün gelişiminde, geleceğe güvenle ve umutla bakan bireylerin hayatları ve yetişmelerinde önemli 

bir yer tutmaktadır.  

Bu bağlamda Atılım mozaiğinin nasıl şekillendirildiğine dair somutlaştırma açısından Kurumsal 

İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü, Sosyal İşler ve Spor Direktörlüğü, Kariyer Planlama ve Ortak 

Eğitim Koordinatörlüğü, Sağlık İşleri Koordinatörlüğü, Öğrenci İşleri Direktörlüğü, Uluslararası 

İlişkiler Direktörlüğü ve Mütercim Tercümanlık Ofisi idari birimlerinin faaliyetlerine yer 

verilmesinde fayda görülmektedir. 

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü Üniversitenin gerek yurt içi, gerek yurtdışında, 

kamuoyu tarafından doğru ve olumlu algılanması için, Üniversite tarafından benimsenen ilkeler 

çerçevesinde sürdürülebilir iletişim ve tanıtım faaliyetleri yürütmektedir. Bilimsel, endüstriyel, 

sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda Atılım Üniversitesi’nin mensupları ve pek çok kurum, kuruluş 

ve kişi ile yürüttüğü ilişki ve iletişiminin önemli bir parçası olan Direktörlük, akademik ve idari tüm 

birimlere yazılı ve görsel içerik, basılı materyal, özendirici tanıtım ve insan gücü desteğini nitelik ve 

nicelik olarak arttırmaktadır.  

 Pek çok şehirde organizasyon firmaları, okullar, vakıflar ve dernekler tarafından düzenlenen 

"Yükseköğretim Tanıtım Fuarları" katılım sağlanan Kurum dışı etkinlikler arasında yer 

almaktadır. Bu fuarlarda stant çalışmaları yapıldığı gibi, bölüm tanıtımlarından sınava ilişkin 

bilgilendirmelerin yapıldığı sunumlara kadar taleplere bağlı olarak düzenlenen programlarla, 

adaylar ve adaylara yön veren kanaat liderlerine ulaşılmaktadır.  

 "Tercih Günleri" etkinliği, Direktörlüğün koordinasyonunda tüm birimlerin katkılarıyla 

yürütülen kapsamlı bir etkinliktir. Adayların Üniversitemizi tanımak adına yaptıkları 

ziyaretlerde, Direktörlük personeli dışında, Atılım Üniversitesi’nin ilke, amaç ve olanaklarını her 

yönüyle ve doğru bir şekilde tanıtmak amacıyla yüz yüze iletişim kuran "Hayata Atılım 

Grubu"muz bulunmaktadır. Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde okumakta olan ve yıl boyu 

yapılan tanıtım çalışmalarında birime destek olan "Hayata Atılım Grubu" yüzü aşkın öğrenci, 

akademik ve idari personelden oluşmaktadır.  

 Direktörlük, Kurum içinde gerçekleştirilen etkinliklerde de aktif olarak görev almaktadır. 
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Akademik açılış, mezuniyet törenleri gibi organizasyonlar başta olmak üzere bilimsel, kültürel, 

sanatsal ve sportif amaçlarla düzenlenen konferans, bilgi şöleni, panel, sergi gibi etkinliklerde 

kullanılacak basılı materyallerin hazırlanması ve dağıtımı başta olmak üzere, organizasyonun 

gerçekleşme sürecinde de Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile koordine bir şekilde görev 

yapmaktadır. 

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü çalışmalarına dair ilave bilgi ve belgeler bu rapor ekinde 

ve https://www.atilim.edu.tr/tr/kit adresinde incelenebilir. 

Sosyal İşler ve Spor Direktörlüğü kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif faaliyetleri yürüten Kültür ve 

Sosyal İşler Müdürlüğü ile Spor Faaliyetleri Müdürlüğünün ve mezunlarla ilişkileri koordine eden 

Mezunlarla İlişkiler Ofisinin yönetici üst birimidir. Öğrencilerin kültürel ve sosyal gelişimlerine 

katkı sağlamak, kişisel gelişimlerini güçlendirecek sportif beceriler kazandırmak, mezuniyet sonrası 

sosyal ve mesleki yaşamlarına katkıda bulunmak üzere kurulan Direktörlük, mezunlara da bu 

alanlarda hizmet vermektedir. Şenlik, konser, tiyatro, söyleşi, konferans ve panayır gibi 

Üniversitenin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştiren etkinlikleri organize eden Direktörlük, 

kültür, sanat ve bilim alanlarında faaliyette bulunan öğrenci toplulukları ile yine öğrencilerden 

kurulu olan spor takımlarının işleyişinden, tüm sportif faaliyetlerin yönetiminden sorumludur. 

Direktörlük, binlerce mezunumuz ile üniversite arasındaki paydaşlığı korumak, mezunlarla olan 

ilişkileri geliştirmek ve sosyal bağları güçlendirmek üzere yapılan etkinlik ve çalışmaları da 

yürütmektedir. 

2018 yılında dekanlık, bölüm başkanlığı, ana bilim dalı başkanlığı, araştırma merkezi, direktörlük 

koordinatörlük, müdürlük seviyesindeki ev sahipliklerinde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 

organizasyonu ve eşgüdümünde toplamda 56 birimin 284 farklı etkinliği gerçekleşmiştir. Bu 

etkinlikler kapsamında 2 kongre, 4 bilgi şöleni, 54 konferans, 23 söyleşi, 35 seminer, 7 konser, 9 

atölye çalışması, 24 eğitim çalışması ve gezisi, 8 film gösterimi, 9 yarışma, 37 adet teknik, tasarım, 

inceleme, proje ve kültür gezisi, 5 sosyal sorumluluk kampanyası gerçekleştirilmiştir. 

Bu bağlamda sadece Atılım Üniversitesi nezdinde değil, toplumsal katkı ve paylaşım amaçlı olarak, 

sosyal sorumluluk projeleri ve öğrencilerin bu projelerde yer alabilmesi Üniversite tarafından teşvik 

edilen bir etkinlikdir. 2018 yılında gerçekleştirilen ana sosyal sorumluk etkinlikleri ve başarılarda şu 

şekilde özetlenebilir: 1) Pursaklar Kaymakamlığına bağlı Ankara Çocuk Evi'nde korunan çocuklar 

için kültür sanat etkinlikleri düzenlenmiş, bu kapsamda Tiyatro Topluluğumuz özel bir gösteri 

gerçekleştirmiştir. 2) Yenimahalle Kadın Sığınma Evinde kalan çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya 

dönük sosyal sorumluluk projeleri kapsamında öğrenci topluluklarımızca giyecek yardımı 

kampanyası düzenlenmiştir. Yüzlerce öğrencimizin desteğiyle gerçekleştirilen kampanya sonucunda 

toplanan yardım malzemeleri kuruma teslim edilmiştir. 3) Köy okullarında eğitimine devam eden 

ihtiyaç sahibi çocuklara yardım projeleri kapsamında öğrenci topluluklarımızca gerçekleştirilen 

kampanya sonucunda 565 öğrenciye kırtasiye, kitap ve giyecek ulaştırılmıştır. 4) Ankara-Gölbaşı 

İlçesi’ne bağlı köy okullarında okuyan öğrenciler için öğrenci topluluklarımız tarafından yürütülen 

kampanya sonucunda, yüze yakın yardıma muhtaç ilköğretim öğrencisine kışlık giyecek yardımı 

yapılmıştır. 5 )Türk Kızılayı ile birlikte öğrenci topluluklarımızca yürütülen "İyilik Bağışlıyoruz" 

projesi kapsamında, öğrenci ve üniversite mensuplarımızın kan ve ilik bağışları alınmıştır.   

https://www.atilim.edu.tr/tr/kit
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Sosyal İşler ve Spor Direktörlüğü çalışmalarına dair ilave bilgi ve belgeler bu rapor ekinde ve 

https://www.atilim.edu.tr/tr/sosyal-isler-ve-spor-direktorlugu ve https://www.atilim.edu.tr/tr/mezunlarla-iletisim-ofisi 

adresinde incelenebilir. 

Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü, Ortak Eğitim modelinin Üniversitede 

yaygınlaşmasını sağlamak ve öğrencilerimizin kariyer hedeflerinin şekillenmesine yardımcı olmayı 

amaçlamaktadır. Ortak Eğitim Modeli üniversitedeki eğitim ile iş yaşamını birleştiren ve bu sayede 

akademik bilginin yanı sıra iş deneyimi olan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim modelidir. 

Amerika’da başlayan ve Dünya’ya yaygınlaşan bu model değişik formatlarda bugün Avrupa ve 

Uzak Doğu dâhil birçok ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır. Ortak Eğitim eğitim modelinin 

amacı, iş dünyası ve eğitim hayatını bütünleştirmektri. Bu sayede üniversitede verilen kuramsal 

bilgiyi iş dünyasındaki uygulama ile birleştirerek hem kuramsal temele hem de uygulamaya hâkim 

mezunlar yetiştirmektir. Aynı zamanda öğrencilerin kişisel gelişimlerine destek olarak, iş dünyasına 

geçiş süreçlerinde rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Öğrencilerin Üniversitede 

kendilerine verilen kuramsal ve deneysel bilgileri Ortak Eğitime gittikleri iş dünyasındaki 

uygulamalar ile birleştirerek edineceği kazanımların, onları hem eğitimleri süresince hem de 

mezuniyetten sonra girecekleri işlerde daima ön plana çıkarması ayrıcalıklı ve başarılı olması temel 

hedefler arasındadır. Program kapsamında 2018-2019 akdemik yılı güz döneminde 5 öğrencimiz 

anlaşmalı firmalarda Ortak Eğitim Programı kapsamında eğitimlerini tamamlamıştır. 

(https://www.atilim.edu.tr/tr/cpa/page/4154/ortak-egitim-ogrencilerimiz-2018-2019) Bu öğrencilerden alınan geri 

bildirim doğrultusunda, programın öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine olumlu katkı 

sağladığı görülmüştür. (https://www.atilim.edu.tr/tr/press/page/3201/iz-dergisi) Öğrencilerin Ortak Eğitim 

Programı kapsamında çalışabilecekleri paydaş şirketler tespit edilmiştir ve firmalara ziyaretler 

yapılarak protokol imzalanmıştır. 2018 yılında 23 firma ile protokol imzalanmıştır. 

(https://www.atilim.edu.tr/tr/cpa/page/4371/ortak-egitim-anlasmasi-yapilan-firmalar) Öğrencilerin akademik 

eğitimleri süresince ve de sonrasında her zaman yanlarında olmak ve iş hayatına donanımlı ve 

özgüvenli bireyler olarak geçiş yapabilmelerini sağlamak başlıca var oluş amacıdır. Bu bağlamda 

Kariyer Danışmanlığı ve Özgeçmiş Hazırlama desteği de öğrencilere sunulmaktadır.  

Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü çalışmalarına dair ilave bilgi ve belgeler bu rapor 

ekinde ve https://www.atilim.edu.tr/tr/cpa adresinde incelenebilir. 

Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü, Atılım Üniversitesi’nin temel stratejik hedeflerinden olan 

uluslararasılaşma çalışmalarına daha fazla katkı sağlamak üzere kurulmuştur. Direktörlük görev alanı, 

“Atılım Üniversitesi’nin eğitim, araştırma ve topluma hizmette uluslararası entegrasyonunu artırma 

çalışmalarına katkı sağlamak” şeklinde tanımlanmaktadır. Üniversitenin yurtdışında tanıtılması ve 

bilinirliğinin artırılması; Üniversitenin uluslararası işbirliklerinin çoğaltılması ve geliştirilmesi; 

Üniversitede öğrenim görmekte olan uluslararası öğrencilerin sayı ve çeşitliliğinin artırılması; 

Üniversitede kayıtlı bulunan yerli ve yabancı öğrenciler ile görevli personelin, başta Avrupa 

Birliği’nin Erasmus+ programı olmak üzere, uluslararası değişim programlarından daha fazla 

yararlandırılmaları; yurtdışından Üniversitemize gelmek isteyen öğrenci ve personelin tüm iş ve 

işlemlerinin yürütülmesi şeklinde temel görevleri mevcuttur. 

Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü çalışmalarına dair ilave bilgi ve belgeler bu rapor ekinde ve 

https://ic.atilim.edu.tr adresinde incelenebilir. 

https://www.atilim.edu.tr/tr/sosyal-isler-ve-spor-direktorlugu
https://www.atilim.edu.tr/tr/mezunlarla-iletisim-ofisi
https://www.atilim.edu.tr/tr/cpa/page/4154/ortak-egitim-ogrencilerimiz-2018-2019
https://www.atilim.edu.tr/tr/press/page/3201/iz-dergisi
https://www.atilim.edu.tr/tr/cpa/page/4371/ortak-egitim-anlasmasi-yapilan-firmalar
https://www.atilim.edu.tr/tr/cpa
https://ic.atilim.edu.tr/
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Sağlık İşleri Koordinatörlüğü var oluş amacı akademik ve idari insan kaynakları ile öğrencilerin 

sağlık problemlerine yönelik koruyucu ve önleyici sağlık çalışmaları yapmak, fiziksel, ruhsal ve 

sosyal iyilik halinin devamını sağlamak için gerekli birinci basamak sağlık hizmetini vermek, tanı ve 

tedavi giderlerinin kontrol altına alınmasını sağlamak ve sağlık sorunlarının olabildiğince yerinde 

önlenmesi ve giderilmesi sonucunda zaman kaybını önlemek, eğitim ve hizmet sunumunun 

sürekliliğine katkıda bulunmaktır. Bünyesinde bulunan 3 adet muayene odası ve 1 adet dört yatak 

kapasiteli gözlem odası ile günü birlik yatarak tedavi işlemlerine ek olarak rutin muayene, tanı ve 

tedavi işlemleri, personel işe giriş – periyodik muayeneleri, acil müdahale gerektiren hastalıkların 

tedavisi, pansuman, enjeksiyon ve damardan tedaviler de dahil olmak üzere her türlü sağlık hizmeti 

verilmekte, ayrıca gerek görüldüğü hallerde EKG (elektrokardiyografi) çekilerek değerlendirilmekte 

ve elektronik reçete düzenlenmek suretiyle tedavi aşaması tamamlanmaktadır. Yıllık ortalama 7000 

hastaya hizmet vermekte olan birimimizde, konusunda uzman ve deneyimli 1 doktor, 2 Acil Tıp 

Teknisyeni ve 1 temizlik elemanı olmak üzere toplam 4 personel bulunmakta olup kurumumuz 

personeli ve öğrencilerine hafta içi saat 09.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet verilmektedir. 

Öğrenci İşleri Direktörlüğü amacı akademik birimler ile eşgüdüm sağlayıp planlanan eğitim- 

öğretim sürecinin düzenli yürütülmesini sağlamak; öğrencilere, adaylara, mezunlara, öğretim 

elemanlarına ve hizmet verilen kurumlara, gelişen bilgi ve teknolojileri kullanıp, güler yüzlü bir 

ortamda güvenli ve hızlı bilgi - belge hizmeti sunmak ve öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanlarının 

memnuniyetini ön plana çıkarıp Üniversite içerisinde fark yaratan birim olmaktır. Bu bağlamda 

yaklaşık 8 bin öğrencinin Üniversite içi ve dışına yönelik tüm işlemleri gerçekleştirilmektedir. 

Mütercim Tercümanlık Ofisi Atılım Üniversitesi’nin Uluslararasılaşma ileri görüşünün hayata 

geçirilmesine katkıda bulunmak üzere, uluslararası öğrencilerin, akademik ve idari personelin ve aday 

öğrencilerin Atılım Üniversitesini tanırken, yaşarken ve tanıtırken yaşayabilecekleri dil problemlerini 

ortadan kaldırma amacına hizmet etmektedir. Mütercim-Tercümanlık Ofisi, Üniversiteye uluslararası 

bir bakış açısıyla yaklaşarak Üniversitenin çeviri ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ofisin faaliyetleri 

neticesinde, uluslararası öğrenciler ve personel Üniversitenin tüm akademik ve idari birimlerine ait 

bilgileri, duyuruları ve etkinlikleri İngilizce olarak takip edebilmektedir. Bu kapsamda, 2018 yılı 

içerisinde, Üniversitenin yeni internet sayfası İngilizceye çevrilmiş ve site Türkçe ve İngilizce olarak 

kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Türkçe ve İngilizce sayfaların paralelliğinin korunması 

amacıyla, sitenin yayına alınmasından sonra geçen süre içerisinde site üzerinde yapılan 

güncellemelerin ve girilen yeni içeriklerin çevirileri yapılmıştır. Uluslararası öğrencilerin Üniversite 

yönetimiyle iletişimini kolaylaştırmak amacıyla öğrenciler tarafından yazılan dilekçeler ve üniversite 

tarafından verilen cevap yazıları çevrilmiştir. Bunlara ek olarak, uluslararası öğrencilerin ve yabancı 

personelin Üniversite mevzuatına dair bilgi edinebilmesi amacıyla ilgili yönerge ve yönetmeliklerin 

çevirilerine başlanmıştır. 

Bu alan dâhilindeki akademik ve idari göstergereler, çalışmalar ve çıktılara örneklem niteliğinde 

olmak üzere, bu çalışmanın EKLER bölümünde şu başlıklar ayrıca incelenebilir: 

 EK B3_6 Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi Kütüphane Yönergesi 

 EK B3_6 Atılım Üniversitesi Ortak Eğitim Programi 

 EK B3_6 Atılım Üniversitesi Ortak Eğitim Yönergesi 

 EK B3_6 ERASMUS ve Diger Degisim Programlari Yönergesi 
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 EK B3_6 Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü 

 EK B3_6 Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü 

 EK B3_6 Mezunlarla İletişim Ofisi 

 EK B3_6 Öğrenci İşleri Direktörlüğü Öğrenci Memnuniyet Anketi 

 EK B3_6 Örgün Eğitim On Lisan, Lisans ve Yuksek Lisans Öğrencilerine Uzaktan Eğitim İle 

Verilecek Dersler Uygulama Esaslari Yönergesi 

 EK B3_6 Sürekli Eğitim Merkezi Mudurlugu 

 EK B3_6 Uzaktan Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Koordinatörlüğü 

 EK B3_6 Yabanci Diller Yüksekokulu  
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4. ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ve TOPLUMSAL KATKI 

4.1. Kurumun Araştırma Stratejisi ve Hedefleri 

Atılım Üniversitesi araştırma politikalarını “Eğitimde ve araştırmada Türkiye’de ilk 10, dünyada ilk 

500 üniversite içerisinde sürekli yer almak” şeklinde belirlenmiş olan ileri görüş çerçevesinde 

şekillendirmektedir. Bilinirliği ve güvenilirliği yüksek olan ulusal ve uluslararası sıralama 

kuruluşları tarafından belirlenmiş ve evrensel boyutta kabul görmüş ölçütler çerçevesinde bilimsel 

katkılarda bulunmak temel hedeftir.  

Her takvim yılı için belirlenen “Araştırma Hacim-Kalite Ölçütleri ve Hedefleri” stratejilerimize 

ilişkin bilgilerin çoğunu içermekte olup bu belge yıllar bazında güncellenerek yeni hedeflere uygun 

hale getirilmektedir. Üniversitemizin araştırma hacim ve kalite ölçütleri belirlenirken dünyada öne 

çıkan sıralama kuruluşlarının kullandığı ölçütler azami derecede dikkate alınmaktadır. Bu ölçütler 

yalnızca araştırma hacim ölçütlerinin belirlenmesinde değil, akademik performans değerlendirme 

sistemi kurgusuna da dâhil edilmektedir. “Araştırma Hacim-Kalite Ölçütleri ve Hedefleri” ilk olarak 

Ekim 2017’de yapılmış olan Üniversite Araştırma Kurulu toplantısında sunulmuştur. Aralık 2018’de 

yapılan Üniversite Araştırma Kurulu toplantısında 2018 yılı hedeflerinin gerçekleşme düzeyleri ve 

2019 yılı hedefleri üzerinde durulmuştur. Toplantı sonrası alınan kararlar Mütevelli Heyet 

Başkanlığına rapor edilmiştir.     

Üniversitemiz Times Higher Education (THE) World University Rankings 2018-2019 yılı 

sıralamasında dünya sıralamasında 801-1000 bandında, Türkiye’de vakıf üniversiteleri arasında ilk 4 

üniversite içerisinde konumlanmıştır.  

Web of Science (WoS) tabanlı yayın ve atıf sayısını dikkate alan “Bilimsel Yayın Üstün Başarı 

Ödülleri” isimli yönergeye Atılım Üniversitesi internet sitesinde mevzuat bölümünde yönergeler alt 

bölümünde Bilimsel Yayın Üstün Başarı Ödülleri Uygulama Yönergesi isimli bağlantıdan 

ulaşılabilir. (https://www.atilim.edu.tr/tr/home/page/113/mevzuat)   

2017 yılı sonu ve 2018 yılı başında oluşturulmuş/revize edilmiş bilimsel yayın ödül-teşvik sistemleri 

ve akademik performans sisteminin de etkisiyle 2018 yılında WoS tarafından indekslenen dergilerde 

Atılım Üniversitesi adresli yayınlanmış tam makale sayısında önemli bir artış meydana gelmiştir.  

Atılım Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana WoS kapsamındaki dergilerde yayınlanmış tam 

makale sayıları yıl bazında; 2000: 1, 2001: 10, 2002: 22, 2003: 38, 2004: 46, 2005: 51, 2006: 52, 

2007: 64, 2008: 56, 2009: 92, 2010: 99, 2011: 114, 2012: 179, 2013: 174, 2014: 188, 2015: 177, 

2016: 162, 2017: 165, 2018: 218 şeklindedir.  

Araştırma sonuçlarının ilgili camiaya duyurulması için en etkin yöntem olan makaleler araştırmanın 

doğal çıktısı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, Atılım Üniversitesi için araştırmacılarının elde 

ettiği bilimsel sonuçların etki değeri yüksek uluslararası saygın dergilerde yayınlanması önem arz 

etmektedir. Yayınların, Fakültelere göre dağılımlarının yanı sıra ilgili makalelerin yayınlandığı 

bilimsel dergilerin etki faktörlerine göre dağılımları da Araştırmadan sorumlu Rektör Yardımcılığı 

Ofisi tarafından izlenmekte olup bu verilerden hareketle yeni stratejiler ve teşvik sistemleri 

geliştirilmektedir.   

https://www.atilim.edu.tr/tr/home/page/113/mevzuat
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Atılım Üniversitesi araştırmacıları tarafından üretilmiş WoS kapsamındaki yayınlara yapılmış yıllık 

atıf sayıları incelendiğinde; 2001: 2, 2002: 10, 2003: 23, 2004: 59, 2005: 165, 2006: 297, 2007: 483, 

2008: 576, 2009: 719, 2010: 830, 2011: 951, 2012: 1424, 2013: 1866, 2014: 2144, 2015: 2041, 2016: 

2372, 2017: 2689, 2018: 3139 şeklindedir. 

 

 

Bu alan dâhilindeki akademik ve idari göstergereler, çalışmalar ve çıktılara örneklem niteliğinde 

olmak üzere, bu çalışmanın EKLER bölümünde şu başlıklar ayrıca incelenebilir: 

 EK B4_1 ARGEDA-TTO Danışmanlık Projeleri Uygulama Yönergesi 

 EK B4_1 Atılım Üniversitesi Web-of-Science 2018 İstatistikleri  
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4.2. Kurumun Araştırma Kaynakları 

Atılım Üniversitesi tarafından fonlanan çeşitli iç destek programları bulunmaktadır. Bu iç destek 

programları, Atılım Üniversitesi araştırmacılarının daha yüksek bütçeli dış destekli projelere 

yönelebilmeleri için destek sağlamakta olup programlarımız ihtiyaçlar ve araştırma stratejilerimiz 

doğrultusunda yıllar bazında güncellenmektedir.  

İç destek programları, Atılım Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ARGEDA-TTO tarafından 

koordine edilmekte olup 2018-2019 akademik yılı için geliştirilmiş LAP (Lisans Araştırma Projeleri), 

BAD (Başlangıç Araştırma Desteği) ve (ADP) Araştırma Destek Programlarına ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda ve https://www.atilim.edu.tr/tr/argeda/page/943/ic-destek-programlari bağlantısında 

sunulmuştur.  

Lisans Araştırma Programı (LAP), Atılım Üniversitesi’nin stratejik planına ve araştırma üniversitesi 

olma ileri görüşüne uygun olarak, Üniversitede disiplinler arası ve çok disiplinli araştırma düzeyini 

yükseltmek, yaygın bir lisans araştırma kültürü yaratmak, araştırma projelerinde takım çalışmalarını 

desteklemek, araştırmacı ve yaratıcı öğrenciler yetiştirmek amacıyla geliştirilmiştir.  

LAP desteği, bir öğretim elemanı tarafından önerilen araştırma konusu çerçevesinde öğrenci takımları 

tarafından gerçekleştirilen projeler için sağlanan destektir. LAP projeleri öğretim elemanlarından 

oluşan bir proje yürütücüsü, proje araştırmacıları ve akademik veya sanayi danışmanından oluşan bir 

grup tarafından yönetilirler. Lisans öğrencileri bursiyer veya gönüllü olarak proje çağrılarına 

başvurabilir ve seçilen öğrenciler proje takımlarında yer alabilir. İstenildiği takdirde bu programa 

başvuran Proje Yürütücüleri sanayi firmalarının da desteğini alarak proje başvurusunda bulunabilirler.  

2018-2019 akademik yılı itibari ile LAP proje destek limitleri arttırılmış ve her bir proje için 20.000 

TL’ye kadar destek verilebilmektedir.   

Başlangıç Araştırma Programı (BAD) Atılım Üniversitesi’ndeki araştırma ortamını geliştirmek, 

özellikle kariyerinin başında olan doktoralı öğretim elemanlarına bir araştırma altyapısı için, kısa 

süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamak amacı ile geliştirilmiş bir 

programdır.  

Bu programa başvuracak proje yürütücüsü olan öğretim elemanı Atılım Üniversitesi’nde göreve 

başladığı tarihi izleyen 2 yıl içerisinde ve doktora derecesinin alındığı tarihi izleyen 5 yıl içerisinde 

programa başvuru yapabilmektedir.  

BAD proje başvurularında Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı kapsamında 

öncelikli alanlar ile ilgili disiplinler arası proje konuları tercih nedeni olmaktadır.  

2018-2019 akademik yılı itibari ile BAD projeleri kapsamında her bir proje için 75.000 TL’ye kadar 

destek verilebilmektedir.   

2018 yılı itibari ile ilk defa Araştırma Destek Programı (ADP) yürürlüğe konmuştur. Bu iç destek 

programının amacı, hem Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde hem de 

Üniversitemiz tarafından belirlenmiş öncelikli alanlarda araştırmacılarımızın daha büyük hacimli dış 

fonlardan yararlanabilmelerine olanak sağlamak için bir ön çalışma ve alt yapı desteği sağlamaktır.  

ADP kapsamında proje yürütücüsünün TÜBİTAK, SSM, KOSGEB vb. projelerde en az bir kez proje 

https://www.atilim.edu.tr/tr/argeda/page/943/ic-destek-programlari
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yürütücüsü veya en az iki projede araştırmacı olarak görev almış olması gerekmektedir. 2018-2019 

akademik yılı itibari ile ADP projeleri kapsamında her bir proje için 100.000 TL’ye kadar destek 

verilebilmektedir.   

Üniversite dışı fonların üniversitemize aktarımı da önemli bir araştırma kaynağıdır. Üniversitemiz 

araştırmacılarının hem TÜBİTAK proje desteklerinden hem de çeşitli kamu ya da özel sektör 

kuruluşları tarafından sunulan desteklerden yararlanmaları araştırma stratejilerimiz için büyük önem 

arz etmektedir.   

Akademisyenlerin proje fikri değerlendirmeleri için akademisyene özel toplantılar düzenlenmektedir. 

Kariyerine yeni başlayan araştırmacıların proje fikirleri eğer yeterli derecede olgunlaşmamışsa Atılım 

Üniversitesi iç destek programlarına yönlendirme yapılabilmektedir (LAP ve BAD). İlerleyen 

aşamalarda Atılım Üniversitesi araştırmacılarına TÜBİTAK ya da diğer fon sağlayan kurumlara 

başvurmaları önerilmekte ve proje başvurularında destek sağlanmaktadır. Yeteri kadar olgunlaşmış 

proje fikirleri için araştırmacılar TÜBİTAK 3501, 1001, 1002 vb. programlarına yönlendirilmektedir. 

Deneyimli araştırmacılar proje yürütücülük deneyimleri olduğu için daha büyük ölçekli 1003 

Programları, COST aksiyonları, 1001 ya da 1505 Programlarına başvurmaları için teşvik edilmektedir. 

Ulusal ve uluslararası fonların doğrudan takibi yapılarak birebir bilgilendirme ve duyurularla 

akademisyenlerimizin bu fonlardan faydalanmalarına yardımcı olunmaktadır.  

Destek programlarına yönelik detaylı bilgilendirme ve teknik bilgi sağlanması amacıyla fakülte ve 

bölüm temelli eğitim/ bilgilendirme toplantıları düzenlenerek akademisyenlerimizden birebir geri 

bildirim ve talepler alınmaktadır. (https://www.atilim.edu.tr/tr/argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu/news/3790/tubitak-ardeb--

program-guncellemeleri-konferansi-gerceklestirildi) 

Proje yazım aşamalarında da öğretim üyelerine danışmanlık desteği devam etmektedir. Özellikle son 

dönemde değişen değerlendirme ölçütlerine göre kontroller yapılarak tavsiyelerde bulunulmaktadır. 

Sanayi destekli projelerin teşvik edilmesi ve akademisyenlerin iş görme yöntemlerinin 

kolaylaştırılması adına firma görüşmeleri de birebir ARGEDA-TTO tarafından yapılabilmektedir.  

Ulusal ve uluslararası projelere yönelik yazım aşamasında akademisyenlerin yaşadığı zorluklar takip 

edilmektedir. Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de proje yazım eğitimleri düzenleme çalışmaları 

devam etmektedir. Uluslararası programlara başvuruların ve Atılım Üniversitesi araştırmacılarının 

yetkinliklerinin artırılması amacıyla bilgilendirme toplantıları ve eğitimlere katılım sağlanmıştır. 

Kurumlardaki yetkili kişiler, firma yetkilileri ve farklı üniversitelerdeki akademisyenlerle de iletişim 

ağı kurulmaya çalışılmıştır. Diğer yandan uluslararası işbirlikleri ile ilgili akademisyenlerimizin de 

eğitim ve internet seminerlerine katılması sağlanmıştır. Ayrıca Üniversitemizdeki 

akademisyenlerimizin yetenekleri ve kariyerleri dikkate alınarak ilk aşamada yerel destek ve ilişki ağı 

edinilmesi amacıyla TÜBİTAK COST, sonrasında İkili İşbirliği Projeleri, Marie Curie Aksiyonları ve 

H2020 proje pazarlarına yönlendirilmeleri sağlanmıştır.  

ARGEDA-TTO çalışmaları kapsamında Atılım Üniversitesi araştırmacılarının TÜBİTAK BİDEB 

desteklerinden daha fazla yararlanmasına yönelik olarak BİDEB programlarındaki güncellemelere 

ilişkin bilgilendirme toplantısı organize edilmiştir. (https://www.atilim.edu.tr/tr/argeda-teknoloji-transfer-ofisi-

direktorlugu/news/3843/tubitak-bideb-programlari-tanitim-sunumu-gerceklestirildi).  

ARGEDA –TTO olarak Üniversite-Sanayi İşbirliği çerçevesinde proje kültürünün daha geniş bir 

perspektiften geliştirilmesi amacıyla Üniversite Yönetiminin de doğrudan desteklediği Atılım 

https://www.atilim.edu.tr/tr/argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu/news/3790/tubitak-ardeb--program-guncellemeleri-konferansi-gerceklestirildi
https://www.atilim.edu.tr/tr/argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu/news/3790/tubitak-ardeb--program-guncellemeleri-konferansi-gerceklestirildi
https://www.atilim.edu.tr/tr/argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu/news/3843/tubitak-bideb-programlari-tanitim-sunumu-gerceklestirildi
https://www.atilim.edu.tr/tr/argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu/news/3843/tubitak-bideb-programlari-tanitim-sunumu-gerceklestirildi
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Araştırma Günü (ATAG ve Proje Pazarı) etkinliği düzenlenmektedir. Söz konusu etkinlik öncesinde 

dönemsel olarak projelerin ve üniversitemizin yeteneklerinin tanıtıldığı katalog çalışmaları yapılarak 

ATAG etkinliğinde yayını ve dağıtımı yapılmaktadır. (https://www.atilim.edu.tr/tr/home/news/3574/atilim-

arastirma-gunu-atag-2018-sektor-temsilcilerini-ve-arastirmacilari-bir-araya-getirdi) ATAG etkinliğinde sanayi ve 

diğer kurumlardan davetlilerin de olması ve proje çıktılarının sergilenerek doğrudan ekip ve proje 

yürütücüleri tarafından tanıtımların yapılması proje çıktılarının sanayi ile buluşmasını 

kolaylaştırmaktadır. Ayrıca firma bağlantıları kurulması açısından uzun vadeli ilişkiler 

güçlendirilmektedir. Bu uygulama ile öğrenci ve akademisyenlerimizin kurum içi isteklendirme ve 

yönlendirme sağlanmaktadır.  

Sanayi ve kamu kuruluşları ile çeşitli temas kurma yöntemleri kullanılarak, özellikle kontratlı Ar-Ge 

projelerine yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi ve artırılması hedeflenmektedir. Hem fikir aşamasındaki 

projelerin ve mevcut Ar-Ge çalışmalarının en uygun şekilde sanayiye aktarılması, hem de sanayinin 

ihtiyaçlarının doğru bir şekilde tespit edilip bu ihtiyaçların akademisyenlerimize aktarılarak 

projelendirilmesi hususlarında katkı sağlanmakta ve Aselsan, Roketsan, FNSS vb. savunma sanayinin 

önde gelen firmaları ile anlaşmalar yapılmaktadır. 

4-15 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul’da Harbiye Askeri Müze’de “Üniversite-Sanayi İş Birliğinden 

Yüksek Katma Değere” teması ile gerçekleşen fuarda, kare fuaye alanında bulunan Atılım 

Üniversitesi standında üniversitemizin patent başvuru sahibi olduğu ve ticari değerinin yüksek olduğu 

öngörülen 5 adet buluş sergilenmiştir. Etkinlik boyunca süren özel konu başlıklı panellere de farklı 

alan ve sektörlerden birçok konuşmacı katkı sağlamıştır. Ayrıca etkinlik boyunca ilgili buluşların sergi 

alanında poster sunumları da gerçekleştirilmiştir (https://www.atilim.edu.tr/tr/argeda-teknoloji-transfer-ofisi-

direktorlugu/news/3780/2018-usimp-ulusal-patent-fuarinda-universitemiz-bunyesinde-gelistirilen-buluslar-tanitildi).  

Bu alan dâhilindeki akademik ve idari göstergereler, çalışmalar ve çıktılara örneklem niteliğinde 

olmak üzere, bu çalışmanın EKLER bölümünde şu başlıklar ayrıca incelenebilir: 

 EK B4_2 Atılım Üniversitesi Lisans Araştırma Projeleri 2018 

 EK B4_2 İç Destekli Araştırma Geliştirme ve Tasarım Projeleri Uygulama Yönergesi  

https://www.atilim.edu.tr/tr/home/news/3574/atilim-arastirma-gunu-atag-2018-sektor-temsilcilerini-ve-arastirmacilari-bir-araya-getirdi
https://www.atilim.edu.tr/tr/home/news/3574/atilim-arastirma-gunu-atag-2018-sektor-temsilcilerini-ve-arastirmacilari-bir-araya-getirdi
https://www.atilim.edu.tr/tr/argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu/news/3780/2018-usimp-ulusal-patent-fuarinda-universitemiz-bunyesinde-gelistirilen-buluslar-tanitildi
https://www.atilim.edu.tr/tr/argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu/news/3780/2018-usimp-ulusal-patent-fuarinda-universitemiz-bunyesinde-gelistirilen-buluslar-tanitildi
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4.3. Kurumun Araştırma Kadrosu 

İşe yeni alınacak/atanacak olan araştırma personelinin yetkinliği ilgili birimlerin yapmış olduğu 

değerlendirme ve atama-yükseltme ölçütlerine göre ölçülmektedir. İlgi düzenleme Akademik Atama 

Yükseltme Yönergesi olarak https://www.atilim.edu.tr internet sitesi MEVZUAT bölümünde incelenebilir. 

Mevcut araştırma kadrosunun yetkinliği akademik performans değerlendirme sistemi aracılığıyla 

ölçülmektedir. Akademik performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi gereken bazı 

noktalarının olduğu belirlenmiş ve bu yönde çalışmalar yapılmıştır.  Yıllık performans 

değerlendirmesinde hem araştırma hem de eğitim faaliyetlerini dikkate alan, atama ve yükseltmelerde 

bilime katkıyı esas alacak bir yapının oluşturulması benimsenmiştir.  

Akademik performans değerlendirme sistemi üniversitemizi hem ulusal hem de uluslararası düzeyde 

üst sıralara taşıyacak performans göstergelerini (yayınlar, atıflar, projeler, patent, endüstri geliri vb.) 

dikkate alarak revize edilmiştir. Yeni performans değerlendirme sisteminde disiplinler arası 

farklılıklar dikkate alınarak bir ölçüm sistemi geliştirilmiştir.   

Bu alan dâhilindeki akademik ve idari göstergereler, çalışmalar ve çıktılara örneklem niteliğinde 

olmak üzere, bu çalışmanın EKLER bölümünde şu başlıklar ayrıca incelenebilir: 

 EK B4_3 Atılım Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu Yönergesi 

 EK B4_3 Atılım Üniversitesi Bilimsel Yayın Üstün Başarı Ödülleri Uygulama Yönergesi  

https://www.atilim.edu.tr/files/yonergeler/Atama-Y%C3%BCkseltme%20Senato%2011%20Ocak%202018%20%28SON%29%283%29.pdf
https://www.atilim.edu.tr/files/yonergeler/Atama-Y%C3%BCkseltme%20Senato%2011%20Ocak%202018%20%28SON%29%283%29.pdf
https://www.atilim.edu.tr/
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4.4. Kurumun Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi  

Her takvim yılının sonuna doğru toplanan Üniversite Araştırma Kurulunda; Araştırmadan Sorumlu 

Rektör Yardımcılığı ve ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından oluşturulmuş ve analiz edilmiş veriler 

sunulmakta ve tartışılmaktadır.  

Üniversite Araştırma Kurulu öncesinde dağıtılan bilgi kitapçığında yayınlar, atıflar, iç ve dış destekli 

projeler, patentlere ilişkin veriler sunulmaktadır. Bu veriler ışığında yeni yıla ait hedefler ve bu 

hedeflerin gerçekleştirilmesi için oluşturulması gereken yeni mekanizmalar da raporlanmaktadır.  

Uluslararası boyutta odaklanılan sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE) olup bu sıralama 

kuruluşunun performans göstergelerinin yüzde altmışından fazlası (Öğretim %30; Araştırma %30; 

Atıf %30; Endüstri Geliri %2,5; Uluslararası Görünüm %7,5) araştırma ile ilgilidir.  

THE yayın ve atıflarla ilgili verileri, Scopus veri tabanından elde etmektedir. Scopus veri tabanında 

Atılım Üniversitesi adresli yayınlanmış makalelerin sayısını ve niteliğini artırmaya yönelik 

mekanizmalar akademik performans sistemi içerisine yerleştirilmiş durumdadır.   

THE tarafından her yıl açıklanan araştırma tabanlı skorlar üniversitemizin araştırma stratejileri için 

önemli bir girdi oluşturmaktadır.  

Küresel araştırma ve sıralama kuruluşlarının 2018 yılı değerlendirmeleri kısaca incelendiğinde; 

 Öğretim %30; Araştırma %30; Atıf %30; Endüstri Geliri %2,5; Uluslararası Görünüm %7,5 

ölçütlerini temel alan Times Higher Education (THE) 2018 yılı genel sıralamasına göre küresel 

ölçekte 1258 üniversite içinde 801-1000 bandında ve Ülkemizdeki tüm üniversiteler arasında ilk 

9 kurum arasında yer almıştır. THE Genç Üniversiteler sıralamasında dünya sıralamasında 151-

200 bandında ve Ülkemizdeki tüm üniversiteler arasında ilk 4 kurum arasında yer almıştır. THE 

Asya Üniversiteleri sıralamasında bölgesel sıralamada 123 üncü ve Ülkemizdeki tüm üniversiteler 

arasında ilk 7 kurum arasında yer almıştır. 

 Akademik saygınlık %40; işveren görüş %10; öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı %20; öğretim 

üyesi öğrenci oranı %20; yabancı öğrenci oranı %5; yabancı öğretim üyesi oranı %5 

ağırlıklandırlmış ölçütleri temelindeki Quacquarelli Symonds Gelişen Avrupa Merkez Asya 

Üniversiteler Sıralamasında bölgesel ölçekte 191-200 bandında, Ülkemizdeki tüm vakıf 

üniversiteleri arasında ilk 9 kurum arasında yer almıştır.  

 Shanghai Jiaotong Üniversitesi bünyesinde 2003 ten bu yana gerçekleştirilen ve dünyanın en iyi 

500 üniversitesinin belirlendiği ARWU Doğa Bilimleri Matematik Alan Sıralaması kapsamında 

küresel ölçekte 301-400 bandında, Ülkemizdeki tüm üniversiteler arasında ilk 2 kurum arasında 

yer almış, Ülkemizdeki vakıf üniversiteleri arasında 1 inci sırada konumlanmıştır. 

 US News Matematik Alan Sıralaması 1983 ten bu yana gerçekleştirilmek üzere, küresel/ bölgesel 

araştırmalarda saygınlık, yayın, kitap, konferans sayıları, yayınlara yapılan atıflar, uluslararası 

işbirliği gibi 13 ölçüte göre yapılan değerlendirmelerde küresel ölçekte 200 kurum arasında 161 

inci olmuş Ülkemizdeki üniversiteler genelinde bu alanda 1 inci sırada konumlanmıştır. 

 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde 2009 da bu yana çalışmalarda 

bulunan URAP Araştırma Laboratuvarı'nın makale sayısı 21%; toplam bilimsel doküman 10%; 

atıf sayısı 21%; ulusararası işbirliği 15%; makale çarpan toplamı 18%; atıf çarpan toplamı 15% 
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ölçüt ağırlıkları üzerinden küresel ve ulusal sıralamalarında küresel ölçekte 1939 uncu, Ülkemizde 

tüm üniversiteler arasında 61 inci ve vakıf üniversiteleri arasında 11 inci sırada konumlanmıştır. 

Bu alan dâhilindeki akademik ve idari göstergereler, çalışmalar ve çıktılara örneklem niteliğinde 

olmak üzere, bu çalışmanın EKLER bölümünde şu başlıklar ayrıca incelenebilir: 

 EK B4_4 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği 

 EK B4_4 Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği 

 EK B4_4 Ulusal ve Uluslararasi Sıralamalarda Atılım Üniversitesi 2016-2018 

Üniversitenin araştırma performansına ve çıktılarına ilişkin bilgiler dönemsel olarak hazırlanan 

Araştırma Kitapçığı ile Atılım Üniversitesi internet sitesi üzerinden paydaşların bilgisine 

sunulmaktadır. https://www.atilim.edu.tr/tr/argeda/page/3895/arastirma-kitapcigi-2013-2017   

https://www.atilim.edu.tr/tr/argeda/page/3895/arastirma-kitapcigi-2013-2017
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5. YÖNETİM SİSTEMİ  

5.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 

Atılım Üniversitesi, Atılım Vakfı tarafından kurulan bir yükseköğretim kurumu, bir vakıf 

üniversitesidir. Kurucu tüzel kişiliğin ve Kurucunun temsilcisi olmak üzere Üniversiteyi de temsil 

eden Mütevelli Heyeti’nin Türkiye ve dünya için bir ideali ve bu ideli gerçekleştirme yolunda 

Üniversitenin varoluş amaçlarına, değerlerine ve ileri görüşüne dair bir tasarımı bulunmaktadır.  

Bu ideal ve tasarımı, tümce bazında ve ana fikir olarak; “kaliteli öğretim verilen, bilim ve teknoloji 

üreten, araştırma yapan, yetiştirdiği nesillerle ülkenin geleceğine ışık tutan ve katkıda bulunan bir 

yükseköğretim kurumunun, girişim-gelişim-değişim temel yaklaşımı ile dünyayı, coğrafyayı, ülkeyi 

okuyabilen, bu çerçevede gelişen ileri görüşü ile halkı aydınlatma esasına dayalı bir yapıda aşamalı 

olgunlaşması ve sürdürülebilir yenilenmesi” ifade etmek mümkündür. 

Mütevelli Heyeti ve Kurucunun ideali çerçevesinde, Atılım Üniversitesi’nin ilgi yükseköğretim 

mevzuatından hareketle ve evrensel eğitim-öğretim yapısı ile araştırma, geliştirme ve toplumsal katkı 

işlevine göre tesis edilmiş temel üniversite organları, akademik ve idari süreçleri mevcuttur. Bu 

bağlamda rektör, yönetim kurulu, senato, fakülte dekanlıkları, bölüm başkanlıkları, enstitü 

müdürlükleri, yüksekokul müdürlükleri ve ilgi birim yapılanmaları mevcuttur. Bu yapı bölüm 1.6. 

Yükseköğretim Kurumunun Organizasyon Şeması altında ayrıntılı şekilde tarif edilmiştir. 

Üniversite ana yapısının tüzel kişiliğin ilerlemesi, olgunlaşması ve yenilenmesi ve aynı zamanda 

Mütevelli Heyeti ile Kurucunun Üniversiteye dair idealinin gerçekleştirilmesi için tüzel yönelik bir 

kurumsal organizasyon da ayrıca tesis edilmiştir. 

Bu organizasyonda direktörlük, müdürlük, koordinatörlük, çalışma ofisi türünde iş birimleri tesis 

edilmek üzere, büyük bir kısmının yöneticileri ve çalışanları doğrudan öğretim üyesi, öğretim 

görevlisi ve benzeri akademik nitelikte olmayan, tüzel kişilik altında azami kurumsal katma değer 

üretilmesi için çalışan ve temel işlevleri Üniversitenin evrensel bir yükseköğretim kurumu olarak 

şekillenmesinde profesyonel hizmet sağlayıcılarından oluşan bir insan kaynağı mevcuttur. 

Tüm organizasyon genelinde Mütevelli Heyeti en üst yönetim ve karar makamı olarak, Üniversiteyi 

temsilen ve Üniversitenin geleceğine yönelik stratejik ve yönetsel kararların alındığı katmandır.  

Mütevelli Heyeti’ne doğrudan bağlı idari birimleri; 1) Mütevelli Heyet Özel Kalem Ofisi Müdürlüğü, 

2) Mali İşler ve Bütçe Direktörlüğü, 3) Hukuk Müşavirliği, 4) İnsan Kaynakları Direktörlüğü, 5) 

Satınalma Direktörlüğü, 6) İletişim ve Yazı İşleri Koordinatörlüğü, 7) Yapı İşleri Direktörlüğü 

şeklindedir. 

Mütevelli Heyeti, Kurucu adına ve Atılım Üniversitesi’nin bir kurum olarak mevcudiyeti sürecinde 

mali ve finansal yönetim, insan kaynağı yönetimi, varlık yönetimi ve tedarik yönetimi şeklinde, dört 

ana alanda planlama, uygulama, kontrol ve önlem süreçlerinde doğrudan irade sahibidir. Özel Kalem, 

Hukuk, İletişim ve Yazı İşleri vasıtasıyla iradenin somutlaşması, paydaş iletişimi gerçekleşmektedir. 

Bu birimlerin haricinde, ilgi üniversite organları ve bağlı tüm akademik birimler ile diğer tüm idari 

destek birimleri Rektörlük Yönetimi dâhilinde Sayın Rektör, rektör yardımcıları, öğrenci dekanı ve 

genel sekreterin yönetiminde sevk ve idare edilmektedir. Bu çerçevede Sayın Rektör yukarıda adı 
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geçen birimler haricinde, Mütevelli Heyeti adına tüm Üniversitesinin akademik ve idari yönetim 

süreçleri ve işlevlerinden sorumludur. 

Sayın Rektör, Mütevelli Heyeti’nin de bir üyesi olmak üzere, Kurucu adına Mütevelli Heyeti ve tüm 

Üniversitenin akademik ve idari tüm yönetim hiyerarşisi arasında eşgüdümü sağlayan yönetsel bir 

köprü işlevini yerine getirmektedir.  

Sayın Rektöre doğrudan bağlı idari birimler; 1) Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü, 2) Bilgi 

ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü, 3) Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörlüğü, 4) Kurumsal 

Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü, 5) Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü, 6) Sosyal İşler ve Spor 

Direktörlüğü, 7) Eğlenceli Bilim Merkezi Müdürlüğü şeklindedir. 

Bu birimler; Üniversitenin iç ve dış paydaşlar iletişimi, etkileşimi, kurumsal kimliği, marka değeri, 

stratejik planlaması, kurumsal yapılanması, teknoloji altyapısının yönetimi, eğitim sektöründe küresel 

düzeyde iş ilişkileri geliştirebilme ve uluslararasılaşabilme, eğitim-öğretim ve akademik yapıyı 

tamamlayan sosyal, kültürel ve sportif oluşumlar ve etkinlikler ile kültür zenginleşmesinin 

sağlanması, paydaşların mutluluğu ve gelişimine altyapı sunulması için Sayın Rektöre niteliksel 

yönetim gücü sunan mekanizmalara işlerlik kazandırmaktadır. 

Rektörlük yönetimi çerçevesinde bir rektör yardımcısına bağlı olacak şekilde şu idari birimler faaliyet 

göstermektedir: 1) Sağlık İşleri Koordinatörlüğü, 2) Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim 

Koordinatörlüğü, 3) Eğitim Teknolojileri Koordinatörlüğü, 4) Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü. 

Diğer taraftan öğrenci dekanına bağlı olacak şekilde şu idari birimler faaliyet göstermektedir: 1) 

Öğrenci İşleri Direktörlüğü, 2) Ders ve Sınav Programı Ofisi. Takip edileceği üzere, eğitim-öğretim 

altyapısında hem Üniversite organları ve akademik birimlerine hem de öğrencilere ve Üniversiteden 

eğitim almak isteyen dış paydaşlara yönelik bir idari hizmet altyapısı bu iki yönetici altındaki iş 

birimleri nezdinde yapılandırılmıştır. 

Rektörlük yönetimi çerçevesinde bir diğer rektör yardımcısına bağlı olacak şekilde şu idari birimler 

faaliyet göstermektedir: 1) ARGEDA-Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü, 2) Kütüphane ve 

Dokümantasyon Direktörlüğü, 3) Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi Müdürlüğü, 4) 

Mütercim Tercümanlık Ofisi, 5) Akademik Yazım Danışma Merkezi (AYDAM)©™ şeklindedir. 

Buradaki odak, araştırma, geliştirme ve toplumsal katkının gerçekleştiği altyapının ve bu altyapıdan 

üretilen akademik bilgilerin tek bir çerçevede yönetimi, Üniversite organları ve akademik birimlerine 

bu altyapı üzerinden bütünleşik hizmet sunulabilmesi marifetiyle hem öğreten hem de öğrenen 

taraflarda entelektüel sermayenin katma değerinin yükseltilebilmesi olarak kurgulanabilir. 

Rektörlük yönetimi çerçevesinde genel sekretere doğrudan bağlı birimler ise; 1) Güvenlik 

Koordinatörlüğü, 2) Yazı İşleri Ofisi, 3) Ulaşım Ofisi, 4) Yardımcı Hizmetler Koordinatörlüğü, 5) 

Çevre Düzenleme Koordinatörlüğü, 6) Teknik İşler Koordinatörlüğü, 7) Arşiv ve Belge Yönetimi 

Koordinatörlüğü şeklindedir. Üniversitedeki yaşam kalitesinin sürekliliği, kurumsal hafızanın 

yönetimi, günlük işletme operasyonlarının gerçekleştirilmesi sayesinde Üniversitedeki tüm 

paydaşların rahat, huzurlu, düzenli bir eğitim-öğretim ve kültür ortamında faaliyet gösterebilmeleri, 

aynı zamanda Üniversitenin iç ve dış bilgi akışının sağlanması mümkün olmaktadır. 

Bu alandaki mevcut çerçeveye ilişkin olarak, bu çalışmanın EKLER bölümünde şu başlık ayrıca 

incelenebilir: EK B5_1 Atılım Üniversitesi Teşkilat ve İşleyişine İişkin Yönetmelik 
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5.2. Kaynakların Yönetimi  

Atılım Üniversitesinin fiziki ve beşeri kaynaklarının yönetiminde Mütevelli Heyeti ve Genel 

Sekreterlik altında oluşturulmuş idari işlevsel birimler bulunmaktadır. Bu birimler İnsan Kaynakları 

Direktörlüğü, Mali İşler ve Bütçe Direktörlüğü, Yapı İşleri Direktörlüğü, Çevre Düzenleme 

Koordinatörlüğü, Teknik İşler Koordinatörlüğü, Yardımcı Hizmetler Koordinatörlüğü ve Güvenlik 

Koordinatörlüğü şeklindedir. 

İnsan Kaynakları Direktörlüğü Üniversite için akademik ve idari insan kaynağına dair tüm 

işlemlerin; Atılım Üniversitesi'nin Stratejik İnsan Kaynakları Politikasının unsurları olarak: 

“Akademik ve idari personel istihdam niteliğinde süreklilik” ile “özlük haklarının, işe yönlendirme ve 

verimlilik ortamının sürekli iyileştirilmesi” odaklı olarak yürütülmesinden sorumlu idari birimdir. Bu 

bağlamda oluşturulan strateji ve süreçler çerçevesinde insan kaynakları sürekli iyileştirme ve 

geliştirme mantığıyla yönetilmektedir. İnsan Kaynakları süreçleri, Rektörlük ve Mütevelli Heyet 

Başkanlığı yönetiminde ve önderliğinde, İnsan Kaynakları Direktörlüğü ile ana stratejilerle bağlantılı 

olarak idari ve akademik birimler kanalıyla yürütülmektedir. Atılım Üniversitesi işe alım süreçlerinde 

akademik işe alım izlekleri ile idari işe alım izleği çerçevesinde hareket etmektedir. Bu konuda gerekli 

kurallarımız oluşturulmuş olup, istihdam niteliğimizi belirli seviyede korumak amaçlanmıştır. İdari 

kadrolar için iş analizlerine dayalı görev tanımları oluşturulmuş olup, bu tanımlar temel alınarak 

çıkarılan yetkinlikler ve bu yetkinliklerin ölçülebilir hedefleri belirlenerek, bir idari personel ve 

akademik yönetici performans yönetim sistemi kurulması yoluna girilmiştir. Benzer bir yapılanma 

akademik kadrolar için mevcuttur ve iyileştirme süreci devam etmektedir. İnsan kaynağımızın hem 

performansının artırılması amacıyla ve hem de yetkinliklerinin gelişimi için sürekli eğitim ve etkin 

bilgi paylaşımı esas alınmıştır. 

İnsan kaynakları süreçleri çerçevesinde idari ve destek süreçlerde görev alan personelin yetkinlik, bilgi ve 

becerilerinin üstlendikleri ve üstlenecekleri görevlerle uyumunu sağlama çalışmaları istihdamın 

başlangıcından sona erinceye dek geçen ömür döngüsü çerçevesinde çeşitli aşamalarda 

gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda; 

1) İşe yeni başlayan personele işe yönlendirme programı İK ve kendi biriminde uygulanmaktadır. İnsan 

Kaynakları bu sürecin okulu, işleyişi anlatma ve birimleri tanıtma aşamasında görev almaktadır.  

2) İSG uzmanı tarafından iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmektedir.  

3) İşin teknik bilgi ve becerisine ilişkin ise işe alım sürecinde gerekli sertifika ve belgelerle 

belgelendirilmesi istenmekte, gerekli görülen durumlarda ilgili birim tarafından işe alımdan önce 

işbaşı sınavı veya teknik/mesleki yazılı sınavla ölçüm yapılmaktadır.  

4) İşe başladıktan sonra başka teknik beceriler gerektiren projeler olması halinde çalışanlar bu becerileri 

edinmek üzere kurslara gönderilmektedir.  

5) Gerektiğinde ilgili alanlarda Üniversitede verilen eğitimlere özel öğrenci olarak katılmaları 

sağlanmaktadır.  

6) İşe başladıktan sonra ortaya çıkan eksiklikler ve yöneticilerden gelen talepler çerçevesinde 

gerektiğinde İnsan Kaynakları teknik ve yetkinlik tabanlı eğitimler düzenlemektedir.  

7) Çalışanların 2 aylık deneme süreci içinde tam olarak göreve alışması ve uyumlandırılması için birim 

içi işe yönlendirme süreci de yoğun tutulmaktadır.  
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İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nün 2018 yılı içinde öne çıkan faaliyetleri aşağıdaki gibi takip edilebilir: 

1. Performans Yönetim Sistemi sürecinin yarı manuel yürütülmesi; PYS’nin elektronik ortamda 

yürütülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi çalışmaları için proje başlatılması; 

2. Kurumun ihtiyaçlarına göre yeni oluşturulması gereken pozisyonların tespiti ve ilgili 

pozisyonların işe alım sürecine dâhil edilmesi; 

3. Yeni işe alınacak personel için yönlendirme ve uyumlandırma programı oluşturulması 

hazırlıklarının yapılması; yeni katılanların tanıtım duyurularının yapılması; 

4. İşe alım sürecinde iş ilanlarını daha geniş kitlere duyurabilmek için istihdam portalları ile anlaşma 

yapılarak daha kaliteli, objektif bir arayış süreci sağlanması (Kariyer.net, Linkedin vb.); 

5. Türkiye’nin önde gelen istihdam portallarından biri olan Kariyer net’in en önemli ödüllerinden 

İnsana Saygı Ödülü’nü alınmasının sağlanması; 

6. İşten ayrılan çalışanlarla çıkış mülakatlarının gerçekleştirilmesi; 

7. Personel istihdam kayıtlarının tutulması ve belli dönemlerde istatistik çalışmalarının hazırlanması 

( kadın, erkek çalışan sayısı, eğitim düzeyi kırılımı, akademik, idari personel sayısı, yaş ortalaması, 

“personel devir hızı” oranı vb.); 

8. Personel işe yönlendirme ve güdüleme sağlamaya dönük etkinliklerin kurum içinde, kurum 

dışında yapılması; 

9. Personelin ihtiyacı olan teknik ve yetkinlik eğitimlerinin düzenlenmesi, yapılan anketler 

sonucunda öne çıkan eğitimlerin iç veya dış eğitmenlerle ve/veya Sem ile organize edilmesi, ilgili 

eğitim kayıtlarının tutulması. (ilk yardım eğitim, ihale süreçleri eğitimi, imaj yönetimi eğitimi vb. 

eğitimlerin organize edilmesi ); 

10. Akademik ve idari birimlerin birbirlerini tanımaları ve iş paylaşımlarını daha efektif yapabilmeleri 

için belirli dönemlerde bölüm tanıtım toplantıları düzenlenmesi; 

11. Organizasyon Şemalarının güncel tutulması; 

12. Personel listelerinde unvan ve pozisyon bilgilerinin doğru ve güncel tutulması için geliştirilen 

otomasyon çalışmalarına destek verilmesi 

13. İnsan Kaynakları web sayfasını geliştirme çalışmalarının yapılması ve web sayfası üzerinden öneri 

sistemi ve mini anketlerle çalışan bağlılığını artırıcı faaliyetlerin yürütülmesi; 

14. Görev tanımlarının oluşturulması ve güncelliğinin sağlanması; 

15. İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nün izleklerin ve matbu evrakların hazırlanması; 

16. Personelin hayatını kolaylaştıracak Kurumsal anlaşmaların imzalanması ( hastane anlaşması, 

tamamlayıcı ve özel sağlık sigortası anlaşması vb. ); 

17. İK süreçlerini daha da iyileştirmek için İK konularında karşılaştırmalı analiz çalışmalarının 

yapılması ve üst yönetime rapor edilmesi. 
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Mali İşler ve Bütçe Direktörlüğü dâhilinde Kurumsal /Genel Muhasebe Müdürlüğü, Öğrenci 

Muhasebesi Müdürlüğü, Personel Mali İşler Müdürlüğü, Ayniyat ve Demirbaş Ofisi şeklinde bir idari 

işlevsel yapılanma çerçevesinde Vakıf Üniversitesileri Özel Hesap Dönemi uygulamasında ilgi 

kurumsal muhasebe, finans, varlık yönetim işlemleri ile öğrenci ve personel mali işleri 

yürütülmektedir. 

Kurumsal /Genel Muhasebe Müdürlüğü kapsamında muhasebe kayıtları, hizmet alım satımının 

yapıldığı 3. kişilere yapılacak ödemelerin takibi, sözleşmelerin takibi, vergi ödemeleri, projelerin mali 

takibi, vergi mevzuatları takibi, nakit yönetimi, bütçe ve raporlama, fon gelir ve giderleri işlemleri 

gerçekleştirilmektedir. Öğrenci Muhasebesi Müdürlüğü kapsamında öğrenci ücretleri tahakkuk ve 

tahsilatı ve mezuniyet/ayrılma işlemler gerçekleştirilmektedir. Personel Mali İşler Müdürlüğü 

kapsamında personel özlük işlemleri, personel maaş tahakkukları ve ödemeleri, işe giriş/çıkışlara 

ilişkin bildirim, sosyal güvenlik kesintilerinin hesaplanması ve ödenmesi, ek ders ücretlerinin 

hesaplanması ve hazırlanması işlemler gerçekleştirilmektedir. Ayniyat ve Demirbaş Ofisi varlıklara 

ait sigorta işlemleri ile demirbaş zimmet ve benzeri tüm işlemler gerçekleştirilmektedir. 

Tüm faaliyetler akademik yıl temelinde planlanmakta, harcamalar onaylanan bütçeye uygun olarak 

yıl içinde gerçekleştirilmektedir. Kaynak ve harcama dengesi gözetilerek planlanmış tüm harcamalar 

mali kaynak yönetim süreci çerçevesinde akademik dönemler temelinde izlenmekte, kontrol 

edilmekte ve rapor edilmektedir. İzlenme, kontrol ve raporlama faaliyetleri kapsamında ortaya çıkan 

iyileştirme fırsat ve ihtiyaçları bir sonraki yıl için hazırlanacak bütçede dikkate alınmakta ve iş 

süreçlerinde iyileştirmeler yapılmaktadır. Tüm akademik ve idari birimlerin planlanan faaliyetlerine 

uygun olarak bütçe önerileri, uygulama ve izlenmesinde katılımlarının artırılması yönünde çalışmalar 

yürütülmektedir. 

Üniversitenin taşınır ve taşınmaz kaynaklarının etkin yönetimi için beş temel birim kaynakların 

yapılandırılması ve sürekliliğinin/ sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmaktadır. Bunlar Yapı 

İşleri Direktörlüğü, Çevre Düzenleme Koordinatörlüğü, Teknik İşler Koordinatörlüğü, Yardımcı 

Hizmetler Koordinatörlüğü ve Güvenlik Koordinatörlüğü şeklindedir. 

Yapı İşleri Direktörlüğü standartları yüksek, kaliteli ve estetik mekânlar yaratma hedefinde olan 

personeli ile kısa zamanda birçok uygulamaya imza atmıştır. Üniversitemizin ihtiyaçları ve vizyonu 

doğrultusunda, tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, alt yapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, 

donanımı ve teknik desteği sağlayabilmek için ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek çözümler 

üretmektedir. Direktörlük, Üniversitede verilen eğitimin yanı sıra, eğitimin verildiği yapısal çevre ve 

donatılarının öğrenciler ve çalışanlar açısından sosyalleşme, sahiplenme ve bağlılık duygularının 

pekiştirilmesi yönünden öneminin bilincinde olarak çalışmalarına devam etmektedir. Üniversite 

bünyesindeki tüm yapıların projelendirmeleri, inşaat dönemi ve sonrası denetimleri ile yerleşke 

alanının düzenlenmesi ve geliştirilmesi noktasında faaliyet göstermektedir. 

Çevre Düzenleme Koordinatörlüğü Üniversite yerleşkesinde açık yeşil alanlarının oluşturulması, 

düzenlenmesi, yapılan düzenlemelerde kullanılan çiçek, ağaç ve çalı türlerinin üretimi, açık yeşil 

alanların periyodik bakımı, iç mekân çiçek düzenlemeleri işlerini yaparak Şehrin nezih ve güzel 

ortamında bulunan yerleşkenin huzurlu, doğa ile iç içe bitki flora ve faunası açısından zengin 

rengârenk çiçekleri ile her mevsimi yaşatan bir mekân olarak gelişimini üzerine çalışılmaktadır. 

Yerleşke alanları sadece binalar ve sınıflarla değil sahip oldukları açık yeşil alanları ile de öğrencilere 

hizmet etmektedir. Bu amaçla yapılan çevre düzenleme çalışmalarında mevcut yeşil alanların estetik 
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anlamda değer kazanması, mevsimsel değişimlerin insanlar tarafından hissedilmesinde doğanın ve 

dolayısıyla da bitkilerin önemi tartışılmamaktadır. Üniversite yerleşkesi sadece verdiği eğitimle değil 

sahip olduğu doğal özellikleri ile de tercih edilir hale gelmelidir. 

Teknik İşler Koordinatörlüğü Üniversitenin teknik anlamda tüm elektrik, ses, görüntü, telefon, 

iklimlendirme sistemlerinin sorunsuz ve doğru çalışması için oluşturulmuş birimidir. Birimin görev 

ve sorumlulukları; teknik işlerinin sistemli bir şekilde düzenlenmesini ve hizmetin aksamadan 

yürütülmesini sağlamaktır.  Üniversite yerleşkesindeki tüm bina ve müştemilatın fiziki ve alt yapı 

problemlerini çözmek, elektrik ve iklimlendirme sistemlerinin bakım, onarım ve montajlarının 

yapılması, konferans, konser, eğitim vb. etkinliklerde ses ve görüntü sistemleri konusunda alt yapı ve 

teçhizat hizmetlerinin sunulması, telefon sistemlerinin bakım ve onarımları ile iletişimin kesintisiz 

yapılmasının sağlanmasıdır. Çalışmaların teknoloji ile daha ölçülebilir ve görülebilir hale getirmek 

amacı ile EBYS sistemi üzerinden tüm personelin iş taleplerini elektronik ortamdan yapması 

sağlanmıştır. Böylece talep sahibi talebinin hangi durumda olduğunu ve hangi teknik personel 

tarafından takip edildiğini anlık takip edilebilmektedir. Birimin temel amacı, planlı ve koruyucu bakım 

çalışmalarını sistematik bir hale getirerek daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda teknik hizmet 

verebilmektir. 

Yardımcı Hizmetler Koordinatörlüğü 2002 yılında üç temizlik ve bir marangoz kadrosu ile 

oluşturulan birim, 2018 yılı itibarıyla 3 Yardımcı Hizmet Şefi, 79 temizlik personeli ve 13 bakım 

onarım (marangoz, boyacı, sıhhi tesisatçı vb.) personeliyle; Üniversitede temizlik alanında sağlığa 

uygun ve yaşanılabilir bir ortam sağlamak, bakım onarım alanında ise kaliteli bir hizmet sunmak 

amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Birimin hizmetleri; temizlik hizmetleri, bakım onarım 

hizmetleri, atık toplama, çevre hizmetleri ve genel hizmetler ana başlıklarında yürütülmektedir. 

Birimin Üniversitedeki günlük işleyişe katkısı yanı sıra özellikle Belediye ve anlaşmalı kuruluşlar ile 

“atık yönetimi” ve “sıfır atık” yaklaşımına dair girişimleri Üniversitenin çevreye katkısı ve çevrenin 

korunması açısından önemli bir katma değerdir.  

Güvenlik Koordinatörlüğü 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve yönetmelik 

esaslarına uygun olarak kurulmuş ve genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olan Atılım Üniversitesinin 

kadrosunda görev yapan özel bir güçtür. Birimin amacı; 1) Atılım Üniversitesinde sağlıklı, huzurlu, 

güvenli ve kesintisiz bir şekilde eğitim ve öğretimin sürdürülmesini sağlamak, tüm üniversite 

çalışanları ile öğrencilerinin can ve mal güvenliği ile yerleşkemizi olası sabotaj, yangın ve hırsızlık 

olaylarına karşı korumaktır, 2) Yasa dışı toplumsal olaylara karşı caydırıcı önlemler almaktır 3) 

Kampus içi trafik düzenini sağlamaktır. 

Kaynakların yönetiminden sorumlu idari birimlerin 2018 yılı çalışmaları ve ilave bilgilerine bu 

raporun ekinden ve https://www.atilim.edu.tr/tr/koordinatorlukler adresi üzerinden erişilebilir. 

Bu alan dâhilindeki akademik ve idari göstergereler, çalışmalar ve çıktılara örneklem niteliğinde 

olmak üzere, bu çalışmanın EKLER bölümünde şu başlıklar ayrıca incelenebilir: 

 EK B5_2 Atılım Üniversitesi İncek Yerleşkesi Trafik Yönergesi 

 EK B5_2 Atılım Üniversitesi Kayıp ve Buluntu Eşya Yönergesi 

 EK B5_2 Çevre Düzenleme Koordinatörlüğü 

 EK B5_2 Güvevlik Koordinatörlüğü 

 EK B5_2 Teknik İşler Koordinatörlüğü 

 EK B5_2 Yapı İşleri Direktörlüğü 

https://www.atilim.edu.tr/tr/koordinatorlukler
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5.3. Bilgi Yönetimi Sistemi  

Atılım Üniversitesi’nde bilginin teknoloji ve süreç odaklı yönetiminde, akademik Üniversite 

organlarındaki idari işleyişe ilaveten, tüm Üniversite genelinde etkinlik ve verimlilik açısından bazı 

idari birimler ön plana çıkmaktadır. Bu birimler, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü, Arşiv 

ve Belge Yönetim Koordinatörlüğü, İletişim ve Yazı İşleri Koordinatörlüğü,  Mütevelli Heyet Özel 

Kalem Müdürlüğü,  Rektörlük Özel Kalem Müdürlüğü ve Hukuk Müşavirliği şeklinde sıralanabilir. 

Bu birimler sahip oldukları izlekler ve iş yapıları sayesinde Üniversite için yüksek katma değer 

üretmektedir. 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü Atılım Üniversitesi bilgi sistemleri yönetimi ve bilgi 

teknolojileri altyapısının yönetimini ve gerçekleştirmektedir. Direktörlük bünyesinde yazılım, 

donanım, veri yönetimi, sistem parkuru ve bilişim ağları yönetim ve idamesine ilaveten Öğrenci Bilgi 

Sistemi (ATACS) geliştirmesi de fazlandırılmış prohe dâhilinde devam etmekte, aktif olarak 

kullanılmaktadır.  

Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı çerçevesinde şu bileşenlere yönelik hizmet ve altyapı 

sağlanmaktadır: Kurumsal Ağ Altyapısı Yönetimi, Kurumsal E-posta Altyapısı Yönetimi, Kurumsal 

Veri Merkezi Yönetimi, Kurumsal/Kişisel Web Sayfaları Yönetimi, Öğrenci Bilgi Sistemi (ATACS) 

Yönetimi, Atılım Bilgi Sistemi (ATIS) Yönetimi, Kurumsal İş Zekâsı Yönetimi, Laboratuvarlar, 

Yazılım, Donanım ve Ağ Altyapısı Yönetimi, Bilgi Teknolojileri Yardım Masası Yönetimi, Atılım 

TV Yönetimi 

Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı çerçevesinde şu bileşenlere yönelik süreç ve iş akışları 

gerçekleştirilmektedir: Bilgi ve İletişim Altyapı İzleme ve Kontrolü, Değişiklik Süreç Yönetimi, 

Sürüm Güncelleme ve Hizmete Alma Süreç Yönetimi, Hata ve Talep Çözümleme Süreç Yönetimi, 

Problem Çözümleme Süreç Yönetimi, Bilgi Güvenliği Süreç Yönetimi, Sürekli Hizmet Kalitesi 

İyileştirme Süreç Yönetimi.  

Üniversite bünyesinde bilgi ve iletişim altyapı ve teknolojilerine dair her türlü soru, sorun, şikâyet, 

talep ve benzeri gereksinim ve ihtiyaçlar, kurum iç müşteri ilişkileri yönetimi çerçevesinde BT Yardım 

Masası üzerinden sevk ve idare edilerek kayıt altına alınmakta, çözüm üretilmektedir. 

Atılım Üniversitesi, Türkiye'deki tüm üniversitelere, Türk Telekomdan kiralanan Frame Relay, ATM, 

Metro Ethernet ve G.SHDSL hatlar kullanılarak hizmet sağlayan Ulusal Akademik Ağın 

(ULAKNET) bir üyesidir. ULAKNET'in altyapısından faydalanarak kullandığımız 30 Mbps bant 

genişliğine sahip kapasitenin yanı sıra, Türk Telekom'dan 150 Mbps bant genişliğine sahip 

MethroEthernet hizmeti alınmaktadır. Üniversitenin toplam bağlantı kapasitesi 180 Mbps bant 

genişliğine sahiptir. 

Toplam bağlantı kapasitemiz öğrencilerimiz ile idari/akademik mensuplarımızın hizmetine Bilgi ve 

İletişim Teknolojileri Direktörlüğü tarafından kablolu ve kablosuz yerel ağ bağlantıları aracılığıyla 

tahsis edilir. Üniversitenin kablosuz ağına kampüs içinde kapalı ve açık alanlarda erişim 

sağlanmaktadır. Kablosuz ağımız üzerinde, EduRoam (Education Roaming - Eğitim Dolaşımı) ve 

Atilim_Wifi sinyalleri aktiftir. EduRoam, üye kurumların kullanıcılarının, kendi kurumları dışındaki 

diğer eğitim kurumlarında da kendi bağlantı hesaplarıyla ağ kullanımını olanaklı kılan sistemdir. 

Atilim_Wifi ise, EduRoam sertifikasını desteklemeyen mobil cihazlar için oluşturulmuş bir sistemdir. 

http://www.ulakbim.gov.tr/ulaknet/
http://www.eduroam.org.tr/whatis.php
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Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü, Üniversite yönetimi tarafından 

belirlenen stratejiler ve hedefler doğrultusunda ağ kaynaklarının en etkin ve verimli biçimde 

kullanımını sağlar. Bu amaçla, Üniversitenin ağ kaynaklarının tüm kullanıcılar arasında adil 

paylaşımını sağlayan, başkalarının kullanımını kısıtlayacak veya kaynaklara zarar verebilecek olan 

tehlikeleri önleyen, kurumun ve kullanıcıların şahsi bilgilerinin ve gizliliğinin korunmasını sağlayan 

tedbirleri alır. 

Atılım Üniversitesi, öğrencileri ve idari/akademik personelinin, Üniversite'nin teknoloji altyapısından 

yararlanarak kurumsal e-posta hizmeti almalarına olanak tanımaktadır. Ayrıca e-posta hesapları, 

öğrencilerin, proxy servisinden yararlanabilmesi ve bilgisayar laboratuvarlarındaki bilgisayarları 

kullanabilmeleri için de gereklidir. 

Atılım Üniversitesi'nin tüm öğrenci, idari/akademik personel, bölüm/birim/merkez ve ofis bilgileri, 

elektronik iş süreçleri ve bu bilgiler aracılığıyla oluşturulan İş Zekâsı raporları, kurumsal bilgi ve 

enformasyon altyapısı olan Atılım Bilgi Sistemi (ATIS) ve Öğrenci Bilgi Sistemi ATACS (Atılım 

Academic System) projeleri üzerinde yürütülmektedir. 

Atılım Üniversitesi Atılım Akademik Sistemi (ATACS), öğretim üyeleri, idari çalışanlar ve 

öğrencilerin tüm akademik süreçlerini elektronik ortamda yerine getirmelerini sağlayan, web erişimli 

bir otomasyon uygulamasıdır. 

Öğrenciler için ATACS uygulaması ile ders kaydı yapma, ders ekleme/silme, not görme, ders geçme, 

sınıf geçme, mezuniyet, vb. gibi, "Yüksek Öğrenim Hayat Çevrimi- Higher Education Life 

Cycle"  süreçleri olarak adlandırılan akademik süreçler takip edilir. 

Öğretim üyeleri ATACS uygulaması ile danışmanlık işlemleri, verilen dersler, sınav yapma, sınav 

değerlendirme, not verme işlemleri, vb. akademik süreçleri takip ederler. 

Öğrenci İşleri Direktörlüğü çalışanları, Mali İşler Direktörlüğü çalışanları, Mezunlarla İletişim ve 

Kariyer Planlama Koordinatörlüğü çalışanları gibi idari çalışanlar da rapor hazırlama, diploma, 

transkript, öğrenci belgesi, vb. resmi evrakları hazırlama, öğrenci harç işlemleri, burs işlemleri gibi 

çalışmaları ATACS aracılığıyla yerine getirirler. 

Atılım Bilgi Sistemi (ATIS), Atılım Üniversitesinin tüm öğrenci, idari/akademik personel, 

bölüm/birim/merkez ve ofis bilgilerinin bulunduğu, elektronik iş süreçlerinin yürütüldüğü ve bu 

bilgiler aracılığıyla oluşturulan İş Zekâsı raporlarının bulunduğu, kurumsal bilgi ve enformasyon 

altyapısıdır. 

ATIS, Atılım Üniversitesi altyapısında bulunan diğer bütün veri kaynaklarına referans olma görevini 

yerine getirir. Bu anlamda kurumsal veri altyapısının bel kemiği niteliğindedir. 

Kurumsal referans verileri ve iş süreçlerinin yönetim ekranlarını barındırması bakımından ATIS, aynı 

zamanda, kurumsal Intranete açılan bir portal vazifesi görür ve sadece Atılım Üniversitesinin 

öğrencileri ve mensupları tarafından erişilecek şekilde şifre ile erişime açıktır. 

Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü bünyesindeki çalışmaların ISO 27001 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasyonuna yönelik ön hazırlıklar, kapsam belirleme ve tedarik 

süreçleri yürürlüktedir. 

http://sis.atilim.edu.tr/
http://atis.atilim.edu.tr/
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Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü ve Atılım Üniversitesi’nde teknolojisi altyapısındaki 

gelişmelere dair daha detay bilgi ve belgeler, bu rapor eklerinde ve https://www.atilim.edu.tr/tr/its adresli 

internet adresinde ayrıca incelenebilir. 

Arşiv ve Belge Yönetim Koordinatörlüğü bilginin etkin olarak yönetildiği ve Üniversite kurumsal 

hafızası ile bilgi akışı için kritik önemdeki bir diğer bilgi yönetim birimidir. Elektronik haberleşmede 

kalitenin arttırılması için kurum içi ve kurumlar arası iletişimi düzenleyen resmi yazışma yönetmeliği, 

kayıtlı elektronik posta (KEP) web servisleri, e-Yazışma paketi gibi mevzuat ve standartlar 

oluşturulmuştur. Bu bağlamda Üniversitenin işlerlik gösteren Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

(EBYS) uygulamasının 2018 yılında yönetsel faaliyetlere katkı devam etmiştir. 

Günümüzde çok önemli bir stratejik güç olduğu kabul edilen bilginin yönetilmesi sürecinde 

vazgeçilmez bir unsur olan EBYS, bilgi yönetimi konusunda üniversitemizde özetle şu faydaları 

sağlamaktadır.  

1. Bilginin karar vericilere sistematik bir şekilde ulaştırılması,  

2. Bilginin gereksiz birikiminin önlenmesi, belge ve bilgiye boğulmuş bir ofis ortamından, kâğıtsız 

ve verimli çalışan bir ofis ortamına geçişin temin edilmesi,  

3. Belgelerin gruplanarak belli bir güvenlik derecesinde saklanması,  

4. Belgenin bilmesi gereken prensibine uygun olarak personel arasında paylaşılması,  

5. Belgelerin ilgili adreslere süratle havale edilmesi ve dağıtılması,  

6. Belgenin ve içeriğinin tarihsel araştırmalara kaynak olmasına ve kurumsal hafızanın oluşmasına 

katkı sağlanması. 

Atılım Üniversitesi’nde 05 Haziran 2017 tarihi itibariyle Elektronik Belge Yönetim Sistemine 

geçilmiş olup, bu tarihten itibaren oluşturulan belgeler Güvenli Elektronik İmza ile onaylanmaktadır. 

Üniversitemiz için "atilim.rektorluk@hs03.kep.tr" Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi alınmıştır. 

Aktif kullanıcı sayısı 890 kişidir. 

2018 yılında; 1) Elektronik Belge Yönetim Sistemiyle üretilen evrak: 13250, 2) Kayıtlı Elektronik 

Posta (KEP) vasıtasıyla kurum dışı gelen evrak: 1189, 3) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) vasıtasıyla 

kurum dışı giden evrak: 868, 4) Teknik işler Arıza Talep formu: 679, 5) Etkinlik Talep Formu: 285, 

6) Durum Tespit Raporu: 133 adettir. 

Evrak üretim, dağıtım, kayıt ve benzeri tüm arşiv ve belge yönetim süreçlerinde sarf malzemeleri 

dikkate alındığında Atılım Üniversitesi EBYS sayesinde üretilmeye CO2 miktarı 8453 kg, kurtarılan 

yetişkin (+10 yıl) ağaç sayısı 29, harcanmayan su miktarı 149.177 litre ve engellenen her nevi atık 

miktarı 597 kg seviyesinde olmak üzere, çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik açısından da 

insanlığa katkı sağlanmıştır. 

Arşiv ve Belge Yönetim Koordinatörlüğü çalışmalarına dair ilave bilgi ve belgeler bu rapor ekinde ve 

https://www.atilim.edu.tr/tr/arsivkoord  adresinde incelenebilir. 

İletişim ve Yazı İşleri Koordinatörlüğü bünyesinde özellikle 1) Mütevelli Heyet Başkanlığı’na 

kurum içi ve kurum dışından iletilen tüm evrakların Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 

üzerinden iş akışının hızlı, etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak, 2) Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

Direktörlüğü, Öğrenci Mali İşler Müdürlüğü, Öğrenci İşleri Direktörlüğü ile koordineli olarak 

https://www.atilim.edu.tr/tr/its
https://www.atilim.edu.tr/tr/arsivkoord
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Üniversitemiz Burs Yönetmeliği uyarınca burs çalışmalarını yapmak, 3) Öğrenci, öğrenci aileleri, 

öğretim elemanları ve Üniversitemizin tüm birimleri ile yönetim arasındaki iletişimi sağlamak ve 

talepleri takip etmek ve 4) Öğrenci ve öğrenci ailelerinin burs, öğretim ücreti vb talep ve önerilerini 

almak, bilgi vermek, yönlendirmek ve yazışmalarını yapmak kapsamındaki görevleri hem bilginin 

yönetimi hem de iç paydaşala ilişki yönetimi açısından yüksek katma değerli bir faaliyet çerçevesidir. 

Bu çalışmaların haricinde; 1) Yazışmaları yapmak, takip etmek, ilgili birimlere dağıtmak; Dosyalama 

ve arşivleme işlerini yapmak; 2) Noter nezdindeki işlemleri yapmak, 3) Mütevelli Heyet 

toplantılarında alınan kararları yazmak, imzaya sunmak, arşivlemek, 4) Üniversitenin kurum dışı 

gönderilecek posta ve kargo dağıtımlarını yapmak, 5) Üniversitemiz öğretim elemanlarının Web of 

Science kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makalelerini takip etmek, raporlamak şeklinde bir 

dizi taktik ve operasyon seviyeisnde çalışmaları da mevcuttur. 

İletişim ve Yazı İşleri Koordinatörlüğü çalışmalarına dair ilave bilgi ve belgeler bu rapor ekinde ve 

https://www.atilim.edu.tr/tr/iletisim-ve-yazi-isleri-koordinatorlugu adresinde incelenebilir. 

Hukuk Müşavirliği, Atılım Üniversitesi’ni adli ve idari merciler nezdinde hukuki düzeyde temsil 

etmek ve üniversitenin sahip olduğu her türlü hakları korumak ile görevli olup; üniversitenin tüm 

birimlerine,  hukuki konularda danışmanlık hizmeti vererek üniversitenin işleyişinde ortaya çıkan 

hukuki konuların mevzuata uygun,  sorunsuz, etkin ve objektif bir biçimde yürütülmesini, bu suretle 

üniversitenin her türlü karar, işlem ve eylemlerinin tümünü hukuka uygun olarak icra edilmesini 

sağlamaktadır. Üniversitenin taraf olduğu tüm dava ve işlerde Üniversite, Hukuk Müşaviri ve 

Avukatları aracılığı ile temsil edilmiş, iddia ve savunma hakları kullanılmış,  anlaşmazlıkları önleyici 

hukuki tedbirlerin zamanında alınması için gerekli çalışmalar yürütülmüştür. 

Hukuk Müşavirliği çalışmalarına dair ilave bilgi ve belgeler bu rapor ekinde ve 

https://www.atilim.edu.tr/tr/hukuk-musavirligi adresinde incelenebilir. 

Mütevelli Heyet Özel Kalem Müdürlüğü ve Rektörlük Özel Kalem Müdürlüğü temel olarak 

Atılım Üniversitesi en üst yönetim kademeleri olan Mütevelli Heyeti ve Rektörlük Yönetimi’nin 

kurum içi ve dışındaki bilumum temas ve bilgi akışında, üst yönetim adına her nevi yazılı ve sözlü 

bilgi, etkileşim ve organizasyon açısından, Yönetim ile Üniversitenin en uç birimler, tüm kamu kurum 

ve kuruluşları ve aynı zamanda ilgi diğer tüm bireysel ve kurumsal paydaşlarla ilişkilerin eşgüdümü 

ve sağlık yürütülmesinde bilgi akışı ve ilişki yönetiminde kritiklik arz eden birimler olarak öne 

çıkmaktadır. 

Bu alan dâhilindeki akademik ve idari göstergereler, çalışmalar ve çıktılara örneklem niteliğinde 

olmak üzere, bu çalışmanın EKLER bölümünde şu başlıklar ayrıca incelenebilir: 

 EK B5_3 Arşiv ve Belge Yönetimi Koordinatörlüğü 

 EK B5_3 Atılım Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 

 EK B5_3 Atılım Üniversitesi Bilgisayar Ağı, Internet ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi 

 EK B5_3 Atılım Üniversitesi Burs Yönetmeliği 

 EK B5_3 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Direktörlüğü 

 EK B5_3 Hukuk Müşavirliği 

 EK B5_3 İletişim ve Yazı İşleri Koordinatörlüğü  

https://www.atilim.edu.tr/tr/iletisim-ve-yazi-isleri-koordinatorlugu
https://www.atilim.edu.tr/tr/hukuk-musavirligi
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5.4. Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi  

Satınalma Direktörlüğü, Atılım Üniversitesi için mal ve hizmet tedariki gerçekleştiren ihtisas birimidir. 

Direktörlük görev kapsamında; (1) Atılım Üniversitesinin eğitim ve araştırma ihtiyaçları öncelikli olarak 

dikkate alınarak, alım, satım, hizmet, yapım, kiralama işlerinin en uygun fiyat, zaman ve koşulda, 

üniversite çıkarları gözetilerek temin edilmesi, (2) satın alınan demirbaş ve sarf malzemelerinin, muayene 

kabul komisyonu tarafından kabulünün yapılması ve talep birimlerine belge karşılığında zamanında 

teslimatının sağlanması, (3) periyodik bakım gerektiren hizmet alımlarının takibinin ve gerekli durumlarda 

yıllık bakım sözleşmesinin yapılması, (4) alınan demirbaş malzemelerin kayıtlarının yapılması için ilgili 

belgelerin Demirbaş ve ayniyat birimine ulaştırılması işlevleri yer almaktadır. 

Vakıf üniversitelerinde tedarik yönetimi için yeni bri mevzuat çerçevesi uygulamadadır. Vakıf 

Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (o) bentleri ile ek 10 uncu ve ek 14 üncü maddelerine dayanılarak 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanmak, 16.11.2018 tarih ve 30597 sayılı Resmi 

Gazete’te yayınlanmak üzere, yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamında 

“hizmet” tarifi; bakım ve onarım, taşıma, peyzaj ve çevre bakımı, tercüme, haberleşme, sigorta, araştırma 

ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, avukatlık, danışmanlık,  tanıtım, basım ve yayım, 

temizlik, yemek hazırlama, barınma ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, 

meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım 

hizmetlerini ve benzeri hizmetler ile çerçevelenmiştir. 

Yönetmelik ile mal ve hizmet alımlarında açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü, pazarlık 

usulü ve doğrudan temin şeklinde, ilgi tedarikin özelliklerine göre farklı satın alma yöntemleri tayin 

edilmiştir. Tedarik sürecinde talep edilen ürün/hizmet piyasa şartlarına ve ürün özelliklerine göre 

değişiklikler göstermekle birlikte; teslim süresi, fiyatı, işin veya ürünün niteliği, var ise ürün sertifikaları, 

diğer belgeler ve satış sonrası destek, ürünün teslim şekli, yeri ve ödeme koşulları gibi ölçütler şartnamede 

belirlenmiş ve tüm tedarik işlemlerinde göz önüne alınmaktadır.  

Teknik Şartname genellikle talebi yapan birim tarafından hazırlanmakla birlikte satın alma işlemi 

gerçekleşmeden önce sözleşmeler imzalanmaktadır. Garanti süresi ve sözleşme ile bazı durumlarda 

teminat belgesi ile hizmetlerin uygunluğu ve kalitesi güvence altına alınmaktadır. Direktörlük, dışarıdan 

alacağı mal ve hizmetlerin alımı, satışı, fiyatı, satış sonrası işlemleri vb. konularında ölçütlere sahip olup, 

bu konuda gerek garanti koşullarını gerekse firma niteliklerini göz önüne almaktadır. 

Yeni mevzuata istinaden ve hâlihazırdaki satınalma süreçleri çerçevesinde Üniversite dışından tedarik 

edilen hizmetlerin kalitesinin ilgi hizmet şartnamesi temelinde ölçme, değerlendirme ve takibi açısından 

hizmeti alan Kurum içi birim ile raporlama ve takip çizelgelerine dair eşgüdüm sağlanarak ilgi tedarikçi 

için bir karne sisteminin oluşturulması, tedarikçinin hizmetinin belirli niteliklere göre ve ilgi Kurum içi 

faydalanıcı birim tarafından değerlendirilmesi, tedarikçinin farklı ölçütlere göre dönemsel performans 

eğilimini takip edilmesi, hizmet kalitesi ve hizmet seviyesi açısından riskli ya da sorunlu hale gelen dış 

yüklenici hizmetlerine dair ilgi tedarikçilerle gözden geçirme, düzeltici-önleyici faaliyet planlamasının 

yapılması ve benzeri uygulamalar Direktörlük nezdinde yeni mevzut yapısıyla ve ihale süreçleriyle daha 

etkin yönetilebileceği bir yapılanma söz konusudur. 

Bu alandaki mevcut çerçeveye ilişkin olarak, bu çalışmanın EKLER bölümünde şu başlık ayrıca 

incelenebilir: EK B5_4 Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği  
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5.5. Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği, Kamuoyunu Bilgilendirme  

Bir ülkenin ilerlemesi üniversitelerdeki yeni fikirlerin filizlenmesi ve buluşların topluma mal 

edilmeleri ile sağlanmıştır. Toplumdan kopuk bir üniversite olmayacağı gibi üniversiten kopuk bir 

toplumda olamaz. O nedenle üniversitelerin en önemli görevlerinden birisi de şüphesiz kamuyu 

bilgilendirmektir.  Atılım Üniversitesi kamuyu bilgilendirme görevini ise laiki ile yapmaktadır. 

Öğretim üyelerimiz çeşitli medya kuruluşlarında kamuyu bilgilendirmek için açık oturumlarda 

görüşlerini açıklamaktadırlar. Yine öğretim üyelerimiz çeşitli kamu kuruluşlarında ihtisaslaştıkları 

konularda danışmanlık, hakemlik ve bilirkişilik hizmetlerini vermektedirler. 

Atılım Üniversitesi şeffaf yönetim anlayışının bir gereği olarak Bölüm, Fakülte ve Üniversite ile ilgili 

tüm bilgileri güncel olarak Üniversite ana internet sayfası aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmaktadır. 

Üniversite iç paydaşlarının bilgi talepleri de bu anlayışla karşılanmaktadır.  

Üniversite bünyesinde ve Üniversite aracılığıyla üretilen tüm bilimsel çalışmalar ve etkinlikler 

Üniversite Kütüphanesi'nin kurumsal açık arşivinde açık kaynak olarak İnternet üzerinden 

http://kurumsal.library.atilim.edu.tr/ adresinden sunulmaktadır.  

Üniversite, tüm etkinliklerini ve öz değerlendirme bilgilerini bir kısıt koymaksızın Kurumsal İletişim 

ve Tanıtım Direktörlüğü aracılığıyla da basın üzerinden paylaşmaktadır. 

Kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği ve doğruluğu yönetsel kademeler tarafından 

denetlenmektedir. Kurumsal arşiv üzerinden sunulan bilgilerin güvenilirliği de bilimsel süreçlerin 

kalitesine özen gösterilerek denetlenmeye çalışılmaktadır. Bu alanda yapılacak yönetsel model 

çalışmaları ve performans yönetim sisteminin önemli başlıklarından birisinin bu olması için gerekli 

hassasiyet gösterilmektedir. Bu şekilde kamuoyunda da daha açık, güvenilir ve kurumsal bir Atılım 

Üniversitesi imgesi oluşturulmuş olacaktır. 

Üniversitemiz artırımcı yaklaşımla oluşturduğu yönetsel yapısını EFQM Mükemmellik Modeli hedefi 

doğrultusunda geliştirmeyi sürdürmektedir. Bu bağlamda iç ve dış kalite süreçlerini geliştirmektedir.  

Veriler ve süreçlerle yönetimin esas alındığı kalite güvence sistemi çerçevesinde başta stratejik 

planlama süreci ve performans yönetim sistemi olmak üzere ölçme ve izleme uygulamaları 

Performans Yönetimi Projesi kapsamındadır. Akademik performans sistemi ile de bütünleştirilecek 

olan performans yönetim sistemi tamamlandığında etkinlik/verimlilik ölçümü ve izlenmesinin 

yanında hesap verebilirlik konusunda da önemli bir kilometre taşı geride bırakılmış olacaktır. Bunun 

yanında mevcut memnuniyet anketleri kapsamındaki sorular detayında yapılması planlanan 

iyileştirmelerle yöneticilerin liderlik özelliklerinin değerlendirilmesi planlanmaktadır. 

Üniversite 2006’da 2007-2009 dönemi için ilk stratejik planını hazırlamıştır. Bu stratejik planı 

hazırlamak için Üniversite'de değişik düzeylerden katılım ile kapsamlı GZFT analizi yapılmıştır. Plan 

2009’da 2010-2014 dönemi için, 2014’te ise 2015-2019 dönemi için güncellenmiş, GZFT analiz 

sonuçları gözden geçirilmiştir. Stratejik planın güncellenmesi ile ilgili çalışmalar, iç değerlendirme 

çıktılarının da girdi olarak kullanılmasıyla bir sonraki yıl için devam etmektedir. Bütün bunlar, kurum 

içindeki diğer kalite güvence uygulamalarıdır. 

Üniversite içinde akademik performans değerlendirme, ders ve öğretim elemanı değerlendirme 

anketleri, personel ve öğrenci memnuniyet anketleri gibi kalite takip ve kalite yönetim uygulamaları, 

birimlerin kurum içi incelenmesi ve değerlendirilmesi kurumun güçlü ve zayıf noktaları ile ilgili 

http://kurumsal.library.atilim.edu.tr/
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bilinci ve aynı zamanda yöneticilerle personelin hesap verebilirliğini artırmıştır. Kalite yönetimi 

yaklaşımları, öğrencilerin memnuniyeti, akademik ve idari personelin farkındalık eğitimleri öğretim 

kalitesi ve araştırma faaliyetleriyle ilgili gelişmelerin, eğilimlerin anlaşılmasına ilişkin göstergeler 

sağlamıştır. 

Yönetim, Üniversite politikaları ile düzenlendiği gibi Fakülte Dekanları ve Enstitü Müdürleri ile 

genellikle Üniversite Senatosu ve Dekanlar Kurul toplantıları kanalıyla toplanma imkânına sahiptir. 

Kurum içi hesap verebilirlik adına, yönetim ve idare kararları için bölüm ve fakültelerden alınan geri 

bildirimlere bakılmaktadır. Bütün Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu kararları vb. 

tüm ilgililere iletilmektedir. Bunun yanı sıra, e-posta, web sayfası, Moodle sistemi gibi bilgi 

teknolojileri kullanılarak alınan kararlar ilgili birimlere ve kişilere ulaştırılmaktadır. 

2010-2011 akademik yılından başlamak üzere tüm akademik bölüm ve fakülteler bir kurum içi 

inceleme sürecinden geçmektedir. Tüm birimlerin akademik faaliyetleri ve planları, her bir birimin 

yaptığı sözlü sunumlar dizisi ile üst yönetimce incelenmektedir. Üst yönetim iyileştirme için birimlere 

geri bildirimlerde bulunmaktadır. Bu süreç düzenli zaman aralıkları ile sürdürülmektedir. 

Akademik ve idari uygulamaların kalitesini iyileştirmeye yönelik birçok çalışma olmasına rağmen, 

sürekli iyileştirme için geri bildirim sistemi gibi iyi tanımlanmış ve sistematik bir sürece de gereksinim 

duyulmaktadır. Üniversite, yönetim ve idareye yönelik performans ölçümüne yönelik somut 

girişimlerde bulunmuştur. Bununla birlikte, etkin olmayan örgütsel iletişim ve bilgi paylaşımı, tüm 

personel ve öğrencilerin karar alma sürecine yeterli olmadığı düşünülen katılım düzeyi gibi üstesinden 

gelinmesi gereken bazı engeller de söz konusudur. Stratejik planın daha sistematik bir şekilde 

uygulanması ve izlenmesi de yönetimin etkinliğini ve hesap verebilirliğini artırmaya yardımcı 

olacaktır. Bu kapsamda yukarıda sözü edilen “Kalite Güvence Sistemi” bu iyileştirmelerin yer alacağı 

şekilde oluşturulmaktadır. 
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6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

2547 sayılı yasaya uygun kurulmuş olan Atılım Üniversitesi temel olarak bir vakıf üniversitesi 

olmanın özelliklerini sergilemektedir. Mevcut mevzuat kapsamında ancak aynı zamanda diğer vakıf 

üniversiteleri, ulusal ve uluslararası yükseköğretim kurumları ile işbirliği halinde, değişen küresel 

koşullara göre yönetim yapısını toplam kalite yönetimi anlayışı çerçevesinde sürekli geliştirmektedir. 

Kamu tüzel kişiliği olarak faaliyetlerini sürdüren Atılım Üniversitesi, Kurucu Atılım Vakfı tarafından 

sağlanan mali kaynakları ile başlangıçta gerekli tüm altyapı yatırımlarını gerçekleştirmiş, öğrenci 

ücretleriyle de faaliyetlerini yerine getirecek düzeyde mali kaynağa sahip hale gelmiştir.  

Tüm yönetim faaliyetleri kaynakların etkin ve verimli kullanılması yönünde planlı bir şekilde 

yürütülmektedir. Mali kaynak kısıtları doğal olarak önceki bölümlerde belirtilen tüm yönetim 

başlıklarında etkili olmaktadır. Toplam kalite yönetimi anlayışı içerisinde tüm yönetim başlıkları 

altında yer alan iyileştirmeye açık alanları topyekün iyileştirmek amacıyla kapsamlı olarak stratejik 

planlamanın bir parçası olarak kurumsal kaynak planlaması temelli projeler yürütülmektedir. Bu 

kapsamda yönetim geliştirme projeleri, performans yönetimi, bilgi yönetimi projeleri örnek olarak 

verilebilir. 

Atılım Üniversitesi, eğitim ve araştırmada Türkiye’de ilk 10, dünyada ise ilk 500 üniversite arasında 

sürekli yer almak ileri görüşü ile temel hedeflerini niceliksel büyüme, niteliksel gelişme ve 

akreditasyon olarak tanımlamıştır. 

Atılım Üniversitesi, akademik ve idari çalışanları ile eğitim-öğretime özel önem veren ve bir araştırma 

üniversitesi olma yolunda kuvvetli yönlere sahip bir yükseköğretim kurumudur. Üniversite üst 

yönetimin araştırmaya yönelik ileri görüşü ve yönlendirmeleri ile eğitimde güçlü olmaya ilaveten bir 

araştırma üniversitesi olma yolunda önemli kazanımlar sağlanmıştır.“Güçlü Akademik Kadro”, 

“Gelişmeye Dönük İradenin Güçlü İfadesi”, “Yenilikçilik ve Girişimcilik”, “Kampüs Altyapısı”, 

“Akademik Özgürlük”, “Nitelikli Araştırmalar” kuvvetli yönlerine örnek olarak verilebilir.  

İyileştirmeye açık alanları arasında ise “Öğrenci Katılımı”, “Paydaş Katılımı”, “İletişim”, “Kaynak 

Yaratma, Geliştirme”, “Kurumsal Gelişim İlkesi” sayılabilir. Diğer taraftan, öğrencilerin yemek, 

ulaşım, konaklama/yurt hizmetlerinin kapasitesinin iyileştirilmesi üniversitenin öğrenci 

memnuniyetinin, dolayısıyla nitelikli tercih edilebilirliğinin sürdürülebilir olması bakımından 

kritiktir. Üniversitenin öğrenci kapasitesinin artırılması durumunda mevcut sosyal yaşam alanlarının 

artırılmasına daha da ihtiyaç duyulacaktır. İyileştirmeye açık alanlarda ilerleme kaydedilerek yeni 

yapılandırmalarına sağlanabilmesi durumunda Üniversitenin yakalamış olduğu başarıların 

sürdürülebilirliği sağlandığı gibi yeni başarıları elde etme potansiyeli de artacaktır. 
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Fen Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü düzeyinde yeni program açılması, müfredat oluşturulması 


ve mevcut müfredata değişiklik, yeni derslerin açılması ile ilgili süreçler “Fen Bilimleri 


Enstitüsü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi”’nde belirtilmiştir (Süreç No: 1/A, 1/B, 2). 


Enstitüye bağlı öğretim programlarının amaçları, kazanımları, ders bilgi paketleri ve program 


yeterliliklerinin TYYÇ ile uyumu https://www.atilim.edu.tr/tr/ects/site-courses/programlar/yuksek-lisans  


ve https://www.atilim.edu.tr/tr/ects/site-courses/programlar/doktora  web sayfalarında paylaşılmıştır.  


“Fen Bilimleri Enstitüsü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi”’nde yer alan yeni program 


açılması ile ilgili süreçler dâhilinde (Süreç No: 1/A, 1/B, 2) Enstitümüz bünyesine YÖK 


Başkanlığının 75850160-104.01.03.01-E.56627 sayılı 18.07.2018 tarihli Yükseköğretim 


Yürütme Kurulu toplantısı kararına istinaden “Makine Mühendisliği Tezli/Tezsiz Yüksek 


Lisans (İngilizce)” ve “Mimarlık Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans (Kısmi İngilizce)” programları 


eklenmiştir. 


Fen Bilimleri Enstitüsü paydaşları arasında programların sürekli izlenmesi ve güncellenmesine 


dair herhangi bir değerlendirme mekanizması mevcut olmayıp, söz konusu değerlendirme 


mekanizmasının geliştirilmesi planlanmaktadır. 


Fen Bilimleri Enstitüsünde öğrencilerin öğrenim sürecinde aktif rol aldığı dinamik bir sistemin 


geliştirilmesine yönelik çalışmalar planlanmaktadır. 


Fen Bilimleri Enstitüsünde öğrenci kabulü “Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim 


Yönetmeliği” hükümlerince yapılmakta olup, söz konusu süreçler “Fen Bilimleri Enstitüsü 


Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi”’nde tanımlanmıştır (Süreç No: 3/A, 3/B).  


Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki akademik kadroyu Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat 


Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde görev alan tam zamanlı 


akademisyenler oluşturmaktadır. Yarı zamanlı akademisyen görevlendirilmeleri ise ilgili Ana 


Bilim Dalı önerisiyle 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca Fen Bilimleri Enstitüsü 


Yönetim Kurulu kararıyla yapılmaktadır. Bu nedenle tam zamanlı akademik kadroyla ilgili tüm 


süreçler ilgili Fakültelerce takip edilmektedir. 


Fen Bilimleri Enstitüsünde eğitim-öğretim faaliyetleri Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat 


Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin mevcut imkânlarıyla yürütülmekte 


olup, bu konuyla ilgili tüm süreçler ilgili fakültelerce yürütülmektedir. 


Fen Bilimleri Enstitüsü olarak lisansüstü eğitime teşvik amaçlı araştırma potansiyeli olan 


öğrencilere olanak tanımak üzere “Atılım Üniversitesi Lisansüstü Burs Yönergesi” yayınlanmış 


ve uygulanmaktadır. Söz konusu yönerge ile hem üniversitemiz öğretim elemanlarına hem de 


yönerge kapsamında belirli bir başarı kıstasını sağlamış aday öğrencilere burs sağlanarak 


araştırma ve geliştirme faaliyetleri teşvik edilmektedir.   


Fen Bilimleri Enstitüsünde Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar 


Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin eğitim-öğretim araştırma kaynakları kullanılmaktadır.   


Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki akademik kadroyu Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat 


Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde görev alan tam zamanlı 



https://www.atilim.edu.tr/tr/ects/site-courses/programlar/yuksek-lisans

https://www.atilim.edu.tr/tr/ects/site-courses/programlar/doktora
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akademisyenler oluşturmaktadır. Bu nedenle tam zamanlı akademik kadroyla ilgili tüm süreçler 


ilgili Fakültelerce takip edilmektedir. 


Fen Bilimleri Enstitüsünde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ölçen bir sistem 


bulunmamaktadır. Ancak, söz konusu sistemin geliştirilmesine yönelik çalışmalar 


planlanmaktadır. 


Fen Bilimleri Enstitüsünde yönetim ve idari birimlerin yapısı “Fen Bilimleri Enstitüsü Görev 


ve Çalışma Esasları Yönergesi”’nde açıkça belirtilmiştir. 


Fen Bilimleri Enstitüsüne özel insan kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz 


kaynaklarının tümünü etkin ve verimli kullandığını güvence altına almak üzere bir yönetim 


sistemi bulunmamaktadır. 


Fen Bilimleri Enstitüsüne özel bilgi yönetim sistemi bulunmamaktadır. 


Fen Bilimleri Enstitüsü kurum dışından destek hizmet almamaktadır. 


Fen Bilimleri Enstitüsü ile ilgili tüm güncel bilgiler https://www.atilim.edu.tr/tr/fbe adresinde 


bulunmaktadır. 



https://www.atilim.edu.tr/tr/fbe
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MÜDEK Akreditasyon - Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
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FEDEK Akreditasyon – Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili Edebiyatı Bölümü 


 


http://www.fedek.org.tr/_uploads/docs/2018_2019_AKREDITE_PROGRAMLAR.pdf 



http://www.fedek.org.tr/_uploads/docs/2018_2019_AKREDITE_PROGRAMLAR.pdf
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MÜDEK Akreditasyon - Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü  
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ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ 


ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ 


 


BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç-Kapsam-Dayanak 


 


MADDE 1 – Amaç 


 


Bu yönergenin amacı Atılım Üniversitesi'nde profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi olarak ilk defa 


atanacaklar ile üniversitede bu kadrolarda görev yapanların atama ve akademik yükseltmelerinde 2547 


sayılı kanunun ve ilgili mevzuat ile belirlenen şart ve usullere ilave şartların ve uygulama usullerinin 


belirlenmesidir. 


 


MADDE 2 – Kapsam 


 


Bu yönerge; Atılım Üniversitesi'nde profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi olarak ilk defa atanmaları 


ile üniversitede görev yapan öğretim elemanlarının bu kadrolara yükseltilmelerinde 2547 sayılı 


Yükseköğretim Kanunu, bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirlenen şartlar ile bu şartlara 


ilaveten Üniversite tarafından aranan diğer şart ve usulleri kapsar. 


 


MADDE 3 – Dayanak 


 


Bu yönerge, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130 uncu maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 


ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, 4281 sayılı Kanunu ile Vakıf Yükseköğretim 


Kurumları Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 


 


 


İKİNCİ BÖLÜM 


Öğretim Üyesi İhtiyacı - İstenilen Belgeler - Atama ve Yükseltme Şartları 


MADDE 4 – Öğretim Üyesi İhtiyacı 


Üniversite'nin birimlerine akademik personel istemi eğitim-öğretim, araştırma ihtiyaçları dikkate alınarak 


ve gerekçeleri belirtilerek ilgili bölüm başkanlığı tarafından hazırlanarak dekanlığa sunulur; ve dekanlık 


tarafından uygun görülmesi durumunda Rektörlüğe sunulur. 


 


Talepler Rektörlükçe değerlendirildikten sonra Mütevelli Heyet Başkanlığının oluru ile Rektörlük 


tarafından Üniversite web sayfasında ilan edilir ve ilgili mevzuata uygun olarak ilana çıkılır. 


 


MADDE 5 – Atama/Yükseltme Başvuruları ve İstenilen Belgeler 


 


Adaylar tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve bu 


yönerge ile belirlenen şartları sağladığı, başvurulan görev için yeterliliğini gösterir belgeler, önceki 


akademik çalışmalarını gösterir belgeler, özgeçmiş ile birlikte başvuru dilekçesi ilgili birimin yöneticisine 


her yılın ekim ve mayıs aylarının sonuna kadar sunulur. Yükseltmeler her yılın Ocak ve Eylül ayında 


yapılır. 


Doktor öğretim üyesi, Doçent veya Profesör olarak atanmak/yükseltilmek üzere başvuran adayların bir 


başvuru dilekçesi ile: 


a) Araştırma ve eğitim alanlarında yaptıklarını ve yapmayı planladıklarını özetleyen bir kişisel beyanı, 







1. 18.01.2016 gün ve 01 sayılı Atılım Üniversitesi Senato Kararı ve 17.03.2016 tarihli YÖK Genel Kurul Kararı Rev. 15.06.2016 


2. Rev. 11.01.2018 tarihli Senato Kararı ve 22.02.2018 tarihli YÖK Genel Kurul Kararı  


-- 2 - 


 


 


b) Yayın listesini ve akademik çalışmaları içeren kapsamlı bir CV ve ayrıca; 


 


 EK-1'de belirtilen faaliyetlerle ilgili belgeler, 


 Varsa yayıma kabul edilmiş eserlerinin örneği, 


 Yayınının bulunduğu derginin indekslerde tarandığına ait belgeler, 


 Atıflar ve hakemlikleri kanıtlayan belgeler. 


 


c) Kurum dışı başvurularda üç adet referans mektubu, 


 


d) Yabancı dil bilgisini kanıtlayan bir sınav belgesi (Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin 


anadil olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye'deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir 


programda tamamlamış olanlardan bu belge istenmez) 


 


Bölüm tarafından atanmaya uygun görülen adaylardan programın eğitim dilinde, eğitim ve araştırma 


alanlarıyla ilgili Üniversite camiasına açık bir sunum yapması istenir. 


 


MADDE 6 – Öğretim Üyesi Olarak Atanma ve Yükseltilme Koşulları 


 


Öğretim üyeliği kadrolarına yükseltme ve atanma süreçleri, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilen 


dört Profesör ve bir Rektör Yardımcısı başkanlığında oluşan bir Öğretim Üyesi Atama-Yükseltme 


Değerlendirme Kurulu tarafından yürütülür. Öğretim Üyesi Atama-Yükseltme Değerlendirme Kurulu 


görev süresi iki yıl olup, görev süresi içerisinde her hangi bir sebep ile üyeliği sona eren Kurul üyesi yerine 


aynı usulde ve aynı unvanda öğretim üyesi Öğretim Üyesi Atama-Yükseltme Değerlendirme Kurulunun 


görev süresi sonuna değin atanır. İki yıllık süre sonunda Üniversite Yönetim Kurulu aynı usulde yeniden 


atama yapar. Üniversite Yönetim Kurulu gerek görmesi halinde görevi devam eden öğretim üyesinin 


görevini sonlandırabilir ve yerine aynı usulde, unvanda öğretim üyesi görevlendirebilir. 


 


Öğretim Üyesi Atama-Yükseltme Değerlendirme Kurulu adayların atama veya yükseltme için bu 


yönergede belirlenen asgari koşulları sağlayıp sağlamadıklarını değerlendirir. EK-1'de verilen puanlama 


tablosu esas alınır. Kurul ayrıca adayların: 


 


• akademik ve bilimsel faaliyetlerinin bilime katkısını ve bu katkının düzeyini, 


• bilim insanı yetiştirmeye ve eğitime katkısını, 


• Üniversite ve topluma hizmetini 


 


değerlendirir ve atama ve yükseltmenin uygun olup olmadığı yönündeki görüşlerini içeren raporu 


Rektörlüğe sunar. Aday öğretim elemanı bu yönergede belirlenen asgari koşulları sağlasa dahi Kurul, 


akademik ve bilimsel faaliyetlerinin bilime katkısı ve bu katkının düzeyi, bilim insanı yetiştirmeye ve 


eğitime katkısı, Üniversite ve topluma hizmeti yeterli bulunmayan adayların atama veya yükseltmeye 


uygun olmadığı yönünde görüş bildirilebilir. 


 


Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının atanma ve yükseltilmeleri için bu yönergede belirlenen usul ve 


esasların yanısıra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile diğer yetkili mercilerin aradığı şartları da 


sağlamaları gerekir. 


Puanlama tablosunda yer alan asgari koşulları sağlayan adayın atamasının veya yükseltilmesinin 


yapılmaması hali adaya herhangi bir hak vermez. 


 


Tüm atama ve yükseltme işlemleri Rektörlüğün uygun görüşü ve Mütevelli Heyetinin onayı ile yapılır. 
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6.1 Doktor Öğretim Üyesi 


 


Doktor öğretim üyesiliğe ilk kez atanma ve yükseltme için 2547 sayılı yasada belirlenen şartlarla birlikte 


adayların aşağıdaki tabloda belirtilen koşulları sağlaması gerekir: 


 


Fen Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, 


Sağlık Bilimleri ve Mühendislik 


disiplinlerinde 


(1.1) kategorisinden 50 puan (dahilinde (1.1.1.a) 


kapsamında bir makale olması şartı ile) 


 


Mimarlık, Planlama, Tasarım 


disiplinlerinde 


(1.1) ve (2.4) kategorilerinden toplam 50 puan 


(dahilinde (1.1.1.a) veya (2.4.1.a-b) veya (2.4.2.a-b) 
kapsamında bir etkinlik olması şartı ile) 


 


 


Hukuk disiplininde 


(1.1) ve (1.2) kategorilerinden toplam 50 puan (dahilinde 


1.1.1.a kapsamında bir makale veya (1.1.2.a) ve/veya 


(1.2.1.a) kapsamında toplam üç makale olması şartı ile) 


(15.06.2016 tarihli Senato kararıyla yapılan düzeltme) 


 


Sanat disiplinlerinde 
(1.1), (1.2) ve (2.4) kategorilerinden toplam 50 


puan (dahilinde (1.1.1.a) veya (1.2.1.a) veya 


(2.4.1.a-b) veya(2.4.2.a-b) kapsamında bir etkinlik 


olması şartı ile) 


Sivil Havacılık disiplinlerinde 
(1.1) ve (1.2) kategorilerinden 50 puan (dahilinde 


(1.1.1.a) veya (1.2.1.a) kapsamında bir makale 


olması şartı ile) 


 


6.2 Doçent ve Profesör 


 


Doçentliğe/Profesörlüğe atanma ve yükseltme için 2547 sayılı yasada belirlenen şartlarla birlikte 


adayların disiplinlere göre aşağıdaki tablolarda belirtilen koşulları sağlaması gerekir: 


 


Fen Bilimleri ve Mühendislik 


Tür Doçentlik için asgari koşullar Profesörlük için asgari koşullar 


(1.1.1.a) türü yayın 
150 puan (asgari 100 


puan doktora sonrası) 


300 puan (asgari 200 puan 


doçentlik sonrası) 


Uluslararası etkinlikler (1.1) 230 puan 460 puan 


Atıflar (1.3.2.a) 15 puan 60 puan 


Tamamlanmış tez yönetimi 


(3.1.1.a- b-c)-(3.1.2.a-b-c) 
15 puan 45 puan 


Tamamlanmış araştırma 


etkinlikleri (2.5.1.a-b-c)-


(2.5.2.a-b-c) veya (2.3) 


15 puan 40 puan 


Tüm etkinlikler toplamı 
350 puan (asgari 200 


puan doktora sonrası) 


700 puan (asgari 400 puan 


doçentlik sonrası) 
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Yukarıda belirtilen puanlama kategorilerinden “(1.1.1.a) türü yayın” ve “Uluslararası etkinlikler (1.1)” 


kategorilerinde belirtilen asgari koşullar sağlanmış ve ancak diğer 3 kategoriden birinde makul kabul 


edilebilecek bir puan eksikliği olduğu takdirde diğer kategorilerdeki puan yüksekliği veya akademik 


çalışma/etkinliğin olağan dışında kabul edilebilecek üstün niteliği dikkate alınarak adayın asgari 


koşulları sağladığı kabul edilebilecektir. 


 


Sosyal ve Beşeri Bilimler 


Tür Doçentlik için asgari 


koşullar 


Profesörlük için asgari koşullar 


(1.1.1.a) türü yayın 
120 puan (asgari 70 


puan doktora sonrası) 


240 puan (asgari 140 puan 


doçentlik sonrası) 


(1.2.1.a) türü yayın 40 puan 80 puan 


(1.1) ve (1.2) 200 puan 400 puan 


Atıflar (1.3.2.a-b) 9 puan 35 puan 


Tamamlanmış tez 


yönetimi (3.1.1.a-b-c)-


(3.1.2.a-b-c) 


15 puan 45 puan 


Tamamlanmış araştırma 


etkinlikleri (2.5.1.a-b-c)-


(2.5.2.a- 
b-c) veya (2.3) 


 


10 puan 
 


30 puan 


Tüm etkinlikler toplamı 
350 puan (asgari 200 


puan doktora sonrası) 


700 puan (asgari 400 puan 


doçentlik sonrası) 


 


Yukarıda belirtilen puanlama kategorilerinden “(1.1.1.a) türü yayın”, “(1.2.1.a) türü yayın” ve 


“(1.1) ve (1.2)” kategorilerinde belirtilen asgari koşullar sağlanmış ve ancak diğer 3 kategoriden 


birinde makul kabul edilebilecek bir puan eksikliği olduğu takdirde, diğer kategorilerdeki puan 


yüksekliği veya akademik çalışma/etkinliğin olağan dışında kabul edilebilecek üstün niteliği 


dikkate alınarak adayın asgari koşulları sağladığı kabul edilebilecektir. 


 


Mimarlık, Planlama, Tasarım 


Tür Doçentlik için asgari koşullar Profesörlük için asgari koşullar 


(1.1.1.a) veya (2.4.1.a-b) 


veya (2.4.2.a-b) türü 


etkinlikler 


100 puan (asgari 50 puan 


doktora sonrası) 


200 puan (asgari 100 puan 


doçentlik sonrası) 


(1.2.1.a) 20 puan 40 puan 


(1.1), (1.2) ve (2.4) 200 puan 400 puan 


Atıflar (1.3.2) 9 puan 35 puan 


Tamamlanmış tez yönetimi 


(3.1.1.a- b-c)-(3.1.2.a-b-c) 
15 puan 45 puan 
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Tamamlanmış araştırma 
etkinlikleri 
(2.5.1.a-b-c)-(2.5.2.a-b-c) veya 


(2.3) 


 


10 puan 
 


30 puan 


Tüm etkinlikler toplamı 
350 puan (asgari 200 


puan doktora sonrası) 


700 puan (asgari 400 puan 


doçentlik sonrası) 


 


 
 
Güzel Sanatlar 


Tür Doçentlik için asgari koşullar Profesörlük için asgari koşullar 


(1.1.1.a), (1.2.1.a), (2.4.1.a-b), 
(2.4.2.a-b) veya (2.4.3.a-d-e) 
türü etkinlikler 


130 puan (asgari 80 puan 


doktora sonrası) 


260 puan (asgari 160 puan 


doçentlik sonrası) 


(1.1), (2.1) veya (2.4) 


türü etkinlikler 
230 puan 460 puan 


Tamamlanmış tez yönetimi 


(3.1.1.a- b-c)-(3.1.2.a-b-c) 
--- 16 puan 


Tamamlanmış araştırma 


etkinlikleri (2.5.1.a-b-c)-


(2.5.2.a-b-c) veya (2.3) 


10 puan 30 puan 


Tüm etkinlikler toplamı 
350 puan (asgari 200 


puan doktora sonrası) 


700 puan (asgari 400 puan 


doçentlik sonrası) 


 


Yukarıda belirtilen puanlama kategorilerden “(1.1.1.a), (1.2.1.a), (2.4.1.a-b), (2.4.2.a-b) veya (2.4.3.a-d-


e) türü etkinlikler ” ve “(1.1), (2.1) veya (2.4) türü etkinlikler” kategorilerinde belirtilen asgari koşullar 


sağlanmış ve ancak diğer 2 kategoriden birinde makul kabul edilebilecek bir puan eksikliği olduğu 


takdirde, diğer kategorilerdeki puan yüksekliği veya akademik çalışma/etkinliğin olağan dışında kabul 


edilebilecek üstün niteliği dikkate alınarak adayın asgari koşulu sağladığı kabul edilebilecektir. 


 


Hukuk 


Tür Doçentlik için asgari koşullar Profesörlük için asgari koşullar 


(1.1.1.a) veya (1.2.1.a) 


türü etkinlikler 


120 puan (asgari 80 puan 


doktora sonrası) 


240 puan (asgari 160 puan 


doçentlik sonrası) 


(1.1.5.a), (1.1.5.d) ve (1.2.4.a) 


türü 


etkinlikler 


50 puan 100 puan 


(1.1) veya (1.2) türü etkinlikler 230 puan 460 puan 


Atıflar (1.3.2) 6 puan 12 puan 


Tamamlanmış tez yönetimi 


(3.1.1.a- b-c)-(3.1.2.a-b-c) 
16 puan 48 puan 


Yukarıda belirtilen puanlama kategorilerden “(1.1.1.a) veya (2.4.1.a-b) veya (2.4.2.a-b) türü etkinlikler”, “(1.2.1.a)” 


ve “(1.1), (1.2) ve (2.4)” kategorilerinde belirtilen asgari koşullar sağlanmış ve ancak diğer 3 kategoriden birinde 


makul kabul edilebilecek bir puan eksikliği olduğu takdirde, diğer kategorilerdeki puan yüksekliği veya akademik 


çalışma/etkinliğin olağan dışında kabul edilebilecek üstün niteliği dikkate alınarak adayın asgari koşulları sağladığı 


kabul edilebilecektir. 
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Tüm etkinlikler toplamı 
350 puan (asgari 200 


puan doktora sonrası) 


700 puan (asgari 400 puan 


doçentlik sonrası) 


 


Yukarıda belirtilen puanlama kategorilerden “(1.1.1.a) veya (1.2.1.a) türü etkinlikler”, “(1.2.4.a) türü 


etkinlikler” ve “(1.1) veya (1.2) türü etkinlikler” kategorilerinde belirtilen asgari koşullar sağlanmış ve 


ancak diğer 2 kategoriden birinde makul kabul edilebilecek bir puan eksikliği olduğu takdirde, diğer 


kategorilerdeki puan yüksekliği veya akademik çalışma/etkinliğin olağan dışında kabul edilebilecek 


üstün niteliği dikkate alınarak adayın asgari koşulu sağladığı kabul edilebilecektir. 


 


Sivil Havacılık 


Tür Doçentlik için asgari koşullar Profesörlük için asgari koşullar 


(1.1.1.a) veya (1.2.1.a) 


türü etkinlikler 


100 puan (asgari 50 puan 


doktora sonrası) 


200 puan (asgari 100 puan 


doçentlik sonrası) 


(1.1) veya (1.2) türü etkinlikler 200 puan 400 puan 


Atıflar (1.3.2.a) 9 puan 36 puan 


Tamamlanmış tez yönetimi 


(3.1.1.a- b-c)-(3.1.2.a-b-c) 
--- 16 puan 


Tamamlanmış araştırma 


etkinlikleri (2.5.1.a-b-c)-


(2.5.2.a-b-c) veya (2.3) 


 


10 puan 
 


30 puan 


Tüm etkinlikler toplamı 
350 puan (asgari 200 


puan doktora sonrası) 


700 puan (asgari 400 puan 


doçentlik sonrası) 


 


Yukarıda belirtilen puanlama kategorilerden “(1.1.1.a) veya (1.2.1.a) türü etkinlikler” ve “(1.1) veya 


(1.2) türü etkinlikler” kategorilerinde belirtilen asgari koşullar sağlanmış ve ancak diğer 3 kategoriden 


birinde makul kabul edilebilecek bir puan eksikliği olduğu takdirde, diğer kategorilerdeki puan 


yüksekliği veya akademik çalışma/etkinliğin olağan dışında kabul edilebilecek üstün niteliği dikkate 


alınarak adayın asgari koşulu sağladığı kabul edilebilecektir. 


 


Sağlık Bilimleri 


Tür Doçentlik için asgari koşullar Profesörlük için asgari koşullar 


(1.1.1.a) türü yayın 
150 puan (asgari 100 


puan doktora sonrası) 


300 puan (asgari 200 puan 


doçentlik sonrası) 


Uluslararası etkinlikler (1.1) 230 puan 460 puan 


Atıflar (1.3.2.a) 15 puan 60 puan 


Tamamlanmış tez yönetimi 


(3.1.1.a- b-c)-(3.1.2.a-b-c) 
--- 16 puan 


Tamamlanmış araştırma 


etkinlikleri (2.5.1.a-b-c)-


(2.5.2.a-b-c) veya (2.3) 


15 puan 40 puan 


Tüm etkinlikler toplamı 
350 puan (asgari 200 


puan doktora sonrası) 


700 puan (asgari 400 puan 


doçentlik sonrası) 
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Yukarıda belirtilen puanlama kategorilerinden “(1.1.1.a) türü yayın” ve “Uluslararası etkinlikler (1.1)” 


kategorilerinde belirtilen asgari koşullar sağlanmış ve ancak diğer 3 kategoriden birinde makul kabul 


edilebilecek bir puan eksikliği olduğu takdirde diğer kategorilerdeki puan yüksekliği veya akademik 


çalışma/etkinliğin olağan dışında kabul edilebilecek üstün niteliği dikkate alınarak adayın asgari 


koşulları sağladığı kabul edilebilecektir. 


 


MADDE 7 – Yönergenin Niteliği 


İşbu yönerge Üniversite ile akademik personel arasında akdedilen sözleşmelerin eki niteliğindedir. 
 


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


Çeşitli Hususlar 


 


MADDE 8 – Yürürlük 


Bu yönerge, Üniversite Senatosu kabulü ve Mütevelli Heyeti onayından sonra Yüksek Öğretim Kurulu 


onayı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu yönergenin  yürürlüğe girmesi ile birlikte 17.12.2012 gün  ve 


16 sayılı Atılım Üniversitesi Senato kararı ile kabul edilen Atılım Üniversitesi Akademik Personel Atama 


ve Yükseltme Usul ve Esasları Yönergesi Yürürlükten kalkar. 


 


MADDE 9 – Yürütme 


Bu yönerge hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür. 


 


Geçici Madde 1 – Bu yönergede yer alan doçentlik ve profesörlüğe atama/yükseltme koşullarına ilişkin 


hükümler Atılım Üniversitesi'nde halen görev yapmakta olan öğretime elemanlarına 1/1/2018 tarihinden 


itibaren uygulanır. 
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ATILIM ÜNİVERSİTESİ 


ATAMA YÜKSELTME PUANLAMA 


ÇİZELGESİ 
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1. YAYINLAR (Yayınlanmış olmalı) 


1.1. ULUSLARARASI YAYINLAR 


 


1.1.1. SCI, SCI-Exp, SSCI veya AHCI 


kapsamındaki dergilerde 


a. Tam makale* 50 


b. Editöre mektup, teknik not, vaka incelemesi, 


tartışma, kitap incelemesi, problem çözümü* 
10 


1.1.2. Uluslararası bir alan indeksi (SCI, 


SCI-Exp, SSCI, AHCI hariç) 


tarafından taranan bir dergide 


a. Tam makale* 25 


b. Editöre mektup, teknik not, vaka incelemesi, 


tartışma, kitap incelemesi, problem çözümü * 
8 


 


1.1.3. Alan indekslerine girmeyen hakemli 


uluslararası bir dergide 


a. Tam makale* 20 


b. Editöre mektup, teknik not, vaka incelemesi, 


tartışma, kitap incelemesi, eleştiri/inceleme, 


problem çözümü * 


 


6 


1.1.4. Hakemli uluslararası bir kongre, 


konferans, sempozyum veya 


çalıştayda 


a. Bildiriler kitabında tam metin* 12 


b. Poster veya bildiriler kitabında özet (tam metnin 


basılmadığı durum)* 
6 


 


1.1.5. Uluslararası tanınmış bir 


yayınevince yayımlanan bilimsel, 


alanla ilgili, mesleki ders kitabı 


veya e-kitap yazarlığı (lisansüstü 


tezler hariç) 


a. Tüm kitap yazarlığı* 150 


b. Tıpkı baskı* 10 


c. Değişiklik yapılmış baskı* 30 


d. Bölüm yazarlığı** 60 


 


1.1.6. Uluslararası diğer bir yayınevince 


yayımlanan bilimsel, alanla ilgili, 


mesleki ders kitabı veya e-kitap 


yazarlığı (lisansüstü tezler hariç) 


a. Tüm kitap yazarlığı* 100 


b. Tıpkı baskı* 5 


c. Gözden geçirilmiş baskı* 10 


d. Bölüm yazarlığı** 35 


1.1.7. Ulusal tanınmış bir yayınevince 


yayımlanan bilimsel, mesleki veya 


ders kitabının Türkçe’den çevirisi 


ve bir uluslararası yayınevince 


basılmış olması 


 


a. Tüm kitap çevirisi* 
 


40 


 


b. Bölüm çevirisi** 
 


15 
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1.1.8. Ulusal diğer bir yayınevince 


yayımlanan bilimsel, mesleki veya 


ders kitabının Türkçe’den çevirisi 


ve bir uluslararası yayınevince 


basılmış olması 


 


a. Tüm kitap çevirisi* 25 


 


b. Bölüm çevirisi** 9 


 


1.2 ULUSAL YAYINLAR 


 


 


 


1.2.1. Hakemli ulusal bir dergide 


 


a. Tam makale* 


 


20 


b. Editöre mektup, teknik not, vaka incelemesi, 


tartışma, kitap incelemesi, eleştiri/inceleme, problem 


çözümü * 


 


6 


 


c. Makale/Öykü çevirisi* 


 


8 


 


 


 


1.2.2. Hakemsiz ulusal bir dergide (en 


fazla 3) 


 


a. Tam makale* 


 


6 


b. Editöre mektup, teknik not, vaka incelemesi, 


tartışma, kitap incelemesi, eleştiri/inceleme, problem 


çözümü * 


 


2 


 


c. Makale/Öykü çevirisi* 


 


2 


 


1.2.3. Hakemli ulusal bir kongre, 


konferans, sempozyum veya 


çalıştayda 


 


a. Bildiriler kitabında tam metin* 


 


6 


b. Poster ve bildiriler kitabında özet (tam metnin 


basılmadığı durum)* 


 


3 


1.2.4. Ulusal tanınmış bir yayınevince 


yayımlanan bilimsel, alanla ilgili, 


mesleki ders kitabı veya e-kitap 


yazarlığı (lisansüstü tezler hariç) 


 


a. Tüm kitap yazarlığı* 


 


75 


 


b. Tıpkı baskı* 


 


5 


 


c. Değişiklik yapılmış baskı* 


 


15 


 


d. Bölüm yazarlığı** 


 


25 
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1.2.5. Ulusal diğer bir yayınevince 


yayımlanan bilimsel, alanla ilgili, 


mesleki ders kitabı veya e-kitap 


yazarlığı (lisansüstü tezler hariç) 


a. Tüm kitap yazarlığı* 50 


b. Tıpkı baskı* 2 


c. Değişiklik yapılmış baskı* 5 


d. Bölüm yazarlığı** 17 


1.2.6. Uluslararası tanınmış bir 


yayınevince yayımlanan bilimsel, 


alanla ilgili mesleki veya ders 


kitabının Türkçe’ye çevirisi ve bir 


yayınevince basılmış olması 


 


a. Tüm kitap çevirisi* 


 


30 


 


b. Bölüm çevirisi** 


 


10 


1.2.7. Uluslararası diğer bir yayınevince 


yayımlanan bilimsel, alanla ilgili 


mesleki veya ders kitabının 


Türkçe’ye çevirisi ve bir 


yayınevince basılmış olması 


 


a. Tüm kitap çevirisi* 


 


18 


 


b. Bölüm çevirisi** 


 


6 


 


1.3. YAYINLARLA İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER 


1.3.1. Raporlar 
a. Üniversitenin bilgisi dahilinde Uluslararası bir kuruluş 


için hazırlanmış bir uzmanlık raporu 


 


5 


b. Üniversitenin bilgisi dahilinde Ulusal bir kuruluş için 


hazırlanmış bir uzmanlık raporu 


 


3 


c. Üniversitenin bilgisi dahilinde hakem heyeti veya 


mahkeme için hazırlanmış bilirkişi raporu (yıl 


içerisinde en çok dört kez) 


 


2 


1.3.2. Herhangi bir yayına yapılan atıflar 


(kendine atıflar hariç) (yıl içerisinde 


aynı makale için toplam en fazla 20 


atıfla sınırlı olmak üzere) 


a. SCI-exp, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerden 


yapılan atıf başına 


 


3 


 


b. Uluslararası bir yayından yapılan atıf başına 


 


2 


 


c. Ulusal bir yayından yapılan atıf başına 


 


1 
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2. MESLEKİ FAALİYETLER 


2.1. BİLİMSEL TOPLANTILAR 


 


 


 


 


 


 


 


 


2.1.1. Hakemli uluslararası bir kongre, 


konferans, sempozyum veya 


çalıştayda 


a. Düzenleyici Kurulu* 50 


b. Eser çalışması yapma ve sergileme 15 


c. Bildiri kitabı editörlüğü* 12 


d. Davetli konuşma 12 


e. Metni veya özeti basılmamış sunum* 5 


f. Çalıştay, özel oturum veya panel düzenleme* 5 


g. Panel üyeliği 2 


h. Bilim/danışma/düzenleme kurulu üyeliği ve/veya 


hakemlik (azami 20 puan) 
1 


i. Oturum başkanlığı 2 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2.1.2. Hakemli ulusal bir kongre, konferans, 


sempozyum veya çalıştayda 


a. Düzenleyici Kurulu* 20 


b. Eser çalışması yapma ve sergileme 10 


c. Bildiri kitabı editörlüğü* 6 


d. Davetli konuşma 6 


e. Metni veya özeti basılmamış sunum* 3 


f. Çalıştay, özel oturum veya panel düzenleme* 2 


g. Panel üyeliği 1 


h. Bilim/danışma/düzenleme kurulu üyeliği ve/veya 


hakemlik (azami 10 puan) 
0.5 


i. Oturum başkanlığı 1 
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2.1.3. Hakemsiz uluslararası bir kongre, 


konferans, sempozyum veya 


çalıştayda (yıl içerisinde en fazla beş 


adet) 


a. Düzenleyici Kurulu* 5 


b. Eser çalışması yapma ve sergileme 6 


c. Bildiri kitabı editörlüğü* 4 


d. Davetli konuşma 4 


e. Metni veya özeti basılmamış sunum* 2 


f. Çalıştay, özel oturum, panel düzenleme* 3 


g. Panel üyeliği 1 


h. Oturum Başkanlığı 1 


 


 


 


 


 


2.1.4. Hakemsiz ulusal bir kongre, 


konferans, sempozyum, seminer 


veya çalıştayda (yıl içerisinde en 


fazla beş adet) 


a. Düzenleyici Kurulu* 2 


b. Eser çalışması yapma ve sergileme 4 


c. Bildiri kitabı editörlüğü* 3 


d. Davetli konuşma 3 


e. Metni veya özeti basılmamış sunum* 2 


f. Çalıştay, özel oturum, panel düzenleme* 2 


g. Panel üyeliği 1 


h. Oturum Başkanlığı 1 


2.2. DERGİ VE KİTAPLARLA İLGİLİ MESLEKİ FAALİYETLER (editörlük, hakemlik, yayın 


kurulu üyeliği) 


 


2.2.1. Uluslararası bir yayınevince 


yayımlanan, bilimsel, alanla ilgili 


mesleki veya ders kitabının 


a. Editörlüğü* 40 


b. Tüm kitap hakemliği* 30 


c. Bölüm hakemliği** 5 


 


2.2.2 Ulusal bir yayınevince yayımlanan, 


bilimsel, mesleki veya ders kitabının 


a. Editörlüğü* 10 


b. Tüm kitabın hakemliği* 7 


c. Bölüm hakemliği** 3 
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2.2.3. SCI, SCI-Exp, SSCI veya AHCI 


kapsamındaki dergilerde 


a. Editörlük / Özel sayı editörlüğü* 20 


b. Yayın kurulu üyeliği (dergi başına) 10 


c. Makale hakemliği (makale başına) 5 


d. Bilim/Danışma Kurulu Üyeliği 4 


 


 


2.2.4. Uluslararası bir alan indeksi (SCI, 


SCI-Exp, SSCI, AHCI hariç) 


tarafından taranan bir dergide 


a. Editörlük / Özel sayı editörlüğü* 14 


b. Yayın kurulu üyeliği (dergi başına) 8 


c. Makale hakemliği (makale başına) 4 


d. Bilim/Danışma Kurulu Üyeliği 3 


 


 


 


2.2.5. Alan indekslerine girmeyen 


uluslararası hakemli bir dergide 


a. Editörlük* / Özel sayı editörlüğü* 9 


b. Yayın kurulu üyeliği (dergi başına) 6 


c. Makale hakemliği (makale başına) 3 


d. Bilim/Danışma Kurulu Üyeliği 2 


 


 


 


2.2.6. Hakemli ulusal bir dergide 


a. Editörlük* / Özel sayı editörlüğü* 7 


b. Yayın kurulu üyeliği (dergi başına) 4 


c. Makale hakemliği (makale başına) 2 


d. Bilim/Danışma Kurulu Üyeliği 2 


 


2.2.7. Hakemsiz ulusal bir dergide (en fazla 


beş adet) 


a. Editörlük / Özel sayı editörlüğü* 3 


b. Yayın kurulu üyeliği (dergi başına) 1 
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2.3. FİKRİ MÜLKİYET 


2.3.1. Patentler 
a. Üçlü Patent (ABD, AB ve Japonya)* 150 


b. Yurtdışı Patent* 120 


c. Yurtiçi Patent* 75 


2.3.2. Diğer 
a. Tescilli Tasarım* 20 


b. Faydalı Model* 15 


2.4. YARIŞMA VE ÖDÜLLER 


2.4.1. Profesyonel kurum/kuruluşlar 


tarafından düzenlenen uluslararası 


yarışmalar (aynı faaliyet/ürün için 


sadece bir kategorideki puan alınır) 


a. İlk üç içinde yer almak* 120 


b. Mansiyon ödülü* 80 


c. Jüri üyeliği* 30 


d. Sergileme* 20 


e. Katılım 5 


2.4.2. Profesyonel kurum/kuruluşlar 


tarafından düzenlenen ulusal 


yarışmalar (aynı faaliyet/ürün için 


sadece bir kategorideki puan alınır) 


a. İlk üç içinde yer almak* 60 


b. Mansiyon ödülü* 40 


c. Jüri üyeliği* 15 


d. Sergileme* 10 


e. Katılım 3 


2.4.3. Sergi açma defile düzenleme (Sadece 


GSTMF için) 
a. Hakemli uluslararası kişisel veya grup sergi (en 


fazla altı katılımcı)* 
70 


b. Hakemli uluslararası karma (farklı eserlerle en fazla 


beş sergi) 
20 


c. Hakemsiz uluslararası kişisel veya grup sergi (en 


fazla altı katılımcı)* 
50 


d. Hakemsiz uluslararası karma (farklı eserlerle en 


fazla beş sergi) 
10 


e. Ulusal kişisel veya grup sergi (en fazla altı 


katılımcı)* 
40 


f. Hakemli ulusal karma (en fazla beş sergi/etkinlik) 10 


g. Hakemsiz ulusal karma (en fazla beş sergi/etkinlik) 5 
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2.4.4. Projesi tamamlanmış ve ilgili 


kuruluşlarca onaylanmış mimari eser 


(Sadece GSTMF için) 


a. I, II veya III. Sınıf yapılar* 5 


b. IV. Veya V. Sınıf yapılar* 20 


 


2.4.5. Projesi ve inşaatı tamamlanmış 


mimari eser (Sadece GSTMF için) 


a. I, II veya III. Sınıf yapılar* 10 


b. IV. Veya V. Sınıf yapılar* 40 


 


 


2.4.6. Profesyonel kurum ve kuruluşlar 


tarafından verilen uluslararası 


ödüller (yayın teşvik ödülleri hariç) 


a. Bilim ödülleri 120 


b. Çeviri ödülleri 80 


c. Hizmet ödülleri 40 


d. Diğer ödüller* 20 


 


 


2.4.7. Profesyonel kurum ve kuruluşlar 


tarafından verilen ulusal ödüller 


a. Bilim ödülleri 80 


b. Çeviri ödülleri 40 


c. Hizmet ödülleri 20 


d. Diğer ödüller* 10 


2.5. ARAŞTIRMA PROJESİ YAPMA VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ 


 


 


 


2.5.1. Uluslararası destekli ve katılımlı 


araştırma projeleri (sözleşmede 


belirlenen süreyle sınırlı olmak 


üzere her yıl için) (salt hareketlilik 


projeleri hariç) 


a. Yürütücü veya eş-yürütücü*** 60 


b. Yönetici*** 30 


c. Araştırmacı*** 20 


d. İzleyici (her proje için) 10 


e. Danışman 7 


f. Hakem (en fazla on adet) 5 


 


 


 


2.5.2. Ulusal kuruluşlarca desteklenen 


araştırma projeleri (sözleşmede 


belirlenen süreyle sınırlı olmak 


üzere her yıl için) 


a. Yürütücü veya eş-yürütücü*** 40 


b. Yönetici*** 20 


c. Araştırmacı*** 14 


d İzleyici (her proje için) 6 


e. Danışman (her proje için) 5 


f. Hakem (en fazla on adet) 3 
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2.5.3. Atılım Üniversitesi tarafından 


desteklenen projeler (sözleşmede 


belirlenen süreyle sınırlı olmak 


üzere her yıl için) 


a. ALP Yürütücü veya eş-yürütücü 10 


b. BAP Yürütücü veya eş-yürütücü 8 


c. LAP Yürütücü veya eş-yürütücü 5 


d. Diğer görevler (danışman, araştırmacı, vs.) 3 


2.5.4. Kabul edilmeyen uluslararası destekli 


ve katılımlı proje başvurusu 
a. Yürütücü veya eş-yürütücü 5 


b. Diğer görevler 3 


2.5.5. Kabul edilmeyen ulusal destekli ve 


katılımlı proje başvurusu 
a. Yürütücü veya eş-yürütücü 3 


b. Diğer görevler 1 


2.5.6. Diğer faaliyetler (Üniversitenin onayı 


dahilinde) 
a. Sürekli Eğitim Merkezi’nde eğitim vermek (her saat 


için) 
0,2 


b. AYDAM gibi merkezlerde danışmanlık, eğitim ve 


hizmet vermek (her saat için) 
0,5 


c. Diğer üniversiteler tarafından desteklenen 


projelerdeki görevler 
6 


d. Kamu, Özel sektör veya Sivil Toplum Kuruluşları 


için proje veya danışmanlık (her gün için) 
1 


3. EĞİTİM FAALİYETLERİ 


3.1 LİSANSÜSTÜ TEZLER 


3.1.1. Doktora tezi, Doktoraya eşdeğer 


uzmanlık veya sanatta yeterlik 


çalışması yönetme (öğrenci başına 


her bir yıl için; en fazla 4 yıl; Atılım 


Üniv. dışı dahil) 


a. Tek danışman 12 


b. Asıl danışman 10 


c. Eş danışman 6 


d. Savunma/İzleme jüri üyesi 1 


e. Yeterlilik sınavı juri/komite üyesi 3 


3.1.2. Yüksek lisans tezi/eseri yönetme 


(öğrenci başına her bir yıl için; en 


fazla 2 yıl; Atılım Üniv. dışı dahil) 


a. Tek danışman 8 


b. Asıl danışman 6 


c. Eş danışman 5 


d. Savunma jüri üyesi 1 


e. Tezsiz yüksek lisans bitirme projesi danışmanlığı 


yapma (öğrenci başına) 
3 
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3.2 DERS/EĞİTİM VERME/HAZIRLAMA, DANIŞMANLIK, KOORDİNATÖRLÜK 


 


 


 


 


3.2.1. Ders verme 


a. Lisans/ Önlisans dersi 


verme (laboratuvar 
saatleri hariç) 


Her bir ders veya şube için: 


Haftalık ders saati x [1.5 + (Öğrenci sayısı/40)] 


b. Laboratuvar/ stüdyo dersi 


verme (lisans/önlisans 


veya lisansüstü) 


Her bir lab için: 


Haftalık lab saati x [0.5 + (Öğrenci sayısı/40)] 


c. Lisansüstü ders verme 


(laboratuvar saatleri hariç) 


Her bir ders için: 


Haftalık ders saati x [2.0 + (Öğrenci sayısı /20)] 


 


 


 


 


 


 


3.2.2. Koordinatörlük ve 


danışmanlık (Her 


dönem için) 


a. Çok şubeli derslerde 


koordinatörlük 


Her ders koordinatörlüğü için: 


2 + [Toplam öğrenci sayısı / 80] 


b Staj koordinatörlüğü 2 + [Stajyer sayısı /25] 


c. Çift ana dal/yan dal 


koordinatörlüğü 
2 + [Öğrenci sayısı /25] 


d. Yatay-dikey geçiş 


koordinatörlüğü 
2 + [Öğrenci sayısı /25] 


e. Özel yetenek sınavı 


koordinatörlüğü 
4 + [Öğrenci sayısı /25] 


f. Özel yetenek sınavı jüri 


üyeliği 
2 + [Öğrenci sayısı /30] 


g. Öğrenci akademik 


danışmanlığı 
2 + [Öğrenci sayısı /25] 


 


 


3.2.3. İlk kez açılan bir 


ders hazırlamak ve 


vermek 


a. Teorik içerik hazırlama* 15 


b. Laboratuvar deneylerini hazırlama* 10 


c. Örgün eğitimi internetten destekleyebilecek şekilde çoklu- ortam ve 


çevrim-içi etkileşimli e-ders hazırlama* 
15 


d. İnternetten uzaktan eğitim verebilecek şekilde çoklu-ortam ve çevrim- 


içi etkileşimli e-ders hazırlama* 
20 


3.2.4. Mevcut bir dersin 


önemli büyüklükte 


bir kısmı için yeni 


materyal hazırlamak 


ve vermek 


a. Örgün eğitimi internetten destekleyebilecek şekilde çoklu-ortam ve 


çevrim-içi etkileşimli e-ders hazırlama* 


 


8 


b. İnternetten uzaktan eğitim verebilecek şekilde çoklu-ortam ve çevrim- 


içi etkileşimli e-ders hazırlama* 


 


8 


3.2.5. Çevrimiçi (online) 


açık ders 


geliştirme 


a. Özgün açık ders* 50 


b. Çeviri açık ders* 25 
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3.2.6. Araştırma 


Görevlilerinin 


Destek Faaliyetleri 


a. Uygulama, laboratuvar veya 


stüdyo faaliyetleri (her bir 


ders için) 


Girilen toplam saat / [14 x haftalık toplam ders 


saati (teorik + uygulama)] 


x [5 + (Öğrenci sayısı/40)] 


b. Ödev veya rapor okuma (her 


bir ders/şube için) 
3 


c. Gözetmenlik (her biri için en 


fazla 30) 
1 


3.2.7. Diğer a. Ön-lisans, lisans, lisansüstü programlar ve merkez geliştirmek 


(tamamlandığında)* 
40 


b. Yeni bir eğitim laboratuvarı veya teknik altyapı kurma ve işletmeye 


açma* 
15 


c. Atılım Üniversitesi içinde çalıştay, eğitim, seminer faaliyetinde 


konuşmacı (her biri için)* 
3 


d. Eğitim amaçlı öğrenci etkinliği, sergisi veya defilesi düzenleme* 5 


e. Kurs, seminer veya çalıştaylara katılıp sertifika alma 2 


f. Öğrenci değerlendirmeleri 


(her takvim yılı için) 


maks[ağırlıklı ortalama anket puanı – 3.5, 0] 


x toplam öğrenci sayısı / 5 


4. ÜNİVERSİTE İÇİ VE DIŞI HİZMETLER 


4.1. İDARİ GÖREVLER (her yıl için) 


4.1.1. Yöneticilik a. Dekanlık görevi 40 


b. Enstitü Md., Yüksekokul Müdürü görevleri 30 


c. Hazırlık Okulu Müdürlüğü 30 


d. Bölüm Başkanlığı 20 


e. Dekan Yardımcılığı, Meslek Yüksekokul Md. Görevleri (her biri için) 20 


f. Enstitü Müdür Yardımcılığı 15 


g. Bölüm Başkan Yardımcılığı, Yüksekokul Müdür Yardımcılığı, Hazırlık 


Okulu Müdür Yardımcılığı gibi görevler (her biri için) 
10 


h. Üniversite içerisinde sürekli hizmet veren birim müdürlük veya 


koordinatörlük görevleri (Rektörlükçe tanımlanan) 
10 


i. Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcılığı ve Bölüm Başkanlığı 7 


j. Üniversite içindeki aktif merkezlerde müdürlük 6 


k. Üniversite içindeki aktif merkezlerde etkinlik organizatörlüğü (her bir 


etkinlik için) 
3 


l. Üniversite içindeki aktif merkezlerde müdür yardımcılığı 3 
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4.1.2. Kurullar 
a. Üniversite Senatosundaki üyelikler 10 


b. Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu, Enstitü Yönetim 


Kurulu, Enstitü Kurulu veya yönerge ile oluşturulmuş 


yönetim/yürütme kurullarında görevler (her biri için) 


 


10 


c. Üniversite Yönetim Kurulundaki üyelikler 10 


d. Diğer aktif kurul/komisyon/merkez üyelikleri (her biri için) 5 


e. ÜAK tarafından atanılan Doçentlik Sınavı jüri üyeliği 


kapsamında rapor yazılması (her biri için) 
6 


f. ÜAK tarafından atanılan Doçentlik Sözlü Sınav jüri üyeliği 


(her biri için) 
2 


g. Doçentlik/Profesörlük Atama ve Yükseltme jüri üyeliği 


kapsamında rapor yazılması (her biri için) 
4 


4.1.3. Fakülte/Bölüm/Birim görevleri 
a. Fakülte/Bölüm/Birim web sorumlusu 5 


b. Bölüm Erasmus/Bologna koordinatörlüğü 5 


c. Bölümde MÜDEK/ABET/ADEK gibi koordinatörlükler (her 


biri için) 
5 
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4.2. TANITIM-SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ, DIŞ KURUMLARDA GÖREVLER 


 


 


 


4.2.1 Dış kurumlarda görevler 


a. Kamu kurumlarınca yapılan görevlendirmeler 5 


b. Yurt içi veya yurt dışındaki bir kurum veya kuruluşun 


yönetim organında veya önemli kurullarındaki üyelikler 
5 


c. Meslek odalarının yönetim kurullarında görev almak 5 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


4.2.2 Diğer hizmetler (her bir 


atölye/etkinlik için) 


a. Üniversite için düzenlenen yarışma koordinatörlüğü 10 


b. Üniversite için düzenlenen yarışmalarda diğer görevler 5 


c. Üniversite adına yeni bir Erasmus veya benzeri anlaşma 


yapmak 
5 


d. Atılım Üniversitesi popüler dergi ve gazetelerinde bir 


makale yazmak* 
4 


e. Atılım Üniversitesi popüler dergi ve gazetelerinde yayın 


kurulu üyeliği yapmak 
4 


f. Radyo, televizyon programlarında konuşmacı olmak 4 


g. Uluslararası dergi ve gazetelerde davetli yazı yazmak* 8 


h. Üniversite dışı ulusal popüler dergi ve gazetelerde bir yazı 


yazmak* 
4 


i. Organize oryantasyon/etkinlik/atölye faaliyetlerinde görev 


almak 
2 


j. Görevli olarak şehir dışında üniversiteyi temsil etmek 5 


k. Görevli olarak üniversite dışında üniversiteyi temsil etmek 3 
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*ORTAK YAZARLIK VEYA ÇALIŞMA DURUMUNDA PUANLARA UYGULANACAK ÇARPAN 


HESABI 


Katkıda bulunan bir kişi ise: p 


Katkıda bulunan iki kişi ise: 0.8xp 


Katkıda bulunan iki kişiden fazla ise: 1.8p/n 


p = yukarıdaki tabloda verilen puan, n = katkıda bulunan kişi sayısı 


 


**BİR KİTAPTA BİR VEYA BİRDEN FAZLA BÖLÜM YAZILMIŞSA UYGULANACAK ÇARPAN 


HESABI 


Katkıda bulunan bir kişi ise: (1+k/c) p 


Katkıda bulunan iki kişi ise: 0.8x(1+k/c) p 


Katkıda bulunan iki kişiden fazla ise: 1.8x(1+k/c) p/n 


c = kitaptaki bölüm sayısı, k = yazar tarafından yazılan bölüm sayısı, n = katkıda bulunan kişi sayısı 


 


***PROJE BÜTÇELERİNE GÖRE UYGULANACAK ÇARPAN HESABI 


Üniversiteye gelen toplam bütçe <= 100 000 TL ise: 1.0 


100 000 TL < Üniversiteye gelen toplam bütçe <= 500 000 TL ise: 1.5 


Üniversiteye gelen toplam bütçe > 500 000 TL ise: 2.0 


 


UYGULANACAK ÜAK TANIMLARI 


Tanınmış Ulusal Yayınevi: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye'deki 


üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış 


yayınevi. 


Tanınmış Uluslararası Yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı 


kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 


kitap yayımlamış yayınevi. 


Uluslararası Bilimsel Toplantı: Konuşmacılarının en az %40'ının toplantının düzenlendiği ülke dışındaki bilim 


insanlarından oluştuğu bilimsel toplantı. 


Ulusal Bilimsel Toplantı: Ulusal düzeyde farklı kurumlarda çalışan araştırmacı veya bilim insanlarının özgün 


görüş veya bulgularını paylaştıkları, sunum özetlerinin bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği 


toplantı. 


Yayımlanmış Makale: Alaından bilime katkı sağlamış olmak şartıyla özgün kağıt veya elektronik ortamda 


yayımlanmış veya yayımlanmak üzere DOI numarası almış makale. 


Hakemli Ulusal Tam Makale: Bir makalenin hakemli ulusal tam makale olarak sayılabilmesi için, makalenin 


basıldığı dönemde derginin isminin Tübitak-Ulakbim'in ulusal dergiler listesinde yer alması gerekmektedir. Aksi 


taktirde yayın hakemsiz ulusal tam makale olarak kabul edilecektir (15.06.2016 tarihli Senato kararıyla). 
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İçinde bulunduğumuz bilişim çağında her alanda dönüştürücü değişimleri yaşamaktayız. 


Kurumlar, işletmeler ve insanlar bu dönüşümün özneleri ve nesneleri konumunda. Hiç kimsenin 


kayıtsız kalamadığı bu gelişmeler yeni bir dönemin habercisi. Teknolojinin yoğun bir biçimde 


kullanımıyla hayatın kolaylaştığı bir gerçektir. 


Yeni Kamu Yönetimi anlayışıyla hantal ve savurgan devletin yerini küçük ve etkin devletin 


alması amaçlandı. Bu amaçla iki adım öne çıkmaktadır: Alanında ihtisas yapmış personel 


istihdam etmek ve teknolojinin yoğun kullanımı. Bu iki adım zoraki olarak, e-devlete geçilmesi 


ve bireylerin alınan kararlardan yalnızca etkilenen değil aynı zamanda kararları belirleyen 


özneler olması sonuçlarını doğurdu. Bu da beraberinde mevcut bürokratik kültürün 


dönüşümünü zorunlu kıldı. Köhnemiş bürokrasiye atfedilen “bugün git yarın gel” sözünün 


yerini “nerede ve ne zaman istiyorsan öyle gel” aldı. Zira zaman ve mekân kavramları Yeni 


Kamu Yönetimi anlayışında alabildiğine esnedi. E-devlet ile birlikte kamu 7/24 (haftanın 7 


günü, günün 24 saati) esasına göre hizmet sunar oldu. 


Elektronik devlet anlayışıyla devlet ve vatandaş arasındaki ilişki etkileşimli bir hal almaktadır. 


Bilişim okuryazarlığının yükselmesiyle devletin vatandaşa sunduğu hizmetlerde teknolojinin 


ağırlığı da artmaktadır. Vatandaşların ve işletmelerin devletle ilişkilerinin yanı sıra devletin 


kendi iç işleyişinde de gün geçtikçe teknolojiden daha fazla istifade edilmektedir. Elektronik 


belge ve onun tamamlayıcısı elektronik imza artık bilişim çağının önemli birer 


enstrümanlarıdır. 


Elektronik haberleşmede kalitenin arttırılması için kurum içi ve kurumlar arası iletişimi 


düzenleyen resmi yazışma yönetmeliği, kayıtlı elektronik posta (KEP) web servisleri, e-


Yazışma paketi gibi mevzuat ve standartlar oluşturulmuştur. Sayısal verilerden oluşan bu özet 


raporla kuruluşumuzda işlerlik gösteren Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 


uygulamasının 2018 yılında yönetsel faaliyetlere katkısını ortaya koymak hedeflenmiştir. 


Üniversitemizde 05 Haziran 2017 tarihi itibariyle Elektronik Belge Yönetim Sistemine 


geçilmiş olup, bu tarihten itibaren oluşturulan belgeler Güvenli Elektronik İmza ile 


onaylanmaktadır. Üniversitemiz için "atilim.rektorluk@hs03.kep.tr" Kayıtlı Elektronik Posta 


(KEP) adresi alınmıştır. 
 
Günümüzde çok önemli bir stratejik güç olduğu kabul edilen bilginin yönetilmesi sürecinde 


vazgeçilmez bir unsur olan EBYS, bilgi yönetimi konusunda üniversitemizde özetle aşağıda 


sıralanan faydaları sağlamaktadır.  


 


 Bilginin karar vericilere sistematik bir şekilde ulaştırılması,  


 Bilginin gereksiz birikiminin önlenmesi, belge ve bilgiye boğulmuş bir ofis ortamından, 
kâğıtsız ve verimli çalışan bir ofis ortamına geçişin temin edilmesi,  


 Belgelerin gruplanarak belli bir güvenlik derecesinde saklanması,  


 Belgenin bilmesi gereken prensibine uygun olarak personel arasında paylaşılması,  


 Belgelerin ilgili adreslere süratle havale edilmesi ve dağıtılması,  
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 Belgenin ve içeriğinin tarihsel araştırmalara kaynak olmasına ve kurumsal hafızanın 


oluşmasına katkı sağlanması 
 


2018 Yılında  


 Elektronik Belge Yönetim Sistemiyle Üretilen evrak adedi: 13250 


 Kayıtlı Elektronik Posta ( KEP ) vasıtasıyla kurum dışı gelen evrak adedi:  1.189 


 Kayıtlı Elektronik Posta ( KEP ) vasıtasıyla kurum dışı giden evrak adedi: 868 


 Teknik işler Arıza Talep formu Sayısı:  679 


 Etkinlik Talep Formu Sayısı : 285 


 Durum Tespit Raporu Sayısı :133 


 


ÇEVRE ETKİSİ 


 Aktif Kullanıcı Sayısı; 890 


 Kurtarılan Ağaç Sayısı : 29 


 Üretilmeyen Co2 Miktarı; 8,453 kg 


 Kurtarılan Su Miktarı; 149.177 lt 


 Engellenen Atık Miktarı; 597 kg 
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Eğitim alanında hizmet verme gururunu gelenek haline getirmiş bir ailenin mensubu olarak, en büyük 
amacım ve hedefim “kaliteli öğretim verilen, bilim ve teknoloji üreten, araştırma yapan, özellikle ülkenin 
geleceğine ışık tutan ve katkıda bulunan” bir üniversite kurmaktı. Zorlu ama artan başarılar ile 22 yılı 
geride bırakan Atılım Üniversitesi aynı amaç ve hedef doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeye devam 
edecektir. 


Son yıllarda ülkemizde üniversite sayısında artış olsa da, bulunduğumuz coğrafyadaki koşullar günümüz 
ve gelecekte nitelikli üniversitelere olan ihtiyacın artacağını gösteriyor. Üniversite; dünyayı, coğrafyayı, 
ülkeyi okuyabilmeli, bu çerçevede gelişen vizyonu ile halkı aydınlatmalıdır. Ülkemiz, sahip olduğu 
insan gücünün nitelik ve niceliği, yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle bulunduğumuz bölgede lider olma 
potansiyeline sahiptir. Her koşul ve her dönemde dünyadaki gelişmeleri yönlendiren ve gücünü arttıran 
bir ülke olmamız için, üniversitelere düşen görev, üniversiteler tarafından üretilen bilimsel ve teknolojik 
değerlerin önemi de büyümektedir. 


Üniversitemizde yapılan araştırmalar sonucu oluşan bilimsel zenginliğin ülkemizdeki teknolojik 
gelişmeler ve endüstriye aktarılması ile yüksek katma değeri olan ürünlere dönüştürülmesi için sanayi 
odaklı projeler en fazla üzerinde durulması gereken konuların başında gelmektedir. 


Bireysel başarıları ile ödüllendirilen üniversitemizin değerli akademisyenlerinin çalışmalarını günümüzün 
gerektirdiği hızda yapabilmeleri için kurulan araştırma laboratuvar ve merkezlerimiz nitelik ve nicelik 
açısından gurur kaynağımızdır. 


Atılım Üniversitesi başta araştırma olmak üzere, birçok kriterin esas alındığı uluslararası sıralamalarda 
son üç yıldır üst üste yer alarak iddiasını ortaya koymuştur. Atılım Üniversitesi sıralamalarda ülkemizdeki 
vakıf üniversiteleri arasında ilk dört arasında yer almaktadır. 2017 yılında THE 50 yaş altı genç 
üniversiteler sıralamasında Dünyada ilk 100 üniversite içinde yer aldık” Bunların yanında THE Fiziksel 
Bilimler sıralamasında Dünyada 301-400 aralığında yer alarak Türkiye’de bu alanda en başarılı ilk 2 
üniversiteden biri olmuştur. 2017 yılında U.S. News’in yayınladığı Global Üniversiteler sıralamasında 
geçtiğimiz yıl Türkiye’den yer alan 39 üniversite içinde bulunan Atılım Üniversitesi, U.S. News’in bu yıl 
yayınladığı alan sıralamalarında Matematik alanında Türkiye’den alanında yer alan tek üniversite olmuş 
ve Dünya üniversiteleri arasında 87. sırada yer almıştır. Bunlara ilave olarak 63 ülkeden gelen uluslararası 
öğrencilerimiz ile 2017 yılında Türkiye’nin 500 büyük hizmet ihracatçısı arasında 332, vakıf üniversiteleri 
arasında ise 7. sırada yer aldık. 


Eğitimin kalitesinin ve araştırma faaliyetlerinin arttırılmasına dair hedeflerinden ödün vermeden, 
öğrencileri, mezunları, akademik ve idari personeli başta olmak üzere tüm iç ve dış paydaşlarıyla, 
teknolojik olanakları ve doğa dostu yerleşkesiyle, toplumun her kesimine ulaşmayı amaç edinmiş kültürel, 
sosyal, bilimsel değerleriyle ülkemize hizmet etmek için Atılım devam edecek. 


Yalçın ZAİM
Mütevelli Heyet Başkanı


BAŞKANIN MESAJI







Kuruluşundan bu yana 22 yıl geçen Atılım Üniversitesi bu yıllar içerisinde bir yandan altyapısını 
güçlendirirken bir yandan da eğitim ve araştırma alanlarında öncü bir rol üstlenmek üzere büyük bir 
gelişim kaydetmiş bulunuyor. Son bir yıl içerisinde açıklanan değişik sıralamalarda üniversitemiz, ülkemiz 
vakıf üniversiteleri arasında ilk 4 içinde yer alarak dünyanın en iyi 1000, gelişmekte olan ülkelerin ise en 
iyi 150 üniversitesi arasına girmeyi başardı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının açıkladığı Girişimci, 
Yenilikçi Üniversite sıralamasında ise iki yıl içerisinde yirmi altıncılıktan, on üçüncülüğe yükseldi.


Ancak hepimiz biliyoruz ki dünya büyük bir hızla değişiyor, gelişiyor. Küreselleşme ve buna bağlı rekabet 
olgusu her geçen gün daha artıyor. Bu durumda bizlere düşen görev üniversitemizin bulunduğu konumun 
rehavetine kapılmadan onu çok daha ilerilere taşımaktır. Atılım Üniversitesi hedefini iyi bir eğitim 
vermenin ötesinde iyi bir araştırma üniversitesi olmak şeklinde belirlemiştir. Bu doğrultuda oluşturduğu 
laboratuvarları, araştırma merkezleri, Teknoloji Transfer Ofisi, Kuluçka Merkezi gibi yapılarla gerek 
öğretim elemanlarının, gerekse de öğrencilerinin araştırma faaliyetlerinde etkin bir şekilde yer almaları 
için büyük çaba göstermektedir. Hızla gelişen ve sayıları artan yüksek lisans ve doktora programları 
üniversitemizin araştırma çıktılarını daha yüksek seviyelere çıkartacak, uluslararasılaşma hedefimiz 
doğrultusunda bir dünya üniversitesi olma gayretimiz artarak sürecektir.


Öte yandan lisans eğitiminde de üniversitemizde yeni açılımlar söz konusu olmaktadır. 2017 yılında 
kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Sağlık Bilimleri Fakültesinin ardından bu sene de Tıp Fakültesi için kuruluş 
izni almış bulunuyoruz. Hedefimiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında bu fakültemize de öğrenci kabul 
etmek. Dünyada hızla gelişen teknoloji ve sağlık araştırmalarını üniversitemize taşımak, bu bağlamda 
iki disiplinin kesiştiği noktalarda güçlü bir araştırma altyapısı oluşturmak en temel hedeflerimizden biri 
olacak.


2018-2023 yıllarını kapsayacak Stratejik Planımızın yayımlanması ve yürürlüğe girmesiyle Atılım 
Üniversitesini uluslararası platformda hak ettiği üst seviyelere çıkarmak yönünde çabalarımızı kesintisiz 
olarak devam ettireceğiz. Türkiye’nin ilk 10, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında sürekli yer almak 
biçiminde belirlediğimiz misyonumuz doğrultusunda hep birlikte çalışacağız, atılımımızı sürdüreceğiz.


Yirmi iki yıllık bu başarı serüvenine katkıda bulunan başta Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Yalçın 
Zaim olmak üzere üniversitemizin geçmişinde ve bugününde görev yapan tüm mensuplarına en derin 
şükranlarımı sunuyorum.


Sevgi ve saygılarımla.


Prof. Dr. M. Yıldırım ÜÇTUĞ
Rektör


REKTÖRÜN MESAJI
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Fen Edebiyat, Mühendislik, 
İşletme Fakültelerinin Kuruluşu
İlk mezunlarımızı, Fen Edebiyat, 
Mühendislik ve İşletme Fakültelerinden 
verdik. 


Hukuk Fakültesinin Kuruluşu 
Akademik kadromuzla fark yaratarak, 
deneyimi dinamizmle birleştirdik. 


MŞMM’nin Açılışı 


SİVİL HAVACILIK 
YÜKSEKOKULU’nun Açılışı


Türkiye’nin TEK Metal Şekillendirme 
Mükemmeliyet Merkezi ile teknolojiyi 
sanayinin hizmetine sunduk. 


“İstikbal Göklerdedir” diyerek, Sivil 
Havacılık Yüksekokulunu açtık.


Uluslararası Sıralamalarda 
Yerimizi Aldık


Atılım Havacılık Eğitim 
Merkezinin Hizmete Başlaması


Sağlık Bilimleri Fakültesinin 
Kuruluşu


Tıp Fakültesinin Kuruluşu


Kadriye Zaim Kütüphanesinin 
Hizmete Başlaması


Dünyada ilk 500 üniversite içinde 
yeraldık.


Genç, dinamik, alanında uzman 
kadrosuyla, teknolojik alt yapısı, 
konforlu kullanım alanıyla KADRİYE 
ZAİM KÜTÜPHANESİ’ni kurduk. 


Atılım Üniversitesi Stratejik 
Planının Kabul Edilişi ve 
Uygulamaya Geçilmesi
Geleceğe daha sağlam adımlarla 
ulaşmak için hedeflerimizi büyüttük. 


Enerji Sistemleri, Otomotiv, 
Kimya Mühendisliği ve 
Uygulamalı Kimya Bölümleri ile 
Türkiye'de En Fazla Mühendislik 
Alternatifi Sunan 4. Üniversite
Atılım Üniversitesi olarak, geleceğin 
mühendisliklerine imza attık. 


ATILIMIN DÜNÜ
BUGÜNÜ


1997 2006 2010 2016


2003 2009 2013 2017


2018


Eğitim ve Araştırma Laboratuvar 
Sayısının 150'ye Ulaşması


Eğiten, araştıran, araştırdığını üreten ve 
patentini alan 3. NESİL üniversite olduk. 
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SAYILARLA ATILIM


122.966 m² KAPALI ALAN


190.533 m² AÇIK ALAN


150


3 ENSTİTÜ
• FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
• SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
• SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


2 YÜKSEKOKUL
• SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU
• ATILIM MESLEK YÜKSEKOKULU


686 AKADEMİK PERSONEL


397 İDARİ PERSONEL


7 FAKÜLTE
• FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
• GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
• HUKUK FAKÜLTESİ
• İŞLETME FAKÜLTESİ
• MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
• SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
• TIP FAKÜLTESİ


11 AKREDİTASYON VE ÜYELİK
• 8 MÜDEK AKREDİTASYONU
• 1 FEDEK AKREDİTASYONU
• 1 ELFA ÜYELİĞİ
• 1 PEARSON AKREDİTASYONU


9 ARAŞTIRMA MERKEZİ
• ELEKTRO-EROZYON TEK. AR. MERKEZİ
• KADIN SORUNLARI AR. MERKEZİ
• METAL ŞEKİLLENDİRME MÜKEMMELİYET MERKEZ
• PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMA VE AR. MERKEZİ
• ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE AR. MERKEZİ
• SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE AR. MERKEZİ
• TÜRKİYE TARİH ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE AR. MERKEZİ
• UZAY TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE AR. MERKEZİ
• SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ


EĞİTİM-ARAŞTIRMA
LABORATUVARI
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ATILIM YERLEŞKESİ


11


12
13


15


1


2


3


5


4


6


7


9


10


816


17


18


19


20


14


21


1  GİRİŞ


2  GÖLET


3  ATILIM GARDEN


4  SERVİS DURAKLARI


5  ATILIM MEYDANI


6  SPOR SALONU


7  KÜTÜPHANE


8  AMFİ TİYATRO


9  SAĞLIK MERKEZİ


10  TENİS KORTLARI


11  YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU


12  TIP FAKÜLTESİ


13  SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ


14  FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ


15  İŞLETME FAKÜLTESİ


16  REKTÖRLÜK


17  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ


18  GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ


19  HUKUK FAKÜLTESİ


20  İDARİ BİNA


21  METAL ŞEKİLLENDİRME VE MÜKEMMELLİYET MERKEZİ







AKADEMİK BİRİMLER
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FEN - EDEBİYAT
FAKÜLTESİ


BÖLÜMLER KURULUŞ YILLARI


İngiliz Dili ve Edebiyatı


Matematik


Mütercim Tercümanlık Bölümü


Psikoloji Bölümü


4
66


579


SAYILARLA
FEN EDEBİYAT


FAKÜLTESİ


1997


BÖLÜM


AKTİF 
ÖĞRENCİ


AKADEMİK 
PERSONEL


DERSLİK SAYISI 12


LABORATUVAR SAYISI 9


ERASMUS PROGRAMI SAYISI 20


MEZUN SAYISI 861


3 TOPLULUK 132 Üye


KURULUŞ


1997


2000


2000


2004
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FEDEK AKREDİTASYONU


Yüksek Öğretim Kurulu tarafından ulusal bir 
kalite güvence kuruluşu olarak tanınan FEDEK 


(Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve 


Akreditasyon Derneği) 2016-2017 değerlendirme 
döneminde yaptığı genel değerlendirme sonucunda 


Mütercim-Tercümanlık Bölümümüzün Lisans 
Programını 28 Ocak 2017 tarihinden itibaren 5 yıl 


süreli akredite etmiştir.


FEDEK HAKKINDA
FEDEK, farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-


Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri öğretim 
programları için akreditasyon, değerlendirme 


ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de 
bu fakültelerdeki öğretiminin kalitesinin 


yükseltilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 
FEDEK, bu fakültelerin bölümlerinde eğitim-


öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti 
ilerletmek amacıyla kurulmuştur.
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GÜZEL SANATLAR, 
TASARIM VE MİMARLIK 
FAKÜLTESİ


BÖLÜMLER KURULUŞ YILLARI


Endüstri Ürünleri Tasarımı


Grafik Tasarım


İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı


Mimarlık Bölümü


Moda ve Tekstil Tasarımı


5
143


881


SAYILARLA
GÜZEL SANATLAR, 


TASARIM VE 
MİMARLIK 


FAKÜLTESİ


2007


BÖLÜM


AKTİF 
ÖĞRENCİ


AKADEMİK 
PERSONEL


DERSLİK SAYISI 19


LABORATUVAR SAYISI 11


ERASMUS PROGRAMI SAYISI 11


MEZUN SAYISI 554


5 TOPLULUK 162 Üye 


25 ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖDÜL


KURULUŞ


2009


2007


2007


2009


2007


Mimarlık Bölümümüz MİAK (MİMARLAR ODASI 
MİMARLIK AKREDİTASYON KURULU) akreditasyon 
süreci içinde bulunmaktadır. 
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HUKUK FAKÜLTESİ


4
38


1330
1


SAYILARLA
HUKUK 


FAKÜLTESİ


2003


AMFİ


AKTİF 
ÖĞRENCİ


KURGUSAL 
DURUŞMA 
SALONU


AKADEMİK 
PERSONEL


DERSLİK SAYISI 5


KONFERANS SALONU 1


ERASMUS PROGRAMI SAYISI 5


MEZUN SAYISI 1080


7 TOPLULUK 402 Üye


KURULUŞ
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Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği


(ELFA) Üyesidir


Üniversitemiz Hukuk Fakültesi’nin ELFA 
üyeliği, 19-21 Nisan 2017 tarihleri 
arasında Brno’da (Çek Cumhuriyeti) 
gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında 
kabul edildi.


Hukuk Fakültemiz ELFA üyeliği ile birlikte her 
yıl düzenlenen konferanslara ve Genel Kurul 
toplantılarına katılma ve oy kullanma olanağı 
bulacak. Bu sayede ELFA üyesi çeşitli hukuk 
fakülteleri temsilcileri ile karşılıklı görüş ve 
tecrübe alışverişinde bulunabilme, hukuk eğitimi 
konusundaki güncel eğilim ve gelişmeleri takip 
edebilme ve uluslararası işbirlikleri kurabilme 
olanakları yaratılacak. Hukukun ulusal özelliği 
yanında, hukukun evrensel ilkeleri açısından 
da, ELFA üyeliğinin, Atılım Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nin uluslararasılaşmasında önemli bir 
başlangıç adımı olacak.


ELFA
ÜYELİĞİ


Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği 
(European Law Faculties Association) 


1995 yılında Belçika’nın Leuven şehrinde, 
Avrupa’nın çeşitli üniversitelerindeki 


seksenden fazla hukuk fakültesinin 
katılımıyla kuruldu. 


Günümüzde Avrupa Birliği içinden ve dışından 
ikiyüzü aşkın üyeye sahip olan ELFA, hukuk 


eğitimi ile bağlantılı pek çok hukuki konunun ele 
alındığı uluslararası bir forum olarak faaliyetlerini 


yürütüyor. Bu kapsamda ELFA tarafından üyelerinin 
katılımıyla, her yıl düzenli olarak hukuk eğitimine 


ilişkin bir konferans düzenleniyor. ELFA’nın kuruluş 
amacı, çeşitli hukuk fakültelerinin hukuk eğitimi 


ve araştırmaları konusunda işbirliği yapmalarına 
olanak sağlamak ve desteklemek. ELFA tarafından 


“European Journal of Legal Education” (EJLE) 
dergisi, online olarak yayımlanmaya başlandı. 


Ayrıca 2012 yılından itibaren, hukuk fakülteleri 
arasında Avrupa Birliği Hukuku alanında en iyi 


doktora tezi ödülü vermek üzere bir yarışma da 
düzenlenmeye başlandı. ELFA’nın çalışma alanları 


arasında hukuk eğitiminde kalite ve akreditasyon da 
özellikli bir öneme sahip.


Dönemin ekonomik ve siyasal yapısına yönelik de 
çözüm arayışları içerisinde olan ELFA tarafından 
2017 yılında Brno’da “Değişen Avrupa’da Hukuk 


Eğitimi” konulu bir konferans düzenlendi. 


ELFA HAKKINDA
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İŞLETME FAKÜLTESİ


10
80


1517


SAYILARLA
İŞLETME


FAKÜLTESİ


1997


BÖLÜM


AKTİF 
ÖĞRENCİ


AKADEMİK 
PERSONEL


DERSLİK SAYISI 21


LABORATUVAR SAYISI 2


KONFERANS SALONU 2


ERASMUS PROGRAMI SAYISI 47


MEZUN SAYISI 2193


7 TOPLULUK 344 Üye


KURULUŞ


BÖLÜMLER KURULUŞ YILLARI


Halkla İlişkiler ve Reklamcılık


İktisat


İktisat (İngilizce)


İşletme


İşletme (İngilizce)


Maliye


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi


Turizm ve Otel İşletmeciliği


Uluslararası İlişkiler


Uluslararası Ticaret ve Lojistik


2000


2008


1997


2000


1997


2013


2009


2010


1998


2008
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MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ


13
155


2748


SAYILARLA
MÜHENDİSLİK


FAKÜLTESİ


1997


BÖLÜM


AKTİF 
ÖĞRENCİ


AKADEMİK 
PERSONEL


DERSLİK SAYISI 41


LABORATUVAR SAYISI 115


KONFERANS SALONU 4


ERASMUS PROGRAMI SAYISI 53


MEZUN SAYISI 3194


16 TOPLULUK 725 Üye


KURULUŞ


BÖLÜMLER KURULUŞ YILLARI


Bilgisayar Mühendisliği


Bilişim Sistemleri Mühendisliği


Elektrik ve Elektronik Mühendisliği


Endüstri Mühendisliği


Enerji Sistemleri Mühendisliği


İmalat Mühendisliği


İnşaat Mühendisliği


Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya


Makine Mühendisliği


Mekatronik Mühendisliği


Metalurji ve Malzeme Mühendisliği


Otomotiv Mühendisliği


Yazılım Mühendisliği


1998


2006


2000


1998


2009


2004


1998


2009


2009


2002


2004


2009


2005
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Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde 
bulunan 13 programdan 8’inde MÜDEK 


akreditasyonu bulunmaktadır.


Mühendislik Eğitim Programları 
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği 
(MÜDEK), ülkemizdeki çeşitli mühendislik 
eğitim programları için akreditasyon, 
değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları 
yaparak, Türkiye’de mühendislik eğitimi 
kalitesinin yükseltilmesine katkıda 
bulunmak amacıyla faaliyet gösteren 
bağımsız bir kuruluştur.


MÜDEK, 2002 yılında Türkiye ve KKTC’de 
mühendislik eğitimi veren fakültelerin 
dekanlarından oluşan Mühendislik Dekanları 
Konseyi (MDK)tarafından, bu fakültelerin 
mühendislik lisans programlarının değerlendirmesi 
için ayrıntılı bir program düzenlemek ve uygulamak 
üzere,Mühendislik Değerlendirme Kurulu adı ile 
bağımsız bir platform olarak kurulmuş ve 2007 
yılında dernekleşmiştir.


MÜDEK idari personeli dışında, MÜDEK kurulları, 
komiteleri, çalışma grupları ve akreditasyon 
değerlendirme takımlarında görev alan tüm kişiler 
herhangi bir ücret almadan gönüllülük esasına göre 
çalışırlar.


MÜDEK HAKKINDA MÜDEK,


• 2003 yılında mühendislik programlarının 
değerlendirmesine başlamış,


• 17 Kasım 2006 tarihinde Avrupa Mühendislik 
Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE - European 
Network for Accreditation of Engineering 
Education) adlı kuruluşa üye olmuş,


• 25 Ocak 2007 tarihinde MÜDEK kısa adını 
kullanmaya devam ederek Mühendislik Eğitim 
Programları Değerlendirme ve Akreditasyon 
Derneği adında bir sivil toplum kuruluşuna 
dönüşerek tüzel kişilik kazanmış,


• 16 Kasım 2007 tarihinde Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK) tarafından yükseköğretim kurumlarının 
mühendislik programlarında ulusal, sektörel 
ve program yeterlilikleri odaklı ulusal bir kalite 
güvence kuruluşu olarak resmen tanınmış, beş 
yıl süreli bu tanınma 01 Şubat 2013 tarihinde beş 
yıllığına yenilenmiş,


• 21 Ocak 2009 tarihinden itibaren akredite 
edeceği mühendislik eğitimi programlarına 
EUR-ACE Label vermek üzere ENAEE tarafından 
yetkilendirilmiş,


• 25 Haziran 2011 tarihinde IEA (International 
Engineering Alliance) Washington Accord’a aday 
üye (Provisional Status) olmuş ve 15 Haziran 
2012 tarihinde IEA -Washington Accord’a tam üye 
(Full Member Signatory) olmuştur.


MÜDEK
AKREDİTASYONU


ATILIM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ


MÜDEK AKREDİTASYONU 
GEÇERLİLİK SÜRESİ


EUR-ACE ETİKETİ GEÇERLİLİK 
SÜRESİ


Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 01.05.2014-30.09.2019 01.05.2014-30.09.2019


Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 01.05.2014-30.09.2019 01.05.2014-30.09.2019


Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 01.05.2014-30.09.2019 01.05.2014-30.09.2019


İmalat Mühendisliği (İngilizce) 01.05.2018-30.09.2024 01.05.2018-30.09.2024


İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 01.05.2013-30.09.2024 01.05.2013-30.09.2024


Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) 01.05.2015-30.09.2020 01.05.2015-30.09.2020


Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) 01.05.2018-30.09.2024 01.05.2018-30.09.2024


Yazılım Mühendisliği (İngilizce) 01.05.2014-30.09.2019 01.05.2014-30.09.2019
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SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ


3
13


69


SAYILARLA
SAĞLIK 


BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ


2017


BÖLÜM


AKTİF 
ÖĞRENCİ


AKADEMİK 
PERSONEL


DERSLİK SAYISI 10


LABORATUVAR SAYISI 9


ERASMUS PROGRAMI SAYISI 1


1 TOPLULUK 21 Üye


KURULUŞ


BÖLÜMLER KURULUŞ YILLARI


Beslenme ve Diyetetik


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon


Hemşirelik


2017


2017


2017
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Üniversitemiz bünyesinde Tıp Fakültesi kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu 
Kararı 15.03.2018 tarihli 30361 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 


Tıp Fakültemize 2019-2020 akademik yılı itibariyle öğrenci alınması 
planlanmaktadır. TIP FAKÜLTESİ


2018
KURULUŞ


2019-2020 Akademik yılında eğitime başlayacak 
olan Tıp fakültemiz, tamamı İngilizce ve yenilikçi 


ders içerikleri ile oluşturulmuş müfredatı, başarısı 
uluslararası platformlarca kabul görmüş birebir 


eğitim metodu ile ülkemizde ve dünyada tıp 
alanına nitelikli doktorlar kazandırmak amacı ile 


kurulmuştur.
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SİVİL HAVACILIK 
YÜKSEKOKULU


4
31


436
41


SAYILARLA 
SİVİL HAVACILIK 


YÜKSEKOKULU


2010


BÖLÜM


AKTİF 
ÖĞRENCİ


UÇAK


HANGAR


AKADEMİK 
PERSONEL


DERSLİK SAYISI 8


LABORATUVAR SAYISI 7


ERASMUS PROGRAMI SAYISI 2


MEZUN SAYISI 56


1 TOPLULUK 227 Üye


KURULUŞ


BÖLÜMLER KURULUŞ YILLARI


Havacılık Yönetimi Bölümü


Pilotaj


Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü


Uçak Gövde-Motor Bakımı Bölümü


2011


2015


2011


2011
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ATILIM ÜNİVERSİTESİ 
SİVİL HAVACILIK 
EĞİTİM MERKEZİ


Üniversitemizin Esenboğa Genel Havacılık 
Apronu No: 6-29’da eğitime başlayan 


eğitim merkezimiz, 2017 yılı başı itibari 
ile eğitim, konaklama ve park amaçlı 


işletme ruhsatını almıştır.


Eğitim merkezimiz 1500 m2 alana sahiptir. Giriş 
bölümü uçakların konaklaması ve parkı amaçlı 


kullanılmaktadır. Bodrum katında, kimyasal 
malzeme deposu, uçak gövde motor ve elektrik 


elektronik laboratuvarları ile teknik hizmetler için 
trafo ve kompresör odası, kalorifer ve kazan dairesi, 
yangın su deposu ile öğrencilerin giyinme odaları ve 
duşları bulunmaktadır. Binamızın en üst katında ise 


derslikler, konferans ve toplantı odası ile ofis odaları 
bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin kafeteryası 


da bu katta yer almaktadır. 


Eğitim merkezimizin hemen önündeki apron ve 
bağlantı yolları ile Esenboğa Havalimanı Pistine 


ulaşılabilmektedir. 


Öğrencilerimiz eğitim merkezimizde bulunan 
uçaklar üzerinde uygulamalı bakım, onarım ve 


değişim eğitimlerini alabilmektedirler. Ayrıca komşu 
eğitim merkezlerindeki çeşitli tiplerdeki hava 


araçları üzerinde, havacılık ve bakım konularındaki 
en yeni teknolojileri ve uygulamaları yakından takip 


edebilme imkânına sahiptir.


Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencilerimiz haftanın 
belirli günlerinde eğitim merkezimizde mevcut 


olan uçaklar üzerinde check list’ler ve dokümanlar 
yardımıyla parça sökümü – takımı, uçuş öncesi ve 
sonrası bakımların nasıl yapıldıklarını uygulamalı 


olarak öğrenebilmektedirler. Öğrencilerimizin uçak 
üzerinde birebir yaptıkları çalışmalar onların iş 
hayatına hazırlanmalarında çok önemli katkılar 


sağlamaktadır. 


Eğitim merkezimizde aynı zamanda diğer şirket 
ve kuruluşların uçaklarına çeşitli yer hizmetleri 
ile park etme ve konaklama hizmetleri de 
verilmektedir. Uçak çekimi, uçak temizliği, uçuş 
öncesi ve sonrası yakıt alma gibi hizmetlerin 
kontrolleri de gerçekleştirilmektedir.


Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Eğitim 
Merkezimizdeki, uçak çekme aracı, uçak harici 
elektrik güç kaynağı jeneratörü, binek araç, uçak 
kaldırma krikosu (jack), nitrojen ve oksijen ikmali 
yapılabilmektedir. Üniversitemiz, hizmete açmış 
olduğu Sivil Havacılık Eğitim Merkezi ile motor-
gövde ve elektrik-elektronik konularındaki bakım, 
onarım ve yenileme eğitimlerini ders sınıflarından 
çıkararak eğitim merkezi içerisine getirmiştir. 
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ADALET PROGRAMI


2018
KURULUŞ


2018-2019 Akademik yılında Atılım Üniversitesi 
birikimi ile eğitime başlayan iki yıllık ön lisans 


Adalet Programı, hukuk alanında giderek artan 
nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı ve hukukun 


üstünlüğüne inanan, aydın bireyler yetiştirmeyi 
hedeflemektedir.
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FEN BİLİMLERİ 
ENSTİTÜSÜ


ANA BİLİM DALLARI


Bilgisayar Mühendisliği 


Bilişim Sistemleri Mühendisliği 


Elektrik-Elektronik Mühendisliği 


Endüstri Mühendisliği 


Fizik 


İmalat Mühendisliği 


İnşaat Mühendisliği 


Kimya Mühendisliği Ve Uygulamalı Kimya 


Makine Mühendisliği 


Matematik 


Mekatronik Mühendisliği 


Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 


Mimarlık 


Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi Ve Tasarımı 


Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları 


Yazılım Mühendisliği 


16


SAYILARLA
FEN BİLİMLERİ 


ENSTİTÜSÜ


1997


ANA BİLİM DALI 


KURULUŞ
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SOSYAL BİLİMLER 
ENSTİTÜSÜ


ANA BİLİM DALLARI


Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 


İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 


İktisat 


İngiliz Dili ve Edebiyatı 


İşletme 


Kamu Hukuku 


Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi 


Mütercim Tercümanlık 


Özel Hukuk 


Turizm ve Otel İşletmeciliği 


Uluslararası İlişkiler 


Uluslararası Ticaret ve Lojistik 


12


SAYILARLA
SOSYAL 


BİLİMLER 
ENSTİTÜSÜ


1999


ANA BİLİM DALI 


KURULUŞ
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YABANCI DİLLER 
YÜKSEKOKULU


66
1640


52


DERSLİK


OFİS


TOPLAM 
DERSLİK 
KAPASİTESİ


133 KİŞİLİK TOPLANTI SALONU 1


24 KİŞİLİK TOPLANTI ODASI 4


SELF ACCESS ODASI 2


TOEFL SINAV MERKEZİ 1


Küreselleşen dünyada İngilizce’nin iletişimde ortak 
dil olmasının yanı sıra aynı zamanda bilim dili 
olması nedeniyle, Üniversitemiz kurulurken öğretim 
dilinin İngilizce olmasına karar verilmiştir. Amaç, 
öğrencilere ileri düzeyde akademik İngilizce bilgi 
ve becerileri kazandırarak akademik, sosyal ve iş 
yaşamında etkili, üretken, katılımcı, başarılı birer 
birey olmalarıdır. Hedef, sadece yurt içinde değil 
uluslararası platformlarda da rekabet edebilecek 
nitelikli bireyler yetiştirmek, bilim dünyasındaki 
gelişmeleri izleyebilmelerini sağlamaktır. Bu 
düşüncelerle, Hazırlık Okulu 1997 yılında, Atılım 
Üniversitesi mensuplarının ve öğrencilerin bir arada 
olduğu bir binada öğretim hayatına başlamıştır.


2016 – 2017 Akademik Yılında Yabancı Diller 
Yüksekokulunun kurulması ile Hazırlık Okulunun adı 
Temel İngilizce Bölümü, Yabancı Diller Bölümünün 
adı ise Modern Diller Bölümü olarak yenilenmiş ve 
Yüksekokul çatısı altında birleşmişlerdir. Yabancı 
Diller Yüksekokulu, 2018 yılında açılan yeni binası 
ile yüksek standartlardaki fiziksel imkânları ile 
eğitim vermeye devam etmektedir.


Üniversitemizin 2008 yılından beri hizmet vermekte 
olan TOEFL Sınav Merkezi, yeni Yabancı Diller 


Yüksekokulu binasının açılmasıyla birlikte, yeni 
binada çalışmalarını sürdürmektedir. Yenilenen 


TOEFL Sınav Merkezimiz, konum, mimari ve 
teknolojik imkânları ile TOEFL’ı gerçekleştiren 


Amerika kaynaklı bir firma olan ETS’nin istediği tüm 
standartları fazlasıyla karşılamaktadır. 


SAYILARLA 
YABANCI DİLLER 


YÜKSEKOKULU







UÇUŞ EĞİTİM YETKİSİ,
UÇAKLARI VE UÇUŞ OKULU OLAN 


TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK
VAKIF ÜNİVERSİTESİYİZ


UÇUŞ OKULU
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DAIMOND DA20-C1 Eclipse DAIMOND DA42-NG


İlk öğrencisini 2015-2016 döneminde alan 
ATILIM Üniversitesi SHYO Pilotaj Bölümü, SHGM 
mevzuatlarına uygun Sertifikalı Teorik Bilgi ve 
Uçuş Eğitimi vermek amacıyla Ocak 2017 tarihinde 
Uçuş Eğitim Organizasyonu (FTO) olarak SHGM 
tarafından yetkilendirilmiştir. Teorik Bilgi ve Uçuş 
Eğitimi olarak iki ana bölümden oluşan Pilotaj 
Eğitiminin teorik bölümünün yanı sıra pratik 
bölümü de Üniversitemiz tarafından verilmektedir.


2017 yılında ATILIM Üniversitesi Mütevelli Heyetinin 
‘’Kendi eğitim uçağına sahip ilk Vakıf Üniversitesi 
olma’’ kararı doğrultusunda organizasyon 
çalışmalarına başlandı. Sahip olunan Uçuş Okuluna 
Eğitim uçakları alınarak, Pilotaj öğrencilerinin 
uçuş eğitimlerinin ATILIM Üniversitesi bünyesinde 
yaptırılmasına karar verildi. Alınan bu karar 
doğrultusunda öncelikle Ağustos 2017 de ‘’ATILIM 
Üniversitesi Genel Havacılık İşletmesi’’ kuruldu. 2 
adet TECNAM P 2008 JC uçağı eğitim filosunun ilk 
uçakları olarak envantere alındı.


Sahip olunan eğitim uçak sayısı 2020 yılına 
kadar kademeli olarak 3 TECNAM P-2008 JC, 
3 TECNAM P-2010 ve 1 TECNAM P-2006 Çift 
motorlu olmak üzere toplamda 7 ye ulaşacaktır. 
2019 yılının sonuna kadar AFA Uçuş Akademisi 
ile ortaklaşa gerçekleştirilecek olan eğitim 
uçuşlarının tamamı, 2020 yılından itibaren kendi 


uçuş okulumuz tarafından 7 uçuş öğretmeni 
ile gerçekleştirilecektir. 2020 yılında 7 eğitim 
uçağı ile 75 Pilotaj öğrencimizin toplam 5.000 
saatlik uçuşu Sivrihisar, Esenboğa ve Kapadokya 
Havalimanlarından yılın 12 ayı uçuş yapılacak 
şekilde gerçekleştirilecektir.







ARAŞTIRMA
MERKEZLERİ VE
LABORATUVARLARI 
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ARAŞTIRMA MERKEZLERİ KURULUŞ YILLARI


Türkiye Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi


Savunma Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi


Performans Ölçüm Uygulama ve Araştırma Merkezi


Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi


Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi


Robot Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi


Akademik Yazım Danışma Merkezi (AYDAM)©™


Elektro Erozyon Teknolojileri Araştırma Merkezi 


Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi


2007


2011


2009


2010


2010


2006


2008


2006


2008


ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI KURULUŞ YILLARI


Atılım Opto-Elektronik Malzemeler ve Solar Enerji Laboratuvarı


Biyokimya Araştırma Laboratuvarı


Güvenilirlik Araştırma Laboratuvarı


Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Laboratuvarı


Hesaplamalı Kimya Laboratuvarı


Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Pilleri Araştırma Laboratuvarı


Malzemelerin Antibakteriyel Özelliklerini Tayin Laboratuvarı


Nanoskopi Laboratuvarı


Polimer Kompozit Biyomalzeme Biyouyumluluk Araştırma Laboratuvarı


Polimer Kompozit Malzeme Araştırma-Geliştirme Laboratuvarı


Simülasyon Laboratuvarı


Sosyal Bilimler Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı


Yapı Akustik Laboratuvarı


2011


2008


2017


2015


2015


2014


2015


2014


2011


2009


2013


2013


2013







METAL ŞEKİLLENDİRME 
MÜKEMMELİYET MERKEZİ
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Merkezin amacı, Türkiye’deki metal şekillendirme 
sektörünü uygulamalı araştırmalar ile 
destekleyerek, yenilikçi, bilgiye dayalı ve enerji 
tasarruflu imalat teknolojilerinin geliştirilmesini, 
yüksek katma değerli parçaların üretilmesini, yeni 
ve gelişmiş malzemelerin şekillendirilebilmelerini 
sağlamaktır.


• Simülasyona yönelik malzeme karakterizasyonu
• Hafif metallerin şekillendirilmesi
• Kalıp tasarımı ve ömürlerinin iyileştirilmesi
• Kuramsal yöntemler
• Sayısal yöntemler
• Malzeme karakterizasyon deneyleri
• Sistematik deneyler
• Prototip üretimi
• Ön-seri-üretimi
Türk Metal Sanayisinin, dünyadaki gelişmeler 
de gözönünde bulundurulduğunda, önümüzdeki 
20 yıl içinde rekabet gücünü muhafaza etmesi 
ve hatta arttırması, yeni pazarlar ve ürünler 
ortaya çıkarması ve dünyada teknoloji liderleri 
arasına girebilmesi için, konusunda uzmanlaşmış, 
sanayinin kısa, orta ve uzun vadeli sorunlarına 
çözüm getiren bir araştırma ve geliştirme 
merkezine gereksinimi vardır. Bu kapsamda 
DPT tarafından desteklenen Metal Şekillendirme 


Mükemmeliyet Merkezinin temel amacı dünya 
çapında dikkate değer bir mükemmeliyet merkezi 
bünyesinde oluşturacağı akademi-sanayi işbirliği 
sayesinde, ülkemizde


• Bilgiye dayalı üretim teknolojisinin 
gerçekleştirilmesi


• Artı değeri yüksek ürünlerin üretilmesi
• Yeni ve ileri malzemeler ile üretim yapılabilmesi
• Verimliliğin artırılması
• Mini ve mikro boyutlarda ürünlerin geliştirilmesi
• Hızlı ürün geliştirilmesi inovasyon yeteneklerinin 


artırılması yönünde gerekli araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerinin yapılmasıdır.


Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Bölümü 
desteğinde açılmış olan merkez, üniversite 
araştırmacılarına sanayi ortaklı projelerde destek 
sağlamaktadır.


Metal Şekillendirme Mükemmeliyet 
Merkezi (MŞMM) 9 Nisan 2010 tarihinde 
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)/Kalkınma 
Bakanlığı’nın makine teçhizat desteği 
ve ATILIM Üniversitesinin altyapı (Bina/
Tesisat) desteği sonucu hizmete girmiştir.


MŞMM’NİN KABİLİYETLERİ


Merkez bünyesindeki araştırmalar, sanayi ve 
diğer üniversiteler ile yakın işbirliği içinde 
yürütülmektedir. 2010 yılından bu yana Merkez 
bünyesinde önemli sayıda ulusal ve uluslararası, 
küçük ve orta ölçekli projeler yürütülmüştür. 
Seminerler, çalıştaylar, eğitim kursları ve halen 
devam etmekte olan projeler aracılığıyla bilginin 
yayılmasında önemli bir rol üstlenilmektedir.


Merkez, metal şekillendirme araştırmaları için 
gerekli olan birçok donanım ve yazılım olanaklarına 
sahiptir. Şekillendirme presleri, malzeme ve 
mikroyapı karakterizasyonu için test cihazları 
ve sayısal analizler için gerekli olan yazılım ve 
donanım zengin bir bütünlük içinde Merkezin 
altyapısını oluşturmaktadır.
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• ZWEZ
• MAN Türkiye
• HENKEL
• TEI Tusaş
• TAI Tusaş
• PETROTEK
• UMS Metal
• BEYÇELİK
• TOFAŞ
• BOSCH Türkiye
• FNSS
• ASELSAN
• ROKETSAN
• KALE PW
• CANSAN
• TOYOTETSU
• OTOKOÇ
• ERMETAL
• ERDEMİR
• ORS
• ERKUNT TRAKTÖR
• NORM CİVATA
• ESTAŞ
• ÇİMTAŞ
• BARİDA MAKİNA
• ASSAN
Yukarıda isimleri geçen firmalar dışında farklı firma 
ve üniversitelere de çeşitli hizmetler verilmiştir.


PROJE
Merkezimiz, sanayi ve akademik kurum ve 
kuruluşların AR-GE projelerine, gelişmiş makine, 
laboratuvar, yazılım altyapısı ve konusunda uzman, 
kendisini sürekli geliştiren kadrosu ile, destek 
vermektedir.


DANIŞMANLIK
Konusunda uzman ekibimiz, metal şekillendirme 
sektöründeki kuruluşlara danışmanlık hizmeti 
vererek, maliyeti arttıracak deneme-yanılma 
temeline dayanan imalat yerine, bilgiye dayalı ve 
verimli sonuçlar içeren uygulamaların yapılmasını 
sağlamaktadır.


EĞİTİM
Uzman kadromuz tarafından hazırlanan eğitim 
materyalleri ile kurum ve kuruluşlara, kurum/
kuruluşlarında ve/veya Merkezimizde teorik ve 
uygulamalı teknik eğitim hizmeti sunulmaktadır.


TEST / ANALİZ
Kurum ve kuruluşların AR-GE projelerinde ihtiyaç 
duydukları testler Merkezimiz olanakları içinde 
yapıldıktan sonra, sonuçlar değerlendirilerek 
istenilen verileri içeren raporlar sunulmaktadır.


PROTOTİP / ÖN SERİ İMALAT
Merkezimizdeki nitelikli imalat altyapısı ve personel 
ile, tüm kurum ve kuruluşların tasarımlarını hayata 
geçirmeye yardımcı oluyoruz.


İŞ BİRLİKLERİMİZ HİZMETLER


1.  TUBİTAK Bilimsel Projelerinde ortak veya hizmet alımı olarak destek alabilirler
2.  TEYDEB Projelerinde hizmet alımı olarak destek alabilirler
3.  SANTEZ Projelerinde ortak veya hizmet alımı olarak destek alabilirler
4.  Avrupa Birliği Projelerinde ortak veya hizmet alımı olarak destek alabilirler
5.  İsteyen Firmalara eğitimler verilebilir
6.  İsteyen Firmalara Prototip üretimi yapılabilir
7.  İsteyen Firmalara Ön-seri-üretimi yapılabilir
8.  İsteyen Firmalara Sonlu Elemanlar Analizi ile Yapısal Analiz yapılabilir
9.  İsteyen Firmalara Metal Şekillendirme, Isıl İşlem-Kaynak ve duruma özel geliştirilecek modüllerle  
 simülasyonlar yapılabilir
10.  İsteyen Firmalara Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) yapılabilir
 
İşbirliği yapılacak Firmalar ile önceden bir planlama ve protokol yapılacaktır. Fikri mülkiyetler konusu bu 
protokolde yer alacaktır. Deneysel çalışmalar, MŞMM uzmanları gözetiminde yürütülecektir.


MŞMM’nin sunduğu bu olanakları kullanarak Üniversite içinden ve dışından 
akademisyenler ve sanayiciler;


• Malzemeler için Mekanik Testler (Çekme, Basma, 
Sertlik, Sac Şişirme Testi - Bulge Test, Şekillendirme 
Sınır Diyagramı - FLD, cup drawing ve earing testleri, 
sürtünme karakterizasyonu, gerdirmeli ve gerdirmesiz 
bükümler sonrası geri yaylanma test düzenekleri,


• Yüksek sıcaklık ve şekil değiştirme hızlarında 
mekanik karakterizasyon (Şekillendirme dilatometresi 
ve Gleeble fiziksel simülatörle).


• Kalıntı gerilme analizleri - XRD ve delik delme 
yöntemi ile Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) 
incelemeleri; kırılma yüzeyi analizi, hasar analizi, 
yüksek çözünürlükte (~2nm) iç yapı (mikro-yapı) 
analizi, EDS sistemi yardımıyla noktasal kimyasal 
analiz, kimyasal haritalama, değişken vakum özelliği 
sayesinde yalıtkan, ıslak, biyolojik numuneleri inceleme 
imkânı.


• GOM-ATOS ile optik ölçüm yöntemiyle tersine 
mühendislik, GOM-ARGUS sistemiyle şekillendirme 
sonrası genleme dağılımı ve geometri ölçümü, termal 
kamera, Photron Fastcam SA-X2 ile yüksek hızlı dijital 
analiz ve karakterizasyon, GOM-ARAMIS sistemiyle 
şekillendirme esnasında dijital şekil değiştirme 
ölçümleri.


MŞMM`NİN SUNDUĞU OLANAKLARIN BAZILARI







PROJE DANIŞMANLIK
PATENT VE YAYIN BİLGİLERİ
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Atılım Üniversitesinin stratejik planına uygun olarak hem Üniversitedeki araştırma ortamını geliştirmek 
hem de araştırmacılarımızın TÜBİTAK, AB ve diğer hibe kuruluşlarından araştırma destekleri/hibeleri 
alabilmeleri için gerekli olan alt yapı desteğini sağlamak üzere çeşitli iç destek programları oluşturulmuş 
olup bu programlar değişen ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmektedir. 
2013-2017 yılları arasında 100 proje iç destek programları kapsamında desteklenmiştir. Bunlardan 83 
tanesi LAP (Lisans Araştırma Projesi), 17 tanesi BAP (Bilimsel Araştırma Projesi) tır. 
Üniversitemiz bünyesinde TÜBİTAK, ASELSAN, FNSS gibi kurumlar tarafından desteklenen projeler de 
yürütülmektedir. 


Dış destekli (TÜBİTAK, ASELSAN, FNSS vb.) proje sayıları
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PATENTLER
Yıllara Göre Patent Başvuru Sayıları


Yıl
Patent 
Sayısı


2013 2


2014 3


2015 13


2016 12


2017 10


2018 3
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Patent Başvuru


Atılım Üniversitesi 2013 -2017 PATENT BAŞVURU SAYISI


2017 YILI PATENTLER


• 2017/23293 - Kâğıt kompozit tübüler yapıların şerit sarım yöntemi ile üretimi  


 ve bisiklet kadrosundaki uygulaması


• 2017/23100 - Kullanıcı etkileşimli rfıd etiket/kart


• 2017/22772 - Hemositometre tabanlı otomatikleştirilmiş hücre sayım sistemi


• 2017/22238 - Gözle görülmeyen kızılötesinde algılanabilen görüntü eldesi


• 2017/22361 - Prototip imalata yönelik modüler kalıp seti


• 2017/22346 - Prototip imalatına yönelik değişken ölçülendirilebilir kalıp seti


• 2017/20410 - El hareketlerini tanıyarak bireylerin alışkanlıklarını algılayan  


 ve takip eden sistem


• 2017/19842 - Yıkılan binalarda mahsur kalan insanların konumunu ve sayısını  


 tahmin ve yayma sistemi


• 2017/19517 - Radar emitörlerinin pasif konumlandırılmasında çok yollu  


 saçılmaların yol kayıpları üzerinden kullanımı ile doğruluğun arttırılması


2017 YILI TASARIMLAR


• 2017/08939 - Çapı Ayarlanabilir Bek Kafaları


• 2017/09067 - Konteyner Bahçe


2017 YILI FAYDALI MODELLER


• 2017/23076 - Gizlenebilir Güç Ayarlama Anahtarı


YAYINLAR
Atılım Üniversitesinde üretilen bilimsel bilginin uluslararası saygınlığa sahip, etki faktörü yüksek 
dergilerde yayınlanması hedeflenmektedir. Üniversitenin kuruluşundan bu yana (Ocak 2019 itibarı ile) 
Web of Science kapsamında yayınlanmış toplam doküman sayısı 2312 olup bunlardan 1910 tanesi tam 
makalaedir. Web of Science dokümanlarına yapılmış toplam atıf sayısı 19673’dür. Doküman başına 
ortalama atıf sayısı 8,51’dir. 


Web of Science tam makale sayıları (Ocak 2019 itibariyle)


Web of Science endeksli yayınlara yapılan atıf sayıları (Ocak 2019 itibariyle)
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PROF.DR.
ATİLLA CİHANER


PROF.DR. SERKAN 
ERYILMAZ


KİMYA MÜHENDİSLİĞİ VE 
UYGULAMALI KİMYA BÖLÜMÜ


ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜMÜ


ÖDÜLLER


TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü-2015


TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü-2017


“Kimya ve malzeme bilimleri alanında, 
elektrokromik polimerler konularındaki 
uluslararası düzeyde üstün nitelikli 
çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü 
verilmiştir. 


“Yöneylem araştırmasında stokastik 
modeller/süreçler alanında sistem 
güvenilirliği konusundaki uluslararası 
düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” 
nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir. 
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2018


2016-2017
Times Higher Education (THE)


Dünya Sıralamasında


İlk 500'de


2018
ARWU Matematik


Alan Sıralamasında
Dünyada


İlk 400'de


U.S. News 2017
Alan Sıralamalarında
Matematik Alanında


Türkiye’de Tek
Dünyada


87. sırada


2017
THE Genç Üniversiteler 
Sıralamasında
Dünyada


ilk 100'de


2018
THE Fiziksel Bilimler
Alan Sıralamasında
Dünyada 


ilk 400'de


2018 QS Gelişen Avrupa ve 
Orta Asya Ülkeleri
Sıralamasında 2.800’den Fazla
Üniversite İçinde


191-200 
aralığında


SIRALAMALARDA
ATILIM
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URAP TÜRKİYE


URAP DÜNYA SIRALAMASI


WEBOMETRICS


2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2011
Eylül


2011 
Temmuz


2010


Tüm Ünv. Sıralama 61 41 42 28 44 40 56 53 63 51


Vakıf Ünv. Sıralama 11 6 7 6 10 9 9 9 9 8


2018 2017 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011


Tüm Ünv. Sıralama 1939 1787 1.623 1.372 1.410 1.750 1.808 1.830 1.830


Türk Ünv. Sıralama 62 54 47 42 49 64 64 62 61


Vakıf Ünv. Sıralama 12 9 6 7 10 9 9 9 9


Vakıf TR Dünya


2018 II Sıralama 10 44 2072


2018 1 Sıralama 10 43 1967


2017 II Sıralama 10 43 2.006


2017 1 Sıralama 11 45 1.963


2016 2 Sıralama 9 45 1.813


2016 1 Sıralama 10 46 1.835


2015 2 Sıralama 8 42 1.760


2015 1 Sıralama 8 45 1.977


2014 2 Sıralama 8 45 1.944


2014 1 Sıralama 8 40 2.170


2013 2 Sıralama 7 35 1.874


2013 1 Sıralama 7 47 2.023


2012 2 Sıralama 6 32 1.513


2012 1 Sıralama 5 32 1.303


2011 2 Sıralama 9 54 2.569


2011 1 Sıralama 8 39 2.464


2010 2 Sıralama 10 44 2.892


THE DÜNYA ÜNİVERSİTELER SIRALAMASI


2018 (1258) 2017 (1012) 2016 (978)


Dünya Sıralaması 801-1000 601-800 401-500


Türk Üniversiteler Sıralaması 9 5 4


THE GENÇ ÜNİVERSİTELER 
SIRALAMASI


(200 Üniversite açıklandı) 2018 2017


Dünya Sıralaması 151-200 98


Türk Üniversiteleri Sıralaması 4 4


Vakıf Üniversiteleri Sıralaması 4 4


THE BRICS VE GELİŞEN 
EKONOMİLER SIRALAMASI


(300 üniversite açıklandı) 2018 2016


Bölgesel Sıralama 142 62


Türk Üniversiteleri Sıralaması 8 6


Vakıf Üniversiteleri Sıralaması 4 4


THE ASYA ÜNİVERSİTELERİ 
SIRALAMASI


2018(359) 2017


Bölgesel Sıralama 123 64


Türk Üniversiteleri Sıralaması 7 5


Vakıf Üniversiteleri Sıralaması 4 4


QS GELİŞEN AVRUPA MERKEZ ASYA ÜNİVERSİTELER SIRALAMASI


(300 üniversite açıklandı) 2018 2017 2016


Bölgesel Sıralaması 191-200 201-250 151-200


Türk Ünv. Sıralama 24 25 20


Vakıf Ünv. Sıralama 9 8 5
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Aşağıdaki tabloda Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteler Sıralaması yıllara göre 
karşılaştırmaları görülebilir. Türkiye’den 16 üniversite ilk 1000 üniversite içinde yer almıştır.


İngiliz sıralama kuruluşu TES Global in hazırladığı Times Higher Education (THE) konu sıralamalarından 
Fiziksel Bilimler sıralamasında Türkiye’de bulunan üniversiteler


Üniversite 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012


Sabancı Üniversitesi 351-400 351-400 301-350 351-400 182    


Koç Üniversitesi 401-500 301-350 251-300 251-300 301-350 276-300 226-250  


Bilkent Üniversitesi 501-600 401-500 351-400 351-400 201-225 226-250 226-250 201-225


Boğaziçi Üniversitesi 501-600 401-500 401-500 501-600 139 199 276-300 301-350


Hacettepe Üniversitesi 501-600 601-800 601-800 601-800     


İstanbul Teknik 
Üniversitesi


601-800 601-800 501-600 501-600 165 201-225  276-300


ODTÜ 601-800 601-800 601-800 501-600 85 201-225 201-225 276-300


Anadolu Üniversitesi 801-1.000 1.000+ 801+ 601-800     


Atılım Üniversitesi 801-1.000 601-800 401-500      


Erciyes Üniversitesi 801-1.000 801-1.000 801+ 601-800     


Gebze Teknik Üniversitesi 801-1.000 601-800       


İstanbul Üniversitesi 801-1.000 801-1.000 601-800 601-800     


Akdeniz Üniversitesi 1.000+ 801-1.000       


Ankara Üniversitesi 1.000+ 1.000+ 801+      


Bahçeşehir Üniversitesi 1.000+        


Çukurova Üniversitesi 1.000+        


Dokuz Eylül Üniversitesi 1.000+ 1.000+       


Gazi Üniversitesi 1.000+ 1.000+ 801+      


İzmir Teknoloji Enstitüsü 1.000+ 801-1.000 601-800      


Marmara Üniversitesi 1.000+ 801-1.000 801+      


Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1.000+ 1.000+       


TOBB ETÜ 1.000+ 801-1.000 601-800      


Yeditepe Üniversitesi 1.000+ 1.000+       


Üniversite Alan 2019 2018


Bilkent Üniversitesi Fiziksel Bilimler 401-500 401-500


Boğaziçi Üniversitesi Fiziksel Bilimler 501-600 401-500


Koç Üniversitesi Fiziksel Bilimler 501-600 301-400


Sabancı Üniversitesi Fiziksel Bilimler 501-600  


Akdeniz Üniversitesi Fiziksel Bilimler 601-800  


Atılım Üniversitesi Fiziksel Bilimler 601-800 301-400


Erciyes Üniversitesi Fiziksel Bilimler 601-800  


Gebze Teknik Üniversitesi Fiziksel Bilimler 601-800  


Hacettepe Üniversitesi Fiziksel Bilimler 601-800  


İstanbul Teknik Üniversitesi Fiziksel Bilimler 601-800  


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fiziksel Bilimler 601-800  


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fiziksel Bilimler 601-800  


Anadolu Üniversitesi Fiziksel Bilimler 801+  


Ankara Üniversitesi Fiziksel Bilimler 801+  


Çukurova Üniversitesi Fiziksel Bilimler 801+  


Dokuz Eylül Üniversitesi Fiziksel Bilimler 801+  


Gazi Üniversitesi Fiziksel Bilimler 801+  


Marmara Üniversitesi Fiziksel Bilimler 801+  


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fiziksel Bilimler 801+  







THE FİZİKSEL BİLİMLER SIRALAMASINDA AŞAĞIDAKİ BİLİMLERİ DİKKATE 
ALMIŞTIR.


Eğitim Öğrenim ortamı 27,50%


Araştırma Hacim, gelir ve bilinirliği 27,50%


Atıflar Araştırma etkisi 35%


Uluslararası Görünüm Akademisyen, öğrenci ve araştırma 7,50%


Endüstri Geliri Yenilikçilik 2,50%


İngiliz sıralama kuruluşu TES Global in hazırladığı Times Higher Education (THE) konu sıralamalarından 
Fiziksel Bilimler sıralaması yayınlanmıştır. Dünyada ilk 500 üniversitenin yayınlandığı bu sıralamada 
Türkiye’den 4 üniversite yer almıştır. (2017)


• Matematik ve İstatistik
• Fizik ve Astronomi
• Kimya
• Jeoloji, çevre, yer ve sualtı bilimleri


SIRALAMADA DİKKATE ALINAN KRİTERLER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.


*Aynı aralıktaki üniversiteler alfabetik olarak sıralanmıştır.


301-400 Atılım Üniversitesi


301-400 Koç Üniversitesi


401-500 Bilkent Üniversitesi


401-500 Boğaziçi Üniversitesi







ULUSLARARASI ATILIM
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ERASMUS


Erasmus+ Programı 1 Ocak 2014 itibarıyla 
uygulanmaya başlayan, eğitim, gençlik 


ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve 
farklı hedef kitlelere yönelik destekler 


içeren çatı programın genel adıdır.


Erasmus+ Programı içerisinde, önceki 
programlarda olduğu gibi, okul eğitimi, 


yükseköğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve 
gençlik alanına yönelik destekler devam etmekte, 
bununla birlikte spor alanındaki projelere de hibe 


desteği sağlanmaktadır. 


TR ANKARA05 Erasmus Kodu ile Atılım 
Üniversitesi 2014 - 2020 yılları arasında geçerli 


olan Yükseköğretim Kurumları için Erasmus 
Beyannamesine sahiptir ve bu Beyanname ile 


Avrupa Komisyonunun tüm prensiplerini kabul 
ettiğini beyan eder. 


Atılım Üniversitesi 30’dan fazla ülkeden, 80’den 
fazla Üniversite ile Erasmus+ anlaşmasına sahiptir. 


Bu anlaşmalar sayesinde Atılım Üniversitesi 
öğrencileri birçok farklı Avrupa ülkesinde farklı 


bir eğitim-öğretim sistemi ve bu sisteme entegre 
edilmiş kurumları tanıma fırsatı bulmaktadır.
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İŞBİRLİĞİ ADI ÜNİVERSİTE ERASMUS KODU ÜLKE FAKÜLTE BÖLÜM


Erasmus+ Graz University of Technology A GRAZ02 Avusturya Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği


Erasmus+ Universite de Liege B LIEGE01 Belçika Mühendislik Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya


Erasmus+ Bulgarian Academy of Sciences BG SOFIA30 Bulgaristan GSTMF Güzel Sanatlar


Erasmus+ Konstantin Preslavsky University of Shumen BG SHOUMEN01 Bulgaristan Fen - Edebiyat Yabancı Diller


Erasmus+ University of Ostrava Faculty of Science CZ OSTRAVA02 Çek Cumhuriyeti Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği


Erasmus+ University of Pardubice CZ PARDUB01 Çek Cumhuriyeti Mühendislik Bilgi ve İletişim Teknolojileri


Erasmus+ University of Pardubice CZ PARDUB01 Çek Cumhuriyeti Mühendislik Elektrik Elektronik


Erasmus+ University of Ostrava CZ OSTRAVA02 Çek Cumhuriyeti Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği


Erasmus+ University of Hradec Kralove CZ HRADEC01 Çek Cumhuriyeti Mühendislik Bilgi ve İletişim Teknolojileri


Erasmus+ Roskilde Universitet International Team DK ROSKILD01 Danimarka Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği


Erasmus+ King Sigismund Business School HU BUDAPES44 Macaristan İşletme İşletme


Erasmus+ King Sigismund Business School HU BUDAPES45 Macaristan İşletme Siyaset Bilimi


Erasmus+ Jyvaskylan Ammattikorkeakoulu SF JVASKY11 Finlandiya Mühendislik Mühendislik


Erasmus+ Tampere University Of Technology SF TAMPERE02 Finlandiya Mühendislik Mühendislik


Erasmus+ L'Ecole de design Nantes Atlantique F NANTES43 Fransa GSTMF Tasarım


Erasmus+ Universite de Technologie de Compiegne F COMPIEG01 Fransa Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği


Erasmus+ Universite de Technologie de Compiegne F COMPIEG01 Fransa Mühendislik Yazılım Mühendisliği


Erasmus+ Universite de Technologie de Compiegne F COMPIEG01 Fransa Mühendislik Bilgi Sistemleri


Erasmus+ Universite Rennes 2 F RENNES02 Fransa Fen - Edebiyat Yabancı Diller / Çeviri


Erasmus+ Universitat Mannheim D MANNHEI01 Almanya İşletme İşletme


Erasmus+ Freidrich-Alexander-Universitat Ertangen- Nürnberg D ERLANGE01 Almanya Mühendislik Makine Mühendisliği


Erasmus+ Ludwigshafen University of Applied Science D LUDWIGH01 Yunanistan İşletme Lojistik


Erasmus+ University of Piraeus G PIRAEUS01 Yunanistan Mühendislik Endüstri Mühendisliği


Erasmus+ Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki G THESSAL12 Yunanistan Mühendislik Elektrik Elektronik


Erasmus+ Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki G THESSAL12 Yunanistan Mühendislik Elektrik Elektronik


Erasmus+ Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki G THESSAL12 Yunanistan Mühendislik Bilgi ve İletişim Teknolojileri


Erasmus+ Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki G THESSAL12 Yunanistan İşletme İşletme


Erasmus+ National Technical University of Athens G ATHINE02 Yunanistan Mühendislik Maden Mühendisliği


Erasmus+ Niccolo Cusano University Distance Learning I ROME31 İtalya Fen - Edebiyat Eğitim Bilimleri


Erasmus+ Niccolo Cusano University Distance Learning I ROME31 İtalya Mühendislik Makine Mühendisliği


Erasmus+ Niccolo Cusano University Distance Learning I ROME31 İtalya Mühendislik Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya


Erasmus+ Niccolo Cusano University Distance Learning I ROME31 İtalya Mühendislik İnşaat Mühendisliği


Erasmus+ Niccolo Cusano University Distance Learning I ROME31 İtalya Mühendislik Elektrik Elektronik


Erasmus+ Niccolo Cusano University Distance Learning I ROME31 İtalya Mühendislik İmalat Mühendisliği


Erasmus+ Niccolo Cusano University Distance Learning I ROME31 İtalya Mühendislik Makine Mühendisliği


Erasmus+ Niccolo Cusano University Distance Learning I ROME31 İtalya Hukuk Hukuk


Erasmus+ Niccolo Cusano University Distance Learning I ROME31 İtalya İşletme İşletme


İŞBİRLİĞİ ADI ÜNİVERSİTE ERASMUS KODU ÜLKE FAKÜLTE BÖLÜM


Erasmus+ Niccolo Cusano University Distance Learning I ROME31 İtalya Fen - Edebiyat Psikoloji


Erasmus+ Niccolo Cusano University Distance Learning I ROME31 İtalya İşletme Siyaset Bilimi


Erasmus+ Niccolo Cusano University Distance Learning I ROME31 İtalya İşletme Uluslararası İlişkiler


Erasmus+ Politecnico di Bari I BARI05 İtalya GSTMF Mimarlık ve Şehir Planlama


Erasmus+ Universita degli Studi di Foggia I FOGGIA03 İtalya Fen - Edebiyat Dil Bilimleri


Erasmus+ Ventspils University College LV VENTSPI01 Letonya İşletme İşletme


Erasmus+ Ventspils University College LV VENTSPI01 Letonya Mühendislik Bilgi ve İletişim Teknolojileri


Erasmus+ Ventspils University College LV VENTSPI01 Letonya Fen - Edebiyat Dil Bilimleri


Erasmus+ University of Malta MT MALTA01 Malta Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği


Erasmus+ NHTV Breda University of Applied Sciences NL BREDA10 Hollanda İşletme Turizm ve Otel İşletmeciliği


Erasmus+ Stenden University of Applied Sciences NL LEEUWAR03 Hollanda İşletme Uluslararası Ticaret ve Lojistik


Erasmus+ University of Economics in Katowice PL KATOWIC02 Polonya İşletme Siyaset Bilimi


Erasmus+ University of Economics in Katowice PL KATOWIC02 Polonya İşletme İktisat


Erasmus+ University of Economics in Katowice PL KATOWIC02 Polonya İşletme İşletme


Erasmus+ University of Economics in Katowice PL KATOWIC02 Polonya İşletme Bankacılık ve Finans


Erasmus+ University of Information Technology and Management PL RZESZOW03 Polonya SHYO Sivil Havacılık


Erasmus+ University of Economy in Byzdgoszcz PL BYDGOSZ06 Polonya İşletme Turizm ve Otel İşletmeciliği


Erasmus+ University of Economy in Byzdgoszcz PL BYDGOSZ06 Polonya Fen - Edebiyat Sosyoloji


Erasmus+ University of Economy in Byzdgoszcz PL BYDGOSZ06 Polonya Fen - Edebiyat İngiliz Dili ve Edebiyatı


Erasmus+ University of Economy in Byzdgoszcz PL BYDGOSZ06 Polonya Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği


Erasmus+ University of Economy in Byzdgoszcz PL BYDGOSZ06 Polonya GSTMF Mimarlık


Erasmus+ University of Economy in Byzdgoszcz PL BYDGOSZ06 Polonya İşletme İşletme


Erasmus+ University of Economy in Byzdgoszcz PL BYDGOSZ06 Polonya İşletme İktisat


Erasmus+ Radom Academy of Economics PL RADOM04 Polonya İşletme İşletme


Erasmus+ Radom Academy of Economics PL RADOM04 Polonya Fen - Edebiyat Education, Teacher Training


Erasmus+ Radom Academy of Economics PL RADOM04 Polonya Hukuk Hukuk


Erasmus+ Radom Academy of Economics PL RADOM04 Polonya İşletme Kamu Yönetimi


Erasmus+ Radom Academy of Economics PL RADOM04 Polonya Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği


Erasmus+ Radom Academy of Economics PL RADOM04 Polonya İşletme Siyaset Bilimi


Erasmus+ Radom Academy of Economics PL RADOM04 Polonya İşletme Uluslararası İlişkiler


Erasmus+ Radom Academy of Economics PL RADOM04 Polonya İşletme İktisat


Erasmus+ Radom Academy of Economics PL RADOM04 Polonya İşletme Gazetecilik


Erasmus+ Warsaw School of Economics PL WARSZAW03 Polonya İşletme Siyaset Bilimi


Erasmus+ Warsaw School of Economics PL WARSZAW03 Polonya İşletme İktisat


Erasmus+ Warsaw School of Economics PL WARSZAW03 Polonya İşletme İşletme


Erasmus+ Warsaw School of Economics PL WARSZAW03 Polonya İşletme Bankacılık ve Finans


Erasmus+ Lublin University of Technology PL LUBLIN03 Polonya Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği
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İŞBİRLİĞİ ADI ÜNİVERSİTE ERASMUS KODU ÜLKE FAKÜLTE BÖLÜM


Erasmus+ Lublin University of Technology PL LUBLIN03 Polonya Mühendislik Bilgi ve İletişim Teknolojileri


Erasmus+ Poznan University of Technology PL POZNAN02 Polonya Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği


Erasmus+ The International University of Logistics and Transport in Wroclaw PL WROCLAW16 Polonya İşletme Lojistik


Erasmus+ The General Tadeusz Kosciuszko Militarty Academy of Land Forces PL WROCLAW25 Polonya İşletme Sosyal Bilimler


Erasmus+ The General Tadeusz Kosciuszko Militarty Academy of Land Forces PL WROCLAW25 Polonya İşletme İşletme


Erasmus+ Universitatea din Craiova RO CRAIOVA01 Romanya Fen - Edebiyat Dil Bilimleri


Erasmus+ Universitatea Politachnica din Bucuresti Ro BUCURES11 Romanya Fen - Edebiyat Matematik


Erasmus+ Transilvania University of Brasov RO BRASOV01 Romanya Fen - Edebiyat Dil Bilimleri


Erasmus+ Transilvania University of Brasov RO BRASOV01 Romanya Fen - Edebiyat Edebiyat


Erasmus+ Transilvania University of Brasov RO BRASOV01 Romanya İşletme İşletme


Erasmus+ Universitatea Technica din Cluj Napoca RO CLUJNAP05 Romanya Mühendislik Matematik


Erasmus+ Danubius University of Galati RO GALATI02 Romanya İşletme İşletme


Erasmus+ Danubius University of Galati RO GALATI02 Romanya İşletme Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler


Erasmus+ Danubius University of Galati RO GALATI02 Romanya İşletme İktisat


Erasmus+ University of Oradea RO ORADEA01 Romanya Fen - Edebiyat Dil Bilimleri


Erasmus+ University of Nis Sırbistan Mühendislik İnşaat Mühendisliği


Erasmus+ University of Nis Sırbistan İşletme İktisat


Erasmus+ University of Nis Sırbistan Mühendislik Elektrik Elektronik Mühendisliği


Erasmus+ University of Nis Sırbistan Mühendislik Makine Mühendisliği


Erasmus+ University of Nis Sırbistan Sağlık Bilimleri Tıp


Erasmus+ University of Nis Sırbistan Hukuk Hukuk


Erasmus+ University of Nis Sırbistan Fen - Edebiyat Matematik


Erasmus+ University of Nis Sırbistan Mühendislik Teknoloji


Erasmus+ University of Nis Sırbistan Fen - Edebiyat Eğitim Bilimleri


Erasmus+ University of Nis Sırbistan Occupational Safety


Erasmus+ University of Nis Sırbistan Spor


Erasmus+ University of Nis Sırbistan GSTMF Güzel Sanatlar


Erasmus+ University of Nis Sırbistan Humanities


Erasmus+ University of Ljubljana SI LJUBLJA01 Slovenya Mühendislik Makine Mühendisliği


Erasmus+ Universitat Roviar I Virgili E TARRAGO01 İspanya Fen - Edebiyat Dil Bilimleri


Erasmus+ Universidad Autonoma De Madrid E MADRID04 İspanya Fen - Edebiyat Çevirmenlik


Erasmus+ Escuela De Arte De Oviedo E OVIEDO15 İspanya GSTMF Grafik Tasarımı


Erasmus+ Escuela De Arte De Oviedo E OVIEDO15 İspanya GSTMF İç Mimarlık


Erasmus+ Universitat Rovira I Virgili E TARRAGO01 İspanya Fen - Edebiyat Psikoloji


Erasmus+ University West S TROLLHA01 İsveç Mühendislik Mühendislik


Erasmus+ Malmö University S MALMO01 İsveç İşletme Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler


Erasmus+ Stockholm University S STOCKH01 İsveç Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği


İŞBİRLİĞİ ADI ÜNİVERSİTE ERASMUS KODU ÜLKE FAKÜLTE BÖLÜM


Erasmus+ Stockholm University S STOCKH01 İsve Mühendislik Bilgi ve İletişim Teknolojileri


Erasmus+ Abertay University UK DUNDEE03 Birleşik Krallık İşletme Siyaset Bilimi


Erasmus+ Abertay University UK DUNDEE03 Birleşik Krallık İşletme İktisat


Erasmus+ Abertay University UK DUNDEE03 Birleşik Krallık İşletme İşletme


Erasmus+ Abertay University UK DUNDEE03 Birleşik Krallık İşletme İşletme


Erasmus+ Abertay University UK DUNDEE03 Birleşik Krallık İşletme Bankacılık ve Finans


Erasmus+ University of Miskolc Macaristan Fen - Edebiyat Matematik


Erasmus+ University of Calabria I COSENZA01 İtalya Mühendislik İnşaat Mühendisliği


Erasmus+ Turiba University LV RIGA09 Letonya İşletme Turizm ve Otel İşletmeciliği


Erasmus+ Turiba University LV RIGA09 Letonya Hukuk Hukuk


Erasmus+ Turiba University LV RIGA09 Letonya İşletme İşletme


Erasmus+ Turiba University LV RIGA09 Letonya İşletme İktisat


Erasmus+ Turiba University LV RIGA09 Letonya İşletme Uluslararası İlişkiler


Erasmus+
University of Information Science and Technology
"Saint Paul the Apostle" Ohrid


MK OHRID01 Makedonya Mühendislik Bilgi ve İletişim Teknolojileri


Erasmus+
University of Information Science and Technology
"Saint Paul the Apostle" Ohrid


MK OHRID01 Makedonya Mühendislik Endüstri Mühendisliği


Erasmus+ Universitatea Transilvania din Braşov RO BRASOV01 Romanya Hukuk Hukuk


Erasmus+ Universitat Politecnica De Calalunya (UPC - Barcelona Tech) E BARCELO03 İspanya GSTMF Mimarlık


Erasmus+ Wroclaw University of Science and Technology PL WROCLAW02 Polonya Mühendislik
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı 
Kimya


Erasmus+ "Gheorghe Asachi" Technical University of Iaşi RO IASI05 Romanya Mühendislik İnşaat Mühendisliği


Erasmus+ University of Zilina SK ZILINA01 Slovakya SHYO Sivil Havacılık


Erasmus+ Technical University of Liberec CZ LIBEREC01
Çek 
Cumhuriyeti


GSTMF Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü


Erasmus+ Politehnica University Timisoara RO TIMISOA04 Romanya Mühendislik Bilgi ve İletişim Teknolojileri


Erasmus+ Politehnica University Timisoara RO TIMISOA04 Romanya Mühendislik Makine Mühendisliği


Erasmus+ Politehnica University Timisoara RO TIMISOA04 Romanya Mühendislik Otomotiv Mühendisliği


Erasmus+ Politehnica University Timisoara RO TIMISOA04 Romanya Mühendislik Malzeme Mühendisliği


Erasmus+ Politehnica University Timisoara RO TIMISOA04 Romanya Mühendislik İnşaat Mühendisliği


Erasmus+ University of Art and Design Linz A LINZ02 Avusturya GSTMF Moda ve Tasarım Bölümü


MOU Kazakistan Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Kazakistan


MOU Azerbaycan Diller Üniversitesi Azerbaycan


MOU Universidade de Brasilia Brezilya


Erasmus+ Escuela de Arte y Superior de Disenode Burgos E BURGOS11 İspanya GSTMF Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü


MOU Babol Noshirvani University of Technology İran


MOU Lankaran State University Azerbaycan


Erasmus+ University of Miskolc HU MISKOLC01 Macaristan Mühendislik Bilgi ve İletişim Teknolojileri


Erasmus+ SILESIAN UNIVERSITY IN OPAVA CZ OPAVA01
Çek 
Cumhuriyeti


İşletme İşletme


Erasmus+ Universidade De Aveiro P AVEIRO01 Portekiz Mühendislik İnşaat Mühendisliği


MOU Dongduk Women's University Kore
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CZECHIA


PALESTINE


SOUTH SUDAN


Öğrencilerimizin gelişimini Erasmus+ ve diğer 
karşılıklı yaptığımız işbirliği anlaşmaları ile 
destekliyoruz. 30’dan fazla ülkeden, 80’den fazla 
Üniversite ile yaptığımız anlaşmalar sayesinde 
geçtiğimiz yıl elliden fazla öğrencimiz yurt dışı 
deneyimi edindi. Anlaşma yapılan üniversite ve 
program sayısının arttırılması çalışmaları sürmektedir.


ULUSLARARASI
ÖĞRENCİLER


ÖĞRENCİSİ İLE DÜNYANIN BİRÇOK 
KÜLTÜRÜNÜ AYNI KAMPÜS İÇİNDE 
KUCAKLAMAKTADIR.


63
ATILIM 
ÜNİVERSİTESİ 


FARKLI 
ÜLKEDEN 
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124
45.205


87.000


SAYILARLA
KADRİYE ZAİM
KÜTÜPHANESİ


1998


VERİ 
TABANI


KİTAP


E-DERGİ


KURULUŞ


Ankara’nın en büyük ve en görkemli 
kütüphanelerinden biri olan Atılım Üniversitesi 


Kadriye Zaim Kütüphanesi ekip ruhu, hizmet ve 
mükemmellik vizyonuyla tüm mensuplarımıza ve 


araştırmacılara hizmet vermektedir. Ankara’nın en 
büyük kütüphanelerinden biri olan Kadriye Zaim 


Kütüphanesi 8108 metrekarelik alanda hizmet 
vermektedir.


Kullanıcıların bilgiye hızlı ulaşımı için ‘MİLAS’ 
katalog tarama sitemini kullanan kütüphanemizde 


ek olarak hafta içi her gün 16.00-17.00 saatleri 
arasında kullanıcı eğitimi verilmektedir. 


Kütüphanemize, Üniversitemizin abone olduğu veri 
tabanlarına proxy sunucusu kullanılarak dışarıdan 


da erişim sağlanabilmektedir.


1898 yılında Musul’da dünyaya gelmiştir. Öğretmenlik 
öğrenimini tamamlamasını takiben, 1934 yılına değin 
çeşitli okullarda öğretmenlik görevini yürütmüş 
olup, daha sonra 8 Ağustos 1934 tarihinde Kadıköy 
Darül-un Eytam Ana Şubesinde öğretmen olarak 
göreve başlamıştır. Ardından sırasıyla 1941 yılına 
kadar Kadıköy Feneryolu Murathan Salih Mektep 
öğretmenliği, Kadıköy Moda Mektebi Öğretmenliği, 
Kadıköy Mahfirüz 10. Mektep öğretmenliği görevleri 
ile Kadıköy 35. Mektep öğretmenliği görevlerini 
yürütmüştür.


EK İMKÂNLAR
• Kütüphanemizde tek kişi çalışma imkanı sağlayan 


toplam 12 karel ve kullanıcıların grup çalışmasına 
olanak sağlayan toplam 8 adet seminer odası


• Kullanıcılarımıza; film izleme, müzik dinleme 
ve “Ödünç Verme Kuralları” kapsamında görsel 
ve işitsel materyalleri ödünç alabilme imkânı 
sağlayan medya merkezi


• Sinema salonu ve film izleyebileceğiniz 4 adet 
karel bulunmaktadır.


ULUSAL VE ULUSLARARASI ÜYELİKLERİMİZ
• ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri 


Konsorsiyumu),
• LIBER (The Ligue des Bibliothèques Européennes 


de Recherche / Association of European 
ResearchLibraries)


• IFLA (The International Federation of Library 
Associations and Institutions) üyesidir.


E-KİTAPLAR 523.344


SÜRELİ YAYINLAR 1639


MULTİMEDYA 3.350


ANKARA DİJİTAL KENT ARŞİVİ


KADRİYE ZAİM KİMDİR? 1 Eylül 1944 yılında Kadıköy 5. Mektep Baş Öğretmeni 
olarak atanmış ve 18 Şubat 1946 yılına değin bu 
görevi yürütmüştür.


18 Şubat 1946 tarihinde Kadıköy 12. Mektep 
öğretmenliğine atanmış ve 30 Nisan 1949 tarihine 
değin bu görevi yürütmüştür. 1 Mayıs 1949 tarihinde 
Kadıköy İbrahimağa 1. Okul Baş Öğretmeni olarak 
atanmış ve aynı okuldan 27 Ocak 1951 tarihinde 
emekli olmuştur.


Üniversitemiz kurucusu ve Mütevelli Heyet 
Başkanımız Sayın Yalçın Zaim’in babaannesi olan 
Kadriye Zaim, 1993 yılında vefat etmiştir. 


KADRİYE ZAİM
KÜTÜPHANESİ







KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ 
VE KULÜP FAALİYETLERİ
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KÜLTÜR SANAT 
ETKİNLİKLERİ


Öğrencilerimizin kültürel ve sosyal 
gelişimlerine katkı sağlamak, toplumsal 


duyarlılıklarını geliştirmek, kişisel 
gelişimlerini güçlendirecek beceriler 


kazandırmak amacıyla ders dışı 
eğitim olanakları da en iyi şekilde 


değerlendirmekte, panel, konferans ve 
seminerlerle alanında yetkin bilim ve 
sanat insanları öğrencilerle bir araya 


getirilmektedir.


Düzenli olarak gerçekleştirilen kültürel ve sanatsal 
etkinlikler ve eğitim dönemi boyunca düzenlenen 
resitaller ve konserlerle, evrensel müzik kültürü 


kampüs hayatının merkezine yerleştirilmekte, en 
seçkin sanatçılarımız tarafından sahnelenen tiyatro 
gösterilerine Üniversitemizin kapıları açılmaktadır.


Kültür gezileri, Kış Şenliği, Bahar Şenliği ve Gençlik 
Haftası gibi sosyal etkinliklerle öğrencilerimizin 


kampüs yaşamı renklenmekte ve canlanmaktadır. 
Yaklaşık yetmiş Öğrenci Topluluğunun yürütmekte 


olduğu çalışmaların yanı sıra, müzik grupları, 
koro, tiyatro ekipleri gibi öğrencilerimiz tarafından 
oluşturulan kültür sanat gruplarının gösterileri de 


kampüs içinde ve dışında sergilenmektedir.


Üniversitemizin kuruluş yıllarından bugüne kültürel, 
sanatsal ve sosyal alanlarda binlerce etkinlik 
düzenleyen Öğrenci Topluluklarımızın sayısı son 
yıllarda yetmişin üzerine çıkmış, faaliyetleri de hem 
sayısal hem de nitelik olarak yükseltmiştir. 


Öğrenci topluluklarımız tarafından 2014-2018 yılları 
arasında gerçekleştirilen etkinliklerin türlere göre 
sayısal dağılımını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
ETKİNLİK TÜRÜ ETKİNLİK SAYISI
Çalıştay 10
Eğitim 48
Atölye 32
Forum 11
Gezi 36
Sosyal Sorumluluk Projesi 55
Konferans 98
Konser 22
Seminer 41
Sergi 16
Söyleşi 30
Tiyatro Gösterisi 17
Yarışma 19
Yayın 12
Panel 23
Kongre 6
Şenlik 7
Sosyal 56
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KULÜP VE 
TOPLULUKLAR 


Üniversitemiz, öğrencilerimizi bilimsel ve 
kültürel anlamda geliştiren, ufuk açan, bilgi ve 
birikimlerini yükselten çalışmaların yanı sıra, 


sunduğu olanaklarla da kişisel gelişimlerine katkıda 
bulunmayı amaçlamıştır.


Bu amaçlar doğrultusunda, üniversitelerde 
sosyal ve kültürel ortamı oluşturmada en önemli 
unsur olan öğrenci toplulukları desteklenmekte, 


öğrencilerin topluluk faaliyetleriyle farklı alanlarda 
tecrübe kazanması, akademik ve sosyal gelişimi 


sağlanmaktadır.


Topluluklar kendi alanlarında bilimsel etkinlikler 
düzenlediği gibi, sosyal etkinliklerle de üniversitenin 


kültürel yaşamına yön vermektedir. 


TİYATRO KULÜBÜ


Üniversitemiz Tiyatro Kulübü, yönetmenliğini ve 
yazarlığını İbrahim Türemiş ve Merve Özeray’ın 
yaptığı “Bi Değişik Oyun” adlı tiyatro oyunu ile 
ODTÜ KKTC’nin 23 Nisan-3 Mayıs 2017 tarihleri 
arasında ODTÜ Kıbrıs Kültür ve Kongre Merkezinde 
düzenlediği 11. tiyatrODTÜ şenliğine davet edildi.
Şenliğin açılışını yapan Kulübümüz tarafından 
sahnelenen tiyatro oyunu, tüm izleyicilerin 
beğenisini topladı. 


“Bi Değişik Oyun” 11. TiyatrODTÜ 
Şenliği’nde
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OTOMOTİV 
TOPLULUĞU


HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ETKİNLİKLERİ


Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Demir Bayka’nın liderliğinde, Otomotiv Mühendisliği 
Bölümü öğrencilerinden oluşan ekibimiz, tasarlayıp 
imal ettikleri otomobil ile Amerika Birleşik 
Devletleri’nde gerçekleştirilen Formula Hybrid Car 
Race’da 3. oldular.


SAE ve IEEE tarafından New Hampshire, 
Loudon’daki Motor Speedway Yarış Pistinde 
düzenlenen yarışlara 4’ü Hindistan, 2’si Kanada,    
1’i Türkiye Atılım Üniversitesi ve kalanları ABD‘den 
olmak üzere toplam 28 takım katıldı.


Yarış sonucunda ilk üç takım şöyle sıralanmıştır
1. Victoria Üniv. KANADA
2. Milwaukee School of Engineering ABD
3. Atılım Üniversitesi TÜRKİYE Ankara


2016
Atılım Üniversitesi, Hukuk Fakültesi bu sene ilk 
defa Annual Willem C. Vis International Commercial 
Arbiration Moot’a katıldı. Hukuk fakültesinden Naz 
Beren Alp, Ayşe Begümhan Bilgin, Hüseyin Cihan 
Öreşe, Yiğitcan Çankaya, Hande Elif Acar ve İsmet 
Özgün Baykal okulumuzu yarışmada başarıyla temsil 
etti. Üniversitemiz takımı dönem boyunca yaptıkları 
çalışmalar neticesinde yazılı aşamayı başarılı bir 
şekilde tamamladıktan sonra Viyana’da 18 Mart 2016-
24 Mart 2016 tarihleri arasında düzenlenen yarışmada 
sözlü aşamada duruşmalara katıldı. Takım, ilk dört 
gün boyunca yapılan duruşmalardan sonra belirlenen 
sıralamaya göre, diğer Türk üniversiteleri ile birlikte 
ilk 64 takım içerisinde yer alıp finallere kalamadı. 96 
ülkeden 311 takımın yer aldığı yarışmada Buenos 
Aires Üniversitesi takımı finallerde başarılı olarak 
yarışmanın sözlü aşamasını kazandı. Öğr. Gör. Payam 
Paul Danesh, Dr. Öğr. Gör. Dilşad Çiğdem Sever ve Ar. 
Gör. Zeynep Müftüoğlu Hoş takıma Viyana’da eşlik etti.
Moot Court takımı yarışmadan uluslararası ticari 
tahkim ve akademi hayatı üzerine çok büyük 
tecrübeler elde ederek döndü. Takım üyelerinin 
yarışmadan edindiği hukuki ve sosyal deneyimler, 
öğrencilik hayatı boyunca tecrübe edilebilecek eşsiz 
bir deneyimdi.


Otomotiv Mühendisliği Bölümü dördüncü sınıf 
öğrencilerimiz, tasarlayıp imal ettikleri otomobil 


ile 27 – 30 Nisan 2015 tarihleri arasında Amerika 
Birleşik Devletlerinde gerçekleştirilen Formula 


Hybrid Car Race’da 39 üniversite arasından 
Chrysler Otomobil tarafından Endüsriyel Dizayn için 


verilen en iyi tasarım ödülünü kazandılar.
SAE ve IEEE tarafından New Hampshire, 


Loudon’daki Motor Speedway Yarış Pistinde 
düzenlenen yarışlarda, Bölüm Başkanı Prof. Dr. 


Demir Bayka ve Araş. Gör. Ayça Göçmen’in de yer 
aldığı ekibimiz genel klasmanda ise 9. oldu.


Hybrid Car Race’dan 3. lük 
Öğrencilerimizin


Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin ‘‘Annual 
Willem C. Vis International Commercial 
Arbiration Moot’’ Katılımları


2017
7 Nisan - 13 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen 
yarışmaya Hukuk Fakültesi’nden Naz Beren Alp, İsmet 
Özgün Baykal, Ekrem Aksoy, Burak Dalyancı, Begüm 
Naz Orhon, Işıl Kılıç, Aylin Yavuz, Fırat Kaplan, Jan Koç 
ve Bedriye Yılmaz, geçen sene yarışmaya katılmış 
olan Ar. Gör. Yiğitcan Çankaya’nın koçluğunda, sözlü 
duruşma aşaması için 16 Mart - 19 Mart arasındaki 
hazırlık çalışmalarını tamamlamak adına Kiev’e 
gittiler. Takım koçunun eşliğinde yapılan sözlü sunum 
hazırlık çalışmaları Bilkent Üniversitesi ve Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi takımları ile Ankara özelinde 
yapılan hazırlık müsabakaları ve Kiev’de yapılan pre-
moot ile tamamlanan takım, Viyana’da üniversitemizi 
başarıyla temsil etti.


2018
22 Mart - 29 Mart 2018 tarihinde düzenlenen 
yarışmaya Muhammet Ekrem Aksoy, Cihan Öreşe, 
Işıl Kılıç, Aylin Yavuz, Alara Açılmış ve İremsu Keskin 
katıldı. Ar. Gör. Yiğitcan Çankaya’nın koçluğunda 
çalışan takım, davalı ve davacı olarak dilekçe 
aşamasını tamamlayarak, sözlü aşamada Viyana’da 
karşılaşacağı diğer üç üniversite ile eşleşmiş durumda 
hazırlıklar için Brüksel ve Berlin’de düzenlenen 
pre-mootlara katıldı. Yarışmacılar Göttingen, Silesia, 
Freiburg, Turin gibi üniversitelerle karşılaşarak 
yarışmaya yönelik bilgi ve deneyim elde etti.


Yarışma Hakkında
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, dünya çapında düzenlenen 
en prestijli uluslararası ticari tahkim farazi dava yarışması olmakla tanınıyor. Her sene 
Hong Kong ve Viyana ayakları olan bu yarışmada 2017 yılında rekor bir katılımla 98 
ülkeden 330 takım yer aldı. Uluslararası platformda hem doktrine hem uygulamaya 
yönelik bu yarışma, yazılı dilekçe aşaması ve baharda düzenlenen sözlü duruşma 
aşaması olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. Davalı ve davacı olmak üzere iki dilekçe 
yazan ve duruşma aşamasında dört farklı üniversite takımıyla eşleşen takımlar 
yarışmanın öğrenme ve öğretme amaçlı konsepti içerisinde yarışmayı tamamlamış 
oluyor. Hem kıta Avrupası hem de Anglo-Sakson doktrininde saygı duyulan duayen 
isimlerle tanışma imkanı bulan, uluslararası ticari tahkim kariyeri öngören ve bu alana 
ilgi duyan öğrenciler uygulama ve teorinin birleştiği bu duruşmalar esnasında alana 
ilişkin eşsiz bir deneyim elde etme fırsatı buluyor.
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BURSLAR


BURSLU ÖĞRENCİ DURUMU
2017/2018


ÖĞRENCİ SAYISI
2016/2017


ÖĞRENCİ SAYISI
2015/2016 


ÖĞRENCİ SAYISI
2014/2015


ÖĞRENCİ SAYISI


BURSLU ÖĞRENCİ 
SAYISI


5.863 4.623 4.007 3.507


TOPLAM ÖĞRENCİ 
SAYISI


7.411 7.281 5.910 5.374


Üniversitemiz öğrencileri teşvik etmek, başarı 
oranlarını arttırmak amacı ile aşağıdaki koşullarda 


karşılıksız burs olanakları sunmaktadır.
Atılım Üniversitesinde kuruluşundan bugüne 


kadar toplam 30.722 öğrenciye burs verilmiştir. 
2017-2018 yılında lisans öğrenimi yapmakta 


olan 5.861 öğrenci burs almakta, bu sayı mevcut 
öğrencilerin %71’ini oluşturmaktadır.


Her yıl burs alan öğrenci sayısının arttığı Atılım 
Üniversitesinde bugüne kadar Üniversite tarafından 
verilen bursların toplam tutarı ise 134.803.513 ABD 


Dolarıdır.
Detaylı bilgi için uniaday.atilim.edu.tr sayfasını ziyaret 


edebilirsiniz.







SPORTİF FAALİYETLER
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SPOR ALANLARI 


SPORDA ATILIM
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu-
nun 2017 Yılı Faaliyet Kitabı, Ocak ayında 
tüm Türkiye’ye açıklandı. TÜSF’nin resmi 
sonuçlarına göre 2016 – 2017 sezonun-
da Türkiye’de 162 üniversitenin katıldı-
ğı yarışmalarda Atılım Üniversitesi, 23 


faaliyete katılım sayısı ile 37. sırada yer 
alarak %22’lik dilimde yer buldu.


Basketbol Sahası (Basketbol, voleybol, hentbol, 
badminton, futsal, masa tenisi, okçuluk, dans, 
korumalı futbol)
Fitness Salonu
Kardio Salonu
Pilates Salonu (Pilates, dans, masa tenisi, atıcılık)
Fuaye Alanı-Spor Salonu giriş kat (Masa tenisi, 
bilardo)
Boks Salonu (Boks, dart, takımlar toplantı odası)
Tenis Kortları
Açık yüzme havuzu


E: Erkek   K:Kız


Türkiye genelinde madalya sıralamasında ise 
madalya almayı başarabilen 147 üniversite arasın-
da 38. sırada yer alan Üniversitemiz, tüm katılımcı 
üniversiteler arasında %24’lük dilimde yer alarak 


büyük bir başarı elde etti. 15 üniversitenin hiç 
madalya alamadan tamamladığı organizasyonlarda, 
üniversitemizin katılımda ve madalya sıralamasında 


elde ettiği dereceler büyük önem taşıyor.
2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında 23 Branş 


39 Takım ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyo-
nu’nun düzenlediği yarışmalara katılmıştır.


TAKIMLARIMIZ


Atıcılık (E)


Badminton (E - K)


Basketbol (E - K)


Basketbol 3x3 (E - K)


Bilardo (E)


Bisiklet (E)


Bowling (E - K)


Buz Hokeyi (E)


Dans (E - K)


Eskrim (E - K)


Hentbol (E)


Korumalı Futbol (E)


Masa Tenisi (E - K)


Okçuluk (E - K)


Plaj Hentbolu (E)


Plaj Voleybolu (E - K)


Salon Okçuluk (E - K)


Salon Futbolu (E - K) 


Satranç (E)


Speedminton (E - K)


Tenis (E - K)


Voleybol (E - K)


Yüzme (E - K)











www.atilim.edu.tr
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FEDEK Akreditasyon – Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 


 
 
http://www.fedek.org.tr/_uploads/docs/2018_2019_AKREDITE_PROGRAMLAR.pdf  


 


 



http://www.fedek.org.tr/_uploads/docs/2018_2019_AKREDITE_PROGRAMLAR.pdf
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Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünün var oluş amacı, her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, 


sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde üretilmesi, tüketiciye sunulması ve 


ekonomik olarak kullanılması süreçlerini planlayan, projelendiren, uygulayan ve bu konularda 


ulusal ve uluslararası strateji geliştiren elemanları yetiştiren bir bölüm olmaktır. 


Araştırma Konuları 


1. Yenilenebilir enerji kaynakları ve sistemleri 


2. Akıllı Elektrik Dağıtım Sistemleri 


3. Elektrik Güç Sistemlerindeki Kararlılık Analizi 


a) Yakıt Hücreleri 


b) Proton Değişim Membran (PEM) Yakıt Pilleri 


c) Hidrojen Üretimi ve depolama 


d) PEM yakıt pili membran, katalizör ve membran elektrot atacı geliştirilmesi 


e) PEM yakıt pili modelleme çalışmaları  


f) Yakıt pilleri kojenerasyon uygulamaları 


g) PEM yakıt pili katalizör sentezi ve karakterizasyonu 


h) Hibrid sistem tasarım ve modelleme 


i) Enerji tasarrufu ve verimliliği 


j) Kömür hazırlama, kömür briketleme 


k) Kömürde az rastlanan elementlerin çevreye etkisi 


l) Aktif çamur sistemlerinde enerji optimizasyonu  


Laboratuvarlar  


Enerji Sistemleri Laboratuvarı 


Enerji Sistemleri Laboratuvarı aynı anda 35 öğrenciye hizmet sunabilmekte olup 90 metrekare 


bir alana sahiptir. Laboratuvarda 5 adet deney ünitesi, 1 adet deney seti ve uygun ölçüm 


cihazları bulunur. 


Laboratuvarda öğrenciler yenilenebilir enerji sistemleri (Güneş enerjisi, Rüzgâr enerjisi, 


Hidrojen enerjisi vb.) üzerine olan deney setleri ile her bir enerji sistemi üzerine ayrı ayrı 


çalışabildikleri gibi aynı zamanda da hibrit sistemle de derslerde öğrendikleri teorik bilgileri 


pratiğe dökme imkânı bulmaktadır. 


Laboratuvarımıza ayrıca 2018 yılında bilgisayar destekli güneş enerjisi deney  sistemi de 


eklenmiştir. 
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Elektromekanik Enerji Dönüm Laboratuvarı 


Bu laboratuar, Elektromekanik Enerji Dönüşümü Laboratuvarı aynı anda 12 öğrenciye hizmet 


sunmaktadır. Laboratuvarda 3 adet öğrenci ünitesi ve her birinde dörder öğrencinin deney 


yapabileceği tam donanımlı ekipmanlar bulunmaktadır. Toplam 5 adet deney seti olup her 


hafta 3 bölümden oluşan öğrenci gruplarıyla deneyler tamamlanmaktadır. 


Laboratuvarda enerji üniteli deney masaları, tek ve 3 fazlı seyyar enerji ünitesileri, raylı motor 


sehpaları, enerji analizatörleri, AC-DC ölçüm cihazları, tek ve üç fazlı asenkron motorları, 


reosta, manyetik toz frenler, takometre, DC motor jeneratör setleri gibi ekipmanlarla deneyler 


yapılır. 
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Deneylerde; tek ve üç fazlı transformatörün parametrelerinin bulunması, asenkron motorun 


boşta çalışma ve kilitli rotor testleri, asenkron motorun tork ve hız arasındaki ilişkinin 


gözlemlenmesi, senkron jeneratörün açık ve kısa devre testleri ve senkron makinelerde V 


eğrisinin bulunması, DC birleşik(compound) makine ile mekanik enerji elde edilmesi gibi 


deneyler yapılmaktadır. 


 


 


 


Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Pili Laboratuvarı  


Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Pilleri Araştırma 


Laboratuvarı 2014 yılında Doç. Dr. Yılser Devrim tarafından kurulmuş olup, Hidrojen Enerjisi 


ve Yakıt Pilleri alanında Ulusal ve Uluslararası araştırma projeleri yürütülmektedir. 


Araştırma grubu çalışma konuları:    


 Proton Değişim Membran (PEM) Yakıt Pilleri 


 Hidrojen Üretimi ve depolama 


 PEM yakıt pili membran, katalizör ve membran elektrot atacı geliştirilmesi 


 PEM yakıt pili modelleme çalışmaları  


 Yakıt pilleri kojenerasyon uygulamaları 


 PEM yakıt pili katalizör sentezi ve karakterizasyonu 


 Hibrid sistem tasarım ve modelleme 
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 2018 Yıldaki Araştırma Aktiviteleri  


o SCI / SCI-Expanded / SSCI / AHCI'de Listelenen Bilimsel Dergi Yayınlarının Sayısı: 


6 


o Diğer Bilimsel Dergi Yayınlarının Sayısı: 1 


o Bilimsel Kitap Sayısı: 0 


o Konferans Yayın Sayısı: 10 


 


1. Tamamlanan Projeler  


 Havacılık Uygulamalarında Kullanılan Yakıt Hücreleri için Amonyak Boran Temelli 


Kimyasal Hidrojen Depolama Tekniğinin Geliştirilmesi-ROKETSAN (ATÜ-LAP-C-


1718-06) 


 Reformat Gazlar İle Çalışabilen Yüksek Sıcaklık Yakıt Hücresi Ve Bileşenlerinin 


Tasarımı, Geliştirilmesi Ve Mikro-Kojenarasyon Uygulamasının İncelenmesi (Tübitak 


1001-214M301) 


 


   


2. Sosyal Aktiviteler 


Teknik Gezi:  


Çayırhan Park Termik Santrali 


4 üniteden meydana gelen ve toplam kurulu gücü 620 MW olan Çayırhan Park Termik 


Santraline Enerji Sistemleri Topluluğu tarafından gezi düzenlendi. 


 


Enerji Topluluğu:  


 11 Ekim 2018'de Mühendislik Fakültesi -2. katta topluluk kaydı için stand açtı. 


 13 Ekim 2018 Cumartesi günü 15:00'da Bahçelievler Route NY'da tanışma 


yemeği gerçekleştirilerek bölümümüzün öğrencileri sosyal aktivitede bulundu. 


 


Düzenlenen Konferanslar :  


Nükleer Enerjinin Dünü ve Bugünü 


Düzenleyen: Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 
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Konuşmacı: Dr. Ahmet Ege ( Enerji Bakanlığı ) 


Tarih: 26.04.2018 


Rüzgar Enerjisini Endüstrisinin Türkiye’deki Gelişimi 1998-2018 Rüzgar Enerji 


Santrali Kurulumu: Proje Yönetimi ve Lojistiği  


Düzenleyen: Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 


Konuşmacı: Caner Şimşek- Habib Babacan (NORDEX Firmasi ile ortak yapılmıştır) 


Tarih: 30.11.2018 


       Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı  


       EIF (Energy is Future) CONGRESIUM / ANKARA 


       Fuarda bölüme ait projeler ve posterler sunumları gerçekleştirilmiştir.  


       Tarih: 08-09 KASIM 2018 
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Hukuk Fakültesi’nde 2018 yılında Hukuk Klinikleri Koordinatörlüğü kurulmuş ve öncelikle 


konuyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde uzmanlar davet edilerek klinik derslerde yer almak 


isteyebilecek öğretim elemanlarına yönelik öğrenci merkezli, etkileşimli ve problem temelli 


öğrenme yöntemlerine yönelik eğitici eğitimi verilmiştir. 


2018-2019 güz dönemi itibariyle müfredata yedi tane klinik dersi (Yasama Kliniği, 


Ombudsman Dostu Hukuk Kliniği, Gündelik Hayatta Hukuk Kliniği, Adli Yardım 


Uygulamaları, Hukuk ve Etik Simülasyon Kliniği, Karar Yazım Kliniği) seçmeli ders olarak 


eklenmiştir. Bu dersler az sayıda öğrenci ile ve öğrencilerin yaparak öğrenmesi anlayışına 


dayalı, etkileşimli yöntemler kullanılan derslerdir. Bu derslerde aynı zamanda öğrencilerin 


topluma bir katkı sağlayacak etkinlikler yürütmesi veya hizmetler sunması ve hak temelli 


yaklaşımlar geliştirmeleri, uygulamayla bağlantı sağlamaları hedeflenmektedir.  


Güz döneminde bu kapsamda iki tane Yasama Kliniği dersi açılarak engelli hakları ve 


üniversitelerde cinsel taciz ve saldırının önlenmesi konusunda norm teklifleri geliştirilmiş ve 


ilgili kurumlara sunulmuştur. Hem güz, hem bahar dönemlerinde Ombudsman Dostu Hukuk 


Kliniği dersi açılmış ve Kamu Denetçiliği Kurumu ile yapılan protokol doğrultusunda 


öğrenciler gerçek başvurular hakkında tavsiye kararı taslağı hazırlayarak bir dosya halinde 


Kuruma sunmuştur. Bahar döneminde öğrenciler yine üniversitede cinsel taciz ve saldırıyla 


mücadele edebilmek amacıyla Gündelik Hayatta Hukuk Kliniği kapsamında konuyla ilgili 


broşürler hazırlamaktadır ve öğrenciler kampüs içinde interaktif yöntemlerle eğitim 


vereceklerdir. Bu bahar döneminde ilk defa açılan Adli Yardım Uygulamaları dersinde ise 


Ankara Barosu ile yapılan protokol uyarınca öğrenciler Ankara Barosu Adli Yardım 


Bürosu’nda tutulan nöbetlere iştirak etmektedir ve gerçek dosyalarla ilgili bilgi notları 


hazırlayarak Baro ile paylaşacaklardır. Bu derslerin tamamının öncesinde benzetim yöntemi, 


çeşitli aktivitelerle/oyunlarla öğrenme ve öğrencilerin araştırma yapması, grup çalışmaları ve 


öğrencilerin birlikte tartışmasına dayalı öğrenme yöntemleri uygulanmaktadır.  


Kliniklerle bağlantılı olarak Ombudsman Dostu Hukuk Kliniği dersini alan 10 öğrenci sömestr 


tatilinde 15 gün Kurum’da staj yapmış; benzer şekilde Baro ile imzalanan Protokol 


doğrultusunda 50 civarında öğrenci aynı dönemde avukatlık bürolarında ön staj yapmıştır. Bu 


stajlar, ders kapsamı dışında olmakla birlikte eğitimi destekleyen bir niteliğe sahiptir ve her ara 


dönem tatilinde ve yaz tatilinde düzenli olarak uygulanmaya devam edilecektir. 


Klinik derslerin değerlendirilmesinde geleneksel hukuk derslerinin değerlendirilmesinde 


olduğu gibi sınav odaklı bir ölçme değerlendirme değil, süreç temelli bir değerlendirme 


yöntemi kullanılmaktadır. Değerlendirmede her hafta ilgili öğretim elemanı öğrencinin hem 


akademik gelişimi ve çıkardığı ürünleri, hem de grup çalışması becerisi gibi farklı bazı 


becerileri de ölçmektedir. Öğrencinin değerlendirilmesinde kendilerinin doldurduğu öz-


değerlendirme formları da dikkate alınmakta ve öğrenci merkezli bakış açısının sonucunda 


öğrenciler ayrıca klinik derslerini de değerlendirmektedir. Bu derslerde öğrenciler sadece ders 


saatlerinde sınıfta vakit geçirmekle kalmamakta; ilgili kurumlarda ders yapılması, nöbetlere 


iştirak etme, ortak toplantı, müzakere süreçlerinin izlenmesi gibi uygulamanın çeşitli aşamaları 


hakkında da bilgi sahibi olmaktadırlar.   
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2018 yılında Fakültemiz ile Kamu Denetçiliği Kurumu, Ankara Barosu ve Raoul Wallenberg 


İnsan Hakları Enstitüsü ile işbirliği protokolleri imzalanmıştır. Protokoller ağırlıklı olarak 


eğitim ve staj odaklı olmakla birlikte Ankara Barosu ile yapılan ve daha geniş kapsamlı bir 


işbirliğini içeren Protokol kapsamında engellilerin adalete erişiminin iyileştirilmesi konusunda 


Üniversitemizce “Engelsiz Adalet” başlıklı bir proje önerilmiş ve Baro tarafından kabul 


görmüştür. Bu proje kapsamında; engellilerin adalete erişimi için gerekli iyileştirmelerin 


yapılması amacıyla adli yardım sisteminin dönüştürülmesi, üniversitemiz akademik 


personelince avukat eğitimleri verilmesi, staj eğitimine konuyla ilgili seminerler eklenmesi, 


engellilerin adalete erişimiyle ilişkili kamu kurumları ile ortak toplantılar yapılmış ve engelli 


hakları alanında sivil toplum örgütleri, ilgili bakanlık ve belediyelerle birlikte Şubat ayında bir 


çalıştay gerçekleştirilmiştir.  


Fakültelerin gelişimi bakımından önemli bir gösterge de kendi akademik kadrolarının 


oluşturulması ve yetiştirilmesidir. Hukuk Fakültesi’nde alanında uzman tam zamanlı 16 


öğretim üyesi bulunmaktadır; dördü öğretim görevlisi, biri araştırma görevlisi olmak üzere beş 


öğretim elemanı da 2019 yılı içerisinde doktorasını tamamlayacaktır. Bunun dışında, 13 


araştırma görevlisinden yedisi de doktora eğitimine devam etmektedir.  


Hukuk Fakültesi’nde uygulamaya yönelik derslerle sınırlı olarak dışarıdan görevlendirme yolu 


ile ders verdirilebilmektedir. 2018 ve 2019 yıllarında Avukatlık ve Noterlik hukuku dersi 


Ankara Barosu başkanlarınca yürütülmüş; benzer şekilde Hukuk İngilizcesi dersleri yabancı 


dilde uygulama içinde olan avukatlarca verilmiş; Hukuk ve Müzakere Sanatı isimli ders açılarak 


konuyla ilgili deneyimli bir avukat tarafından verilmiştir.  


Hukuk Fakülteleri açısından önem sıralamasında öğretim kadrosu ile birlikte önde yer alan 


“kütüphane” kapsamında, Üniversitemiz Kütüphanesinde hukuk kitaplarının sayısının 


10.000’in üzerine çıkartılması hedeflenmekte olup, bu kapsamda 2018 yılında da yeni kitaplar 


alınmış ve öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca hukuk ulusal ve uluslararası veri 


tabanlarının sayısı da arttırılmaktadır. Ayrıca öğretim elemanlarımız tarafından yazılan eserler, 


hem Fakültemizde sergilenmekte, hem de Kütüphanemizde öğrencilerimizin kullanımına 


sunulmaktadır. 


Hukuk alanında YÖK tarafından belirlenen yeterlik çerçevesi dikkate alındığında, akademik 


ağırlıklı olarak belirlenen çerçeve içerisinde bilgi, beceri ve yeterlikler sıralanmıştır. Bilgi 


yeterlikleri bakımından; çeşitli hukuk disiplinlerine ilişkin kavram ve kurumların temel 


bilgisinin verilmesi ile hukukun her alanında ilgili yasal düzenlemelerden, yargı organlarının 


kararlarından, bunların gelişiminden ve bunlarla ilgili olarak bilimsel değerlendirmelerden 


haberdar olma ölçütü geliştirilmiş; ayrıca hukuk metodolojisi ile yorum yöntemlerinin 


bilgisine sahip öğrenciler yetiştirme hedefi de belirtilmiştir. Program belirlenirken bu nedenle 


temel hukuk alanlarının tamamı zorunlu ders olarak tasarlanmış; ayrıca birinci sınıfa hukukta 


metot dersi eklenmiştir. Yine yeterlikler çerçevesinde öğrencilerin kazanması beklenen 


beceriler; yorum becerisi ve uyuşmazlıkları çözebilme becerisi belirlenmiştir. Bu kapsamda, 


her derste o alanın bilgisi ve özellikleri doğrultusunda yoruma ilişkin konulara yer verilmekte 


ve temel derslerde düzenli olarak pratik çalışma (uygulamalı ders) yapılmaktadır. TYÇÇ’de 


yer alan “Hukukla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve 
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sorunlara ilişkin çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü olarak aktarır” ve 


“Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler 


planlar ve uygular” hedefleri bakımından Fakülte müfredatında eksikler tespit edilmiş ve 


hukuk klinikleri kurularak öğrencilerin bu yeterlikleri edinmelerine yönelik dersler açılmıştır.  


Fakültemiz öğrencilerinin hukukta yaşanan gelişmeleri takip edebilmelerine olanak sağlayacak 


şekilde seçimlik ders olanaklarının da bu değişimlere paralel çeşitlendirilmesi ve sayısının 


arttırılması önemsenmektedir. Ayrıca YÖK Yeterlilik Çerçevesinde hukuk öğrencilerinden 


beklenen yorum becerisi ve uyuşmazlıkları çözebilme becerisi de kazandırmaya yönelik olarak 


bu kapsamda hukuk klinikleri seçimlik derslerine ek olarak, “Çevre Etki Değerlendirmesi”, 


“Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk” ile “Hukuk ve Müzakere Sanatı” dersleri de 


müfredatımıza eklenmiştir. 


2018-2019 Güz döneminde “Hukuk ve Müzakere Sanatı” ile “Çevresel Etki Değerlendirmesi” 


dersleri açılmıştır. 


Ayrıca öğrencilerimizin belirleyecekleri konularda akademik araştırma ve yazma 


yeteneklerini geliştirmelerini hedefleyen Seminer I dersi de seçimlik ders olarak müfredata 


eklenmiş ve bu dersler Özel Hukuk ve Kamu Hukuku açısından Seminer I ve Seminer II 


olarak ayrı ayrı açılmıştır. Bu ders kapsamında yapılan çalışmaların, öğrenci dergisi 


çıkartılarak, burada yayınlanması hedeflenmektedir. 


Dış paydaş sıfatıyla mezunlarımızın Fakülteyi ve aldıkları eğitimi değerlendirmeleri için 


çevrimiçi anket hazırlanmış ve yapılmaya başlanmıştır.  


Benzer şekilde, ön staj uygulamasının sonunda ön staj yapılan avukatlık büroları için de bir 


anket hazırlanmıştır. Yaz döneminde bu anket de uygulanacaktır.  


Ayrıca Adalet Bakanlığı Adli Yargı Sınavı Başarı Sıralaması yayımlanmıştır. 


(Bkz: https://yokatlas.yok.gov.tr/mezun-basari-atlasi-tablo.php?s=5) 


 



https://yokatlas.yok.gov.tr/mezun-basari-atlasi-tablo.php?s=5
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Atılım Üniversitesi Kampus alanımızın güzelleşmesinde büyük önemi olan yeşil alanların tesis 


edilmesi, üniversitemiz gelişim planı doğrultusunda inşaatı tamamlanan fakülte binaları ve ortak yeşil 


alanlarının peyzaj projelerinin çizilmesi ve uygulanması. Sürdürülebilir ve yeşil bir kampüs olma yolunda 


gerekli çalışmaların yapılması. Kampüs yeşil dokusunun korunması adına; yeşil alanlarımızdaki sulama, çim 


biçme, yabani ot kontrolü, hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama, gübreleme, çalı ve ağaç diplerinin 


çapalanması. Ağaç, çalı ve güllerin kuru dallarının alınması, ağaç hereklerinin sağlamlaştırılması ve bozulan 


yerlerin onarılarak özgün şekline dönüştürülmesi. Üniversitemiz çiçeklik alanlarında kullanılan her türlü 


mevsimlik çiçeğin yetiştirilmesi ve dikimi Çevre Düzenleme Koordinatörlüğümüzün görevleri içerisindedir.  


 


Atılım Üniversitesi Çevre Düzenleme Koordinatörlüğü olarak 2018 yılında gerçekleştirmiş 


olduğumuz faaliyetler;  


 


1. PEYZAJ PROJE VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI  


2018 Yılı içerisinde Peyzaj projesi hazırlanarak uygulaması gerçekleştirilen faaliyetleriniz; 


  


1.1. Yabancı Diller Yüksek Okulu Binası Hizmete Açılması; 


 İnşaat süreci tamamlanan Yabancı Diller Yüksek  Okulu  Binası  peyzaj projesi hazırlanmış ve proje 


onayını takiben uygulama süreci  gerçekleşmiştir.  


• Öncelikle alanda nebati toprak serimi 


• Altyapı çalışması kapsamında otomatik sulama sistemi montajı ve, aydınlatma sistemi kablo montajı  


• Bitki dikimi,  


• Çim alan tesisi işlemleri sırası ile tamamlanmıştır. 


• İç mekan çiçek temini için toplamda 64 adet saksı ve 242 adet iç mekan çiçeği katlarda uygun 


yerlere yerleştirilmiştir. 
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1.2. Amfi Tiyatro çevresi Yeşil alan çalışması 


Amfi Tiyatro yan tarafında boş olarak durmakta olan 6.000 m² lik alanın yeşil alan olarak kullanılması için 


proje hazırlanmış ve Mütevelli Heyet Başkanlığı onayına sunulmuştur. Onaylanan projenin uygulanması 


aşamasında; 


• Oldukça eğimli olan arazi hafriyat çalışmaları ile kademelendirilmiştir, 


• Altyapı çalışmalarında; otomatik sulama sistemi kurulumu ve aydınlatma sistemi kablo serimi 


yapılmıştır. 


• Alanda öğrencilerin kullanımı için merdiven imalatı yapılmıştır. 


• Alanda çim alan tesisi gerçekleştirilmiş tir. 
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1.3. İşletme Fakültesi Yenileme Çalışması  Sonrası İç Mekan Çiçek Düzenlemesi  


İşletme Fakültesi yenileme çalışması sonrasında İşletme Kafeteryası ve İşletme Fakültesi iç mekan 


çiçeklerinde yenileme çalışmaları yapılmıştır. 


                 


 







2018 YILI   FALİYET   RAPORU 


 


 


 ATILIM ÜNİVERSİTESİ  
Sayfa 6 


ÇEVRE DÜZENLEME KOORDİNATÖRLÜĞÜ  


  


 


 


1.4. Kampüs içi Otopark ve Yürüme Yolları Yenileme çalışması Yeşil alan tadilatları; 


2018 yılı yaz aylarında kampüs genelinde Otopark ve yaya yolu düzenlemeleri yapılmış, bununla birlikte 


yeşil alan miktarları yaklaşık 1.500 m² artmıştır, yeni oluşturulan yeşil alanlarda; 


• Otomatik sulama sistemi montaj ve kurulumu 


• Nebati toprak serimi 


• Aydınlatma direkleri kablo kazısı ve serimi, 


• Gerekli yerlerde bitki dikimi 


• Çim alan tesisi yapılmıştır. 
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2. KORUMA VE BAKIM ÇALIŞMALARI 


 


2.1. Sulama Çalışmaları:  


Atılım Üniversitesi geneli 58.964 m² yeşil alanların 54.650 m² bir kısmı Mayıs-Ekim ayları 


arasında, her gün dönemsel ihtiyaçlara göre belirlenen saat periyotlarına uygun olarak otomatik sulama 


sitemiyle, sulama sistemi olmayan 4.314 m² alanlar ise elle sulanmaktadır. 


 


YILLAR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 


Çim Alan 


Miktarı 


( M² ) 
18.698 19.199 20.315 20.315 28.964 34.799 41.599 48.641 52.502 52.664 52.664 52.664 58.964 


Tablo 1: Yıllara göre kampüs geneli çim alan miktarları. 


 


 


 
Otomatik Sulanan 


Çim Alan Miktarı 


Mevcut 


Ana Otomatik 


Sulama 


Hattı 


Otomatik 


Sulama Adası 


( Sulama Saati ) 


Sulama Bölgesi 


( Selonoid 


Vana ) 


Mevcut Sulama 


Spring Sayısı 


2018 54.650  m² 2 18 190 4.314 


Tablo 2: kampüs geneli çim alan otomatik sulama sistemi adetleri. 
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2.2. Çim Biçim – Bakım Çalışmaları:  


Atılım Üniversitesi geneli çim alanlarında Yıl boyu yapılan bakım çalışmaları; 


• Nisan-Ekim ayları arasında, çim dokusunun mevsimsel uzama hızına bağlı olarak 


oluşturulan program dâhilinde haftalık olarak çim biçimi yapılmaktadır.  


• Nisan -Haziran ve Kasım aylarında çim alanların mevsimsel ihtiyaçları ve bakımlarını 


sağlamak amacı ile ihtiyacına göre farklı içeriklerde koruma amaçlı gübre uygulaması 


yapılmaktadır. 


• Gübre atım dönemi öncesi çim alanlarında ki sararmış (ölmüş ) olan çim dokusunun sağlıklı 


çim dokusundan ayırabilmek; bahar yağmurlarının, gübrelerin çim dokusuna daha rahat 


ulaşabilmesi amacıyla Nisan ayında bahar yağmurları başlamadan hemen önce özel 


havalandırma makinesi ile kök havalandırma işlemi yapılmaktadır. 


 


2.3. Atılım Üniversitesi Alan Geneli Bitkilerin Bakımı 


Atılım Üniversitesi kampüs alanı içerisinde yer alan tüm bitkilerin yağışlardan, sulamalardan etkili 


bir şekilde yararlanabilmesi için kök çevresi sulama çanaklarının temizlenmesi, bozulanların yenilenmesi ve 


çanak içi toprak havalandırmaları düzenli olarak yapılmıştır. Yeni dikimi yapılmış olan ağaçların 


sağlamlaştırılması için kullanılan herekler düzenli olarak kontrol edilmiş, rüzgâr, çarpma gibi etkenlerle 


zarar görenler düzeltilmiş ve kontrol edilmiştir. 


 
Yaprak Döken 


Ağaçlar 
İbreli Ağaçlar 


Meyve 


Ağaçları 
Çalılar Toplam 


2018 1.045 3.002 86 13.974 18.107 


Tablo 3: kampüs geneli bitki sayıları. 


 


2.4. İlaçlama- Budama Çalışmaları:  


Atılım Üniversitesi geneli Yıllık bakım şartnamesine uygun olarak; ağaç, ağaççık ve çalıların 


budamaları çeşidine uygun aylarda, uygun tekniklerle yaklaşık 5.800 adet bitkinin budanması 


gerçekleştirilmiştir. Kampüs geneli bulunan çeşitli ağaçlar da görülen böceklenme gibi çeşitli hastalıklar 


sebebiyle 106 Adet bitkinin uygun tekniklerle ilaçlanması yapıldı. Kampusumuzda bulunan 3.724 Adet gül, 


Ekim ayında budanarak hastalıklara karşı ilaçlamaları uygun tekniklerle yapılmıştır. 


  


2.5. İç Mekân Bitkilerinin Bakımı: 


Bina içlerinde bulunan iç mekân çiçeklerinin sulama ve bakımları haftalık olarak yapılmakta, gerekli 


vitamin ve ilaçlar periyodik kontroller sonucu uygun programlarla verilmektedir. Hastalık ve yıpranmalar 


yerinde müdahale edilmekte veya seralarımızda bakıma alınarak gerekli bakım uygulandıktan sonra yerine 


götürülmektedir. Ayrıca Üniversitemiz personellerinin odalarında bulunan çiçeklerinde ilaçlama, saksı 
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değişimi, besin maddesi vb. bakım uygulaması talepleri doğrultusunda koordinatörlüğümüz tarafından 


yapılmaktadır.  
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Bitki 


Sayıları 


(Adet) 


24 110 28 106 93 8 29 34 10 55 242 739 


Tablo 4: Kampüs geneli fakülte içlerinde bakımı yapılan bitki adetleri. 


 


2.6. Gazel Temizleme Çalışmaları:  


Atılım Üniversitesi geneli yeşil alanlarında, kış dönemi gelmesi ile dökülen yaprakların yeşil çim 


dokusuna zarar vermemesi amacı ile Ekim-Aralık aylarında haftalık temizlenmesi yapılmıştır. 
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3. ÜRETİM ÇALIŞMALARI 


 


3.1. Atılım Üniversitesi Sera Alanında Yapılan Çalışmalar. 


 


Atılım Üniversitesi kampüs alanı içeresinde çevre düzenleme çalışmalarında kullanılmak üzere; 


• 2018 yılında 131.616 adet yazlık mevsimlik çiçek fidesinin mayıs ayı sonu itibari ile 


üretilmesi tamamlanmış olup temmuz ayı sonuna kadar yaklaşık 5.200 m² lik muhtelif 


alanlardaki çiçekliklere 103.930 adet mevsimlik çiçeklerin dikimleri yapılmış, yaklaşış 


20.000 adet mevsimlik çiçek ise saksılara dikilerek kampüs içerisinde yerleştirilmiştir. 


 


• Kışlık mevsimlik çiçek fidelerinin üretimi planlanan şekilde Ekim ayı içerisinde 


gerçekleştirilmiş olup toplamda 30.000 adet çiçek üretimi gerçekleştirilmiştir. Kasım 


ayında bir kısım dikimler tamamlanmıştır. 


 


• Üretilen çiçeklerden 10.000 adeti kısmı kasım ayı sonuna kadar alana dikilmiştir. Kalan 


20.000 adet mevsimlik çiçek 2019 yılı programına uygun dikimi nisan sonuna kadar dikimi 


gerçekleştirilmek üzere seralarda bekletilmektedir. 


• Kışlık çiçek soğanları ise 17.400 adet muhtelif çiçek soğanları kasım ayı itibarı ile alana 


dikimi tamamlanmıştır. 


• Çok yıllık çiçek üretiminde 16.850   adet üretimi gerçekleştirilirmiştir. 
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4. KAMPÜS GENELİ ÇALIŞMALAR 


 


4.1. Atılım Üniversitesi kampüs Geneli Mevsimlik Çiçek Dikim Çalışması 


Peyzaj planlamalarında göz önünde bulundurulan en önemli kriter; öncelikle temel kullanıcılarımız olan 


öğrenciler için farkındalık yaratmaktır. Bu nedenle öğrencilerimizin ders dışındaki zamanlarını huzur 


içeresinde geçirebilecekleri, doğadaki renk, koku, desen ve doku özelliklerindeki değişimler sayesinde 


çevrelerini fark edebilecekleri bir ortam yaratılmaya çalışılmaktadır. Kampüs genelinde hemen hemen her 


alanda Peyzajın tamamlayıcısı olarak mevsimlik çiçekler çok yoğun kullanılmaktadır.  


Kullanılan çiçekler de de yine renk, koku ve doku özellikleri bakımından bulunduğu bölgeye uygun olan 


çeşitler seçilmektedir. 


Mevsimlik çiçek dikimi aşamalara aylara göre aşağıdaki dönemler dikkate alınarak yapılmaktadır.  


• Şubat-Mart Kış koşullarından zarar gören ve 2. Kısım üretilen kışlık mevsimlik çiçeklerin 


(Çuha-Menekşe) dikimi, 


• Mayıs-Haziran Ayları arası alan geneli yazlık çiçek dikimi, 


• Kasım Ayı soğanlı bitkilerin soğanlarının toprağa dikimi, 


• Kasım ayı Sevgi çiçeği tohumlarının çiçek tarhlarına ekimi, 


• Ekim ayı, kışlık mevsimlik çiçeklerin dikimi. 
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4.2. Doğa Parkı Genişletme Projesi 


Mühendislik fakültesi karşısında bulunan kayalık alanda 2012 yılında oluşturulan doğa parkı, 


oluşturulduğu andan itibaren ilgi çekmiştir, bu nedenle kullanılan çiçek çeşitliliği her yıl arttırılmaktadır. Bu 


yıl doğa parkı alanını daha fazla genişletme hedefi ile projesi hazırlanmış ve Mütevelli Heyet Başkanlığına 


onaya sunulmuştur, Proje onayı alınmış olup 2019 yılı bahar aylarında mevsim şartlarının uygunluğu ile 


birlikte uygulaması başlayacaktır. Projenin uygulanması ile birlikte kampüs yeşil alan miktarımızda yaklaşık 


5.000 m² lik bir artış olacaktır.  


Alanın Mevcut Hali; 


 


Öneri proje görseli; 
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4.3. Ağaç ve Çalılarda  İsim Etiketleri Hazırlanması; 


Kampüsümüzde bulunan yeşil alanların kullanıcıları açısından yoğun ilgi görmesi, eğitim kurumu 


olarak yapılan işlerde eğitimin öncelikli olması gibi sebeplerle, kampüsümüzde bulunan ağaçlara 


bilgilendirme tabelaları çalışması yapılmıştır. Öncelikle ağaçlara bilgilendirme tabelası asılması 


hedeflenmiş ve haziran sonu itibarı ile etiketleme çalışmaları tamamlanmıştır. Bu kapsamda çalışmanın 


çok ilgi görmesi yeşil kampüs projesi açısında önem teşkil etmesi amacı ile; projenin ikinci aşaması olan 


çalılara isim etiketleri hazırlanması kararlaştırılmıştır. Bu konuda yapılan çalışmalar; 


• Kasım ayı sonu itibarı ile öncelikle ağaçların tür ve sayı tespitleri tamamlanmıştır. 


• Aralık ayı sonuna kadar her bir çalı türü için tek tek bilgi etiketleri hazırlanmıştır. 


• Aralık ayı sonuna kadar etiket konusunda görsel alternatifler ve malzeme alternatifleri 


araştırılarak, gerekli numuneler toplanması yapılmıştır. 


• Ocak ayı içerisinde gerekli firmalar ile görüşülerek fiyat konusunda çalışmalar yapıldı, 


• Şubat ayı itibarı ile bütçe onayı alınarak, firma ile gerekli görüşmeler yapılarak üretim 


aşamasına geçildi. Şubat ayı sonuna kadar etiketlerin basımının tamamlanıp tarafımıza 


teslim edilmiştir. 


• Mart  ayı sonuna kadar kampüs geneli belirlenen çalıların isimlendirme çalışmaları 


tamamlanmıştır. 
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4.4. Sevgi Çiçeği Koruma ve Çoğaltma Çalışmaları. 


 


2006 yılından Bu yana her yıl Nisan ayında kampüsümüzde çiçek açan, nesli tükenme tehlikesi 


taşıyan ve endemik bir tür olan Sevgi Çiçeğinin çoğaltılması, isteyen okul ve kurumlara tohumlarının 


gönderilmesi ve çiçek ile ilgili bilgilendirme çalışmaları 2018 yılında da devam etmiştir, 
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5. DİĞER ÇALIŞMALAR.  


 


5.1.  Atılım Üniversitesi Kampüs Genelinde Yapılan Çalışmalar. 


Koordinatörlüğümüz bünyesinde bulunan traktör ile üniversite geneli bina içlerinden ve kantinlerden 


günlük olarak çıkartılan çöpler her gün belirli saatlerde toplanarak, kampus girişinde bulunan çöp 


konteynırlarına taşınmıştır. Böylece yerleşke içeresinde çöp artıklarının kalarak kötü görüntü ve koku 


yapması engellenmiş ayrıca çöp araçlarının yerleşke içeresine girmesi de engellenmiş olunmuştur. 


 


5.2. Karla mücadele: 


Atılım Üniversitesi Kampüs içi yolları kış aylarında kar yağması işe birlikte her sabah ulaşımda 


aksaklık olmaması amacı ile koordinatörlüğümüz bünyesinde bulunan traktör kar küreme makinesi ile 


açılarak öğrenci ve personele hazır hale getirilmiştir. Gün içeresinde de yollarda buzlanmalara karşı önlem 


amacı ile özel solüsyon traktör aracılığı ile ana yollara ve ara yürüme yollarına dökülerek buzlanma 


önlenmiştir. 
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6. EĞİTİM ÇALIŞMALARI 


 


2018 yılında Çevre Düzenleme Koordinatörlüğü personelinin kişisel gelişimlerinin desteklenmesi amacı 


ile eğitim organizasyonları yapılmıştır.  


 


• 16 Şubat 2018 tarihinde El İle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 


• 12 Mart 2018 tarihinde El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri düzenlenmiş ve 


tüm çalışanların katılımı sağlanmıştır. 
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Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde müfredatlar her bölümün çekirdek müfredatlarına göre 


düzenlenmiştir. 


 Hemşirelik Bölümü: YÖK Hemşirelik Çekirdek Eğitim Programı 


 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü: YÖK Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitim 


Programı 


 Beslenme ve Diyetetik Bölümü: YÖK Beslenme ve Diyetetik Çekirdek Eğitim Programı 


Sağlık alanında çalışacak olan profesyonellerin yalnızca teorik değil uygulama becerilerinin de 


gelişmiş olması gerekliliği sebebi ile müfredat programlarında uygulama saatlerinin yeterliliği 


göz önünde bulundurulmuştur. 


Uygulama becerilerini artırmaya yönelik hastane stajı öncesi laboratuvar saatlerinde simüle 


hasta mankenler üzerinde gerçeğe yakın beceri pratikleri yaptırmak amacıyla laboratuvarda 


uygun manken ve cihazlar yer almaktadır.  


Eğitim programları ve müfredatları tasarlanırken çekirdek müfredat programları çerçevesine ek 


olarak öğrencilerin sosyal ve entelektüel becerilerini geliştirebileceği düşünülen diğer bilim ve 


sanat dallarından seçmeli dersler eklenmiştir.  


Ders bilgi paketleri Bologna sürecine ve üniversitenin hazırladığı “Program ve Ders Bilgi 


Paketi Hazırlama Klavuzu” na uygun hazırlanmıştır. Hazırlanan bilgi paketleri ve müfredat 


üniversite üst yönetim kontrolünden geçtikten sonra YÖK ile paylaşıldı ve onay süreci 


tamamlandıktan sonra üniversite websitesinde paylaşılmıştır. 


Bölümlerin program yeterlilikleri Temel Alan Yeterlilik Çerçevesi ve Ulusal Yeterlilik 


Çerçevesine uygun olarak hazırlanmıştır. Müfredattaki tüm dersler için kazım ve çıktılar 


yeterlilik çerçevelerin ile ilişkilendirilmiştir. 


Sağlık Bilimleri Fakültesi 2018 yılındaki 5 yıllık stratejik amaçları 5 ana tema üzerinden 


oluşturulmuştur: 


 Eğitime yönelik 


Kaliteli ve nitelikli eğitim ve öğretim vermek 


 Araştırma odaklı 


Araştırma kapasitelerini, olanaklarını geliştirmek ve araştırmayı teşvik etmek 


 Markalaşmak adına 


SBF’nin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını ve markalaşmasını artırmak  


 Kurumsallaşmayı güçlendirmeye yönelik 


Kurum kültürü ve kuruma aidiyetin geliştirilmesine yönelik etkinliklerin gerçekleştirilmesi 


 Sunulan hizmetin kalitesini artırmaya yönelik 
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Fakültenin sağlık hizmetleri alanındaki hizmet kalitesi ve çeşitliliğini artırmak 


Kurum içi ve dışı politikalarını oluşturmak ve uygulamak 


 


Program çıktıları, bilgi paketleri, ders kazanımları her bölümün kendi web sitesinde 


yayınlanmıştır. https://www.atilim.edu.tr/tr/sbf web sitesinden ulaşılabilmektedir. 


Ders bilgi paketleri YÖK Eğitim Çerçeve Programlarına, Bologna sürecine ve üniversitenin 


hazırladığı “Program ve Ders Bilgi Paketi Hazırlama Klavuzu” na uygun hazırlanmıştır. 


Hazırlanan bilgi paketleri ve müfredat üniversite üst yönetim kontrolünden geçtikten sonra 


YÖK ile paylaşıldı ve onay süreci tamamlandıktan sonra üniversite web sitesinde 


paylaşılmıştır. 


Hemşirelik Bölümü Program Yeterlilikleri: 


1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik 


süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir. 


2. Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve 


becerisine sahiptir. 


3. Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve 


uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir. 


4. Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık 


politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir. 


5. Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna 


saygı gösterir. 


6. Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere 


uygun şekilde gerçekleştirir. 


7. Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme 


becerilerini kullanır. 


8. Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür. 


9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde 


araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. 


10. İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek 


düzeyde kullanır. 


11. Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon 


ve değişime liderlik eder. 


12. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına 


ve topluma örnek olur. 



https://www.atilim.edu.tr/tr/sbf
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Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri: 


1. Diyetisyenlik eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal 


düzeyde, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve gerektiğinde tedavisi için 


kullanabilir. 


2. Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, bu alana özgü 


bilgisayar programlarını ilgili teknoloji ve eğitim araçlarını kullanarak değerlendirir, 


yorumlar ve bilgiyi paylaşabilir. 


3. Beslenmeye dayalı sağlık sorunlarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirleyebilir, 


sorunların çözümü için mesleki ve etik değerleri gözeterek ve toplum katılımını 


sağlayarak çözümü için stratejiler plan ve programlar geliştirebilir. 


4. Bireylerin besin tüketim durumlarını analiz edebilir, yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, 


ekonomik, hastalık, kişisel özellikler ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak 


bireye özgü beslenme planları oluşturabilir ve onları bu yönde eğitebilir. 


5. Besinlerin içerdiği tüm ögeleri tanımlayıp bu ögelerin sağlık ve hastalıklarla ilişkilerini 


kurabilir ve bireylere besin seçiminde yardımcı olabilir. 


6. Edindiği bilgiler yardımıyla çalışmalarını bağımsız olarak yürütebilir, uygulamada 


karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alabilir ve sağlık ekibinin diğer 


üyeleri ile işbirliği yapabilir. 


7. Ailesel ve kurumsal besin hazırlama ve pişirme sırasında oluşabilecek besin kayıplarını en 


aza indirecek yöntemleri açıklayabilir. 


8. Özel beslenme gerektiren durumlarda kullanılabilecek diyet düzenlemeleri yapabilir. 


9. Beslenme politikalarını, gıda mevzuatını tartışabilir, dünya ve ülke deneyimlerini 


karşılaştırabilir. 


10. Bireylerin ve grupların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak üzere eğitim 


programları düzenleyebilir ve eğitim için gerekli iletişim yöntemlerini etkin bir biçimde 


kullanabilir. 


11. Ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel 


farklılıkları değerlendirebilir. 


 


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Program Yeterlilikleri: 


1. Fizyoterapi ve rehabilitasyonla ilişkili biyomedikal kavram ve prensiplerle (anatomi, 


fizyoloji, biyokimya, patoloji, biyomekanik, motor kontrol, tıbbi görüntüleme, 


farmokinetikler) ilgili bilgiye sahip olma. 
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2. Davranış ve hastalık üzerine etkili olan kişilik özellikleri, psikososyal ve bilişsel 


faktörlerle ilgili kavram ve prensiplerle ilgili bilgiye sahip olma. 


3. Klinik uygulamayı içeren araştırma metotlarını geliştirme, yayınları değerlendirme, 


araştırma sonuçlarını pratiğe uygulama becerisi kazanabilme. 


4. Sağlık hizmetlerinde bilgi kaynaklarını kullanma, veri toplama, raporlama, klinik 


organizasyon bilgi ve yeterlilik düzeyini yakalayabilme. 


5. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulama alanları (nörolojik rehabilitasyon, kas-iskelet 


sistemi hastalıkları ve rehabilitasyonu, pediatrik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, 


geriatrik rehabilitasyon, ortez ve protez rehabilitasyonu, kardiyopulmoner rehabilitasyon, 


el rehabilitasyonu, ürojinekolojik ve obstetrik rehabilitasyon, romatolojik hastalıklarda 


fizyoterapi) bilgisine ve bu alanlarla ilgili değerlendirme ve tedavi kuramları bilgisine 


sahip olma. 


6. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulama alanlarındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel 


literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma. 


7. Hareket bilimleri (biyomekanik, kinezyoloji, egzersiz prensipleri) ve nörofizyolojik, duyu-


algı-motor entegresyanu, motor öğrenme, biyopsikososyal, vücut mekanikleri, ergonomi 


hakkında değerlendirme ve tedavi kuramları bilgisine sahip olma. 


8. Farklı çevresel alanlarda (hastane, rehabilitasyon merkezi, huzurevi, endüstri, ev, okul, iş, 


spor, rekreasyon alanı) hastaların ve sağlıklı kişilerin sağlıklarını korumak ve geliştirmek 


için kanıta dayalı fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları bilgisine sahip olma. 


9. Bir veya daha çok işe yarar hipoteze yol gösteren toplanmış bilginin analiz, sentez ve 


yorumlama, araştırmalara ve kanıta dayalı olarak klinik problemlerin çözümü ile ilgili 


öneri geliştirebilme ve fizyoterapi tanısını koyabilme becerisini kazanma. 


10. Bilginin toplanmasında deontolojik özelliklere saygı duyma ve bilginin yorumlanmasında 


eleştirel bilimsel bir tutuma sahip olma. 


11. Fizyoterapi teknikleri, yöntemlerini uygulayabilme ve mudahale stratejilerini 


belirleyebilme becerisini kazanabilme. 


12. Yaratıcı, kararlı, hasta odaklı, ekip anlayışına sahip olma tavrını geliştirebilme. 


13. Kurumlar arası ilişki, iletişim ve ortak hizmet geliştirme becerisini kazanabilme. 


14. Fizyoterapi müdahaleleri ile ilişkili endikasyonlar, kontraendikasyonlar, riskler ve dikkate 


alınması gereken önlemleri gözönünde buludurarak, hekimlerle yapılan işbirliği 


doğrultusunda tedavisini bağımsız olarak planlama ve uygulama becerisini kazanabilme. 


15. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanları ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve 


öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk 


alabilme. 
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16. Yaşam boyu öğrenme ve etkin disiplinlerarası çalışma prensibi doğrultusunda bilgi 


üretebilme ve gelişime açık olabilme. 


17. Klinik uygulamayı içeren araştırma metotlarını geliştirme, yayınları değerlendirme, 


araştırma sonuçlarını pratiğe uygulama becerisi kazanma. 


18. Kanıta dayalı uygulamaların temel prensiplerini öğrenme becerisine sahip olma, öğrenme 


hedeflerini ve kaynaklarını belirleyebilme, kaynaklara etkin/hızlı erişebilme. 


19. Hasta ya da sağlıklı birey, aileleri, farklı toplumsal gruplarla ve diğer sağlık çalışanları ile 


iletişim becerisine sahip olma. 


20. Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim 


kurabilme. 


21. Sağlık hizmetlerinde bilgi kaynaklarını kullanma, veri toplama, raporlama, klinik 


organizasyonun yönetilmesi. 


22. Bilgi, beceri, değer ve tutumları ile meslektaşlarına ve topluma rol model olabilme. 


23. Fizyoterapistlik mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumlulukları belirleyebilme, mesleki 


etik, ilke ve standartlara uygun davranabilme. 


 


Rektörlük kapsamında tüm fakülteler için Performans Yönetim Sistemi (PYS) belgeleri ve bu 


belgede tüm bölümlerin ve fakültenin yıllık stratejik hedefleri ve yetkinlikleri belirlenip görev 


atamaları yapılmaktadır. Sağlık Bilimleri Fakültesi için PYS ile atanan hedeflere ulaşmıştır. 


Ayrıca başarım ölçütleri kapsamında her yıl akademik performanslar ölçülüp 


değerlendirilmektedir. Bu ölçümler doğrultusunda Sağlık Bilimleri Fakültesi 2018 yılında 2 


puanın üzerinde performans göstermiştir. 


Programlar her ders yılı sonunda dersler, krediler ve kazanımlar açısından 


değerlendirilmektedir. Öğrenci memnuniyet ve kazanımları doğrultusunda ders açılması ve 


kapanması gereken durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile rektörlük onayı 


doğrultusunda Atılım Üniversitesi Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından müfredat 


düzenlemeleri gerçekleştirilmektedir. 


Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Hemşirelik bölümü için akreditasyon süreçleri ilk mezun 


verildiği 2021-2022 yılında başlayacaktır ve müfredat güncellemeleri akreditasyon sürecine 


uygun olacak şekilde düzenlenmiştir. 


Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ve Fizyoterapi ve 


Rehabilitasyon Bölümleri için 2018-2019 eğitim öğretim yılı ilk ders yılı olması nedeniyle 


yılsonu program öz değerlendirme yapılamamıştır. Ancak program öz değerlendirme 


süreçleri, dönemsel olarak öğrenci ders, öğretim elemanı ve fakülte memnuniyet anketleri 


dikkate alınarak puan ortalamaları üzerinden yapılmaktadır. 
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2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde Beslenme ve Diyetetik ve Fizyoterapi ve 


Rehabilitasyon bölümüne program kapsamında öğrenci kazanımını artırmak amaçlı öğretim 


üyesi ve araştırma görevlisi istihdamı sağlanmıştır.  


Fakültemiz eğitim-öğretim programları ve değerlendirmeleri öğrenme çıktılarını öne çıkaracak 


şekilde öğrenci merkezli olup, sürekli olarak öğrencilerin de katılımına olanak verecek şekilde 


geliştirilmektedir. 


Sağlık Bilimleri Fakültesi, öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme anlayışı 


doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Bu kapsamda fakültenin tüm 


programlarında derslerin kredileri, öğrenci iş yüküne dayalı kredi (AKTS) değerleriyle 


belirlenmiştir. İş yüküne dayalı kredi sisteminin değerlendirilmesi, programların güncellenmesi 


ve sürekli gelişim çalışmaları Üniversitemiz Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 


yapılan Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi ve akademik birimlerin uyguladıkları anket 


sonuçları göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Öğrencilerimiz eğitim-öğretim 


programlarımızın geliştirilmesinde, sürdürülmesinde ve değerlendirilmesinde Üniversite 


Senatosunda enstitü, fakülte ve bölüm ilgili kurullarında ve çeşitli komisyonlarda öğrenci 


temsilcilikleri aracılığıyla rol almaktadır. Öğrencilerle birebir, grup olarak ya da akademik 


danışmanları vasıtasıyla görüşmeler yapılmakta, bu görüşmelerde öğrencilerin öğrenme, 


öğretme ve değerlendirmeye ilişkin görüşleri alınmakta ve programların geliştirilmesi 


çalışmaları yapılmaktadır. 


Ayrıca Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin tüm bölümlerinde mentörlük uygulaması başlatılmıştır. 


1. Sınıf öğrencileri Hazırlık sınıfı öğrencilerine mentörlük yapmaktadır.  


Fakültemiz öğrenci merkezli öğrenme ve öğretime olanak tanıyan Erasmus+ Programıyla 


öğrencilerinin ülkemiz dışında da temel öğrenme gereksinimlerinin karşılanması için fırsat 


yaratmıştır. Bu kapsamda öğrencilerin de katılımıyla Avrupa’da üç ülke ile anlaşma yapmıştır. 


Fakültemiz laboratuvarlarında güncel model ve yazılım programları, simüle maketler, 


simülasyon merkezleri gibi eğitim öğretimde yeni teknolojik araç-gereç ve yöntemler 


kullanılmaktadır. 


Fakültemizde derslere ilişkin başarı ölçme ve değerlendirme yöntemleri her bir programa ait 


Ders Bilgi Paketlerinde hedeflenen ölçütlere göre yapılmaktadır. Akademik birimlerin büyük 


bir çoğunluğu, programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ulaşıp ulaşmadığını, proje, 


ödev, yeterlik sınavları, ders değerlendirme anketleri, vb. yöntemleriyle güvence altına 


almaktadırlar 


(https://www.atilim.edu.tr/tr/hemsirelik/page/3938/mufredat 


https://www.atilim.edu.tr/tr/fizyoterapi-ve-rehabilitasyon/page/2365/mufredat 


https://www.atilim.edu.tr/tr/beslenme-ve-diyetetik/page/3936/mufredat ). 


 


Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı dersleri ve stajları için yönerge 


düzenlenmiştir ve ders uygulama ve stajları bu yönergeye göre yürütülmektedir 



https://www.atilim.edu.tr/tr/hemsirelik/page/3938/mufredat

https://www.atilim.edu.tr/tr/fizyoterapi-ve-rehabilitasyon/page/2365/mufredat

https://www.atilim.edu.tr/tr/beslenme-ve-diyetetik/page/3936/mufredat
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(https://www.atilim.edu.tr/files/yonergeler/Sa%C4%9Fl%C4%B1k%20Bilimleri%20Fak%C3%BCltesi%20Lisans%20ve%20Lisa


ns%C3%BCst%C3%BC%20Uygulama%20Y%C3%B6nergesi.pdf ). 


Ayrıca Medicana International Ankara Hastanesi ile yapılan afiliasyon anlaşması ile tüm 


öğrenciler ders kapsamında stajlarını bu hastanede gerçekleştirebilmektedir. 


Fakültemizde öğrenci danışmanlığı kapsamında öğrencilerin tüm akademik performansları ve 


süreçlerini taküp eden ders kayıtları ve süreçleri ile ilgilenmeleri adına akademik personel 


akademik danışman olarak atanmaktadır. Öğrenci danışmanlığı Atılım Üniversitesi Akademik 


Danışmanlık Yönergesi’ne göre yürütülmektedir  


Fakülte bölümlerine öğrenci alım kriterleri ve öğrenci alımı Öğrenci İşleri Direktörlüğü 


tarafından yürütülmekte ve takip edilmektedir.  


Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yabancı Uyruklu Öğrencileri de kabul etmektedir. Atılım 


Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı düzenlenmektedir. Bu sınavla ilgili belgeler 


Atılım Üniversitesi Öğrenci İşleri Direktörlüğü Uluslararası Öğrenci Birimi tarafından internet 


sayfasında ilan edilmektedir. Ayrıca yine yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin olarak 


Uluslararası Öğrenci Birimi fakültemizde öğrenim görmek isteyen öğrencilerin başvurularını 


belirlenen dönemlerde alarak, gerekli incelemeleri yapmakta ve başvuru sonuçlarını Öğrenci 


İşleri Direktörlüğü’nün internet sayfasında ilan etmektedir. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin 


kayıtları Akademik Takvimde yer alan tarihlerde Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından 


yapılmaktadır. 


Öğrencilerin kabul ve alım süreçlerinin belirlenmesi ve yürütülmesi YÖK ve Atılım 


Üniversitesi ilgili yönetmelik ve yönergelere uygun şekilde yapılmaktadır  


Fakültemizin akademik personel kadrosu Atılım Üniversitesi Akademik Atama-Yükseltme 


Yönergesi’ne uygun kriterlerine göre atamaları yapılmaktadır. Akademik kadro, alanında öncü, 


yetkin, ulusal ve uluslararası projelere imza atmış öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Öğretim 


üyesi dışındaki öğretim elemanı atamaları da alanlarında yetkin, lisansüstü eğitimlerine köklü 


üniversitelerde sürdürmekte olan araştırma görevlilerinden oluşmaktadır. 


Fakültemiz bölümlerinde alana özel meslek derslerini ilgili bilim dalında doktorasını 


tamamlamış öğretim üyeleri tarafından verilmesi sağlanmaktadır. 


Fakültemize yeni başlayan öğretim elemanları için Üniversite Rektörlüğü tarafından 


düzenlenen “Eğitici Eğitimi Sertifikasyon Programı” kapsamında oryantasyona 


katılmaktadırlar. 


Fakültemize öğretim elemanları ataması ve görev tanımları “Sağlık Bilimleri Fakültesi Görev 


Ve Çalışma Esasları İle Teşkilatına İlişkin Yönerge” si kapsamında yürütülmektedir. 


Fakültemizin akademik personel kadrosu Atılım Üniversitesi Akademik Atama-Yükseltme 


Yönergesi’ne uygun ölçütlerine göre atamaları yapılmaktadır  


Akademik kadroda eğitim-öğretim performansını takdir amaçlı “Atılım Üniversitesi 



https://www.atilim.edu.tr/files/yonergeler/Sa%C4%9Fl%C4%B1k%20Bilimleri%20Fak%C3%BCltesi%20Lisans%20ve%20Lisans%C3%BCst%C3%BC%20Uygulama%20Y%C3%B6nergesi.pdf

https://www.atilim.edu.tr/files/yonergeler/Sa%C4%9Fl%C4%B1k%20Bilimleri%20Fak%C3%BCltesi%20Lisans%20ve%20Lisans%C3%BCst%C3%BC%20Uygulama%20Y%C3%B6nergesi.pdf
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Öğretim Elemanı Başarım (Performans) Ölçme Kriterleri Usul Ve Esasları Yönergesi” 


kapsamında puanlamalara göre ödüllendirmeler yapılmaktadır.  


Eğiticinin eğitimi uygulamaları rektörlük tarafından yürütülmektedir. Her yıl yeni atanan 


öğretim elemanları bu eğitime katılıp sertifikalandırılır. Ayrıca Fakültemizde ayda iki gün 


Bilimsel Paylaşım Saatleri ve her ay en az bir kez eğitici bilimsel konferanslar 


düzenlenmektedir. 


Fakültemizde tüm bölümlerin ortak ders alabildiği 3 amfi ve her bölümün kendi meslek 


derslerini yürütebildikleri 4 sınıf bulunmaktadır. Uygulama derslerini yürütmek amacıyla her 


bölümün eğitim laboratuvarları mevcuttur (https://www.atilim.edu.tr/tr/beslenme-ve-diyetetik/page/1509/egitim-


laboratuvarlari https://www.atilim.edu.tr/tr/fizyoterapi-ve-rehabilitasyon/page/1518/egitim-laboratuvarlari 


https://www.atilim.edu.tr/tr/hemsirelik/page/3531/multidisipliner-simulasyon-laboratuvarlari ). 


Üniversitede öğrencilerin gelişimine yönelik sosyal, kültürel faaliyetlerin yürütülmesinden 


Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü sorumludur (https://www.atilim.edu.tr/tr/kultur ). 


Ayrıca öğrencilerin psikolojik danışmanlık almaları kapsamında Öğrenci Gelişim ve Danışma 


Merkezi tarafından ücretsiz olarak psikolojik destek ve rehberlik hizmeti sunulmaktadır 


(https://www.atilim.edu.tr/tr/kampus/page/100/ogrenci-gelisim-ve-danisma-merkezi ). 


Fakülte bütçesinin büyük bir bölümü öğrencilerin eğitimine ve gelişimine yönelik olarak 


düzenlenmektedir. Öğrencilerin eğitimi ve gelişimi kapsamında konferanslar, etkinlikler ve 


geziler düzenlenmektedir (https://www.atilim.edu.tr/tr/sbf/event/list ).  


Fakültemiz öğrencileri tarafından oluşturulan Beslenme ve Diyetetik Topluluğu ve Sağlık ve 


Bilim Atölyesi Topluluğu adında iki tane öğrenci topluluğu kurulmuştur. Öğrenci 


topluluklarının etkinliklerinin yürütülmesi Atılım Üniversitesi Kültürel ve Sosyal İşler 


Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir (https://www.atilim.edu.tr/tr/kultur ). 


Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili geri bildirimleri öğrenci memnuniyet anketleri ile 


alınmaktadır. 


Fakülteye ait erişilebilirlik uygulamaları mevcut değildir. 


Beslenme ve Diyetetik Topluluğu yıl içerisinde faaliyetler yürütmüştür ya da bazı faaliyetlere 


öncülük etmişlerdir (https://www.atilim.edu.tr/tr/beslenme-ve-diyetetik-toplulugu ).  


Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin araştırma stratejisi ve hedefleri Fakülte stratejik hedeflerinde yer 


almaktadır ve 2018-2019 akademik yılı Performans Değerlendirme Formları’nda hedefler 


içerisinde bulunmaktadır.  


Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin araştırma geliştirme stratejileri içerisinde ulusal ve uluslararası 


destekli projelerin yürütülmesi bulunmaktadır. Bu stratejiler üniversitenin de araştırma 


stratejileri içerisinde yer almaktadır. 


Fakültemiz kapsamında araştırma geliştirmeyi desteklemek amaçlı ve sağlık fakültesi olma 


nedeni ile yapılan araştırmaların toplumun ve üniversite personel ve öğrencilerin sosyo-


ekonomik ve sosyo-kültürel yapısına katkıda bulunmak misyonu ile Sağlıklı Yaşam Araştırma 



https://www.atilim.edu.tr/tr/beslenme-ve-diyetetik/page/1509/egitim-laboratuvarlari

https://www.atilim.edu.tr/tr/beslenme-ve-diyetetik/page/1509/egitim-laboratuvarlari

https://www.atilim.edu.tr/tr/fizyoterapi-ve-rehabilitasyon/page/1518/egitim-laboratuvarlari

https://www.atilim.edu.tr/tr/hemsirelik/page/3531/multidisipliner-simulasyon-laboratuvarlari

https://www.atilim.edu.tr/tr/kultur

https://www.atilim.edu.tr/tr/kampus/page/100/ogrenci-gelisim-ve-danisma-merkezi

https://www.atilim.edu.tr/tr/sbf/event/list

https://www.atilim.edu.tr/tr/kultur

https://www.atilim.edu.tr/tr/beslenme-ve-diyetetik-toplulugu
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ve Uygulama Merkezi açılması konusunda “Atılım Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Uygulama Ve 


Araştırma Merkezi Yönetmeliği” oluşturmuş ve yönergeyi Senotaya sunmuştur.  


Sağlık Bilimleri Fakültesi stratejik olarak araştırma-geliştirme faaliyetleri kapsamında 


araştırma ve proje desteği almak, uluslararası işbirlikleri yapmayı hedeflemiştir (EK1). 


Sağlık Bilimleri Fakültesi 2018 yılında Tübitak 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında 


Prof.Dr.Füsun Terzioğlu’nun yürütücülüğünü yaptığı projeye imza atmıştır. 


Ayrıca, Dr.Öğretim Üyesi Dercan Gençbaş yürütücülüğü ve Prof.Dr.Füsun Terzioğlu 


danışmanlığında Atılım Üniversitesi Araştırma İç Destek Kapsamında BAD Projesi’ni 


başlatmıştır. 


Sağlık Bilimleri Fakültesi araştırma ve projelerinde Atılım Üniversitesi diğer fakülteleri ile 


işbirliği içerisinde yürütmekte ve multidisipliner projeler yürütmeyi stratejik hedef olarak 


belirlemiştir.  


Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin ulusal ve uluslararası olarak dış kaynaklardan sağladığı destekler 


(proje desteği, bağış, sponsorluk vb.) hususunda stratejik hedeflerinin %20’sini 


oluşturmaktadır.  


Fakültemiz kapsamında araştırma geliştirmeyi desteklemek amaçlı ve sağlık fakültesi olma 


nedeni ile yapılan araştırmaların toplumun ve üniversite personel ve öğrencilerin sosyo-


ekonomik ve sosyo-kültürel yapısına katkıda bulunmak misyonu ile Sağlıklı Yaşam Araştırma 


ve Uygulama Merkezi açılması konusunda “Atılım Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Uygulama Ve 


Araştırma Merkezi Yönetmeliği” oluşturmuş ve yönergeyi Senotaya sunmuştur 


Sağlık Bilimleri Fakültesi Laboratuvarları yalnızca öğrenciye uygulama alanı olarak değil aynı 


zamanda araştırma-geliştirme amaçlı da kullanılmaktadır 


Sağlık Bilimleri Fakültesi kurum dışı fonları kullanmalarını teşvik etmek amacı ile TÜBİTAK 


tarafından program tanıtımları ile ilgili konferans ve seminerlere fakülte akademik personelin 


katılımını sağlamaktadır. 


Araştırma-geliştirme kapsamında yetkinlik elde etmek amacı ile akademik personelin kurslara 


katılımını teşvik etmektedir. 2018-2019 akademik yılı içerisinde iki öğretim elemanı personel 


Hayvan Deneyleri Araştırma Kursu’na, iki öğretim elemanı ise Kinezyo Bantlama Kursu’na 


katılarak sertifikalandırılmışlardır. 


Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik kadrosunu oluştururken Atılım Üniversitesi Akademik 


Atama-Yükseltme Yönergesi’ne göre yeterli kriterlere sahip olması beklenmektedir. Bu 


anlamda bilimsel araştırma ve proje kapsamında yetkin akademik personelin işe alımı ve 


yükseltilmesi gerçekleştirilmektedir (https://www.atilim.edu.tr/tr/home/page/113/mevzuat ). 


Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Akademik personelin araştırma-geliştirme performansı üzere 


Atılım Üniversitesi Akademik Atama-Yükseltme Yönergesi ve Atılım Üniversitesi 


Öğretim Elemanı Başarım (Performans) Ölçme Kriterleri Usul ve Esasları Yönergesi süreçleri 



https://www.atilim.edu.tr/tr/home/page/113/mevzuat
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izlenmektedir 


Fakülte kapsamında akademik personelin araştırma-geliştirme performansını takdir-tanıma ve 


ödüllendirmek stratejik hedeflerimiz kapsamında bulunmaktadır.  


Akademik personelin araştırma-geliştirme yetkinliğini geliştirmek üzere TÜBİTAK tarafından 


program tanıtımları ile ilgili konferans ve seminerler düzenlenmektedir ve her ay iki defa 


Bilimsel Paylaşım Saati Etkinliği düzenlenmektedir. Bu kapsam akademik personel her 


etkinlikte bir bilimsel makalenin sonuçlarını ve yöntemini diğer akademik personel ile paylaşıp 


analiz etmektedir. 


Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin etkililik 


düzeyi/performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi Performans Yönetim Sistemi 


kapsamında Atılım Üniversite Rektörlüğü tarafından izlenmektedir. Fakülte adına atanan 


hedeflerin yılsonunda gerçekleştirilme durumu rektörlük tarafından analiz edilip bir sonraki 


yılın hedefleri buna göre belirlenmektedir. 


Sağlık Bilimleri Fakültesi “Sağlık eğitimi ve uygulama alanlarında işbirliğine model oluşturan, 


sağlık hizmetleri ile ilgili politikaların oluşturulmasında etkin rol alan, araştırma, eğitim ve 


uygulamalarda ulusal/uluslararası düzeyde tanınan öncü ve referans bir kurum olmaktır” 


vizyonu araştırmalarında sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini hedeflemiştir ve yaptığı 


uygulamalarının ülke ekonomisine katkı sağlamasına önem vermektedir. 


Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin etkililik 


düzeyi/performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi Performans Yönetim Sistemi 


kapsamında Atılım Üniversite Rektörlüğü tarafından izlenmektedir. Fakülte adına atanan 


hedeflerin yılsonunda gerçekleştirilme durumu rektörlük tarafından analiz edilip bir sonraki 


yılın hedefleri buna göre belirlenmektedir. 


Sağlık Bilimleri Fakültesi 2018 stratejik hedefleri içerisinde yer alan “Dekanlık Yönetim 


Süreçlerini (müfredat geliştirme, ders açma, müfredata ders ekleme/çıkarma; akademik 


personel atama) yazılı hale getirmek” ve “Birim Yönetsel (Organizasyonel) Sorumluluklarının 


ve Yetkilerinin Genel Sekreterlik ve İnsan Kaynakları ile koordineli olarak tanımlanması” 


hedeflerini gerçekleştirmiş ve tüm bölümlere ait müfredatları geliştirmiş, yönetsel 


organizasyonları yönerge ile mevzuat haline getirmiştir. 


Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin insan kaynakları akademik, idari ve destek hizmetleri 


personelinden oluşmaktadır ve insan kaynakları yönetimi İnsan Kaynakları Direktörlüğü 


tarafından koordine edilmektedir.  


Fakülteye ait kaynakların yönetimi Mali İşler ve Bütçe Direktörlüğü tarafından koordine 


edilmektedir. 


Sağlık Bilimleri Fakültesi her türlü faaliyeti ve süreçlerine ilişkin verileri toplamak, analiz 


etmek ve raporlamak üzere Dekanlık görevli olup, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü 


ile koordineli olarak çalışmaktadır.  
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Fakültede belge düzenlemek ve kurumlar arası ve kurum içi evrak süreçleri Elektronik Belge 


Yönetim Sistemi üzerinden yapılmaktadır. 


Fakülte içerisinde belge yönetim sistemi ve süreçleri Sağlık Bilimleri Fakültesi Görev ve 


Çalışma Esasları İle Teşkilatına İlişkin Yönergesi’ndeki görev tanımları kapsamında 


yürütülmektedir. Görev ve sorumluluk çerçevesinde her personel belge yönetim süreçlerinin 


gizliliğinin bilincinde bulunmaktadır. 


Akademik ve idari personelin görev ve sorumlulukları kapsamında yasal anlamda dekanlık ve 


bölümlere ait belgelerin gizlilik politikasını benimsemiştir. 


Kurum dışından alınan destek hizmetler Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından 


belirlenmektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesi belirlenen bu hizmetler kapsamında araştırma, 


eğitim ve fakülte destek hizmetlerini yürütmektedir. 


Sağlık Bilimleri Fakültesi Mütevelli Heyet onayı ile tedarik ettiği tüm hizmetler Atılım 


Üniversitesi Mali ve Bitçe İşleri Direktörlüğü tarafından koordine edilmektedir. 


Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak eğitim-öğretim, 


araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri 


yaptığı akademik yayınlar ile kamuoyuyla ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda, bilimsel 


dergilerde paylaşmaktadır.  


Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarının katıldığı bilimsel etkinlikler, düzenlediği ve 


kamuoyu ile paylaşılması gereken etkinlikler fakülte ve üniversite web sayfasında 


duyurulmaktadır. 


Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde periyodik olarak Fakülte Kurulu Toplantıları yapılmaktadır. 


Ayrıca tüm akademik personelin katıldığı aylık bilimsel faaliyetler düzenlenmektedir. 
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(29.01.2010  gün ve 01 sayılı Senato Kararı) 
 


ATILIM ÜNİVERSİTESİ 
AKADEMİK DANIŞMANLIK 


YÖNERGESİ 
 


BİRİNCİ BÖLÜM  
Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar 


Amaç  
Madde 1- Bu Yönergenin amacı; öğrencilere verilecek her türlü akademik danışmanlık 
hizmetlerine ilişkin uygulama esaslarını ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesinde; 
dekanlık/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlükleri, bölüm başkanlıkları, öğrenci 
danışmanları ve öğrencilerin uyması gereken usul ve ilkeleri belirlemektir. 
  
Kapsam  
Madde 2- Bu yönerge Atılım Üniversitesi öğrencilerine verilecek akademik danışmanlık 
hizmetlerinin amacına; faaliyet alanlarına, yönetim organları ve görevlerine çalışma usul ve 
esaslarına ilişkin hükümleri kapsar. 
 
Dayanak 
Madde 3- Bu yönerge 2547 Sayılı Kanunun 22 inci maddesinin (c) bendi ve 14. maddesi ile 
Atılım Üniversitesi Kayıt-Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 
8 ve Ek-2. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
Madde 4- Bu yönergede geçen, 
 
a) Akademik Danışman: Bölümün öğretim elemanları arasından,  ilgili bölüm başkanı 


tarafından (öncelikle öğretim üyeleri ile öğretim görevlileri arasından seçilmek kaydı ile) 
görevlendirilen, öğretim elemanlarını,  


b) Bölüm: Atılım Üniversitesi fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve bölümlerini,   
c) Bölüm Başkanı: Atılım Üniversitesi fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu bölüm 


başkanlarını, 
d) Danışmanlar Kurulu: Bölüm başkanının başkanlığında, bölümdeki akademik 


danışmanlardan oluşan kurulu, 
e) Dekan/Müdür: Atılım Üniversitesi fakültelerinin dekanlarını ve yüksekokul/meslek 


yüksekokulu müdürlerini, 
f) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu: Atılım Üniversitesi fakültelerini 


yüksekokul/meslek yüksekokullarını, 
g) Öğrenci: Atılım Üniversitesi Kayıt - Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav 


Yönetmeliği kapsamında olanları,  
h) Rektörlük; Atılım Üniversitesi Rektörlüğünü 
i) Üniversite; Atılım Üniversitesini, 
j) Yönerge: Akademik Danışmanlık Yönergesi’ni  
       ifade eder.   
 


İKİNCİ BÖLÜM 
Danışmanlık Hizmetlerinin Yürütülmesi 


 
Akademik danışmanlık hizmetinin amacı  
Madde 5- (1) Akademik Danışmanlık hizmeti ile öğrenciler, eğitim öğretim başta olmak 
üzere, meslekî açıdan bilinçlendirilir, Üniversite, fakülte, meslek yüksekokulu olanakları 
hakkında bilgilendirilir, başarı ve başarısızlık durumunda yönlendirilir, ders seçimlerine 
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yardımcı olunur. Bu hizmet yürütülürken fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve 
yönetimleri aşağıdaki görevleri yerine getirirler.  
Fakülte dekanı/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlerinin görevleri  
Madde 6- (1) Bölüm başkanları tarafından görevlendirilen, akademik danışmanların, 
danışmanlık yüklerinin adil dağıtılmasını sağlamak. 
 
(2) Akademik danışmanlık hizmetinin verilmesi konusunda, bölüm başkanlarını 
bilgilendirmek.   
 
(3) Akademik danışmanlıkla ilgili sorunları çözmek için gerekli çalışmaları yapmak ve 
tedbirleri almak.  
 
(4) Her eğitim öğretim yılı sonunda, bölüm başkanlıkları tarafından iletilen, “Danışmanlar 
Kurulu Raporu”ndaki  sonuçları, bir rapor halinde Rektörlüğe bildirmek.  
Bölüm başkanlarının görevleri  
Madde 7- (1) Her eğitim öğretim dönemi başında, akademik danışmanları, 
fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetimine önermek, 
 
(2)Akademik Danışmanlar tarafından çözülemeyen sorunları, 
fakülte/yüksekokul/meslekyüksekokulu yönetimine iletmek, 
 
(3) Akademik danışmanlık hizmetlerinin Yönerge gereğince yerine getirilmesi için akademik 
danışmanların çalışmalarını denetlemek ve danışmanlık hizmetinin işlerliğini sağlamak, 
 
(4) Danışmanlar Kuruluna başkanlık yapmak ve Danışmanlar Kurulu tarafından saptanan 
sorunların giderilmesi için hazırlanan raporu, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve 
yönetimine bildirmek, 
 
(5) Akademik danışmanların, danışman görüşme saatlerini, haftada en az iki saat olmak üzere, 
belirlemelerini ve bunun öğrencilere ilan edilmesini sağlamak. 
Danışmanlar Kurulunun görevleri  
Madde 8- (1) Danışmanlar Kurulu fakültelerde, bölüm başkanının, yüksekokulda müdür 
başkanlığında, bölümdeki/birimdeki akademik danışmanlardan oluşur, her dönem ders 
kayıtlarından önce en az bir kez toplanır ve akademik danışmanlık hizmetiyle ilgili bilgi 
alışverişinde bulunur.  
 
(2) Her eğitim öğretim yılı sonunda, akademik danışmanlık hizmetleriyle ilgili sorunlar ve 
önerileri içeren raporu fakülte dekanlığına/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne 
iletmek üzere hazırlar. 
 
Akademik danışmaların görevlendirilmesi ve görev süresi  
Madde 9- (1) Akademik danışman, en geç öğrencilerin ders kayıt tarihlerinden bir hafta önce, 
fakülteler ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanı tarafından görevlendirilir. Gerekli 
durumlarda, akademik danışman görevlendirmesi aynı usulle değiştirilebilir.  
 
Akademik danışmanın görevleri  
Madde 10- (1) Her akademik dönemin başında ders kayıt ve ders ekleme-bırakma, dersten 
çekilme tarihlerinde biriminde hazır bulunmak, hazır bulunamayacağı koşullarda, bölüm 
başkanının onayı ile görevini bir başka öğretim elemanına devretmek ve durumu öğrencilere 
en geç her dönem ders kayıt ders ekleme-bırakma, dersten çekilme tarihlerinden en az bir gün 
önce duyurmak,   
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(2)Öğrencileri, Üniversite, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu bölüm olanakları 
hakkında bilgilendirmek,  
 
(3) Öğrencilere meslekî açıdan rehberlik etmek,  
 
(4) Dersler hakkında öğrencileri bilgilendirmek, ders seçimine yardımcı olmak,  
 
(5) Öğrencileri Üniversitenin ilgili yönetmelikleri ve yönergeleri hakkında bilgilendirmek, 
 
(6)Öğrencilerin dersteki başarı durumlarını izlemek, başarısızlık durumunda, başarısızlığa yol 
açan nedenleri araştırmak ve çözüm getirmeye çalışmak, 
 
(7) Öğrencilerin çözülemeyen sorunları hakkında, bölüm başkanlarını bilgilendirmek, 
 
(8) Gerekli görülen hallerde öğrencilerin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri almaları 
için öğrencileri Üniversite bünyesindeki Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi’ne  
yönlendirmek, 
 
(9) Görüşme gün ve saatlerini öğrencilere ilân etmek, 
 
(10) Danışmanlar Kuruluna katılmak,  
 
(11) Her eğitim öğretim dönemi, ders kayıtları/ekleme bırakma/dersten çekilme tarihlerinde, 
öğrencilerin kayıt oldukları/ekledikleri-bıraktıkları, çekildikleri dersleri, Atılım Üniversitesi 
Kayıt-Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olması 
halinde ve onay sayfasının üç nüshasını öğrencinin imzalamasıyla ders kayıtlarını 
onaylayarak kesinleştirmek, bu nüshalardan bir nüshasını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, 
bir nüshasını öğrenciye, bir nüshasını da kendisi tarafından her öğrenci için açılacak öğrenci 
dosyasında muhafaza etmek. 
 
Öğrencilerin görevleri  
Madde 11- (1) Hak ve sorumluluklarıyla ilgili Üniversitenin ilgili yönetmelik ve yönergeleri 
hakkında bilgi sahibi olmak ve bunlara uygun davranmak,  
 
(2) İlân edilen görüşme gün ve saatlerine uymak, belirlenen saatler arasında akademik 
sorunlarını akademik danışmanı ile paylaşmak,  
 
 (3) Her eğitim öğretim dönemi, ders kayıt ders bırakma-ekleme, dersten çekilme tarihlerinde, 
Atılım Üniversitesi Kayıt - Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine 
uygun olarak ders seçmek, eklemek/bırakmak, dersten çekilmek ve seçilen, eklenip/bırakılan, 
çekilen dersleri, bizzat (yüz yüze) akademik danışman ile birlikte belirlemek, derslere ait 
onayın üç nüshasını imzalayarak kesinleştirilmesini sağlamak.  
 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 


Yürürlük  
Madde 12- (1) Bu Yönerge, Atılım Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten 
itibaren yürürlüğe girer.  
 
Yürütme  
Madde 13- (1) Bu Yönerge hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.  


 








Atılım Üniversitesi  


2018 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu 


EK: FEDEK Akreditasyon –Mütercim Tercümanlık Bölümü 
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FEDEK Akreditasyon – Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü 


 


 


 








Atılım Üniversitesi  


2018 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu 


EK: Güvenlik Koordinatörlüğü 
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Atılım Üniversitesi Özel Güvenlik Koordinatörlüğü, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine 


Dair Kanun ve yönetmelik esaslarına uygun olarak kurulmuş ve genel kolluk kuvvetlerine 


yardımcı olan Atılım Üniversitesinin kadrosunda görev yapan özel bir güçtür. 


Görevi; 


1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu gereğince Kampüs ve bağlı birimlerinin koruma 


planlarını yapmak emniyet birimlerine teslim edilmesini sağlamak 


2. Özel Güvenlik personelinin emniyet bildirimlerinin yapılmasını sağlamak. 


3. Özel Güvenlik personelinin görev yapış sırasını, şeklini takip ve kontrol etmek. 


4. Üniversiteyi her türlü tehlikeye karşı korumak. 


5. Üniversite giriş ve çıkış kontrollerini yaparak kayıt altında tutmak. 


6. Genel Kolluk Kuvvetleri ile eşgüdüm içerisinde çalışarak, Genel Kolluk Kuvvetleri 


gelinceye kadar zanlıları yakalama, gözaltında tutma ve delilleri saklama yetkilerini 


kullanmak, 


7. Trafik kontrol hizmetlerini yerine getirmek ve Trafik Kurulu kararlarını uygulamak. 


8. Kimlik kontrolü yapmak. 


9. Özel Güvenlik Koordinatörlüğü, güvenlik hizmetlerini 24 saat esasına göre kesintisiz olarak 


yürütmektedir 


Bu bağlamda aşağıdaki işlev ve icraatlar gerçekleştirilmiştir. 


1. Nizamiye girişte kimlik ve sticker kontrolü uygulaması yapılmakta ve misafirler bilgisayar 


ortamında kayıt altına alınarak, yönlendirme yapılmaktadır. 


2. Nizamiyeden giriş yapan araçlar plaka Tanıma Sistemi ile kayıt altına alınmaktadır. 


3. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda Nizamiye çıkışından sonraki yol 


üzerinde yılda en az 2 defa araç ve üst araması yaptırılmaktadır. 


4. Kampüs içinde gündüz yaya ve motorlu devriye , gece her saat başı yaya devriye yapılmakta 


olup her gün devriye kalemleri ve noktalar kontrol edilmektedir. 


5. Her binada bir güvenlik personeli bulunmakta ve bina katları kontrol edilmektedir. 


6. Kampüs toplam 234 kamera ile kontrol edilmekte ve kayıtlar 10 gün süre ile 


saklanmaktadır. 


7.  Kampüs içi trafik düzenini sağlamak için Trafik ceza puanı uygulaması ve tekere kelepçe 


takılması uygulaması yapılmaktadır. 2018 yılında Trafik Komisyonunca 8 araç sürücüsüne 


2 ay kampüse giriş yasağı cezası verilmiştir. 


8. Kampüs içinde kurallara uymayan, kavga çıkaran, okul malına zarar veren öğrenciler 


hakkında tutanak tutularak haklarında disiplin soruşturması yapılması sağlanmakta ve zarar 


verilen okul malı ödettirilmektedir. 







Atılım Üniversitesi  


2018 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu 


EK: Güvenlik Koordinatörlüğü 
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9. Özel Güvenlik koordinatörlüğü her yıl en az bir defa Emniyet Özel Güvenlik Şube 


personelince denetlemeye tabi tutulmak olup, bu güne kadar herhangi bir eksiklik tespit 


edilmemiştir. 


10. Silah taşıma ruhsatı olan öğrencilerimiz ile Polis olan öğrencilerimiz sabah girişlerinde 


silahlarını Nizamiyede bulunan silah kasasına bırakmaktadırlar. 


11. Her gün  20.00 ile 21.00 saatleri arasında binalar dolaşılarak kontrol edilip ana kapıları 


kilitlenmekte, görülen eksiklik ve aksaklıklar ilgili birimlere EBYS üzerinden 


bildirilmektedir. 


12. Vardiya güvenlik personeli  ayda en az iki defa mesai haricinde güvenlik koordinatörü ve 


şefi tarafından denetlenmektedir. 


13. 2017-2018 yılında  226 adet eşya bulunmuş olup bunların 101 adedi sahiplerine teslim 


edilmiştir. 


14. Alınan güvenlik tedbirleri gereğince kampüse saat 23.00 dan sonra yaya ve araç girişi 


yasaklanmıştır. 


15. Güvenlik personeline her yıl Haziran -Eylül aylarında İletişim, Öfke Kontrolü, Savunma, 


konularında eğitimler verdirilmektedir.  


16. 2018 Yılında Yabancı Diller Yüksek Okulu öğrencilerimize 17-18 Ekim 2018 günlerinde 


İhmal ve İstismar , 20 Aralık 2018 gününde de Trafikte saygı konulu eğitim verdirilmiştir. 








(29.12.2015 Gün ve 10 Sayılı Senato Kararı ) 
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ATILIM ÜN İVERSİTESİ 
KAL İTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ 


 
BİRİNCİ BÖLÜM 


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç  


Madde 1 – Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma 
faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi sistemi, akreditasyon süreçleri 
konularındaki çalışmalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 


Kapsam 


Madde 2 - Bu Yönerge, Atılım Üniversitesinin akademik ve idari hizmetlerinin 
değerlendirilmesi, geliştirilmesi, kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması çalışmaları ile 
ilgili görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar. 


Dayanak 


Madde 3 - Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü 
maddesi ile Yükseköğretim Kurulu’nun 23.07.2015 gün ve 29423 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 


Tanımlar 


Madde 4 - Bu Yönergede geçen; 


Akreditasyon: Bir dış değerlendirici kurum tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş 
akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp 
karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecini, 


Atılım Üniversitesi Akademik Birimleri:  Atılım Üniversitesinin fakülte, enstitü, 
yüksekokul, meslek yüksekokulu, uzaktan eğitim koordinatörlüğünü, araştırma merkezlerini 
ve diğer araştırma ve eğitim birimlerini, 


Atılım Üniversitesi Kalite Komisyonu: Bu Yönetmelik ile kurulan, kalite değerlendirme ve 
güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden 
sorumlu Komisyonu, 


Atılım Üniversitesinin Misyonu:  Kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve 
görevlerini, 


Atılım Üniversitesi Öğrenci Konseyi: AtılımÜniversitesi öğrencilerinin kendi aralarında 
demokratik usulle kurdukları öğrenci birliğini, 


Atılım Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme(Özdeğerlendirme) Raporu: Atılım 
Üniversitesi kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve 
her yıl hazırlanan raporunu, 
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Atılım Üniversitesinin Vizyonu:  Gelecekte ulaşmak istediği idealleri, 


Dış Değerlendirme:Atılım Üniversitesinin tümünün veya bir programının, eğitim-öğretim ve 
araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin kalitesinin, Yükseköğretim Kalite Kurulu 
tarafından yetkilendirilen dış değerlendiriciler veya Yükseköğretim Kurulunca tanınan, 
bağımsız Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine sahip dış değerlendirme kuruluşları 
tarafından yürütülen dış değerlendirme sürecini, 


Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşları : Yurt içinde veya yurt dışında faaliyet 
gösteren ve Yükseköğretim Kurulunca tanınan Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine sahip 
kurumlarını, 


Dış Değerlendiriciler:  Yükseköğretim kurumlarının kurumsal dış değerlendirme sürecinde 
görev yapmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen dış 
değerlendirme sürecini yürütmeye yetkin kişileri, 


İç Değerlendirme:Atılım Üniversitesinin, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî 
hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Atılım Üniversitesi 
Kalite Komisyonunun görevlendireceği değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini 


İyileştirme Eylem Planları:  Atılım Üniversitesinin, iç veya dış değerlendirme sonuçlarına 
göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren 
planları,  


Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi: Yükseköğretim Kalite Kurulunun önerisi üzerine 
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan, bağımsız kurum veya kuruluşların 
yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerin 
kalite düzeyini ve kalite geliştirme çalışmalarını değerlendirmeye yetkili olduğunu gösteren 
belgeyi, 


Kalite Belgesi: Atılım Üniversitesinin dış değerlendirme sonucunda aldığı, eğitim, öğretim, 
araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeyini gösteren belgeyi, 


Kalite Geliştirme:  Atılım Üniversitesinin, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari 
hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesini, 


Kalite Güvencesi: Atılım Üniversitesinin iç ve dış kalite standartları ile uyumlu kalite ve 
performans süreçlerini tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için yapılan 
tüm planlı ve sistemli işlemleri, 


Kurum İçi Periyodik Gözden Geçirme: Atılım Üniversitesinin, eğitim, öğretim, araştırma 
faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliştirme çalışmalarını, iyileştirme 
faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesini, 


Program: Atılım Üniversitesinin akademik birimlerinin bölüm, program, bilim veya sanat 
dalını, 


Performans: Atılım Üniversitesinin, belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesini, 
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Stratejik Hedefler:  Atılım Üniversitesinin, misyonu ve vizyonu doğrultusunda belirlenmiş 
stratejik önemi olan amaçlarını ve ölçülebilir hedeflerini, 


Stratejik Planlama:Atılım Üniversitesinin, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve 
benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, 
stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirlemek, performanslarını önceden belirlenmiş olan 
göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak 
amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama ve ilgili performans göstergelerini 
sürekli izleme sürecini, 


Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ):  Yükseköğretim için tanımlanan 
Ulusal Yeterlilikler Çerçevesini, 


Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi: Ulusal düzeyde veya bir eğitim sistemi düzeyinde, 
yükseköğretim yeterlilikleri arasındaki ilişkiyi açıklayan, ulusal ve uluslararası paydaşlar 
tarafından tanınan yeterliliklerin belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemi, 


Yükseköğretim Kalite Kurulu:  Bu yönergeye dayanak olan yönetmelik ile kurulmuş, 
yükseköğretim kurumlarında kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon 
çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu Kurulunu, 


 


ifade eder. 


 
İKİNCİ BÖLÜM 


Atılım Üniversitesi Kalite Komisyonu 
Madde 5 – Atılım Üniversitesi Senatosu tarafından akademik ve idari birimleri temsil edecek 
şekilde iç ve dış değerlendirme, kalite geliştirmeçalışmalarından sorumlu, Kalite Komisyonu 
oluşturulur. Komisyonrektör, rektör yardımcıları, tüm dekanlar, tüm enstitü müdürleri, tüm 
yüksekokul müdürleri, tüm meslek yüksekokulu müdürleri, tüm araştırma merkez müdürleri 
ile Üniversite genel sekreteri, kurumsal gelişim koordinatörü, mütevelli heyetine ve 
rektörlüğe bağlı idari birim yöneticileri veya yukarıda sayılan yöneticilerin vekilleri ve 
öğrenci konseyi temsilcisinden oluşur. 
Atılım Üniversitesi Kalite Komisyonu Başkanı 


Madde 6 –Kalite Komisyonunun başkanlığını Üniversitenin rektörü, rektörün bulunmadığı 
zamanlarda ise rektörün belirleyeceği rektör yardımcısı yapar. 


Atılım Üniversitesi Kalite Komisyon Üyelerinin Görev Süresi 


Madde 7 –Rektör, Genel Sekreter, Kurumsal Gelişim Koordinatörü, Mütevelli Heyetine ve 
Rektörlüğe bağlı yöneticiler daimi üye statüsündedir. Öğrenci temsilcisi iki yıllığına seçilir. 
Diğer üyelerin görev süresi üç yıldır. Değişen üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar. 
Daimi üyeler dışındaki üyeler en fazla üç dönem görev yaparlar. 
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Atılım Üniversitesi Kalite Komisyonunun Görevleri 


Madde 8 –Kalite Komisyonunun görevleri şunlardır: 


a) Üniversitenin stratejik planı, hedefleri ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 
belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî 
hizmetlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi, iç ve dış kalite güvence sisteminin 
kurulması ve işletilmesi, kurumsal göstergelerin tespit edilmesi, kurumsal performansın 
izlenmesi, kurumsal gelişimin ölçülmesi, raporlanması kapsamında yapılacak çalışmaları 
yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak, 


b) Üniversitede “İç değerlendirme” çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve 
kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu 
hazırlamak veya hazırlatmak ve senatoya  sunmak, onaylanan yıllık kurumsal 
değerlendirme raporunu, internet ortamında Atılım Üniversitesi ana sayfasında ulaşılacak 
şekilde kamuoyu ile paylaşmak, 


c) Üniversitenin en çok beş yılda bir ‘dış değerlendirme’ yaptırması içinDış değerlendirme 
sürecine yönelik gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış 
değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek  


Akademik ve İdari Birimlerin Kalite Geli ştirme Çalışmalarına Katılımı 


Madde 9 – Atılım Üniversitesi akademik ve idari birimleri, Kalite Komisyonunun 
çalışmalarına destek verir. Komisyonun yönlendirmesi doğrultusunda kendi akademik 
programlarının ve idari hizmetlerinin kalite geliştirme faaliyetlerini koordine eder ve 
performanslarını izler. Sonuçlarını Atılım Üniversitesi Kalite Komisyonunun ve 
görevlendireceği temsilcilerin erişimine sunar. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İç Değerlendirme 


 
İç Değerlendirme Süreci ve Takvimi 


Madde 10 – Atılım Üniversitesi, Kalite Komisyonu tarafından belirlenen iç değerlendirme 
sürecine göre, her yıl ocak-mart aylarında, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini ve 
bunları destekleyen idarî hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde stratejik plan ve yıllık 
olarak, performans programı ve faaliyet raporu ile bütünleşik yapıda bir iç değerlendirme 
raporu hazırlar.Hazırlanan iç değerlendirme(özdeğerlendirme)raporunu Nisan ayı sonuna 
kadar bilgi amaçlı olarak Yükseköğretim Kalite Kuruluna gönderir. 


 
İç Değerlendirme Kapsamı ve Konuları 
Madde 11 — Üniversitenin, ön lisans, lisans, lisansüstü düzeyindeki akademik birimleri ve 
araştırma merkezlerinin her türlü eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmet 
faaliyetlerinin kalitesi ve kalite geliştirme çalışmaları iç değerlendirme kapsamında 
değerlendirilir 
Madde 12 — Atılım Üniversitesinde yapılacak iç değerlendirmelerdeYükseköğretim Kalite 
Kurulunun belirleyeceği süreç, usul ve esaslar göz önüne alınarak, aşağıdaki konuları 
kapsayan çalışmalar değerlendirilir:  







(29.12.2015 Gün ve 10 Sayılı Senato Kararı ) 


5 
 


a) Atılım Üniversitesi, Yükseköğretimin ulusal strateji ve hedefleri ışığında, misyonu, 
vizyonu,stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda,kalite güvencesine yönelik olarak 
belirlenen politika ve süreçler, projeler  
b) Akademik birimlerinin ölçülebilir stratejik hedefleri, bu hedeflerle ve bu hedeflerin 
başarılması için işletilen süreç ve projelerle ilgili performans göstergelerinin geliştirilmesi ve 
bunların periyodik olarak gözden geçirilmesine yönelik çalışmalar,  
c)Programların TYYÇ ile ilişkili ve öğrenme çıktılarına dayalı olarak yapılandırılması ve 
akreditasyon sürecinin gereklerinin yerine getirilmesi konusundaki çalışmalar, 


d) Mali kaynaklarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetler için etkin ve 
verimli kullanılması,  
e) Tüm paydaşlara yönelik memnuniyet de dahil sonuçlar, çıktılar, hedefler, eğilimler ve 
kıyaslamalar,  
f) Bir önceki iç değerlendirmede ortaya çıkan ve iyileştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili 
çalışmalar.  
 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Dış Değerlendirme 


 
Dış Değerlendirme Süreci ve Takvimi 


Madde 13 — Atılım Üniversitesi,Yükseköğretim Kalite Kurulunun belirleyeceği takvime 
göre, en geç beş yılda bir, kendi iç değerlendirme sürecini bu Yönergenin 10uncu maddesinde 
belirtilen takvimle uyumlu olarak, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından tanınan veya 
görevlendirilen dış değerlendiriciler veya Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine sahip 
bağımsız bir kurum, kuruluş veya kurul ile birlikte yürütür. 


Dış Değerlendirme Kapsamı ve Konuları 


Madde 14 —Atılım Üniversitesinin dış değerlendirilmesi, bu Yönergenin 11 ve 12inci 
maddelerinde belirtilen konuları içerecek şekilde gerçekleştirilir  


Kalite Belgesi ve Geçerlilik Süresi  
Madde 15 — Atılım Üniversitesi, dış değerlendirme sonucuna göre ilgili kurumun kalite ve 
kalite geliştirme düzeyini gösteren "Kalite Belgesi"ni alabilir. Kalite belgesinin geçerlilik 
süresi beş yıldır.  


 
BEŞİNCİ BÖLÜM 


Değerlendirme Sonrası Çalışmalar ve Periyodik Gözden Geçirme 
 
Stratejik Planlama  
Madde 16 — Atılım Üniversitesiher yıl periyodik olarak, bir sonraki takvim yılı başına kadar, 
kendi yıllık iç veya dış değerlendirme raporunu, kurum içi periyodik gözden geçirme 
sonuçlarını, Yükseköğretim Kalite Kurulunun yıllık raporunu ve yükseköğretim üst 
kurullarının ilgili kararlarını dikkate alarak, bir sonraki takvim yılı için stratejik planını en geç 
eylül başında hazırlar, iyileştirme eylem planlarını, bütçelerini oluşturur ve yürütür.  
 
 
İyileştirme Eylem Planları  
Madde 17 — Atılım Üniversitesinde yapılan iç veya dış değerlendirme sonucunda ortaya 
çıkan iyileştirmeye açık alanların iyileştirilebilmesi için Üniversitenin akademik birimleri 
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veya programları, idari birimleri tarafından iyileştirme eylem planları hazırlanır. Bu planlarda 
hangi iyileştirmelerin, kimlerin sorumluluğunda, ne zaman ve ne kadar sürede tamamlanması 
gerektiği belirtilir. İyileştirme eylem planları yıllık bütçelerle bütünleştirilir. 
İyileştirme eylem planları, Üniversitenin ilgili akademik ve idari biriminin yöneticisi 
tarafından yürütülür.  
 
Periyodik Gözden Geçirme ve Sıklığı  
Madde 18 — Atılım Üniversitesi, her takvim yılı başından itibaren yıl içinde Yükseköğretim 
Kalite Kurulu ve Üniversitenin Kalite Komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre 
kendi durum değerlendirmelerini ve gözden geçirme çalışmalarını yapar.  
Atılım Üniversitesinin Kalite Komisyonu, periyodik gözden geçirme toplantılarını organize 
eder, çalışmaları belirli bir takvime bağlar ve değerlendirme sonuçlarını, değerlendirmenin 
tamamlanmasını izleyen toplantıda senatoya  sunar.  
Yapılan değerlendirme toplantılarının zamanları, katılımcıları, sonuçta alınan kararlar ve 
uygulama sonuçları yıllık iç değerlendirme çalışmaları kapsamında kayıt altına alınır.  
 


ALTINCI BÖLÜM 
Değerlendirme Sonuçlarının Kamuoyuna Açıklığı 


 
Değerlendirme sonuçlarının kamuoyuna açıklığı  
Madde 19 - Atılım Üniversitesinde yapılan iç veya dış değerlendirmelerin sonuçları 
kamuoyuna açıktır. Atılım Üniversitesi iç veya dış değerlendirme raporu Yükseköğretim 
Kalite Kuruluna gönderilir ve Üniversitenin internet sayfasında yayınlanır.  
 
Yürürlük 


Madde 20 – Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bu 
yönerge ile 12.10.2011 gün ve 08 sayılı Senato Kararı ile yürürlükte olan Atılım 
Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi yürürlükten kalkar. 
 


Yürütme 


Madde 21 – Bu Yönerge hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür. 


 








 


Atılım Üniversitesi’nin Küresel, 


Bölgesel, Ulusal Sıralamalardaki Yeri 


 


Strateji ve İş Geliştirme - Mart 19 


URAP  


URAP Türkiye 


 2018 2017 


Tüm Üniversiteler Sıralama 61 41 


Vakıf Üniversiteleri Sıralama 11 6 


 


URAP Dünya Sıralaması 


 2018 2017 


Tüm Üniversiteler Sıralama 1939 1787 


Türk Üniversiteleri Sıralama 62 54 


Vakıf Üniversiteleri Sıralama 12 9 


 


Webometrics 


  
Vakıf 


Üniversiteleri 
Türk 


Üniversiteleri 
Tüm 


Üniversiteler 


2018 2 Sıralama 10 44 2072 


2018 1 Sıralama 10 43 1967 


 


THE Dünya Üniversiteler Sıralaması 


 2018 (1258) 2017 (1012) 2016 (978) 


Dünya Sıralaması 801-1000 601-800 401-500 


Türk Üniversiteleri Sıralama 8 5 4 


Vakıf Üniversiteleri Sıralama 4 4 4 


 


THE Genç Üniversiteler Sıralaması 


 2018 2017 


Dünya Sıralaması 151-200 98 


Türk Üniversiteleri Sıralama 4 4 


Vakıf Üniversiteleri Sıralama 4 4 







 


Atılım Üniversitesi’nin Küresel, 


Bölgesel, Ulusal Sıralamalardaki Yeri 


 


Strateji ve İş Geliştirme - Mart 19 


 


THE BRICS ve Gelişen Ekonomiler Sıralaması 


(350 üniversite açıklandı) 2019 2018 2017 


Bölgesel Sıralama 251-300 142 62 


Türk Üniversiteleri Sıralama 13 8 6 


Vakıf Üniversiteleri Sıralama 4 4 4 


 


THE Asya Üniversiteleri Sıralaması 


 2018 (359) 2017 (300) 


Bölgesel Sıralama 123 64 


Türk Üniversiteleri Sıralama 7 5 


Vakıf Üniversiteleri Sıralama 4 4 


 


THE Avrasya Üniversiteleri Sıralaması 


 2018 


Bölgesel Sıralama 19 


Türk Üniversiteleri Sıralama 5 


Vakıf Üniversiteleri Sıralama 4 


 


THE Fiziksel Bilimler Alan Sıralaması 


 2018 2017 


Dünya Sıralama 601-800 301-400 


Türk Üniversiteleri Sıralama 6 2 


Vakıf Üniversiteleri Sıralama 4 2 


 


ARWU Doğa Bilimleri Alan Sıralaması 


 2018 2017 


Dünya Sıralama 301-400 151-200 


Türk Üniversiteleri Sıralama 2 1 


Vakıf Üniversiteleri Sıralama 1 1 


 


US News Matematik Alan Sıralaması 







 


Atılım Üniversitesi’nin Küresel, 


Bölgesel, Ulusal Sıralamalardaki Yeri 


 


Strateji ve İş Geliştirme - Mart 19 


 2018 2017 


Dünya Sıralama 161 87 


Türk Üniversiteleri Sıralama 1 1 


Vakıf Üniversiteleri Sıralama 1 1 


 


 


QS Gelişen Avrupa Merkez Asya Üniversiteler Sıralaması 


(300 üniversite 
açıklandı) 


2018 2017 2016 


Bölgesel Sıralaması 191-200 201-250 151-200 


Türk Üniversiteleri 
Sıralama 


24 25 20 


Vakıf Üniversiteleri 
Sıralama 


9 8 5 


 


Türkiye Üniversiteler Spor Faaliyetleri Sıralaması (Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu) 


 2018 


Türkiye Sıralama 49 


Vakıf Üniversiteleri Sıralama 10 


Ankara Üniversiteleri Sıralama 5 


Ankara Vakıf Üniversiteleri Sıralama 1 


 


Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 


2017 yılında açıklanan sıralamada tüm üniversiteler içinde 13 üncü, vakıf üniversiteleri arasında 6 ıncı ıradadır. 


Yıl Türkiye 
Vakıf 


Üniversiteleri 


2017 13 6 


2016 19 8 


2015 26 8 


2014 17 6 


2013 20 8 


2012 26 9 


*İlgili sıralama 2018 yılında açıklanmamıştır.  
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ATILIM ÜNİVERSİTESİ  ERASMUS+ ve DİĞER 


DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ 


 


BİRİNCİ  BÖLÜM 


Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar 


Amaç 


MADDE 1. 


Bu yönergenin amacı Erasmus+ ve diğer değişim programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. 


 


Kapsam 


MADDE 2. 


Yönergede belirtilen esaslar Erasmus+ ve diğer değişim programlarına katılan öğrenci, 


akademik ve idari personelin hareketliliğine ilişkin süreci, ilgili birim ve kişilerin görev ve 


yetkilerini kapsar. 


 


Dayanak 


MADDE 3. 


Bu yönerge 2547 sayılı kanunun 14. maddesine ve Türkiye Ulusal Ajansının her yıl 


yayımladığı Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için el Kitabına  dayanılarak hazırlanmıştır. 


 


Tanımlar 


MADDE 4. 


a)   EABD: Enstitü Anabilim Dalını 


b)  Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü 


c)  UİD: Uluslararası İlişkiler Direktörlüğünü 


İfade eder. 


 


İKİNCİ  BÖLÜM 


Koordinatörler-Komiteler-Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü 


Koordinatörler ve Komiteler 


MADDE 5- 


a)   Üniversite Erasmus+ Koordinatörü 


Üniversite Erasmus+Kurum Koordinatörü tarafından Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü 


uzmanları arasından atanır.  Erasmus+ programı ile ilgili her konuda Üniversite genelinde 


eşgüdümü sağlar. Üniversite Erasmus+ Komitesi ile birlikte kararların alınması ve 


yürütülmesini sağlar. Yükseköğretim kurumları arasında Erasmus+ anlaşmaları kurum yasal 


temsilcisi olan Üniversitenin Rektörü tarafından imzalanır. Bu yetki Rektör tarafından 


Erasmus+ Koordinatörüne verilebilir. 


 


b)   Üniversite Erasmus+ Komitesi 


Üniversite Erasmus+ Kurum Koordinatörü, Uluslararası İlişkiler Direktörü ve Rektörden 


oluşur. Üniversite çapında Erasmus+ Programı ile ilgili kararları alır. Erasmus+ programının 


işleyişini koordine ve kontrol eder, öğrencilerin seçim ve yerleştirmelerini yapar. Süreçle ilgili 


takvime karar verir. 


 


c)   Bölüm Erasmus+ Koordinatörü 


Bölüm Erasmus+ Koordinatörü ilgili Bölüm Başkanı tarafından öğretim üyeleri arasından 


atanır. Bölüm Erasmus+ Koordinatörü Erasmus+ programını ilgili bölümde tanıtır, bu program 







ile ilgili haberleri duyurur, değişim programlarından yararlanmak isteyen öğrenci lereüniversite 


ve ders seçimlerinde yardımcı olur; Rektörlük, Fakülte Erasmus+ Koordinatörü, Uluslararası 


İlişkiler Direktörlüğü   (UİD ) ve Bölüm Başkanlığı ile eşgüdüm halinde programa katılmak 


isteyen öğrencilerin seçimi ve anlaşmaların yapılıp yürütülmesinden sorumlu olur. Yurtdışından 


dönen öğrencileri değişim döneminde aldıkları derslerin programlarına sayımları konusunda 


yönlendirir. Bölüm Erasmus+ Koordinatörleri, Erasmus+ değişim programı ile yurtdışından 


gelen öğrencilere de ders seçimleri konusunda danışmanlık yaparlar. 


 


d)   Enstitü Anabilim Dalı Erasmus+ Koordinatörü 


Enstitü Anabilim Dalı (EABD) Erasmus+ Koordinatörü ilgili EABD Başkanlığı tarafından 


öğretim üyeleri arasından atanır. Lisansüstü programlarda Bölüm Erasmus+ Koordinatörü aynı 


zamanda EABD Eras mus  Koordinatörü’dür.  Disiplinlerarası  programların Erasmus+ 


koordinatörleri ise EABD Başkanlığı tarafından öğretim üyeleri arasından atanır. Anabilim Dalı 


Erasmus+ Koordinatörü Erasmus+ programını EABD'de tanıtır, bu program ile ilgili haberleri 


duyurur, değişim programlarından yararlanmak isteyen lisansüstü öğrencilere üniversite ve ders 


seçimlerinde yardımcı olur; Rektörlük, Enstitü Erasmus+ Koordinatörü, Uluslararası İlişkiler 


Ofisi ve EABD ile koordinasyon içinde programa katılmak isteyen öğrencilerin seçimi ve 


anlaşmaların yapılıp yürütülmesinden sorumlu olur. Yurtdışından dönen öğrencileri değişim 


döneminde aldıkları derslerin programlarına sayımları konusunda yönlendirir. EABD 


Koordinatörleri, Erasmus+ değişim programı ile yurtdışından gelen öğrencilere de ders 


seçimleri konusunda danışmanlık yaparlar. 


 


d)   Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü  (UİD ) 


Rektörlük bünyesinde çalışan UİD, Atılım Üniversitesi‟nin   Erasmus+ anlaşmaları 


çerçevesinde gelen değişim öğrencilerinin ve Üniversite Erasmus+ Komitesi'nin kararları 


doğrultusunda gitmek üzere seçilen öğrencilerin idari işlemlerini yürütür. Erasmus+ 


Programı'nı Üniversite içinde tanıtır, tanıtım materyallerini hazırlar. İlgili üniversitelerle 


yazışmaları yürütür; anlaşmaları günceller; ilgili koordinatörlerle, Öğrenci İşleri  Direktörlüğü 


ve Uluslararası Öğrenci Değişimi Topluluğu (ESN -Atılım Öğrenci Kulübü) ile  iletişim içinde 


çalışır. Atanan veya görev süresi biten koordinatörlere ilişkin bilgiler ilgili akademik birimlere 


ve UİD'e bildirilir. 


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


Giden Öğrenim Hareketliliği Öğrencileri 


Başvuru Koşulları - İşlemler- Değerlendirme- Dersler-Öğrenim Anlaşması -Tanınma 


Belgesi 


Başvuru Koşulları 


MADDE 6. 


Erasmus+ programı başvuruları UİD tarafından ilan edilen tarihlerde, yılda iki kez ve değişime 


gidilecek yarıyıldan bir önceki yarıyılda yapılır. 


Erasmus+ Değişim Programına başvuracak öğrencilerin başvuru anında; 


 


1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi 


birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam 


zamanlı öğrenci olması, (Birinci kademe: Ön lisans, lisans; ikinci kademe: yüksek 


lisans; üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas) 


2- a) Birinci kademe öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 


olması,  


     b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 


2.50/4.00 olması,  







3- Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması,  


(Avrupa Komisyonu’nun ECTS Rehberi’ne göre yeterli sayı, bir akademik yıl için 60 


AKTS kredisidir. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://ec.europa.eu/education/ects/users-


guide/docs/ects-users-guide_en.pdf )  


 


4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) 


döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle 


beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi,. (Mevlana, TÜBİTAK, Yurtdışı Türkler ve 


Akraba Topluluklar Başkanlığı kapsamındaki benzer programlardan yararlanma dâhil 


değildir.)  


 


5- Kayıtlı bulunduğu programın varsa öngördüğü diğer başvuru koşullarını sağlaması 


gerekir. Özel durumlar Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. 


 


İngilizce Hazırlık ve Bilimsel Hazırlık Programı öğrencileri Erasmus+ Programı'ndan 


yararlanamazlar. 


 


Doktora programlarının aşağıda belirtilen aşamalarında Erasmus+ Değişim Programından 


yararlanılamaz. 


a) Doktora yeterlilik sınavına girmemiş olan doktora öğrencileri için doktora yeterlilik sınavına 


girilmesi gereken son dönemde 


b) Tez Önerisi Savunmasına girilmesi gereken son dönemde 


c) Programın azami süresinin son döneminde henüz seminer dersi almamış ya da program ders 


yükünü tamamlamamış olan 4.dönem tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Erasmus+ 


Programı'ndan yararlanıp yararlanamayacağı konusunda karar vermeye öğrencinin tez ve/veya 


akademik danışmanı ve EABD Başkanlığı yetkilidir. Erasmus+ Programı'ndan, öğrenim 


süresince bir kez hibeli olmak üzere, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri birden fazla 


olduğu takdirde hibesiz olarak başvuru yapabilirler. 


 


Başvuru İşlemleri 


MADDE 7. 


Her yıl UİD tarafından öğrencilere yönelik tanıtım toplantıları yapılır. Başvurularla ilgili bilgi 


UİD’nün internet sayfalarında ve panolarda duyurulur. Başvurular ic.atilim.edu.tr web 


sitesinden online olarak alınır.  Öğrenciler başvurularında Üniversite Erasmus+ Komitesi'nin 


belirleyeceği sayıda üniversite tercihinde bulunabilirler. Bu tercihler belirlenirken, ilgili 


üniversitenin ders programı, derslerin yapısı ve içeriği, öğretim dili, derslerin Avrupa Kredi 


Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) kredileri vb. etkenler; Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus+ 


Koordinatörü ve öğrencilerin tez ve/veya akademik danışmanları tarafından göz önüne alınır. 


Başvuru formunda üniversite tercihi yer alır, fakat bu durum öğrencinin o üniversiteye gideceği 


anlamına gelmez. Öğrenci Bölüm Erasmus+ Koordinatörü ve Kurum Erasmus+ 


Koordinatörünün yönlendirmesi ile bir üniversite tercihinde bulunur.  


Başvuru için gerekli belgeler ilgili dönemin ilan edilen son başvuru tarihine kadar UİD'ne teslim 


edilir. Üniversite Erasmus+ Komitesi tarafından yürütülen Erasmus+ öğrenci yerleştirmeleri 


sonucu boş kontenjan kalması durumunda Üniversite Erasmus+ Komitesi boş kalan 


kontenjanlar için yeni başvuru almak üzere başvuru tarihini uzatabilir veya yeni bir başvuru ve 


değerlendirme takvimi belirleyebilir. 


 
 


 


 


 



http://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/docs/ects-users-guide_en.pdf

http://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/docs/ects-users-guide_en.pdf





Değerlendirme ve Yerleştirme 


MADDE 8. 


Her dönem Temel İngilizce Bölümü tarafından Erasmus+ İngilizce Dil Yeterlik Sınavının 


%50’si ve genel akademik not ortalamasının %50’si alınarak başvuru yapan öğrencilerin 


Erasmus+ puanları oluşturulur. Seçim komitesinde Erasmus+ Kurum Koordinatörü, 


Uluslararası İlişkiler Direktörü ve Rektör yer alır. Değerlendirme ve yerleştirme 


sonuçları,UİD'nün internet sayfalarında duyurulur. Erasmus+ Programından yararlanma hakkı 


kazanan öğrencinin, gideceği dönem öncesinde akademik durumu yeniden incelenir. Minimum 


başvuru koşullarını sağlamaması durumunda, öğrencinin durumu Üniversite Erasmus+ 


Komitesi'nce yeniden  değerlendirilir. Erasmus+ Programından yararlanma  hakkı iptal 


edilebilir. 
 


Alınacak Dersler, Akademik Tanınma Belgesi ve Öğrenim Anlaşması 


MADDE 9. 


Yerleştirilen öğrenciler için Bölüm/EABD Erasmus+ Koordinatörü, öğrencilerin tez ve/veya 


akademik danışmanları ve Bölüm/ EABD Başkanlığı tarafından gidecekleri üniversitede 


alacakları ders programı kararlaştırılır. Kararlaştırılan ders programı Öğrenim Anlaşması ' nda 


belirtilir ve öğrenci, Bölüm/EABD Erasmus+ Koordinatörü ve Üniversite Erasmus+ 


Koordinatörü tarafından imzalanır. Erasmus+ Programı kapsamında yurtdışında alınacak 


dersler ve bu derslerin Atılım Üniversitesi‟ndeki karşılıkları Akademik Tanınma Belgesi'nda 


belirtilir. Bu form öğrenci, Bölüm/EADB Başkanı ve Fakülte/Enstitü Dekanı/Müdürü 


tarafından imzalanarak öğrenci tarafından Üniversite Erasmus+ Koordinatörlüğüne  iletilir. 


Erasmus+ öğrencilerinin bir dönemde yaklaşık olarak 30 AKTS (ECTS) kredilik ders almaları 


beklenir ve öğrencinin bir dönemde alacağı ders yükü 20 AKTS'den az olamaz. Lisans 


programındaki öğrenciler için Atılım Üniversitesi'nde sayılacak  kredileri toplamı, ilgili  


yönetmeliğin ders yüküne ilişkin maddelerinde belirtilen sınırları aşamaz. Öğrenci karşı 


üniversitede ilgili dönemi tamamlamadan önce ders programında yapılan tüm değişiklikleri 


Bölüm/EABD Erasmus+ Koordinatörü'ne bildirmek ve Öğrenim Anlaşması ve Akademik 


Tanınma Belgesi kapsamında onay almakla yükümlüdür. 


 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


Kabul süreci-Sözleşme ve Hibeler- Ders Saydırma- Öğrenim Ücretleri 


 


Karşı üniversiteye başvuru ve kabul süreci 


MADDE 10. 


Karşı üniversite ile yazışmalar Erasmus+ Koordinatörü tarafından yapılır. Belgelerin 


hazırlanmasında Erasmus+ Kurum Koordinatörü ve Bölüm Koordinatörleri öğrencilere 


danışmanlık hizmeti verir. Karşı üniversiteye başvuru evrakları online şekilde iletilecekse 


Kurum Koordinatörü ve Bölüm Koordinatörlüğünün bilgisi ile öğrenci tarafından iletilir, eğer 


başvuru evrakları “hard copy” olarak iletilecekse Erasmus+ ofisine kargo yolu ile gönderilir. 


Seyahat detayları, kalacak yer bulma ve pasaport/ vize işlemleri öğrencilerin kendi 


sorumluluğundadır. 


 


Öğrencilerin Atılım Üniversitesi’ndeki statüleri 


MADDE 11. 


Erasmus+ programı çerçevesinde karşı üniversitede geçirilen süre, azami öğrenim süresine 


dahildir, Bu programdan yararlanmak isteyen araştırma görevlilerinin durumları ilgili 


yönetmelikler ve yönergeler çerçevesinde değerlendirilir. Yurtta ikamet etmekte olan 


öğrenciler, yurt haklarının saklı tutulması için yurtlar yönetimine başvururlar. Burs alan 
öğrencilerin burslarının devamı, dondurulması veya iptali konusu bursu veren ilgili kişi/ birimin 


takdirindedir. 







Sözleşme ve hibelerin ödenmesi 


MADDE 12. 


Öğrenci gitmeden önce Atılım Üniversitesi ile öğrenci arasında bir hibe sözleşmesi imzalanır. 


Bu sözleşme ile öğrencinin Erasmus+ değişim programına katılacağı kesinleşir. Hibeler o yıl 


için belirlenen ve duyurulan şekilde ödenir. Erasmus+ Programı'nı tamamlayıp dönen öğrenci, 


sözleşme uyarınca, karşı üniversitenin not çizelgesini, karşı üniversitede yaptığı değişiklikleri 


de içeren, imzaları tamamlanmış Öğrenim Anlaşması ve Akademik Tanınma Belgesi'nu, orada 


kaldığı süreyi teyit eden süre formunu (Katılım Sertifikası) ve değişim dönemini değerlendiren 


raporu UİD'e teslim etmekle yükümlüdür. 


Hibe sözleşmesinin tarafları öğrenci ve Atılım Üniversitesidir. Atılım Üniversitesi adına hibe 


sözleşmesi yapma yetkisi Kurum Yasal Temsilcisi olan Rektördedir. Rektör bu yetkisini 


Uluslararası İlişkiler Direktörüne devredebilir.  


 


Ders saydırma işlemleri 


MADDE 13. 


Erasmus+ değişim programıyla giden öğrencilerin ders kayıtları ve ders ekleme-bırakma 


işlemleri Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında Ulusal Ajans tarafından yayımlanan  


uygulama ilkeleri doğrultusunda, Öğrencinin Öğrenme Hareketliliği faaliyetinin birer parçası 


olan Öğrenim Anlaşması ve Akademik Tanınma Belgesinde tarif edildiği şekilde yapılır ve 


derslere ait notlar, yine uygulama el kitabında belirtildiği usul ve sürelerde bildirilerek 


öğrencinin transkriptine işlenir.  


 


Ders saydırma sürecinde temel alınacak belgeler  Öğrenim Anlaşması, Akademik Tanınma 


Belgesi ve karşı üniversiteden gelen  not çizelgesidir. Karşı üniversitedeki eğitimlerini 


tamamlayıp geri gelen öğrenciler, ders saydırma işlemleri için yurtdışındaki üniversiteden 


alınmış not çizelgesi ile birlikte ilgili Bölüm/ EABD Başkanlıklarına başvururlar ve belgenin 


örneği UİD‟ne teslim edilir veya bu belge UİD‟ya yurt dışı üniversite tarafından gönderilmişse 


UİD’den Bölüm Erasmus+ Koordinatörüne gönderildikten sonra saydırma işlemi ilgili bölüm 


tarafından başlatılır. Ders sayımları; ilgili Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus+ Koordinatörünün, 


tez ve/veya akademik danışmanın ve Bölüm/EABD Başkanı'nın önerisi üzerine Fakülte/Enstitü 


Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Not çizelgesinde belirtilen tüm dersler Akademik Tanınma 


Belgesi göz önüne alınarak ilgili kurullarca değerlendirilir. Öğrenim Anlaşması ve Akademik 


Tanınma Belgesi'nde belirtilmeyen dersler konusunda karar almaya ilgili Yönetim Kurulu 


yetkilidir. 


 


Ders sayma işlemleri Öğrenci Dekanlığı’nca ögrencinin  not çizelgelerine işlenerek not 


dökümünde gösterilir. Tüm bu işlemler yeni akademik yarıyıl başlamadan, zorunlu hallerde ise 


akdemik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma döneminin sonuna kadar tamamlanmak 


zorundadır. 


 


Öğrencinin başarısız olduğu dersin düzenlenen Akademik Tanınma Belgesi’nde karşılığı Atılım 


Üniversitesi‟nde zorunlu ders ise, öğrenci o dersi Atılım Üniversitesi’nde dersin açıldığı ilk 


dönemde almak zorundadır. Başarısız olunan ders seçmeli bir ders ise, bunun yerine öğrenci 


kayıtlı olduğu akademik birimin müfredatında bulunan diğer bir seçmeli dersi alabilir.  


 


Başarı bursu sahibi olup da Erasmus+ Programı dahilinde yurt dışına giden öğrencilerden, yurt 


dışında herhangi bir dersten başarısız olanların başarı burslarının devam edip etmeyeceği 


hususu Rektörlük Makamı tarafından yeniden değerlendirilir.. Yurt dışına gidip dönen değişim 


öğrencilerinin gitmeden önce yaptıkları Öğrenim  Anlaşmasında ve gitikten sonra ders 


değişikliği yaptıkları takdirde Öğrenim Anlaşmasının ders değişiklikleri sayfasında bulunan 







fakat döndüğünde karşı üniversiteden gelen not çizelgesinde yer almayan derslerden başarısız 


oldukları kabul edilir. 


 


Ders sayımı işlemleri Öğrenci İşleri Direktörlüğünce öğrencinin not çizelgelerine işlendikten 


sonra not çizelgesinin (Transcript of Records) bir kopyası ilgili Bölüm Başkanlığına ve   


Üniversite Erasmus+ Koordinatörlüğüne gönderilir. Üniversite Erasmus+ Koordinatörlüğü 


tarafından derslerin sisteme yanlış işlendiği (derslerin yurt dışı isim, kod ve ECTS kredileri ile 


girilmediği) tespit edildiği takdirde, Üniversite Erasmus+ Koordinatörlüğü  ilgili bölümleri 


düzeltme yapmaları gerektiği konusunda ilgili Rektör Yardımcısı aracılığı ile uyarır.  


 


Öğrenim ücretleri ve diğer ücretler 


MADDE 14. 


Erasmus+ Değişim Programı kapsamında öğrenciler yurtdışındaki eğitimleri sırasında kendi 


üniversitelerine katkı payı öderler. Ayrıca karşı üniversiteye öğrenim ücreti ödemezler. Ancak 


barınma, ulaşım, kişisel harcamalar, beslenme, sağlık sigortası vb. tüm masraflar öğrencilerin 


sorumluluğundadır. 


BEŞİNCİ BÖLÜM 


Başvuru- Ders Seçimi- Öğrenim Anlaşması - Kabul Mektubu - Uyum Programı 


 


Atılım Üniversitesine başvuru 


MADDE 15. 


Atılım Üniversitesi‟ne Erasmus+ öğrencisi olarak gelmek isteyen öğrenci UİD internet 


sayfasından veya kendi üniversitesindeki Uluslararası İlişkiler Direktörlüğünden başvuru  


formu ve gerekli diğer belgeleri temin eder, doldurur ve ilgili ofis aracılığıyla UİD'e son başvuru 


tarihinden önce gönderir. 


 


Ders seçimi ve Öğrenim Anlaşması 


MADDE 16. 


Gelen öğrenci, Atılım Üniversitesindeyken alacağı derslerin seçimi için Atılım Üniversitesi 


internet sayfasından ulaşabileceği "Bilgi Paketi" (Course Catalogue) nden yararlanır ve başvuru 


belgeleri arasında bulunan Öğrenim Anlaşmasında (Learning Agreement) alacağı dersleri 


belirtir. Derslerin açılmaması durumunda başvuru formunda belirtilen derslerde değişiklik 


yapılabilir. Bu değişiklik yapıldıktan sonra, Öğrenim Anlaşmasının 2. Sayfası düzenlenip, 


Bölüm Koordinatörü ve Üniversite Erasmus+ Koordinatörü imzasından sonra karşı 


üniversiteye gönderilir. Bölüm/EABD Erasmus+ Koordinatörleri Erasmus+ ve diğer Değişim 


Programları kapsamında gelen öğrencilerin ders seçimlerinde de yardımcı olurlar ve 


öğrencilerin başvuru formunu imzalarlar. 


 


Kabul mektubunun gönderilmesi 


MADDE 17. 


Başvuru evrakı ve öğrenim anlaşması alındıktan sonra, iki üniversite arasındaki değişim 


dengesi (giden- gelen öğrenci sayısı arasındaki oran) ve öğrencinin akademik durumu göz 


önüne alınarak başvurusu değerlendirilir. Kabul edilen öğrencilere UİD tarafından kabul 


mektupları hazırlanır ve gönderilir. 


 


Gelecek öğrencilerin bilgilendirilmesi 


MADDE 18. 


Öğrencilere kabul mektubu ile birlikte bilgi notları gönderilir. Bilgi notlarında vize işlemleri, 


akademik takvim, uyum programı vb. bilgiler yer alır. UİD ve ESN -Atılım öğrenci kulübü, 


gelen öğrencilere Atılım Üniversitesi‟ndeki idari işlemlerinde danışmanlık yaparlar. 







Gelen öğrencilere uyum: Oryantasyon Programı 


MADDE 19. 


Öğrenciler için UİD tarafından her dönem başında bir uyum programı düzenlenir . Bu program 


kapsamında özel olarak tasarlanan ve dönem başlamadan önce verilmeye başlanan dersler 


bulunur. Ayrıca uyum programı kapsamında çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler, üniversite 


tanıtımı, geziler vb. etkinlikler UİD ve Erasmus+ Öğrenci Topluluğu (ESN -Atılım) tarafından 


düzenlenir. Bölüm/EABD Erasmus+ Koordinatörleri de gelen değişim/Erasmus+ öğrencilerine 


program/ bölümlerine uyumları konusunda danışmanlık yaparlar. 


 


ALTINCI BÖLÜM 


Gelen Öğrenim Hareketliliği Öğrencileri 


Değişim Süreci Sona Eren Öğrenciler- Staj ve Personel Hareketliliği 


 


Değişimini Tamamlayan Öğrencilerle İlgili İşlemler 


MADDE 20. 


Atılım Üniversitesi‟nde değişim süreci sona eren öğrencilerin dönem içinde kullandıkları           


e-posta hesapları kapatılır ve kendi üniversitelerinin Uluslararası İlişkiler Ofislerine Atılım 


Üniversitesi UİD tarafından resmi not çizelgesinin yanısıra, öğrencinin hangi tarihler arasında 


Üniversitemizde bulunduğunu gösteren katılım belgesi de gönderilir. 


 


Öğrenci Staj (Yerleştirme) Hareketliliği 


MADDE 21. 


Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği programına başvuru koşulları öğrenim hareketliliği 


başvuru koşulları ile aynıdır. 


Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında 


bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son 


sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. 


Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun 


olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması 


gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz. Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, 


mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır. Mezuniyet sonrası staj 


süresi ile öğrencinin aynı kademede gerçekleştirdiği hareketlilik süresi toplamı 12 ayı 


geçmemelidir. 


 


Öğrenciler ayrıca stajın konusu, süresi, Erasmus+ Programına başvuru yapması vb. konularda 


ilgili Bölüm/EABD Başkanlıklarının onayını alır. Başvurular, başvuru sürecinden önce 


açıklanan ve o yıl için belirlenen kriterler göz önüne alınarak Üniversite Erasmus+ Komitesi 


tarafından değerlendirilir ve yerleştirmeler yapılır. Öğrenci gitmeden önce Atılım Üniversitesi 


ile öğrenci arasında bir hibe sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme ile öğrencinin Öğrenci Staj 


Hareketliliği programına katılacağı kesinleşir. Hibeler o yıl için belirlenen ve duyurulan şekilde 


ödenir. Staj süresince temel alınacak belgeler Davet Mektubu, Staj Anlaşması (Training 


Agreement), Akademik Tanınma Belgesi, Katılım Sertifikası, Akademik Değerlendirme 


Belgesi ve Staj  Raporudur. Stajlarını tamamlayıp dönen öğrenciler ilgili belgelerle 


değerlendirilmek üzere  Bölüm/ EABD Başkanlıklarına başvururlar. Stajlarını tamamlayan 


öğrenciler, Akademik Tanınma Belgesi, Katılım Sertifikası, Akademik Değerlendirme 


Belgesinin orijinal halini UİD'ya teslim etmekle yükümlüdürler. Stajın programa sayımı; ilgili 


Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus+ Koordinatörünün ve Bölüm/EABD Başkanı'nın önerisi 


üzerine, Staj için Akademik Tanınma Belgesi de göz önüne alınarak, Fakülte/Enstitü Yönetim 


Kurulu kararı ile yapılır. Yurt dışında staj yapan öğrencilerin Diploma Ek‟lerinin “6.1 


Additional Information” bölümünde yurt dışında staj yaptıklarının, hangi firma, hangi ülkede, 







ne kadar süreyle staj yaptığı muhakkak belirtilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, staja gidip 


dönen öğrencilerin Akademik Tanınma Belgesinin bir kopyası Diploma Eki’nden sorumlu 


Bölüm Bologna Koordinatörüne verilir ve ilgili bilgi bölümü tarafından bu bilgiler sisteme 


girilir. 


 


Personel hareketliliği (Ders verme ve eğitim alma hareketliliği) 


MADDE 22. 


Personel Hareketliliği Ders Verme ve Personel Eğitimi Hareketliliği olmak üzere iki tip 


hareketliliği içerir.  


 


Ders Verme Hareketliliğinden yararlanmak için; 


a)  Atılım Üniversitesi‟nde kadrolu öğretim elemanı olması,  


b)  Hareketlilik yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumu ile Atılım arasında gerçekleşecek ise 


kurumlar arası anlaşma olması, 


 


c)  Atılım Üniversitesi ile misafir olunan kurum  tarafından kabul edilen bir "Öğretim Programı" 


nın olması, 


d) O yıl için belirlenen minimum ders verme saatini karşı üniversitede yerine getirecek olması 


gerekir. Personel eğitimi hareketliliğinden yararlanmak için; 


a) Personelin, Atılım Üniversitesi‟nde kadrolu öğretim elemanı, yönetici ya da idari personel 


olması, 


b) Hareketlilik yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumu ile Atılım Üniversitesi arasında 


gerçekleşecek ise kurumlar arası anlaşma olması, 


c) Atılım Üniversitesi ile misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir "iş planı" nın olması, 


d) O yıl için belirlenen minimum hareketlilik süresini sağlanacak olması gerekir. Personel 


eğitimi hareketliliği yurtdışındaki bir işletme ile Atılım Üniversitesi arasında gerçekleşecek ise 


kurumlar arası anlaşma gerekmemektedir. 


Başvurular, başvuru sürecinden önce açıklanan ve o yıl için belirlenen kriterler göz önüne 


alınarak Üniversite Erasmus+ Komitesi tarafından değerlendirilir ve yerleştirmeler yapılır. 


Yerleştirilen personel yurtdışında geçireceği süre için ilgili birim yöneticisinden ve Rektörlük 


Makamından izin almakla yükümlüdür. 


İlgili personel gitmeden önce Atılım Üniversitesi ile arasında bir hibe sözleşmesi imzalanır. 


Bu sözleşme ile ilgili personelin Personel Hareketliliği programına katılacağı kesinleşir. 


Hibeler o yıl için belirlenen ve duyurulan şekilde ödenir. 


 


Hareketlilik süresini tamamlayan personel Personel Hareketliliği Faaliyet Raporu Formu'nu, 


seyahat belgelerini ve Katılım Sertifikasını UİD’e  teslim etmekle yükümlüdür. 


 


YEDİNCİ BÖLÜM 


Diğer Değişim Programları- Yürürlük- Yürütme 


Diğer değişim programları 


MADDE 23. 


Bu yönergede yetki ve sorumlulukları belirtilen birim ve kişiler uluslararası ikili anlaşmalara 


dayalı değişim programları kapsamında gelen ve giden öğrencilerin de tüm işlemlerini 


yürütmekten sorumludur. 


Ayrıca, karşılıklı yapılan anlaşmalar neticesinde de anlaşma hükümleri çerçevesinde öğrenci 


değişimi gerçekleştirilebilir 


 


 


 







Kaldırılan Yönerge 


MADDE 24. 


20.03.2015 gün ve 04 sayılı Senato Kararı ile değiştirilen 13.09.2013 gün ve 06 sayılı Senato 


Kararı ile kabul edilen yönerge yürürlükten kaldırılmıştır. 


 


Yürürlük 


MADDE 25. 


Bu yönerge Üniversite Senatosu'nca onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 


 


Yürütme 


MADDE 26. 


Bu yönerge hükümleri Atılım Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 
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Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya bölümünün var oluş amacı, ileri düzeyde kimya ve 


kimya mühendisliği bilgisi kazanmış, bilimsel ve teknolojik gelişmelerle kendini sürekli 


yenileyen, bilginin bekçisi değil sahibi olan, kimya bilgisiyle sıfırı bir, mühendislik bilgisiyle 


biri bin yapabilen, ürettiği bilginin toplumsal, çevresel ve küresel etkilerinin bilincinde olan, 


yenilikçi, rekabetçi, özgürlükçü ve girişimci kimya mühendisleri yetiştirmektir. 


Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya bölümünün ileri görüşü, evrensel düzeyde 


yetiştirdiği nitelikli ve ilkeli Kimya Mühendisleriyle tanınan ve tercih edilen bir bölüm 


olmaktır. 


Bölümün Eğitim Laboratuvarlar  


Genel Kimya Laboratuvarı 


Genel Kimya Laboratuvarı aynı anda 40 öğrenciye hizmet sunabilmekte olup 200 


metrekare bir alana sahiptir. Laboratuvar, servis dersleri CEAC105-Genel Kimya ve bölüm 


dersleri CEAC103-Genel Kimya I ve CEAC104-Genel Kimya II dersleri için tasarlanmıştır. 


Laboratuvarda CEAC105 için 6, CEAC103 ve CEAC104 için de toplamda 12 adet deney için 


gerekli deney düzenekleri ve sarf malzemeleri ile gaz açığa çıkabilecek deneylerin 


yapılabilmesi için iki adet çeker ocak ile toplamda 5 adet tezgah ve bu tezgahlarin herbirinde 


sabit 6 adet bek ocaği olmak üzere 30 adet ocak ile iki adet duş ve göz yıkama ünitesine de 


sahiptir. 


Deneylerde kullanılan kimyasallar laboratuvar içerisinde yer alan ayrı bir oda içerisinde 


bulunan ve vakum sistemli havalandırmalı çelik dolaplarda saklanmaktadır. 


Laboratuvarda, başta laboratuvara giriş ve ayrıştırma yöntemleri, katlı oranlar yasası, 


çözünürlük prensipleri, asit baz titrasyonları, gaz yasaları, reaksiyonların kinetiği, elektrokimya 


ve termokimya konuları olmak üzere sınıf içerisinde kavramsal konuları bahsedilen prensiplere 


ait deney imkanları bulunmaktadır. 


  


  


 


Analitik Kimya Laboratuvarı 
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya bölümü öğrencileri için zorunlu olan CEAC 201-Analitik Kimya 
dersinin uygulamalı laboratuvar bölümü burada yapılmaktadır. Analitik Kimya Laboratuvarı aynı anda 
24 öğrenciye hizmet verebilecek büyüklüğe (80 m2) sahiptir. Laboratuvarda herbiri 8 öğrencinin 
çalışabileceği 3 adet doğalgaz bağlantılı laboratuvar tezgahı ve genel kullanım amaçlı 2 adet tezgah 
bulunmaktadır. Tezgahların üzerine gelecek şekilde 8 adet akrobat kollu havalandırma bulunmaktadır. 
Ayrıca kimyasalları saklamak için havalandırmalı dolap, deney setlerini ve cam malzemeleri saklamak 
ve düzenlemek için dolaplar mevcuttur.Bu kapsamda dersin verildiği dönem, 9 adet deneyin 
gerçekleştirildiği laboratuvar dersi yapılmaktadır: 
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1. Introduction to the Analytical Balance and Volumetric Glassware; 2. Gravimetric Analysis 
(Gravimetry); 3. Titrimetric (Volumetric) Analysis; 4. Neutralization Titration; 5. Titrimetric Analysis / 
Complexometry; 6. Precipitation Titration; 7. Oxidation-Reduction (Redox) Titrations Vitamin-C 
Analysis; 8. Potentiometry; 9. Spectroscopy 
Laboratuvar cihazları olarak Hassas elektronik teraziler, UV-Vis spektrofotometresi, pH metre, ve 
etüv kullanılmaktadır. 


 


Fizikokimya Laboratuvarı 


Fizikokimya Laboratuvarı aynı anda 24 öğrenciye hizmet sunabilmekte olup 100 metrekare bir alana 
sahiptir. Laboratuvar bölüm dersi olan CEAC203-Fizikokimya dersi için tasarlanmıştır. Laboratuvarda 
toplamda 6 adet deney için gerekli deney düzenekleri ve sarf malzemeleri ile deneylerin yapılabilmesi 
için toplamda 3 adet tezgah ve bu tezgahların herbirinde sabit 4 adet bek ocağı olmak üzere 12 adet 
ocak ve bir adet de duş ve göz yıkama ünitesi bulunmaktadır. 


Deneylerde kullanılan kimyasallar laboratuvar içerisinde yer alan vakum sistemli havalandırmalı çelik 
dolaplarda saklanmaktadır. 


Laboratuvarda, karışabilirlik ve buna bağlı faz diyagramlarının eldesi, viskozite ölçümleri, donma 
noktası alçalması, nötrleşme tepkimelerinde ısı hesapları, kimyasal denge ve kaynama noktası artışı 
konuları olmak üzere derse eşlik eden deney imkanları bulunmaktadır.  


 


Organik Kimya Laboratuvarı 


CEAC202-Organik Kimya Laboratuvarı aynı anda 24 öğrenciye hizmet sunabilmekte olup 100 


metrekare bir alana sahiptir. Laboratuvar toplamda 10 adet deney için gerekli deney düzenekleri 


ve sarf malzemeleri ile gaz açığa çıkabilecek deneylerin yapılabilmesi için 6 adet robot kollu 


çeker ocak ile toplamda 3 adet tezgah ile bir adet duş ve göz yıkama ünitesine de sahiptir. 


Deneylerde kullanılan kimyasallar laboratuvar içerisinde yer alan ayrı bir oda içerisinde 


bulunan ve vakum sistemli havalandırmalı çelik dolaplarda saklanmaktadır. 


Başta laboratuvara giriş ve ayrıştırma yöntemleri, katlı oranlar yasası, çözünürlük prensipleri, asit baz 
titrasyonları, gaz yasaları, reaksiyonların kinetiği, elektrokimya ve termokimya konuları olmak üzere 
sınıf içerisinde kavramsal konuları bahsedilen prensiplere ait deney imkanları bulunmaktadır. 


Laboratuvarda, 1. Extraction 2. Saponification: The Production of Soap 3. Esterification: Preparation of 
Acetylsalicylic Acid (ASPIRIN) 4. Extraction of Solids By Soxhlet Apparatus 5. Beckmann Rearrangement: 
From Cyclohexanone to ε-Caprolactam and to Nylon 6 6. Diazotization: Preparation of A Dye 7. Aldol 
Condensation: Synthesis of Indigo 8. Preparation of Cobalt and Copper Complexes 9. Thin Layer and 
Column Chromatography 10. Identification of Aldehydes and Ketones isimli deneyler yapılmaktadır.  
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Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I 


Ögrencilere kimya mühendisliği konularında pratik yapma olanağı sağlayan yaklaşık 200 metrekarelik 
bu laboratuvarda, termodinamik, ısı aktarımı ve akışkanlar mekaniği konularında deney yapabilecekleri 
beş deney seti vardır. Bu setlerde ögrenciler iletim, taşınım ve radyasyonla ısı aktarımı, akışkanlar 
mekaniği, ısı aktarım cihazlarının performansı, ısı ve kütle aktarımının birlikte gerçekleştiği kurutma 
deneyleriyle ilgili temel alanlarda deneyim kazanmaktadır. 


 


Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II 


200 metrekarelik bir alanda, temel kimya mühendisliği konuları olan reaksiyon mühendisliği, 


kütle ve ısı aktarımı konularında öğrenilen kavramların pratikteki uygulama deneyimi, pilot 


çaptaki deneysel sistemler üzerinden ögrencilere kazandırılır. Laboratuvarda 


 


1- Distilasyon Kolonu eğitim seti (kesikli ve sürekli) 
2- Gaz Absorpsiyonu eğitim seti  
3- Katı-Sıvı Ekstraksiyon eğitim seti  
4- Karıştırılan Tank Tipi Reaktör eğitim seti (kesikli ve sürekli) 
5- Plug Flow Reaktör eğitim seti 


 


olmak üzere beş farklı set-up üzerinde farklı sorulara ögrenciler tarafından tasarlanan deneylerde 
cevap aranır.  Böylece ögrenciler hem teorik bilgilerini uygulamaya koyma, hem de mühendislik 
problemlerini çözme deneyimi elde eder. 


 


Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı 


Lisanslı ASPEN ONE (Kimya Mühendisliği Proses Simülasyonu yazılımı) programının yüklü olduğu 
mühendislik bilgisayar laboratuvarlarımızda, CEAC207-Chemical Process Calculations, ENE204-
Thermodynamics II, AE307-Fluid Mechanics, ENE302-Heat and Mass Transfer , CEAC302-Separation 
Processes, CEAC304-Chemical Reaction Engineering, CEAC405-Kimya Mühendisliği Tasarımı I ve 
CEAC406-Kimya Mühendisliği Tasarımı II gibi, bölümümüzün temel derslerinde ögrenilen kavramlar ve 
problem çözüm algoritmaları, simülasyon programı üzerinden öğrencilere anlatılarak bilgisayar 
çağında öğrencilere simülasyon yoluyla tasarım ve hesaplama deneyimi kazandırılmaktadır. Böylece 
öğrenciler dünyaca geçerliği olan bir kimya mühendisliği simülasyon programını kullanma becerisi de 
edinmiş olurlar. 


 


Erasmus Anlaşması Yapılan Ülkeler  
 


Üniversite adı Ülke Anlaşma Geçerlilik 
Tarihleri 


Anlaşma imza tarihi 


AGH University of Science and 
Technology 


Polonya 2019-2021 13/12/2018 


Nicolaus Copernicus 
University 


Polonya 2018-2021 24/04/2018 


Universidad de Cantabria İspanya 2018-2021 07/07/2017 


Wroclaw University of Science 
and Technology 


Polonya 2017-2021 05/05/2017 


Niccolo Cusano University İtalya     


Universite de Liege Belçika     
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2018 Yılı Bölüm Seminerleri (Perşembe günleri saat 15:30) 
Her lisansüstü öğrencisi seminer vermekle yükümlüdür.  


KONUŞMACI KONU BAŞLIĞI TARİH 


Mustafa Al-Haleeb Simulation of nano-particle 


formation in a Flame Reactor 


22/02/2018 


Taher Alatresh The Biochemical Evaluation of 


Tylosin and Enrofloxacin on 


Selected Enzymes 


15/03/2018 


Alper Önoğlu Altaca Enerji 22/03/2018 


Junaid Ali Analysing the Effect of  


Doxycyclin and Gentamicin on 


Selected Cytosolic Enzymes 


29/03/2018 


Cemal Ercan Development of Adsorption 


Based Natural Gas Storage 


Process 


29/03/2018 


Aslı Dal IBA KİMYA:  


Toz Boya Üretimi ve 


Uygulamaları 


05/04/2018 


Ergün İşgör TTAF Savunma –Savunma 


Sanayi ve Kimya Mühendisliği 


12/04/2018 


Tolga Eroğlu Kimya Mühendisleri Odası 19/04/2018 


Gözde Ünsoy Bölüm Akademik Kadro 


Başvurusu 


23/05/2018 


Burcu TüzünAntepli Bölüm Akademik Kadro 


Başvurusu 


25/10/2018 


BİTİRME PROJELERİ SUNUMLARI 03/05/2018 


 


CEAC404-Bitirme Ödevi Öğrencileri Sunumları, 03.05.2018 
 
Öğrenciler : Mert Duraner ve Mert Topcuoğlu 
Proje Başlığı : Modeling the high density polyethylene (HDPE) polymerization by using Aspen 
Plus. 
Supervisor : Doç. Dr. Nesrin E. Machin 
*** 
Öğrenciler  : Ayşenur Koşar ve Hazal Usta 
Proje Başlığı: Spectroscopic investigations of  DNA binding ability of a new palladium complex 
containing thiophen Oxime: [Dichloro(thiopheneoxime)]palladium(II) 
Supervisor : Prof. Dr. Seniz Özalp Yaman 
*** 
Öğrenciler : Ezgi Karakoç ve Hazal Tuğçe Öztürk 
Proje Başlığı : Theoretical investigation of electronic band gap of Furan and Quinoxaline 
containing polymers by density functional theory 
Supervisor : Dr. Hakan Kayı 
*** 
Öğrenci : Nazlı Balkan 
Proje Başlığı : The effect of drug loaded alginate nanoparticles on GST activity of human cancer 
cells 
Supervisor : Doç. Dr. Belgin İşgör 
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Araştırma Laboratuvarları 


 
 


 


Tamamlanan İç Destekli Projeler 
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Tamamlanan Dış Destekli Projeler 


 
 


Devam Eden Dış Destekli Projeler 
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Sonuç Bekleyen Dış Destekli Projeler 


 
 


Sosyal Aktiviteler ve Topluma Hizmet 
 


Ankara İli Orta Öğretim Kurumları Arası Kimya Yarışması 
6.sı düzenlenen Kimya Yarışması Elemeleri 5 Nisan 2018 Perşembe günü 10:30’da gerçekleştirildi. 
 


 
 
Eleme Sınavına aşağıda verilen 51 okul katıldı. 
 
1. Abdullah Mürşide Özünenek Anadolu Lisesi 
2. Alfa Akademi Koleji 
3. Anıttepe Anadolu Lisesi 
4. Ankara Atatürk Lisesi 
5. Ankara Batıkent Final Anadolu Lisesi 
6. Ankara Fen Lisesi 
7. Ankara Özel Biltek Anadolu Lisesi 
8. Ankara Özel Çayyolu Final Anadolu Lisesi 
9. Asfa Ferda Anadolu Lisesi 
10. Asfa Ferda Fen Lisesi 
11. Atatürk Anadolu Lisesi 
12. Batıkent Özel Onur Anadolu Lisesi 
13. Batıkent Sınav Koleji 
14. Çankaya Lisesi 


15. Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi 
16. Etimesgut Özkent Akbilek Fen Lisesi 
17. Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi 
18. Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu Lisesi 
19. Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Fen Lisesi 
20. Kampus Koleji 
21. Mehmet Rüştü Uzel MTAL 
22. Milli Eğitim Vakfı Özel Ankara Anadolu 
Lisesi 
23. Milli Eğitim Vakfı Özel Ankara Fen Lisesi 
24. Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi 
25. Özel Akıllı Okul Çankaya Anadolu Lisesi 
26. Özel Altın Eğitim Anadolu Lisesi 
27. Özel Çağlayan Kız Fen Lisesi 
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28. Özel Çağrı Okulları 
29. Özel Çankaya Çağlayan Anadolu Lisesi 
30. Özel Evrensel Eğitim Kurumları 
31. Özel Gürçağ Fen Lisesi 
32. Özel Hoşdere Sınav Temel Lisesi 
33. Özel İdeal Beşgen Koleji 
34. Özel İncek Sevgi Koleji 
35. Özel Jale Tezer Fen Lisesi 
36. Özel Kariyer Fen Lisesi 
37. Özel Meltem Anadolu Lisesi 
38. Özel Muradiye Erkek Anadolu Lisesi 
39. Özel Muradiye Erkek Fen Lisesi 
40. Özel Nene Kız Anadolu Lisesi 
41. Özel Onur Anadolu Lisesi 
42. Özel Polatlı Mezaim Kiraz Temel Lisesi 
43. Özel Zafer Fen lisesi 
44. Özel Zehra Fen Lisesi 
45. Polatlı TOBB Fen Lisesi 
46. Reha Alemdaroğlu Anadolu Lisesi 
47. Sincan Anadolu Lisesi 
48. TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi 
49. TED Polatlı Koleji Vakfı Anadolu Lisesi 
50. Ufuk Arslan Anadolu Lisesi 
51. Yükselen Koleji 







Atılım Üniversitesi  


2018 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu 


EK: Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya 
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12 Nisan 2018 Perşembe günü gerçekleştirilecek Kimya Yarışması Final Sınavına katılmaya hak kazanan 
okullar alfabetik sıra ile aşağıdaki verilmiştir: 
 
Ankara Atatürk Anadolu Lisesi 
Ankara Fen Lisesi 
Özel Jale Tezer Fen Lisesi 
Özel Çağlayan Kız Fen Lisesi 
Özel Evrensel Eğitim Kurumları 
Özel Kariyer Fen Lisesi 
Özel Nene Hatun Kız Anadolu Lisesi 
Özel Zehra Fen Lisesi 
 
12 Nisan 2018 Perşembe günü  saat 10:30’da gerçekleşen Kimya Yarışması Final Sınavında ilk 3’e giren 
okullarımızın sıralaması  aşağıdaki gibidir: 
 
1. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi 
2. Özel Zehra Fen Lisesi 
3. Özel Nene Hatun Kız Anadolu Lisesi 
 
 
Atölye Çalışması 
 
Rıdvan Ege- Binnaz Ege Anadolu Lisesi’nden 
yaklaşık 30 öğrencinin katımıyla 20/04/2018 
tarihinde atölye çalışması yapılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
Efes Pilsen Ankara Fabrikası Teknik Gezisi 
 
15/02/2018 tarihinde Efes Pilsen Ankara 
Fabrikası’na teknik gezi düzenlenmiş ve 
yetkililerden farbrika hakkında bilgi alınıp geleceğin 
kimya mühendisi adaylarına farklı bir vizyon 
varilmeye çalışılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
Eymir Gölü Teknik Gezisi 







Atılım Üniversitesi  


2018 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu 


EK: Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya 
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Çevre Kirliliği ve Toksikoloji konuları içerikli ve aynı 
zamanda bölüm öğrencilerinin kaynaşması adına 
05/05/2018 tarihinde Eymir Gölü’ne teknik gezi 
düzenlenmiştir. 
 
 
 


 


 


 








(10.10.2014  gün ve 07 sayılı Senato Kararı) 


 


ATILIM ÜNİVERSİTESİ 


İNCEK YERLEŞKESİ TRAFİK YÖNERGESİ 


 


BİRİNCİ BÖLÜM 


Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar 


 


Amaç ve Kapsam 
Madde 1- Bu Yönerge, Atılım Üniversitesi İncek Yerleşkesi içinde trafik düzeninin ve 


güvenliğinin sağlanması amacı ile alınacak önlemler ile bunların uygulanmasına ilişkin usul 


ve esasların belirlenmesi amacı ile hazırlanmıştır.  


 


Dayanak 


Madde 2 – Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. Maddesi ile 2918 sayılı 


Karayolları Trafik Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 


 


Tanımlar 
Madde 3 - Bu Yönergenin uygulanmasında; 


 


1) Araç     : Her türlü binek motorlu aracı, 


2) Araç Tanıtım Pulu   : Aracın Üniversite idari/akademik personeli veya öğrencilerine 


ait olduğunu ve Yerleşke’ye giriş hakkı bulunduğunu belgeleyen, motorlu aracın ön camına 


yapıştırılan belgeyi, 


3) Güvenlik Müdürlüğü  : Atılım Üniversitesi Güvenlik Müdürlüğü’nü,  


4) Misafir Araç Giriş Kartı : Yerleşkeye ziyaret amacı ile gelen kişilerin ruhsatlarını 


bırakmak sureti ile  Nizamiye’den temin edecekleri kartı, 


5) Öğrenim Yılı    : Her yıl 01 Eylül – 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönemi, 


6) Öğrenci       : Atılım Üniversitesi’nde lisans, Önlisans, yükseklisans ve 


doktora öğrenimi gören öğrencileri, 


7) Personel       : Atılım Üniversitesi’nde görevli tüm akademik ve idari 


personeli; 


8) Ulaşım Müdürlüğü   : Atılım Üniversitesi Ulaşım Müdürlüğü’nü, 


9) Üniversite        : Atılım Üniversitesi’ni, 


10) Trafik Kurulu      :Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter, 


Güvenlik Müdürü ile her fakülteden seçilecek birer temsilciden oluşan, sürücülere ceza 


vermeye yetkili Kurul’u; 


11) Yerleşke       : Atılım Üniversitesi İncek Yerleşkesi’ni,  


12) Yönerge       : Atılım Üniversitesi Trafik Yönergesi’ni,  


 


 ifade eder. 


İKİNCİ BÖLÜM 


Araç Girişi, Kurallar, Yaptırımlar ve Disiplin Soruşturması 


 


Araç Tanıtım Pulu, Plaka Tanıma Sistemi ve Misafir Araç Giriş Kartı 
Madde 4 –  


(1) Üniversite yerleşkesine özel araçları ile girecek öğrenci ve idari/akademik personelin 


yerleşkeye girişleri, yerleşkedeki otoparkı kullanmaları, giriş kontrol ve güvenliğini 


sağlamak amacı ile ARAÇ TANITIM PULU alması ve aracın ön camına dışarıdan 


kolaylıkla okunabilecek şekilde yapıştırması zorunludur.  







(2) Araç Tanıtım Pulu, Araç Tanıtım Pulu İstek Formu doldurulmak sureti ile Ulaşım ve 


Güvenlik Müdürlüğü’nden temin edilir. Araç Tanıtım Pulu’nun ücretli olup olmayacağı, 


ücretli olacak ise bedeli her öğrenim yılı başında Rektörlük tarafından belirlenerek 


Üniversite’nin web sayfasından ilan edilir. 


 


(3) Araç Tanıtım Pulu, sadece istekte bulunulan araçta kullanılır. Başka araçlarda 


kullanılmaz. Araç satıldığında, devredildiğinde ya da yapıştırıldığı cam hasara 


uğradığında sökülerek Ulaşım ve Güvenlik Müdürlüğü’ne teslim edilir. Talep halinde eski 


pul ile aynı süre için geçerli olacak yeni pul ücret alınmaksızın verilir.  


 


(4) Birden fazla araç kullananlar her bir araç için ayrı Araç Tanıtım Pulu almak zorundadır. 


 


(5) Araç Tanıtım Pulu taşımayan ancak üniversite personelini ziyarete gelen kişilerin 


Üniversite girişinde kimlik karşılığı “Misafir Araç Giriş Kartı” almaları ve bu kartı 


yerleşke içerisinde kalınan süre boyunca rahatlıkla görülecek şekilde araçlarının ön 


camında bulundurmaları gerekmektedir. Yerleşke çıkışında Misafir Araç Giriş Kartı iade 


edilir ve bırakılan kimlik alınır. 


 


(6) Güvenlik Müdürünün gerekli görmesi halinde servis araçları ile yerleşkeye giriş yapan 


kişilerin Atılım Üniversitesi kimlik belgeleri kontrol edilebilir. Kimlik belgesi olmayan ve 


Atılım Üniversitesi öğrencisi veya personeli olduğunu belgeleyemeyen kişiler yerleşkeye 


alınmaz.  


 


(7) Öğrencileri ziyaret amacı ile gelen ziyaretçiler, ziyaretçi defterine kayıtları yapıldıktan 


sonra ziyaret edilecek öğrenci nizamiyeye gelerek imza karşılığı misafirini kampüse alır. 


Çalışan (Akademik, İdari) personelin ziyaretçisinin geldiği durumlarda personel ile 


irtibata geçilir, durumun teyidi halinde kişinin kimlik belgesi alınarak kendisine misafir 


kartı verilir ve gideceği yere yönlendirilir.  


 


(8) Öğrenci bırakmak veya ziyaret etmek amacı ile yerleşke içerisine giren araç sürücülerinin 


ve ziyaretçilerin yerleşke içerisinde izinsiz olarak broşür dağıtmaları, yerleşkenin 


güvenliğini ihlal etmeleri, yerleşke düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. 


Bu kişilerin davranışlarından, yerleşkeye girmesini sağlayan kişiler sorumlu olacak ve 


haklarında gerekli işlemler uygulanacaktır. 


 


(9) Park yerlerinde, güvenlik nedeni ile araçların cam ve kapıları açık bırakılmaz. 


 


(10) Ziyaretçi ve ticari araç sürücülerinin kurallara uymaması halinde yerleşkeye araçla 


girmeleri engellenir. 


 


(11) Servis araçları kendilerine tahsis edilen yerlerde indirme ve bindirme yapar.  


 


(12) Servis araç sürücüleri de yerleşke içinde tüm trafik işaretlerine, kurallara ve Üniversite  


güvenlik personelinin uyarılarına uymak zorundadırlar. 


 


Seyir ve Park Kuralları  
Madde 5 –  


 







(1) Yerleşke içinde motorlu araç kullanımı Üniversite yönetimince tanınmış bir hak olup, 


yerleşke içerisinde motorlu araç kullanmak isteyen herkesin bu Yönerge hükümleri ile 


Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmesi, bu hususta trafik ve 


Üniversite güvenlik görevlilerinin uyarılarına uyması zorunludur. 


 


(2) Yerleşke içerisinde uyulması zorunlu kurallar: 


 


a. Yerleşke içerisinde yayaların kesin ve tartışmasız geçiş üstünlüğü vardır. Araçların 


yaya geçişleri esnasında tam olarak durarak yayalara yol vermesi zorunludur. 


b. Yerleşke içerisinde azami hız 20-30 km/s ile sınırlıdır. 


c. Tehlikeli şekilde araç kullanmak ve tehlikeli biçimde araç sollamak yasaktır. 


d. Gereksiz yere klakson çalmak, konvoy oluşturmak, çevreyi rahatsız edici biçimde 


yüksek sesle müzik dinlemek ve araçtan çöp atmak yasaktır. 


e. Egzoz sistemi arızalı olan, aşırı duman ve gürültü çıkaran araçların yerleşkeye girişi 


yasaktır.  


f. Plakasız araçların yerleşkeye girişi yasaktır.  


g. Alkollü araç kullanmak yasaktır. Alkollü olduğu tespit edilen sürücülerin araçları 


yerleşkeye alınmaz, yerleşke içerisinde iken alkollü olduğu tespit edilen sürücülerin 


araçları da yerleşkeden çıkartılır.  


h. Yerleşke içerisinde araç yıkamak yasaktır. 


i. Her araç diğer araçların çıkışını engellemeyecek şekilde uygun alanlara park eder. 


Başka araçların geçişini engelleyecek şekilde araç park etmek yasaktır. 


j. Taşıma, yükleme/indirme amaçlı da olsa yaya kaldırımlarına veya yayalar için ayrılan 


alanlara araç park etmek yasaktır.  


k. Yasak yerlere bırakılan, park kuralı ihlali yapan, tehlikeli araç kullanan, hız sınırlarını 


aşan, görevlilerin ikaz ve uyarılarına uymayan, başka araçların çıkışına engel olacak 


biçimde park yapılan araçlara Üniversite Güvenlik Görevlisi ve trafik görevlileri 


tarafından araç lastik kelepçesi takılarak kilitlenir, aracın hareket etmesi engellenir 


veya çektirilir. Bu araçlar ancak gerekli cezai işlem yapıldıktan sonra sahibine iade 


edilir. İşbu halde meydana gelebilecek hasarlardan Üniversite personeli sorumlu 


tutulamaz.  


 


Yaptırımlar  


Madde 6 –  


 


(1) Yerleşke sınırları içerisinde bu Yönergede belirlenen kurallara ve/veya Karayolları Trafik 


mevzuatına aykırı hareket eden araç sürücülerine Üniversite tarafından belirlenmiş Ceza 


Puan Sistemi uygulanır. Ceza puanlarının yanı sıra, Trafik Kurulu’nun gerekli görmesi 


halinde, ceza puanına bakılmaksızın sürücü öğrenci veya personel hakkında disiplin 


soruşturması açılabilir. (Bkz. Madde 7. Disiplin soruşturmasını gerektirecek durumlar) 


 


(2) Yerleşke içi trafik kurallarını ihlal edenlere Ulaşım- Güvenlik Müdürlüğü tarafından 


düzenlenecek Trafik Kuralları Takip Formu düzenlenerek (Ek-2 Form) ihlalin niteliğine 


göre EK-1’de verilen ceza tablosuna göre ceza puanı verilir ve sürücünün kayıtlarına 


işlenerek sürücüye bildirilir.  


 


(3) Bir öğrenim yılı içerisinde ceza puanları toplamı 40 olan araç sürücüsünün kayıtlı aracı 


ve kullandığı diğer araçlar Trafik Kurulunun kararı ile 2 ay yerleşkeye alınmaz. 


 







(4) Aynı öğretim yılında İkinci kez 20 ceza puanı alan sürücünün aracı, Trafik Kurulunun 


karar tarihinden itibaren 1 yıl süre ile araç sürücüsünün kayıtlı aracı ve kullandığı diğer 


araçlar yerleşkeye alınmaz ve araç tanıtım pulları iptal edilir. Araç tanıtım pulu iptal 


edilen sürücü bu süre içerisinde araç ile yerleşkeye giremez. Durum sürücüye bildirilerek 


araç tanıtım puluna el konulur.  


 


(5) Sürücülerin puan kayıtları Güvenlik Müdürlüğü tarafından tutulur. 


 


(6) Öğrenim yılı başında ceza puanı sıfırdan başlar.  


 


(7) Sürücü belgesi olmadan araç kullandığı tespit edilen sürücüler, emniyet görevlilerine  


teslim edilerek yasal işlem yapılması ve araçlarının da yerleşke dışına çıkartılması 


sağlanır. Ceza puanına bakılmaksızın araç tanıtım pulu sürücü belgesi alana kadar iptal 


edilir. 


 


(8) Yerleşke içerisinde 4 günden uzun süre ile park eden ve sahibine ulaşılamayan araçlar ile 


durumlarından şüphelenilen araçlar Güvenlik Müdürlüğü’nce ilgili Emniyet birimlerine 


bildirilir ve gerekli işlemlerin yapılması istenir.  


 


(9) Yerleşke içinde park halindeki araçlarda meydana gelebilecek hırsızlık olaylarından ve 


araçlara gelebilecek hasarlardan Üniversite sorumlu değildir. 


 


Disiplin Soruşturmasını Gerektirecek Durumlar 
Madde 7 –  


 


(1) Disiplin soruşturması açılmasını gerektiren kural ihlali halinde, Güvenlik Müdürlüğü 


tarafından sürücüye gerekli ceza puanı verildikten sonra ayrıca bir tutanak tanzim 


edilerek durum disiplin soruşturması başlatılmak üzere Rektörlüğe bildirilir. 


 


(2) Disiplin soruşturması gerektiren kural ihlalleri bunlarla sınırlı kalmamak kaydı ile 


şunlardır: 


 


a. Alkollü araç kullanmak, 


b. Sürücü belgesi olmadan araç kullanmak, 


c. Çevreye tehlike yaratacak şekilde araç kullanmak, aşırı hız yapmak, diğer bir araç 


ile yarışmak, 


d. Güvenlik görevlilerinin uyarılarına uymamak, kendisine uyarıda bulunmak isteyen 


akademik/idari personele veya öğrencilere hakaret etmek veya fiziksel şiddet 


uygulamak veya uygulamaya teşebbüs etmek, 


e. Yaya veya sürücüleri araç ile taciz etmek, 


f. Araç Tanıtım Pulunu başkasına kullandırmak  


g. Yasaklı olduğu halde araç ile yerleşkeye girmeye teşebbüs etmek ve güvenlik 


görevlilerini bu konuda zorlamak, 


h. Yasalarla yasaklanan her türlü silah, patlayıcı madde, uyuşturucu ve alkollü 


içkileri araçta bulundurmak,  


i. Trafik Kurulu'nun gerek göreceği diğer haller. 


 


Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri saklıdır. 


 


 







 


 


 


Trafik Kazalarında İzlenecek Yol 
Madde 8 –  


 


(1) Yerleşke içerisinde trafik kazası olması halinde sürücüler araçlarını tehlike yaratmayacak 


ve diğer araçların geçişini engellemeyecek şekilde hemen durdurup gerekli emniyet 


tedbirlerini alırlar. 


 


(2) Durum derhal Güvenlik Müdürlüğü’ne ve Polis İmdata, yaralanma varsa ayrıca Sağlık 


Merkezi’ne bildirilir.  


 


(3) Sürücüler trafik ekibi gelene kadar araçlarını kaza yaptığı hali ile bırakırlar ve kaza 


yerinden ayrılmazlar. Sadece maddi hasarlı kazalarda, yaralanma yoksa sürücüler kendi 


aralarında anlaşmaları halinde, fotoğraf çekimi ve kroki çiziminden sonra araçlarını 


yerlerinden kaldırabilirler. Kazaya karışan araçlardan bir tanesi resmi plakalı araç olması 


halinde mutlaka trafik polisine haber verilir. 


 


(4) Sürücüler istendiğinde sürücü belgesi, araç ruhsatı ve sigorta poliçesi gibi belgelerini 


hazır bulundurmak ve gereği halinde ibraz etmek zorundadır. 


 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


Yürürlük ve Yürütme 


 


Yürürlük 
Madde 9 - Bu yönerge Atılım Üniversitesi Senatosu’nun 10.10.2014 tarih ve 07 Sayılı 


toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 


  


Yürütme 
Madde 10- Bu yönerge hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür. 


  


 


 


TRAFİK CEZASI PUAN TABLOSU 


  


NO  TRAFİK SUÇU  
CEZA 


PUANI  


1. 


 


Araç tanıtım pulunu araçta bulundurmamak veya belirlenen yere 


yapıştırmamak.  


2 


2. Bir araca kayıtlı araç tanıtım pulunu başka bir araçta kullanmak  4 


3. Hız sınırlarını aşmak 8 


4. Yayaların koşulsuz geçiş üstünlüğüne saygı göstermemek 8 


5. Alkollü araç kullanmak 10 


6. Tehlikeli şekilde araç kullanmak 10 


7. Çevre ve gürültü kirliliği yaratmak 4 


8. 


 


Park kurallarını ihlal etmek (engellilere ayrılan yerlere park etmek, başka 


araçların geçişini engelleyecek şekilde park etmek vb.) 


8 







9. Ters yönde seyretmek 10 


10. Güvenlik personelinin uyarılarını dikkate almamak 10 


   


 


EK 2. Trafik Kuralları Takip Formu 


 


 


  


  
 


TRAFİK KURALLARI TAKİP FORMU SERİ NO:  


 TARİH                          :       SAAT  :   


 PLAKA NUMARASI :             


 UYGULAMAYI  YAPAN PERSONEL :   İMZA :   


                   


  
TRAFİK SUÇU                                                                                                                           CEZA 
PUANI 


 1. Araç tanıtım pulunu araçta bulundurmamak veya belirlenen yere 


yapıştırmamak.  
2 


 2. Bir araca kayıtlı araç tanıtım pulunu başka bir araçta kullanmak  4 


 3. Hız sınırlarını aşmak. 8 


 4. Yayaların koşulsuz geçiş üstünlüğüne saygı göstermemek 8 


 5. Alkollü araç kullanmak. 10 


 6. Tehlikeli şekilde araç kullanmak. 10 


 7. Çevre ve gürültü kirliliği yaratmak. 4 


 8. Park kurallarını ihlal etmek. (engellilere ayrılan yerlere park etmek, 


başka araçların geçişini engelleyecek şekilde park etmek vb.) 
8 


 9. Ters yönde seyretmek. 10 


 10. Görevlilerin ikazına uymamak. 10 


 


 


 


 

























Atılım Üniversitesi  


2018 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu 


EK: Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 
 


 


1 
 


 


Bölümümüz güçlü akademik kadrosu ve modern müfredatı ile yarının lider mühendislerini yetiştirme 


hedefiyle eğitim ve araştırma faaliyetlerine 2009’dan beri başarı ile devam etmektedir. Amacımız, makine 


mühendisliğinin temelleri ve uygulamaları konusunda lisans öğrenimi vermek, ileri teknoloji ve teknoloji 


transferi üzerinde araştırmalar gerçekleştirmek, makine mühendisliği ve yönetimi alanlarında ortaya çıkan 


sorunlara üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde, yenilikçi, gerçekçi, ekonomik ve verimli çözümler 


üretmektir. 


Program matematik, temel bilimler, mühendislik bilimleri, tasarım ve mesleki dersleri içermekte olup 


derslerin ağırlıkları MÜDEK kıstaslarına uyumlu olarak belirlenmiştir. Program, öğrencilere hem mekanik 


hem de ısıl sistemler alanları için gereken donanım ve becerileri kazandırmaya yönelik olarak hazırlanmıştır. 


Mühendislik ve makine mühendisliği ile ilgili bilgiler daha ilk yılda verilerek öğrencilerin meslekleri ile 


erkenden tanışmaları sağlanmıştır. Programda tasarım olgusuna özellikle önem verilmiş, ülke için önem arz 


eden tasarım ve imalata yönelik olarak teknoloji geliştirme ve yenilikçi düşüncelerin doğması ve teşvik 


edilmesi amaçlanmıştır. 


Endüstriyel alanda her türlü mekanik sistemin, makinenin ve elemanlarının tasarımı, geliştirilmesi ve 


üretimini yapabilen, endüstrinin her alanında mühendislik problemlerini fonksiyonel, ekonomik ve verimli 


yaklaşımlarla çözebilen, teknolojiyi takip edebilen ve yenilikçi yaklaşımlar üretebilen, üretim tasarımını ve 


planlanmasını, kalite ve standartlara uygunluk kontrolünü bilen, akademik ve mesleki bilgisini köprü, baraj, 


fabrika, enerji santrali kurulumu gibi büyük disiplinler arası projelerden, yüksek teknoloji gerektiren uzay, 


hava, deniz ve kara platformlarına ait projelere kadar uzanan geniş bir alanda kullanabilen ve uygulayabilen 


makine mühendislerini çağdaş bir eğitim ve araştırma alt yapısı ile yetiştirmek en temel misyonumuzdur.  


Eğitim Laboratuvarları 


Akışkanlar ve Isı Laboratuvarı 


Akışkanlar ve Isı Laboratuvarında Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferinin temellerinin öğrencilere 


öğretilmesi amacıyla kurulmuş, deney tasarımı ve analizini esas alan 4 adet Eğitim Seti bulunmaktadır: Çoklu 


Isı Değiştirici Eğitim Seti, Doğal ve Zorlanmış Isı Transfer Eğitim Seti, Basınç Kayıpları Eğitim Seti, Seri-


Paralel Santrifüj Pompa Eğitim Seti, Pnömatik Eğitim Seti. 


Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Laboratuvarı 


Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Laboratuvarında kullanılmakta olan yüksek kapasiteli ve hızlı iş istasyonu 


(3 adet HP Z1 G2 iş istasyonu bilgisayarı: 256 GB, 336 GB ve 62 GB bellek, 32, 40, 20 işlemcili) ile sürekli 


ortamlar mekaniği teorisini kullanarak mühendislik malzemelerinin düşük/yüksek sıcaklıklarda statik ve 


dinamik yükleme altında mekanik davranışlarını termo-mekanik yaklaşımla modelleme ve çözümleme 


yeteneği bulunmaktadır. Deformasyon, gerinim, gerilme, sınır şartları; hareket, hız, momentum, enerji, denge 


ve hareket denklemleri ile katılar için temel bağıntılar ve teoriler kullanılarak disiplinler arası bilimsel ve 


mühendislik problemlerinin tanımlanması, modellenmesi ve çözümü yüksek hassasiyetle yapılabilmektedir. 


Mukavemet Laboratuvarı 


Mukavemet Laboratuvarında lisans öğrencilerine bir dizi deney aracılığıyla malzeme ve yapısal analiz 


alanındaki temel ilkeler uygulamalı olarak öğretilmektedir. Laboratuvar ortamında standart test 


numuneleriyle çekme testi, burulma ve eğilme testleri teorisi ve uygulamasını öğrencilerin kavraması 


hedeflenmektedir. Öğrencilere ayrıca deneysel çalışmada kullanılan veri toplama sisteminin (Gerinim 


ölçerleri ve ibreli ölçek vb.) çalışma esasları anlatılmaktadır. Yapısal analiz teorisini ve temel elastik eğilme 


teorisini göstermek için kullanılan eğitim setlerinin temel fonksiyonları şu şekildedir: Düz kirişlerin 


deformasyonu Seti, Burulma çubuğu Seti, Temel statik seti, Güç aktarım sistemi, Statik deneyler seti, Çekme 


ve eğme seti. 
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Yüksek Gerinim Hızlı Test Laboratuvarı 


Yüksek hızlarda metal işleme, metallerin sıcak ve soğuk şekillendirilmesi, darbeli yükleme, çarpışma, 


patlama gibi proses ve olaylarda mühendislik malzemeleri statik yükleme durumundan farklı mekanik 


özellikler gösterirler. İleri imalat yöntemleri, savunma teknolojileri, roket-füze sistemleri ve zırhlı araç 


tasarımında kullanılan malzemelerin şekil değiştirme hızı ve sıcaklığa bağlı olarak mekanik davranışının 


bilinmesi, malzeme bünye denklemlerinin çıkarılması ve mekanik davranışına etki eden malzeme sabitlerinin 


(şekil değiştirme, şekil değiştirme hızı ve sıcaklığa bağlı parametreler) bulunması simülasyon çalışmalarında 


önem kazanmaktadır. Yüksek Gerinim Hızlı Test Laboratuvarında; metal, seramik ve polimer esaslı 


malzemelerin [1000 s-1-20000 s-1] şekil değiştirme hızı aralığındaki dinamik yüklemelerde mekanik 


davranışı oda sıcaklığı ve yüksek sıcaklıklarda (1000 ⁰C’ye kadar) belirlenebilmekte, malzemelerin bünye 


denklemleri bulunabilmektedir. Laboratuvar bünyesinde bulunan Split Hopkinson test düzeneği savunma, 


havacılık, uzay ve otomotiv endüstrilerinde yüksek mukavemetli, yüksek sıcaklık ve darbe dayanımına sahip, 


aynı zamanda hafif malzeme arayışları için dünyada sayılı ve önde gelen araştırma merkezlerinde kullanılan 


mekanik test sistemlerinden birisidir. Atılım Üniversitesinde bu sistemin geliştirilmesi ve kurulumu, 


Üniversite-Sanayii İşbirliğinin güzel bir örneği olarak Atılım Üniversitesi ile FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. 


arasında yürütülen ortak bir sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 


 
Bölümümüzde yapılan lisans öğrencilerinin yer aldığı Lisans Araştırma Projeleri bölümümüz öğretim 


elemanlarınca yürütülmüş ve proje çıktıları 3 Mayıs 2018’de Atılım Araştırma Günü’nde (ATAG) 


sergilenmiştir. 


 
Tablo 1: Makine Mühendisliği 2018 yılı Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 


Proje Başlığı Bölüm  Proje Danışmanları 
Micro enjeksiyon cihazının  
tasarımı ve imalatı Makine Mühendisliği  


Dr. Öğr. Üye. Celal Evci  
Dr. Öğr. Üye. Samad NADİMİ 


Doç.Dr. Seha Tirkeş 
 


Faydalı yükle dik tırmanabilen 
robot tasarımı ve imalatı 


 


 


Makine Mühendisliği  Dr. Öğr. Üye. Celal Evci 


 
 
 








Atılım Üniversitesi  


2018 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu 


EK: Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü 
 


 
 


1 
 


 


Atılım Üniversitesi Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü olarak, 


öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine destek olarak, iş dünyasına geçiş süreçlerinde rehberlik 


ve danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Üniversitemiz öğrencilerinin kendilerini tanımalarına ve 


kariyer hedeflerini belirlemelerine destek olmanın yanı sıra sektörleri ve meslekleri yakından 


tanımalarını sağlayarak hedeflerine uygun iş bulmalarına yardımcı olmaktayız. Bu amaçla, 


bireysel kariyer danışmanlığı, özgeçmiş hazırlama sürecinde rehberlik, iş görüşmelerine 


hazırlık için bilgilendirme ve uygulama, kariyer ve meslek odaklı seminerler, kariyer odaklı 


firma gezileri ve kariyer günleri organizasyonları düzenlenmektedir. Kariyer Planlama ve Ortak 


Eğitim Koordinatörlüğü, çeşitli projeler ve danışmanlık hizmetleriyle sadece öğrencilerimize 


değil, mezunlara da iş arayışlarında yardımcı olmakta ve kariyer gelişimlerine katkıda 


bulunmaktadır.  


 


Kariyer Etkinlikleri:  


 


 Katılımcı Firma Adı 
Etkinlik 


Tarihi 
Etkinlik Adı/İçeriği 


Etkinlik 


Yeri 


1 Bonelli, Site Plus 1.11.2017 Firma Staj ve İş Görüşmesi Kampüste 


2 Fulbright 13.03.2018 
Yurtdışı Yüksek Lisans 


Semineri 
Kampüste 


3 Atılım Üniversitesi 23.03.2018 Mülakat Simülasyonu Kampüste 


4 Toyota 12.04.2018 Toyota Hibrit Talks Semineri Kampüste 


5 
İş Bankası- Hakan 


Aran 
16.04.2018 


Seminer: Dijitalleşme ve 


Finans Teknolojilerinde 


Kariyer Fırsatları 


Kampüste 


6 Eti Maden İşletmeleri 23.11.2018 Eti Madende Kariyer Fırsatları Kampüste 


7 Softtech 21.12.2018 Softtech Kariyer Gezisi Softtech 


 


1. https://www.facebook.com/atilimkariyerplanlama/photos/a.430454707129610/903557563


152653/?type=3&theater 


2. https://www.facebook.com/atilimkariyerplanlama/photos/a.430454707129610/971896746


318734/?type=3&theater 


3. https://www.facebook.com/atilimkariyerplanlama/photos/a.430454707129610/979693682


205707/?type=3&theater 



https://www.facebook.com/atilimkariyerplanlama/photos/a.430454707129610/903557563152653/?type=3&theater

https://www.facebook.com/atilimkariyerplanlama/photos/a.430454707129610/903557563152653/?type=3&theater

https://www.facebook.com/atilimkariyerplanlama/photos/a.430454707129610/971896746318734/?type=3&theater

https://www.facebook.com/atilimkariyerplanlama/photos/a.430454707129610/971896746318734/?type=3&theater

https://www.facebook.com/atilimkariyerplanlama/photos/a.430454707129610/979693682205707/?type=3&theater

https://www.facebook.com/atilimkariyerplanlama/photos/a.430454707129610/979693682205707/?type=3&theater
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4. https://www.facebook.com/atilimkariyerplanlama/photos/a.430454707129610/986952671


479808/?type=3&theater 


5. https://www.atilim.edu.tr/tr/home/event/1364/seminer-dijitallesme-ve-finans-


teknolojilerinde-kariyer-firsatlari 


6. https://www.atilim.edu.tr/tr/cpa/event/2989/eti-maden-isletmeleri-ogrencilerimizle-


bulusuyor 


7. https://www.atilim.edu.tr/tr/cpa/news/3878/yazilim-toplulugu-ile-kariyer-gezisinde-


softtech-e-misafir-olduk 


 


Bireysel Kariyer Danışmanlığı: Yıl boyunca Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim 


Koordinatörlüğü’ne başvuran öğrencilere aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti 


verilmiştir. 


 Kariyer seçenekleriyle ilgili Türkiye’ de ve Dünya’da gelinen son durum hakkında bilgi 


verilmiş, ilgi alanları, becerileri ve eğilimlerini keşfetmelerine yardım ederek kişisel 


gelişimleri için bir yol haritası oluşturulmuştur. 


 Çalışmak istedikleri sektör ve bölümlerde aranan yetkinlikler hakkında bilgi verilmiş, 


bu yetkinlikleri mezuniyetten önce nasıl geliştirecekleri planlanmıştır. 


 Özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri konusunda bilgi verilmiş ve uygulamalar 


yapılmıştır. 


 Staj ve iş başvurularında izlenmesi gereken yollar ve yöntemler konusunda bilgi 


verilmiştir. 


 


Staj, İş ve Kariyer Etkinlikleri Duyuruları: 


Y ve Z kuşağının internet kullanımı alışkanlıkları nedeniyle Koordinatörlük tarafından yapılan 


etkinliklerde üniversitemiz web sitesi ve mail duyuruları dışında sosyal medya duyuruları da 


aktif olarak kullanılmaktadır. Koordinatörlüğün Instagram, Facebook ve LinkedIn hesaplarında 


staj ilanları, iş ilanları, etkinlik duyuruları ve kariyer tavsiyeleri paylaşılarak daha fazla 


öğrenciye erişim amaçlanmaktadır. 


https://www.instagram.com/atilimkariyer/ 


https://www.facebook.com/atilimkariyerplanlama/ 


https://www.linkedin.com/showcase/atilim-universitesi-kariyer-planlama-ve-ortak-egitim-


koordinatorlugu/ 


 



https://www.facebook.com/atilimkariyerplanlama/photos/a.430454707129610/986952671479808/?type=3&theater

https://www.facebook.com/atilimkariyerplanlama/photos/a.430454707129610/986952671479808/?type=3&theater

https://www.atilim.edu.tr/tr/home/event/1364/seminer-dijitallesme-ve-finans-teknolojilerinde-kariyer-firsatlari

https://www.atilim.edu.tr/tr/home/event/1364/seminer-dijitallesme-ve-finans-teknolojilerinde-kariyer-firsatlari

https://www.atilim.edu.tr/tr/cpa/event/2989/eti-maden-isletmeleri-ogrencilerimizle-bulusuyor

https://www.atilim.edu.tr/tr/cpa/event/2989/eti-maden-isletmeleri-ogrencilerimizle-bulusuyor

https://www.atilim.edu.tr/tr/cpa/news/3878/yazilim-toplulugu-ile-kariyer-gezisinde-softtech-e-misafir-olduk

https://www.atilim.edu.tr/tr/cpa/news/3878/yazilim-toplulugu-ile-kariyer-gezisinde-softtech-e-misafir-olduk

https://www.instagram.com/atilimkariyer/

https://www.facebook.com/atilimkariyerplanlama/

https://www.linkedin.com/showcase/atilim-universitesi-kariyer-planlama-ve-ortak-egitim-koordinatorlugu/

https://www.linkedin.com/showcase/atilim-universitesi-kariyer-planlama-ve-ortak-egitim-koordinatorlugu/
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Atılım Üniversitesi öğrencileri için, eğitim ve iş yaşamını birleştiren Ortak Eğitim Modeli 2017 


yılı içerisinde tanıtılmıştır. Amerika’da başlayan ve Dünyada yaygınlaşan bu model, Avrupa ve 


Uzak Doğu dâhil birçok ülkedeki Üniversitelerde değişik formatlarda eğitim sistemine girmiş 


ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Ortak Eğitim Programının amacı; Üniversitede verilen 


kuramsal ve deneysel bilgileri, iş dünyasındaki uygulamalar ile birleştirmek, iş dünyasının 


taleplerini eğitim sistemine anında adapte etmek, hem gençlerimizin iş dünyası ile 


öğrenciliklerinde karşılaşmalarını sağlamak, hem de iş dünyasının öğrencilerimizi kendi 


çalışma ortamında çalıştırıp yetiştirerek, kendine uygun nitelikli eleman ihtiyacını 


karşılamasına katkı vermektir.  


2018 yılı boyunca Fakülte ve Bölümler ile programın iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik 


toplantıları düzenlenmiştir.  


Program kapsamında 2018-2019 akademik yılı güz döneminde 5 öğrencimiz anlaşmalı 


firmalarda Ortak Eğitim Programı kapsamında eğitimlerini tamamlamıştır.  


(https://www.atilim.edu.tr/tr/cpa/page/4154/ortak-egitim-ogrencilerimiz-2018-2019) 


Bu öğrencilerden alınan geri bildirim doğrultusunda, programın öğrencilerin mesleki ve 


kişisel gelişimlerine olumlu katkı sağladığı görülmüştür. (https://www.atilim.edu.tr/tr/press/page/3201/iz-


dergisi) –sayfa48 


Öğrencilerin Ortak Eğitim Programı kapsamında çalışabilecekleri paydaş şirketler tespit 


edilmiştir ve firmalara ziyaretler yapılarak protokol imzalanmıştır. 2018 yılında 23 firma ile 


protokol imzalanmıştır. (https://www.atilim.edu.tr/tr/cpa/page/4371/ortak-egitim-anlasmasi-yapilan-


firmalar)  


Dış paydaşlar ile etkileşimin Ortak Eğitim Programı ve diğer çalışmalar için yapılan firma 


görüşmeleri özelinin dışında iç paydaşlarımızı da sürece dâhil edebilmek adına Kariyer Günleri 


etkinliği ile yapılandırılmasının faydalı olacağı düşünülmüştür. Bütün öğrenci ve 


mezunlarımızın firmalara staj başvurusu yapabilmesi, kariyer olanakları hakkında bilgi 


alabilmesi, firmalar tarafından yapılan mülakat benzetimi ve seminerlere katılabilmesi, 


firmaların işe alım süreçleri hakkında bilgi alabilmesi ve firmaların temsilcilerinden firma 


hakkında bilgi alabilmesi adına düzenlenen Kariyer Günlerine aynı zamanda iç 


paydaşlarımızdan ilgili idari ve akademik birimlerin de katılımının söz konusu olabilecektir. 


Kariyer Günleri etkinliğin temelleri 2018 yılındaki çalışmalarla atılmış olup 2019 yılında 


gerçekleştirilecek ve her yıl tekrarlanacaktır. Böylece her yıl üniversitemizde düzenlenecek 


olan Kariyer Günlerine katılacak olan 40-50 firma ile akademik ve idari kadrolarımızın 


tanışması ve çağın gereklerini yakından takip ederek üniversitemizde verilen eğitim ve 


süreçlerde yapacağımız iyileştirmelerde sektörün beklentilerini de göz önünde bulundurmak 


mümkün olacaktır. 



https://www.atilim.edu.tr/tr/cpa/page/4154/ortak-egitim-ogrencilerimiz-2018-2019

https://www.atilim.edu.tr/tr/press/page/3201/iz-dergisi

https://www.atilim.edu.tr/tr/press/page/3201/iz-dergisi

https://www.atilim.edu.tr/tr/cpa/page/4371/ortak-egitim-anlasmasi-yapilan-firmalar

https://www.atilim.edu.tr/tr/cpa/page/4371/ortak-egitim-anlasmasi-yapilan-firmalar
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Atılım Üniversitesi Teknik İşler Koordinatörlüğü, Üniversitenin teknik anlamda tüm elektrik, 


ses, görüntü, telefon, iklimlendirme sistemlerinin sorunsuz ve doğru çalışması için 


oluşturulmuş birimidir. Birimin görev ve sorumlulukları; teknik işlerinin sistemli bir şekilde 


düzenlenmesini ve hizmetin aksamadan yürütülmesini sağlamaktır.  Üniversite yerleşkesindeki 


tüm bina ve müştemilatın fiziki ve alt yapı problemlerini çözmek, elektrik ve iklimlendirme 


sistemlerinin bakım, onarım ve montajlarının yapılması, konferans, konser, eğitim vb. 


etkinliklerde ses ve görüntü sistemleri konusunda alt yapı ve teçhizat hizmetlerinin sunulması, 


telefon sistemlerinin bakım ve onarımları ile iletişimin kesintisiz yapılmasının sağlanmasıdır. 


Çalışmalarımızı teknoloji ile daha ölçülebilir ve görülebilir hale getirmek amacı ile EBYS 


sistemi üzerinden tüm çalışma arkadaşlarımızın iş taleplerini elektronik ortamdan yapması 


sağlanmıştır. Böylece talep sahibi talebinin hangi durumda olduğunu ve hangi teknik personel 


tarafından takip edildiğini anlık görebilmektedir. 


Amacımız planlı ve koruyucu bakım çalışmalarını sistematik bir hale getirerek daha sağlıklı ve 


güvenli bir ortamda teknik hizmet verebilmektir. 


Elektrik Sistemi İşleri kapsamında 1) koruyucu bakım hizmetleri, 2) elektrik pano, tesisat 


bakımları ve onarımı, 3) kesintisiz güç kaynakları (UPS) kontrolü, bakım ve onarımı, 4) dizel 


jeneratör grupları bakım ve kontrolü, 5) kompanzasyon sistemlerinin kontrol ve bakımları, 6) 


termal ölçümleme cihazı ile panoların durumlarının kontrollerinin sağlanması, 7) bina 


otomasyon sistemleri kontrolü, 8) dâhili, harici ve özel aydınlatma sistemleri, 9) elektrik, veri 


kablo çekimleri yenilenme ve tamirat işleri, 10) elektrik ve UPS sistemleri yenileme ve değişim 


çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 


Telefon-Ses Sistemi İşleri kapsamında 1) telefon tesisatı ve cihazı kurulum ve arıza giderme, 


2) telefon santrali kurulum ve numaralandırma, 3) telefon santrali bakım ve onarım hizmetleri, 


4) ses ve görüntü sistemleri cihaz bakım ve onarım hizmetleri, 5) yeni bina ve sınıf ses ve 


görüntü sistemleri kurulumu, 8) hoparlör, mikrofon, projeksiyon, akıllı tahta, akıllı masa, lazer 


işaretleyici ve benzeri kurulum ve temini, 9) konferans, sergi, konser vb. etkinliklerde sistem 


kurulması ve etkinlik boyunca destek hizmeti verilmesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 


Klima-Yangın Sistemi İşleri kapsamında 1) klima santralleri bakım ve onarım hizmetleri, 2) 


koruyucu bakım hizmetleri, 3) soğutma dolap ve cihazları bakım onarım hizmeti, 4) yangın 


algılama sistemleri bakım ve onarımları, 5) yangın sistemi arıza takip, 6) havalandırma 


sistemleri bakım onarım ve yenileme hizmetleri çalışmaları gerçekleştirilmektedir 


Koordinatör 1 kişi, Elektrik Teknisyeni 5 kişi, Ses Görüntü ve Telefon Sistemleri Teknisyenleri 


4 kişi, Soğutma ve İklimlendirme Teknisyenleri 2 kişi olmak üzere 12 personelle hizmet 


etmektedir. Mevcut organizasyonda Elektrik, İklimlendirme ve Telefon olarak adlandırılan 3 


ayrı grupta teknisyenler bulunmaktadır:  (1) Elektrik, Data, Aydınlatma İşleri Bakım Onarım 


Süreci, (2) Elektrik, Data, Aydınlatma Yeni Hat Oluşturma Süreci, (3) Konferans Salonu 


Teknik İşletme Süreci, (4) Printer Toner Dolum, Bakım Süreci, (5) Projeksiyon Cihazı Montaj 


Süreci, (6) Telefon Hat Bağlantısı Süreci 
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25 Nisan 2018 tarihinde, 2018 nolu sınıfta, EMO’dan gelen bir görevli tüm son sınıf öğrencilerine 


Elektrik – Elektronik Mühendisliğinde Etik konulu bir seminer verdi. Katılım zorunlu tutuldu ve 


seminer sonunda öğrenciler seminer konusundan kısa sınava girdiler. Katılım listesi ve öğrencilerin 


sınav sonuçları “Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Kurulu” moodle sayfasında “Eğitim Faaliyetleri 2017-


2018” altındaki “Etik Değerlendirme EE 49x” Klasör dosyasında tutulmaktadır.  


 


Üç adet semineri organize edildi: 


1) Dr. Mustafa İlker Beyaz (Antalya Bilim Üniversitesi), Alternative Power Technologies and New 


Sensing Schemes for Portable Biomedical Devices, 04.07.2018 


2) Dr. Hasan Güner (Bilkent Üniversitesi), Novel miniaturized sensors for on-site biological and 


chemical detection based on surface plasmon resonance and infrared absorption spectroscopy, 


18.07.2018 


3) Dr. Faruk Dirisaglik (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi), Phase Change Memory Devices, 


21.11.2018 


 


Uluslararası konferans katılımları (6 adet) 


1) O. Tozan, H. Tora, B. Uslu, B. Unal, E. Ceylan, "Design and Implementation of an Expressive 


Talking Mobile Robot: TozTorUs", Electronics 2018, 22nd International Conference, 18-20 June 


2018, Lithuania. 


2) M. Y. Abdulrazigh, E. Uzundurukan, A. Kara, Analysis of measurement instrumentation delay in 


modular experimental radar at C band, 26th Signal Processing and Communications Applications 


Conference (SIU), IEEE, 1-4, 2018. 


3) A. Alabish, Y. Dalveren, A. Kara, An Experimental Study towards Examining Human Body 


Movements in Indoor Wave Propagation at 18-22 GHz, IEEE International Symposium on 


Networks, Computers and Communications (ISNCC’2018), 2018. 


4) G.Bakan, S. Ayas, E. Ozgur, K. Celebi, A. Dana, “Interference Coatings for Infrared Spectroscopy 


and Colorimetric Sensing” OSA Advanced Photonics Congress, NoM3J.7, 2018 (konferans 


konşması) 


5) Tübitak 116E216 no.lu Proje faaliyetleri boyunca elde edilen çıktıların ilgili paydaşlar ve 


potansiyel kullanıcılara ulaştırılması ve yayılmasına yönelik olarak 15-18 Mart 2018 tarihlerinde 


WIN Eurasia fuarında stant açılmıştır (Sorumlu: Prof. Dr. Elif Aydın) 


6) Tübitak 116E216 no.lu Proje faaliyetleri boyunca elde edilen çıktıların ilgili paydaşlar ve 
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YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS 


DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL 


İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN 


YÖNETMELİK 


  


BİRİNCİ BÖLÜM 


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 


Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin 


yükseköğretim kurumlarındaki fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu 


bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki 


eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş ile çift anadal, yandal ve yükseköğretim kurumları 


arasında kredi aktarımında uyulması gereken usul ve esasları  düzenlemektir. 


Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yükseköğretim kurumlarındaki önlisans ve lisans 


düzeyindeki diploma programları arasındaki her türlü yatay geçişleri, çift anadal, yandal 


programları ve kredi aktarımına ilişkin hükümleri kapsar. 


Dayanak 
MADDE 3 – (1) (Değişik:RG-18/3/2016-29657) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı 


Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine ve 44 üncü 


maddesinin (c) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 


Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Yönetmelikte geçen; 


a) Çift anadal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı 


yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı 


diploma alabilmesini sağlayan programı, 


b) Değişim programı: Yurtiçi veya yurt dışı iki yükseköğretim kurumu arasında 


düzenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencilerin kısa süreli 


olarak diğer kurumda eğitim görmelerini ve bir kurumdan alınan derslerin diğer 


yükseköğretim kurumunda eşdeğer olarak kabul edilebilmesini öngören programı, 


c) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya 


bölümlerin belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere önlisans veya lisans diploması 


düzenlenen yükseköğretim programlarını, 


ç) Düzey: Önlisans veya lisans diploma programlarından her birini, 


d) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından 


içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını, 


e) Farklı Puan Türü:  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sisteminde yükseköğretim 


programlarına yerleştirmede kullanılan puanların hesaplanmasında kullanılan testler dikkate 


alınarak 2010 yılından itibaren SAY Puan Türü  (YGS -1 ile YGS -2), SÖZ Puan Türü (YGS 


-3 ile YGS -4), EA  Puan Türü (YGS -5 ile YGS -6), Matematik –Fen  (MF) Puan Türü, 


Türkçe – Matematik (TM) Puan Türü,  Türkçe – Sosyal (TS) Puan Türü, Yabancı Dil (DİL) 


Puan Türü olmak üzere yedi puan türünü; 2009 yılı ve öncesinde  ise EA-1, SAY-1, SÖZ-1, 


EA-2, SAY-2, SÖZ-2 ve DİL olmak üzere yedi puan türünü ve bu puan türlerinden SAY-1 


SAY Puan Türüne, SÖZ-1 SÖZ Puan Türüne, EA-1 EA Puan Türüne, SAY-2 Matematik –


Fen Puan Türüne, EA-2 Türkçe – Matematik Puan Türüne, SÖZ-2 Türkçe- Sosyal Puan 


Türüne, DİL ise Yabancı Dil Puan Türüne karşılığını, 


f) Genel not ortalaması: Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği döneme 


kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını, 







g) İlgili yönetim kurulu: Yükseköğretim kurumlarındaki fakültelerde fakülte yönetim 


kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, konservatuvarlarda konservatuvar 


yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu, 


h) İntibak programı: Diploma programları arasında geçiş yapılması halinde, geçiş 


yapılan diploma programının müfredatına uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve 


uygulamalardan oluşan programı, 


ı) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını, 


i) Kurum içi yatay geçiş: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu içindeki 


aynı düzeydeki diğer diploma programlarına geçişini, 


j) Kurumlar arası yatay geçiş: Bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar 


tarafından bir üniversiteye bağlı olmaksızın kurulan meslek yüksekokullarından aynı düzeyde 


başka bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından kurulan bağımsız 


meslek yüksekokullarına yapılan geçişi, 


k) Not çizelgesi: Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının 


topluca yazıldığı belgeyi, 


l) Ortak program: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna kabul edilen 


öğrencilerin önlisans veya lisans derecesi verilen bir diploma programına geçmeden önce aynı 


yükseköğretim kurumunda aldıkları derslerden oluşan programı, 


m) Uluslararası ortak diploma programı: Yükseköğretim kurumlarının yurtdışındaki 


yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek önlisans veya lisans 


diploması veren programlarında yürüttükleri uluslararası ortak eğitim ve öğretim programını, 


n) (Değişik:RG-2/5/2014-28988) Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma 


programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla 


yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanını, 


o) Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları 


taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında 


belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir 


belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı, 


ö) Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin bu 


Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime 


devam etme hakkı kazanmasını, 


p) Yükseköğretim öğrenci veritabanı (YÖKSİS): Yükseköğretim Kurulu bünyesinde 


tüm yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde öğrenim gören 


öğrencilerin bilgilerinin tutulduğu merkezi veritabanını, 


r) (Ek:RG-18/3/2016-29657)  Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı 


öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel 


durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı 


bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkanı tanınan öğrenciyi, 


ifade eder. 


  


İKİNCİ BÖLÜM 


Genel İlkeler 


Kontenjan 
MADDE 5 – (1)  Farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı 


yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı 


ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapılabilir. 


(2) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmelerde kontenjan sınırlaması bulunmayan 


diploma programlarına yatay geçişlerde kontenjan sınırlaması uygulanmaz. 


Geçişler 







MADDE 6 – (1) (Değişik:RG-18/3/2016-29657) Önlisans ve lisans diploma 


programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, 


lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 


(2) Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden 


ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci 


öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler. 


(3) Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma 


programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı 


bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci 


öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. 


(4) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma 


programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim 


programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki 


genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki 


merkezi  yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki 


taban puanına eşit veya  yüksek olması gerekir. 


(5) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren 


diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. 


Başvuru ve değerlendirme 
MADDE 7 – (1) Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan 


edilen süre içerisinde yapılır. 


(2) Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay 


geçiş için gereken asgari koşullar, üniversite senatolarınca belirlenir. 


(3) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, senatonun belirlemiş olduğu ilkeler 


çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, 


adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi 


yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate 


alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve 


ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.  


(4) Diploma programına yatay geçiş yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarının 


ilgili yönetim kurulu kararı üzerine yapılır. 


(5) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. 


(6) Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine 


dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme 


tabloları veya üniversitelerince düzenlenen karşılıklar kullanılabilir. Uygulanacak olan 


karşılık yöntemi üniversite senatosu tarafından belirlenir. 


Sonuçların ilanı ve intibak programı 
MADDE 8 – (1) Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların 


değerlendirme sonuçları, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasında duyurulur. 


Yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar yazılı olarak tebliğ edilir. 


(2) Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar 


yedek aday ilan edilir.  Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde 


sırayla yedekler çağrılır. 


(3) İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş 


yaptığı programın derslerini dikkate alarak, senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin 


hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken 


ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. 


(4) Bu Yönetmelik kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi 


tamamlanıp, geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri 


Daire Başkanlığı tarafından yükseköğretim öğrenci veritabanına (YÖKSİS) işlenir. 







 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçiş 


Kurum içi yatay geçiş kontenjanları ve taban puan şartı 
MADDE 9 – (1) Bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun 


kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, 


konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma 


programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş 


yapılabilir. 


(2) (Değişik:RG-18/3/2016-29657) Hangi dönemlerde ve hangi diploma programları 


için kurum içi yatay geçiş kontenjanı belirleneceği, her bir diploma programı için ikinci 


yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere, kontenjan ilan edilen her yıl için 


ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yıllık yüzde on beşini geçmeyecek 


biçimde dönemlere bölünerek ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır. Vakıf 


üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan 


öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarının devamı hususundaki esasları belirleme yetkisi 


üniversite senatolarına aittir. Ortak programdan sonra diploma programına geçiş uygulaması 


olan yükseköğretim kurumlarının kurum içi geçiş kontenjanı belirlenmesinde, bu diploma 


programları için senato tarafından belirlenmiş olan kontenjanlar esas alınır. 


(3) Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait 


taban puanları, varsa kurum içi yatay geçiş için senato tarafından öngörülen ilave şartlarla 


birlikte, son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde kurumun internet 


sayfasında ilan edilir. 


(4) Programların kurum içi kontenjanları aynı fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya 


meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları ile diğer fakülte, yüksekokul, 


konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesindeki diploma programları için ayrı ayrı 


belirlenebilir. 


(5) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile 


öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, 


öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli 


olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına 


eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından 


az olmaması şartı aranır. 


 (6) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde 


diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. 


Ortak programdan diploma programlarına geçiş 
MADDE 10 – (1) Ortak programa yerleşen öğrencilerin diploma programına geçiş 


yapabilmesi için kontenjanlar en geç kayıt döneminden bir hafta önce her diploma 


programının kontenjanı otuzdan az olmayacak şekilde senato tarafından belirlenir. 


(2)  Ortak programı başarı ile tamamlayan her öğrenciden, diploma programına 


geçebilmeleri için ortak programdaki diploma programı sayısı kadar tercih alınır. 


 (3) Diploma programı öncesinde ortak program uygulayan yükseköğretim 


kurumlarında, bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, merkezi sınav veya yetenek 


sınavı ile yerleştirildikleri ortak program için ÖSYM Kılavuzlarında öngörülen diploma 


programlarına, ortak programdaki genel not ortalamaları esas alınarak veya adayların merkezi 


yerleştirme puanı ile genel not ortalamasının toplanması suretiyle elde edilen yerleştirme 


puanı esas alınarak yerleştirilebilir. Adayların yerleştirme puanının eşit olması halinde 


merkezi yerleştirme puanı daha yüksek olana öncelik tanınır. Bu kriterlerden hangisinin 


uygulanacağı, üniversite senatosu tarafından belirlenir. 







(4) Diploma programı seçimi öncesinde, yabancı dil hazırlık sınıfı dışında geçirilen süre 


öğrenim süresine dahildir. 


(5) Bir puan türü ile ortak programa yerleşen adayların aynı yükseköğretim kurumu 


içinde farklı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programlarına geçişleri, bu 


Yönetmeliğin kurum içi yatay geçiş hükümlerine göre yapılır. 


  


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


Kurumlar Arası Yatay Geçiş 


Kurumlar arası yatay geçiş 
MADDE 11 – (1) Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı 


düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 


yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır. 


(2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş 


olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır. 


(3) İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş 


yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş 


başvurusu yapabilir. (Mülga son cümle:RG-21/9/2013-28772) (…) 


(4) Yükseköğretim kurumlarının belirlenen yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve 


değerlendirme takvimi, Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında ilan edilir. 


(5) Önlisans derecesi verilen diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile 


başvuru ve değerlendirme takvimi ikinci yarıyıl için Ocak ayı, üçüncü yarıyıl için ise 


Temmuz ayı içinde ilan edilir. 


(6) Lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde ikinci 


ve üçüncü sınıfları için, beş yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar için, 


altı yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için yatay geçiş 


kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi Temmuz ayı içinde ilan edilir. 


(7) Her yıl düzenli olarak ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için, ÖSYM giriş 


genel kontenjanı 50 ve 50’den az olan diploma programlarda iki, 51 ve 100 arası olan 


programlarda üç, 101 ve üzerinde olan diploma programlarda ise dört kurumlararası yatay 


geçiş kontenjanı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak fakülte, yüksekokul veya 


meslek yüksekokullarının ilgili kurulları, geçişin yapılacağı diploma programının giriş 


yılındaki kontenjanı ile yatay geçiş kontenjanı belirlenen yarıyıla kadar, programdan ilişiği 


kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları ile bu yarıyıl içinde yatay geçiş yoluyla gelmiş olan 


öğrenci sayıları arasındaki farkı aşmayacak biçimde ilave kontenjan belirleyebilirler. İlave 


kontenjan belirlenmesi halinde bu kontenjanlar en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai 


saati bitimine kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. Önlisans diploma programları için 


ikinci yarıyılda açılması istenen ilave yatay geçiş kontenjanları ise ilgili kurul tarafından 


belirlenerek, en geç Aralık ayının otuz birinci günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim 


Kuruluna bildirilir. 


 (8) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına 


yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından 


başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili 


yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında 


belgelemek şarttır. 


(9) Kontenjan sınırlaması bulunmayan açık veya uzaktan öğretim programlarına yatay 


geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Eylül ayının ilk haftasının son günü mesai saati bitimine 


kadar ilgili yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunurlar. 


(10) (Değişik:RG-18/3/2016-29657) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma 


programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakının yapılarak, bu derslere ilişkin daha 


önce alınan notlar transkripte işlenir ve not ortalamasına eklenir. 







Değerlendirme 
MADDE 12 – (1) Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli 


başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış 


biçimde ilgili yüksek öğretim kurumunun internet sayfasında ilan edilir. 


(2) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, üniversite senatosunun belirlemiş olduğu 


ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. 


Başvurular, adayların genel not ortalaması ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak 


derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan 


kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.  


 (3) Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir. 


Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır. 


Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, bu öğrencilerin yeni akademik 


yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılır. 


Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş 
MADDE 13 – (1) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim 


kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel 


kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve bu Yönetmeliğin konuyla ilgili 


hükümlerine uygun olarak diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilirler. 


(2) Bu kurumlardan 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 


Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan 


fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler diğer 


yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için başvuramazlar. 


(3) İkinci fıkra kapsamına girmeyen bir gerekçe ile birinci fıkra kapsamındaki 


yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren 


iki yıl içinde diğer yükseköğretim kurumlarına geçiş için başvurabilir. Bu başvurular 


kurumlararası yatay geçiş hükümlerine göre değerlendirilir. 


(4) (Ek:RG-16/8/2011-28027) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesinin 5 ve 6 


ncı sınıfından başarısızlık hariç sağlık sorunları nedeniyle askeri öğrenci vasfını kaybettiği 


için ilişiği kesilenlerin yükseköğretim kurumları tıp fakültesine yerleştirme işlemleri 


Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır. 


Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yurtiçindekilere yatay geçiş 
MADDE 14 – (1) Üniversite senatoları tarafından yurtdışındaki yükseköğretim 


kurumlarından yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirlenebilir. Kontenjan belirlenmesi 


halinde her bir program için kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının yarısını aşmayacak 


şekilde belirlenen yurt dışı yükseköğretim kurumları kontenjanları ile üniversite senatosu 


tarafından belirlenen başvuru şartları, kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile birlikte 


Yükseköğretim Kuruluna en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar 


bildirilir. Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında tüm yükseköğretim kurumlarının yurt 


dışı öğrenci kontenjanları ile başvuru şartları ve değerlendirme takvimi ilan edilir. 


 (2) Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim 


kurumlarına geçiş için, öğrencinin bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında 


belirlenen kurumlar arası yatay geçiş başarı şartları aranır. 


(3) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş 


yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci 


kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm 


derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran 


öğrencilerin yatay geçiş başvurusu üniversite senatosu tarafından belirlenen esaslar 


çerçevesinde yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir. 


 (4) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim 


gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans 







diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve 


kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma 


programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır. 


 (5) Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim 


programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve 


Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari 


puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından 


belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan 


edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya 


üzerindeki puanlara sahip olması gerekir. 


(6) (Ek:RG-18/3/2016-29657) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay 


geçişte, yurt dışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş 


yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 15’ini 


geçemez. Yüzde 15’in hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır. Virgülden 


sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tam sayıya 


tamamlanır. 


Yabancı uyruklu öğrenciler 
MADDE 15 – (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yabancı ülkelerden 


gelecek o ülkenin uyrukluğunda bulunan yabancı öğrencilerin kontenjanı bu Yönetmeliğin 14 


üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sınırlamaya tabi değildir. 


  


BEŞİNCİ BÖLÜM 


Çift Anadal, Yandal ve Kurumlar Arası Kredi Transferi 


Çift anadal programı 
MADDE 16 – (1) Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen lisans diploma 


programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı 


ile çift anadal programı açılabilir. 


(2) Öğrencilerin ikinci anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü 


ilgili bölümün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır. 


(3) Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, 


aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir. 


(4) İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum 


içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay 


geçiş yapabilir. 


(5) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde 


yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. 


(6) (Ek:RG-16/8/2011-28027) Öğrencinin çift anadal programında alması gereken 


dersler ve kredileri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan 


Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine 


senatonun onayı ile belirlenir. İlgili çift anadal lisans programının, öğrencinin programın 


sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış 


öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir. 


Başvuru süresi 
MADDE 17 – (1) (Değişik:RG-2/5/2014-28988) Öğrenci ikinci anadal diploma 


programına, anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört 


yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın 


başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir. 


(2) (Değişik:RG-2/5/2014-28988) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel 


not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında 


başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma 







programına başvurabilirler. Ayrıca aşağıdaki şartlar uyarınca yükseköğretim kurumları 


kontenjan belirleyebilir ve öğrenciler de bu şartlar kapsamında başvuru yapabilir: 


a) Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal diploma programındaki genel not 


ortalaması en az 100 üzerinden 70 olmak şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında 


başarı sıralaması %20 oranından az olmamak üzere üniversite senatolarınca belirlenir. 


b) Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift 


anadal yapılacak programların kontenjanları da programların kontenjanının %20’sinden az 


olmamak üzere üniversite senatolarınca belirlenir. 


c) Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan 


ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde 


yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az 


olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler. 


(3) Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla 


kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. 


(4) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının 


en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel 


not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65’e kadar düşebilir. Genel not 


ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 65’in altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma 


programından kaydı silinir. 


(5) İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak 


devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir. 


(6) Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal 


programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir. 


(7) (Değişik:RG-18/3/2016-29657) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını 


elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi 


ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı 


Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir. 


(8) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal 


diploma programından kaydı silinir.  


(9) (Değişik:RG-2/5/2014-28988) Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin 


ikinci anadal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, senato 


tarafından belirlenir. Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen ikinci anadal 


programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve 


diploma ekinde yer alır. 


(10) (Mülga:RG-2/5/2014-28988) 


Yandal programı 
MADDE 18 – (1) Yükseköğretim kurumları esaslarını ve başvuru koşullarını ilgili 


yönetim kurullarının teklifi ve senatolarının onayı ile belirleyerek, yandal programları 


düzenleyebilir. 


(2) Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi 


(yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez. 


(3) Yandal programlarının kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren 


yönetim kurulu tarafından belirlenir. 


(4) Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulları tarafından 


değerlendirilir. 


Başvuru süresi 
MADDE 19 – (1) Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken 


üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. 


(2) Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm 


kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir. 







(3) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 


100 üzerinden 65 olması gerekir. 


Krediler 
MADDE 20 – (1) Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı 


kapsamında, senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak 


zorundadır.  Bu dersler ilgili bölümler arasında kararlaştırılır,  ilgili fakülte kurullarının ve 


üniversite senatosunun onayına sunulur. 


(2) (Değişik:RG-2/5/2014-28988) Yandal programına devam edebilmesi için 


öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır. Bu 


şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu 


ve anadal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript 


ve diploma ekinde yer alır. 


(3) (Değişik:RG-18/3/2016-29657) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden 


ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla 


iki yarıyıl ek süre tanınır. 


Mezuniyet 
MADDE 21 – (1) Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal 


programındaki mezuniyetini etkilemez. 


(2) Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi 


isteğiyle bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına 


tekrar kayıt yaptıramaz. 


(3) Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan 


kaydı silinir. 


(4) Yandal programından çıkarılan öğrencilerin yandal programında almış oldukları 


derslerin ne şekilde değerlendirileceği, senato tarafından belirlenir. 


(5) Senato kararı ile, yandal programlarına ilişkin bu Yönetmelikte belirtilenlere ilave 


olarak yeni koşullar getirilebilir öngörülen asgari başarı notları yükseltilebilir. 


Değişim programları ve özel öğrenci olarak ders alma 
MADDE 22 – (1) Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı 


olan öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel 


öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya 


uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki 


yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. 


(2) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim 


süresine dahildir. 


(3) (Mülga:RG-2/5/2014-28988) 


(4) Özel öğrencilikte ve değişim programındaki öğrenciler katkı payını kayıtlı olduğu 


yükseköğretim kurumuna öder. 


(5) Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi 


aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler. 


(6) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili 


yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli 


olduğunu belgelemeleri gerekir. 


Yükseköğretim kurumlarında eşzamanlı öğrenim görme 
MADDE 23 – (1) (Değişik:RG-18/3/2016-29657) Örgün öğretim yapan yükseköğretim 


kurumlarının birden fazla aynı düzeydeki programına öğrenci kaydı yapılamaz. 


(2) Yükseköğretim kurumlarında herhangi bir örgün meslek yüksekokulu programına 


kayıtlı öğrenciler veya bu programlardan mezun olanlar, açıköğretim sistemi ile yürütülmekte 


olan ve kontenjan sınırlaması olmayan ve okudukları veya mezun oldukları önlisans 


programından farklı olmak kaydıyla açıköğretim önlisans programlarına kayıt yaptırabilirler. 







(3) Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir örgün lisans programında kayıtlı 


öğrenciler veya bu programlardan mezun olanlar, açıköğretim sistemi ile yürütülmekte olan 


ve kontenjan sınırlaması olmayan ve okudukları veya mezun oldukları lisans programından 


farklı olmak kaydıyla açıköğretim lisans veya ön lisans programlarına kayıt yaptırabilirler. 


(4) Örgün meslek yüksekokulu programları öğrencileri veya mezunlarından açıköğretim 


önlisans programına da kayıt yaptırmış olanlar lisans programlarına dikey geçiş işlemlerinde, 


mezun olacakları örgün meslek yüksekokulu veya açıköğretim önlisans programından birini 


tercih ederler. 


 (5) Örgün öğretim ile birlikte açıköğretim programına kaydolacak erkek öğrencilerin 


askerlik işlemleri, örgün öğretimdeki statülerine göre yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin 


açıköğretim programlarına kaydolmaları, askerlik işlemleri ile ilgili herhangi bir hak 


sağlamaz. Açıköğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını 


sildiren öğrenciler bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dahil tüm 


öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar. 


  


ALTINCI BÖLÜM 


Özel Durumlar 
MADDE 24 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde 


görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla 


yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki 


yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç 


bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, 


gidecekleri yükseköğretim kurumundaki diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban 


puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler. 


(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya 


babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, 


işçi ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yıl sonu 


sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Yatay 


geçiş başvurusu yapılan yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim kurulları bu yolla başvuran 


öğrencileri yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir. 


(3) Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının yükseköğretim 


kurumlarına başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın başvurduğu yükseköğretim kurumunun 


yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde her bir öğrenci 


için gerekli intibak programı hazırlanır. 


  


YEDİNCİ BÖLÜM 


Çeşitli ve Son Hükümler 
MADDE 25 – (1) Değişim programlarına katılıp gittiği yükseköğretim kurumunda 


aldığı dersleri başarı ile tamamlayan öğrencilerin yarıyıl kaybına uğramamalarını sağlamak 


için iki yükseköğretim kurumu arasında değişim öncesi ders intibakını öngören protokol 


imzalanır.  


(2) Yurt içindeki bir yükseköğretim kurumundaki uluslararası ortak diploma programına 


devam eden öğrencilerden, yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan akademik başarısızlık 


nedeniyle ilişkisi kesilenler, yurt içinde gördüğü yükseköğrenimdeki başarı notu esas alınarak, 


bu Yönetmelikteki geçiş şartları çerçevesinde kendi yükseköğretim kurumunda veya başka bir 


yükseköğretim kurumundaki eşdeğer bir diploma programına yatay geçiş yapabilirler. 


(3) Uluslararası ortak diploma programından aynı üniversite veya başka bir üniversite 


bünyesinde aynı alanda yürütülen diğer uluslararası ortak programlara; uluslararası ortak 


diploma programlarından yurt içindeki diğer diploma programlarına veya yurt içindeki bir 







diploma programından uluslararası ortak diploma programlarına yatay geçişler bu Yönetmelik 


hükümlerine göre yapılır. 


(4) (Mülga:RG-18/3/2016-29657) 


(5) Özel öğrenci veya değişim programına katılan öğrencilerin kurumlar arası yatay 


geçiş yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları diploma programında kabul edilmiş olan 


dersleri transfer edilebilir. 


Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 21/10/1982 tarihli 


ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve 


Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.  


Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş 


EK MADDE 1 – (Ek:RG-21/9/2013-28772) (Değişik:RG-2/5/2014-28988) 
(1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma 


programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da 


dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru 


takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar 


Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca 


öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından 


değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu 


durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın 


yatay geçişi kabul edilir. 


(2) (Ek:RG-18/3/2016-29657) Bu madde kapsamında eğitim gördüğü programdan 


farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden 


kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır. 


Özel durumlarda yatay geçiş 


EK MADDE 2 – (Ek:RG-21/9/2013-28772) 
(1) Şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu 


Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen ülkelerde öğrenim gören öğrenciler 


Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu konuya 


ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. 


Sorunların çözümü 


EK MADDE 3 – (Ek:RG-2/5/2014-28988) 
(1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında ortaya çıkacak sorunların 


giderilmesinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu yetkilidir. 


Mevcut çift anadal ve yan dal programları 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce 


uygulanmaya başlanan çift anadal ve yan dal programlarında, ilgili yükseköğretim kurumunun 


programın açılışında belirlediği esaslar uygulanır. 


Yürürlük 
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmeliğin kurumlar arası yatay geçişe ilişkin hükümleri 


1/6/2010 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 


Yürütme 
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür. 
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Bilişim sistemleri, bir organizasyonun amaç ve hizmetlerini yerine getirmek için bilgi 


teknolojisinin kullanımına odaklanır. Bilişim Sistemi Mühendisliği, bir kurumda bilgi 


sistemleri ile yapılabilen işler için gerekli yapıyı bir sistem bütünlüğü içinde planlayan, 


gerçekleştiren, işleten mühendisler yetiştirir. Bilişim Sistemleri Mühendisliği 


disiplinler arası bir bölümdür. Bu yüzden bilişim teknolojileri derslerinin yanında 


özellikle işletme, endüstri, bilgisayar ve yazılım mühendislik ders programlarından da 


yararlanılmaktadır (Şekil 1).  


Şekil 1 Bilişim Sistemleri Mühendisliği Disiplinlerarası Yaklaşımı 


Atılım Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nde lisans ve yüksek 


lisans (tezli) düzeyinde örgün öğretim programı uygulanmaktadır. Program dili %100 


İngilizce’dir. Bölüm Lisans programı 2006 yılında açılmış olup, ilk mezunlarını 2011 


yılında vermiştir. Bölümde an itibariyle 205 lisans ve 37 hazırlık olmak üzere 242 


öğrenci bulunmaktadır. Mezun edilen öğrenci sayısı 99’dur. Mevcut öğretim planına 


göre, öğrencilerin lisans öğrenimi boyunca 256 Avrupa Kredi Transfer Sistemi 


(AKTS) kadar kredilik ders almaları gerekmektedir. Atılım Üniversitesi yönetmeliği 


gereğince, dört yıllık lisans programını tamamlayarak Mühendislik Fakültesi’nin 


Lisans programından mezun olan öğrencilere “Lisans Diploması” verilmektedir. 


Ayrıca bölümüzde çift anadal, yandal, dikey geçiş, yatay geçiş ve uluslararası öğrenci 


değişimi programı kapsamında öğrenci dolaşımları bulunmaktadır.  Ayrıca Erasmus 


Değişim Programı kapsamında, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğrencilere 


aşağıdaki üniversitelerde bir yarı yıl eğitim görebilmektedirler (Tablo1). 


Tablo 1  Erasmus Anlaşması Bulunan Üniversite ve Ülke Bilgileri 


Üniversite Ülke 


Graz University of Technology Avusturya 


University of Ostrava Çek Cumhuriyeti 


University of Hradec Kralove Çek Cumhuriyeti 


University of Pardubice Çek Cumhuriyeti 
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Üniversite Ülke 


University of Roskilde Danimarka 


Institut National Universitaire Champollion Fransa 


Stockholm Univeristy İsveç 


Ventspils University College Letonya 


University of Malta Malta 


Poznan University of Technology Polonya 


University Economy In Bydgoszcz Polonya 


Radom Academy of Economics Polonya 


Lublin University of Technology Polonya 


Technical University of Cluj Napoca Romanya 


National Technical University of Ukraine Ukranya 


Megatrend University Sırbistan 


The Universidad Politécnica de Madrid İspanya 


 


Bölüm Yüksek Lisans Programı 2010 yılında ITSM (Information Technologies and 


Service Management) olarak başlamış ancak 2015 yılında ITM (Information 


Technologies and   Management) olarak isim değiştirmiştir. Halen 22 öğrencimiz olup 


%90’ı yabancı uyrukludur.  Tezli yüksek lisansda öğrenciler, her biri 5 AKTS olan 7 


adet kredili ders (35 AKTS), bir seminer dersi (5 AKTS) almakta ve akademik 


danışmanları yönetiminde bir yüksek lisans tezi (80 AKTS) hazırlayarak toplam 120 


AKTS ile mezun olmaktadırlar. Mezun olan öğrencilere “Tezli Yüksek Lisans 


Diploması” verilmektedir. 


Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nde henüz doktora düzeyinde eğitim 


verilmemektedir, ancak Fen Bilimleri Enstitüsü’nde açılan disiplinler arası MODES 


(Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı Doktora Programı) bünyesinde 


Bilişim Sistemleri Mühendisliği’nin ilgili dallarında doktora çalışması yapmak 


mümkündür. 


Bölümde halen 2 doçent, 4 dr. öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 1 araştırma 


görevlisi olmak üzere toplam 9 tam zamanlı öğretim elemanı bulunmaktadır 


Atılım Üniversitesi Bilişim Sistemler Mühendisliği Lisans Programı’nın kuruluş 


aşamasındaki hazırlık çalışmaları sürecinde Bölümün lisans planı, çeşitli 


üniversitelerin o zamanki mevcut programları araştırılarak hazırlanmıştır. Bu ilk plan, 
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genel çerçevesi korunmakla beraber, gerek ortaya çıkan yeni ihtiyaçların karşılanması, 


gerekse Üniversite Yönetimi tarafından tüm bölümler için uygulanması zorunlu 


kılınan bazı kararların hayata geçirilmesi kapsamında kısmı değişikliklere uğramıştır. 


2016-2017 Akademik yılı öncesinde okuyan öğrencilere uygulanan müfredat EK-A’de 


gösterilmiştir. 


Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve eğitim programlarının 


tasarlanmasında öncelikle bölümün misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda 


toplumun ihtiyaçları dikkate alınarak ilgili paydaşlarla ihtiyaç analizi çalışmaları 


yürütülmüş, gereksinimler doğrultusunda çalışmalar tekrarlanmakta ve 


geliştirilmektedir. Eğitim Amaçlarını Belirleme ve Güncelleme Süreci EK-B’de 


gösterilmektedir. 


Bu bağlamda bölüm öğrencileri ve mezunları, bölüm öğretim elemanları, işverenler, 


sivil toplum örgütleri gibi paydaşlar ile iletişime geçilmiştir. Bu iletişim bazı 


durumlarda yüz yüze görüşmeleri, Öğrenci Danışma Kurulu, Endüstri Danışma 


Kurulu toplantılarını bazı durumlarda anketler aracılığı ile veri toplamayı, bazı 


durumlarda da odak grup görüşmelerini kapsamaktadır. İç ve dış paydaş görüşleri 


bölüm kurulumuzca değerlendirilmiş, tespit edilen bulgular nasıl bir mezun profili 


amaçlandığını ortaya çıkaracak şekilde amaçlara ve müfredatlara (yeni veya 


güncelleme) yansıtılmıştır. 2016-2017 Akademik yılından itibaren bölümde okumaya 


başlayan öğrencilere uygulanan müfredat EK-C’de gösterilmiştir. Son müfredat itibari 


ile müfredat ayrışması Şekil-2’de gösterilmektedir. 


 


Şekil 2 Bilişim Sistemleri Müfredat Ayrışması 


Üniversitemiz ile kamu kurumları veya özel sektörle yapılacak COOP işbirliği Protokolü 


çerçevesinde arzu eden öğrencilerimiz 2019 yılından itibaren 4.sınıfın   1. dönemlerinde 


Ortak Eğitim Programı kapsamında yerinde işbaşı eğitimi almaya başlayacaklardır. Bu 


bağlamda hazırlanan müfredat EK-D’de yer almaktadır. 


Bölümümüzde, bilgi ve becerileriyle dünya standartlarını yakalamış, sorunların üzerine 


giderek uygun yazılım çözümleri üretebilen, yeni bilgiler edinme, özümleme ve üretme 


yetenekleri gelişmiş, etik değerleri benimsemiş dinamik Bilişim sistemleri mühendisleri 


yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede on üç program çıktısı Atılım Üniversitesi 


Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü program çıktıları olarak belirlenmiştir (EK-E). 
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Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nde, örgün öğretim programına, öğrenciler 


ÖSYM’nin yaptığı sınavlar sonucunda aldıkları MF4 türündeki puanlarla kabul 


edilmektedirler. Üniversitemizde, ÖSYS sonuçlarına göre programa yerleştirilen 


öğrencilerin kesin kayıtları; Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Öğrenci Seçme ve 


Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ile Rektörlük tarafından belirlenen ilkeler ve ilan edilen 


tarihler arasında, istenilen belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından 


yapılmaktadır. Atılım Üniversitesi’ne öğrenci kabulü, 16.06.2017 tarihli Resmi Gazete ve 


30098 sayısında yayımlanan “Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve 


Sınav Yönetmeliği”ne göre yapılmaktadır. İlgili yönetmeliğe Atılım Üniversitesi web 


sayfalarından ulaşılabilir. 


Atılım Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin akademik 


danışmanlığı, 29.01.2010 gün ve 01 sayılı Senato Kararı’nda belirtilen “Atılım Üniversitesi 


Akademik Danışmanlık Yönergesi”ne göre gerçekleştirilmektedir. Akademik danışmanlık 


yönergesine Atılım Üniversitesi web sayfalarından ulaşılabilir. 


Akademik danışman, her öğrenci için Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölüm 


Başkanlığı’nca görevlendirilen bir öğretim elemanıdır. Görevlendirme öğretim üyeleri ve 


öğretim görevlileri arasından yapılır. Akademik danışman, öğrencinin ders kayıt 


işlemlerini eğitim-öğretimin bütünlüğünü göz önünde bulundurarak ve ilgili yönetmeliğe 


uygun olarak yapılmasında öğrenciye yardımcı olur ve öğrencilere mesleki açıdan 


rehberlik eder. Danışmanlar, ayrıca öğrencilerin dönem içindeki başarı durumlarının 


izlenmesinde ve gerektiğinde sosyal sorunlarının ilgili birimlere aktarılmasında öğrencilere 


yardımcı olurlar.  


Öğrenciler; ders kayıt, ders ekleme-bırakma ve dersten çekilme gibi işlemleri için 


danışmanından onay almak zorundadır. Böylece danışmanlar öğrencilerinin her türlü 


gelişmelerinden haberdar olurlar ve yakından takip ederler. Öğrencilerin mezun oluncaya 


kadar olan süreçteki tüm bilgileri dosyalanır. Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü 


öğrencileri, yalnızca kayıt dönemlerinde veya herhangi bir başarısızlık veya olumsuzluk 


durumlarında değil, istedikleri her zaman danışmanı ile iletişime geçebileceği konusunda 


bilgilendirilir. Öğrencilerimiz staj, kariyer hedefleri, ders planlaması ve hatta mezuniyete 


yaklaştıklarında özgeçmiş oluşturma ve benzeri her türlü konuda danışmanından istediği 


zaman bilgi almaktadır. 


Atılım Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin başarı ölçme 


ve değerlendirme yöntemleri, 16.06.2017 tarihli Resmi Gazete ve 30098 sayısında 


yayımlanan “Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 


Yönetmeliği”ne göre gerçekleştirilmektedir. Bu yönetmeliğe Atılım Üniversitesi web 


sayfalarından ulaşılabilir. 


Öğrencilerin dönem içinde kayıt oldukları derslerdeki başarı durumlarını derecelendirmek 


için ara sınav, kısa süreli sınav, dönem sonu sınavı, ödev, proje ve laboratuvar sınav 


türlerinden dersin yapısına uygun olanlar gerçekleştirilir. Öğrencinin dönem sonu ders 


notu, sınav sonuçları, dönem içi çalışmalarından aldıkları notlar ile derse devam durumu 
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göz önünde tutularak belirli oranlara göre hesaplanır. Bu oranlar, dönem başlangıcında 


dersi veren öğretim elemanı tarafından dersin Bologna Formu ile uyumlu olarak 


hazırlanmış ders izlencesi ile öğrencilere MOODLE Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden 


duyurulur. Böylece, öğrenciler hangi şekilde notlandırılacaklarından dönem 


başlangıcından itibaren bilgilendirilmiş olurlar.Öğrencilere aldıkları her ders için başarı 


derecelerini belirten harf notu verilir. Harf notu, dersi veren öğretim elemanı tarafından, 


öğrencinin dönem sonu ders notu, genel sınıf ortalaması ve notların istatistiksel dağılımı 


göz önünde bulundurularak hesaplanır. 


Atılım Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 


mezuniyetlerine karar vermek ve bölümümüzün gerektirdiği tüm koşulların öğrenciler 


tarafından yerine getirildiğini belirlemek amacıyla, 16.06.2017 tarihli Resmi Gazete ve 


30098 sayısında yayımlanan “Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve 


Sınav Yönetmeliği”nde belirtilen 28. Madde olan "Ön lisans ve lisans diplomasının verilme 


şartları" dikkate alınmaktadır. Bu yönetmeliğe Atılım Üniversitesi web sayfalarından 


ulaşılabilir. 


İlgili yönetmelikteki mezuniyet şartı maddesine göre; 


 Ön lisans/lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün 


programındaki dersleri en az (DD) notuyla, not ortalamasına katılmayan dersleri ise 


(S) notuyla tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2,00/4,00 altında 


olmaması gerekir. Genel not ortalaması 3,00'dan 3,49'a kadar olan öğrenciler Onur, 


3,50 veya daha yukarı olan öğrenciler Yüksek Onur öğrencisi olarak mezun olurlar. 


 Bir öğrencinin mezuniyetine/diplomasına hak kazanabilmesi için lisans eğitim 


programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış ve en az 240 AKTS’lik ders almış 


olması zorunludur. 


 Öğrencinin mezuniyete hak kazanması, ilişiği kesilerek diploma veya mezuniyet 


belgesinin verilebilmesi için, öğrencinin Üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin 


tamamını yerine getirmesi ve öğretim ücreti borcunun bulunmaması gerekir. 


Yukarıda belirtilen mezuniyet maddelerine ek olarak öğrencilerin öğrenim süreleri ile ilgili 


uymaları gereken kuralların belirtildiği 27. Madde olan "Öğrenim Süresi" maddesi de 


önem taşımaktadır. Bu maddeye göre; 


 Üniversitede dört yıllık lisans öğreniminin normal süresi sekiz yarıyıldır. 28. 


maddedeki koşulları sağlayanlar daha kısa sürede mezun olabilirler. Bu 


Yönetmelikte belirtilen meşru bir sebep olmaksızın öğrenciler bir yıl yabancı dil 


hazırlık sınıfı hariç kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden 


başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın normal 


eğitim öğretim süresi dört yıl olan lisans programlarını yedi yılda tamamlamak 


zorundadır. 


 Azami öğretim süresi sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun 
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olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek 


sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere 


bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan 


öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından 


yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. 


Kayıtlı bulundukları programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer 


not aldıkları halde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını 


sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem 


öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız 


sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce 


alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst 


üste veya aralıklı olarak toplam üç akademik yılda hiç girmeyen öğrenci, sınırsız 


sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak 


kullanma durumunda olan öğrenciler sınavına girdiği her bir ders için Mütevelli 


Heyetince belirlenen sınav ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, 


sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 


Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü'nde öğrencilerin mezuniyetine karar verebilmek 


amacıyla ilgili yönetmelikte belirtilen kurallar çerçevesindeki koşulların sağlanıp 


sağlanmadığı kontrol edilmektedir. Tüm bu koşulları sağlayan öğrenciler mezun olmaya 


hak kazanırlar. 


Bölüm öğrencilerinin bilimsel gelişimini sağlayabilmek için çağdaş mekânlarda gerek 


bölüm gerekse destek aldıkları diğer laboratuvarlar; bilgisayar sistemleri, veri iletişimi ve 


ağları, imalat gereçleri, deney ve test cihazları gibi gerekli tüm donanımlarla 


desteklenmiştir. Bu bağlamda öğrencilerimizin yararlandığı 9 laboratuvar aşağıdadır 


(Tablo-2). 


Tablo 2  Öğrencilere Hizmet Veren Laboratuvarlar 


Laboratuvar Bölüm 


İşletim Sistemleri BİLGİSAYAR MÜH. 


Bilgisayar Ağları BİLGİSAYAR MÜH. 


Çoklu Ortam BİLGİSAYAR MÜH. 


Sayısal Devreler ve Mikro İşlemciler BİLGİSAYAR MÜH. 


Bulutta Büyük Veri ve Eğitim YAZILIM MÜH. 


Bilişim Sistemleri BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜH. 


Elektrik ve Manyetizma FİZİK 


Mekanik FİZİK 
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Laboratuvar Bölüm 


Ortak Bilgisayar DEKANLIK 


 


Araştırma kapsamında Yayınlar açısından Bölüm öğretim elemanları 2018 yılında 7 yayın 


yapmışlardır. Bir önceki yıla göre mukayesesi ve an itibari ile değerlendirme sürecinde 


olan makaleler aşağıda olduğu gibidir. Ayrıca Yayın listesi EK-G’dedir.  Proje açısından 


ise 2018 yılı içerisinde bir TÜBİTAK-1001 projesi (“Kablosuz Çoklu Ortam Duyarga 


Aglarında Gözetleme Uygulamaları için Füzyon-Tabanlı Çatı Tasarımı ve Gelistirilmesi – 


2015/2018”) bitirilmiş olup diğer projeler (2 Sanayi Destekli Proje ve 2 Ulusal yarışma) 


disiplinler arası bir yaklaşımla sürdürülmektedir (EK-F)  


Tablo 3  Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Faaliyet Durumu  


Makale 2017 2018 


Hakem  
WoS Kabul 


Topla


m 
WoS Kabul 


Topla


m 


Korhan Ertürk       2 


Murat Koyuncu    2  2 2 


Sacip Toker    1  1 2 


Yavuz İnal    2  2  


Ekrem Yılmaz       1 


Tuna Hacaloğlu 2  2 1  1 2 


Seda Çamalan    1  1  


Buğra Şahinoğlu        


Toplam 2  2 7  7 9 
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EKLER 


EK-A Bilişim Sistemleri Mühendisliği Müfredatı (2016-17 Dönemi Öncesi) 


 


Ders Kodu Ders Adı Snf T R/L C ECTS


CMPE109 Fundamentals of Computing 1 2 1 2 2,5


CMPE113 Computer Programming I 1 2 2 3 4


MATH151 Calculus I 1 4 2 5 7


PHYS101 General Physics I 1 3 2 4 6


CEAC105 General Chemistry 1 3 2 4 5


ENG101 English Communication Skills I 1 3 0 4 3,5


17 9 22 28


Ders Kodu Ders Adı Snf T R/L C ECTS


ISE102 Intro. To Management Information Systems 1 3 0 3 3,5


CMPE114 Computer Programming II 1 3 2 4 5


MATH152 Calculus II 1 4 2 5 7


PHYS102 General Physics II 1 3 2 4 6


ENG102 English Communication Skills II 1 3 0 3 3,5


16 6 19 25


Ders Kodu Ders Adı Snf T R/L C ECTS


ISE261 Business and e-Commerce 2 3 0 3 6


CMPE225 Object-Oriented Programming 2 3 2 4 8


CMPE251 Discrete Computational Structures 2 3 0 3 7


EE203 Digital Circuits and Systems 2 3 2 4 6


MATH275 Linear  Algebra 2 4 0 4 6


ENG201 Advanced Communication Skills 2 3 0 3 3


19 4 21 36


Ders Kodu Ders Adı Snf T R/L C ECTS


SE212 Human Computer Interaction 2 3 0 3 8


CMPE226 Data Structures 2 3 0 3 8


IE220 Probability and Statistics 2 3 0 3 5


MATH276 Differential Equations 2 4 0 4 6


ENG204 Presentation Skills 2 3 0 2 3


ISE -GE2SP1 General Elective 4 3 0 3 3


19 0 18 33


4.
 D


ö
n


em
1.


 D
ö


n
em


2.
 D


ö
n


em
3.


 D
ö


n
em


ISE-CUR-2008-2009 Güz Dönemi - 1
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Ders Kodu Ders Adı Snf T R/L C ECTS


ISE301 Multimedia Systems 3 3 0 3 5


ISE311 Internet Programming 3 3 2 3 5


TURK401 Turkish Language I 4 2 0 2 2


CMPE341 Database Design and Management 3 3 2 4 7


ISE-AE3FA1 Area Elective (A) 3 3 0 3 5


ISE-AE3FA2 Area Elective (A) 3 3 0 3 5


ISE399 Summer Practice I 3 0 0 0 6


17 4 18 35


Ders Kodu Ders Adı Snf T R/L C ECTS


ISE332 IT Infrastructure and Architecture 3 3 0 3 5


ISE314 Data Warehousing and Mining 3 3 0 3 5


SE346 Software Engineering 3 2 2 3 6


CMPE334 Computer Networks 3 3 2 4 6


TURK402 Turkish Language II 4 2 0 2 2


IE305 Engineering  Economy 3 3 0 2 5


16 4 17 29


Ders Kodu Ders Adı Snf T R/L C ECTS


ISE493 Project Orientation 4 2 0 2 5


CMPE431 Operating Systems 4 3 2 4 5


HIST101 Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution I  1 2 0 2 2


ISE353 Information Systems Development 3 3 0 3 10


ISE AE4FA1 Area Elective (A) 4 3 0 3 5


ISE GE4FA2 General Elective 4 3 0 3 4


ISE499 Summer Practice II 4 0 0 0 10


16 2 17 41


Ders Kodu Ders Adı Snf T R/L C ECTS


ISE426 Computer Security 4 3 0 3 5


ISE494 Senior Project 4 4 0 4 9


ISE AE4SP1 Area Elective (B) 4 3 0 3 5


ISE AE4SP2 Area Elective (B) 4 3 0 3 5


HIST102 Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution II  1 2 0 2 2


15 0 15 26


42 147 253


2 16


5.
 D


ö
n


em
6.


 D
ö


n
em


7.
 D


ö
n


em
8.


 D
ö


n
em
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EK-B Eğitim Amaçlarını Belirleme ve Güncelleme Süreci 
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EK-C  Bilişim Sistemleri Mühendisliği Müfredatı  (2016-17 Dönemi Sonrası) 


 


Ders Kodu Ders Adı Snf T R/L C ECTS


CMPE109 Fundamentals of Computing 1 2 1 2 2,5


CMPE113 Computer Programming I 1 2 2 3 4


MATH151 Calculus I 1 4 2 5 7


PHYS101 General Physics I 1 3 2 4 6


CEAC105 General Chemistry 1 3 2 4 5


ENG101 English Communication Skills I 1 4 0 4 3,5


HIST111 Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution I  1 2 0 2 2


20 9 24 30


Ders Kodu Ders Adı Snf T R/L C ECTS


ISE102 Intro. To Management Information Systems 1 3 0 3 3,5


CMPE114 Computer Programming II 1 3 2 4 5


MATH152 Calculus II 1 4 2 5 7


PHYS102 General Physics II 1 3 2 4 6


ENG102 English Communication Skills II 1 4 0 3 3,5


HIST112 Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution II  1 2 0 2 2


HIST221 History of Civilization 1 3 0 3 3


22 6 24 30


Ders Kodu Ders Adı Snf T R/L C ECTS


ISE261 Business and e-Commerce 2 3 0 3 6


CMPE225 Object-Oriented Programming 2 3 2 4 8


CMPE251 Discrete Computational Structures 2 3 0 3 7


MATH275 Linear  Algebra 2 4 0 4 6


ENG201 Advanced Communication Skills 2 3 0 3 3


16 2 17 30


Ders Kodu Ders Adı Snf T R/L C ECTS


SE212 Human Computer Interaction 2 3 0 3 8


CMPE226 Data Structures 2 3 0 3 8


IE220 Probability and Statistics 2 3 0 3 5


MATH276 Differential Equations 2 4 0 4 6


ENG202 Presentation Skills 2 3 0 2 3


16 0 15 30


4.
 D


ö
n


em


ISE-CUR-2016-2017 Güz Dönemi - 1


1.
 D


ö
n


em
2.


 D
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n
em


3.
 D
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Ders Kodu Ders Adı Snf T R/L C ECTS


ISE-AE3FA1 Area Elective  (A) 3 3 0 3 5


ISE311 Internet Programming 3 3 2 3 5


ISE353 Information Systems Development 3 3 0 3 10


CMPE341 Database Design and Management 3 3 2 4 7


ENG301 English for Career Development I 3 3 0 3 3


ISE399 Summer Practice I 3 0 0 0 6


15 4 16 36


Ders Kodu Ders Adı Snf T R/L C ECTS


ISE332 IT Infrastructure and Architecture 3 3 0 3 5


ISE314 Data Warehousing and Mining 3 3 0 3 5


SE346 Software Engineering 3 2 2 3 6


CMPE338 Computer Networks and Operating Systems 3 3 2 4 6


SE328 Algorithms and Optimization Methods 3 3 0 3 5


ENG302 English for Career Development II 3 3 0 3 3


17 4 19 30


Ders Kodu Ders Adı Snf T R/L C ECTS


ISE493 Project Orientation 4 2 0 2 5


ISE-AE4FA1 Area Elective (A) 4 3 0 3 5


ISE-AE4FA2 Area Elective (B) 4 3 0 3 5


ISE-AE4FA3 Area Elective (A/C) 4 3 0 3 5


ISE-GE4FA1 General Elective 4 3 0 3 4


ISE-GE4FA2 General Elective 4 3 0 3 4


TURK401 Turkish Language I 4 2 0 2 2


ISE499 Summer Practice II 4 0 0 0 10


19 0 19 40


Ders Kodu Ders Adı Snf T R/L C ECTS


ISE426 Computer Security 4 3 0 3 5


ISE494 Senior Project 4 4 0 4 9


ISE -AE4SP1 Area Elective (A) 4 3 0 3 5


ISE -AE4SP2 Area Elective (B) 4 3 0 3 5


GE-3 General Elective 4 3 0 3 4


TURK402 Turkish Language II 4 2 0 2 2


18 0 18 30


48 152 256


2 16


5.
 D
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em
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7.
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EK-D Bilişim Sistemleri Mühendisliği Müfredatı (COOP) 


 


 


1. Semester


Course Code Course Name Theory
Application/ 


Laboratory
Credit ECTS


CMPE113 Computer Programming I 2 2 3 4,0


MATH151 Calculus I 4 2 5 7,0


PHYS101 General Physics I 3 2 4 6,0


CEAC105 General Chemistry 3 2 4 5,0


ENG101 English Communication Skills I 4 0 4 3,5


CMPE109 Fundamentals of Computing 2 1 2 2,5


HIST111 Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution I  2 0 2 2,0


30,0


2. Semester


Course Code Course Name Theory
Application/ 


Laboratory
Credit ECTS


ISE102 Intro. To Management Information Systems 3 0 3 3,5


CMPE114 Computer Programming II 3 2 4 5,0


MATH152 Calculus II 4 2 5 7,0


PHYS102 General Physics II 3 2 4 6,0


ENG102 English Communication Skills II 4 0 3 3,5


HIST112 Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution II  2 0 2 2,0


HIST221 History of Civilization 3 0 3 3,0


30,0


3. Semester


Course Code Course Name Theory
Application/ 


Laboratory
Credit ECTS


ISE261 Business and e-Commerce 3 0 3 6,0


CMPE225 Object-Oriented Programming 3 2 4 8,0


CMPE251 Discrete Computational Structures 3 0 3 7,0


MATH275 Linear  Algebra 4 0 4 6,0


ENG201 Advanced Communication Skills 3 0 3 3,0


30,0


4. Semester


Course Code Course Name Theory
Application/ 


Laboratory
Credit ECTS


SE212 Human Computer Interaction 3 0 3 8,0


CMPE226 Data Structures 3 0 3 8,0


IE220 Probability and Statistics 3 0 3 5,0


MATH276 Differential Equations 4 0 4 6,0


ENG202 Presentation Skills 3 0 2 3,0


30,0


5. Semester


Course Code Course Name Theory
Application/ 


Laboratory
Credit ECTS


ISE-AE3FA1 Area Elective  (A) 3 0 3 5,0


ENG301 English for Career Development I 3 0 3 3,0


ISE353 Information Systems Development 3 0 3 10,0


CMPE341 Database Design and Management 3 2 4 7,0


ISE311 Internet Programming 3 2 3 5,0


ISE399 Summer Practice I 0 0 0 6,0


36,0


6. Semester


Course Code Course Name Theory
Application/ 


Laboratory
Credit ECTS


ISE332 IT Infrastructure and Architecture 3 0 3 5,0


ISE314 Data Warehousing and Mining 3 0 3 5,0


SE346 Software Engineering 2 2 3 6,0


CMPE338 Computer Networks and Operating Systems 3 2 4 6,0


SE328 Algorithms and Optimization Methods 3 0 3 5,0


TURK401 Turkish Language I 2 0 2 2,0


ISE493 Project Orientation 2 0 2 5,0


34,0
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EK-E Bilişim Sistemleri Mühendisliği Program Çıktıları Listesi 


Kod Açıklama 


PÇ1 


Matematik, fen bilimleri ve bilişim sistemleri mühendisliği disiplinine özgü 


konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, 


karmaşık mühendislik 


problemlerinde kullanabilme becerisi. 


PÇ2 


Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme 


becerisi; 


bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 


PÇ3 


Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, 


belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern 


tasarım 


yöntemlerini uygulama becerisi. 


PÇ4 
Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin 


analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve 


7. Semester


Course Code Course Name Theory
Application/ 


Laboratory
Credit ECTS


ISECOOP401 COOP Area Elective 1 3 0 3 5,0


ISECOOP403 COOP Area Elective 2 3 0 3 5,0


ISECOOP405 COOP Area Elective 3 3 0 3 5,0


ISECOOP491 COOP General Elective 1 3 0 3 4,0


ISECOOP493 COOP General Elective 2 3 0 3 4,0


ISE499 Summer Practice II 0 0 0 10,0


23+10


8. Semester


Course Code Course Name Theory
Application/ 


Laboratory
Credit ECTS


ISE494 Senior Project 4 0 4 9,0


ISE426 Computer Security 3 0 3 5,0


ISE -AE4SP1 Area Elective (A) 3 0 3 5,0


ISE -AE4SP2 Area Elective (B) 3 0 3 5,0


GE-3 General Elective 3 0 3 4,0


TURK402 Turkish Language II 2 0 2 2,0


ENG302 English for Career Development II 3 0 3 3,0


33,0


Curriculum Total 256,0







Atılım Üniversitesi  


2018 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu 


EK: Mühendislik Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği 
 


 


15 
 


 


kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 


PÇ5 


Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilişim sistemleri mühendisliği 


disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, veri toplama, sonuçları 


analiz etme ve yorumlama becerisi. 


PÇ6 


Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel 


çalışma 


becerisi. 


PÇ7 


a) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı 


raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum 


yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi 


b) En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım 


ve 


üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat 


verme 


ve alma becerisi 


PÇ8 
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki 


gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 


PÇ9 


a) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci 


b) Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında 


bilgi 


PÇ10 


a) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki   


uygulamalar hakkında bilgi 


b) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık 


c) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. 


PÇ11 


Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda 


sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan 


sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda 


farkındalık 


a) Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal 


boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik 


alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi 


b) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık 
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EK-F Bilişim Sistemleri Mühendisliği Projeleri 


Proje -1    Küp Uydular  için Yerli  Yönelim Sistemi (Tepki Tekeri)  Geliştirilmesi 


 


Proje-2   Üniversite Eğitiminde mPAD5 ve eKitap Kullanımı  
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Yarışma 1  Türkiye Model Uydu Yarışması (Ulusal - Katılımcı – Multidisipliner)  


 


Yarışma 2  Atılım Üni. Yazılım Projeleri Yarışması (Ulusal - Düzenleyici – 


Multidisipliner)  
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EK-G Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Yayınları (2018) 


1.Accessibility evaluation of top university websites: a comparative study of Kyrgyzstan, 


Azerbaijan, Kazakhstan and Turkey 


By: Ismailova, Rita; Inal, Yavuz 


UNIVERSAL ACCESS IN THE INFORMATION 


SOCIETY   Volume: 17   Issue: 2   Special Issue: SI   Pages: 437-445  Published: JUN 2018 


2.University students' heuristic usability inspection of the national library of Turkey 


website 


By: Inal, Yavuz 


ASLIB JOURNAL OF INFORMATION 


MANAGEMENT   Volume: 70   Issue: 1   Pages: 66-77   Published: 2018 


3.An intelligent multimedia information system for multimodal content extraction and 


querying 


By: Yazici, Adnan; Koyuncu, Murat; Yilmaz, Turgay; et al. 


MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS   Volume: 77   Issue: 2   Pages: 2225-


2260   Published: JAN 2018 


4.Impact of repetitive listening, listening-aid and podcast length on EFL podcast 


listening 


By: Sendag, Serkan; Gedik, Nuray; Toker, Sacip 


COMPUTERS & EDUCATION   Volume: 125   Pages: 273-283   Published: OCT 2018 


5.Understanding key skills for information security managers 


By: HusamHaqaf MuratKoyuncu 


INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION 


MANAGEMENT   Volume: 43   Pages: 165-172   Published: DEC 2018 


6.What We Know about Software Test Maturity and Test Process Improvement 


By: Garousi, Vahid; Felderer, Michael; Hacaloglu, Tuna 


IEEE SOFTWARE   Volume: 35   Issue: 1   Pages: 84-92   Published: JAN-FEB 2018 


7.GENDER DETECTION USING 3D ANTHROPOMETRIC MEASUREMENTS BY 


KINECT 


By: Camalan, Seda; Sengul, Gokhan; Misra, Sanjay; et al. 


METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS   Volume: 25   Issue: 2   Pages: 253-


267   Published: 2018 
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Yazılım Mühendisliği 2018 Yayın Faaliyetleri 
Öğretim Elemanı 
(Ad-Soyadı) 


Makaleler (2018) Proje 
(2018) 


 SCI-Exp, SSCI, AHCI Makaleleri (2018) 
 


 


Çiğdem Turhan Turhan, Ç. Ve Akman, İ. (2018) Integration of Social Media into 
Higher Education: A Comparative Study on Perceptions of Faculty 
and Students, International Journal of Engineering Education, vol. 
34, no.6, p. 1812–1821. 
 


 


Çiğdem Turhan Akman, İ., ve Turhan Ç. (2018), Investigation of employers’ 
performance expectations for new IT graduates in individual and 
team work settings for software development, Information 
Technology and People, vol. 31, Issue 1, pp.199-214. 
 


 


Çiğdem Turhan Turhan, Ç. ve  Akman, İ. (2018), Male and female differences in the 
use of social media for learning purposes, Innovations in Education 
and Teaching International, vol.55, issue:5, pp. 533-543, doi: 
10.1080/14703297.2017.1407250. 
 


 


Çiğdem Turhan Kalem, G. ve Turhan Ç. (2018) “Technological Advancements in the 
Healthcare Domain”, International Journal of Scientific Research in 
Information Systems and Engineering Volume 4, issue 1, June – 
2018, pp. 57-59. 
 


 


Çiğdem Turhan Kalem, G. ve Turhan Ç. (2018) “Comparison of Classification 
Algorithms: A Case Study for Physical Activity Recognition”, 
International Journal of Scientific Research in Information Systems 
and Engineering Volume 4, issue 1, June – 2018, pp. 53-56. 
 


 


Çiğdem Turhan Alakus, B., Aydın, Ö., Çetin, M.S., Çınar, E.R., Güçlü, T., 
Leblebicioğlu, S., Sarı, A.İ., Yazgan, A., Yıldız, E., Turhan, Ç., 
Koyuncu, M. ve Karakaya, Z. (2018) Twitter verileri ile Türkçe 
dilinde duygu analizi, International Eurasian Conference on 
Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), 
November 22-23, 2018 Ankara, Turkey, p. 2319-2323. 
 


 


Çiğdem Turhan Alakus, B., Aydın, Ö., Çetin, M.S., Çınar, E.R., Güçlü, T., 
Leblebicioğlu, S., Sarı, A.İ., Yazgan, A., Yıldız, E., Turhan, Ç., 
Koyuncu, M. ve Karakaya, (2018)  Z. Twitter Verileri ile Duygu 
Analizi için Sistem Mimarisi Önerisi, International Eurasian 
Conference on Science, Engineering and Technology 
(EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey, 
p. 2324-2327. 


 


Nergiz Ercil Çağıltay Topalli, D., & Cagiltay, N. E. (2018). Eye-Hand Coordination 
Patterns of Intermediate and Novice Surgeons in a Simulation-
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http://se.atilim.edu.tr/personel/publishDetails/id/6017?lang=en
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Based Endoscopic Surgery Training Environment. JOURNAL OF 
EYE MOVEMENT RESEARCH, 11(6). 


Nergiz Ercil Çağıltay Dalveren, G. G. M., & Cagiltay, N. E. (2018). Using Eye-Movement 
Events to Determine the Mental Workload of Surgical 
Residents. JOURNAL OF EYE MOVEMENT RESEARCH, 11(4). 


 


Nergiz Ercil Çağıltay Topalli, D., & Cagiltay, N. E. (2018). Improving programming skills 
in engineering education through problem-based game projects 
with Scratch. Computers & Education, 120, 64-74. 


 


Nergiz Ercil Çağıltay Menekse Dalveren, G. G., & Cagiltay, N. E. (2018). Insights from 
surgeons’ eye-movement data in a virtual simulation surgical 
training environment: effect of experience level and hand 
conditions. Behaviour & Information Technology, 37(5), 517-537. 


 


Nergiz Ercil Çağıltay Menekse Dalveren, G. G., Cagiltay, N. E., Ozcelik, E., & Maras, H. 
(2018). Insights From Pupil Size to Mental Workload of Surgical 
Residents: Feasibility of an Educational Computer-Based Surgical 
Simulation Environment (ECE) Considering the Hand 
Condition. Surgical innovation, 25(6), 616-624. 


 


Nergiz Ercil Çağıltay Karsli, M. B., Karabey, S., Cagiltay, N. E., & Goktas, Y. (2018). 
Comparison of the discussion sections of PhD dissertations in 
educational technology: the case of Turkey and the 
USA. Scientometrics, 117(3), 1381-1403. 


 


Alok Mishra What Do Software Practitioners Really Think About Software 
Process Improvement Project Success? An Exploratory 
Study  Niazi, Mahmood; Mishra, Alok; Gill, Asif Qumer ARABIAN 
JOURNAL FOR SCIENCE AND 
ENGINEERING   Volume: 43   Issue: 12   Pages: 7719-
7735   Published: DEC 2018 


HiCure 
EU 
Project 
(From 
October 
2015 
onward
s) 


Alok Mishra Algorithm for adaptive learning process and improving learners' 
skills in Java programming language 
By: Gavrilovic, Nebojsa; Arsic, Aleksandra; Domazet, Dragan; et 
al. COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING 
EDUCATION  Volume: 26   Issue: 5   Special Issue: SI   Pages: 1362-
1382  Published: SEP 2018 


 


Alok Mishra Empirical analysis of change metrics for software fault prediction 
Choudhary, Garvit Rajesh; Kumar, Sandeep; Kumar, Kuldeep; et 
al. COMPUTERS & ELECTRICAL 
ENGINEERING   Volume: 67   Pages: 15-24   Published: APR 2018 


 


Alok Mishra Knowledge management in requirement elicitation: Situational 
methods view Mishra, Deepti; Aydin, Secil; Mishra, Alok; et al. 
COMPUTER STANDARDS & INTERFACES   Volume: 56   Pages: 49-
61   Published: FEB 2018 


 


Alok Mishra Statistical Usage Testing at Different Levels of Testing 
Kaur, Kamaldeep; Khatri, Sunil Kumar; Mishra, Alok; et al. 
JOURNAL OF UNIVERSAL COMPUTER 
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SCIENCE   Volume: 24  Issue: 12   Pages: 1800-
1820   Published: 2018 


Alok Mishra Cloud-Based Test Tools: A Brief Comparative View 
Kilinc, Nergiz; Sezer, Leyla; Mishra, Alok 
CYBERNETICS AND INFORMATION 
TECHNOLOGIES   Volume: 18  Issue: 4   Pages: 3-
14   Published: 2018 


 


Alok Mishra Using Agent-Based Methodologies in Healthcare Information 
Systems, Abdalla, Reem; Mishra, Alok 
CYBERNETICS AND INFORMATION 
TECHNOLOGIES   Volume: 18  Issue: 2   Pages: 123-
132   Published: 2018 
 


 


Alok Mishra Text Classification Using Word Embedding in Rule-Based 
Methodologies: A Systematic Mapping Aubaid, Asmaa 
M.; Mishra, Alok, TEM JOURNAL-TECHNOLOGY EDUCATION 
MANAGEMENT  INFORMATICS   Volume: 7   Issue: 4   Pages: 902-
914   Published: NOV 2018 
 


 


Alok Mishra Quality and Reliability Engineering: Trends and Future Directions  
Mishra, Alok; Khatri, Sunil Kumar; Kapur, P. K.; et al. JOURNAL OF 
UNIVERSAL COMPUTER 
SCIENCE   Volume: 24  Issue: 12   Pages: 1677-
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Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi 5/2/2018 tarihli ve 2018/11352 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 


Eki Karar ile Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur.  Yüksek Öğrenim Kurulu’nun 2019 yılı 


içinde ilgi karar ve onamasını takiben, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınması 


planlanmaktadır. (T.C. Resmi Gazete sayı 30361 tarih 15.03.2018) 


Tıp Fakültesinin var oluş amacı ulusal, bölgesel, küresel boyutlarda toplum sağlığını korumayı 


ve mükemmele ulaştırmayı hedefleyen,  yaşam boyu öğrenme becerisine sahip ve bağımsız 


düşünebilen çağdaş hekim - bilim insanı yetiştirmektir. 


Tıp Fakültesinin ileri görüşü Ülkenin en seçkin tıp bilimleri araştırma merkezlerinden biri 


olmak için; Profesyonellik, Mükemmellik ve Takım Çalışması üzerinden öğrenmeye, 


çalışmaya ve araştırmaya yardımcı olan işlevsel, güvenli ve rahat bir ortam sağlamak, tıp 


alanındaki lider bilim insanlarını çekmek, onlara ilham vermek ve yetiştirmektir. 


Tıp Fakültesinin preklinik dönemleri (dönem I-III) kampüs içerisinde yeni modifiye edilen tıp 


fakültesi binasında eğitim göreceklerdir. Klinik dönemleri (dönem IV-VI) afiliye olduğumuz 


Medicana Ankara hastanesinde öğrenimlerine devam edeceklerdir. Eğitim öğretim ve araştırma 


faaliyetleri bu iki birim arasında sürdürülecektir.  


Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Programı temel amacı: Ülkemizin öncelikli sağlık 


sorunlarını bilen; birinci basamak sağlık örgütlenmesi düzeyinde sağlığın korunması ve 


geliştirilmesi için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlik ile donanmış; mesleğini etik kuralları 


gözeterek uygulayan, karşı karşıya olduğu sağlıkla ilgili durumları etkin bir şekilde anlayabilen, 


değerlendirebilen ve yönetebilen, sağlık sorunlarını takım anlayışı içinde çalışarak çözebilecek 


şekilde evrensel niteliklere sahip, sağlık alanında üstlendiği görevleri nitelikli bir şekilde yerine 


getirebilen; araştırmacı ve sorgulayıcı olan; yaşam boyu öğrenmeyi sürdürme tutum ve 


becerisini kazanmış; ulusal ve uluslararası düzeylerde kabul edilebilen ölçütlere uygun 


hekimler yetiştirmektir. 


Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin birincil hedefi; yukarıda ifade edilen evrensel özelliklere 


sahip Tıp Doktorları yetiştirmektir. Tıp Fakültemiz eğitimini dünyadaki en önemli küresel lisan 


olan İngilizce dilinde sürdürecektir. Bu sayede; öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız 


arasındaki iletişim sorunu ortadan kaldırılarak çağdaş ve küresel bir Tıp eğitimi hizmeti 


verilecektir. Bunun ötesinde; eğitim dilinin İngilizce olması sayesinde hekim ihtiyacı çok fazla 


olan çevre ülkelerden gelecek öğrencilerin uyum sağlayabileceği bir eğitim atmosferi 


oluşturulacaktır. 


Bunları yaparken üç yaklaşım birlikte benimsenecektir:  


a) Eğitim dâhil olmak üzere sağlığa ilişkin tüm süreçlerde biyo‐psiko‐sosyal ve kültürel 


perspektif; 


b) Eğitim çıktılarına (yeterliklere) dayalı yaklaşım; 


c) Probleme /“task”a dayalı (semptoma / duruma, çekirdek hastalığa / klinik probleme dayalı)  


yaklaşım. 
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Bu yaklaşım ile eğitim programının planlanmasından, geliştirilmesine ve uygulanmasına kadar 


problemi merkeze alan ve eğitim uygulamalarında ağırlıklı olarak probleme dayalı öğrenme 


yöntemini kullanan probleme dayalı veya bunun klinik eğitimde devamı olan “task” dayalı 


eğitim sistemleri kastedilmektedir. Burada, eğitim programını çeşitli bilimlerin içeriklerinden 


başlayarak geliştirmek yerine, belirlenmiş “semptomlar / durumlar” ve “çekirdek hastalıklar / 


klinik problemlerden” hareketle geliştiren, yukarıdan aşağıya bir akış ile eğitim içeriklerini ve 


yöntemlerini daha sonra belirlenmiş bu semptomlara / durumlara / problemlere göre belirleyen 


program geliştirme yaklaşımı kastedilmektedir. Eğitim programımızın en temel hedeflerinden 


bir tanesi de Tıp eğitimi süresince yatay ve dikey entegrasyonun mükemmel bir biçimde 


sağlanmasıdır. 


Programımız, dünyada ve ülkemizde geçerli olan önemli akreditasyon ve uzmanlık sınavlarına, 


fakülte bünyesinde hazırlık imkânları sağlar; öğrenciler USMLE, FLEX ve TUS gibi sınavlar 


için kampüsten ayrılmadan gerekli desteği alabilirler. 


Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi tıp eğitimi, tıp eğitimindeki Ulusal 


Çekirdek Müfredatı karşılayan, öğrenci merkezli, topluma, probleme ve yeterliğe dayalı, 


sistematik ve spiral tarzda entegre bir eğitim modelidir. Aşağıdaki üç alanı kapsamaktadır:  


Temel bilimler: Tıp eğitiminin dayandığı temel bilimler (genetik, anatomi, embriyoloji, 


fizyoloji, biyokimya vb) ve bu bilimlerin tıp eğitimine yönelik içerikleri.  


Klinik bilimler: Tıp eğitiminde ele alınacak klinik bilimler (patoloji, klinik farmakoloji, halk 


sağlığı, epidemiyoloji, klinik mikrobiyoloji / enfeksiyon kontrolü, immünoloji, dahili ve cerrahi 


bilimler vb) ve bu bilimlerin içerikleri.  


Davranış bilimleri ve sosyal bilimler: Sağlık özelinde araştırma planlama ve biyoistatistik, 


psikoloji, sosyoloji, antropoloji, sağlık yönetimi vb. alanlara yönelik içerikler. 


Bunların yanı sıra, nitelikli tıp eğitiminin diğer bir boyutunun da profesyonellik (insani, 


toplumsal ve mesleki değerler) olması gerektiğinden; tüm müfredat boyunca, profesyonellik 


boyutunu öğrencilerimize kazandıracak olan yeterliklerin işlendiği entegre bir eğitim modeli 


uygulanacaktır.  


Profesyonelliğe yönelik eğitim içerisinde:  


a) İletişim becerileri, kişilerarası ilişkiler ve ekip çalışması   


b) Etik ve mesleki değerler ve sorumluklar  


c) İnsani, toplumsal ve kültürel değerler ve sorumluluklar  


d) Reflektif uygulama ve sürekli gelişim  


e) Sağlık sistemleri/ politikaları, yönetim ve toplum yönelimli hekimlik  


f) Eğitim ve danışmanlık, yer alacaktır. 
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Bu model çerçevesinde altı yıllık eğitim üç aşamalı yapılandırılmıştır:  


1. Klinik Öncesi Dönem (Dönem I, II, III) 


2. Klinik eğitim (Dönem IV ve V) 


3. İntörnlük Dönemi (Dönem VI) 


Klinik öncesi dönemde, ilk yıl; "sağlıkta ve hastalıkta insan vücudu" başlığı altında; sağlıklı bir 


bireyde, vücudun normal yapı ve işlev bilgisi, hastalık durumunda bu yapı ve işlevin nasıl 


değiştiği, kuramsal ve uygulamalı dersler ile öğrencilere kazandırılacaktır. İkinci yıl; "bilgi ve 


becerilerin bütünleştirilmesi" teması altında, bir önceki yıl sağlıklı ve hastalıklı organizmanın 


farklarını öğrendikten sonra, hastalıklı bir vücudun oluşturduğu yakınma ve belirtilerin 


bulunması, neden olabilecek hastalıkların ayırıcı tanısının yapılması ve bu yakınma ve 


bulguların tedavisinin planlanması üzerine odaklanılacaktır. Klinik öncesi son yıl olan üçüncü 


yılda; "hasta hikayelerinden gerçek hastaya geçiş" başlığı altında; önceki yıllarda kağıt üzerinde 


gördüğümüz hasta hikayelerinden gerçek hastalara geçiş için gereken beceriler üzerinde 


durulacak, hastalık tanılarının konularak yakınma ve bulgulardan çok hastalığın tedavisinin 


üzerinde eğitim yapılandırılacaktır. 


Klinik eğitim dönemi, klinik ortamlarda gerçek hastalarla uygulamalara ağırlık verecek şekilde 


yapılandırılan klinik stajlar ve bunları destekleyecek yarıyıllık teorik dersler şeklinde 


yapılandırılmıştır. Öğrencilerin başarıları hasta başı sınavlar ve pratik uygulamalar, sözlü 


sınavlar, çoktan seçmeli testler, öğrenci karneleri ile değerlendirilmektedir. 


İntörnlük dönemi, öğrencilerin sağlık ekibi içinde aktif olarak çalışarak ve mesleki yeterliklerde 


yetkin hale gelerek mesleki yaşamlarına hazırlanmalarını sağlayan eğitim dönemidir. 


Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde her eğitim döneminde zorunlu ders ve stajlara ilaveten 


seçmeli dersler ve klinik stajlar yer almaktadır. Seçmeli ders/stajlar ile öğrencilere ilgi 


duydukları tıp ve tıp ile ilgili alanlarda derinlemesine öğrenme fırsatı yaratılmaktadır.   


Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitimi Programında, öğrenme etkinlikleri 


ve yöntemleri şu şekilde planlanmıştır:  


1) Etkileşimli amfi/sınıf dersleri  


2) Küçük gruplarla yürütülen olguya/probleme dayalı etkileşimli öğrenme etkinlikleri (takıma 


dayalı öğrenme, probleme dayalı öğrenme, olgu tartışması, klinik tutorial)  


3) Kritik durum tartışmaları  


4) Hasta başı eğitimler  


5) Beceri laboratuvarları ve simulasyon merkezlerinde gerçekleştirilen yapılandırılmış 


öğrenme etkinlikleri,  


6) Maket ve modellerle uygulama, 


7) Projeye dayalı öğrenme etkinlikleri, 


8) Bilgisayara dayalı öğrenme,  


9) Standardize hastalarla uygulama, canlandırma (role play),   


10) Sunum ve paneller, 
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11) Alan çalışmaları. 


 


Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programında öğrencilerin 


öğrenme kazanımlarının ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde birden çok ve farklı türlerden 


yöntemler kullanılmaktadır. Bunlar; yıllara / evrelere göre belirlenmiş, yayınlanmış, öğrenciler 


ve öğretim üyeleri ile paylaşılmış, Amaç ve öğrenim hedefleriyle uyumluluğu gösterilmiş ve 


geçerliği sağlanmış,  öğrenmeyi destekleyecek şekilde planlanan ve uygulanan yöntemlerdir.    


Değerlendirme sistemi ile ilgili yenilikler ve gelişmeler izlenerek, yararlılığı kanıtlanmış yeni 


uygulamalarla bu sistem sürekli geliştirilecek şekilde düzenlenmiştir. 


Değerlendirme yöntem ve araçları:   


1) Çoktan seçmeli (olguya dayalı)  sorulardan oluşan sınavlar, olgulara dayalı modifiye yazılı 


sınavlar, yapılandırılmış sözlü sınavlar  


2) Klinik beceri laboratuvarları ve simule ortamlarda gözlem ve değerlendirme: Standardize 


Hastalar -SH, Nesnel Yapılandırılmış Klinik Akıl Yürütme, Nesnel Yapılandırılmış 


Uygulama Sınavı, Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınavı (OSCE)  


3) İş başında değerlendirme: Mini klinik sınav (Mini-CEX), profesyonellik mini 


değerlendirme sınavı (P-MEX), uygulamaya yönelik/girişimsel becerilerin doğrudan 


gözlenmesi ve değerlendirilmesi (DOPS), olguya dayalı tartışma (CbD)  


4) Projeye dayalı değerlendirme ve gelişim izlem dosyası (portfolio) 


5) Eğitim sürecinde performans değerlendirme (Probleme Dayalı Öğrenme, İletişim, Alan ve 


Kanıta Dayalı Tıp Dersleri vb.)  


6) Proje/poster/rapor/seminer değerlendirme yöntemleri  


Öğrencilerin, mezuniyet öncesi eğitim sürecine katılımı, çeşitli kurulların eğitime ilişkin 


toplantılarına öğrenci temsilcilerinin katılımı ile sağlanmakta ve program geliştirme 


çalışmalarında öğrenci geribildirimleri dikkate alınmaktadır. 


Öğrencilere, kariyer, psikolojik, sosyal danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, “Öğrenci 


Akademik ve Sosyal Danışma Kurulu ve alt kurulları” ile verilmektedir. Öğrencilerin sosyal, 


kültürel ve sportif faaliyetlere katılımları, Atılım Üniversitesi ve Tıp Fakültesi bünyesindeki 


toplantı salonları, kütüphaneler, spor salonları, olimpik yüzme havuzu gibi çeşitli alt yapı 


olanakları ile sağlanmaktadır. 


Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim; aynı yerleşkede bulunan amfiler, küçük grup 


çalışmaları için derslikler, laboratuvarlar, pratik salonları ile yürütülmektedir. Medicana 


Araştırma ve Uygulama Hastanesi, ayaktan, yatan hasta, laboratuvar ve görüntüleme birimleri, 


ameliyathaneleri ve acil servisleri ile yeterli klinik deneyim olanaklarına sahip bulunmaktadır. 


Tıp eğitiminde ulusal ve uluslararası işbirliği Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi 


Aracılığı ile yürütülmektedir. Bu bağlamda Farabi ve Erasmus değişim programları 


duyurulmakta ve katılımlar idari ve maddi olarak desteklenmektedir. 
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Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetimi; Dekan, iki Dekan Yardımcısı, Fakülte Kurulu, 


Yönetim Kurulu ile Temel, Cerrahi ve Dâhili Bilimler Bölüm Başkanlıkları, Anabilim ve Bilim 


Dalı Başkanlıkları şeklinde yapılandırılmıştır. Bu yönetim yapısı kapsamında, mezuniyet 


öncesi eğitimin yürütülmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak işbirliği içinde çalışacak şekilde 


örgütlenmiş çeşitli kurul, birim ve gruplar görev yapmaktadır. 


Düzenli olarak alınan, analizi yapılan ve raporlanan öğrenci ve öğretim elemanı geribildirimleri 


ile program sürekli değerlendirilecektir. Program amacının gerçekleşme düzeyi ile ilgili bu 


geribildirimler, her dönem sonunda öğrenci ve öğretim elemanlarına uygulanan çeşitli anketler 


(dersin ve dersin öğretim elemanının verimliliği vs.) ile sağlanacaktır.  


Öğrenci başarısı düzenli izlenecek ve değerlendirmeleri eş zamanlı yapılacaktır.  Bu 


değerlendirmeler için programın tüm bileşenleri ve sonuçları izlenecektir. Bununla 


yetinilmeyip dış değerlendirme yöntem ve süreçleri de programa dâhil edilecektir.   


Öğrencilerin kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hekimliğin uzmanlık alanlarına 


yönelmeleri gerekmektedir. Bu konuda öğretim elemanlarımız tarafından etkin danışmanlık 


mekanizması ile öğrencilerin tıpta uzmanlık alanlarını tanıması sağlanarak etkin 


yönlendirmeler yapılarak öğrencilerin uzmanlık alanı ile ilgili dersleri ve intörn uygulama 


alanlarını seçmeleri sağlanacaktır.  


Programdan mezun olan öğrencilerimizin başarısı, mezun profili oluşturularak üniversitemiz 


tarafından takip edilecektir. Mezunlarımızın istihdam oranları ve çalıştıkları kurumlar takip 


edilerek kendi mesleki kariyerlerindeki ilerlemeleri takip edilecektir. 


Akademik kariyer planlayan mezunlarımızın saygın üniversitelerde Tıpta Uzmanlık öğrenimi 


için kabul edilme oranları da başarıyı izlemede önemli bir veri olarak kabul edilecektir. 


Program değerlendirme sonuçları mutlaka; Programın geliştirilmesinde ve iyileştirilmesinde 


kullanılacak şekilde düzenli olarak raporlanacak ve bu açılardan değerlendirilecektir. Elde 


edilen sonuçlar ayrıca eğitimi yönetenler, akademik görevliler ve öğrencilerle paylaşılacak, 


programın geliştirilmesinde ve iyileştirilmesinde kullanılacaklardır. 


Son olarak programın kalitesi ulusal ve uluslararası akreditasyon çalışmaları ile ölçülecektir. 
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2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanması planlanan müfredat aşağıdaki gibidir: 


DÖNEM I 


Ders 
Kodu 


Ders Adı Z/S T U Hafta AKTS 


MED101 Tıbba Merhaba Z 3 2 4 6 


MED103 Tıbbın Temel Prensipleri Z 3 2 4 6 


MED105 Hücreden Embriyoya İlk Adım Z 6 4 8 12 


MED102 Çevre ve Toplum Sağlığı Z 5 2 6 8 


MED104 Sağlık ve Yaşam Z 5 2 6 8 


MED106 Araştırma Projeleri I Z 2 4 4 6 


HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (İngilizce) Z 2 0 16 2 


HIST112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (İngilizce) Z 2 0 16 2 


HIST221 Uygarlık Tarihi Z 3 0 16 3 


ENG101 Akademik İngilizce I Z 4 0 16 3,5 


ENG102 Akademik İngilizce II Z 4 0 16 3,5 


 TOPLAM     60 


 
 


DÖNEM II 


Ders 
Kodu 


Ders Adı Z/S T U Hafta AKTS 


MED201 Organ Sistemlerinin Temelleri I Z 4 2 4 5 


MED203 Organ Sistemlerinin Temelleri II Z 4 2 4 5 


MED205 Hastalık ve Sağlıkta İmmün Sistem Z 4 2 4 5 


MED207 Lokomotor sistem Z 4 2 4 5 


MED202  Hematopoetik Sistem Z 3 2 3 5 


MED204 Dolaşım Sistemi Z 5 2 5 7 


MED206 Solunum Sistemi Z 4 2 4 6 


MED208 Endokrin Sistem  Z 4 2 4 6 


ENG201 Akademik İngilizce III Z 3 0 16 3 


ENG202 Akademik İngilizce IV Z 3 0 16 3 


 Seçmeli S 3 0 16 3 


 Seçmeli S 3 0 16 3 


MED209 Araştırma Projesi I Z 0 4 16 2 


MED210 Araştırma Projesi II Z 0 4 16 2 


 TOPLAM     60 


 
 
 
 


DÖNEM III 


Ders 
Kodu 


Ders Adı Z/S T U Hafta AKTS 


MED301 Sindirim Sistemi Z 5 2 5 7 


MED303 Sinir Sistemi Z 6 4 6 9 


MED305 Üreme Sistemi Z 5 2 5 7 


MED302 Boşaltım Sistem Z 4 2 4 6 


MED304 Duyu Sistemi Z 4 2 4 6 
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MED306 Pediatriden Geriatriye Z 8 4 8 11 


ENG301 İş Yaşamı İçin İngilizce I Z 3 0 16 3 


ENG302 İş Yaşamı İçin İngilizce II Z 3 0 16 3 


 Seçmeli S 4 0 16 2 


 Seçmeli S 4 0 16 2 


MED321 Araştırma Projesi III Z 0 2 16 2 


MED322 Araştırma Projesi IV Z 0 2 16 2 


 TOPLAM     60 


 


DÖNEM IV 


Ders 
Kodu 


Ders Adı Z/S T U Hafta AKTS 


MED401 Klinik Bilimlere Giriş Z 7 4 6 9 


MED403 İmmün Sistem Z 2 4 3 6 


MED405 Hematopoetik Sistem Z 2 4 3 6 


MED407 Dolaşım Sistemi Z 3 4 4 7 


MED402 Solunum Sistemi   Z 3 4 4 7 


MED404 Endokrin Sistem Z 3 4 4 7 


MED406 Sindirim Sistemi Z 3 4 4 7 


MED408 Boşaltım Sistemi Z 3 4 4 7 


TURK401 Türk Dili I Z 2 0 16 2 


TURK402 Türk Dili II Z 2 0 16 2 


 TOPLAM     60 


 


DÖNEM V 


Ders 
Kodu 


Ders Adı Z/S T U Hafta AKTS 


MED501 Sinir Sistemi Sağlığı ve Hastalıkları Z 5 6 6 11 


MED503 Duyusal Sistem Sağlığı ve Hastalıkları Z 4 4 4 8 


MED505 Üreme Sağlığı ve Hastalıkları Z 5 6 6 11 


MED502 İskelet Kas Sistemi Sağlığı ve Hastalıkları Z 3 6 5 9 


MED504 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Z 7 8 8 15 


 Seçmeli S 2 4 3 6 


 TOPLAM     60 


 
 


DÖNEM V SEÇMELİLER 


Ders 
Kodu 


Ders Adı Z/S T U Hafta AKTS 


MED506 Anesteziyoloji ve Reanimasyon S 2 4 3 6 


MED508 Bulaşıcı Hastalıklar S 2 4 3 6 


MED510 Onkoloji S 2 4 3 6 


MED512 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi S 2 4 3 6 
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DÖNEM VI 


Ders 
Kodu 


Ders Adı Z/S T U Hafta AKTS 


MED601 Acil Tıp Z 2 16 8 10 


MED602 Genel Cerrahi ve Anesteziyoloji Z 1 8 4 5 


MED603 İç Hastalıkları Z 3 24 12 15 


MED604 Kadın Hastalıkları ve Doğum Z 1 8 4 5 


MED605 Pediatri Z 2 16 8 10 


MED606 Psikiyatri Z 1 8 4 5 


MED607 Halk Sağlığı Z 1 8 4 5 


 Seçmeli S 1 8 4 5 


 TOPLAM     60 


 


DÖNEM VI SEÇMELİLER 


Ders 
Kodu 


Ders Adı Z/S T U Hafta AKTS 


MED609 Nöroloji S 1 8 4 5 


MED610 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları S 1 8 4 5 


MED611 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon S 1 8 4 5 


MED612 Göğüs Cerrahisi S 1 8 4 5 


MED613 Üroloji S 1 8 4 5 
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2018 Yılında Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu (ASHY)'nun SHY-147 Temel 


Bakım Eğitimi Organizasyonu yetkisine sahip bir yükseköğretim okulu haline getirilmesine 


karar verilmiştir. Bu kapsamda 2018 yılı sonuna kadar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 


(SHGM)'nün gereksinimlerine uygun olarak Sorumlu Müdür, Eğitim Müdürü, Sınav Müdürü 


ve Kalite Müdürü'nden meydana gelen bir Temel Bakım Eğitimi Organizasyonu oluşturulmuş 


ve SHY-147 Temel Bakım Eğitim yetki belgesi almak için çalışmalara başlanmıştır. Eğitim 


kadrosu, müfredat ve SHGM'nin gereksinimi olan mevzuat ile ilgili çalışmalar 2019 yılı Ocak 


ayına kadar tamamlanarak söz konusu belge için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne Ocak 


2019'da başvurulmuştur.  


Atılım Üniversitemiz Sivil Havacılık Yüksekokulumuz sadece lisans düzeyinde eğitim veren 


bir kurumdur. Lisansüstü eğitim verilmediği için yüksekokulumuzun araştırma ve geliştirme 


faaliyetleri de oldukça kısıtlı kalmaktadır. Zaten Yüksekokulumuzun kuruluş amacı da sivil 


havacılık sektörüne hizmet verecek personellerin ve bakım onarım elemanlarının 


yetiştirilmesidir. Bu açıdan bakıldığında Havacılık Yönetimi bölümündeki öğrencilerimiz 


havacılık konusunda yer hizmetlerine ait tüm işletim aktivitelerine hizmet vermek amacıyla 


eğitim görmektedirler. Uçak Motor-Gövde Bakım bölümü öğrencilerimiz ise isminden de 


anlaşılacağı üzere, hava araçlarının uçuşlarını emniyetli bir şekilde sağlamak için gerekli olan 


tüm bakım, yenileme ve değiştirme işlemelerinden sorumlu olan teknisyenlerin eğitilmelerini 


hedeflemektedir.  Uçak üzerindeki elektrik ve elektronik cihazlarının çalışmaları, seyrüsefer 


sistemleri, ölçüm ve kontrol sistemlerinin kontrolleri ise Uçak Elektrik ve Elektronik 


bölümümüzün ana amacını oluşturmaktadır. Yukarıda belirtilen 3 havacılık bölümlerine 


ilaveten Sivil Havacılık Yüksekokulumuzun bir de Pilotaj bölümümüz bulunmaktadır. Bu 


bölüm da daha ziyade havayolu şirketlerine pilot yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Bu okuldan 


mezun olacak pilot adaylarımız, pilot adayları olarak ve ATPL lisanslarını alarak mezun 


olabilmektedirler. Havayollarında çalışmaya başlamaya hazır durumdadırlar. Sadece almaları 


gereken eğitim ise hangi tip uçağı uçuracaklarsa o uçak tipine özgün eğitimi kapsayan Tip 


Eğitimlerini tamamladıktan sonra 2 inci pilot olarak havayolu şirketlerinde uçmaya 


başlayabilmektedir.  


Görüldüğü gibi Yüksekokulumuz daha ziyade hizmet sektörüne eleman yetiştiren lisans 


seviyesinde eleman yetiştiren bir okul olduğu için araştırma faaliyetlerine ağırlık 


verilmemektedir.  Fakat yine de öğretim üyelerimiz kendi araştırma konularındaki çalışmalarını 


sürdürmektedirler.  


SHY-147 yetkilendirme çalışmaları kapsamında Gövde ve Motor Bakım Atölyesi, Hidrolik ve 


Pnömatik Tasarım ve Bakım Atölyesi, Tahribatsız Muayene Atölyesi (Ultrasonic, Eddy 


Current, Manyetik Parçacık, Sıvı Penetrant ve Boroskop) laboratuvarlarımız iyileştirilmiştir ve 


bu sene içinde bu laboratuvarlarımıza oldukça önemli yatırımlar yapılmıştır.  


2018 yılında Uçak Elektrik-Elektronik Bölümümüz için de 3 ayrı laboratuvar geliştirilme 


çalışmaları yapılmıştır. Geliştirilen bu laboratuvarlar sırasıyla, Uçak Seyrüsefer-Haberleşme 


laboratuvarı, Uçak Elektrik Sistemleri laboratuvarı ve Uçak Kokpit Aletleri Laboratuvarlarıdır. 


Söz konusu laboratuvarlarda uçak üzerindeki sistemlerin birebir yer aldığı gerçek uçak 


malzemeleri, kablo ve cihazları kullanılarak oluşturulan eğitim setleri eklenmiştir. Bu setler 
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sayesinde öğrencilerimiz sanki uçak içindeymiş gibi bu sistemleri kullanarak uçak başında iş 


başı eğitime gitmeden önce genel boyutları ile uçak elektrik-elektronik sistemlerini tanıma 


şansına sahip olacaklardır.   


SHY 147 yetkilendirme çalışmaları kapsamında sadece Pratik uygulamalı derslerimiz için 


laboratuvar imkanlarının geliştirilmesi/ iyileştirilmesi hedeflenmemiş bu arada derslerimizin 


içerikleri de gözden geçirilerek daha uygulama dönük hale getirilmişlerdir. SHY 147 


yetkilendirilmesi yapılmadan önce mevcut müfredatımızdaki alan derslerimize ait ilgili 


modüller için (modül 1, 2, 3, 4, 5 6, 8, 9) SHGM’den kredilendirme (muafiyet) yetkileri de 


alınmıştır. Bundan böyle bu bölümlerde okuyan öğrencilerimiz söz konusu derslerden 75/100 


ve daha üzeri not almaları halinde bahsi geçen SHGM modül yükümlülüklerini bölümümüzde 


yerine başarıyla tamamlamış olacaklar ve ayrıca daha sonra sınava girmeyeceklerdir. 


Kredilendirme çalışmalarına ilaveten SHY 147 kapsamındaki tüm derslerimiz gözden 


geçirilerek SHGM mevzuatına uygun olarak modül dersleri ile bağlantılı hale getirilmiştir. 


Böylece müfredatımızdaki derslerimizle Mevzuattaki modül dersleri tamamen birbirleri ile 


paralel bir hale gelmişlerdir. Bu nedenle 2019 Güz döneminden itibaren tamamen yepyeni bir 


müfredat ile eğitimlerimize başlanılacaktır.  


Ders programlarındaki değişiklikler sadece bununla kalmamıştır. Aynı zamanda teorik 


derslerimiz ile paralel olarak uygulama derslerimiz de değiştirilmiştir. Uygulamalı 


derslerimizin hem sayısı hem de nitelikleri arttırılarak daha sistematik ve kaydı tutulabilir bir 


hale getirilmiştir. Bundan böyle öğrencilerin uygulamalı derslerdeki başarı ve devam durumları 


da kayıt altına alınmıştır. Öğrenciler katıldıkları her uygulamalı derslerde pratik eğitmenlere 


yapmış olduğu çalışmasının gösterecek ve bu çalışmayı kayıt defterlerinde kayıt altına 


alacaklardır. Böylece öğrencilerin devam durumları da kontrol altına alınmış olacaktır. 


Öğrenciler bu “tasklar” den değerlendirmelere tabii tutulacaklar hem devam hem de başarı 


durumları göz önüne alınarak notlandırılacaktır. Daha sonra bu değerlendirmeler SHGM 


tarafından onaylanıp gerekli yetkilendirilme hakkına sahip olacaklardır.  


Görüldüğü gibi sivil havacılık eğitiminde hiç bir şansa bırakılmamış her şey yazılı kurallar ile 


çerçevelenmiştir. Bir taraftan YÖK tarafından denetlenen yüksekokulumuzun eğitim kalitesi 


diğer taraftan da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü mevzuatları çerçevesinde denetlemeye tabii 


tutulmaktadır.    


SHY-147 Onaylı Bakım Eğitim Kuruluşu olmak üzere hazırlıkları müteakip SHGM’ye yapılan 


başvuru neticesinde 7-9 Ocak tarihinde SHGM tarafından denetimden geçilmiş, ortaya çıkan 


eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için 26-27 Mart 2019 tarihlerinde yapılacak ikinci denetim 


neticesinde başarılı olunması halinde Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu 


tarafından SHY-147 Yetkilendirilme Belgesi alınmış olacaktır. Belgenin alınması ile birlikte 


2019-2020 güz döneminden itibaren Uçak Gövde Motor Bakımı ve Uçak Elektrik ve Elektronik 


Bölümlerinde SHY-147 ile uyumlu, pratik eğitim olarak SHGM tarafından öngörülen esaslar 


uygun yeni müfredat aktif hale getirilecektir. Bu müfredat mezunları müteakiben SHGM 


tarafından yapılacak belgelendirme öncesindeki modül sınavlarından muaf tutulacaktır. Ayrıca 
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lisanslama öncesinde yapılacak pratik eğitim süresi ile de öğrenciler önemli bir avantaj 


kazanacaktır. 


SHYO bölümlerimizin tüm programları sürekli olarak izlenmektedir. Özellikle Motor Gövde 


ve Elektrik ve Elektronik Bakım Bölümlerimizin programları sürekli olarak Sivil Havacılık 


Genel Müdürlüğümüz tarafından izlenmektedir. SHY 147 kapsamında yetkilendirilme 


alındıktan sonra bu denetlemeler hem önceden haber vererek hem de önceden habersiz olarak 


yapılabilmektedir. Bu denetlemeler sırasında yapılan eksikliklerin durumuna göre Sivil 


Havacılık Genel Müdürlüğü gerekirse SHY 147 yetkimizi askıya alabilmektedir. Bu tip 


denetlemelerde, SHY 147 yönetmelikleri ile yetkilendiriliş Bakım Kuruluşu olduğumuzu 


belgeleyen ve uyulması gereken kurallarımızı belgeleyen adeta bir “Anayasa” hükmünde olan 


BEKAD dokümanımızda belirtilen ve söz verilen her türlü uygulamaya harfiyen uymamız 


beklenmektedir.  Bu kuralların dışındaki herhangi bir uygulamamız ve/veya bu kuralları hiçe 


sayan bir uygulama içinde olmamız kesinlikle kabul edilemez. O nedenle Bu iki Bölümümüzün 


programları ve müfredatı SHGM tarafından sürekli olarak kontrol altındadır. Bu kurallara 


ilaveten bu iki bölümümüz ve diğer iki bölümlerimiz, Havacılık Yönetimi ve Pilotaj 


Bölümlerimiz Yüksek Öğretim Kurumu tarafından sürekli olarak izlenmektedir. Bu 


bölümlerimizdeki program değişiklikleri için üniversite Senatosunun kararları gerekmektedir. 


Bu kararlar olmadan hiç bir şekilde müfredat değişikliklerinin yapılması söz konusu olamaz.  


Sivil Havacılık Türkiye’de çok hızlı gelişen bir sektördür. O nedenle Atılım Üniversitesi SHYO 


da bu hızlı gelişime ayak uydurmak durumundadır. Çok hızlı gelişen Havacılık teknolojileri 


şüphesiz beraberinde yeni kavramları ve yeni metodolojileri de getirmektedir. Özellikle bazı 


eğitimlerin çevrimiçi (On-line) ve uzaktan yapılması gibi gelişmeler önümüzdeki yıllarda 


gündeme gelebilecektir. Şüphesiz Atılım Üniversitesi bu gelişmeleri sürekli olarak izleyerek 


programlarındaki gereken değişimleri yapacaktır.  


Atılım Üniversitesi SHY okulunda eğitim öğrenci merkezlidir. Öğrencilerimizin memnuniyeti 


eğitimin ana unsurudur. O nedenle öğrencilere sürekli olarak sene sonlarında almış oldukları 


derslerden memnuniyet yoklamaları /anketleri yapılmaktadır. Öğrenciler sene sonunda aldıkları 


derslerin öğretim üyelerini ve aldıkları derslerdeki memnuniyet durumlarını bu anketlere de 


yansıtmaktadırlar. Bu anketlere katılım hemen hemen %100 oranındadır. Ayrıca öğrencilerin 


bu öğretim üyesi değerlendirme notları Atılım Üniversitesi Öğretim üyeleri performans 


Yönetim sistemi içerisinde değerlendirilmektedir. Öğretim üyelerinin öğrencilerden aldıkları 


bu değerlendirme notları onların sene sonundaki performans değerlendirmelerinde etkili 


olmaktadır.   


Ayrıca SHYO bölümlerimizdeki öğrenciler için sene içinde tanıtım/tanışma programları 


yapılmaktadır. Bu toplantılarda bölüm öğrencileri ile bölüm öğretim üyeleri ve idarecileri 


birbirlerini dinlemek ve sorunlarına çözüm aramaktadırlar. Öğrenciler sıkıntılarını ve ders 


programlarındaki eksiklikleri öğretim üyeleri ile paylaşmaktadırlar. Bu toplantılar bölüm 


içindeki bağların daha da kuvvetlenmesine ve her iki tarafın da birbirlerini daha iyi tanımalarına 


fırsat vermektedir. Samimi bir ortam içinde gerçekleşen bu toplantılarda öğrenciler rahatça 


dertlerini anlatabilmektedirler.  
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Öğretim üyelerimiz dersin ilk gününde dersin içeriğini, ders kurallarını, yapacağı ara sınavlarını 


ve final sınavlarını bu sınavların tarihlerini ve sınıf geçme notuna olan yüzdelerini belirten 


bilgileri vermektedirler.  Bu bilgilerin doğrultusunda derslerin işlenmesine geçilmektedir. Sivil 


Havacılık Eğitimi uygulamalı ağırlıklı bir eğitimdir. Bu nedenle öğrencilerimizin iş 


becerilerinin geliştirilmesi için laboratuvar ortamında uygulamalı eğitime çok büyük önem 


verilmektedir. Bu amaçla Atılım Üniversitesi Esenboğa Havaalanında pratik eğitimlerin gerçek 


bir bakım kuruluş ortamında yapılmasını sağlamak amacıyla bir Uçak Hangarı inşa etmiştir. 


Sivil Havacılık Eğitim merkezi adı verilen bu hangar öğrencilerimiz tarafından haftanın her 


günü kullanılmaktadır. Bu hangarda öğrencilerimize gerçek uçak üzerinde uygulamalı olarak 


söküp takma işlemleri başlarında bulunan pratik eğitmenler gözetiminde yaptırılmaktadır. Daha 


sonra öğrenciler yapmış oldukları bu teknisyenlik becerileri üzerinden değerlendirilmektedir. 


En önemlisi de yapılan bu teknisyenlik işlemlerinin hemen hepsinin öğrencilerin kayıt 


defterlerine işlenmesidir. Öğrenciler tuttukları defterlerinde bu çalışmalarını tüm eğitimleri 


boyunca taşımaktadırlar. Daha sonra öğrencilerin bu çalışma süreleri ve yapmış oldukları 


teknisyen hizmetleri SHGM tarafından değerlendirilmektedir.  


SHGM denetimi sonucunda alınacak SHY-147 Onaylı Bakım Eğitim Kuruluşu hazırlık 


çalışmaları kapsamında Uçak Gövde Motor Bakımı ve Uçak Elektrik ve Elektronik 


Bölümlerinin laboratuvar ve deneysel olanakları çok genişletilmiş ve gerçek bir havayolu 


şirketinde yapılabilen tüm uçak bakım faaliyetlerinin yapılabileceği bir kapasiteye 


kavuşulmuştur.  


Esenboğa Hava Alanında Genel Havacılık Apronlarının bulunduğu bölgede Atılım Üniversitesi 


Sivil Havacılık Eğitim Hangarı açılarak öğrencilerimizin gerçek uçak üzerinde uygulamalı 


dersler görebilmesi olanakları sağlanmıştır.  


Sadece bu iki bölümümüzün öğrencilerinin uçak üzerinde uygulamalı söküp takma ve 


değiştirme işlemlerini tam ve eksiksiz olarak yapabilmeleri için çalışır durumda çift Turbo –


pervaneli Beach Craft C-90 King Air modeli bir uçak alınmış ve söz konusu uçak üzerinde 


bakım işlemlerinin yapılabilmesi için deney föyleri yazılmıştır.  


Ayrıca eğitim hangarımızda Araştırma amaçlı bir proje kapsamında ASELSAN ile birlikte bir 


proje başlatılmış ve bu proje kapsamında ASELSAN Challenger 601 tipi bir yolcu uçağını 


hangarımıza getirerek önce bu uçağın üzerindeki motorları ve iniş takımlarının sökülmesi 


çalışmaları gerçekleştirilmiş daha sonra uçak üzerindeki diğer parçalar ve kablolarda sökülerek 


uçak adeta bir kabuk haline getirilmiştir. Daha sonra bu kabuk uçağın gövde ve kanatları 


üzerine ASELSAN tarafından tasarlanan parçalar takılmıştır. Tüm bu çalışmalar hangarımızda 


yapılırken SHYO öğrencilerimiz yaz stajları süresince aktif olarak çalışmışlardır. Dolayısı ile 


başka hiç bir yerde göremeyecekleri şekilde büyük bir uçağın tüm parçalarına ve en ince 


detaylarına kadar inceleme imkanlarına sahip olmuşlardır.  
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2004 yılında kurulan Atılım Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 2018 yılı Haziran 


ayında 10. Mezunlarını vermiş durumdadır. Derslerde teorik eğitimle birlikte laboratuvar 


uygulamalarına da yer verilen Bölümümüzde toplam 14 adet eğitim ve araştırma laboratuvarı 


bulunmaktadır. Eğitim-öğretimde sürekli iyileştirmenin önemine inanan Bölümümüz bu konuda uzun 


yıllardır sürdürdüğü çalışmaların neticesi olarak 2017 yılı Temmuz ayında MÜDEK akreditasyonuna 


başvurmuş, 2018 yılı Nisan ayında oldukça başarılı geçen bir değerlendirmenin sonrasında lisans 


programımız 6 yıllık (1 Mayıs 2018 – 30 Eylül 2024) MÜDEK akreditasyonuna sahip olmuştur (Şekil 


1). Washington Accord üyesi olan MÜDEK tarafından akredite edilmek mezunlarımızın uluslararası 


geçerliliğe sahip bir diplomaya sahip olması anlamına gelmekte olup günümüzün rekabetçi koşullarında 


mezunlarımızın özgeçmişlerine önemli bir artı değer ilave etmektedir. MÜDEK kapsamındaki sürekli 


iyileştirme faaliyetleri Bölümümüz açısından da oldukça büyük önem taşımaktadır; zira program 


çıktılarımızı düzenli bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutuyor olmamız bu konulardaki 


muhtemel iyileştirme ihtiyaçlarımızı da fark etmemize olanak sağlamaktadır. İç ve dış paydaşların görüş 


ve önerilerine başvurmak da iyileştirme faaliyetlerinin önemli unsurları arasında yer almaktadır. Ayrıca, 


Bologna sürecinin bir gereği olarak Programımızın sonucu olan yeterlilikler, programa uygun 


seviyedeki Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesini (TYYÇ) de kapsayacak şekilde 


tanımlanmış ve Bölüm web sayfamızda ilgili paydaşların dikkatine sunulmuştur 


(www.atilim.edu.tr/mate). 


 


 
 


Şekil 1. MÜDEK Akreditasyon Takdim Töreni (19 Ekim 2018) 


 



http://www.atilim.edu.tr/mate
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Atılım Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği olarak misyonumuz “Kuvvetli bilimsel ve 


teknolojik bilgiye, araştırma-geliştirme ve mühendislik problemleri çözme yaklaşımına, üretim ve 


uygulama öngörü ve becerilerine sahip, çevre ve toplum bilinci olan Metalurji ve Malzeme Mühendisleri 


yetiştirmektir”. Vizyonumuzu ise “Mezun ettiği mühendislerin, gerçekleştirdiği araştırma-geliştirme ve 


topluma hizmet faaliyetlerinin niteliği ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir isme sahip bir Bölüm 


olmaktır.” şeklinde ifade etmekteyiz. Bu çerçevede, Bölüm olarak araştırma ve eğitimde her daim güçlü 


olmak için faaliyetler gerçekleştirirken bir yandan da öğrencilerimizle sıkı bir diyalog içerisinde onlara 


daha çok faydalı olabilmek adına çeşitli aktiviteler gerçekleştirmekteyiz. 21 Eylül 2018’de 


gerçekleştirdiğimiz 1. Sınıflar ile oryantasyon programı ve 18 Ekim 2018’de gerçekleştirdiğimiz 


Hazırlık öğrencilerimiz ile oryantasyon programı bu faaliyetlere dair iki örnek olarak verilebilir. Ayrıca, 


söz konusu faaliyetlerin önemli bir kısmı farklı sınıflardaki öğrencilerimizin bir araya gelebileceği 


şekilde organize edilmektedir. Bununla ilgili olarak, tüm yıllar için geçerli olabilecek sürecimiz 


kapsamındaki organizasyonlar Tablo 1’de sunulmaktadır. 


 


Tablo 1 Metalurji & Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde Farklı Sınıflardaki Öğrenciler Arasındaki 


İletişimin Güçlendirilmesine Yönelik Organizasyonlar 


# Organizasyon 


1 Bölümce gerçekleştirilen Konferans / Fuar katılımları 


2 MÜDEK faaliyetlerimiz kapsamında, Bölüm Öğretim Üyelerinin katılımıyla Öğrenci 


Danışma Kurulumuz ile gerçekleştirdiğimiz toplantılar 


3 MÜDEK faaliyetlerimiz kapsamında, Bölüm Öğretim Üyelerinin katılımıyla tüm Bölüm 


öğrencilerimizle gerçekleştirdiğimiz toplantılar 


4 Bölümce ve Bölüm Öğretim Üyelerince gerçekleştirilen Teknik Geziler 


5 MATE 419 dersi kapsamında Üniversitemize davet edilen konuşmacıların gerçekleştirdikleri 


seminerler (Bölümümüz 2., 3. ve 4. Sınıf  öğrencilerinin katılımı zorunlu olup, 1. Sınıf ve 


Hazırlık sınıfı öğrencilerinin de seminerlere katılımı önerilmektedir.) 


6 MATE 420 dersi kapsamında gerçekleştirilen poster sunumları 


7 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Topluluğu’nun gerçekleştirdiği faaliyetler (Yemek, 


Gezi, Teknik Gezi, Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri, vb.) 


8 Öğretim Üyelerimizden Doç. Dr. Hilal Şaşmazel’in Arjantin Tango Topluluğu kapsamındaki 


faaliyetleri 


 


Örnek olarak, farklı sınıflardaki öğrencilerimizin birlikte yer aldıkları organizasyonlardan biri 25-27 


Ekim 2018 tarihleri arasında TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi Beylikdüzü-İstanbul’da gerçekleştirilen 


Kongre ve Fuarlardır: 


 19. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi (IMMC 2018) 


 10. Uluslararası Döküm Kongresi 


 14. Uluslararası Demir-Çelik ve Döküm Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı 
(ANKIROS 2018) 


 13. Uluslararası Demir Dışı Metaller Teknoloji, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı (ANNOFER 


2018) 


 8. Uluslararası Döküm Ürünleri İhtisas Fuarı (TURKCAST 2018) 


Metalurji ve Malzeme sektörünün ülkemizdeki en büyüğü olan bu organizasyonlarda sanayi ve akademi 


bir araya gelmektedir. Öğretim Üyelerimizden, Kongre danışma kurulu üyesi olan Dr. Öğr. Üyesi Kâzım 







Atılım Üniversitesi  


2018 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu 


EK: Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 
 


 


3 
 


 


Tur’un organizasyonu ile Bölümümüz ve Üniversitemizin tanıtımına katkı sağlamak amacı ile fuarda 


bir stand açılmıştır. Farklı sınıflardaki öğrencilerimiz görevli/katılımcı olarak organizasyonda yer 


almışlardır. Organizasyona ilişkin fotoğraflar Şekil 2’de verilmektedir. 


 


 
 


 
 


Şekil 2. 25-27 Ekim 2018 tarihleri arasındaki ANKIROS/ANNOFER/TURKCAST Kongre/Fuarından 


fotoğraflar 
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2. ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ 


 


Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinin 2018 takvim yılında SCI (Web of 


Knowledge) kapsamındaki dergilerde basılan yayınları aşağıda sunulmaktadır: 


 


1. Adriane Cherpinski, Melike Gozutok, Hilal Şaşmazel, Sergio Torres, Jose Lagaron, "Electrospun 


Oxygen Scavenging Films of Poly(3-hydroxybutyrate) Containing Palladium Nanoparticles for Active 


Packaging Applications", Nanomaterials: Special Issue "Nanomaterials to Enhance Food Quality, 


Safety, and Health Impact", 8(7), 469. 


 


2. Ozan Ozkan, Hilal T. Şaşmazel, "Dielectric barrier discharge and jet type plasma surface 


modifications of hybrid polymeric poly (epsilon-caprolactone)/chitosan scaffolds", Journal of 


Biomaterials Applications, 32 (9), 1300-1313. 


 


3. Gozutok, M., Basar, A.O., Turkoglu Şaşmazel, H., "Development of Antibacterial Composite 


Electrospun Chitosan-Coated Polypropylene Materials", Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 


18 (4), 2881-2891. 


 


4. Ozan Ozkan, Hilal T. Şaşmazel, "Antibacterial Performance of PCL-Chitosan Core-Shell Scaffolds", 


Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 18 (4), 2415-2421. 


 


5. Burak Ozbek, Barkın Erdogan, Nazmi Ekren, Faik Nuzhet Oktar, Sibel Akyol, Besim Ben-Nissan, 


Hilal Turkoglu Şaşmazel, Cevriye Kalkandelen, Ayhan Mergen, Serap Erdem Kuruca, Gunes Ozen, 


Oguzhan Gunduz, "Production of the novel fibrous structure of poly (ε-caprolactone)/tri-calcium 


phosphate/hexagonal boron nitride composites for bone tissue engineering", Journal of the Australian 


Ceramic Society, 54 (2), 251-260. 


6. Topsakal, A. , Uzun, M., Ugar, G., Ozcan, A. ; Altun, E., Oktar, F.N., Ozkan, O.,  Şaşmazel, H.T. , 


Gunduz, O., “Development of Amoxicillin-Loaded Electrospun Polyurethane/Chitosan/ beta-


Tricalcium Phosphate Scaffold for Bone Tissue Regeneration”, IEEE TRANSACTIONS ON 


NANOBIOSCIENCE, Volume: 17, Issue: 3, Pages: 321-328 


 


7. Hanggara Sudrajat, Sri Hartuti, Jongee Park, "A newly constructed photoactive system, Fe(III)-C/N-


Bi2O3, for efficient visible light photocatalysis", Journal of Alloys and Compounds, 748. 


 


8. Thang Phan Nguyen, Abdullah Ozturk, Jongee Park, Woonbae Sohn, Ho Won Jang, and Soo Young 


Kim, "Facile synthesis of CsPbBr3/PbSe composite clusters", Science and Technology of Advanced 


Materials, 19. 


 


9. Melis Kaplan, Jongee Park, Soo Young Kim, Abdullah Ozturk, "Production and properties of tooth-


colored yttria stabilized zirconia ceramics for dental applications", Ceramics International, 44. 



https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=C1RN63uXjB6wI83zTrV&author_name=Topsakal,%20A&dais_id=12347343&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage

https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=C1RN63uXjB6wI83zTrV&author_name=Uzun,%20M&dais_id=2570117&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage

https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=C1RN63uXjB6wI83zTrV&author_name=Ugar,%20G&dais_id=27806469&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage

https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=C1RN63uXjB6wI83zTrV&author_name=Ozcan,%20A&dais_id=12264499&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage

https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=C1RN63uXjB6wI83zTrV&author_name=Altun,%20E&dais_id=10512999&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage

https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=C1RN63uXjB6wI83zTrV&author_name=Oktar,%20FN&dais_id=241373&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage

https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=C1RN63uXjB6wI83zTrV&author_name=Ozkan,%20O&dais_id=3690427&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage

https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=C1RN63uXjB6wI83zTrV&author_name=Sasmazel,%20HT&dais_id=2428869&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage

https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=C1RN63uXjB6wI83zTrV&author_name=Gunduz,%20O&dais_id=554135&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
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Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinin 2018 takvim yılında 


gerçekleştirdikleri proje faaliyetleri Tablo 2'de verilmektedir: 


 


Tablo 2. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinin 2018 takvim yılındaki proje 


faaliyetleri 


 


# Proje Başlığı 
Destekleyen 


Kuruluş 


Proje 


Başlangıç 


Tarihi 


(gg.aa.dddd) 


Toplam 


Proje 


Süresi 


(Ay) 


2018 Yılında 


Çalışılan Ay 


(12'den büyük 


olamaz.) 


1 


Magnezyum Alaşımı-Benzeri 


Bileşiklerin Sinir Kılavuz Kanalı 


Uygulaması Için Elektroeğirme Ile 


Üretimi (Doç. Dr. Hilal Şaşmazel) 


TÜBİTAK 1.11.2017 24 12 


2 


c-BN Esaslı BN İnce Film 


Kaplama Geliştirilmesi: Yapısal-


Mekanik-Tribolojik Özelliklerin 


Araştırılması (Dr. Öğr. Üyesi 


Göksel Durkaya) 


TÜBİTAK 15.05.2016 30 11 


3 


ÖRS - Titanyum ve Süperalaşım 


Sıcak Kalıp Dövme Teknolojisinin 


Geliştirilmesi (Dr. Öğr. Üyesi 


Kemal Davut) 


Savunma 


Sanayi 


Müsteşarlığı ve 


TEI 


15.10.2016 30 12 


4 


(Kalkınma Bakanlığı) Bütçe ve 


Strateji Dairesi Başkanlığı Metal 


Şekillendirme Mükemmeliyet 


Merkezi 3.Faz Projesi (Dr. Öğr. 


Üyesi Kemal Davut) 


(Kalkınma 


Bakanlığı) 


Bütçe ve 


Strateji Dairesi 


Başkanlığı 


12.12.2016 36 12 
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(05.08.2011 gün ve 06 sayılı Senato Kararı) 
 


Atılım Üniversitesi 
Bilgisayar Ağı, İnternet ve Bilişim Kaynakları Kullanımı Yönergesi 


 
BİRİNCİ BÖLÜM 


Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 
 
AMAÇ 
Madde 1 – Bu yönergenin amacı: Atılım Üniversitesi bilgisayar ağı ve İnternet altyapısı ile 
bunlarla bütünleşen bilişim kaynaklarının kullanımına ilişkin ilkeleri, ilgili mevzuat 
doğrultusunda belirlemektir. 
 
KAPSAM 
Madde 2 – Yönerge, ayırım yapılmaksızın tüm personel ve öğrencilerimiz ile kendilerine 
herhangi bir nedenle, Eduroam dahil, bilişim kaynaklarımızı kullanma yetkisi verilen paydaş 
ve konuklarımızı kapsar.  
 
DAYANAK 
Madde 3 – Bu yönerge 2547 sayılı Yasa'nın 14. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
TANIMLAR 
Madde 4 – Bu yönergede geçen:  
 


 a) Rektörlük: Atılım Üniversitesi Rektörlüğünü, 
 
 b) Bilgisayar Ağı: Bilgisayarlar arasında veri/bilgi aktarımı ve etkileşimini sağlayan, geniş ve 


dar alanlar bütünlüğünde fiziki ağ yapısı ile bunu destekleyen ve kullanımını gerçekleştirmeye 
yarayan tüm donanım ve yazılımların oluşturduğu sistemi, 


 
 c) Üniversite: Atılım Üniversitesini, 
 
 d) İnternet Altyapısı: Ulusal ve uluslararası bilgisayar ağı üzerinde tüm kullanıcı uçlarının 


adres yapılarını ve veri/bilgi iletişimi kurallarını içeren belirli protokoller ile etkileşimi ve 
iletişimini sağlayan bir sistemi, 


 
 e) ULAKNET: Atılım Üniversitesinin bağlı bulunduğu ulusal ağ, 
 
 f) Bilişim Kaynakları: Mülkiyeti veya kullanım hakkı Atılım Üniversitesine ait olan 


bilgisayar ağı, İnternet altyapısı, bilgisayar sistemi, bilgi sistemlerinde oluşan verileri, 
donanımı, yazılımı ve hizmetlerinin tümünü,  


 
 g) Bilişim Kaynaklarını Kullanıma Sunan Birim: Atılım Üniversitesi Bilgi İşlem Daire 


Başkanlığı’nı, 
 
 h) Kullanıcılar: Eduroam kullanıcıları dahil, Atılım Üniversitesi Bilişim Kaynaklarını 


eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve hizmet faaliyetleri çerçevesinde kullanan Atılım 
Üniversitesi akademik ve idari görevlerindeki kadrolu, geçici veya sözleşmeli personel ile 
Atılım Üniversitesinde öğrenimini sürdürmekte olan kayıtlı tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü 
öğrencilerini, 
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i) Kullanıcı Hesabı: Üniversitede verilen servislerin kullanılması için verilen tekil hesabını, 
 
 j) Kullanıcı Sitesi: Kullanıcıya tahsis edilen web sitesini, 
 
 k) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı: Atılım Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nı, 
 


l) Bilişim Destek Hizmetleri: Atılım Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının kurulumu, 
kullanıma sunumu, bakımı, onarımı ve diğer teknik destekler ile Rektörlükçe belirlenen yetki 
ve sorumluluk düzeylerinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Bilişim Kaynaklarını 
Kullanıma Sunan Birimlerce yerine getirilen hizmetleri, ifade eder. 
 
m) Eduroam: Araştırma ve eğitim kurumlarının üyelerine dünyanın heryerinde güvenli ve 
sorunsuz Internet erişimi sağlayan bir kablosuz ağ sistemi. 
 


İKİNCİ BÖLÜM 
Kullanım Esasları 


 
BİLGİSAYAR AĞI VE İNTERNET KULLANIMI ESASLARI 
Madde 5 – Atılım Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının kullanımında altyapıyı, donanımı ve 
yazılımı zarara uğratan, tahrip edici, zedeleyici ve sağlıklı çalışmasını engelleyici girişimlerde 
bulunulmaması ve kaynakların verimli kullanılması esastır. 
  
Madde 6 – Üniversite Bilişim Kaynakları, hukuka aykırı faaliyetlerde bulunmak amacıyla 
kullanılamaz. 
  
Madde 7 – Bilişim Kaynaklarını kullanan tüm Birimlerin ve tüm Kullanıcıların, Üniversite 
bilgisayar ağı ve İnternet alt yapısının üzerinde yer aldığı ulusal Akademik Ağ (ULAKNET) 
ve diğer ulusal ve uluslararası ağların kullanım politikalarına uyma zorunluluğu vardır. 
  
Madde 8 – Rektörlükçe onay verilmedikçe, Üniversite bilişim kaynakları Üniversite dışındaki 
gerçek ve tüzel kişilerin kullanımına açılamaz.  
 
Madde 9 – Üniversite Bilişim Kaynaklarının kullanımında; kaynakların kullanıcılar arasında 
adil paylaşımını sağlayan, başkalarının kullanımını kısıtlayacak veya kaynaklara zarar 
verebilecek olan tehlikeleri önleyen bir sistemin kurulması asıldır. Bunların yanında, 
kullanıcıların şahsi bilgilerinin ve gizliliğin korunması, veri-bilgi ve kaynak yedeklemesi 
yapılması da esastır. 
  
Madde 10 – Üniversite Bilişim Kaynaklarının kullanımında güvenliği bozan durumlara ve 
girişimlere ilişkin bilgilerin tutulması ve kullanıcı kimlik belirlemelerinin gerçekleştirilmesi 
için yetkili birimlerce gerekli düzenlemeler yapılır. 
  
Madde 11 – Üniversite Bilişim Kaynaklarının kullanıma sunumu ve kullanımı, bu 
kaynakların kullanım koşulları ve amaçları çerçevesinde yapılır; kullanım amaçları tüm 
kullanıcılara açık bir biçimde bildirilir, kaynakların kullanım yeri ve konumu bu kaynakları 
kullanıma sunan birimlerin yöneticilerinden yetki ve olur almadan değiştirilemez. 
  
Madde 12 – Üniversite Bilişim Kaynakları, ahlak kurallarına aykırı bir şekilde kullanılamaz. 
Aynı şekilde,  kişilerin ve kurumların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek, başkalarının veri ve 
bilgilerini tahrip etmek, kişisel bilgilere saldırmak, iftira,    karalama veya kişi ve kurumların 
çalışmalarını bozma amacı taşıyan davranışlarda bulunulamaz. Ayrıca, alıcının istemi dışında 
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ileti (SPAM) gönderilmesi  ve bu nitelikte materyal üretilip barındırılmasına da izin 
verilemez. 
 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Hak ve Sorumluluklar 


 
KULLANICILARIN HAK VE SORUMLULUKLARI  
 
Madde 13 – Kullanıcılar, bu yönerge kapsamında belirtilen esaslara uymak kaydıyla Atılım 
Üniversitesi Bilişim Kaynaklarını, yetkileri çerçevesinde kullanma hakkına sahiptir. 
Kullanıcıların hak ve sorumlulukları şunlardır: 
 
a) Kullanıcılar, kullandığı bilgisayarın güvenliğini sağlamaktan, güvenlik eksikliğinden 
kaynaklanacak zararlardan ve bilgisayarda yer alan bilgileri kritik olma düzeyine göre 
yedeklemekten sorumludur. Bu zararları azaltmak için işletim sisteminin güncelliğini takip 
etmek ve üniversite tarafından sunulan güvenlik yazılımlarını yüklemek kullanıcının 
sorumluluğundadır. 
 
b) Akademik personel, idari personel ve öğrencilere bir e-posta adresi ve teknik olanaklar 
dahilinde bir web alanı verilir. Bunun için akademik ve idari personelin Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığına şahsen başvurması zorunludur. Öğrenciler için ise, bu işlemler ilk kayıt 
sonrasında Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca res’en yapılır. 
 
c) Kullanıcı, hizmet hakkının sadece kendisine ait olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin 
özel ve gizli şifresini ve kullanıcı adını ve/veya kodunu başkasına kullandırmayacağını ve 
devretmeyeceğini, başkası tarafından öğrenilme şüphesi dahi olsa derhal değiştireceğini kabul 
eder.  
 
ç) Kullanıcı, İnternet erişimi sırasında sistemde dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade ve 
yazıların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, Atılım Üniversite’sinin hiçbir şekilde 
sorumlu olmadığını kabul eder.  
 
d) Kullanıcı, İnternet ortamındaki haber gruplarında, sohbet ortamlarında; göndereceği 
elektronik posta mesajlarında ve kendisine tanınacak web sayfası yayınlama hakkı içerisinde 
hakaret, pornografi ve diğer yasadışı, toplum ahlak ve anlayışına aykırı herhangi bir amaç 
güden toplu tanıtım ve konusu suç teşkil eden postalama ve benzeri faaliyetlerde bulunamaz; 
benzeri içerikli sitelere bağlantı (link) veremez kullanıcı, kendisine tahsis edilen web alanını 
siyasi amaçlarla kullanamaz. 
 
e) KaZaA, iMesh, eDonkey2000, Gnutella, Napster, Aimster, Madster, FastTrack, 
Audiogalaxy, MFTP, eMule, Overnet, NeoModus, Direct Connect, Acquisition, BearShare, 
Gnucleus , GTK-Gnutella, LimeWire, Mactella, Morpheus, Phex, Qtella, Shareaza, XoLoX, 
OpenNap, WinMX, DC++, BitTorrent ve benzeri noktadan noktaya dosya paylaşım 
araçlarının kullanılması yasaktır. 
 
f) Kullanıcı, servis olarak sunulan yazılımlara zarar verici uygulamalar kullanamaz. 
 
g) Kullanıcı, hesabında ve/veya sitesinde açığa çıkarılmış şifre yayınlayamaz. Şifre ve benzeri 
koruma yöntemlerinin kırılması ile ilgili bilgi içeren belgeleri eğitim ve koruma amacı dışında 
bulunduramaz. Bilgisayar ve iletişim kaynaklarını yetkisiz kullanmaya, başkalarının verilerini 
tahrip etmeye, şahsi bilgilere erişmeye, başkalarına ait çalışmaları bozmaya ve tahrip etmeye 
yönelik faaliyetlerde bulunamaz.  
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h) Kullanıcı, hesabında ve/veya sitesinde ticari reklamlara ve üyelik ile sağlanan yerli/yabancı 
destekleyici (sponsor) reklamlarına ve/veya bağlarına yer veremez. İstenmeyen ticari 
reklamlar, haber duyuruları ve mesajlar gönderemez.  
 
ı) Hesabında ve/veya sitesinde yer alan belgelerin ve her türlü bilginin yayın haklarından 
doğabilecek hukuki sorumluluğu, tümüyle kullanıcıya aittir. Kullanıcı, fikir ve sanat eserleri 
kanununa göre başkalarının fikri haklarını ihlal edici mahiyette materyalin dağıtımını 
yapamaz.  
 
i) Üniversite ve ULAKNET'e ait sistem ve ağ güvenliğinin ihlal edilmesi, servis kalitesini 
etkileyecek, bozacak, karışıklık yaratacak faaliyetlerde bulunulması yasaktır. 
 
j) Kullanıcı, yukarıda belirtilen hizmetlerden yararlanmaya başladığı andan itibaren bu 
yönergede belirtilen esaslara ve internet etik kurallarına uyacağını taahhüt, ve uymadığı 
takdirde internet ve e-posta kullanım hakkının sona erdirileceğini kabul eder. 
 
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI 
 
Madde 14 – Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Rektörlükçe belirlenen stratejiler, hedefler ve 
kararlar doğrultusunda Bilişim Kaynaklarının planlanması, temini, dağıtımı, kullanımı, 
bakım-onarım ve destek hizmetleri verilmesi ve de açık erişim gibi konularda, teknik ve idari 
etkileşim ve işbirliği içerisinde hareket ederek, Bilişim Kaynaklarının en etkin ve verimli 
biçimde kullanımını sağlar. Bu amaçla, Üniversite olarak uyulması gereken tüm kuralları 
birimlere ve kullanıcılara güncel olarak bildirmek, birimlerdeki sorumluları belirlemek, 
yönergeye aykırı kullanımları ve kullanıcıları tespit etmek, ilgili yaptırımları uygulamak ve 
kullanıcıları güvenlik ile ilgili bilgilendirmek, ayrıca güvenlik yazılımlarını temin etmek 
görev ve yetkilerine sahiptir.  
 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 


 
YAPTIRIM 
Madde 15 – Bu Yönerge ve ilgili mevzuata aykırılık hallerinde, Rektörlük tarafından, 
aşağıdaki yaptırımlar uygulanır: 
 
a) Yazılı olarak uyarma 
b) Geçici olarak kısıtlama veya engelleme 
c) Kullanıcı hesabının geçici olarak kapatılması 
 


 Uygulanacak yaptırımların düzeyi veya sırası, belirtilen esaslara aykırılığın ağırlığına ve 
tekrarına, verilen zararın büyüklüğüne ve de üniversitenin İnternet ağı, ULAKNET ve İnternet 
ile bilişim kaynakları bütününde yaratılan olumsuz etki ve tahribatın fazlalığına bağlı olarak 
belirlenir. Yönergede belirtilen ilke ve esaslara uymayan veya uygulamasını kasten 
engelleyen kullanıcılar hakkında, gerektiğinde, disiplin işlemleri başlatılır.  
 
Madde 16 – Üniversite bilişim kaynaklarını kullanan kullanıcı işbu Yönerge maddelerini 
kabul eder. Kullanıcılar  Yönergenin ilgili olduğu Kanun ve Yönetmeliklere de aykırı 
davranamazlar. Kullanıcılar ayrıca aşağıdaki hususları bilmek zorundadırlar: 
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a) Üniversite, İnternet trafiği sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak/iletilecek 
bilgilerden, İnternet platformunda yayınlanan ya da kendi yayınladığı bilgilerin tam 
doğruluğu, geçerliliği ya da güncelliği konusunda hiçbir zaman sorumlu tutulamaz.  
 
b) Üniversite meydana gelebilecek yasal, idari ve teknolojik gelişmeleri göz önünde tutarak 
bu kullanım esasları ve politikasını değiştirme hakkına sahiptir.  
 
c) Üniversite uzun süre boyunca kullanılmayan hesapları kapatma yetkisine sahiptir. 
 
YÜRÜRLÜK 
Madde 17 – Bu Yönerge, Atılım Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe 
girer. 
  
YÜRÜTME 
Madde 18 – Bu Yönerge hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İHALE YÖNETMELİĞİ 
  


BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 


Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; vakıf yükseköğretim kurumlarının mal ve hizmet alım-satımları 


ile yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin 
ihalelerinde uygulanacak usul ve esasları belirtmek amacıyla hazırlanmıştır. 


Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 


maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (o) bentleri ile ek 10 uncu ve ek 14 üncü maddelerine dayanılarak 
hazırlanmıştır. 


Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak 


girişimleri, 
b) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, peyzaj ve çevre bakımı, tercüme, haberleşme, sigorta, 


araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, avukatlık, danışmanlık,  tanıtım, basım 
ve yayım, temizlik, yemek hazırlama, barınma ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve 
güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile 
yazılım hizmetlerini ve benzeri hizmetleri, 


c) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alım-satımları ile yapım, kiralama, 
kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlerin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine 
bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan 
işlemleri, 


ç) İhale dokümanı: İhale konusuna ilişkin olarak; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler 
ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge 
ve bilgileri, 


d) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini, 
e) İhale yetkilisi: Mütevelli heyeti veya mütevelli heyetinin uygun gördüğü vakıf yükseköğretim 


kurumu yöneticisi veya görevlileri, 
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri, 
g) Kiralama: Vakıf yükseköğretim kurumunun kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluşturmasını, 
ğ) Kiraya verme: Vakıf yükseköğretim kurumunun kira sözleşmesinin kiraya veren tarafını 


oluşturmasını, 
h) Kurul: Yükseköğretim Kurulunu, 
ı) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları, 
i) Mütevelli heyeti: Vakıf yükseköğretim kurumunun mütevelli heyetini, 
j) Seyahat alımları: Vakıf yükseköğretim kurumunun münhasıran eğitim öğretim faaliyetleriyle 


ilişkisi olmak üzere yurt içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama, temsil/ağırlama ve benzeri 
işlemleri, 


k) Sınırlı ayni hak tesisi: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda mülkiyet 
dışında kalan ayni hakların tesisini, 


l) Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen yazılı anlaşmayı, 
m) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari usul ve esaslarını gösteren belgeleri, 
n) Tahmini bedel: İhale konusu işlerin önceden tahmin edilen bedelini, 
o) Tarifeli alımlar: Elektrik, su, doğalgaz, telefon, data, internet hizmetleri gibi belirli bir tarifeye 


göre yapılabilen alımları, 
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ö) Trampa: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun trampa ile ilgili 


maddelerinde gösterilen işlemleri, 
p) Vakıf yükseköğretim kurumu: İhaleyi yapacak olan vakıf üniversiteleri ve vakıf meslek 


yüksekokullarını, 
r) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, 


onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım 
işlerini, 


s) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, 
ifade eder. 
Temel ilkeler 
MADDE 4 – (1) Vakıf yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; 


saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun 
şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür. 


(2) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim 
Kurumları Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aykırı nitelikte ihale yapılamaz. 


(3) Anahtar teslimi yapım ihaleleri hariç, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı 
sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. 


(4) Bu Yönetmelikte belirlenmiş limitlerin altında kalmak amacıyla ihale konusunu oluşturan işler 
kısımlara bölünemez. 


İhaleye katılımda yeterlilik kuralları 
MADDE 5 – (1) Vakıf yükseköğretim kurumları 4 üncü maddede belirtilen temel ilkeler 


doğrultusunda, ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik 
yeterliliklerinin belirlenmesine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri isterler. 


Tahmini bedel 
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale konusu işlere ilişkin olarak tahmini bedel, 


vakıf yükseköğretim kurumlarınca tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel 
veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi 
kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Taşınmaz alımı, satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, 
trampası, sınırlı ayni hak tesisi işlemlerinde tahmini bedelin tespiti için Sermaye Piyasası Kurumundan 
(SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK mevzuatına uygun olarak ve hiçbir 
sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Tahmini 
bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve ihale dokümanı arasında 
saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale komisyonlarınca tahkik ettirilir. Ancak, yapım işlerinde tahmini 
bedel tespiti sırasında bu işler için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili kamu kurumlarınca tespit 
edilmiş birim fiyatları varsa bunlar kullanılır. Tahmini bedele ihale ve ön yeterlilik ilanlarında yer 
verilmez. İsteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. 


Komisyonlar 
MADDE 7 – (1) İhale yetkilisi, vakıf yükseköğretim kurumlarının görevlilerinden birinin 


başkanlığında, ihale konusu işin uzmanı olmak şartıyla en az iki kişinin katılmasıyla kurulacak 
komisyonları görevlendirir. İhale sürecindeki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ihale 
komisyonunun; muayene ve kabul işlemleri için ise muayene ve kabul komisyonu kurulması 
zorunludur. 


(2) Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği kadar 
personel ve uzman da görevlendirilebilir. 


(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit 
olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Karşı 
oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve 
üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. 


İhale işlem dosyası 
MADDE 8 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale 


yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki tahmini bedele ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilan 
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metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale 
komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur. 


Onay belgesi 
MADDE 9 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde; ihale 


konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmini bedeli, kullanılabilir bütçe miktarı, 
avans verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, ilanın metni ve geçici teminat miktarı belirtilir. 
Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bedelinin ne olacağı gösterilir. 


(2) İhale yetkilisi tarafından ihale onay belgesinin onaylanmasıyla birlikte ihale süreci başlar; 
taraflarca sözleşmenin imzalanması veya ihalenin iptali ile sona erer. 


İlan 
MADDE 10 – (1) Vakıf yükseköğretim kurumları, ihaleye çıkmadan önce ilan yapmak 


zorundadırlar. İlan ile ihale tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin 
tekliflerini hazırlayabilmelerine imkân sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu 
süre 7 günden az olamaz. 


(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayınlanan yerel gazetelerde ve 
vakıf yükseköğretim kurumunun resmi internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir bölümde 
ilan edilir. İnternet sitesinde yayınlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırılmaz. Doğrudan temin 
ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu değildir. 


(3) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: 
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı, 
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı, 
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı, 
ç) Geçici teminat miktarı, 
d) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu, 
e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği. 
(4) Bu madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe 


ihale yapılamaz. İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. 
(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz. 
(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz.  
(7) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez. 
İhale/ön yeterlik dokümanı 
MADDE 11 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile 


yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve 
bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve 
gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir. 


(2) İhale ve ön yeterlik dokümanı vakıf yükseköğretim kurumunda bedelsiz görülebilir. Ancak, ön 
yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı temin etmeleri zorunludur. Dokümanın 
bedeli basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde vakıf yükseköğretim 
kurumlarınca tespit ve ilan edilir. Doküman bedeli sadece ilanda belirtilen banka hesabına isteklinin 
adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek yatırılır. 


İhaleye katılamayacaklar 
MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen kimseler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak 


kendileri veya başkaları adına, bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere katılamazlar: 
a) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve 


denetlemekle görevli olanlar. 
b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu Yönetmelik ve diğer kanunlardaki 


hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak vakıf yükseköğretim kurumlarınca veya mahkeme 
kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan yahut kendi ülkesinde ya da 
yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar. 


c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. 
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ç) Daha önce kendisine üniversitede iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak 


istemeyenler, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında 
taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler. 


(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. 
Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. 


(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan yasaklar bu kişilerin ortakları, ortaklık payı %10’dan az olan 
anonim şirketler ile vakıf yükseköğretim kurumunun 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu uyarınca hâkim ortağı olduğu şirketler hariç, ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu 
şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. 


(4) Bu maddede belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır. Geçici 
teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit 
edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal 
edilir. 


Şartnameler 
MADDE 13 – (1) İhalelerde, ihale konusu işin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik 


şartnameler hazırlanır. İhale konusu işin teknik kriterlere, ihale dokümanının bir parçası olan teknik 
şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik, 
rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak nitelikte 
olmalıdır. 


Alt yükleniciler 
MADDE 14 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında 


isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce 
de alt yüklenicilerin listesini vakıf yükseköğretim kurumunun onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu 
durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan 
kaldırmaz. 


İKİNCİ BÖLÜM 
Mal ve Hizmet Alımları, Sınırlı Ayni Hak Kazanımları, Kiralama ve Yapım İşleri 


İhale usulleri 
MADDE 15 – (1) Vakıf yükseköğretim kurumlarınca gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile 


yapım işlerinin ihalelerinde açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık 
usullerinden biri uygulanır. 


(2) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde, açık ihale usulünün uygulanması 
esastır. 


(3) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve 19 uncu 
maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen doğrudan temin yoluyla yapılacak mal ve hizmet 
alımları ile yapım işleri toplamı, vakıf yükseköğretim kurumunun ilgili yıl bütçe harcaması toplamının 
%10’undan fazla olamaz. Söz konusu limit mütevelli heyetinin, üniversite lehine sonuç üreteceğini 
gösterir gerekçeli kararı ile %15’e kadar arttırılabilir. 


Açık ihale usulü 
MADDE 16 – (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. 
Belli istekliler arasında ihale usulü 
MADDE 17 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi 


sonucunda vakıf yükseköğretim kurumunca davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin 
özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı 
mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yapılabilir. 


(2) Adayların mali ve teknik kapasitelerini değerlendirmek üzere belirlenecek ön yeterlik 
kriterleri ve şartları son başvuru tarihinden en az yedi gün önce verilecek ön yeterlik ilanında belirtilir.   


(3) Ön yeterlilik ilanında ve dokümanında belirtmek kaydıyla; yeterlilikleri tespit edilenler 
arasında dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya yeterli 
bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet 
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edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhaleye davet edilecek istekli sayısının üçten az olması veya 
teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal edilir. 


(4) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 20 nci maddenin birinci ve ikinci 
fıkralarında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak vakıf yükseköğretim kurumuna sunulur. 


Pazarlık usulü 
MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: 
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif 


çıkmaması. 
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar gibi mücbir sebepler veya can, mal kaybı tehlikesi gibi ani ve 


beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. 
c) Vakıf yükseköğretim kurumlarının tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin 


her yıl TÜFE oranına göre güncellenecek dörtyüzbin TL’ye karşılık gelen tutardaki bedeli aşmayacak 
olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri. 


ç) Kullanışlarının özelliği ve vakıf yükseköğretim kurumuna sağlayacağı özel yarar sebebiyle başka 
bir ihale usulüyle edinilmesi mümkün olmayan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kiralanması 
ve sınırlı ayni hak tesisi gibi işler. 


(2) Pazarlık usulünde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan ve birinci fıkranın (ç) 
bendinde belirtilen haller haricinde en az üç istekli davet edilerek, bu isteklilerin yeterlik belgelerini ve 
yazılı fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir istekli ile görüşür. 
Görüşmeler sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat 
tekliflerini alır ve ihale sonuçlandırılır. Pazarlığın ne suretle yapıldığı, verilen teklifler ve üzerine ihale 
yapılanın tercih edilme nedeni pazarlık kararında gösterilir. Bu fıkra kapsamında yapılan mal 
alımlarında, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir. 


(3) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında belirtilen 
değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik 
detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin 
ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli 
ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu görüşmeler sonucunda ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere 
isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır. 


(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mahkemelerce 
takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul edilir. Aksi halde, 
6 ncı ve 7 nci maddelere göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pazarlık görüşmeleri yürütülür. 
Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur. 


Doğrudan temin 
MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın 


doğrudan temini usulüne başvurulabilir: 
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi. 
b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması 


için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek ve ona dayalı olarak 
düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel 
kişiden alınması. 


c) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik 
olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile 
ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf 
malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları. 


ç) Vakıf yükseköğretim kurumunun tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin 
TÜFE oranına göre güncellenecek ikiyüzbin TL’ye karşılık gelen tutardaki bedeli aşmayacak olan mal ve 
hizmet alımları, tarifeli alımlar ile seyahat alımları. 


(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 7 nci maddede belirtilen komisyonları kurma ve 5 inci 
maddede belirtilen yeterlik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince 
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görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak bir tutanağa 
bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir. 


Tekliflerin hazırlanması ve sunulması 
MADDE 20 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı 


olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, 
tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan vakıf yükseköğretim kurumunun 
adı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Teklif 
mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale/ön yeterlik dokümanının tamamen 
okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak 
açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya 
ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. 


(2) Teklifler ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar 
karşılığında vakıf yükseköğretim kurumuna verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve 
açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek 
tekliflerin, ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaştırılması şarttır. Postadaki 
gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. 


(3) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. 
(4) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilir. 
(5) Pazarlık ve doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda teklif mektubu ve ihaleye katılabilme 


şartı olarak istenilen bütün belgeler elektronik ortam kullanılmak suretiyle temin edilebilir. 
(6) Vakıf yükseköğretim kurumları mütevelli heyetlerinin kararıyla, belirli koşulları taşıyan 


isteklilerin sisteme kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri 
oluşturulabilir veya bu sistemlere katılabilir. 


Geçici teminat 
MADDE 21 – (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olmamak üzere 


isteklilerden geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu 
değildir. 


Tekliflerin değerlendirilmesi 
MADDE 22 – (1) İhale komisyonunca ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen saatte, kaç teklif 


verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. 
İhale komisyonu, teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 20 nci maddenin birinci fıkrasına uygun 
olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır 
bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. 


(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne 
uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun 
olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve tahmini bedel tutarı açıklanır. Bu 
işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine 
veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale 
komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. 


(3) Belgelerinin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun olmadığı, 
bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasına göre tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı 
bırakılmasına ilk oturumda öncelikle karar verilir. Ancak teklifin esasını etkilemeyecek nitelikte bilgi 
ve/veya belge eksikliği bulunması halinde vakıf yükseköğretim kurumu tarafından belirlenen sürede 
isteklilerden, bu eksik bilgi ve/veya belgelerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede 
bilgi ve/veya belgeleri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir 
kaydedilir. 


(4) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici 
teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, 
isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin 
ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı 
belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. 
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(5) İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya vakıf 


yükseköğretim kurumunun tespit ettiği tahmini bedele göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. 
Bu teklifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu 
tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları 
yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. 


İhalenin karara bağlanması ve onaylanması 
MADDE 23 – (1) 22 nci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan 


en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. 
(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve 


bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate 
alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak 
belirleneceği ihalelerde, ihale/ön yeterlik dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi 
ağırlıkları belirlenir. 


(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden 
fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle 
ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır. 


(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda 
isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine 
hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. 


(5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş işgünü içinde ihale kararını onaylar veya 
gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. 


(6) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. 
(7) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç 


işgünü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. 
İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama 
gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da 
isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır. 


(8) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç işgünü geçmedikçe sözleşme 
imzalanamaz. 


(9) Sekizinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç işgünü içinde ihale 
üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on işgünü içinde kesin teminatı vermek suretiyle 
sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. 


Kesin teminat 
MADDE 24 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale/ön yeterlik dokümanı hükümlerine uygun olarak 


yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan 
istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en fazla % 6 oranında kesin teminat alınır. İhale 
dokümanında belirtmek şartıyla kesin teminat alınması zorunlu değildir. 


Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu 
MADDE 25 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi imzalamak 


zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zorunluluklara 
uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan 
isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda vakıf yükseköğretim kurumu, ihale yetkilisince 
uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile de Yönetmelikte 
belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi 
istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 23 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen on günlük 
sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye anılan 
fıkrada belirtilen şekilde tebligat yapılır. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de 
sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal 
edilir. 
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(2) Vakıf yükseköğretim kurumu, birinci fıkrada yazılı süreler içinde ve 23 üncü maddeye göre 


sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Vakıf yükseköğretim 
kurumunun bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sürenin bitmesini izleyen günden 
itibaren en geç beş işgünü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla 
taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı 
belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar sebep olanlara tazmin ettirilir. 


Muayene ve kabul işlemleri 
MADDE 26 –- (1) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, 


ihale yetkilisince kurulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır. Muayene ve kabul 
komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale dokümanında belirtilen 
niteliklere uygun olup olmadığını inceler. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Mal ve Hizmet Satışları ile Taşınmazların Satışı, Kiraya Verilmesi, Trampası ve 


Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler 
İhale usulleri 
MADDE 27 – (1) Vakıf yükseköğretim kurumlarının mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, 


kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde kapalı teklif usulü, açık 
teklif usulü ve pazarlık usullerinden biri uygulanır. 


(2) İhalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü ile açık teklif usulünün 
uygulanması esastır. Bu iki usulden hangisinin uygulanacağına ihale yetkilisi karar verir. 


Kapalı teklif usulü 
MADDE 28 – (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa 


konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği 
açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu zarf geçici 
teminata ait alındı ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın 
üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. 


(2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin 
tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak 
yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya 
düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. 


(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında vakıf yükseköğretim 
kurumuna verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da 
gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonuna gönderilmek üzere vakıf yükseköğretim 
kurumunun adı, adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile 
gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar vakıf yükseköğretim kurumuna ulaşması şarttır. 
Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit 
edilir. İhale komisyonuna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 


(4) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış 
zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici 
teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın 
üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu 
taşıyan iş zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya 
vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar. 


(5) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale 
odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı 
tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından 
imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya ikinci fıkra hükmüne uygun olmayan 
teklif mektupları kabul edilmez. 


(6) Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak 
üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı son teklif alınmak suretiyle ihale 
sonuçlandırılır. 
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Açık teklif usulü 
MADDE 29 – (1) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonuna yazılı tekliflerini 


iletmeleri suretiyle yapılır. İzleyen turlarda teklifler sözlü olarak alınır. Ancak istekliler ilanda belirtilen 
ihale saatine kadar vakıf yükseköğretim kurumuna ulaşmış olması şartıyla 20 nci madde hükümlerine 
uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi 
komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. 


(2) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat 
verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve 
teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde bir tutanakla tespit edilir. 
Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi 
imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve 
eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. 


(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler 
varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını sağlar. Bundan 
sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları 
ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde 
durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, 
yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son 
tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif 
veremezler. 


Pazarlık usulü 
MADDE 30 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: 
a) Kapalı teklif usulü ya da açık teklif usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması. 
b) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya beklemeden 


doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımı. 
 (2) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde,  en az iki istekli davet edilerek, yazılı olarak fiyat 


tekliflerini vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir istekli ile görüşür. Görüşmeler sonucunda, 
ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına esas olacak son fiyat tekliflerini vermelerini ister. Son 
yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır. 


(3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların 
neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir. 


(4) Taşınmaz malların trampa işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurumundan (SPK) lisanslı 
gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı 
olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Bu durumda trampaya 
konu taşınmaz değerleri arasında en fazla %10’luk fark olabilir. 


Uygun bedelin tespiti 
MADDE 31 – (1) Vakıf yükseköğretim kurumlarının mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, 


kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde, uygun bedeli teklif 
eden istekliyle sözleşme imzalanır. 


(2) Artırmalarda uygun bedel, tahmini bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en 
yükseğidir. 


(3) Eksiltmelerde uygun bedel, tahmini bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin tercihe 
layık görülenidir. Tercihin üniversite lehine olduğunu gösteren gerekçeleri kararda belirtilir. 


(4) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde uygun bedel, teklif edilen bedellerden tahmini 
bedelden aşağı olmamak üzere tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda belirtilir. 


(5) Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek azami indirim 
miktar veya oranları; işin niteliği, nevi ve miktarı, birim fiyatları, ödeme zamanı ve isteklinin buna 
benzer teknik ve mali yeterliği ile ilgili diğer hususlar ihale dokümanında tespit olunur. 


Geçici teminat 
MADDE 32 – (1) İsteklilerden,  tahmini bedelin %6’sını aşmamak üzere geçici teminat alınır. İhale 


dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir. 
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İhalenin karara bağlanması ve onaylanması 
MADDE 33 – (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, 


soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri 
bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış 
ise nedenleri belirtilir. 


(2) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş işgünü içinde ihale kararını onaylar veya 
gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. 


(3) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. 
(4) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç 


işgünü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. 
İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama 
gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da 
isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır. 


(5) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; üç işgünü geçmedikçe sözleşme 
imzalanamaz. 


(6) Beşinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç işgünü içinde ihale 
üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on işgünü içinde kesin teminatı vermek suretiyle 
sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. 


Kesin teminat 
MADDE 34 – (1) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine 


getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce ihaleyi kazanan istekliden ihale 
bedelinin %6’sını aşmamak üzere kesin teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla kesin 
teminat alınması zorunlu değildir. 


(2) İhaleyi alan isteklinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya 
gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir. 


Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu 
MADDE 35 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi imzalamak 


zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zorunluluklara 
uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan 
isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda bedel teklifinin ihale yetkilisince uygun görülmesi 
kaydıyla, en uygun ikinci bedel teklif sahibi istekli ile de bu Yönetmelikte belirtilen usullere göre 
sözleşme imzalanabilir. Ancak en uygun ikinci bedel teklifinin sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi 
için, 33 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç işgünü içinde 
en uygun ikinci bedel teklifinin sahibi istekliye kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması 
hususu tebliğ edilir. En uygun ikinci bedel teklifi sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu 
teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 


(2) Vakıf yükseköğretim kurumu, birinci fıkrada yazılı süreler içinde, sözleşme yapılması 
hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlemleri 
tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları ihaleyi kazanan istekliye teslim 
etmekle yükümlüdür. Vakıf yükseköğretim kurumunun bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, 
istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş işgünü içinde, on gün süreli bir noter 
ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve 
istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar sebep 
olanlara tazmin ettirilir. 


(3) İhale bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olması şartıyla ihaleyi kazanan 
istekli, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde 
vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle vakıf yükseköğretim kurumundan bir talepte 
bulunulamaz. 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 


İhalenin iptal edilmesi 
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MADDE 36 – (1) Vakıf yükseköğretim kurumu, gerekli gördüğü veya ihale/ön yeterlik 


dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün 
bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale 
saatinden önce ihaleyi iptal edebilir. 


(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân 
edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. 
İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler 
açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce vakıf yükseköğretim 
kurumundan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. 


(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye 
çıkılabilir. 


Yasak fiil ve davranışlar 
MADDE 37 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: 
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka 


yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. 
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak 


veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. 
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. 
ç) İhalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, 


asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek. 
d) 12 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. 
(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar, ihale dışı bırakılırlar. Yasak fiil ve davranışta 


bulunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse kesin teminat gelir kaydedilir ve genel 
hükümlere göre ihale tasfiye edilir. Vakıf yükseköğretim kurumları, yasak fiil veya davranışlarda 
bulunanlar hakkında uygulayacakları yaptırımlara ilişkin olarak mütevelli heyet kararı alırlar. Alınan bu 
kararlar vakıf yükseköğretim kurumlarınca ilan edilir. 


İhalenin sözleşmeye bağlanması 
MADDDE 38 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istisna edilenler hariç yapılan bütün ihaleler bir 


sözleşmeye bağlanır. Vakıf yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan sözleşmeler imza yetkisine 
sahip yönetici ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler 
ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale/ön yeterlik dokümanında aksi belirtilmedikçe 
sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. İhale/ön yeterlik dokümanında 
belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez. 


Sözleşmenin devri 
MADDE 39 – (1) Sözleşme, vakıf yükseköğretim kurumunun yazılı izni ile başkasına devredilebilir. 


Ancak devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. 
Teminat 
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tedavüldeki Türk Parası dışında, 


teminat olarak kabul edilecek değerler ihale yetkilisi tarafından belirlenebilir ve ilanda gösterilir. 
İtiraz 
MADDE 41 – (1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına 


ya da zarara uğradığını yahut zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekliler, 
ihale sürecindeki işlem ya da eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla ihalenin sona erdiği tarihten itibaren 
beş iş günü içinde vakıf yükseköğretim kurumuna itiraz edebilirler. 


(2) Vakıf yükseköğretim kurumu, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli 
bir karar alır. Alınan karar, itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar 
tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular 
dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz. 


(3) Vakıf yükseköğretim kurumuna itiraz edilmesi halinde, ihaleye ilişkin tüm iş ve işlemler durur. 
İtiraz üzerine alınan kararın son bildirim tarihi, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu 
sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren sözleşme imzalanamaz. İtirazdan sonra, ihale yetkilisince 
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ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça 
vakıf yükseköğretim kurumu sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda 
gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce  itirazda bulunan istekliye 
tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. Vakıf yükseköğretim 
kurumu tarafından usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme 
hükümsüz sayılır. 


Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler 
MADDE 42 – (1) Vakıf yükseköğretim kurumları; 
a) Kamu idareleri ile bu idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli müesseseler ve özel bütçeli 


idarelerin kurdukları birliklerden, 
b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte Devlete, 


kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlardan, 
c) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile sermayesinin 


yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden, 
ç) Özel kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının veya kanunların öngördüğü 


durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim 
ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birliklerden, 


d) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip 
kuruluşlardan, 


e) Vakıf yükseköğretim kurumlarının sermayesinin tamamı kendisine ait olan ticari 
işletmelerinden, 


f) Eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili dijital ve basılı veri tabanı abonelikleri için, 
yapacakları alımlarda bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayıp, bu alımlar doğrudan tahmini 


bedel belirlenmek suretiyle yapılır.  
(2) Vakıf yükseköğretim kurumlarının iktisadi işletmelerince yapılan satışlar ile sağlık uygulama 


ve araştırma merkezi gibi eğitim öğretim faaliyetleri sırasında üretilen hizmetlerin satışlarında bu 
Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. 


Özel yönetmelikler 
MADDE 43 – (1) Vakıf yükseköğretim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası 


kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar çerçevesinde yapılacak mal/hizmet 
alımlarında uygulanacak kurallar dahil olmak üzere kendilerinin belirleyecekleri hususları da kapsayan 
ihale yönetmeliklerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayını alarak çıkarırlar. Vakıf 
yükseköğretim kurumları tarafından çıkarılacak ihale yönetmeliklerinde bu Yönetmelik esaslarına aykırı 
hükümlere yer verilemez. 


Düzenlenmeyen veya tereddüt konusu olan iş ve işlemler 
MADDE 44 – (1) İhale sürecinin başlangıcından tamamlanmasına veya sona ermesine kadar bu 


Yönetmelikte düzenlenmeyen hususlarda ya da doğabilecek tereddütlerde, amacına ve niteliğine 
uygun ihale mevzuatı esasları dikkate alınır. 


Geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Vakıf yükseköğretim kurumları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 


itibaren altı ay içinde yönetmeliklerini bu Yönetmeliğe uygun hale getirirler. Bu süre içerisinde vakıf 
yükseköğretim kurumu yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına 
devam edilir. 


(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yürüyen ihale süreçleri hakkında bu Yönetmelik 
hükümleri uygulanmaz. 


Yürürlük 
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür. 
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YÖNETMELİK 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 


ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ 


  


BİRİNCİ BÖLÜM 


Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Genel Şartlar 


Amaç ve kapsam 


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve 


profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir. 


Dayanak 


MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 


Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak 


hazırlanmıştır. 


Genel şartlar 


MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre doktor öğretim üyesi, doçent ve 


profesör kadrolarına atanabilmek için; 


a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara 


sahip olmak, 


b) Yükseköğretim kurumlarının, 2547 sayılı Kanunun 23 üncü, 24 üncü ve 


26 ncı maddeleri uyarınca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış 


öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanmayla ilgili ek koşullar varsa, bu koşulları sağlamış 


olmak, 


gerekir. 


(2) 2547 sayılı Kanunun yabancı uyruklu öğretim elemanları ile ilgili hükümleri 


saklıdır. 


İKİNCİ BÖLÜM 


Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma 


Atanma şartı 


MADDE 4 – (1) Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvurabilmek için doktora 


veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta 


yeterlik eğitimini tamamlamış olmak gereklidir. 


İlan 


MADDE 5 – (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan 


doktor öğretim üyesi kadroları, Resmî Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji 


enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu 


ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru 


tarihi belirtilir. 


Başvuru ve atanma süreci 


MADDE 6 – (1) Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuranlar özgeçmişlerini, 


bilimsel çalışma ve yayınlarını dört nüsha olarak ilgili dekanlık veya müdürlüğe teslim 


eder. 


(2) Fakültelerde dekan, diğer birimlerde müdür; ilan edilen kadrolar için adayların 


durumlarını incelemek üzere, en az biri başka üniversite veya yüksek teknoloji 


enstitüsünden olmak üzere adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesör veya 


doçent kadrosunda bulunan doçenti, ilana son başvuru tarihinden itibaren on beş gün 


içinde tespit eder. İlan edilen kadronun bulunduğu birimin bölüm başkanının, profesör 


veya doçent kadrosundaki doçent olması halinde, tespit edilecek üç profesör veya doçent 







kadrosundaki doçentten biri olarak belirlenmesi zorunludur. 


(3) Dekan veya ilgili müdür her aday için bu öğretim üyelerine, adaylarla ilgili 


bilimsel yayın ve çalışmalara ilişkin dosyaları göndererek bir ay içerisinde yazılı 


görüşlerini bildirmelerini ister. Dosya inceleme sonuçlarının bir ay içinde gelmemesi 


halinde aynı usulle tespit edilen başka profesör veya doçente dosyalar incelenmesi için 


gönderilir. 


(4) Dekan veya ilgili müdür yazılı görüşlerin alınmasından sonra ilk yönetim 


kurulu toplantısında aday veya adaylar hakkında ayrı ayrı görüş alır. Bir açık kadroya 


birden fazla adayın başvurması halinde yönetim kurulu gerekçeli olarak tercihini belirtir. 


Dekan veya ilgili müdür kanaat ve önerilerini rektöre sunar. Rektör atamanın yapılıp 


yapılmayacağına karar vererek gerekli işlemleri yürütür. 


(5) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca sözleşmeli 


olarak çalıştırılacak yabancı ülke vatandaşı öğretim elemanlarının doktor öğretim 


üyeliğine atanma ile ilgili şartları sağlamaları kaydıyla sözleşmeli olarak 


çalıştırılmasında bu Yönetmelikte belirlenen ilan şartı dışındaki usul ve esaslar 


uygulanır. 


Atama 


MADDE 7 – (1) Doktor öğretim üyeleri, ilgili yönetim kurulunun görüşü 


alındıktan sonra fakültelerde ilgili dekanın, diğer birimlerde müdürün önerisi ile rektör 


tarafından en az bir en çok dört yıl süre ile atanır. 


(2) Her atama süresinin sonunda görev kendiliğinden sona erer. Görev süresi sona 


erenler ilgili yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine rektör tarafından yeniden 


atanabilir. 


(3) Doktor öğretim üyelerinin ne kadar süre ile atandığı kendilerine tebliğ edilir. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


Doçent Kadrolarına Atanma 


Atanma şartı 


MADDE 8 – (1) Doçent kadrolarına atanabilmek için, 2547 sayılı Kanunun 24 


üncü maddesi uyarınca doçentlik unvanını almış bulunmak veya yurt dışında alınan 


doçentlik unvanının, 2547 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereğince Üniversitelerarası 


Kurul tarafından Türkiye’de geçerli sayılmış olması gereklidir. 


(2) Yükseköğretim kurumlarının 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca 


doçent kadrolarına atama için belirlediği ek koşullar arasında sözlü sınavın yer alması 


halinde Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jüriler tarafından yapılacak bu 


sınavda başarılı olmak gereklidir. Ancak sözlü sınav sonucunda doçentlik unvanını 


kazananlar için ek koşul olarak sözlü sınavdan başarılı olma şartı getirilemez. 


İlan ve başvuru 


MADDE 9 – (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan 


doçent kadroları, Resmî Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün 


internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş 


günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir. 


(2) Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı 


dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde rektörlüğe teslim eder. 


Sözlü sınav 


MADDE 10 – (1) Doçent kadrolarına atama ek koşulları arasında sözlü sınav şartı 


bulunan yükseköğretim kurumlarının doçent kadrolarına başvurmak isteyen adaylar için 


ayrıca sözlü sınav yapılır. 


(2) Adayın başvurduğu bilim/sanat alanına göre beş asıl iki yedek üyeden oluşan 


sözlü sınav jürisi, rektörün talebi üzerine Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir. 


Adayın başvurduğu bilim/sanat alanında yeterli öğretim üyesi yoksa jüri, en yakın bilim 







alanından tamamlanır, buna rağmen beş asıl iki yedek üyenin tamamlanmasının mümkün 


olmaması durumunda jüri üç asıl ve bir yedek üye ile tamamlanır. Sözlü sınav jürisinde 


görev alabilmek için öğretim üyesinin devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında 


2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükümlerine göre profesör olarak atanmış olması 


şarttır. Sözlü sınav jürilerinde görev alabilecek profesör unvanlı öğretim üyelerinin 


listesi, Yükseköğretim Kurulu personel veri tabanındaki bilgiler esas alınarak 


Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir. Sözlü sınav jürisindeki asıl ve yedek 


üyelikler, bu listede ilgili bilim alanlarında yer alan öğretim üyeleri arasından objektif 


ölçütlere göre belirlenir. 


(3) Sözlü sınav jüri üyelerinden profesörlük süresine göre en kıdemli olanı, onun 


kabul etmemesi halinde ise jürinin kendi aralarından seçecekleri bir üye sözlü sınav 


jürisine başkanlık eder. 


(4) Sözlü sınav sürecini rektör yürütür ve sonuçlandırır. Rektör, sınav için gerekli 


fiziki ve teknik imkanlarıhazırlamakla yükümlüdür. 


(5) İlan edilen doçentlik kadrosuna birden fazla adayın başvurması halinde her bir 


aday için ayrı ayrı sözlü sınav yapılır. 


(6) Sözlü sınav öğretim üyelerine açık olarak yapılır. Sözlü sınavın yapılacağı yer, 


tarih ve saati üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında ilan 


edilir. Jüri başkanı, sözlü sınavın denetlenebilirliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alır. 


(7) Jüri, sözlü sınav için üye tamsayısı ile toplanır. Adaylar ilanda belirtilen yer, 


tarih ve saatte sözlü sınava alınırlar. 


(8) Sözlü sınav sonunda yapılacak kapalı oturumda jüri adayın başarılı olup 


olmadığına üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar verir. Bu karar, düzenlenen 


tutanakla imza altına alınır ve başkan tarafından jüri üyeleri önünde adaya sözlü olarak 


bildirilir. Adayın başarısız bulunması halinde jüri üyeleri sözlü sınav tutanağına eklemek 


üzere gerekçeli karar hazırlar. 


(9) Sözlü sınav tutanağı, jüri başkanı tarafından sınavın yapıldığı üniversite 


rektörüne veya rektörün sınav için görevlendirdiği dekan veya müdüre imza karşılığında 


teslim edilir. 


Atama süreci 


MADDE 11 – (1) Rektör, ilan edilen doçent kadrosuna başvuran adayların 


durumlarının incelenmesi için en az biri başka üniversite veya yüksek teknoloji 


enstitüsünden olmak üzere adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesörü, 


ilana son başvuru tarihinden itibaren on beş gün içinde, sözlü sınavın yapılması halinde 


ise sözlü sınavların bitiş tarihinden itibaren on beş gün içinde tespit eder. İlan edilen 


kadronun bulunduğu birimin bölüm başkanının profesör olması halinde, tespit edilecek 


üç profesörden birinin bölüm başkanı olması zorunludur. 


(2) Rektör, aday veya adayların özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 


kapsayan dosyaları bu profesörlere göndererek kişisel raporlarını bir ay içinde 


bildirmelerini ister. Bu profesörler aday veya adaylar hakkında ayrı ayrı tercih ve 


görüşlerini rektöre bildirir. 


(3) Dosya inceleme sonuçlarının bir ay içinde gelmemesi halinde aynı usulle tespit 


edilen başka profesörlere dosyalar incelenmesi için gönderilir. 


(4) Rektör dosya inceleme sonuçlarına dayanarak, üniversite veya yüksek teknoloji 


enstitüsü yönetim kurulunun gerekçeli görüşünü de aldıktan sonra atama hakkındaki 


kararını verir. 


(5) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca sözleşmeli 


çalıştırılacak yabancı ülke vatandaşı öğretim elemanlarının doçent kadrolarına atanma ile 


ilgili yukarıda yer alan şartları sağlamaları kaydıyla, sözleşmeli olarak çalıştırılmasında 


bu Yönetmelikte belirlenen ilan şartı dışındaki usul ve esaslar uygulanır. 







DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


Profesör Kadrolarına Atanma 


Atanma şartı 


MADDE 12 – (1) Profesör kadrolarına atanabilmek için doçentlik unvanını 


aldıktan sonra en az beş yıl açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında 


çalışmış olmak, kendi bilim alanında uluslararası düzeyde orijinal eserler vermiş olmak 


ve uygulama alanı bulunan dallarda uygulamaya yönelik çalışmalarda bulunması 


gereklidir. 


(2) 2547 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereğince doçentlik sınavını başarmış 


sayılarak yabancı ülkelerde aldığı unvanı Türkiye’de geçerli kabul edilen adayların 


doçentlikteki hizmet süreleri doçentlik unvanını yabancı ülkede aldıkları tarihten başlar. 


İlan 


MADDE 13 – (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan 


profesör kadroları, Resmî Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün 


internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara 


on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. 


Başvuru 


MADDE 14 – (1) Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve 


konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara 


ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten 


doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek 


teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan bir dosyayla birlikte bir dilekçeyi rektörlüğe 


altı nüsha olarak teslim eder. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca 


araştırma eseri olarak gösterir. 


Atama süreci 


MADDE 15 – (1) Profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve 


bilimsel veya sanatsal niteliklerini tespit etmek için üniversite veya yüksek teknoloji 


enstitüsü yönetim kurulunca, en az üçü başka üniversite veya yüksek teknoloji 


enstitüsünden olmak üzere ilan edilen kadronun bilim veya sanat alanı ile ilgili en az beş 


profesör, ilana son başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde seçilir. Bu profesörler 


belgelerin kendilerine verildiği tarihi izleyen iki ay içinde her aday için ayrı ayrı olmak 


üzere birer rapor hazırlar ve kadroya atanmak üzere müracaat eden birden fazla aday 


varsa tercihlerini bildirir. Bu raporlarda adayların bilimsel veya sanatsal nitelikleri ve 


çalışmaları değerlendirilir, yöneticilik, yapıcılık ve geliştiricilik özellikleri ile bilim ve 


sanat adamı yetiştirme konusundaki çabaları ayrıntılı olarak belirtilir. 


(2) Dosya inceleme raporlarının iki ay içinde gelmemesi halinde aynı usulle tespit 


edilen başka profesörlere dosyalar incelenmesi için gönderilir. 


(3) Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun dosya inceleme 


raporlarını göz önünde tutarak alacağı karar üzerine, rektör tarafından atama yapılır. 


(4) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca sözleşmeli 


çalıştırılacak yabancı ülke vatandaşı öğretim elemanlarının profesör kadrolarına atanma 


ile ilgili şartları sağlamaları kaydıyla, sözleşmeli olarak çalıştırılmasında bu 


Yönetmelikte belirlenen ilan şartı dışındaki usul ve esaslar uygulanır. 


BEŞİNCİ BÖLÜM 


Çeşitli ve Son Hükümler 


Unvanların yükseköğretim kurumları dışında kullanımı 


MADDE 16 – (1) Profesörlük, doçentlik veya doktor öğretim üyesi unvanlarını 


kazananlar, her unvan dönemi içinde yükseköğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev 


yapmadıkları takdirde yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanı 







kullanamazlar. 


Jürilerde yabancı uyruklu profesörler ile yurt dışındaki Türk profesörlerin 


görevlendirilmesi 


MADDE 17 – (1) Doktor öğretim üyesi, doçent ve profesörlüğe yükseltilme ile 


atanma esnasında oluşturulan jürilere yurt içinde yükseköğretim kurumlarında görev 


yapmakta olan yabancı uyruklu profesörler ile Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan 


yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti 


vatandaşı ve yabancı ülke vatandaşı profesörler görevlendirilebilir. 


Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 


MADDE 18 – (1) 28/1/1982 tarihli ve 17588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 


Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 


Yürürlük 


MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 


Yürütme 


MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı 


yürütür. 
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İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans öğrencileri derslerde verilen teorik bilgiyi laboratuvar 


ortamında deneyler yaparak uygulama ağırlıklı olarak öğrenme imkânı bulmaktadırlar (yapı 


malzemeleri, mukavemet, zemin mekaniği, hidrolik ve betonarme dersleri gibi, Resim 1). 


                    


Resim 1. Uygulamalı Derslere ait Fotoğraflar 


Öğrencilerimiz için her dönem ülke çapında önemli sayılabilecek projelere saha gezileri 


düzenleyerek inşaat mühendisliği uygulamalarını yerinde gözlemleme imkânı sunmaktayız 


(Resim 2).  


         


Resim 2. Teknik Gezilere ait Fotoğraflar 


 


Ayrıca, konusunda uzman deneyimli akademik veya profesyonel kimliğe sahip kişiler her 


dönem davet edilerek tecrübelerini seminerler vererek öğrencilerimize aktarmaları 


sağlanmaktadır (Resim 3). 


       


Resim 3. Seminerlere ait Fotoğraflar 
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Bunun yanı sıra öğrencilerimizin, 2019-2020 Akademik yılı güz döneminden itibaren kamu 


veya özel sektörde bir dönem boyunca ortak-eğitim müfredatı çerçevesinde deneyim 


kazanmalarına olanak sunmaktayız. Bölümümüz, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında 


MÜDEK akreditasyonu alan ilk İnşaat Mühendisliği Bölümüdür. Bu kapsamda bölümümüz 


2018 yılı içerisinde yeniden değerlendirilmiş ve bu süreci başarı ile geçerek 2024 yılı Eylül 


ayına kadar akredite edilmiştir.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


    Resim 4. MÜDEK törenine ait Fotoğraflar 


 


Öğrencilerimizin ulusal düzeyde düzenlenen yarışma projelerine ve benzeri ders dışı 


aktivitelere katılımlarını destekleyerek takım çalışması ruhu kazanmalarını ve uygulayarak 


öğrenme becerilerini geliştirmelerini teşvik ediyoruz (Resim 5). 


 


 


   


 


 


 


 


 


Resim 5. Yarışma Projelerine ait Fotoğraflar 
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Bölüm olarak konularında uzman akademik ve profesyonel kimliğe sahip kişilerden 


oluşan Endüstri Danışma Kurulunu her yıl davet ederek bölüm derslerimiz ve 


müfredatımız hakkında görüş ve önerilerini alarak ders içeriklerinde gerekli 


iyileştirmeleri yapmaktayız (Resim 6). 


 


              


Resim 6. Endüstri Danışma Kurul Toplantısına ait Fotoğraflar 


 


 








(18.05.2017 Gün ve 08 Sayılı Senato Kararı) 


 


 


ATILIM ÜNİVERSİTESİ 


KAYIP VE BULUNTU EŞYA YÖNERGESİ 


 


BİRİNCİ BÖLÜM 


(Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar) 


 


Amaç  


MADDE 1-  Bu Yönergenin amacı; Atılım Üniversitesi İncek yerleşkesi içerisinde bulunarak 


Güvenlik Birimine teslim edilen kayıp ve buluntu eşyalar hakkında yapılması gereken 


işlemleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.  


 


Kapsam  


MADDE 2- Bu Yönerge, Güvenlik Birimine teslim edilen kayıp ve buluntu eşyalar ile ilgili 


yapılacak işlemleri kapsar.  


 


Dayanak 


MADDE 3- Bu Yönerge, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu’nun 7/h bendine dayanılarak 


hazırlanmıştır.   


 


Tanımlar  


MADDE 4-Bu Yönergede geçen;  


 


a) Güvenlik Birimi: Teslim edilen kayıp ve buluntu eşyanın kayıt, muhafaza, duyuru, 


sahibine iade, imha ve diğer ilgili işlemlerini gerçekleştiren birimi,  


 b) Kayıp ve buluntu eşya: Atılım Üniversitesi İncek yerleşkesi ve binalarının içinde 


bulunarak Güvenlik Birimine teslim edilen veya Atılım Üniversitesi giriş kapılarında 


emanete bırakıldıktan sonra unutulan eşya, para, ziynet eşyası ve kıymetli evrakı, 


malzemeyi,  


 c) Kayıp ve buluntu eşya tutanağı: Buluntu eşyayı teslim alan güvenlik personelinin 


tanzim edeceği, 2 nüshadan oluşan, tarihli ve buluntu eşya kayıtlarını içerir tutanağı, 


 İfade eder.  


 


 


İKİNCİ BÖLÜM 


(Eşyanın Teslimi, Muhafazası, Görev ve Sorumluluk) 


Kayıp ve buluntu eşyanın teslimi:  


 


MADDE 5- (1) Kayıp ve buluntu eşya, Güvenlik Birimi görevlilerince tutanak tutulmak 


suretiyle teslim alınır.  


 


(2) Kayıp ve buluntu eşyayı teslim alan Güvenlik Birimi personeli iki nüshadan oluşan Kayıp 


ve Buluntu Eşya Tutanağı tanzim eder. Tutanağı eşyayı bulan, teslim eden kişi ve teslim alan 


Güvenlik görevlisi imzalar. Tutanağın aslı Güvenlik Biriminde kalır,  ikinci nüshası kayıp 


eşyayı bulan kişiye verilir.  


 


(3) Güvenlik Birimi personeli dışında kayıp eşyayı kimse teslim alamaz.  


 


(4) Çok değerli kayıp ve buluntu eşya kolluk kuvvetine de bildirilir.   







 


Kayıp ve buluntu eşyanın muhafazası ve duyuru işlemi  


MADDE 6-  (1) Kayıp ve buluntu eşya bulunduğu tarih itibariyle iki yıl muhafaza edilir. 


(2) İki yılın bitiminin ilk Temmuz ayında ayıklama, teslim ve satış işlemleri yapılır. 


 


(3) Teslim alınan kayıp ve buluntu eşyanın kokucu, çabuk bozulabilir nitelik taşıması, insan 


ve çevre sağlığına zarar verici olması, kapladığı alan ile taşıdığı maddi değer dikkate alınarak, 


muhafaza edilmeye uygun bulunmaması hallerinde tuttanak tutularak imha edilir. 


 


(4) Maddi değeri olan ancak muhafazası aşırı gider gerektiren buluntu mal 1 yıl saklama şartı 


ile satılabilir, Satış bedeli bulunan malın yerine geçer ve iki yılsonunda sahibi ortaya çıkmaz 


ise satış bedeli Üniversite adına gelir olarak kaydedilir. Satılan malın bedeli 1 yıl muhasebe 


bölümünce emanete alınır.  


 


(5) Hırsızlık, gasp ve diğer adli olaylara konu olduğu anlaşılan kayıp eşyalar Kayıp ve 


Buluntu Eşya tutanağı hazırlandıktan sonra kolluk kuvvetine bilgi verilir.   


 


(6) Kayıp ve buluntu eşyalar 3 ayda bir Atılım Üniversitesi resmi internet sitesinde 


Akademik, İdari personel ile Öğrencilere mail yoluyla duyurulur ve duyuru panolarına liste 


asılır.  


 


(7) Kayıp ve buluntu eşyadan sahibinin adı, adres, telefon gibi kişisel bilgilerinin anlaşılması 


durumunda, İdari Personel Daire Başkanlığı ile Öğrenci İşleri Müdürlüğünden de yardım 


alınarak, ilgili kişi Güvenlik Birimi personelince öncelikle telefon yoluyla haberdar edilir, 


Üniversite tarafından kişinin kayıtlı e posta adresine mail gönderilir ve kişiye ulaşılamaz ise 


kişinin Üniversite ilgili birimlerine bildirdiği ikametgâh adresine iadeli taahhütlü yazı 


yazılarak kişinin en kısa zamanda eşyasını alması gerektiği bildirilir.  


 


(8) 500 TL ve üzeri bulunan paralar ile döviz cinsi paralar Güvenlik Birimi tarafından 


tutanakla emanete alındıktan sonra, aynı gün tüm personele mail yoluyla duyuru yapılır. 


Sahibi çıkmayan paralar bir yılın sonunda Üniversite Mail İşler Daire Başkanlığı’na tutanak 


ile teslim edilir ve iki yılın sonunda sahibi çıkmaz ise Üniversite adına gelir kaydedilir.  


 


(9) İki yıl içerisinde sahibi bulunmayan değerli ziynet eşyaları, Atılım Üniversitesi Rektörü 


onayı ile kuyumcu esnafında Türk Lirası olarak bozdurulmak suretiyle elde edilen Türk lirası  


para  Mali İşler Daire Başkanlığı ilgili birimine tutanakla teslim edilerek Üniversite adına 


gelir kaydedilir.  


 


(10) Noter kâğıdı, vekâletname, nüfus ve aile cüzdanı, sürücü belgesi, araç ruhsatı, pasaport, 


tapu ve benzeri belgeler bir ay muhafaza edilir. Sahiplerine bildirilen veya sahibine 


ulaşılamayan bu tür belgeler, bir ay içerisinde sahibi tarafından alınmadığı takdirde ilgili 


kurumlara yazı ile gönderilir. 


 


(11) İki yıl içerisinde sahibi tarafından alınmayan kayıp ve buluntu eşyalar için öncelikle 


Sosyal Yardım Kurumlarına veya kamuya yararlı statüye sahip derneklere haber verilir, almak 


istemeleri halinde bedelsiz verilir. Bu durum Kayıp ve Buluntu Eşya Tutanağında belirtilir.  


 


(12) İki yıl içerisinde sahibi tarafından alınmayan ve Sosyal Yardım Kurumları veya kamuya 


yararlı statüye sahip dernekler tarafından da alınmayan kayıp ve buluntu eşyalar Üniversite 


Genel Sekreterince oluşturulacak 3 kişilik komisyon ile her yıl Temmuz ayında satılarak geliri 


Üniversite Mali Daire Başkanlığı ilgili birimine teslim edilir.   


 







MADDE 7-  (1) Yapılan incelemede, kayıp ve buluntu eşyanın sahibi olduğu anlaşılan kişiye, 


eşya şahsın açık kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri alınmak suretiyle malzemesini tam ve 


sağlam olarak teslim aldığını kendi el yazısı ile yazdırılarak imza karşılığı teslim edilir.  


 


(2)Buluntu malın muhafazası için bir harcama yapıldı ise bu bedel buluntu malın malikinden 


temin edilir.   


 


Personelin görev ve sorumluluğu  


MADDE 8- (1) Güvenlik Birimi personelinin görevleri şunlardır;   


a) Getirilen kayıp ve buluntu eşyayı teslim almak,  


b) Kayıp ve Buluntu Eşya Tutanağı düzenlemek,  


c) Eşyayı uygun şekilde muhafaza ederek, Güvenlik Şefine/ koordinatörüne teslim 


etmek.  


 


(2) Güvenlik Birimine gelen her türlü eşya, para, kıymetli evrak ve ziynet eşyalarının teslim 


alınıp muhafazasından Güvenlik Birimi personeli sorumludur. 


 


(3)Bu esaslara göre işlem yapılmaması nedeniyle meydana gelecek zararlar ilgilisinden 


rücuen tahsil edilir.  


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


(Çeşitli Hükümler) 


Hüküm bulunmayan haller  


MADDE 9- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hususlarda genel hükümlere göre 


Rektörlük onayı ile işlem yapılır.  


 


(2) Halen Güvenlik Koordinatörlüğünde bulunan buluntu malzeme ve eşyalarada bu yönerge 


hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. 


 


Yürürlük  


MADE 10- Bu Yönerge, Atılım Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren 


yürürlüğe girer.  


 


Yürütme 


MADDE 11- Bu Yönerge, Atılım Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 
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2016 – 2017 Akademik Yılında Yabancı Diller Yüksekokulunun (YDYO) kurulması ile 


Hazırlık Okulunun adı Temel İngilizce Bölümü, Yabancı Diller Bölümünün adı ise Modern 


Diller Bölümü olarak yenilenmiş ve Yüksekokul çatısı altında birleşmişlerdir. 


10.10.2018 tarihinde Pearson Assured sertifikası alınmıştır. Tüm göstergelerden 5 üzerinden 5 


tam puan alınmıştır. Hazırlanan Kalite El Kitabında kurumun tüm kalite politikaları 


belirlenmiştir. 


Eğitici eğitimi kursuna katılan öğretim görevlileri,  eğitmen olarak görev yapmaya başlamış ve 


gözlemlerinin sıklığını artırmışlardır. Gözlemler sonucu ortaya çıkan geliştirilmesi gereken 


noktalar üzerine eğitimler vermişlerdir.  


YDYO Akreditasyon süreci 10Ekim 2018’de tamamlanmıştır. Süreç her yıl güncellenecektir.  


Temel İngilizce Bölümü 2017-2018 akademik yılında 2 yabancı uyruklu öğretim görevlisi daha 


kadromuza katılmıştır. 


2017-2018 akademik yılında dosya arşivleme süreci tüm birimlerde uygulanmaya başlanmıştır. 


Akreditasyon Birimi kurulmuş, görev tanımı yapılmış, kalite süreçleri Kalite El Kitabında 


tanımlanmıştır.  


Kurum web sayfasından Pearson Assured akreditasyon süreci ile ilgili bilgilendirme tüm 


paydaşlara yapılmıştır. 


Akreditasyon çalışma komisyonu tarafından Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim 


görevlilerine, birimlerine ve öğrencilerine akreditasyon süreçleri ile ilgili bilgi vermek amaçlı 


toplantılar yapılmış olup, özellikle öğrenci temsilcileri toplantılarında kaliteyi artırma amaçlı 


kullanılan öneri kutusunun kullanımı anlatılmış,  gelen öneriler, istekler ve şikayetler ile ilgili 


öğrencilere geribildirimde bulunulmuştur. 


Modern Diller Bölümü, fakültelerin hem Türkçe hem İngilizce eğitim veren bölümlerin 3. sınıf 


öğrencileri için ayrı ayrı ikişer dönemlik “İş Yaşamına Yönelik İngilizce” dersleri için müfredat 


hazırlığını tamamlamış ve bu dersler 2018 Güz akademik yılı itibariyle uygulanmaya 


başlanmıştır. Modern Diller Bölümü,  eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ulaşmak adına 


uyguladığı müfredatları / programları güncellemiştir.  


Programların eğitim amaçları ve kazanımları güncellenerek kamuoyuna açık bir şekilde web 


sayfasında ilan edilmiştir. 


Öğrencilerin öğrenme sürecine dâhil olması, süreçte kimi konularda karar verici konumda 


olması amacıyla öğretimde öğrencilerden sık sık geri dönütler toplanmış, sınıf içi eğitimler bu 


amaçla gözlemlenmiş, öğrenci temsilcileri ile düzenli olarak toplantılar gerçekleştirilmiştir. 


Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler için Engelli Öğrencilere özel süreç hazırlanmıştır. 


Modern Diller Bölümü, öğretim görevlilerinin, öğrencilere öğrenimlerinde yeterli rehberlik ve 


desteği sağlaması amacıyla her ders için birer saat görüşme saati uygulaması 


gerçekleştirilmiştir.  
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Yabancı Diller Yüksekokulu programlarını tamamlamış olan ve Pearson Sertifikası almaya hak 


kazanan öğrenciler için sertifikalandırma süreci yazılmıştır. 


Yabancı Diller Yüksekokulu, okulda eğitim görecek öğrencilerin düzey saptama ve yerleştirme 


sürecinde ve ders kaydı kabullerinde, yayınladığı yönergelerde açık ve tutarlı kriterler 


uygulamıştır.   


Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini 


iyileştirmek için (uluslararası geçerliliği olan DELTA sertifikası eğitimi) öğretim elemanlarına 


üniversite tarafından finansal destek sağlanmıştır.  


Materyal geliştirme ofisimiz öğrencilerin özel ihtiyaçlarına yönelik öğrenmeyi pekiştirme ve 


destek amaçlı öğrenme kaynakları üretmiştir. Moodle Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden 


çevrimiçi öğrenme kaynakları geliştirilerek öğrencilerin erişimine açılmıştır. 


Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerin Engelli Öğrenci Süreci hazırlanmıştır. Öğrencilerin 


sınıflara yerleştirilmeleri, öğrencilerin ihtiyaçları göz önüne alınarak yapılmaktadır. 


Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin ödüllendirilmesi için 


yeterli bütçe ayrılmıştır. 


YDYO için hazırlanan bütçede, eğitim, sosyokültürel, sportif faaliyetlerin ve mesleki gelişime 


yönelik etkinliklerin (konferans, bilgi şöleni) gerçekleştirilmesinde, eğitimde kullanılacak araç-


gereçlerin alımında adil ve makul bir yol izlenmiştir.  


Bütçede öğrencilerin gelişimine yönelik öğrenim kaynaklarına, sosyal, kültürel, sportif 


faaliyetlere şeffaf ve yeterli miktarda pay ayrılmıştır. 


Modern Diller Bölümü’de akran desteği çalışmaları yürütülmüştür. 


Modern Diller Bölümü’de değerlendirme sonuçları, programın güncellenmesi ve iyileştirilmesi 


için kullanılmıştır. Tüm dersler güncellenmiş,  özellikle ENG101-102 dersleri yeniden 


yapılandırılmıştır. Yapılan değişiklikler tüm paydaşlarla (fakülteler, öğrenci işleri) paylaşılmış 


ve işe koşulmuştur. 


YDYO çatısı altında Araştırma Ünitesi kurularak ve okul bazında mevcut durumun analizi, 


aksayan yönlerin ve tespiti eğitimin iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunulmuştur. 


Modern Diller Bölümü öğretim görevlileri eylem araştırmaları yapmış ve sonuçlarını sunularla 


paylaşmıştır.   


Akademik çalışma yapan öğretim görevlileri araştırma konularını bölümü geliştirmek amaçlı 


olmak üzere ELT konularından seçmiştir.  


Bir kısım öğretim görevlilerinin geliştirilmesi için yurtiçi ve yurtdışı kurs ve seminerlere 


gitmeleri sağlanmıştır. 


YDYO’da araştırma faaliyeti gerçekleştirmek isteyen öğretim görevlileri desteklenmiş aynı 


zamanda bölüm başkanlıkları tarafından da danışmanlık sağlanmıştır. Okulda bir araştırma 
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ünitesi kurulmuş olup, bölümlerdeki dil eğitiminin etkinliği ve verimliliği gibi konularda 


araştırmalar yürütülmüş, sonuçları öğretim görevlileri ile paylaşılmıştır. Çıkan sonuçlara 


yönelik adımlar atılmıştır. 


YDYO’ya gerektiğinde eğitim araştırmaları yapabilecek nitelikte yüksek lisanslı hatta doktoralı 


öğretim görevlileri alınmıştır. 


Araştırma çıktılarının eğitimdeki kalitenin artırılması adına önemine inanan YDYO, araştırma 


faaliyetlerinin ileriki dönemlerde daha düzenli ve profesyonel yürütülmesi adına eğitim 


alanında araştırma tecrübesine sahip öğretim üyelerinin bölümlerde istihdamı adına süreçler 


yürütülmüştür. 


Temel İngilizce Bölümü araştırma birimi konuşma öğretimi ile ilgili araştırma yapmış, 


sonuçlarını bir seminer ile paylaşmıştır. 


YDYO Görev ve Çalışma İlkeleri yönergesi hazırlanmıştır. İdari ve destek birimlerinde görev 


alan personelin üstlendikleri görevleri etkili biçimde yürütebilmeleri için hizmet içi eğitim 


kurslarına katılmaları sağlanmıştır. 


YDYO’da verilerin güvenliği ve gizliliğini sağlamak amaçlı Sınav Hazırlama ofisinin 


kullandığı arşiv odasına şifreli, kartlı kilit takılmış ve odaya giriş için yetkililer belirlenmiştir. 


Ayrıca 24 saat kayıt yapan yüksek çözünürlüklü güvenlik kamerası da mevcuttur. 


YDYO’da her zamanki gibi her türlü faaliyet ve süreçlere ilişkin verileri toplamış, analiz etmiş 


ve bunları raporlayarak bilgi arşivi oluşturmuştur. Kalite güvencesi bilgi sistemi 


oluşturulmuştur. Kurumsal iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler dönemlik olarak 


toplanmıştır ve saklanmıştır. 


Modern Diller Bölümü topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak,  ders dışı eğitim-öğretim 


ve birimler arası faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri 


kamuoyuyla paylaşmıştır (1K1K Gazeteler). 


YDYO’da yönetim ve idarenin kurum çalışanlarına ve genel kamuoyuna hesap verebilirliğine 


yönelik performans yönetim sistemi uygulanmıştır. 
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Mütevelli Heyet Başkanlığı İletişim ve Yazı İşleri Koordinatörlüğümüz tarafından 2018 yılı 


içinde yürütülen görevler aşağıda belirtilmiştir. 


 


1. Maddi durumu iyi olmayan, öğretim ücreti ödemesinde güçlük çeken ve burs talebinde 


bulunan öğrencilerin durumları incelenmiş, yükseköğrenimlerinin devamını sağlamak ve 


başarılarını arttırmak amacı ile Üniversitemiz Burs Yönetmeliği uyarınca Teşvik Bursu 


kapsamında 106 öğrenciye öğretim ücretinin takdir edilen belli bir oranında muafiyet 


uygulanmıştır. 


2. Yine istisnai ekonomik koşulları sebebi ile öğretim ücreti ödemelerinde güçlük çeken 


özellikle 3. ve 4. sınıf öğrencilerine öğretim ücreti ödemelerinde taksit ve süre uzatımı 


yapılmak sureti ile yükseköğrenimlerinin devamı sağlanmıştır. 


3. İhtiyaç sahibi oldukları tespit edilen öğrencilere ücretsiz tabldottan yararlandırılma imkanı 


sağlanmıştır 


4. Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanlığına kurum içi ve kurum dışından iletilen tüm 


evrakların Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden iş akışının hızlı, etkin bir 


biçimde yürütülmesini sağlamak, 


5. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü/Öğrenci Mali İşler Müdürlüğü/Öğrenci İşleri 


Direktörlüğü ile koordineli olarak Üniversitemiz Burs Yönetmeliği uyarınca burs 


çalışmalarını yapmak, 


6. Öğrenci, öğrenci aileleri, öğretim elemanları ve Üniversitemizin tüm birimleri ile yönetim 


arasındaki iletişimi sağlamak ve talepleri takip etmek, 


7. Öğrenci ve öğrenci ailelerinin burs, öğretim ücreti vb talep ve önerilerini almak, bilgi 


vermek, yönlendirmek ve yazışmalarını yapmak, 


8. Yazışmaları yapmak, takip etmek, ilgili birimlere dağıtmak, 


9. Dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak, 


10. Noter nezdindeki işlemleri yapmak, 


11. Mütevelli Heyet toplantılarında alınan kararları yazmak, imzaya sunmak, arşivlemek, 


12. Üniversitenin kurum dışı gönderilecek posta ve kargo dağıtımlarını yapmak, 


13. Üniversitemiz öğretim elemanlarının Web of Science kapsamındaki dergilerde 


yayımlanmış tam makalelerini takip etmek, raporlamak, 


14. Mütevelli Heyet Başkanlığınca verilen diğer işleri yapmak. 
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Yepyeni bir perspektif ile daha aktif ve verimli şekilde çalışmak üzere 2018 yılında yeniden 


yapılandırılan Atılım Üniversitesi Mezunlar İletişim Ofisi, kurulduğu günden bu yana, 


Atılımlı olma ortak paydasında, 8000’i aşkın mezunu ile organik bağ kurmuş olup; siz değerli 


mezunlarımıza ulaşabilmek için faaliyetlerini sürdürmektedir. 


Atılım Üniversitesinden mezun olmuş ve Atlım Üniversitesinde öğrenim görmeye devam 


eden tüm öğrencilerimizin gelişimlerine katkıda bulunabilmek amacıyla kurulmuş olan bu 


birimin öncelikli hedefi, mezunlarımız ile öğrencilerimiz arasındaki iletişimi güçlendirerek, 


yaşam boyu Atılımlı olma aidiyetini ve ayrıcalığını hissetmelerini sağlamaktır. 


Atılım Üniversitesi Mezunlar İletişim Ofisi, bu hedef çerçevesinde düzenlediği etkinlikler ile 


öğrenci ve mezunları bir araya getiren sosyal platformlar oluşturmaktadır. 


Mezunlar ile daha sağlıklı iletişim kurmak adına, birimimiz bugüne kadar mezun olmuş 


mezunlarımızın iletişim bilgilerini ve eğitim, meslek, yaşanılan şehir gibi detaylarla mezun 


tanımlama bilgilerini elde ederek, dönem içerisinde mezunlarımızı arayarak iletişim bilgilerini 


günceller ve durumları hakkında bilgi alır.  


Öğrencilerin ve mezunların birbirleri ile iletişimini arttırmak amacı ile sosyal medya hesapları 


üzerinden yapılan etkinliklerin duyurulması için çalışmalar gerçekleştirir.  


Birim üniversite işbirliklerini oluşturabilmesi için doğru kişi ve kaynakları buluşturmak amacı 


ile mezunlar ile iletişim kanallarını sürekli geliştirerek Mezunlar Derneği ile koordineli 


çalışır. 


10-11 Nisan’da Üniversitemizde ilk defa gerçekleştirecek olduğumuz, Mezunlarımızı ve 


öğrencilerimizi iş dünyasından İnsan Kaynakları Yöneticileri ağırlıklı katılım olmak üzere,  


sektördeki tecrübeli iş insanları ve Kurumsal Firmalar ile buluşturmayı hedeflediğimiz ve bu 


bağlamda gerçekleşecek Kariyer Günleri Etkinliğimiz ile meslekler ve iş dünyası ile ilgili 


hem bilgi edinmelerine yardımcı olmak, staj ve iş imkânı bulabilecekleri bağlantılar 


kurmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. 


Mezunları izleme konusunda dönemsel yapılan Mezunlar Panayırında aktif rol alarak mevcut 


verilerin artmasına yönelik çalışmalar yapar.  


Mezun Kartı sistemi ile geçmiş dönemde mezun olanların bilgilerine ulaşmak adına başvuru 


formu doldurtup, mezun kartı çıkartılması için ilgili birimle koordineli çalışır. 


Mezunların çalıştıkları firmalar ile iletişime geçerek firma ziyaretleri gerçekleştirilir ve 


başarılı mezunlarımızın öğrencilerimize tecrübelerini paylaşabilmesi için özel organizasyon 


düzenler. 


Şehir dışındaki mezunlarımız ile Mezunlar Buluşması adı altında yaptığımız etkinlikler ile 


aidiyet duygusu ve iletişim bağlarını kurabilmeleri amaçlanıyor. 


Yukarıda sayılan çalışmalar 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da sürdürülmeye devam 


edecektir. 
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Atılım Üniversitesi Hukuk Müşavirliği, Üniversitenin taraf olduğu tüm dava ve işlerde 


Üniversite, Hukuk Müşaviri ve Avukatları aracılığı ile temsil edilmiş, iddia ve savunma hakları 


kullanılmış,  anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirlerin zamanında alınması için gerekli 


çalışmalar yürütülmüştür.  


Görüş Bildirme (Mütalaa) 


1. Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Rektörlük Makamı, Fakülte ve diğer birimler, 


hukuki nitelik arz edebilecek bir konuda Hukuk Müşavirliğinin görüşünün alınmasına veya 


Hukuk Müşavirliğince bir işlemin yapılmasına gerek gördükleri takdirde durumu sözlü 


veya yazılı olarak Müşavirliğimize intikal ettirmişlerdir. Görüş istenilen konuda hukuki 


dayanakları ve yapılması önerilen iş ve işlemler ile birlikte konu hakkındaki hukuki görüş 


hazırlanarak ilgili birime bildirilmiştir.  


2. Sözlü olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verilmiştir. 


3. Gerek Üniversitede görevli öğretim elemanları ve gerekse öğrenciler hakkında yürütülen 


disiplin soruşturmaları kapsamında sözlü ve yazılı görüş bildirilmiştir. 


4. Üniversite tarafından düzenlenen yönetmelik ve yönergeler hakkında sözlü ve yazılı görüş 


bildirilmiştir. 


Kanun Yollarına Başvurma  


1. Üniversite, taraf olduğu tüm dava ve işlerde, Üniversite hukuk müşavirliğinde görevli 


avukatları aracılığı ile temsil edilmiş, iddia ve savunma hakları kullanılmış,  anlaşmazlıkları 


önleyici hukuki tedbirlerin zamanında alınması için gerekli çalışmalar yürütülmüştür. 


2. Üniversitenin gerek kamu kuruluşları ve gerekse diğer gerçek ve tüzel kişilerle olan hukuki 


ihtilaflarında yargı mercilerinde ve yargılamanın her aşamasında Üniversitenin hak ve 


menfaatleri korunarak takip ve sonuçlandırılmasının sağlanması için kanun yollarına 


başvurulmuştur.  


3. Mahkeme kararlarına karşı kanun yollarına başvurulmuş, gereği halinde karar düzeltme ve 


şartlarının bulunması halinde olağanüstü kanun yollarına da başvurmuşlardır.  


Delil Tespiti ve Diğer İşler 


- Üçüncü şahıslar, Resmi Daireler veya Kurumlar tarafından Üniversite aleyhine veya 


Üniversitenin bunlar aleyhine delil tespiti yaptırdığı ve tebliğ ettirildiği takdirde 


Müşavirliğimizce gerekli işlemler süresi içerisinde usulüne uygun olarak yerine 


getirilmiştir. 
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İhtarname 


 


1. Üniversite hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli hallerde ihtarnameler keşide 


edilmiştir.  


2. Üniversite Hukuk Müşavirliğine gelen ihtarnameler, özellik ve içeriğine göre ilgili birimin 


görüşü de alınarak derhal cevaplandırılmıştır.  


3. Üçüncü kişi ve kuruluşlarla yapılan yazışmalarda, ilgili birimce sorulması halinde, özellik 


arz eden durumlara ilişkin hukuki görüş bildirilmiş, adli ve idari yargı mercilerinden, icra 


dairelerinde gelen, noterlik marifeti ile gönderilen müzekkereler de Üniversiteyi temsilen 


cevaplanmıştır. 


Sözleşme Hazırlama/İnceleme 


1. Üniversitenin taraf olduğu tüm sözleşmeler hazırlanmış, taslakları incelenmiş, gerekli 


düzenlemeler yapılmış, gereği halinde kapsam ve içeriğine ilişkin düzeltme ve 


güncellemeler ile imzaya hazır hale getirilmiş ve imzası için ilgili birime gönderilmiştir.  


Bilgilendirme 


1. Kanun, tüzük, yönetmelik ve sair mevzuat değişiklikleri takip edilmiş, mevzuat 


değişiklikleri hakkında ilgili birimler bilgilendirilmiştir.   


Adli ve İdari Yargı Davaları 


1. Üniversitenin kamu kuruluşları ve gerekse diğer gerçek ve tüzel kişilerle olan ihtilaflarının 


konu edildiği, Üniversite leh ve aleyhindeki tüm davalar, tüm yargı mercileri nezdinde, 


Üniversitenin hak ve menfaatleri korunarak sonuçlandırılana değin takip edilmiştir.  
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(06.02.1999 gün ve 23603 Sayılı Resmi Gazete) 
 
 


ATILIM ÜNİVERSİTESİ ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
 


BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Kapsam ve Tarifler 
 
Amac: 
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Üniversitede bulunan arşiv malzemesi ile ileride arşiv 


malzemesi haline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesini, bu malzemelerin kayba 
uğramamasını, gerekli şartlar altında korunmalarının sağlanmasını ve milli menfaatlere uygun olarak 
Devletin, gerçek ve tüzel kişilerin ve ilmin hizmetinde değerlendirilmelerini, muhafazasına Iüzum 
görülmeyen malzemenin ayıklanma ve imhasına dair usul ve esasları düzenlemektir. 


 
Kapsam: 
Madde 2 - Bu Yönetmelik Atılım Üniversitesi'nin bütün birimlerini kapsar. 


 
Tarifler: 
Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen; 


 
a) Arşiv Malzemesi: Türk Devlet ve Millet hayatını ilgilendiren ve en son işlem tarihi 


üzerinden otuzyıl geçmis veya üzerinden onbeş yıl geçtikten sonar kesin sonuca bağlanmış olup, 
Universite'nin işlemleri sonucu teşekkül eden ve Universite tarafından korunması gereken Türk 
Milletinin geleceğine tarihi, siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve teknik değer olarak intikal etmesi 
gereken belgeler ve Devlet hakları ile milletlerarası hakları belgelemeye, korumaya, bunlarla ilgili 
işlem ve münasebetler bakımından tarihi, hukuki, idari askeri, iktisadi, dini, ilmi, edebi, estetik, 
kültürel, biyografik, Jeneolojik ve teknik herhangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye tespite 
yarayan, ayrıca ait olduğu devrin ahlak, örf ve adetlerini veya çeşitli sosyal özelliklerini belirten her 
türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, proje, mühür, damga, fotoğraf, film, ses ve görüntü bandı 
baskı ve benzeri belgeleri ve malzemeyi, 
 


b) Arşivlik Malzeme: Yukarıdaki bentte sayılan her türlü belge ve malzemeden zaman 
bakımından henüz arşiv malzemesi vasfını kazanamayanlarla, son işlem tarihi üzerinden yüzbir yıl 
geçmemiş memuriyet sicil dosyaları, Üniversitenin gerçek ve tüzel kişilerle veya yabancı devlet ve 
milletlerarası kuruluşlarla akdettiği ikili ve çok taraflı milletlerarası andlaşmalar gibi belgeleri, 


 
c) Birim Arşivi : Üniversitenin merkez birimleri ile fakülte, yüksekokul ve enstitülerdeki 


arşivleri, 
 
d) Kurum Arşivi : Üniversitenin merkez teşkilatları içinde yer alan ve arşiv malzemesi 


ile arşivlik malzeminin birim arşivlerine nazaran daha uzun süreli  saklandığı merkezi arşivi 
 
e) Üniversite: Atılım Üniversitesi  
 
f) Genel Müdürlük : Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünü  


 
 


İKİNCi KISIM 
 


Arşiv Malzemesi ile Arşivlik Malzemenin Korunması  
Birim ve Kurum Arşivlerinde Saklanması,  


Gizliliği ve Yararlanma 
 
 


Koruma Yükümıüımm: 
Madde 4- Üniversite, elinde bulundurduğu ve Genel Müdürlüğe, teslim etmedikleri arşiv 


malzemesi ile arşivlik malzemeyi her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korumak, mevcut asli düzenleri 
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içerisinde tasnif edip saklamakla yükümlüdür. 
 
 Üniversite, arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin korunması ile ilgili olarak; 
 


a) Yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toz ve her türlü hayvan ve haşeratın tahriplerine karşı 
gerekli tedbirlerin alınmasından, 


 
b) Yangına karşı, yangın söndürme cihazlarının yangın talimatı çerçevesinde daimi çalışır 


durumda bulundurulmasından, 
 
c) Arşivin her bölümünde uygun yerlerde higrometre bulundurmak suretiyle rutubetin % 50-60 


arasında tutulmasından, 
 


e) Yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı koruyucu tedbir alarak arşiv 
depolarının dezenfekte edilmesinden, 
 


f) Işık ve havalandırma tertibatının elverişli bir şekilde düzenlenmesinden, 
 


g) Isının mümkün olduğu kadar sabit (kağıt malzeme için 12-15 derece arasında) 
tutulmasından sorumludur. 


 
Birim ve Kurum Arsivleri : 
Madde 5 - Üniversite, belirli bir süre saklayacağı arşivlik malzeme için "Birim Arşivleri" 


daha uzun bir süre saklayacağı, arşiv malzemesi veya arşivlik malzeme için "Kurum Arşivi" ni kurar. 
 
Üniversitede, bulunan arşivlik malzeme, birim arşivlerinde 1-5 yıl süreyle; arşiv malzemesi ise 


kurum arşivinde 10-14 yıl süre ile saklanır.  
 
Arsiv Malzemesinin Gizliliği : 
Madde 6- Birimler elinde bulunan ve cari olduğu dönemde gizli kabul edilmiş ve halen bu 


özelliklerini koruyan arşiv malzemesi, kurum arşivine geçtikten sonra da gizli kalır. Bu çeşit arşiv 
malzemesinin gizliliklerinin kaldırılması, ilgili birimin görüşü alındıktan sonra Rektörlükçe 
kaldırılabilir. 
 


Arsivlerden Yararlanma 
Madde 7 - Üniversitenin yetki ve sorumluluğuna geçmiş veya henüz geçmemiş olan arşiv 


malzemesinin aslı hiçbir sebep ve suretle, arşivlerden veya bulundukları yerlerden dışarıya verilemez. 
 
Ancak, Devlete gerçek ve tüzel kişilere ait bir hizmetin görülmesi, bir hakkın korunması ve ıs 


patı gerektiğinde, usulüne göre örnekler verilebilir. Yahut mahkemelerce tayin edilecek bilirkişiler 
veya ilgili dairelerince görevlendirilecek yetkililerce yerinde incelenebilir. 


 
Yararlanma Usul ve Esasları: 
Madde 8 - Üniversite elindeki araştırmaya açık arşiv malzemesinden yerli ve yabancı hakiki 


ve hükmi şahısların yararlanması, yükümlülükleri, arşiv malzemesinin örneklerinin verilmesi 
hususunda Bakanlar Kurulunca tespit edilen hükümler uygulanır" 


 
 


ÜÇÜNCÜ KISIM 
Birim Arşiv İşlemleri 


 
Birim Arsivine Verilecek Malzemenin Ayırımı ve Hazırlanması 
Madde 9- Her yılın Ocak ayı içerisinde, önceki yıla ait arşivlik malzeme,birimlerince gözden 


geçirilir. işlemi tamamlananlar, işlemi devam edenler ve işlemi tamamlanmış olmasına karşılık elde 
bulundurulması gerekli olanlar şeklinde bir ayırıma tabi tutulur. 


 
Ayırım işlemlerinden sonra, arşive devredilecek malzeme, ilgili birimlerde işin ve 


malzemenin özelliklerine göre; 
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a) Birimi 
b) İşlem yılı (teşekkül ettiği yıl)  
c) Konu ve İşlem itibariyle aidiyeti  
  
d) Aidiyet  içerisindeki  tarih  (Aidiyet içerisindeki kronolojik sıralama, küçük  tarihten büyük  


tarihe doğru yapılır. Ekler için de aynı usul uygulanır) ve sıra numarası esas alınmak suretiyle 
hazırlanır. 
 


Ancak, istisnai bir kaide olarak sicil dosyaları sicil numarası (Kurum sicil numarasına ilaveten 
emekli sicil numarası da belirtilmelidir) veya isim esas alınmak suretiyle hazırlanır ve arşivde de buna 
göre bir yerleştirme yapılır. 
 


Ayrıca, verilen hizmet itibariyle, özellik arz eden arşiv malzemesi veya arşivlik malzeme, 
birimlerin kendi arasında mutabakat sağlanması ve dosya planı da dikkate alınarak hizmetin şekline ve 
malzemenin türüne göre geliştirilecek geçerli bir sistem içerisinde alfebetik numerik, kronolojik, 
tematik, coğrafi ve benzeri hazırlanır ve arşiv yerleştirmesi  yapılır.  
 


İçerisinde tamamen veya kısmen gizlilik derecesi taşıyan kamu evrakının bulunduğu dosya 
gömleğinin sağ üst köşesine kırmızı ıstampa mürekkebi ile "Gizli" damgası vurulur. Gizlilik dereceli 
malzeme arşivde tasnif ve yerleştirme sırasında normal malzeme gibi işleme tabi tutulur. 
 


Gizlilik dereceli kamu evrakı, ait olduğu dairesinde gizliliği kaldırılmadıkça, bu büviyetini 
muhafaza eder. 
 


Gizliliği kaldırılan malzemeye "Gizliliği Kaldırıldı" damgası vurularak, gizlilik damgası iptal 
edilir. 


 
Uygunluk Kontrolü  
Madde 10 - Ayırım sonucu, işlemi tamamlanmış ve birim arşivine devredilecek malzeme 


uygunluk kontrolünden geçirilir. Bu kontrolde; 
 


a) Arşive devredilecek malzemenin işlem yılı itibariyle aidiyetine göre kaydına mahsus "Kayıt 
Defteri" veya "Föyleri" gözden geçirilerek, sıra numaralarında atlama tekerrür veya eksiklik olup 
olmadığına, 


 
b) Bir aidiyet içerisinde, aynı mahiyette birden fazla malzeme birimi varsa, kayıt defteri veya 


föylerdeki kayıtların düzeltilmek suretiyle birleştirilip birleştirilmediğine, 
 
c) Dosya içerisinde dosyalanmadığına,bulunan evrakın gerektiği biçimde dosyalanıp 
 
d) Klasör   veya   dosyalar   üzerine,  devirden önce klasör ve dosyalara verilmiş numaraların,  


birim adının, ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına, 
 
 e) Ciltli olarak saklanması düşünülmüş olanların ciltlenip ciltlenmediğine, 
 


f) Ciltli olarak saklanması düşünülmüş olanların ciltlenip ciltlenmediğine, 
 
 g) Defterlerle, ciltlenmiş veya zarflanmış olanların üzerine, devirden önce verilmiş 
numaraların birim adının ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına, 
 
 h) İşlem yılı esasına göre düzenlenen kayıt defterlerinin veya bu maksatla kullanılan föy 
ciltlerinin kapaklarının etkilenip etkilenmediğine, 
 
 ı) Sayfaların ve eklerinin yırtık, kopuk veya eksik olup olmadığına bakılır, eksikler varsa 
tamamlanır. 
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Uygunluk kontrolü, ilgili birim personeli ile birim arşivi yetkili personelince müştereken yapılır. 
 


Malzemenin Birim Arşivine Devri: 
Madde 11 - İlgili birimlerce her türlü işlemi tamamlanmış ve uygunluk kontrolü yapılarak 


eksiklikleri giderilmiş arşivlik malzeme, müteakip takvim yılının ilk üç ayı içerisinde arşive devredilir. 
Malzemenin belirtilen süre içerisinde devrinde belirli bir sıra uygulanır. Bu sıranın tespitinde birim 
arşivince ilgili üniteler arasında mutabakat sağlanır. 
 


Teslim işlemleri ise, birim arşivi personeli tarafından yerine getirilir. Arşivlik malzeme birim 
arşivine, uygunluk kontrolü yapılmış olan kayıt defterleri veya föyleri ile devredilir. 
 


Birim Arşivine Devredilmesi Gerekmeven Malzeme: 
Madde 12 - Resmi Gazete, kitap, broşür ve benzerleri ilgili birimlerinde muhafaza edilir. 
 
Malzemenin Birim Arşivinde Tasnm ve Yerleştirilmesi: 
Madde 13 - Arşiv ve arşivlik malzeme birim arşivlerinde işlem gördüğü tarihlerde asli 


düzenleri bozulmadan saklanır. Bekleme süresini müteakip kurum arşivine aynı düzende teslim edilir. 
 
Fakülte Yüksekokul ve Enstitü arşivlerinde yapılacak ayıklama ve imha işlemlerinden sonra, 


arşivdeki malzemenin tasnif ve yerleştirilmesi 22 inci madde hükümlerine göre yapılır. 
 
Malzemenin Birim Arşivinde Saklanma Süresi: 
Madde 14 - Üniversite elinde bulunan arşivlik malzemenin birim arşivlerinde bekletilme ve 


saklanma süreleri 1-5 yıldır. 
 
Birim Arşivinden Yararlanma: 
Madde 15 - Birimlerce gerektiğinde görülmek veya incelenmek üzere, ancak dışarıya 


çıkarılmamak kaydıyla birim arşivinden dosya alınabilir. 
 
Birim arşivinden alınan dosya inceleme sonunda geri verilir. 
 
Birim Arşivinde A vıklama ve imha: 
Madde 16 - Birim arşivlerinde ayıklama ve imha işlemi yapılmaz. Ayıklama ve imha işlemleri 


kurum arşivinde yapılır. Ancak, fakülte, yüksekokul ve enstitü arşivlerinde ayıklama ve imha 
işlemleri, bu yönetmeliğin 20 inci maddesi hükmü çerçevesinde yapılır. 


Kurum Arşivine Devredilecek Malzemenin A vnıması: 
Madde 17 - Birim arşivinde saklanma süresini tamamlayan arşivlik malzeme "Kurum 


Arşivine Devredilecek" olanlar şeklinde ayrılır. 
 
Kurum Anivine Devretme: 
Madde 18 - Birim arşivinde saklanma süresini tamamlayan arşivlik malzeme, kayıt defterleri 


veya föyler ile kurum arşivine devredilir. 
 


Kurum Arşivi işlemleri 
 
Uygunluk Kontrolü : 
Madde 19 - Kurum arşivine devredilecek arşivlik malzeme, uygunluk kontrolünden geçirilir. 


Eksiklikleri varsa 10. maddede gösterilen biçimde tamamlanır. 
 
Kurum Arsivinde A vıklama ve imha: 
Madde 20 - Kurum arşivinde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri, bu yönetmeliğin 4. ve 5. 


kısmındaki hükümlere göre yapılır. 
 
22. madde de açıklandığı gibi, kurum arşivinde yapılacak kesin tasnü dosya ve kutu 


gruplarının hazırlanması, kurum arşivindeki muhafazasına lüzum görülmeyen ve ayıklama işlemine 
tabi tutulacak evrak ve malzeminin ayrılmasından sonra yapılır. 
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Damgalama : 
Madde 21 - Ayıklama ve imha işlemini müteakip kurum arşivine devredilen malzeme, siyah 


ıstampa mürekkebi ve lastik damga kullanılmak kaydıyla" A TILIM ÜNİVERSİTESİ  REKTÖRLÜĞÜ 
Arşivi" damgası ile damgalanır. Damga, evrakların, ön yüz sol üst köşesine, defterin ise iç kapağının 
ön yüz sol üst köşesine ve defterlerdeki belgelerin aynı şekilde sol üst köşesine basılır. Bunlar dışında 
kalan diğer tür arşiv malzemesine ise, yapıştırıcı etiket üzerine basılmış damga tatbik edilir. 


 
Malzemenin Kurum Arsivinde Tasnir. ve Yerlestirilmesi: 
Madde 22 - Arşivlik malzeme işlem gördüğü tarihte meydana gelen teşekkül ve münasebet 


biçimlerine uymak suretiyle düzenleme esasına dayanan organik metodla tasnif edilir. Bu tasnif 
sisteminin esası, arşivlere devredilen fonları, bütünlüklerini bozmadan asli düzeni ile bırakmaktır. 
 


Arşivlik malzemenin işlem gördüğü tarihlerdeki ait olduğu daire ve alt birimleri hiyerarşik 
bütünlük içerisinde tespit edilir. Birimlerin kendilerine ait olan evrakı bir araya getirir. 


 
Tasnif işlemleri şu sırayı takip eder: 
 
a) Önce, her daire ve alt birimlere ait evrak, tek tek elden geçirilerek ayırma işlemi yapılır. 


Birimlerin evrakı işlem gördükleri tarihlerdeki teşekkül ve münasebet biçimlerine uygun şekilde bir 
araya getirilir. 


 
Ayırma işlemi, kurumun genel idari yapı şeması tespit edildikten sonra yapılır. 


 
 Kesin tasnif Muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasından 
sonr ayapılır.  
 
 b) Teşkilat kodlarının tespiti, uygulanması veya yeni kurulan daire ve alt birimler için kod 
ihdası Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılır." 
 
 
Kodlama Esasları : 
  
Kurumun Kodu  : Rektörlük için belirlenen kod.  
Birim  Kodu   : Fakülte, yüksekokullar, enstitüler ve daire başkanlıkları 
Alt Birim Kodu  : Şube müdürlükleri 
Hizmet Türü Kodu : Dosya tasnif numarası almamış belgelerden hizmetlerde farklılık varsa bu 


hizmetler kodlanacaktır. Eğer dosya tatbik edilerek hizmetler sınıflanmışsa, 
yeniden kod verme yoluna gidilmeyip bu dosya numaraları Ek 3' ün 8'nci 
hanesine yazılacaktır. 


Kodların tespit edilmesinde ve uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur: 
I) Mümkün olduğu kadar fazla rakam veya harf kulanılmasından kaçınılır. 
II) Yeni kurulan daire ve alt birimler için kod ihdas edilirken bunların eski kodlarla 


çakışmamasına dikkat edilir. 
III) Evrak ve vesaikin eklerine de aidiyeti ve bütünlüğü bozmamak için mevcut kodlama kendi 


bütünlüğü içerisinde ayrı ayrı verilir. 
 
c) Ayırımı yapılan evrak ve vesaikden konu ve işlem itibariyle aidiyeti aynı olanlar, ekleriyle 


birlikte bir araya getirilir. 
 
Evraka ekli olan harita, plan, proje ve benzerleri asıl evrak ve vesaikden ayrılmaz. Bu tür ekler, 


asıl evrak ve vesaik ile birlikte ele alınır. 
 
Birden fazla yaprak ve sayfadan ibaret olan evrakın dağılmasına mani olmak, yerlerinin 


kaybolmasını önlemek ve aidiyetlerini sağlamak, dolayısıyla kullanılmalarını kolaylaştırmak için 
yaprak ve sayfalar numaralandırılır. Her dosyada evraklar birden başlamak üzere sıra numarası alır. 
Evrakın ekleri, kendi içerisinde sayıldıktan sonra asıl evrakın ön yüzünün sol ait köşesine adet olarak 
kurşun kalemle yazılır. 
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d) Daha sonra, birimleri tespit edilmiş olan evrak ve vesaik kendi içerisinde "gün, ay ve yıl" 
esasına göre kronolojik sıraya konur. Bu işlem yapılırken aşağıdaki hususlar gözönüne alınır. 


 
I) Kronolojik sıralama işlemi, küçük tarihten büyük tarihe doğru yapılır. Birden fazla eki 


bulunan evrak ve vesaikin kronolojik sıralamasında da aynı usul uygulanır. 
 
II) Üzerinde yalnızca ayı olup, günü belli olmayan evraklar, sıralamada evrakın sayısı gibi 


ipucu olacak bir unsura sahip değilse, bunlar bulundukları ayın en sonunda, toplu olarak konulur.  
 
III) Eski harfli belgelerdeki hicri ve rumi tarihler, miladi tarihe çevriler alınır. 
 
IV) Üzerinde yazılı bir tarih olmadığı halde, tahmini tarihlemesi yapılan evraklar da, ait 


oldukları yılın, ayı ve günü belli olmayan evrakları arasına konulur. Tahmini tarihleme kaydı, köşeli 
parantez içerisinde gösterilir. 
 


e) Ayırma neticesinde arşiv malzemesinin ait olduğu kurumun daire başkanlığına kadar, daha 
önceden belirlenmiş kodlarını ihtiva eden, lastikten yapılmış "Arşiv Yer Damgası", (Ek 1: ), evrakın 
ön yüz alt bölümüne siyah ıstampa mürekkebi kullanmak sureti ile basılır. Arşiv yer damgasında, "Alt 
Birim Kodu" na kadar olan kısımlar değişmeyeceğinden bunların belirlenmiş kodları, lastik damganın 
yapılması sırasında damgada yer alır. Aynı damganın "Kutu veya Klasör Numarası", "Dosya 
Numarası" ve "Evrak Sıra Numarası" bölümleri ise kurşun kalem ile doldurulur." 


"Kutu Numarası" bölümünde, evrak ve vasaikin dosyalar içerisinde konacağı kutuya verilecek 
müteselsil numara yazılır. 


 
"Dosya Numarası" bölümüne, bir kutuda yer alacak dosyalara verilecek müteselsil 


numara yazılır. 
 
"Evrak Sıra Numarası" bölümüne ise her bir dosyaya yerleştirilecek evraklara verilecek sıra 


numarası yazılır. Her bir dosya içerisinde yer alacak evraklar l'den başlamak üzere sıra numarası alır" 
Arşiv Yer Damgası", aidiyet ve bütünlüğü sağlaması bakımından evrakın eklerine de basılır. 


 
Kodlamada "Kutu Numarası", "Dosya Numarası" ve "Evrak Sıra Numarası" bölümleri, kurşun 


kalemle doldurulur. Boyalı, sabit, tükenmez veya mürekkepli kalemle evrak üzerine yazı yazılmaz. 
 
f) Her bir dosya gömleği içerisine, o dosyada yer alacak evrakın dökümünü verecek, bir "Dosya 


Muhteviyatı Döküm Formu" (Ek: 2) konacaktır. 
 
g) İstenen belgelere süratli bir şekilde ulaşmayı sağlamak için, belgelerin dosyalar içerisinde 


yerleştirileceği kutuların (veya klasörlerin) sırtlarında bulunan etiketler üzerine yukarıda belirtilen 
kodlamanın, "Evrak Sıra Numarası" hanesine kadar olan bilgiler kaydedilir. Bu etiketlerde (ek: 3) 
"Dosya Numarası" hanesine, bir kutuda yer alacak dosyaların ilk ve son numarası ile ayrıca" İşlem 
Yılı" yazılır. Aynı şekilde dosya gömleklerinin ön yüzlerine de kodlamanın "Dosya Sıra Numarası" 
dahil, "İşlem Yılı" kaydedilir. 


 
Ayrıca hizmetlerin hususiyeti ve aidiyeti itibariyle kendi arasında müteselsil numara almış olan 


evrak ve vesaik için, kutu etiketleri ile dosya gömleklerinin ön yüzlerinde "İşlem Yılı" hanesinin 
altına, dosya ve dolayısıyla kutu içerisinde yer almış olan bu tür evrak ve vesaikin almış olduğu 
müteselsil numaranın başlangıç ve bitiş numaraları, aranmada bir kolaylık unsuru olması bakımından 
kaydedilir. Bunun için, "Işlem Yılı" hanesinin altında bu numaraların yer alacağı bir boş kısım 
bırakılır.  
 


h) Kutulara verilecek sıra numaraları, seriler halinde müteselsil olarak devam ettirilir. Dosya 
sıra numaraları ise yıl veya yıl gruplarına göre yeniden başlatılır. 


 
ı) Bu tasnif sisteminde, ayırma ve tarihlerne işlemi tamamlanan evrakın envanteri hazırlanır. 


Bunun için her evrakın veya ekleriyle birlikte evrak bütünlüğünün mahiyeti hakkında özeti çıkarılıp 
fişlenir. 
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i) Bütün bu işlemler, daha sonra katologlata geçirilir. 
 
j) Tasnifi tamamlanmış olan evrak, standart dosya gömlekleri içerisinde kutulara (Ek:4) (veya 


kalsörlere) konmuş olarak, gerekli şartları haiz arşiv depolarında veya madeni raflarda, tasnif planına 
uygun olarak, bir yerleştirme planı dahilinde yerleştirilir. 
 


Bu yerleştirmede raflarda çift taraflı ranzalar da dahil soldan sağa gözlerde ise yukarıdan 
aşağıya doğru teselsül eden bir sıra dahilinde hareket edilir. 


 
Yerleştirme işlemi, arşiv deposuna girildiğinde, sol taraftaki ilk rafın sol üst köşesinden 


başlamak üzere yapılır. Bu işlem her raf grubu için tekrarlanır. 
 
Arşiv deposunun yerleşim şeması çıkarılır ve depo girişinin uygun bir yerine asılır. 
 
Bu tasnif sistemi, yalnızca klasik tip arşiv belgesi denilen evrak için söz konusudur. Değişik tür 


ve çeşitdeki malzeminin (film, fotoğraf, plan, ses ve görüntü bandı vb.) tasnifi değişik sistem ve 
işlemlere göre yapılır. 
 


Malzemenin Kurum Arsivinde Saklanma Süresi: 
Madde 23 - Üniversite elinde bulunan arşiv malzemesinin, kurum arşivinde bekletilme ve 


saklanma süreleri, birim arşivlerindeki saklanma sürelerine göre 10-14 yıl arasındadır. 
 
Malzemenin Envanterinin Çıkarılması. Katalol!larının Hazırlanması: 
Madde 24 - Kurum arşivindeki arşivlik malzemenin veya arşiv malzemesinin kullanılmasını 


kolaylaştırmak ve üzerinde tasarrufta bulunabilmek için envanteri çıkarılır, katologları hazırlanır. 
 


Kurum Arsivinden Yararlanma: 
Madde 25 - Kurum arşivinden yararlanma, bu yönetmeliğin 7, 8 ve 15. madde hükümleri 


çerçevesinde olur. 
 


Genel Müdürlüi!e Devredilecek Malzemenin A vrılması ve Teslimi: 
Madde 26 - Kurum Arşivinde saklanma süresini tamamlayan arşiv malzemesi "Devlet 


Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecekler" şeklinde ayrılarak, hazırlanacak "Arşiv Malzemesi 
Devir-Teslim ve Envanter Formu" (Ek: 5), varsa kayıt defterleri ile birlikte en geç 1 yıl içinde Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne devredilir.  
 
 Elektronik ortamlarda kayıtlı arşiv malzemesinin devir işlemlerinde Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü tarafından belirlenecek formatlara riayet edilir." 


 
Arşiv malzemesinden hangilerinin Genel Müdürlükçe teslim alınıp, hangilerinin geçici veya 


sürekli olarak Üniversite  elinde kalacağı, Üniversitenin görüşü alındıktan sonar Genel Müdürlükçe 
karşılaştırılır. Üniversitenin kendi arşivinde kalan arşiv malzemesi, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi 
hükümlerine tabidir.  


 
Arsiv Malzemesi Devir - Teslim ve Envanter Formunun Düzenlenmesi: 
Madde 27 - Aynı tür arşiv malzemesi, aynı forma kaydedilir. Değişik türde arşiv malzemesi 


bulunması halinde, herbiri için ayrı form düzenlenir. 
 
Form üzerindeki teslim edilen arşiv malzemesinin: 
 
a) "Birimi" bölümüne, arşiv malzemesini devreden birimin adı, 
 
b) "Türü" bölümüne, dosya, defter, form, plan, program, model, fotoğraf, resim, film, plak, 


görüntü bandı, ses bandı, damga vb. olduğu, 
 
c) "İşlem Yılı" bölümüne, arşiv malzemesinin teşekkül ettiği yıl, 
d)  "Teşkilat Kodu" bölümüne, her dikdörtgen içine sırasıyla kurum, birim, ait birim ve hizmet 


kodları yanındaki "Kutu" ve "Dosya" bölümüne de kutu ve dosya numarası, 
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e) "Envanter Sıra numarası" bölümüne ekleri dışında evraka teslim dönemi ile ilgili olarak 
envanter dökümünde verilen müteselsil sıra numarası, 


 
f) "İşlem Tarihi" bölümüne, evrakın gün / ay / yıl olarak aldığı tarih, 
 
g) "Sayı" bölümüne, evraka verilen sayı, 
 
h) "Gizlilik Derecesi" bölümüne, evrakın gizli olup olmadığı (Gizli Evrak "G" kısaltması ile 


gösterilir), 
 
ı) "Konusu" bölümüne, o evrakın konusunu ifade edecek kısa açıklaması, 
 
i) "Adedi" bölümüne, dosyalar için toplam yazı sayısı, defterler için toplam sayfa sayısı, diğer 


tür belgeler için de toplam adet, 
 
j) "Açıklama" bölümüne yıpranma eksiklik ve benzeri gibi devredilecek arşiv malzemesi ile 


ilgli olarak yapılması gerekli açıklamalar, 
 
k) "Evrak Sıra Numarası" bölümüne, evrakın dosya içindeki sıra numarası yazılır. 
 


DÖRDÜNCÜ KISIM 
 


Muhafazasina Lüzum Kalmayan Ve İmha Edilecek 
Malzeme Ayiklama Ve İmha Komisyonlari 


 
İmha İşlemine Tabi Tutulmayacak Malzeme  
Madde 28- Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer 


mevzuatla tayin olunanlar (özel mevzuat hükümlerine göre lüzumlu görülenler) ile herhangi bir 
davaya konu olan malzeme 29 uncu maddede sayılan malzeme içerisinde yer almış dahi olsalar, 
malzemede belirtilen süre ve mevzuatın tayin ettiği zaman sınırı içerisinde ve/veya davanın 
sonuçlanmasına kadar ayıklama ve imha işlemine tabi tutulmazlar. 


 
İmha Edilecek Malzeme: 
Madde 29 - imha edilecek malzeme aşağıda gösterilmiştir. 


 
 1) Şekil ne olursa olsun, her çeşit tekid yazıları, 
 
 2) Elle, daktilo ile veya bir başka teknikle yazılmış her çeşit müsveddeler, 


 
 3) Resmi veya özel her çeşit zarflar (tarihi değeri olanlar Hariç) 
 


4) Adli ve idari yargı organları ile PTT ve diğer resmi kuruluşlardan gelen ve genellikle bir 
ihbar mahiyetinde bulunan alındı, tebliğ ve benzeri her çeşit kağıtlar, PTT'ye zimmet karşılığında 
verilen evrakın (koli, tel, adi ve taahhütlü zarf ve benzeri) kayıt edildiği zimmet defterleri ve havale 
fişleri. 
 


 5) Bilgi toplamak amacı ile yapılan kesin sonucu alınan yazışmalardan geriye kalanlar (anket 
soru kağıtları, istatistik formları, çeşitli cetvel ve listeler, bunlara ait yazışmalar ve benzeri gibi hazırlık 
dokümanları), 


 
6) Aynı konuda bir defa yazılan yazıların her çeşit kopyaları ve çoğaltılmış örnekleri, 
 
7) Esasa taallük etmeyip, sadece daha önce  belirlenmiş bir sonucun alınmasına yarayan her 


türlü ara yazışmalar, 
 
8) Bir örneği takip veya saklanılmak üzere, ilgili ünite, daire kurum ve kuruluşlara verilmiş her 


çeşit rapor ve benzerlerinin fazla kopyaları, 
 
9) Ünite, daire, kurum ve kuruluşlar arasında yapılan yazışmalardan, ilgili ünite, daire kurum ve 
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kuruluşta bulunan asılları dışındakilerin tamamı, 
 
10) Bir ünite, daire, kurum ve kuruluş tarafından yazılan ve diğer ünite daire kurum ve 


kuruluşlara sadece bilgi maksadı ile gönderilen tamim, genelge ve benzerlerinin fazla kopyaları, aslı 
ilgili ünite daire ve kuruluşlarda bulunan raporlar ile ilgili mütalaaların diğer ünite ve kuruluşlarda 
bulunan kopya ve benzerleri, 


 
11) Dış kuruluşlardan bilgi için gelen rapor, bülten, sirküler, broşür, kitap ve benzeri basılı 


evrak ve malzeme ile her türlü süreli yayından ve basıb olmayan malzemeden, kütüphane 
dokümantasyon ünitelerine mal edilenler dışında kalanlar, kullanılmasına ve muhafazasına lüzum 
görülmeyen kitap broşür, sirküler, form ve benzeri ile mevzuat veya form değişikliği sebebiyle 
kullanılmayan evrak ve defterlerden elde tutulacak örnekler dışındakilerin tamamı,  


 
12) Demirbaş, mefruşat ve benzeri talepler ile ilgili olarak yapılan yazışmalardan sonucu 


alınan ve işlemi tamamlanmış yazışmaların fazla kopyaları, 
 
13) işlemi tamamlanmış bütçe teklif yazılatının fazla kopyaları, 
 
14) Çalışma raporlarının fazla kopyaları, 


 
15) Yanlış yazışmalar, havale ve sevk sebebiyle, ilgili evrak için yapılan her türlü yazışmalar, 
 
16) Kanun, tüzük ve yönetmelik icabı belli bir süre sonra imhası gereken şifre, gizli emir yazı 


ve benzerleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre belli saklanma sürelerini doldurmuş bulunan 
yazışmalar, 


 
17) İsimsiz, imzasız ve adresi bulunmayan dilekçe, ihbar ve şikayetler, 
 
18) Bilgi için gönderilmiş yazılar, müteferrik işler meyanında, kesin bir sonuç doğurmayan her 


türlü yazışmalar, 
 


19) Personel devam defter ve çizelgeleri izin onayları, izin dönüşü bilgi verme yazıları hasta 
sevk formları, 


 
 


20) imtihan duyuruları, başvurular, imtihan tutanakları, imtihan yazılı kağıtları, imtihan sonuç 
yazılı ve duyuru cetvelleri, 


 
21) Görev talepleri ve cevap yazıları, işleme konulmamış (hıfz edilmiş) başvurular ve yazılar, 


 
22) Daireler arası müteferrik yazışmalar, vatandaşlarla olan müteferrik yazışmalar, 


 
23) Vatandaşlardan gelen istek, teklif, teşekkür yazıları ve cevapları, 


 
24) Davetiyeler, bayram tebrikleri ve benzerleri, 
 
25) İstifade edilmesi, onarılması ve yeniden yerine konması mümkün olmayan evrak ve 


benzerleri, 
 


26) Her türlü cari işlemlerde aktüalitesini kaybetmiş olup, değersiz oldukları takdir edilenler 
ile, 


27) Yukarıda genel tarifler içerisinde sayılanlar dışında kalıp da bürokratik gelişmeler 
sonucunda, zamanla kendiliğinden teşekkül eden evrak ve vesaik ile benzerlerinden delil olma vasfı 
taşımayan, hukuki ve ilmi kıymeyi bulunmayan, muhafazasına lüzum görülmeyenler,  


 
İmhasına Üniversite bünyesinde kurulacak "Ayıklama ve imha Komisyonları"nca karar verilir. 
 


Gerektiğinde yukarıda sayılan malzemelerin bir örneği saklanmak suretiyle tür ve yılllarını 
gösteren imha listeleri tutarak imha eililebilir. 
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Üniversitece Yanılacak Avıklama ve imha: 
Madde 30 - Üniversite elinde bulunan kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her 


türlü malzemenin ayıklama ve imhası, kurum arşivinde yapılır. Bu hizmet yerine getirilirken, eski 
yıllara ait malzemenin ayıklanmasına öncelik verilir. 


 
Kurum arşivi ayıklama ve imha komisyonları, çeşitli sebeplerle zamanında kurum arşivine 


intikal ettirilmemiş olup, muhafazasına lüzum kalmamış malzemeyi ilgili birim arşivinde ayıklama ve 
imha işlemine tabi tutup, arşivlik malzemeyi kurum arşivine intikal ettirirler. 


 
Avıklama ve imha Komisvonlarının Teskili : 
Madde 31 - Kurum arşivinde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri için arşiv hizmet ve 


faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu birim amirinin veya kurum arşiv 
sorumlusunun başkanlığında, kurum arşivinden görevlendirilecek iki memur ile, malzemeleri 
ayıklanacak ve imha edilecek ilgili daire veya ünitenin amiri tarafından görevlendirilecek kamu 
idaresi, evrak yönetimi ve aynı zamanda bağlı olduğu daire ve ünitenin verdiği hizmetlerde bilgi ve 
tecrübe sahibi iki temsilciden teşkil olunacak 5 kişilik bir "Kurum Arşivi Ayıklama ve imha 
Komisyonu" kurulur. Üniversite bünyesinde, Kütüphane ve Dokümantasyon hizmetleri yer almışsa bu 
hizmetlerin sorumlusu veya sorumluları da, bu komisyona tabi üye olarak katılırlar. 
 


Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü arşivlerinde yapılacak ayıklama ve imha işlemi için, arşiv 
hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu ünite amirinin başkanlığında, varsa birim 
arşiv sorumlusu ve birim arşivinden görevlendirilecek bir memur, yoksa bu işlerde görevlendirilmiş 
sorumlu kişi ile malzemeleri ayıklanacak ve imha edilecek ilgili daire veya ünitenin amiri tarafından 
görevlendirilecek kamu idaresi ve evrak yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi iki temsilciden 
teşkilolunacak 4 veya 5 kişilik bir "Ayıklama ve imha Komisyonu" kurulur. Yeterli personelin 
olmaması halinde bu Komisyon en az 3 kişiden teşkilolunur. 


 
Ayıklama ve imha Komisvonlarının Yetki ve Sorumlulukları : 
Madde 32 - Kullanılmasına ve muhafazsına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin imhası, 


ayıklanma ve imha komisyonlarının nihai kararı ile yapılır. Ancak, bu Yönetmeliğin 36. madde 
hükümleri saklıdır. 


 
Ayıklama ve imha Komisvonlarının çalısma Esasları: 
Madde 33 - Ayıklama ve imha Komisyonları her yılın Mart ayı başında çalışmaya başlar. 
 
Komisyonlar kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen malzemelerle ayıklanması o 


yıla devredilmiş malzemeleri ayıklamaya tabi tutarlar. 
 
Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğuyla alır. Oyların eşit çıkması 


halinde söz konusu malzemenin muhafazasına karar verilmiş sayılır. 
 
İmhası reddedilen malzeme sonraki yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden gözden geçirilebilir. 


 
BEŞİNCİ KISIM 


Imha İşlemleri  
 


Ayıklama ve Tasnif: 


Madde 34 - Ayıklama ve imha komisyonlarınca ayıklanan ve imhasına karar verilen 
malzeme, özelliklerine göre, birimi, yılı, mahiyeti, aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih ve sıra 
numarası, imha edileceği yıl, dosya planı esas olmak üzere ayrılır ve tasnif edilir. 
 


İmha Listesinin Düzenlenmesi: 
Madde 35 - İmha edilecek malzeme için bunların özelliğine göre, teşekkül ettiği birim, yılı, 


mahiyeti, aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih ve sıra numarası ve dosya planı esas alınmak üzere iki 
nüsha olarak imha listesi hazırlanır. İmha listeleri, ayıklama ve imha komisyonlarının başkan ve 
üyeleri tarafından imzalanır. 
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 İmha Listelerinin Kesinlik Kazanması: 


Madde 36 – Kurum arşivinde hazırlanan imha listeleri Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün 
uygun görüşü alındıktan sonra, rektörün onayını müteakip kesinlik kazanır.  
 
 Fakülte, yüksek okul ve enstitü arşivlerinde ise, hazırlanan imha listeleri genel sekreterliğin 
uygun görüşü alındıktan sonra, fakültelerde dekan, yüksek okul ve enstitülerde müdürün onayını 
müteakip kesinlik kazanır." 
 
            İmha Şekilleri: 


Madde 37- İmha edilecek malzeme başkaları tarafından görülüp okunması mümkün 
olmayacak şekilde özel makinelerle kıyılarak, kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere 
değerlendirilir.  
 
 Özelliği gereği imha şekli kendi mevzuatında belirlenmiş malzemenin imhası hakkında ilgili 
mevzuatın hükümleri uygulanır." 
  
 İmha Edilecek Malzemenin Ayıklanması 


Madde 38- İmha edilecek malzeme iğne, raptiye, tel gibi madeni kısımlarından ve karbon 
kağıtlarından ayıklanır. Kullanma imkanı bulunan klasör ve dosyalar ayrılır."  
 
 İmha Tutanağı  
 Madde 39- İmha işlemi, düzenlenecek iki nüsha tutanakla tespit edilir. Bu tutanak ayıklama 
ve imha komisyonlarının başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.  
 
 İmha Listeleri ve Tutanaklarının saklanması ve Denetleme  
 Madde 40- İkişer nüsha olarak hazırlanan imha listeleri ve tutanakları bunlarla ilgili yazışma 
ve onaylar, aidiyetleri gözönünde bulundurularak gruplandırılır. Bu nüshalardan birincisi birimde, 
ikincisi  kurumun arşivinde muhafaza edilir.  
 
 Listeler denetimine hazır vaziyette 10 yıl süreyle saklanır.  
 
 Üniversite ile Genel Müdürlük Arasında İşbirliği  
 Madde 41- Üniversite ayıklama ve imha işlemlerinde tereddüt ettikleri konularda, Genel 
Müdürlüğün görüşünü talep eder,  


 
ALTINCI KISIM 
Çeşitli Hükümler 


 
 Madde 42- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında 
Yönetmelik hükümleri bulunur. 
 
 Kanuni Dayanak 
 Madde 43- Bu Yönetmelik 16.05.1998 tarihli ve 19816 sayılıResmi Gazete’de yayınlanan 
Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmelik’in 45 inci maddesine gore hazırlanmıştır.  
 


Elektronik Ortamlarda Kaydedilen Arşiv Malzemesi 
 Ek Madde 1- Elektronik ortamlarda teşekkül eden bilgi ve belgelerden arşiv malzemesi 
özelliği taşıyanların kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası cd, disket veya 
benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle muhafaza edilir. 
 
 Bu tür malzemelerin muhafaza, tasnif, devir vb. arşiv işlemlerinde diğer tür malzemeler için 
uygulanan hükümler uygulanır." 
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 Eski Harfli Türkçe (Osmanlıca) Arşiv Malzemesi  
 Ek Madde 2- Üniversite elinde bulunan eski harfli Türkçe (Osmanlıca) belgeler, ayıklama ve 
tasnif işlemlerine tabi tutulmaksızın, mevcut düzeni içerisinde öncelikle Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü'ne devredilir."  
 
 Faaliyet Raporu 
 Ek Madde 3- Üniversite, yıl içindeki arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgileri "08/08/2001 tarihli ve 
24487 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik ekinde yer alan Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu" ile müteakip takvim 
yılının Ocak ayında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderir". 
 


YEDİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 


 
 Yürürlük  
 Madde 44- Bu Yönetmelik Hükümleri yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
 
 Yürütme 
 Madde 45- Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.Bu  


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
  


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           EK-1 
 


Arşiv Yer Damgası (Evrakın ön yüzüne) 
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1 
 


 
2 


 
3 


 
4 


 
5 


 
6 


 
7 


   1,5 cm           1,5 cm         1,5 cm           1,5 cm  1,5 cm          1,5 cm      1,5 cm           
 
 
 
 
 
1- Kurum kodunun yazacağı bölüm   (Rektör)  
 
 
2- Birim Kodunun yazacağı bölüm   (Fakülte, Yüksekokul, Enstitü)  
 
 
3- Alt Birim kodunun yazacağı bölüm   Şube Müdürleri  
 
 
4- Hizmet türü kodunun yazacağı bölüm  (Dosya tasnif numarası almamış belgelerde, 


hizmetlerde farklılık varsa, bu hizmetler 
kodlanacaktır. Eğer dosya yönetmelikleri tatbik 
edilerek hizmetler sınıflanmışsa, yeniden kod verme 
yoluna gidilmeyip, bu numaralara Ek-3’ün 8 inci 
hanesine yazılacaktır.)  


 
 
5- Kutu sıra numarasının kaydedileceği bölüm  
 
 
6- Dosya sıra numarasının kaydedileceği bölüm 
 
  
7- Evrak sıra numarasının kaydedileceği bölüm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ek-2 
 


T.C 
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 


DOSYALAMA DÖKÜM FORMU 
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Sı
ra


 N
o 


 


Ta
rih


 
 


Sa
yı


 
 Konusu 


 


            


  
  


A
de


di
 


 
Açıklamalar 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      EK-3 
Etiket (kutu veya Klasörün Sırt Kısmına)  
 


 
  
  
  


1 2 3 4 
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1 
  
  
  
  
  
  


2 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


 
 
 


1. Kurum Kodu  
2. Birim Kodu  
3. Alt Birim Kodu  
4. Hizmet Türü Kodu  
5. Kutu veya Klasör numarası  
6. Dosya Sıra Numarası  
7. İşlem Yılı  
8. Evrakın Müteselsil Sıra Numarası  (…….. şeklinde)  
9. Yıl Grupları  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           EK-4 
 
 
 


Arşiv Kutusu 
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Kutunun etiket ve kulp kısmından görünüş 
 
 
Not: Kalın mukavva ve suntadan yapılmış olan arşiv kutusunun üzeri siyah ve lacivert cilt bezi ve içi 
de kaplık kartonla kaplanacak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           EK-5 
 


T.C. 
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 


ARŞİV MALZEMESİ DEVİR –TESLİM VE ENVANTER FORMU 
 
 
Türü                                             İşlem 
yılı  


Konusu  
          


Edvanter İşlem Tarihi Sayı  Gizlilik       Teşkikat Kodu  Kutu Dosya 
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Sıra          
No  


G A Y 


Derecesi 


  Adedi 
   
Açıklama   


Evrak 
Sıra   
No 
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Uzaktan Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Koordinatörlüğü temel hedefi sayısallaşan bilgi 


toplumu ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni eğitim formları ve teknolojik gelişmeleri kullanan 


uzaktan eğitim programları sunmaktır.  


Uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak alanında uzmanlaşmış öğretim elemanları ile 


nitelikli bir eğitimin yapılması ve ihtiyaç duyulan alanlarda kaliteli insan gücünün 


yetiştirilmesi; Örgün öğretim dışında kalmış gençlere ve çalışanlara yüksek öğretim olanağının 


sunulması ve ilgi duydukları alanlarda diploma almalarının sağlanması hedeflenmektedir. 


Tecrübeli akademik kadro ile uzaktan öğretim teknolojisi kullanımında en üst düzeyde 


yetkinliğe sahiptir. Eğitim Teknolojileri ve Pedagoji Ofisi (ETPO) uzaktan öğretimde en etkin 


yöntem ve teknolojileri sizlere sunmak için çalışmalar yapar.  


Uzman teknik kadrosu sayesinde uzaktan eğitimde dışa bağımlılığımız yoktur. Güçlü teknik 


altyapı, kesintisiz bir eğitim deneyimi yaşanmasını sağlar. Akıllı sınıflarda etkin ders 


içeriklerinin hazırlanması ve sunulması sağlanır. Greenbox Teknolojisine sahip içerik 


hazırlama stüdyosunda etkin ders video çekim ve kurguları yapılmaktadır. 


Erasmus Ofisi ile koordineli olarak “Educational Effects onUniversal Values Education” 


konulu bir  KA201 proje başvurusu yapılmıştır.  


Başarıyı paylaşım, bir konu bir kitap konularının idari ve teknik destekleri verilmektedir.  


Uzaktan Öğretimde İngilizce işletme Yüksek Lisans Programında uluslararası yayınevlerinin 


dijital yayınlarının kullanılmasına başlanmıştır.  


Küresel hizmet veren yayınevlerinden seçilen uluslararası kabul ve onay gören dijital içeriklere 


her öğrenci için erişim hakkı satın alınarak, öğrencilerin ders süresince bu yayınlara Öğrenme 


Yönetim Sistemi üzerinden (Moodle) erişimleri sağlanmıştır.  


Uzaktan Öğretim ders ortamı şablonu, Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinde geliştirilerek tüm 


dersler standart hale getirilmiştir.  


Uzaktan Öğretim programlarında Canlı Ders planlaması ve canlı derslere öğrencilerin Öğrenme 


Yönetim Sistemi üzerinden kolay erişimleri sağlanmıştır. Kurum idari personeli için  


uygulamalı ofis eğitimi gerçekleştirilmiştir.  


Turnitin İntihal Önleme Yazılımı için tüm üniversiteye destek sunulmaktadır.  


Üniversitenin tüm birimlerine online anket hizmeti sunulmaktadır.  


Kurumsal Web Sayfası çalışması kapsamında kurumun tüm personelinin web safyası için 


fotoğrafları Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü stüdyosunda çekilmeye devam etmektedir.  


Uzaktan eğitim merkezinde bulunan Akıllı Sınıf ortamında uluslararası telekonferas 


görüşmeleri için diğer birimlere destek verilmektedir. 
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MÜDEK Akreditasyon - Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 


 








25.12.2018 gün ve 140 sayılı Senato Kararı 


 


 


ATILIM ÜNİVERSİTESİ 


DIŞ DESTEKLİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, TASARIM, UYGULAMA VE 


DANIŞMANLIK PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ 


 


Amaç 


 


Madde 1-(1) Bu Yönerge Atılım Üniversitesi bünyesinde yürütülen her türlü dış destekli 


araştırma, geliştirme, tasarım, uygulama ve danışmanlık projelerine ilişkin esasların belirlenmesi, 


Üniversite içinde ve dışında teknoloji transfer, işbirliğinin ve koordinasyonun sağlanması amacı ile 


hazırlanmıştır.  


 


Kapsam 


 


Madde 2-(1) Bu Yönerge, Atılım Üniversitesi ile diğer üniversiteler – kamu ve özel sektör kurum 


ve kuruluşları - sivil toplum örgütleri ile arge ve üretim alanında yapılacak işbirliği ve anlaşmalar 


ile Atılım Üniversitesi'nde  tam zamanlı görev yapan akademik ve/veya idari personel/personeller 


tarafından hazırlanan ve bütçesi bu kurum ve kuruluşlar tarafından fonlanan; araştırma, geliştirme, 


tasarım ve yenilik ile danışmanlık proje esaslarının belirlenmesi, desteklenmesi, hazırlanması, 


geliştirilmesi, yürütülmesi, incelenmesi, izlenmesi, raporlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi 


ile ilgili usul ve esasları kapsar. 


 


Dayanak 


 


Madde 3-(1) Bu Yönerge, 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü 


maddesi, 10.08.2016 tarihli ve 6676 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerin Desteklenmesi 


Hakkında Kanun 5. Maddesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili mevzuat 


hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) kararlarında ve konuya ilişkin olarak 


Atılım Üniversitesi tarafından çıkarılan yönetmelik ve yönergelerde yer alan esaslara dayanılarak 


hazırlanmıştır. 


 


Tanımlar 


 


Madde 4-(1) Bu Yönerge'de geçen; 


 
a) ARGEDA-TTO: Araştırma Geliştirme Uygulama Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisini, 
b) ATÜMEK: Atılım Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezleri Direktörlüğü Kamu 


İktisadi Müessesesini, 
c) Bölüm Başkanı: Atılım Üniversitesi Bölüm Başkanlarını, 
d) Dekan: Atılım Üniversitesi Fakülte Dekanlarını, 
e) Dış Destekli Proje: Madde 2’ de belirtilen Kurum ve Kuruluşlar tarafından desteklenen 


projeler, 
f) Direktör: ARGEDA-TTO Direktörünü, 
g) FSMH: Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını, 
h) Mütevelli Heyet Başkanı: Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını 
i) Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü, 
j) Üniversite: Atılım Üniversitesini,  
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Proje Yürütücüsü 


 


Madde 5-(1) Proje hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, 


hukuki, mali ve idari her türlü sorumluluğunu taşıyan, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle 


değerlendirip yayımlayabilecek ve uygulamaya dönüştürebilecek düzeye sahip Üniversite öğretim 


elemanıdır. 


 


(2) Proje Yürütücüsü kendi hazırlayıp sunduğu ve işbu yönergenin 6/1 maddesi uyarınca kabul 


edilen projenin yürütücüsüdür. Proje Yürütücüsü kabul edilen projenin bu maddenin ilk fıkrası 


kapsamında bilimsel, teknik, hukuki, mali ve idari sorumluluğu dâhil her türlü sorumluluğunu taşır 


ve 2 inci maddede sayılan kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde ilgili kurum ve kuruluşlar 


nezdinde de Üniversite'yi temsil eder. 


 


(3) Proje Yürütücüsü; projeyi bilimsel ve akademik etik kurallar içinde sözleşme hükümlerine, 


bütçesine ve zamanına uygun ve en iyi şekilde yürütmekle ve tamamlamakla yükümlüdür. 


 


Proje Kabulü ve Sözleşme Yapılması 


 


Madde 6-(1) Yönergenin 2 inci maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlarca desteklenen 


Projelerde, ilgili kurum ve kuruluşlara proje teklifi sunulmadan önce Üniversite kurallarına 


uygunluğu konusunda ARGEDA-TTO Yürütme Kurulu'nun olumlu görüşü alınır. ARGEDA-TTO 


Yürütme Kurulu'nun olumlu görüşünün alınması ve ilgili kurum ve kuruluşun da projeyi uygun 


bularak desteklemesi halinde proje kabul edilmiş sayılır. Proje'nin kabul edilmesi halinde ilgili 


kurum ve kuruluş ile Atılım Üniversitesi arasında, projenin uygulanmasına dair detayları içerir 


sözleşme imzalanır. 


 


Projenin yürütülmesinde uyulacak esaslar 


 


Madde 7-(1)  Projelerin yürütülmesinde aşağıdaki esaslara uyulur: 


 


a) Üniversite tarafından 2 inci madde kapsamında belirtilen projelerin yürütülmesi sırasında 


projeyi destekleyen kurum ve kuruluşların, projeler için belirlemiş olduğu kurallar ile bu 


kurum ve kuruluşlarla yapılan sözleşmede yer alan hususların yanında projelerin konuları 


ile ilgili mevzuata ve Atılım Üniversitesi’nde projenin konusuyla ilgili yapılmış 


düzenlemelerdeki esaslara tüm birim ve kişilerin uyması zorunludur. Bu zorunluluğa 


uymayan görevliler Proje Yürütücüsü’ nün önerisi üzerine Rektörlükçe yeni personel ile 


değiştirilir; 


 


b) Projelerin kabul edilmesi halinde, ARGEDA-TTO Direktörlüğü Üniversite’nin Mali İşler 


ve Bütçe Direktörlüğü’ne yazılı bilgi verir ve projenin hukuki, mali, idari yönden mevzuata 


uygun olarak yürütülmesinin sağlanabilmesi için Proje ile ilgili bilgi ve belgeleri Hukuk 


Müşavirliğine ve Mali İşler ve Bütçe Direktörlüğü’ne ileterek koordinasyon halinde çalışır; 


 


c) Proje yürütücüleri, başında bulundukları dış destekli projelerde, destekleyici kurumun 


öngördüğü takvime göre hazırlanan ara raporlar ve sonuç raporunu proje sözleşmesinde 


belirlenen proje takvimine uygun olarak ilgili kurum ve kuruluşun proje yetkilisine verir. 


Proje yürütücüsü, projenin desteklendiği kurum ve kuruluş tarafından kendisine iletilen her 


türlü yazışma ve bilgilerin bir örneğini ARGEDA-TTO’ ya iletir. 
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d) Dış destekli projelerde, projede kullanılan makine, teçhizat vb. malzemelerin destek veren 


kurum veya kuruluş tarafından Üniversite'ye hibe edilmesi halinde bunların Üniversitenin 


demirbaşına kaydedilmesi için gerekli işlemler, bu malzemelerin ilgili kurum veya 


kuruluşa teslimi gereken hallerde ise teslim için gerekli işlemler Proje Yürütücüsü 


tarafından Mali İşler ve Bütçe Direktörlüğü’ne bildirilir ve tüm işlemler Direktörlüğün 


bilgi ve gözetimi dâhilinde gerçekleştirilir. 


 


e) Üniversite tarafından 2 inci madde kapsamında belirtilen proje süreçlerine dâhil olan 


kişilerin sözlü, yazılı veya görsel ayrımı yapılmaksızın, kullanımına ve erişimine açılan 


tüm bilgi, belge ve her türlü veriler gizli bilgi olarak kabul edilir. Bu kişiler, öncelikle proje 


sözleşmesi kapsamında belirlenen gizlilik hükümlerine uymak zorundadırlar. Proje 


sözleşmesi kapsamında gizlilik hükümleri belirlenmemiş olması halinde Rektör’ ün yazılı 


onayını almaksızın gizli bilgiyi 3. kişi veya kişilere ifşa edemezler ve/veya kopyalarını 


alamazlar. Tüm bu kapsama aykırı davranılması halinde Üniversitenin uğrayacağı her türlü 


zarardan ifşa eden sorumludur. Aksi belirtilmedikçe gizli bilgileri ifşa etmeme 


yükümlülüğü projenin sona ermesinden sonra dahi geçerliliğini sürdürür. 


 


Projelerle ilgili fikri ve sınai mülkiyet hakları 


 


Madde 8-(1) Fikri ve Sınai mülkiyet haklarına ilişkin hususlarda dış destekli projeler kapsamında 


imzalanan sözleşme hükümleri uygulanır. 


 


Satın alma ve mali işlemler 


 


Madde 9- (1) Satın alma ve mali işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür: 


 


a) Satın alma ve kiralama işlemleri 


 


Tüm projelerle ilgili olarak makine, teçhizat, malzeme ve hizmet satın alımı ile kiralama 


yapılmasının zorunlu olduğu hallerde, Proje Yürütücüsü kapsamlı bir piyasa araştırması yaparak, 


mümkün olan durumlarda asgari üç şirket veya kişiden teklif alarak, bunları Üniversitenin Satın 


Alma Müdürlüğü'ne sunar. Satın Alma Müdürlüğü, Proje Yürütücüsü’nün de uygun görüşünü 


alarak alımı gerçekleştirir. Satın almada gerekli işlemler Üniversite ve destekleyen kurum veya 


kuruluşun ilgili yasa, yönetmelik ve yönergelerinde belirtilen koşullara uygun olarak yürütülür. 


 


b) Mali işlemlerin yürütülmesi 


 


i. Proje gelirleri 


 


Kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelere ilişkin yapım bedeli ve üniversitenin gerek personel, 


gerekse imkânlarının kullanılması karşılığı olarak ilgili kuruluşça ödenen bedel ile projeden doğan 


telif hakları ve patentlerin satılmasından elde edilen ve bankadaki mevcutlardan kaynaklanan faiz 


gelirlerinden oluşur. 


 


ii. Proje giderleri 


 


Projeyle ilgili personel ücretleri, hizmet alımları ile makine, teçhizat ve malzeme alımlarının 


yanında Üniversite’nin olanaklarının kullanılması karşılığı olarak Üniversite’ye ödenen bedelden 


oluşur. 
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iii. Projenin maliyetini oluşturan giderler arasında yer alan Üniversite’yle ilgili ödemeler 


 


Her bir projenin, yürütülmesi, sonuçlandırılması ve değerlendirilmesinde Üniversite’nin 


olanaklarından yararlanılması karşılığı proje maliyetine dâhil olan ve bütçesinde yer alan bedelden 


olur. 


iv. Gelirler ve giderlerin belgelendirilmesi 


 


Gelirler, Atılım Üniversitesi’nin bir iktisadi işletmesi olan ATÜMEK tarafından veya doğrudan 


Üniversite tarafından düzenlenecek faturalara göre belgelendirilir ve alınan nakitler her proje için 


bankada açılacak ayrı bir hesaba yatırılır. Gelirler nedeniyle hesaba yatırılan nakitler dekont ile 


belgelendirilir. Giderler ise, hizmet, makine, teçhizat, malzeme ve kiralamalar Vergi Usul 


Kanununca geçerli belgelere dayandırılır. Bu giderlerin ödemeleri ise banka dekontları ve ödeme 


makbuzlarına dayandırılır. 


v. Projeye ilişkin nakit ve ödeme işlemleri 


 


Her bir proje için proje yürütücüsü adına bankada bir hesap açılır. Projelerin gelirleri nedeniyle elde 


edilen nakitler bu hesaba virman aktarılır. Bu hesaplardan banka vasıtasıyla hizmet alımı, makine, 


teçhizat ve malzeme alım bedellerinin ödemeleri ile avans işlemleri ve Üniversite payının 


Üniversite bütçesine aktarılması için Proje Yürütücüsü’nün olurlarına istinaden hesaptan çekme 


işlemleri yapılır. Proje’yi destekleyen kurum, Proje’ye ilişkin nakit para çekme işlemlerini 


denetliyorsa, bu kurumca öngörülen kurallar uygulanır. 


 


vi. Projeye ilişkin avans işlemleri 


 


Banka vasıtasıyla ödemesi yapılmayan ve 5.000,00 TL altındaki mal ve hizmet alımları için 


5.000,00 TL'ye kadar avans verilebilir. Alınan avanslar her ay sonunda harcama belgeleri ile 


kapatılır. Avans çekmeye yetkili kişi Proje Yürütücüsü ve Dekanın önerisi üzerine Rektör 


tarafından belirlenir. 


 


vii. İşlemlerin muhasebeleştirilmesi 


 


Üniversitenin projelerle ilgili muhasebe işlemleri projenin niteliğine göre ATÜMEK tarafından veya 


Üniversite tarafından tutulan muhasebe içinde yürütülür. Projelerin gelir ve giderleri her bir proje 


için ayrı ayrı olmak üzere düzenli bir şekilde ve projelerin ve ilgili kurumun yasal prosedürleri 


içinde muhasebeleştirilir. Proje Yürütücüsü projeyle ilgili belgeleri zamanında muhasebeye ulaştırır. 


 


 


c) Proje bütçelerinin hesaplamaları  


 


Proje teklifleri hazırlanırken, projenin desteklendiği kurum ve kuruluşa göre bütçedeki maliyetler 


doğrudan ve dolaylı maliyetler esas alınarak hazırlanır. Doğrudan maliyetler proje için yapılan 


harcamaları içerir ve aşağıdaki kalemlerden oluşur: 


 
1. Demirbaş alımları, 
2. Sarf malzemesi alımları, 
3. Dış kurumlardan alınan hizmetler, 
4. Yurtiçi ve yurtdışı seyahat masrafları, 
5. Personel ücretleri (akademik personel, idari personel, sözleşmeli personel vs.), 
6. Proje ile ilgili vergi, harç vb. yasal giderler, 
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7. Üniversite’nin laboratuvar, makine, teçhizat ve diğer olanaklarının kullanılması.  


 


Dolaylı maliyetler kurum hissesi veya üniversite genel yönetim ve işletim hizmetleri için alınan 


miktardır ve yukarıdaki 5 inci, 6 ıncı ve 7 inci kalemlerin toplamı 0,25 çarpanı ile çarpılarak 


hesaplanır. Toplam proje bütçesi, dolaylı maliyet ile doğrudan maliyetlerin toplamından oluşur. 


Dolaylı maliyetin Üniversite içi dağılımı ilgili birimlere belirli formüller esas alınarak hesaplanır. 


Projelerin araştırma merkezleri aracılığıyla veya bunun haricinde sunulmasına ve yürütülmesine 


bağlı olarak dağılım formülleri aşağıda belirtildiği gibi farklı şekilde hesaplanır. 


 


Büyük ölçekli ve üniversiteye önemli düzeyde bir katma değer sağlayacak projeler için 0.25 çarpanı 


Mütevelli Heyet Başkanının uygun görüşü ile daha aşağıya çekilebilir 


 


Araştırma Merkezleri haricinde sunulan ve yürütülen araştırma ve danışmanlık projeleri için dolaylı 


maliyet, projeye katkısı bulunan birim ve kişilere araştırma amaçlı kullanılmak üzere aşağıdaki 


şekilde dağılır: 


 


1. % 10 Rektörlük giderleri için, 
2. % 10 İlgili Dekanlık giderleri için, 
3. % 10 İlgili Bölüm giderleri için, 
4. % 20 Üniversite bütçesinde yer alan giderler için, 
5. % 20 Hizmeti veren Öğretim Elemanları ihtiyaçları için, 
6. % 30 ARGEDA-TTO giderleri için kullanılır. 


 


Yukarıda belirtilen paylardan Üniversite bütçesine ayrılan pay dışındaki paylar, ilgili birim, merkez 


veya öğretim elemanı tarafından, her türlü kırtasiye ve sarf, teçhizat, malzeme, yazılım alımları, 


bakım, danışmanlık, eğitim gibi hizmet alımları, çalışma alanı ile ilgili ve üniversite tarafından 


desteklenmeyen seyahat giderleri, ulusal ve uluslararası kongre ve benzeri toplantılara katılım 


ücretleri ilgili Bölüm Başkanlığı, Dekanlık ve Rektörlük onayı ile kullanılabilir. Rektörlük, ilgili 


Dekanlık ve ilgili Bölüm Başkanlığı kendilerine ayrılan mali kaynağı, belirlenen harcama kalemleri 


dâhilinde, yasalara uygun olarak serbestçe kullanabilirler. 


 


Araştırma Merkezleri aracılığıyla sunulan ve yürütülen sanayi destekli araştırma projeleri için 


dolaylı maliyet, katkısı bulunan birim ve kişilere aşağıdaki şekilde dağılır: 


 
1. % 5 Rektörlük giderleri için, 
2. % 5 İlgili Dekanlık giderleri için, 
3. % 5 İlgili Bölüm giderleri için, 
4. % 20 Üniversite bütçesinde yer alan giderler için, 
5. % 10 Hizmeti veren Öğretim Elemanları ihtiyaçları için, 
6. % 25 ARGEDA-TTO giderleri için kullanılır, 
7. % 30 Merkez giderleri için kullanılır. 


 


Yukarıda belirtilen paylardan Üniversite bütçesine ayrılan pay dışındaki paylar; ilgili birim, merkez 


veya öğretim elemanı tarafından, her türlü kırtasiye ve sarf, teçhizat, malzeme, yazılım alımları, 


bakım, danışmanlık, eğitim gibi hizmet alımları, çalışma alanı ile ilgili ve üniversite tarafından 


desteklenmeyen seyahat giderleri, ulusal ve uluslararası kongre ve benzeri toplantılara katılım 


ücretleri ilgili Bölüm Başkanlığı, Dekanlık ve Rektörlük onayı ile kullanılabilir. Rektörlük, ilgili 


Dekanlık ve ilgili Bölüm Başkanlığı kendilerine ayrılan mali kaynağı, sayılan harcama kalemleri 


dâhilinde, yasalara uygun olarak serbestçe kullanabilirler. 
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d) Teknokent şirketlerine yapılan danışmanlık hizmetlerinden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 


Kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereğince döner sermaye gelirleri (dolaylı maliyet) ve vergi 


kesintileri alınmadığından bu tür projeler için üniversite içi bir dağılım söz konusu değildir. 


 


e) Aksi başka türlü belirlenmedikçe Ar-ge, tasarım ve yenilik kapsamı dışındaki danışmanlık 


ve sürekli eğitim türü projelerde toplam maliyetin % 80'i öğretim üyesi payı, % 20'si 


üniversite payı olarak hesaplanır ve ödemeler buna göre gerçekleştirilir. 


 


f) Yönergenin 2 inci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen 


projelerde kurum/kuruluş tarafından Üniversite'ye bırakılan Üniversite hissesi Üniversite’nin 


genel bütçesine aktarılır. 


 


g) 2547 sayılı kanunun 58 inci maddesine 6676 sayılı kanunla 16.02.2016 tarihinde eklenen 


“k” fıkrası gereğince Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında araştırma ve geliştirme, tasarım 


ve yenilik projeleri ile faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirlerden ilgili kanunun (b) 


fıkrası uyarınca yapılacak olan kesintiler de dâhil herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu 


kapsamda görev yapan öğretim elemanına ödenecek gelirin % 85'i, herhangi bir vergi 


kesintisi yapılmaksızın ilgili öğretim elemanına ödenir. Kalan tutar, (b) fıkrasında belirtilen 


işler için kullanılır. Bu kapsamda değerlendirilecek proje ve faaliyetlere, öğretim elemanının 


müracaatı doğrultusunda, Üniversite Yönetim Kurulu’nun izni ile Üniversite Yönetim 


Kurulu’nun ARGEDA-TTO’ yu Yürütme Kuruluna yetki vermesi durumunda ARGEDA-


TTO Yürütme Kurulu tarafından karar verilir.  


 


2547 sayılı kanunun 58 inci maddesi k) bendi uyarınca işlem yapılabilmesi için Üniversite-


sanayi işbirliği kapsamında “Araştırma, Geliştirme, Tasarım ve Yenilik Projeleri 


değerlendirme Formu” doldurulur ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Argeda TTO Yürütme 


Kuruluna gönderilerek onay alınır.  


 


Madde 10- (1) Tüm TÜBİTAK destekli projelerde projenin EK-1’ de bulunan, diğer dış destekli 


projelerde projenin EK-2’ de bulunan akış şemasına göre yürütülmesinden proje yürütücüleri 


sorumludur. 


 


Diğer Yükümlülükler 


 


Madde 11-(1) Proje yürütücüsü, herhangi bir sebeple üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda 


ARGEDA-TTO’ yu derhal bilgilendirir. ARGEDA-TTO Yürütme Kurulu gerekli görmesi halinde ve 


destekleyen kuruluş ile imzalanmış sözleşmede projeye yeni bir proje yürütücüsünün atanmasına 


ilişkin yasaklayıcı bir hükmün olmadığı hallerde yeni bir proje yürütücüsü atayabilir. Atama ile ilgili 


gerekli görülmesi halinde ilişiği kesilen proje yürütücüsünün de görüşü alınabilir.  Sözleşmede proje 


yürütücüsünün ismi münhasıran belirtilmiş ve değiştirilmesini yasaklayan bir hüküm olması halinde 


destekleyen kuruluşun onay vermesi ile projeye Üniversite bünyesinden yeni bir Proje yürütücüsü 


atanabilir. 


 


(2) Proje yürütücüsünün herhangi bir sebeple üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda 


proje yürütücüsü üniversiteden ayrılış süreci aşamalarında projenin sonlandırılması veya başka bir 


proje yürütücüsüne devredilmesi süreçlerini takip etmekle yükümlüdür. 


 


(3) Proje yürütücüsü projenin proje takviminde belirlenmiş süreçlerin ilerlemesini etkileyecek 


sebeplerin ortaya çıkması durumunda destekleyici kuruluş tarafından yapılan yazılı bildirimleri 


ARGEDA-TTO Yürütme Kurulu’na bildirmekle yükümlüdür.  
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(4) Proje bütçesinin kötü kullanılması, ara raporların zamanında verilmemesi, hal ve 


şartlardan projenin süresinde sonuçlandırılamayacağının anlaşılması gibi durumlarda ARGEDA-


TTO Yürütme Kurulu destekleyici kuruluşla yapılan sözleşmede izin verilmesi durumunda proje 


yürütücüsünü değiştirebilir. 


 


(5) proje yürütücüsünün kusuru veya ihmali ile projenin  tamamlanamaması veya kabul 


görmemesi ve/veya proje kapsamında Üniversite ya da üçüncü bir kişinin zarara uğraması halinde  


her türlü zararlardan proje yürütücüsü sorumludur.  


 


 


(6) Proje yürütücüsü Tübitak destekli projeler kapsamında EK-3’te; diğer dış destekli projeler 


için ise  EK-4’ te yer alan taahhütnameyi proje sözleşmesinin imzalanmasından önce imzalayarak 


ARGEDA-TTO’ya teslim eder.  


 


 


Hüküm bulunmayan haller 


 


Madde 12- (1)  Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Üniversite’nin ilgili diğer yönetmelik 


ve yönergeleri, 2 inci maddede belirtilen kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde ise, ilgili 


kurum ve kuruluş ile imzalanan Projenin uygulanmasına dair sözleşme hükümleri ile konuya 


ilişkin sair mevzuat hükümleri uygulanır. 


 


 Yürürlük 


 


Madde 13- (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabul edildikten sonra, Mütevelli 


Heyeti Başkanı’nın onayı ile yürürlüğe girer. 


 


Yürütme 


 


Madde 14- (1) Bu Yönerge hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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  EK-1 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


Proje öneri formları ilgili mevzuat hükümlerince hazırlanarak Dış destekli proje bilgilendirme 


formu ile Üniversite yönetimine imzalatılır ve İLGİLİ KURUM’a iletilir. 


Başvuru formu ile ekli 


belgeler tam mı ve 


format yönünden 


uygun mu? 


Proje, öneri 


sahibine iade 


edilir. 


EVET 


HAYIR 


ATILIM ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER BAŞVURU VE YÜRÜTME 


AKIŞ ŞEMASI 


Proje önerisi ilgili kurum tarafından değerlendirilir 


Ret gerekçesi 


doğrultusunda proje 


revize edilerek bir 


sonraki döneme yeniden 


Kuruma sunulsun mu? 


Sonuç, proje öneri 


sahibine ret 


gerekçeleri ile 


bildirilir. 


 


Proje Yürütücüsü tarafından sözleşme 


örneği ve ekleri ARGEDA-TTO ve İdari 


Mali İşler Direktörlüğüne iletilir. 


 


Proje Yürütücüsü tarafından İLGİLİ 


KURUM ara ve sonuç rapor 


değerlendirme yazıları Rektörlüğe ve 


ARGEDA-TTO’ya iletilir. 


Projenin 


desteklenmesi 


uygun mu? 


Proje önerisi yeniden 


sunulmaz. 


EVET HAYIR 


HAYIR 


EVET 


İLGİLİ KURUM tarafından ön değerlendirme yapılır. 


(Şekilsel denetim gerçekleşir.) 


Proje yürürlüğe girer. 
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EK-2 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Proje sözleşme 


örneği, önerilen 


proje bütçesi ve 


ekleri uygun mu? 


EVET 
HAYIR 


ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARINCA DESTEKLİ PROJELER 


BAŞVURU VE YÜRÜTME AKIŞ ŞEMASI 


Proje sözleşmesi, önerilen 


proje bütçesi ve eklerini 


ARGEDA-TTO 


Direktörlüğüne iletilir.  


 


Sonuç, Argeda TTO 


Direktörlüğü aracılığı 


ile proje yürütücüsüne 


gerekçeleri ile bildirilir. 


Proje Yürütücüsü tarafından İlgili Kurum ile yapılacak sözleşme örneği, önerilen proje bütçesi ve ekleri 


ARGEDA-TTO Direktörlüğüne iletilir. 


ARGEDA-TTO Direktörlüğü Proje 


sözleşmesi, önerilen proje bütçesi ve 


eklerini ile imzalanmak üzere İlgili 


Kuruma ve Proje Yöneticisi’ne gönderir. 


 


Proje yürürlüğe 


girmez 


EVET 


ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından gerekli ön incelemeler yapılarak proje sözleşme örneği, önerilen 


proje bütçesi ve ekleri incelenmek üzere Mali işler ve Bütçe Direktörlüğü ile Hukuk Müşavirliği’ne 


gönderilir 


İlgili Kurum ile bağlantı kurularak 


sözleşme ile ilgili gerekli düzenlemeler 


bildirilir. 


 


İlgili Kurum tarafından Proje Sözleşmesi ve Ekleri Proje Yürütücüsüne iletilir.  


Proje sözleşmesi ve 


Proje bütçesi ve 


ekleri revize 


edilerek yeniden 


düzenlensin mi?  


HAYIR 


Proje yürürlüğe girer. 


 


İlgili Kurum ile Proje Yürütücüsü tarafından gerçekleştirilecek proje konusu ve 


proje içeriği belirlenir.  


İlgili Kurum tarafından istenilen 


revizyonlar uygun bulundu mu? 


  


 


EVET 


Proje yürürlüğe 


girmez 


HAYIR 



https://www.atilim.edu.tr/tr/mali-isler-ve-butce-direktorlugu

https://www.atilim.edu.tr/tr/hukuk-musavirligi
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            EK-3 
    


 


TAAHHÜTNAME 


 


 


…/…/… 


 


 


 


 


TÜBİTAK tarafından desteklenen başlama tarihi .../.../…, bitiş tarihi …/…/… olan …. ay süreyle 


………TL bütçeli, ……….. numaralı, “…………………………” başlıklı projede iş sağlığı ve 


güvenliğinin sağlanması için ilgili mevzuatta belirlenmiş her türlü tedbiri almayı, alınmasını 


sağlamaktan sorumlu olmayı, sözleşmedeki sürelere ve gizlilik sözleşmesine uygun hareket etmeyi, 


bilcümle projenin bilimsel, teknik, idari, hukuki ve mali bakımlardan proje sözleşmesine, 


sözleşmenin tüm eklerine ve başta TÜBİTAK mevzuatı olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun bir 


şekilde yürütülmesinden ve bu işlemler sırasındaki hertürlü kusur,gecikme ve ihmalden sorumlu 


bulunduğumu; Atılım Üniversitesi’nin, sözleşmeden kaynaklı herhangi bir sebeple zarara uğraması 


durumunda uğranılan tüm zararları ödemeyi kabul,beyan ve taahhüt ederim. 


 


 


 


  


 
    Adı Soyadı : ……………………………. 


     


    Tarih  :…………………………… 


 


     İmza  : ………………………….. 


 


 


 


Eki: Sözleşme ve ekleri 
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            EK-4 


 


TAAHHÜTNAME 


 


 


…./…/…… 


 


 


 


………………………… ile Atılım Üniversitesi Atümek İktisadi Kamu Müessesesi arasında 


imzalanan …./…/…. tarihli “………………………”başlıklı projenin sözleşme ve eklerinde yer alan 


hususlara uygun olarak yürütülmesi, geliştirilmesi ve sonuçlandırılması, projede iş sağlığı ve 


güvenliğinin sağlanması için ilgili mevzuatta belirlenmiş her türlü tedbiri almayı, alınmasını 


sağlamaktan sorumlu olmayı, sözleşmedeki sürelere ve gizlilik sözleşmesine uygun hareket etmeyi, 


bilcümle projenin bilimsel, teknik, idari, hukuki ve mali bakımlardan proje sözleşmesine, 


sözleşmenin tüm eklerine ve tüm yasal mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinden ve bu işlemler 


sırasındaki her türlü kusur, gecikme ve ihmalden sorumlu bulunduğumu, Atılım Üniversitesi ‘nin 


(Atümek İktisadi Kamu Müessesesi) sözleşmeden kaynaklı herhangi bir sebeple maddi zarara 


uğraması durumunda uğranılan zararları ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 


 


 


 


  


 


    Adı Soyadı :……………………….   


  


     


     İmza  : ………………………….. 


 


 


 


 
 


 


Eki : Sözleşme ve ekleri. 








24.Şubat.2019	Tarihi	itibari	ile	2018	–	2019	Akademik	yılı	Değerlendirme	Sonuçları 
ONDOKUZ	MAYIS	ÜNİVERSİTESİ	


Matematik	 SGD	 5	yıl	 24.Şubat.2019	-	30.Eylül.2024	


	
İstatistik	 SGD	 5	yıl	 24.Şubat.2019	-	30.Eylül.2024	


YAKIN	DOĞU	ÜNİVERSİTESİ 
Matematik	 AZ	 2	yıl	 24.Şubat.2019	-	30.Eylül.2021	


	


İngiliz	Dili	ve	Edebiyatı	 AZ	 2	yıl	 24.Şubat.2019	-	30.Eylül.2021	
Psikoloji	(İngilizce)	 AZ	 2	yıl	 24.Şubat.2019	-	30.Eylül.2021	
Tarih	 AZ	 2	yıl	 24.Şubat.2019	-	30.Eylül.2021	
Türk	Dili	ve	Edebiyatı	 AZ	 2	yıl	 24.Şubat.2019	-	30.Eylül.2021	


ZONGULDAK	BÜLENT	ECEVİT	ÜNİVERSİTESİ 


Tarih	 AZ	 2	yıl	 24.Şubat.2019	-	30.Eylül.2021	


	
ATILIM	ÜNİVERSİTESİ	


İngiliz	Dili	ve	Edebiyatı	 SGD	 5	yıl	 24.Şubat.2019	-	30.Eylül.2024	


	
Psikoloji	


AZ	 2	yıl	 24.Şubat.2019	-	30.Eylül.2021	


ESKİŞEHİR	OSMANGAZİ	ÜNİVERSİTESİ 
Biyoloji	 AZ	 2	yıl	 24.Şubat.2019	-	30.Eylül.2021	


	


Fizik	 AZ	 2	yıl	 24.Şubat.2019	-	30.Eylül.2021	
İstatistik	 AZ	 2	yıl	 24.Şubat.2019	-	30.Eylül.2021	
Karşılaştırmalı	Edebiyat	 AZ	 2	yıl	 24.Şubat.2019	-	30.Eylül.2021	
Karşılaştırmalı	Edebiyat	(II.	Öğretim)	 AZ	 2	yıl	 24.Şubat.2019	-	30.Eylül.2021	
Kimya	 AZ	 2	yıl	 24.Şubat.2019	-	30.Eylül.2021	
Matematik	-	Bilgisayar	 AZ	 2	yıl	 24.Şubat.2019	-	30.Eylül.2021	


MUĞLA	SITKI	KOÇMAN	ÜNİVERSİTESİ	
Fizik	 SGD	 5	yıl	 24.Şubat.2019	-	30.Eylül.2024	


	


Sosyoloji	 SGD	 5	yıl	 24.Şubat.2019	-	30.Eylül.2024	
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Atılım Üniversitesi araştırma politikalarını “Eğitimde ve araştırmada Türkiye’de ilk 10, 


dünyada ilk 500 üniversite içerisinde sürekli yer almak” şeklinde belirlenmiş olan ileri görüşü 


çerçevesinde şekillendirmektedir. Bilinirliği ve güvenilirliği yüksek olan ulusal ve uluslararası 


sıralama kuruluşları tarafından belirlenmiş ve evrensel boyutta kabul görmüş ölçütler 


çerçevesinde bilimsel katkılarda bulunmak temel hedefimizdir. Stratejik yol haritasını çizmiş 


ve araştırmalarını bu plana uygun biçimde yürütebilen,  tanınırlığı yalnızca araştırma ekseninde 


değil eğitim ve bilginin üretimi ve paylaşımı hususlarında da benimsemiş olan üniversitemizde 


lisans öğrencileri de araştırma faaliyetlerine dâhil edilmektedir.   


Lisans Araştırma Programı (LAP), Atılım Üniversitesi’nin stratejik planına ve araştırma 


üniversitesi olma ileri görüşüne uygun olarak, Üniversitede disiplinler arası ve çok disiplinli 


araştırma düzeyini yükseltmek, yaygın bir lisans araştırma kültürü yaratmak, araştırma 


projelerinde takım çalışmalarını desteklemek, araştırmacı ve yaratıcı öğrenciler yetiştirmek 


amacıyla geliştirilmiştir. Atılım Üniversitesi araştırma politika ve çalışmalarına dair daha fazla 


bilgi için https://www.atilim.edu.tr/tr/argeda adresi ziyaret edilebilir. 


PROJE ADI İLGİ BÖLÜM PROJE ÖZETİ 


Merdaneli Profil 


Bükme ve 


Çember Yapma 


Makinası 


Tasarımı ve 


İmalatı 


İmalat 


Mühendisliği 


Bu projeyle metal profilleri bükerek bisiklet jantı gibi dairesel yapılar 


oluşturacak bir makine tasarlanması ve imal edilmesi 


amaçlanmaktadır. İmal etmeyi planladığımız merdaneli bükme 


makinasının endüstride kullanılan bükme makinalarından farkı daha 


portatif ve standart ölçülerin dışında dairesel ürünler imal edebilme 


becerisine sahip olmasıdır. Bükme cihazının iskeletinde ağırlıklı 


olarak çelik kullanılacak ve tasarlayacağımız parçalar kesme, 


bükme, kaynak uygulamaları ve diğer bağlantı elemanlarıyla bir 


araya getirilecektir. Makinanın otomasyonu motorlar ve yazılımlar 


yardımıyla sağlanması amaçlanmaktadır. 


OTOMATİK 


Metalografik 


Taşlama ve 


Parlatma 


Sistem 


Tasarımı 


İmalat 


Mühendisliği 


Metalik malzemeleri öğütmek ve cilalamak için mikroskopi kullanarak 


fiziksel yapılarını belirlemek için en kullanışlı malzemelerden biri 


metalografik numune taşlama makinasıdır. Projenin amacı, fiziksel 


metalografik belirleme için metali taşlayacak bir makine tasarlamak 


ve oluşturmak, ayrıca yerel olarak mevcut olan malzemeleri 


kullanarak herhangi bir metalik malzemenin düz, pürüzsüz ve 


aynaya benzer bir yüzeyi üretmek için bir makine tasarlamak ve 


yapmaktır. Mikroskopi ile fiziksel yapılarını belirleyebilirler. Makine 


motor, makaralar, kayış, dönen şaft, tahta disk plakası, burç yatağı, 


yastık rulmanları, metal klips ve metal gövdeden oluşur. Bu 


bileşenlerin tamamı cilalama makinesini oluşturmak üzere bir araya 


getirilmiştir. Makinenin test edilmesi ve değerlendirilmesi, herhangi 


bir metal numune yerleştirilmeden makinenin her hız hızında 


makinenin test edilmesini ve metalik numunenin taşlama ve parlatma 


için kullanılmasından sonra da çalışmasını gerektirir. Makine, her 


türlü metali ezme ve cila yapma kabiliyetine sahiptir, kullanımı 


kolaydır ve minimum bakım gerektirir. Metalografik numune cilalama 


makinesi, herhangi bir metalik malzemenin öğütülmesi ve 


parlatılması için malzeme laboratuvarında kullanılabilir. 



https://www.atilim.edu.tr/tr/argeda
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PROJE ADI İLGİ BÖLÜM PROJE ÖZETİ 


'Buharsız'' 


Buhar-


Motorunu 


Tasarlamak, 


Geliştirmek ve 


Gerçekleştirme


k 


İmalat 


Mühendisliği 


Bu projede, mekanizma olarak Buhar Motoru prensibi altında çalışan 


bir basınçlı hava motoru tasarlanacak ve üretilecektir. Bu motor, 


basınçlı hava içeren harici bir kaynak tarafından beslenecektir. 


Laboratuvarların ve fabrikaların birçoğu (Türkiye’de) standart 6 Bar 


sıkıştırılmış tesisatı içermektedir. Bu laboratuvarlarda ve 


fabrikalarda, çalışmaların çoğu (örneğin Forkliftler) çevreye zararlı 


olan içten yanmalı motorla çalışan araçlarla yapılır. Bu projede, bu 


tür kurum içi makinelerde kullanılmak üzere bir motor tasarlanacak 


ve üretilecektir. Motor, gücü, fabrika ya da laboratuvar içi basınçlı 


hava tesisatından sıkıştırılmış hava tüpü olarak tedarik edilecek olan 


basınçlı hava kaynağını kullanarak üretecektir.  


Yenilikçi Ürün 


Geliştirmek:Oy


uncak Tasarımı 


Endüstri 


Ürünleri 


Tasarımı 


Bölümü 


Tasarım, firmaların/markaların stratejik amaçlarına ulaşmak için 


olmazsa olmazı haline gelirken tasarım eğitimi de mezun olan 


öğrencilerden beklentileri karşılamak amacıyla bu değişimden payını 


almaktadır. Endüstri ürünleri tasarımcılarından tasarım becerilerini 


ve yaratıcılıklarını, pazarın ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak 


ve değer yaratacak yenilikçi ürünler ortaya koymakta kullanmaları 


beklenmektedir. Bu beklenti iş süreçleri ve stratejilerini kavrayabilen, 


araştırma, değerlendirme ile kavram geliştirmeyi bilen ve teknoloji 


kullanma becerisine sahip profesyonellerin yetiştirilmesini 


tetiklemektedir. Bahsedilen becerilerin kazandırılmasına katkı 


sağlama amacı ile tasarlanan bu projede, tasarım öğrencilerinin, 


araştırmaya dayalı yenilikçi ürün geliştirmeleri planlanmıştır. 


Çalışmada odaklanılacak konu, okul öncesi çocuklar için yenilikçi 


oyuncak olarak seçilmiş ve nihai tasarımın (ilk örneğin) üretilmesi 


planlanmıştır. Planlanan tasarım yönetimi süreci, kavram 


geliştirebilmek için araştırma ve bilgi toplama, sonrasında yaratıcı 


fikir üretme, fikirlerin değerlendirilmesi ve elenmesi, ürün kavramının 


detaylarının çözülmesi ve geliştirilmesi ve son olarak da ürünün 


üretime hazırlanması ve (prototipinin) üretilmesi aşamalarından 


oluşmaktadır. Böylelikle, öğrenciler, kapsamlı olarak bir ürünün 


yaratılış sürecini deneyimleyeceklerdir. Ayrıca, bu çalışma, tasarım 


ekibi olma, ekip içinde sorumluk alma, mevcut bilgi ve becerilerin 


geliştirilmesi ve özellikle araştırma ve uygulama/üretim konularında 


yeni bilgi ve tecrübelerin kazanılmasına yarayacaktır. Beklenen 


çıktılara ulaşılması durumunda yeni ve kullanıcısına değer sağlayan 


bir oyuncak tasarlanmış olacak; bu tasarım ile yarışmalara katılım 


sağlanacak; patent başvurusu yapılacak ve süreç akademik makale 


olarak yayınlatılmaya çalışılacaktır.  
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PROJE ADI İLGİ BÖLÜM PROJE ÖZETİ 


Ergiyik Akış 


Endeksi Test 


Cihazı( Melt 


Flow Indexer) 


Tasarımı ve 


İmalatı 


İmalat 


Mühendisliği 


Polimer endüstrisinde reometrelerden bile daha yaygın olarak 


kullanılan kapiler tarzdaki cihaz ergime akış endeksi test cihazıdır. 


Dünyada üretilen termoplastik malzemelerin neredeyse hepsinin 


kalitesi ilk önce ergiyik akış endeksi ile tespit edilmektedir. Melt Flow 


Index ya da ergime akışkanlığı tayini testi, granül haldeki plastik 


hammaddelerin akış karakteristiğinin analiz edilebilmesi için 


kullanılır. Malzemenin belli bir sıcaklık ve yük altında belirli zaman 


dilimi içerisinde eriyerek gösterdiği akma miktarının hesaplanmasını 


sağlar. Yaygınlıkları ve kapiler reometrelerin temel özelliklerinin bir 


kısmını taşıyor olmalarından dolayı ergiyik akış endeksi reologlar 


tarafından kıyas yapmak amaçlı sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışma 


ile hem araştırma amaçlı hem de polimer şekillendirme dersinin 


laboratuvarında kullanılmak üzere bir ergiyik akış endeksi cihazı 


tasarlanıp imal edilecektir.  


Eksenel Basma 


Altında Çeşitli 


Poligonal 


Kesitlere 


Ayrılmış Karton 


Silindirik 


Kompozit 


Yapılarının 


Mekanik 


Davranışının 


İncelemesi- 


İnşaat 


Mühendisliği 


Yük altında içi boş karton silindirik kompozit yapıların çeşitli çokgen 


kesitleri ile mekanik davranışı incelenecektir. Kompozit üretim 


laboratuvarımızda bulunan kendi imalatımız olan filament sarma 


cihazı kullanılarak test numuneleri hazırlanacaktır. Söz konusu cihaz 


şerit kâğıt sarımına uygun şekilde modifiye edilecektir. Dairesel, 


dikdörtgen, beşgen, altıgen ve onikigen kesitli mandreller talaşlı 


imalat yöntemi ile hazırlanacak ve cihaza sırayla monte edilecektir. 


EPON 828 (Epoksi) emdirilmiş kâğıtların sarımı ile oluşturulacak 


aynı et kalınlığı ve çapındaki (en) karton masura numuneler daha 


sonra tek eksenli basma testlerine tabi tutulacaktır. Mekanik 


testlerden elde edilen veriler, kompozit masuraların kesit alanındaki 


değişime bağlı olarak mukavemet değerleri hakkında bilgi verecektir. 


Ayrıca, numunelerin mekanik davranışlarının numerik olarak 


modellenmesi planlanmaktadır.  
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PROJE ADI İLGİ BÖLÜM PROJE ÖZETİ 


2.4 GHz 


Minyatürize 


Güç 


Amplifikatör 


Modülü 


Tasarımı  


Elektrik 


Elektronik 


Mühendisliği 


Güç amplifikatörü, kablosuz haberleşme sisteminin temel 


elemanlarından biridir ve genellikle verici kısmında son aktif eleman 


olarak bulunur. Güç amplifikatörleri, veri sinyalinin gücünü artırarak 


iletim için uygun hale getirir ve yayılımı gerçekleştirecek eleman olan 


antene, güçlendirilmiş sinyali aktarır. Amplifikatör modül tasarım 


sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar istenilen frekansta en az 


kayba ulaşmak ve buna bağlı olarak kazancı da mümkün olduğunca 


yüksek tutmaktır. Dikkate alınacak diğer bir konu ise modül 


boyutlarının mümkün olduğunca küçük tutulmasıdır. Fakat buna 


bağlı olarak ısıl yayılımının kesintiye uğraması ve mekanik 


dayanımın azalması gibi bazı problemler ile karşılaşılabilir. Bu 


problemleri minimuma indirmek için kutulama yöntemine ihtiyaç 


duyulmaktadır. Ayrıca, modül içerisindeki elemanların birbiriyle olan 


elektromanyetik etkileşimleri incelenmelidir. Bu projede, firma 


tarafından sağlanan hazır güç amplifikatörü bileşenleri kullanılarak, 


2.4 GHz bandında çalışan, minyatürize bir modül tasarımı yapılması 


üretilmesi ve üretim sonrası testlerinin yapılması amaçlanmaktadır. 


Modül tasarımında, uyumlama devresi ve güç amplifikatörü kontrol 


devresi üzerinde durulacaktır. Tasarımda RF benzetim aracı olan 


AWR kullanılacak olup, yukarıda söz edilen firma isterleri 


doğrultusunda güç amplifikatör modül tasarımı gerçekleştirilecektir. 


Üretim firma tarafından yapılacak olup test ve ölçümler süreçleri okul 


laboratuvarlarında yürütülecektir. 


Design and 


Fabrication of a 


Pagoda 


Antenna at 2.4 


GHz 


Elektrik 


Elektronik 


Mühendisliği 


Birçok haberleşme uygulamasında, klasik antenlerden çok farklı 


olarak, zor şartlara dayanımı yüksek, endüstriyel ve mekanik 


kısıtlara uyacak, bazı durumlarda estetik, ortama uyarlı olan, hafif, 


küçük, yönsüz yayılım yapan ve gerektiğinde gizlenebilecek tek ve 


ya çok bantlı anten ve anten dizilerine ihtiyaç duyulmaktadır. 


Bu projede, yukarıda bahsedilen özelliklerde, 2.4GHz ‘de çalışacak, 


hafif,  estetik, çevreye uyarlı, minyatürize, yönsüz yayılım sağlayarak 


çalışacak pagoda antenin tasarımının ve üretiminin yapılması 


amaçlanmaktadır. Tasarlanması planlanan pagoda anten, bir veya 


daha çok özellikleri (hafif, çevreye uyarlı, minyaturize, yönsüz 


yayılım yapan, dairesel polarizasyona sahip, ısıl ve mekanik 


dayanımı yüksek, estetik ve/veya ortama gizlenebilecek, yüksek 


kazançlı, 2.4 Ghz ‘de çalışan) ile evrensel anlamda özgün niteliklere 


sahip olacak, literatürdeki eşdeğerlerinden daha yüksek performans 


gösterecektir. 
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PROJE ADI İLGİ BÖLÜM PROJE ÖZETİ 


RF Parmak İzi 


İçin Modüler RF 


Ön Üç Başarım 


Analizi 


Uçak -


Elektrik 


Elektronik  


Kablosuz(telsiz) cihazlarında güvenlik kritik öneme sahiptir. Fiziksel 


katmanda güvenlik yöntemlerinden birisi de radyo-frekans (RF) 


parmak izi kullanımına dayanır. RF parmak izi yönteminde, cihaz 


parmak izine yönelik veri toplama amaçlı almaç yapıları ve 


süreçlerinin anlaşılması, sistem başarımına etkisinin anlaşılması 


önemlidir. Bu amaçla literatürdeki çalışmalara bakıldığında, 


karmaşık ve pahalı çözümlerin önerildiği görülmektedir. Bu proje 


öncelikle, RF parmak izi yöntemi için rafta hazır ticari (RAHAT) 


bileşenler kullanarak bir ISM-2400 bandı RF ön uç tasarımının 


gerçeklemesini hedeflemektedir. Projede, gerçeklemesi yapılacak 


olan RF ön ucun, RF parmak izi yöntemlerine etkisi de incelenecek 


ve başarım analizleri yürütülecektir.  Bu amaçla, Bluetooth 


protokolüne yönelik olarak geçici (transient) sinyallerden öznitelik 


çıkarımı ve sınıflandırıcı tasarımı dâhil, literatürdeki farklı teknikler de 


çalışılacaktır. Proje kapsamında, öznitelik çıkarımı ve sınıflandırıcı 


için MATLAB ortamında çalışılacaktır.  


Havacılık 


Uygulamalarınd


a Kullanılan 


Yakıt Hücreleri 


için Amonyak 


Boran Temelli 


Kimyasal 


Hidrojen 


Depolama 


Tekniğinin 


Geliştirilmesi 


Enerji 


Sistemleri 


Mühendisliği 


Dünya enerji ihtiyacının büyük bir kısmını fosil yakıtlardan 


karşılamaktadır. Fosil yakıtların yoğun bir şekilde kullanılması 


sonucu, atmosfere salınan başta CO2 olmak üzere zararlı sera 


gazları hava kirliliğine ve küresel ısınmaya sebep olmaktadır. Hava 


kirliliğini ve küresel ısınmayı önlemek amacıyla fosil yakıtlara 


alternatif olarak, rüzgâr ve güneş enerjisi başta olmak üzere 


yenilenebilir enerji kaynakları üzerine çalışılmaktadır. Ancak 


yenilenebilir enerji kaynaklarında en büyük sorun süreksiz olmaları 


ve kurulum maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Bu nedenle yenilenebilir 


enerji kaynaklarına alternatif olarak, hidrojenin enerji taşıyıcı olarak 


kullanılması avantajlıdır. Temiz bir enerji taşıyıcısı olan hidrojen, son 


zamanlardaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler sayesinde günlük 


uygulamalarda yerini almıştır. Hidrojen dünya çapında gelecek için 


enerji sorunlarının çözümü olarak kabul edilmektedir. Bu açıdan 21. 


yüzyıl ‘Yeni Enerji Teknolojileri’ olarak ‘hidrojen’in kullanıldığı ve 


‘yakıt hücresi sistemlerine geçildiği dönemdir. Yakıt hücrelerinde ana 


problem hidrojenin taşıma ve depolama zorluğudur. Bunun aşılması 


amacıyla hidrokarbonlar, metal hidrürler veya kimyasal olarak 


hidrojence zenginleştirilmiş sıvı yakıtlar geliştirilmektedir. Amonyak 


Boran (AB) depolama ve istenildiğinde hidrojen üretme teknolojisini 


sunması açısından Proton Değişim Membran (PEM) yakıt pili 


uygulamaları için umut vaat edicidir. Sunulan çalışmanın amacı proje 


kapsamında geliştirilecek katalizör yapıları ile AB’dan yüksek verimli 


hidrojen üretimi elde etmek ve havacılık uygulamalarında 


kullanılmak üzere AB temelli bir PEM yakıt hücresi tasarımı 


yapmaktır.  
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PROJE ADI İLGİ BÖLÜM PROJE ÖZETİ 


Sosyal 


Medyada 


Tükçe için 


Duygu Analizi 


Sistemi 


Geliştirilmesi 


Yazılım 


Mühendisliği 


Duygu Analizi, bir yazar veya konuşmacının bir nesne veya olay 


hakkında insanlara iletmek istediği algı veya duyguları çözmeye 


çalışır. Genellikle, elektronik belgeleri işlemek ve içeriği belirtilen 


görüşleri çıkarmak için doğal dil işleme ve / veya yapay zekâ 


teknikleri kullanır. Son yıllarda İngilizce dili için İngilizce dilbilgisi 


yapısından kaynaklanan duygu kutuplarını belirleyen birçok sözcük 


ve sözcük gruplarını içeren ve daha sonra performanslarını test 


etmek için veri kümelerini kullanan birçok başarılı duygu analizi 


çalışması yapılmıştır. Ancak, Türkçe için yalnızca sınırlı sayıda 


araştırma bulunmaktadır ve bu çalışmalar, İngilizce çalışmaları ile 


karşılaştırıldığında daha düşük performansa sahiptir. Bunun 


sebepleri, veri kümelerinin İngilizceden Türkçeye yanlış çevrilmesi 


ve Türkçe’de bulunan özel dilbilgisi yapılarının dikkate alınmaması 


olabilir. Bu çalışmada, bu alanda kullanılan en popüler iki yöntem 


olan sözlük tabanlı ve makine öğrenmeye dayalı yöntemler 


kullanarak Türkçe için duygu analizi sistemi geliştirilmesi 


planlanmaktadır. İki sistem, Twitter'dan toplanan farklı veri setleri 


üzerinde test edilecek ve test sonuçları hangi yöntemin Türkçe 


duygu analizi için daha uygun olduğunu gösterecektir. 


Mikro -


Enjeksyon 


Cihazının 


Tasarımı ve 


İmalatı 


Makine 


Mühendisliği 


Günümüzde plastiklerin endüstriyel ve teknolojik anlamda, imalat ve 


işleme yöntemlerindeki gelişmelerden kaynaklı, metal ve seramiklere 


nazaran daha büyük bir ivmeyle önem kazandığı belirgin bir 


durumdur. Mikro-kalıp içerisinde eriyik plastiğe istenilen şeklin mikro-


enjeksiyon (yüksek basınç) ile verildiği tam-şekilli mikro-boyutlu 


plastik imalat alanındaki en önemli yöntemlerden biridir. Plastik 


işleme teknolojilerinin gelişmesinin yanında yeni malzemeler 


geliştirmeye odaklı çalışmalar artmaktadır. Bu tür malzemelerin 


başarılı biçimde işlenebilmesi laboratuvar boyutlarında (kompakt 


boyut) yetenekli cihazlar ile mümkün olmaktadır. Bunlardan biri de 


LAP için önerdiğimiz mikro-enjeksiyon cihazıdır. Bu çalışmanın 


temel amacı mikro boyutta kalıplanabilir polimerler alanında 


araştırmalar yürütebilmek adına bu işe uygun mikro-enjeksiyon 


cihazının dizaynı ve üretimidir. Dizayn aşamasında cihazın 


kapasitesi, enjeksiyon parametrelerinin detaylandırılması ve cihazın 


ana hatları hazırlanacaktır. Sonrasında ısıtıcılar için gereken güç, 


eritme haznesi ve kalıp ısıtıcısı için gereken termokupulların türleri, 


sıcaklık kontrol üniteleri ve pnömatik sistemin boyut ve sahip olması 


gereken özellikler kararlaştırılacaktır. Karar verilen dizayn bilgisayar 


tabanlı dizayn programları (CAD) ile doğrulandıktan sonra imalat 


sürecine geçilecektir. Önerilen mikro-enjeksiyon cihazında eritme 


haznesi ve kalıp ısıtıcıların sıcaklık kontrolü yüksek doğrulukta 


eritme haznesi için 400 °C’ye ve kalıp ısıtıcısında 300 °C’ye kadar 


kontrol edilebilecektir. 
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PROJE ADI İLGİ BÖLÜM PROJE ÖZETİ 


3D Baskı 


Yöntemiyle 


Gözenekli 


Fotokatalitik 


Seramiklerin 


Üretimi 


Metalurji ve 


Malzeme  


Mühendisliği 


Projenin amacı 3 boyutlu basık yöntemiyle gözenekli ve sudaki 


organik artıkları yüksek verimle temizleyebilen titanyum dioksit 


(TiO2) esaslı fotoakalitik özellikli bir seramik filtresi üretmektedir. Son 


yıllarda temiz su kaynaklarında ciddi bir azalma meydana gelmekte 


ve bu problem günden güne büyümektedir. Bu problemin 


giderilebilmesi amacıyla, mevcut su kaynaklarının korunması, 


kaynaktan alınan kalitesiz suların kullanma ve içme amaçlı arıtımı ve 


kirletilmiş suların arıtılarak zararsız hale getirilmesi gittikçe daha 


fazla önem kazanmaktadır. Endüstriyelleşme sonucu üretim 


teknolojilerinin hızlı ve kontrolsüz olarak gelişimi yaşam 


standartlarını arttırmıştır fakat aynı zamanda bu durum insan sağlığı 


ve çevre için de tehdit edici bir unsur olmuştur.  Çevreyi ve suyu 


kirleticeler hem nitelik hemde nicelik olarak değişmektedir. Çevreyi 


temiz tutmanın önemine binaen araştırmacılar her alanda ekolojik 


alternatif teknolojileri bulmak ve geliştirmek için aktif olarak 


çalışmaktadır. Bu amaç doğrultusunda her yıl birçok kimyasal 


sentezlenmektedir. Nanokristal TiO2 kullanarak fotokatalitik su 


arıtımı çevresel kirliliğe çözüm için iyi bilinen ileri bir oksidasyon 


sürecidir. Fakat TiO2’nin toz halinde veya cam üzerinde kaplanmış 


olarak kullanılması istenilen fotokatalitik performansı vermemektedir. 


Bu çalışmada 3D yazıcı ile gözenekli TiO2 filtresi imal edip daha 


verimli bir su arıtma sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir. 3D 


yazıcıda imal edilecek  TiO2 filtresi için uygun bir seramik macunun 


hazırlaması için de çeşitli kimyasal katkıların etkisi araştırılacaktır.  


İnovasyon 


Sürecinde 


Ankara 


Firmalarında 


Kullanılan 


Tasarım 


Yönetim 


Modellerinin 


Belirlenmesi 


 Endüstri 


Mühendisliği 


Bölümü 


Bu çalışma Ankara firmalarının inovasyon (sürecinde) yaratırken 


tasarım yönetim modellerinden nasıl yararlandıklarını araştırmayı 


hedeflemektedir. Kaynak incelemesine dayanarak tasarım yönetimi 


konusunda teorik bir çerçeve oluşturulacaktır ve bu çerçeve 


kullanılarak Ankara ili dahilindeki firmaların durumu yüz yüze 


görüşmeler ve gözlemlere dayanan bir vaka çalışma metodu ile 


analiz edilecektir.  
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PROJE ADI İLGİ BÖLÜM PROJE ÖZETİ 


Popülist 


Politikada Post-


Truth:Amerikan 


Başkanlık 


Seçimleri ve 


Trump'un 


Popülist 


Söylemleri 


Uluslararası 


İlişkiler  


Çağın etkileyici akımları arasında yer alan popülizm politik kararların 


ve söylemlerin yanı sıra, halkı ve halkın kararlarını bilişsel ve 


duygusal olarak etkileyen akımlardandır. Son dönemde oldukça 


fazla tartışmaya yol açan popülizm akımı ve etkileri birçok çalışmaya 


konu olmuş ve bir takım ortak evrensel özellikler belirlenmiştir. Brexit 


referandumu ve 2016 yılındaki Amerikan başkanlık seçimlerinde 


etkin bir şekilde kullanılan ve sözcük dağarcığımıza Oxford 


Üniversitesi yayınlarının 2016 yılında yılın kelimesi seçmesi ile giren 


post-truth (Hakikat Ötesi) yöntemi ise henüz popülist literatürde yer 


bulamamıştır. Bu çalışma Amerikan Başkanlık Seçimlerinde popülist 


aday Trump tarafından bu yöntemin nasıl ve ne sıklıkla kullanıldığını 


inceleyerek literatüre kavramsal, teorik ve ampirik katkı sağlamak 


amacındadır. 21.yüzyıl siyaset arenasının sahne olduğu bu akım ve 


yöntemin kavramsal ve teorik olarak incelenmesi gelecek birçok 


çalışmaya ve incelemeye de ışık tutacaktır. Ampirik olarak ise 


çalışma Amerikan Başkanı Trump’ın popülist söylemlerindeki post-


truth elementinin ortaya konulması ile literatüre katkı sağlamayı 


hedeflemektedir.  


Eşitlikte Atılım: 


Kampüste 


Toplumsal 


Cinsiyet 


Eşitliliğinin 


Anaakımlaştırıl


ması ve 


Cinsiyete 


Dayalı Şiddetle 


Etkin Mücadele 


Hukuk 


Bölümü 


 


Bu projenin konusu toplumsal cinsiyet eşitliğinin üniversite ortamında 


anaakımlaştırılması adına bütüncül bir yaklaşımla KASAUM 


çalışmalarının kapsadığı erkek, lgbti+ ve yabancı uyruklu 


öğrencilerin cinsiyete dayalı sorunları konusunda mevcut durumun 


tespiti ve bu öğrencileri destekleyici çalışmaların geliştirilmesi; 


üniversite ortamında cinsiyete dayalı şiddetle etkin mücadele ve 


destek mekanizmasının işletilebilmesi için, KASAUM üyelerinin 


şiddete maruz kalan ve şiddet uygulayanlarla gerçekleştireceği ilk 


görüşme ve mülakat teknikleri bakımından kapasitesinin 


güçlendirilmesidir. 
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PROJE ADI İLGİ BÖLÜM PROJE ÖZETİ 


A'Design 


Award: 


Aydınlatma 


Ürünleri ve 


Proje Tasarımı 


Yarışması 


Endüstri 


Ürünleri 


Tasarımı 


Bölümü 


Endüstri Ürünleri Tasarımı mesleği için küresel ölçekte tasarım 


yarışmaları giderek önem kazanmaktadır. Bu yarışmalar mobilyadan 


aydınlatmaya, ambalajdan elektronik tasarımına kadar çeşitli 


alanlarda yeni fikirler ve ürünler geliştirmek için fırsatlar 


sunmaktadır.Bu nedenle tasarımcılar ve tasarımcı olacak öğrenciler 


için bu yarışmalara katılmak büyük önem taşımaktadır. Özellikle 


henüz eğitim aşamasında olan tasarımcılar bu yarışmalar sayesinde 


yenilikçi fikirler geliştirme, mesleki tecrübe edinme ve bunun da 


ötesinde olası bir başarı/ödül kazandıklarında meslek hayatlarına 


büyük bir avantaj ile başlama olanağı elde etmektedirler. Yukarıda 


açıklanan gerekçelerden hareketle bu projede oluşturulacak tasarım 


ekibi A’Design Awards yarışmasına katılacaktır. Uluslararası olan 


yarışmanın  ‘aydınlatma ürünleri ve proje tasarımı’ kategorisine 


başvurulmasına karar verilmiştir. Yarışmadan beklendiği gibi 


başarı/ödül elde edilmesi durumunda, tasarımın yeni bir destek ile 


prototip olarak üretilmesi planlanmaktadır. Ayrıca inovasyon değeri 


taşıyan bir tasarım ortaya konulabilirse patent veya faydalı model 


başvurusunda bulunulacaktır. Hatta gerekli üretici desteği 


sağlanabilirse bir iş planı oluşturularak ölçeklendirme fikri ile 


sunulacak, ürün pazara hazır hale getirilebilecektir. Bu projenin, 


yarışmaya katılacak öğrencilere, tasarım sürecini yönetmek, ürünü iş 


fikrine dönüştürmek gibi getirileri varken aynı zamanda mesleki 


sorumluluklara dair tecrübe edindirecek ve beceriler kazandıracaktır. 


Bu proje sayesinde yarışmada elde edilecek olası başarı/ödülün 


bireysel getirilerinin ötesinde üniversitemiz ve bölümümüzün 


akademik başarısına da katkı sağlaması hedeflenmektedir. 


Masa Tenisi 


Oynayan 


Robotik 


Platform 


Yazılım 


Mühendisliği 


Proje kapsamında masa tenisi oynayabilen bir robotik sistem 


tasarımı yapılacak ve gerçekleştirilecektir. İki kamera ile topun önce 


geri plandan çıkarılması sağlanarak tespiti yapılacak ve sonra 3 


eksenli konumu belirlenecektir. Bu hesaplama belirli aralıklarla 


yapılarak topun gittiği yön hakkında bilgi toplanacak ve bu ölçümleri 


kullanarak topun bir sonraki pozisyonu regresyon ile tahmin 


edilecektir. Bu aşamada topun hızı, dönüşü ve ağırlığı gibi faktörler 


de hesaba katılacaktır. Yapılan tahmin ise ölçümlerle düzeltilecektir. 


Yapılan tahmini konum, bir gömülü sisteme iletilecek ve burada 


raketi doğru pozisyona getirecek hesaplar yapılarak motor sürücüleri 


kontrol edilecektir. Proje sırasında nesne tespiti, konum tespiti ve 


tahmini, motor kontrolü ve mekanik hareket kontrol algoritmaları 


hakkında çalışmalar yapılacaktır.  
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(06.03.2014 gün ve 02 sayılı Senato Kararı) 


 


ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ 


ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖN LĠSANS, LĠSANS VE YÜKSEK LĠSANS ÖĞRENCĠLERĠNE 


UZAKTAN EĞĠTĠM ĠLE VERĠLECEK DERSLER ĠÇĠN 


UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESĠ 


 


BĠRĠNCĠ BÖLÜM 


Amaç, Kapsam, Tanımlar 


 


Amaç 


MADDE 1 – Bu yönergenin amacı, Senato kararına göre örgün öğretim ön lisans, lisans ve 


yüksek lisans öğrencilerine uzaktan eğitimle verilecek derslerin işlenmesi, sınavların 


yapılması ve uzaktan eğitim performansının artırılması için oluşturulacak kurul ve görevlileri, 


verilen yetki ve görevlerin ilke ve usullerini bir bütünlük içinde düzenlemektir. 


 


Kapsam 


MADDE 2 – Bu yönerge, Üniversitede örgün eğitim ön lisans, lisans ve yüksek lisans 


öğrencilerine uzaktan eğitimle verilecek derslerin yürütülmesine, koordinasyonuna ve 


uygulanmasına dair esasları kapsar. 


 


Dayanak 


MADDE 3 – Bu yönerge, 01.02.2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunda kabul edilen 


“Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar” ’a dayanılarak 


hazırlanmıştır. 


 


Tanımlar 


MADDE 4 – (1) Bu yönergede adı geçen; 


a) Rektör: Atılım Üniversitesi rektörünü, 


b) Senato: Atılım Üniversitesi senatosunu, 


c) Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü: Atılım Üniversitesi’nde uzaktan eğitim teknik 


faaliyetlerini yürütmekle görevli birimi; 


d) Uzaktan Eğitim Genel Koordinatörü: Uzaktan Eğitim sisteminin teknik ve 


akademik hizmetlerini yönlendiren ve Atılım Üniversitesi Uzaktan Eğitim 


Koordinatörlüğü’nde Genel Koordinatör unvanıyla görevli kişiyi, 


e) Bölüm/Ana Bilim Dalı Başkanı: Dersleri uzaktan eğitim yoluyla verilen Atılım 


Üniversitesi’ne bağlı birimin başkanını, 


f) Uzaktan Eğitim Akademik Koordinatörü: Uzaktan Eğitim sisteminin akademik 


hizmetlerini koordine eden ve Atılım Üniversitesi Uzaktan Eğitim 


Koordinatörlüğü’nde Akademik Koordinatör unvanıyla görevli kişiyi, 


g) Uzaktan Eğitim Teknik Koordinatörü: Uzaktan Eğitim sisteminin teknik 


yeterliliğini koordine eden ve Atılım Üniversitesi Uzaktan Eğitim 


Koordinatörlüğü’nde Teknik Koordinatör unvanıyla görevli kişiyi, 


h) Program Koordinatörü: Dersleri uzaktan eğitim yoluyla verilen bölümlerin 


akademik hizmetlerini koordine eden kişiyi, 


i) Öğretim Elemanı: Uzaktan eğitimle ders verecek kişiyi, 


j) Öğrenci: Atılım Üniversitesi uzaktan eğitim derslerine kayıtlı örgün öğretim 


öğrencisini, 


k) Asenkron: Eş zamanlı olmayan, farklı yer ve zamanlarda gerçekleştirilen öğretim 


faaliyetlerini, 
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l) Senkron: Eş zamanlı gerçekleştirilen öğretim faaliyetlerini, 


m) Uzaktan Eğitim: Öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı coğrafi mekanlarda olduğu, 


ders malzemesi aktarımı ve etkileşiminin teknolojiden yararlanılarak gerçekleştirildiği 


öğretim biçimini, 


n) Uzaktan Eğitim Dersi: Uzaktan eğitim yöntemleriyle verilen dersi, 


o) Üniversite: Atılım Üniversitesi’ni, 


p) Yönetmelikler: Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt- Kabul Ön Lisans ve Lisans Eğitim 


- Öğretim Sınav Yönetmeliği ve Enstitü Yönetmeliklerini, 


ifade eder. 


 


ĠKĠNCĠ BÖLÜM 


Organlar ve Görevliler 


 


Yürütme kurulu 


MADDE 5 –  
(1) Yürütme Kurulu; Rektör Yardımcısı, Uzaktan Eğitim Genel Koordinatörü, Uzaktan Eğitim 


Akademik Koordinatörü, Uzaktan Eğitim Teknik Koordinatörü, dersleri uzaktan eğitim 


yoluyla verilen bölümlerin başkanları, Program Koordinatörleri ve Genel Sekreterden oluşur. 


Yürütme Kurulunda görev alan Rektör Yardımcısı aynı zamanda kurulun başkanıdır. Kurulun 


sekretaryası Atılım Üniversitesi Öğrenci Ġşleri Müdürlüğü tarafından yürütülür. 


 


(2) Yürütme Kurulu, uzaktan eğitimle verilecek örgün öğretim ön lisans, lisans ve yüksek 


lisans dersleri için birimlerin akademik ve idari konularda organizasyonunu sağlar; bölüm/ana 


bilim dalı başkanlıklarından gelen önerileri dikkate alarak ders içeriği hazırlayacak ve ders 


verecek öğretim elemanlarını belirler. Sistemin uygulamasına dönük 2547 sayılı 


Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerinde yer alan hükümlere aykırı olmamak üzere 


bütün işlem ve tasarruflarını karara bağlar, onaylar ve denetler. 


 


Uzaktan eğitim genel koordinatörü 


MADDE 6 - Uzaktan eğitim genel koordinatörü sistemin akademik ve teknik hizmetlerini 


yönlendirir ve koordine eder. Teknik birimleri ve idari personeli amaca uygun biçimde 


yönlendirir ve denetler. Bu birimlerle ilgili teklif ve kararları yürütme kuruluna sunar. Genel 


koordinatör yürütme kuruluna karşı sorumludur. 


 


Uzaktan eğitim akademik koordinatörü 


MADDE 7 - Uzaktan eğitim akademik koordinatörü, akademik faaliyetleri, alınan kararlar 


doğrultusunda yürütür. Uzaktan eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanı ve 


yardımcılarını, bölüm/ana bilim dalı başkanları ile işbirliği içinde yönetir ve denetler. Ayrıca 


ders programlarının uygulanması, eğitimin düzenli yürütülmesi görevlerini de yüklenir. 


Rektör Yardımcısına karşı sorumludur. 


 


Uzaktan eğitim teknik koordinatörü 


MADDE 8 - Uzaktan eğitim teknik koordinatörü, birim içinde ve birim dışında web tabanına 


verilecek ders kitaplarının animasyonu, redaksiyonu ve dersin içeriğine uygun animasyonların 


seçimi, video ders prodüksiyonu vb. hizmetleri yürütür. Ayrıca bu birimin öğretim yönetim 


sistemini koordine eder ve bu konuda öğretim elemanlarını bilgilendirir. Öğretimin kesintisiz 


ve düzenli bir biçimde yürütülebilmesi için teknolojinin gerektirdiği her türlü hizmetleri 


yürütür. Rektör Yardımcısına karşı sorumludur. 
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Bölüm/ana bilim dalı başkanları 


MADDE 9 -  
(1) Bölüm/ana bilim dalı başkanları, dersleri uzaktan eğitim yoluyla verilen bölümlerin 


başkanlarıdır. 


 


(2) Bölüm/ana bilim dalı başkanlarının görevleri şunlardır: 


a) Yürütme Kurulu çalışmalarına katılmak, 


b) Ders içeriği hazırlayacak ve ders verecek öğretim elemanlarını belirleyerek Yürütme 


Kuruluna sunmak, 


c) Öğretim elemanlarının derslere katılım, sınavlar ve ödev faaliyetlerini denetlemek, 


d) Dönem içi faaliyetleri planlayarak akademik takvimin uygulanmasını sağlamak. 


 


Program koordinatörleri 


MADDE 10 -  
(1) Program koordinatörleri, bölüm/ana bilim dalı başkanının önerisi ve Rektör Yardımcısının 


teklifiyle Rektör tarafından öğretim elemanları arasından görevlendirilirler. Program 


koordinatörleri, bölüm/ana bilim dalı başkanları ve uzaktan eğitim akademik koordinatörüne 


karşı sorumludurlar. 


 


(2) Program koordinatörlerinin görevleri şunlardır: 


a) Her yarıyıl başında Uzaktan eğitim sisteminin nasıl işleyeceğini öğretim elemanlarına 


ve öğrencilere konferans vererek açıklamak, 


b) Kendi belirleyecekleri tarihte öğrenci danışmanlarına Uzaktan eğitim sistemini 


anlatmak, 


c) Şifre problemi yaşayan öğrenci listesini Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü’ne 


bildirmek, 


d) Haftalık ders programlarında uzaktan eğitimle yapılacak derslerin saatlerini bölüm/ana 


bilim dalı başkanları ve Rektör Yardımcısı ile belirlemek, 


e) Uzaktan eğitimle yapılacak ders saatinde bir derslik veya tercihen bilgisayar 


laboratuvarının öğrencilere açık tutulmasını sağlamak (Derslik açık tutulacaksa 


internet bağlantılı bilgisayar, hoparlör ve projeksiyon cihazıyla öğrencilerin topluca 


dersi izleyebilmelerine olanak sağlanır), 


f) Yürütme Kurulu ve Uzaktan Eğitim Akademik Koordinatörü ile koordinasyonu 


sağlamak. 


g) Öğretim elemanlarının öğrencilerle olan etkileşimini belirlemek, 


h) Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin uygulama konusundaki sorunlarına çözümler 


üretmek. 


i) Öğretim elemanlarının eşzamanlı ders, ders seslendirme, video kaydı vb. 


uygulamalarında yardımcı olmak. 


 


Öğretim elemanları 


MADDE 11 -  


(1) Öğretim elemanları; Üniversitenin Uzaktan eğitim sisteminde görev alan öğretim 


elemanlarıdır. Hazırladıkları ve sundukları ders materyallerinin içeriğinden birinci derecede 


sorumludurlar. 


 


(2) Öğretim elemanlarının görevleri şunlardır: 


a) Akademik takvime göre ders planını belirlemek, 


b) İlgili program koordinatörü ve ilgili bölüm/ana bilim dalı başkanının 


koordinasyonunda ders seslendirme, video vb. kaydını yapmak, 
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c) Dersin sınav sorularını hazırlamak, sınavları yapmak ve değerlendirmek, 


d) Ödev, proje, tartışma konusu vermek ve değerlendirmek, 


e) Öğrencilerin mesajlarını yanıtlamak, 


f) Senkron derslere belirlenen saatlerde katılmak, 


g) Telafi dersleri hakkında ilgili bölüm/ana bilim dalı başkanını, program koordinatörünü 


ve Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü’nü bilgilendirmek. 


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


Öğretim Yöntemi, Sınavlar, Başarı Notu ve Ders Geçme 


 


Öğretim yöntemi 


MADDE 12 -  
(1) Uzaktan eğitim sistemi önceden hazırlanmış ders içeriklerinin İnternet üzerinden bireysel 


olarak izlenmesi, dinlenmesi ve çalışılması ile yine internet üzerinden yapılan asenkron ve 


senkron öğretimden oluşmaktadır. 


 


(2) Asenkron Öğretimde; öğrenci, öğretim elemanı tarafından daha önce hazırlanıp sisteme 


yüklenmiş video, animasyon, ses kaydı, doküman vb. ders içeriklerini istediği zaman sisteme 


girerek inceleyebilir, olası sorularını öğretim elemanına mesaj ile yöneltir. 


 


(3) Senkron Öğretimde; Öğrenci ve Öğretim elemanı haftalık programda belirtilen saatte sesli 


ya da sesli ve görüntülü olarak iletişime geçebilir, yazılımlarda yer alan beyaz tahta vb. 


uygulaması ile tahta üzerinde konu ile ilgili tartışmalar yapabilir. 


 


Sınavlar 


MADDE 13 -  
(1) Bölüm/ana bilim dalı başkanlıkları sınav düzeninin sağlanmasından, gerekli sayıda 


gözetmen görevlendirilmesinden, sınav sorularının çoğaltılması ve sınav görevlilerine 


ulaştırılması ile cevapların sınav sonrası dersin yürütücüsü olan öğretim elemanına 


ulaştırılmasından sorumludur. 


 


Başarı notu, ders geçme 


MADDE 14 -  
(1) Başarı notu ve ders geçme işlemleri Yönetmeliklerin ilgili Maddelerine göre yapılır. 


 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


Hüküm Bulunmayan Durumlar, Yürürlük, Yürütme  


 


Hüküm Bulunmayan Durumlar 


MADDE 15 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda Yönetmeliklerin hükümleri 


ile Senato kararları uygulanır. 


 


Yürürlük 


MADDE 16 - (1) Bu yönerge Senatonun kabulünden sonra yürürlüğe girer. 


 


Yürütme 


MADDE 17 - (1) Bu yönerge hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür. 


 








Atılım Üniversitesi  
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T. C.  


ATILIM ÜNİVERSİTESİ   


KADRİYE ZAİM KÜTÜPHANESİ  


KÜTÜPHANE YÖNERGESİ  


  


BİRİNCİ BÖLÜM  


Amaç, Kapsam ve Tanımlar  


Amaç   


Madde 1- Bu yönerge, Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi’nin 


örgütlenme, yönetim ve çalışma esaslarını, sunduğu hizmetleri ve bu hizmetlerden 


yararlanma koşullarını belirler.  


Kapsam   


Madde 2- Bu yönerge, Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi hizmetlerini, 


bilgi kaynakları kullanımını ve ödünç verme ile ilgili usul ve esasları, bunlara 


uyulmaması durumda uygulanacak yaptırımları kapsar.  







 


Tanımlar  


Madde 3- Bu yönergede yer alan kısaltmalar:  


a) ADKA: Ankara Dijital Kent Arşivi’ni,  


b) ILL (Inter Library Loan): Kütüphanelerarası ödünç verme işlemlerini,  


c) KDD: Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğü’nü,  


d) Kullanıcı: Üye olup olmadığına bakılmaksızın, Kütüphane hizmetleri ve 


bilgi kaynaklarından yararlanan kişileri,  


e) Kütüphane Komisyonu: Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi 
Kütüphane  


Komisyonu’nu,  


f) Kütüphane: Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi’ni,  


g) Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörü’nü,  


h) Rektörlük: Atılım Üniversitesi Yönetimi’ni  


i) Rezerv: Kısa süreli ödünç verilen bilgi kaynaklarının bulunduğu yeri,  


j) Senato: Atılım Üniversitesi Senatosu’nu,  


k) Sistem: Kütüphane Otomasyon Sistemi’ni, 


l) Üniversite: Atılım Üniversitesi’ni,  


m) Üye: Atılım Üniversitesi mensuplarını, lisans ve lisansüstü öğrencilerini 


(uluslararası değişim öğrencileri dâhil), Mütevelli Heyeti üyelerini ifade 


eder.  


İKİNCİ BÖLÜM 


Yönetim  


Yürürlük  


Madde 4-  Bu yönerge Senato onayından sonra yürürlüğe girer.  


Yürütme   


Madde 5- Bu yönergeyi Rektör yürütür.  







 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kütüphane Hizmetleri ve Koleksiyonları  


Kütüphane Hizmetleri  


Teknik Hizmetler  


Madde 6- Teknik Hizmetler, bilgi kaynaklarının ilgili politikalar kapsamında 


Kütüphane’ye sağlanmasından, kullanıcıya sunulacak duruma getirilmesine kadar 


yapılan işlemlerin tümünü ifade eder. Aşağıda belirtilen faaliyetler bu hizmet 


kapsamındadır:  


a) Koleksiyon Geliştirme: Kütüphane Koleksiyon Geliştirme Politikası1 


Üniversite’nin eğitim, öğretim, araştırma alanları ve kültürel ihtiyaçları 


doğrultusunda belirlenir. Kütüphane koleksiyonu kitap, dergi gibi basılı bilgi 


kaynaklarının yanı sıra DVD, CD, film vb. görsel- işitsel materyal ve 


elektronik kaynaklardan oluşur. Koleksiyon belirlenen ilkelere göre satın 


alma, abonelik ve bağış yoluyla oluşturulur ve geliştirilir.   


b) Kataloglama ve Sınıflama: Sağlanan bilgi kaynaklarının uluslararası 


standartlara uygun kataloglama ve sınıflama sistemleri kullanılarak 


düzenlenmesi ve kullanıcıların yararlanmasına hazır hale getirilmesidir.  


c) Elektronik Kaynaklar: Akademik birimlerden gelen istekler doğrultusunda 


elektronik bilgi kaynakları koleksiyonu oluşturma, kullanıcıların ihtiyaç 


duyulan bilgiye en hızlı ve kolay biçimde erişebilmesi için gerekli hizmet 


platformunu sağlama ve sürdürme, kullanıcılardan gelen soruları cevaplama, 


duyuru ve bilgilendirme yapma, elektronik kaynaklar alanındaki son 


gelişmeleri izleme hizmetidir.  


d) Süreli Yayınlar: Üniversite’de eğitim ve öğretimi desteklemek, araştırma 
faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla; kullanıcıların güncel bilgi 
gereksinimlerini karşılamak üzere süreli yayınların seçimi, sağlanması (satın 
alma, bağış, değişim), kataloglanması, teknik işlemlerinin yapılarak belirli bir 
düzen içinde kullanıma sunulması hizmetidir.  


                                                 
1 Detaylı bilgi için (Ek:1) Kütüphane Koleksiyon Geliştirme Politikasını inceleyebilirsiniz.  







 


e) Ciltleme: Süreli yayınların, gazetelerin ve ihtiyaç halinde kitapların 
ciltlenmesi işlemleridir.  


f) Tezler: Üniversite’de hazırlanmış ve enstitüler tarafından Kütüphane’ye 


gönderilmesi zorunlu olan yüksek lisans ve doktora tezlerinin 


kataloglanması, teknik işlemlerinin yapılarak belirli bir düzen içinde 


kullanıma sunulması hizmetidir.  


g) Sayısallaştırma: Basılı bilgi kaynaklarının telif hakları gözetilerek, 


tarayıcılar vasıtasıyla sayısal ortama aktarılması, teknik işlemlerinin 


yapılması ve kullanıma sunulması hizmetidir.  


h) Bilgi Teknolojileri: Kütüphane kullanıcılarının gereksinim duydukları her 


türlü teknik desteğin (erişim sorunları, Proxy ayarları vb.) verilmesi 


hizmetidir.  


i) Kurumsal İletişim: Kütüphane’nin verdiği hizmetlerin sosyal medya araçları 


kullanılarak duyurulması, akademik ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi 


hizmetidir.   


j) Kurumsal Arşiv: Üniversite bünyesinde üretilen farklı formatlardaki 


akademik çalışmaların (tez, makale, bildiri, fotoğraf, konferans, panel 


videoları vb.) kayıt altına alınarak, kullanıma sunulması hizmetidir.  


 


Kullanıcı Hizmetleri  


Madde 7- Kullanıcıların Kütüphane koleksiyonlarından ve hizmetlerinden en 
verimli şekilde yararlanmalarını sağlayan hizmetlerdir. Aşağıda belirtilen faaliyetler 
bu hizmet kapsamındadır:  


a) Referans: Kütüphane koleksiyonlarının geliştirilmesi, kullanıma sunulması, 


kullanıcıların verilen hizmetlerden yararlanması konularında kullanıcılardan 


gelen soruların yanıtlaması, kullanıcıların bilgi kaynaklarına yönlendirilmesi 


ve kullanıcı eğitimleri düzenlenmesi hizmetidir. 


b) Ödünç Verme: Kullanıcı üye kayıtlarının Sisteme girilmesi ve/veya entegre 


edilmesi ile bu kayıtların güncel tutulması, ödünç alınan materyallerin 


işlenmesi, izlenmesi ve iade işlemlerinin yapılması hizmetidir.  







 


c) Kütüphaneler Arası Ödünç Verme (ILL): Akademik personel profilindeki 


kullanıcılara araştırma ve eğitim çalışmaları için gerekli olan; ancak 


Kütüphanede bulunmayan kitap vb. bilgi kaynaklarının diğer 


kütüphanelerden sağlanması ve bu iş için gerekli olanakların hazırlanması 


hizmetidir.  


d) Tanıtım ve Oryantasyon: Kütüphane’nin fiziksel olarak kullanımı, sunduğu 


hizmetler ile basılı ve elektronik koleksiyonlardan yararlanma konusunda 


kullanıcı eğitimleri ve Kütüphane turları düzenleme, basılı ve elektronik 


eğitim materyalleri hazırlama hizmetidir.  


 


Kütüphane Koleksiyonları  


Madde 8– Kütüphane’nin hizmete sunduğu koleksiyonlar aşağıda belirtilmiştir:  


a) Genel  Koleksiyon: Kullanıcıların uzun süreli (30 gün olarak) ödünç 


alabildikleri basılı kitap koleksiyonudur.  


b) Rezerv Koleksiyonu: Akademik personelin istekleri doğrultusunda 


oluşturulan, ders kitapları, yardımcı ders kitapları gibi çok fazla kullanıcısı 


olan bilgi kaynaklarının kısa süreli (bir gün olarak) ödünç verildiği 


koleksiyondur.  


c) Referans Koleksiyonu: Teknik hizmetler tarafından değerlendirilerek 


başvuru kaynağı olarak belirlenmiş (ansiklopedi, sözlük, rehber kitap, yıllık, 


el kitabı vb.),  bir gün süreyle ödünç verilen basılı koleksiyondur.  


d) Süreli Yayın Koleksiyonu: Abonelik, bağış ve değişim yoluyla sağlanan 


basılı ve ciltli dergilerden oluşan, ödünç verilmeyen ve sadece Kütüphane 


içinde kullanılabilen koleksiyondur.  


e) Elektronik Kaynaklar: Üniversite’nin eğitim, öğretim, araştırma ve 


kullanıcıların kültürel ihtiyaçlarını desteklemek amacı ile sadece Üniversite 


mensuplarının ve öğrencilerinin elektronik ortamda erişebildiği (tam metin 


dergi, referans, e- kitap vb. veritabanları) kaynaklardır.   







 


f) Atatürk Koleksiyonu: Atatürk’ün yazdığı, okuduğu ve Atatürk’ü konu alan 


kitapların yer aldığı koleksiyondur.  


g) Nadir Eserler Koleksiyonu: Nadir Eserler Tespit Komisyonu tarafından nadir 


eser olarak tanımlanan bilgi kaynaklarının yer aldığı, ödünç verilmeyen ve 


yalnızca Kütüphane içinde kullanılabilen koleksiyondur.  


h) Medya Merkezi Koleksiyonu: DVD ve sinema ile ilgili bilgi kaynaklarından 


oluşan, üç gün süreyle ödünç verilebilen/ Medya Merkezinde karellerde ya da 


seminer salonunda izlenebilen koleksiyondur.  


i) Akıl Oyunları Koleksiyonu: Kullanıcılarımızın Kütüphane içerisinde 


kullanabildiği, Medya Merkezinde bulunan oyun koleksiyonudur. 


j) ADKA (Ankara Dijital Kent Arşivi): Ankara’nın kültürel mirasını bugüne 


taşımayı, bugün yaşayan Ankara’yı da belgeleyerek gelecek nesillere 


aktarmayı hedeflemektedir. Koleksiyonda yer alan bilgi kaynakları hem 


basılı hem de dijital ortamda kullanıcıların açıktır. Dijital arşiv bir belge 


havuzudur. Ankara’nın kültürel değerleri ile tarihini yansıtan kitap, dergi, 


gazete, broşür, kartpostal, fotoğraf, video, harita vb. basılı ve dijital bilgi 


kaynaklarını içeren koleksiyondur.  


k) Şehir Kitapları Koleksiyonu: Ülkemizde farklı şehirlerle ilgili yayınlanmış, 


prestij kitaplardan oluşturulmuş koleksiyondur. 


l) Kurumsal Arşiv/Açık Arşiv: Üniversite’mizde düzenlenen konferans, 


sempozyum, çalıştay, seminer, söyleşi, panel vb. etkinliklerin video kayıtları, 


Üniversite’miz ve akademik personel ile ilgili yazılı - görsel basında çıkan 


haberler, Üniversite’mizin gelişimi ile ilgili fotoğraflar, tanıtım broşürleri, 


raporlar ile Üniversite’mizde üretilen makaleler, yüksek lisans ve doktora 


tezlerine erişim imkânı sunan koleksiyondur.  


m) Okul ve Üniversite Tarihi Koleksiyonu: Türkiye’de bulunan, tarihi öneme 


sahip okul ve üniversiteler hakkında basılı kitapların yer aldığı 


koleksiyondur.  


 







 


Kütüphane Koleksiyonlarının Oluşturulması  


Madde 9- Madde 8’de belirtilen koleksiyonların oluşturulmasında satın alma, bağış 


ve değişim yöntemleri uygulanır.  


Satın Alınacak Kaynakların Seçimi  


Madde 10- Koleksiyonlarda yer alacak bilgi kaynaklarının seçimi, Üniversite 


mensuplarının ve öğrencilerinin istekleri ayrıca Kütüphane Koleksiyon Geliştirme 


Komisyonu’nun çalışmaları doğrultusunda yapılır.  


Bağış Yoluyla Temin  


Madde 11- Bağış yoluyla temin edilecek bilgi kaynakları, Kütüphane tarafından 


belirlenen ve Kütüphane Koleksiyon Geliştirme Komisyonu’nun onayına sunulan 


‘Bağış Yolu ile Sağlanacak Bilgi Kaynaklarının Seçim Politikası’2esas alınarak 


kabul edilir.  


Değişim Yoluyla Temin  


Madde 12- Değişim yoluyla temin edilecek süreli yayınlar, Kütüphane tarafından 


belirlenen ve Kütüphane Koleksiyon Geliştirme Komisyonu’nun onayına sunulan 


‘Değişim Yolu ile Sağlanacak Süreli Yayın Seçim Politikası3’ gereğince kabul edilir.  


 


 


  


                                                 
2 Detaylı bilgi için (Ek:2) Bağış Yolu ile Sağlanacak Bilgi Kaynaklarının Seçim Politikası 
inceleyebilirsiniz.  
3 Detaylı bilgi için (Ek:3) DeğişimYolu ileSağlanacak Süreli Yayın Seçim Politikasını 
inceleyebilirsiniz.  







 


DÖRDÜNCÜBÖLÜM  


Kütüphane Kullanım Kuralları  


Üyelik  


Madde 13–  


a) Üniversite’de çalışan akademik ve idari personel, lisans ve lisansüstü 
öğrencileri (uluslararası değişim öğrencileri dâhil) Mütevelli Heyeti üyeleri 
ve protokol yapılmış olan diğer üniversitelerden öğretim üyeleri 
Kütüphane'ye üye olabilirler.  


b) Üyeler, kayıt formunda yer alan bilgilerdeki değişiklikleri zamanında 


Kütüphane’ye bildirmekle yükümlüdür.  


c) 13. Maddenin (a) bendinde belirtilen tanımlamaya uymayanlar Kütüphane’ye 


üye olamaz ve bilgi kaynaklarını ödünç alamaz; ancak bilgi kaynaklarından 


Kütüphane içerisinde yararlanabilir.  


d) Kütüphane’ye üye olup olmadığına bakılmaksızın tüm kullanıcılar 


Kütüphane Yönergesi’ne uymayı kabul eder.  


e) Kullanıcılar, bilgi kaynaklarından yararlanırken ‘5846 Sayılı Fikir ve Sanat 


Eserleri Kanunu4’na uymakla yükümlüdür. Bu kanuna uyulmamasından 


kaynaklanan sorunlarda Üniversite’ye hiçbir hukuki sorumluluk yüklenemez.  


 


Ödünç Alma Kuralları  


Madde 14– Üyeler aşağıda belirtilen kurallar kapsamında Kütüphane’den bilgi 


kaynağı ödünç alabilir:  


a) Ödünç alırken Üniversite kimlik kartı gösterilmesi zorunludur.  


b) Başka bir üyenin kimlik kartıyla bilgi kaynakları ödünç alınamaz ve süre 


uzatma işlemi yapılamaz.  


c) Kütüphane bilgi kaynaklarını ödünç alan üye, bunları özenle kullanmak 


ve ödünç verme süresi sonunda iade etmekle yükümlüdür.  
                                                 
4 Detaylı bilgi için (Ek:4) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu inceleyebilirsiniz.  
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d) Başka bir üye tarafından ayırtılmadığı takdirde, ödünç alınan kaynağın 


süresi en fazla 2 (iki) defa uzatılabilir.  


e) Kütüphane, gerekli gördüğü durumlarda iade tarihini beklemeksizin 


ödünç alınan bilgi kaynaklarının iadesini isteme hakkına sahiptir.  


f) Herhangi bir nedenle Üniversite’den ilişiğini kesecek olan bir üye, 


üzerindeki tüm bilgi kaynaklarını iade etmek zorundadır.  


g) Uzun süreli ödünç alınan kitapların, rezerv koleksiyonundaki ders 


kitaplarının, DVD ve sinema ile ilgili bilgi kaynaklarının geç iadesi 


durumunda günlük geciktirme bedeli Madde 17’ye göre uygulanır.  


h) Süreli yayın, tezler ve nadir eserler ödünç alınamaz.  


i) Üyeler, kendi kullanıcı hesapları ile otomasyon sistemi üzerinden ayırtma 


işlemi yapabilir. Ayırtma işlemi 3 (üç) gün süre ile geçerlidir. Bu süre 


içerisinde ayırtılan bilgi kaynağının ödünç alınmaması halinde ayırtma 


işlemi sona erer.  


j) Otomasyon sistemi üzerinden süre uzatma işlemi, iade tarihine 5 (beş) 
gün kala yapılabilir.  


İade tarihi geçmiş ve başka bir üye tarafından ayırtılmış bilgi 


kaynaklarının süresi uzatılamaz.  


k) Üyelere, ödünç aldıkları bilgi kaynaklarının iade tarihine 5 gün kala ve 


iade tarihi geçtikten sonra her gün otomatik olarak Kütüphane 


Otomasyon Sistemi tarafından uyarı e-postası gönderilir. Kütüphaneden 


ödünç alınan bilgi kaynaklarının iade tarihlerinin takibi üyeye aittir. 


Üyeler, aktif kullandıkları e-posta hesaplarını Kütüphane Otomasyon 


Sistemindeki kullanıcı hesaplarına tanımlamakla yükümlüdür.  


Gönderilen e-postaların üyeye ulaşmamış olması, gecikmeden 


kaynaklanan yaptırımların uygulanmaması için neden olarak kabul 


edilmez.  


l) Kütüphane üyesi olmayan kullanıcılar bilgi kaynaklarını ödünç alamaz; 


ancak kaynaklardan Kütüphane içerisinde yararlanabilir.  







 


Ödünç Alma Süreleri  


Madde 15- Aşağıda üye profiline göre ödünç alma süreleri belirtilmiştir:  


  


Üye Profili Bilgi Kaynağı 
Sayısı 


Ödünç Alma 
Süresi 


Süre Uzatma 
Hakkı 


Akademik 
Personel 25 30 gün 2 


Doktora 
Öğrencileri 25 30 gün 2 


Yüksek Lisans 
Öğrencileri 20 30 gün 2 


Lisans 
Öğrencileri 15 30 gün 2 


İdari Personel 15 30 gün 2 


 


Üye Profili DVD / Film Ödünç Alma Süresi 


Akademik Personel 2 3 gün 


Doktora Öğrencileri 2 3 gün 


Yüksek Lisans 
Öğrencileri 2 3 gün 


Lisans Öğrencileri 2 3 gün 


İdari Personel 2 3 gün 


 


 


  







 


Kütüphane İçinde Uyulması Gereken Kurallar  


Madde 16 –   


a) Kütüphane binasına yiyecek ve içecekle girilmez.  


b) Kütüphane binası içinde cep telefonu ile konuşulmaz.  


c) Kullanıcılar eşyalarının güvenliğinden sorumludur. Kaybolan eşyalardan 
KDD sorumlu değildir. Kaybolan eşyalar için Üniversite Güvenlik 
Koordinatörlüğü’ne başvurulur.  


d) Salonlarda ve koridorlarda yüksek sesle konuşulmaz ve grup çalışması 
yapılmaz.  


e) Grup çalışma odaları en az 2, en fazla 6 kullanıcı tarafından; rezervasyon 


sistemi (LibCal) aracılığıyla kullanılabilir. Her bir kullanıcı için belirlenen 


süre 30 dakikadır. Kullanıcılarımızın gün içerisinde 1 kez rezervasyon yapma 


hakkı vardır. 


f) Medya Merkezinde bulunan kareller tek kişilik; seminer salonu ise en az 3 


(üç), en fazla 15 kişiliktir.  


g) Grup çalışma odaları ve karellerde yüksek sesle konuşulmaz. Odaların 


özensiz kullanımından gruptaki öğrenciler sorumludur.  


h) Grup çalışma odalarının kullanımı sadece Atılım Üniversitesi öğrencilerine 
aittir.  


i) Kütüphane personeli kurallara uymayan ve uyarılarını dikkate almayan grubu 


odadan çıkartma yetkisine sahiptir.  


j) Kütüphane’deki bilgisayarlar sadece eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik 


amaçlar için kullanılır.  


k) Kütüphane’nin bilgi kaynaklarına ve eşyalarına (bilgisayar, masa, sandalye 


vb.) herhangi bir şekilde zarar veren kullanıcılar, gerekli yasal işlem 


yapılmak üzere Rektörlük’e bildirilir.  


l) Kütüphane kurallarına uyulmaması durumunda kullanıcılar, Kütüphane 


personelinin uyarılarını dikkate almakla yükümlüdür.  







 


m) Bilgi kaynaklarının izinsiz olarak Kütüphane dışına çıkartılması ya da 


çıkartılmaya teşebbüs edilmesi durumunda, bu eylemde bulunan kullanıcılar 


gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük’e bildirilir.  


n) Kütüphane binasının hiçbir bölümünde tütün ve alkol ürünleri tüketilmez.  


o) Kütüphane'ye giriş ve çıkışlarda, gerekli görüldüğü durumlarda kimlik, çanta 


vb. kişisel eşyalar güvenlik personeli tarafından kontrol edilir.  


p) Kütüphane Direktörlüğü tarafından, her eğitim-öğretim yılı başında kural ve 


yaptırımlarla ilgili değişiklik önerileri Rektörlük’e bildirilir. Değişiklikler, 


Senato kararıyla yapılır ve o eğitim-öğretim yılı başından itibaren yürürlüğe 


girer.  


Geciktirme, Kaybetme ve Zarar Verme Durumunda Uygulanacak Kurallar  


Madde 17 -   


a) Genel koleksiyondan ödünç alınan bilgi kaynakları gününde iade 


edilmedikleri takdirde, her kaynak için günlük 0,50 TL geciktirme bedeli 


uygulanır.  


b) Rezerv koleksiyonundan ödünç alınan bilgi kaynaklarının geç iade edilmesi 


durumunda günlük 10,00 TL geciktirme bedeli uygulanır.  


c) Referans koleksiyonundan ödünç alınan bilgi kaynaklarının geç iade edilmesi 


durumunda günlük 5,00 TL geciktirme bedeli uygulanır. 


d) Geciktirme bedeli nakit olarak kabul edilmez.  Zamanında iade edilmeyen 


bilgi kaynakları için oluşan geciktirme bedeli 20,00 TL’yi geçtiğinde bilgi 


kaynağını geciktiren kullanıcıdan, Kütüphane’nin belirlediği liste 


doğrultusunda, geciktirme bedeli karşılığı kitap veya DVD alınması istenir.  


e) Ödünç alınan DVD ve sinema ile ilgili bilgi kaynaklarının geç iadesi 


durumunda, her kaynak için günlük 5,00 TL geciktirme bedeli uygulanır.  


f) Kütüphane bilgi kaynaklarına zarar veren kullanıcılardan, bilgi kaynağının 


yeni ve özgün bir kopyasının sağlanması istenir. Baskısı tükenmiş bilgi 


kaynakları için (e) maddesi uygulanır.  







 


g) Baskısı tükenmiş bilgi kaynaklarının kaybedilmesi veya zarar görmesi 


durumunda, bilgi kaynağının piyasa değeri saptanabiliyorsa para biriminin 


TL karşılığı (Kütüphane’nin işlem yaptığı günün Merkez Bankası döviz satış 


kuru üzerinden) hesaplanarak kaynağın bedeli saptanır ve kullanıcıdan bu 


bedel üzerinden Kütüphane’nin belirlediği liste doğrultusunda kitap ya da 


DVD alması istenir. Piyasa değeri saptanamayan bilgi kaynağının bedeli 


Kütüphane Koleksiyon Geliştirme Komisyonu tarafından belirlenir.  


  


Üyelerin Üniversite’den Ayrılmaları Durumunda Uygulanacak Kurallar  


Madde 18 -   


a) Üniversite’den herhangi bir nedenle (istifa, emeklilik, mezuniyet vb.) ayrılan 


üyelerin, ödünç aldıkları bilgi kaynaklarını iade etmeden ve varsa geciktirme 


bedellerini ödemeden ilişik kesme işlemleri yapılmaz.  


b) Öğrencilerin mezuniyet ve ilişik kesme işlemleri, bilgi kaynaklarını iade 


etmeden, varsa bilgi kaynaklarının geciktirme bedelini ödemeden yapılmaz.  


c) Üyeler ödünç aldıkları bilgi kaynaklarını iade etmeden herhangi bir nedenle  


Üniversite’den ayrılırlarsa, haklarında yasal işlem yapılmak üzere 
Rektörlük’e bildirilir.  


  


 


 


 


 


 


 


  







 


BEŞİNCİ BÖLÜM  


Elektronik Kaynakların Kullanımı  


Madde 19-  


a) Elektronik kaynaklara yerleşke içerisinden ve dışından sadece Üniversite 


mensupları ve öğrencileri erişebilir.  


b) Veritabanlarından, robot ve benzeri yazılımlar kullanılarak çok sayıda yayın 


kopyalanamaz veya sistematik biçimde kişisel bilgisayarlara, harici 


belleklere ya da bulut depolama alanlarına aktarılamaz.  


c) Veritabanlarından kopyalanan makale, kitap, tez vb. dokümanların bir 


bölümü ya da tamamı veri depolama araçları, kişisel ya da kurumsal web 


sayfaları, e-posta listeleri ve akademik paylaşım platformları aracılığı ile 


dağıtılamaz ve Üniversite dışındaki kişi ya da kurumlara gönderilemez.  


d) Yukarıdaki kurallara uymayan üyeler, haklarında yasal işlem yapılmak üzere 


Rektörlük’e bildirilir.  


  


ALTINCI BÖLÜM  


Kütüphanelerarası Ödünç Verme (ILL) İşlemleri  


Atılım Üniversitesi Akademik Personeli  


Madde 20-  


a) Kütüphanelerarası ödünç verme hizmetlerinden Atılım Üniversitesi akademik 


personeli yararlanabilir.  


b) Bilgi  kaynaklarının  iade  sürelerinde  gecikme  olduğunda, 


 isteğin  karşılandığı kütüphanenin kuralları geçerlidir.  


c) Diğer kütüphanelerden bilgi kaynağı talebinde bulunan akademik personel 


kargo masraflarını karşılamakla yükümlüdür.  


d) Süreli yayın, referans kaynakları ve kitap dışı bilgi kaynağı isteği yapılmaz.  







 


Diğer Üniversite Akademik Personeli  


Madde 21-  


a) Üniversiteler ve araştırma kurumları Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim 


Kütüphanesi kaynaklarından yararlanabilir.  


b) İstekler Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS), Türkiye Belge 


Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) üzerinden yapılır.  


c) Yayın isteğinde bulunan kütüphane, telif hakları doğrultusunda yayını 


kullanmayı ve ödünç aldığı yayının süresi dolduğunda iade etmeyi kabul 


eder.  


d) Süreli yayın koleksiyonu, rezerv koleksiyonu, tez koleksiyonu, nadir eserler 


koleksiyonu, kitap dışı bilgi kaynakları ile Kütüphane tarafından belirlenen 


ve Kütüphane dışına çıkarılması uygun görülmeyen yayınlar ödünç verilmez.  


e) Dış kullanıcılar 1 (bir) seferde 5 (beş) kaynak isteğinde bulunabilir.  


f) Ödünç alma süreleri konusunda Madde 15 geçerlidir.  


g) Kargo masrafı, isteği yapan kütüphane tarafından karşılanır.  


h) Bilgi kaynaklarının kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek zararlar ve 


kayıplardan isteği yapan kütüphane, Madde 17 kapsamında Atılım 


Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi'ne karşı sorumludur.  
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3) Uluslararası Konferans Bildiri Sunumu 
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 Başlık: Quantitative Predictability Analysis of Precious Metals 


 Yazarlar: Dr. Adil Gürsel KARAÇOR, Doç.Dr. T. Erman ERKAN 
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 Lisans Öğrencileri: Ece Birdal, İrem Sultan Çelikten, Ferda Betül Eren, Seray İçöz, Elif İsen, 
Melis Deniz Uyanık 


 Özet: Bu çalışma Ankara firmalarının inovasyon (sürecinde) yaratırken tasarım yönetim modellerinden 
nasıl yararlandıklarını araştırmayı hedeflemektedir. Kaynak incelemesine dayanarak tasarım yönetimi 
konusunda teorik bir çerçeve oluşturulacaktır ve bu çerçeve kullanılarak Ankara ili dahilindeki 
firmaların durumu yüz yüze görüşmeler ve gözlemlere dayanan bir vaka çalışma metodu ile analiz 
edilecektir. 


2) Uluslararası Konferans Bildiri Sunumu 


 Konferans Adı: International Conference on Industrial Engineering and Operations 
Management 


 Yeri: Paris / Fransa 


 Tarihi: Temmuz.2018 


 Başlık: Layout Improvement Method Selection for a Mass Production Facility 


 Yazarlar: Doç.Dr. Uğur BAÇ, Doç.Dr. T. Erman ERKAN 
 Özet: Purpose of this study is to identify, analyze, and propose a solution to an industrial problem that 


would satisfy the needs of a manufacturing company by using tools and techniques of Industrial 
Engineering. For this purpose, production system of a metal cap manufacturer company, which is a 
well-known mass production company in packaging industry since 1963 in Turkey, has been inspected. 
In the first part of the study, overall system has been analyzed, problem symptoms have been 
identified, and then the problem definition has been made. Two problems have been defined as: (i) 
insufficient production capacity, and (ii) inefficient production system. According to these findings, 
objectives of this study has been determined as: (i) the improvement of the efficiency of current 
system by making some layout changes and making small-scale investments, (ii) analyze large-scale 
investment alternatives in the long run and conduct engineering economic analysis of these 
investment alternatives. Within this scope, alternative solution approaches, analysis of these 
alternatives, and selection of best alternative have been accomplished. As a result of this study 
capacity of the facility can be increased by 16% and investment required for this increase has a 
payback period of 71 days. 


 
3) Uluslararası Konferans Bildiri Sunumu 


 Konferans Adı: International Conference on Knowledge and Innovation in Engineering, 
Science and Technology 


 Yeri: Berlin / Almanya 


 Tarihi: Aralık.2018 


 Başlık: Categorization of Design Management Models for Innovation 


 Yazarlar: Doç.Dr. Uğur BAÇ, Doç.Dr. T. Erman ERKAN 


 Özet: Today, innovation is the most important concept needed by the developing world. Innovation is 
considered as a "sustainable growth tool" and creates new employment opportunities while creating 
imaginative, dynamic work environment for businesses. A non-innovative firm will also lack the growth 
and survival power because the innovation is a factor that increases the employee competence and 
customer dependency of the business and as a result ensures the customer satisfaction. This study 
aims to research the design management techniques used by companies in Turkey during innovation 
creation phase. Design management emphasizes the increasing power of competition in market by 
creating a strategy which corporate brand and quality strategy. As a result of an extensive literature 
research general frame for design management has been determined. By using this mentioned 
framework a field study was conducted with the help of face-to-face interviews and observations to 
analyze the current situation in companies which operate in Ankara province. As a result of statistical 
analysis, number of companies in Ankara which are aware of the importance of innovation for design 
management and what level of innovation is occurred in these firms and how innovation types affect 
endorsement levels of companies have been determined. 
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Direktörlük, Atılım Üniversitesinin gerek yurt içi, gerek yurtdışında, kamuoyu tarafından 


doğru ve olumlu algılanması için, üniversitemiz tarafından benimsenen ilkeler çerçevesinde 


sürdürülebilir iletişim ve tanıtım faaliyetleri yürütmektedir.  


Kurum içi ve dışında yürütülen iletişim faaliyetleri, kullanılan araçlardan içerik şekillerine 


dek güncellenmekte, günün ve geleceğin beğeni ve ihtiyaçları dikkate alınarak 


planlanmaktadır. 


Son yıllarda ilerleyen teknolojik gelişmeler sonucunda y ve z kuşağı başta olmak üzere tüm 


nesillerin haberleşme platformlarının internete yönelmesi nedeniyle, Kurumsal İletişim ve 


Tanıtım Direktörlüğünün çalışma alanı genişleyerek "Dijital Medya" da kapsanmıştır. Bunun 


sonucunda Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü, Üniversitenin resmi web sayfası ve 


sosyal medya mecralarının yönetilmesi ve güncel iletişim alanlarının kullanılması konusunda 


da faaliyet göstermeye başlamıştır. 


Atılım Üniversitesi'nin hitap ettiği adaylar başta olmak üzere, iletişim kurulan, ortak 


çalışmalar yürütülen tüm kurum ve kuruluşlara sunulan basılı dokümanın hazırlanma 


sürecinde, kurumdaki sürekli yayınların hazırlık ve basım sürecinde Kurumsal İletişim ve 


Tanıtım Direktörlüğü yer almaktadır. 


2018 yılı boyunca gidilen illerdeki (Antalya, İzmir, Eskişehir, Konya, Kayseri, İstanbul, 


Kocaeli, Bursa, Zonguldak, Samsun, Trabzon, Adana, Mersin, Ankara) 1040 kurum 


ziyaretinde 1984 rehber öğretmenle görüşme sağlanmıştır. 


2018 yılsonu itibarıyla Ankara ve il dışında 46 farklı fuara katılım sağlanmış, bu etkinliklerde 


yaklaşık 64.000 adaya ulaşılmıştır. 


Üniversite yerleşkesinde 146 adet atölye ve meslek bilgilendirme sunumu ve 17 adet deneme 


sınavı organizasyonu yapılmak üzere, katılımlara Üniversitenin olanakları ve bölümleri 


tanıtma imkânı bulunmuştur. 


2018 yılı boyunca “Atılım Üniversitesi” başlığı altında 228 yazılı basın haberi, 33 televizyon 


haberi, 1656 internet haberi ve 446 sosyal medya haberi, toplamda 2363 haber yayınlanmıştır. 


Sosyal medyada 2018 yılında Instagram takipçi sayısı 3394, Facebook takipçi sayısı 200417, 


Twitter takipçi sayısı 6884 ve Linkedin takipçi sayısı 7475 e yükselmiştir. 


2018 yılı boyunda Üniversite yerleşkesinde bilgilendirme ve duyuru amaçlı 496 adet duyuru 


yapılmıştır. 


Üniversitenin https://www.atilim.edu.tr/ internet adresi günlük, haftalık, iki haftalık ve aylık 


olarak aykırılık göstermeyen, istikrarlı bir kullanıcı trafiği mevcuttur. Bazı günler ani iniş 


çıkışlar olsa da aylık ortalama 90.000 aktif (hareketli) kullanıcı ekosistemi oluşmuştur. Bu 


rakam bir önceki yılda 70-75 bin aralığında gerçekleşmiştir. İnternet sitesi ziyaretçilerinin 


%80’i ilk defa ziyaret eden kullanıcılardır. Bir ziyaretçinin ortalama 2,5 kez ziyareti, her 


gelişinde yaklaşık 3 sayfa ziyareti ve ortalama 3 dakika geçirmesi söz konusudur. Ziyaretler 


ağırlıklı olarak Ankara (%63,84), İstanbul (%9,41), Adana (%2,55), İzmir (%2,5), Antalya 


(%1,31), Gaziantep (%1,27) şehirlerindendir. 


 



https://www.atilim.edu.tr/






 
ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ 


 


Kapsam  


Madde 1- Bu yönetmelik Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından Atılım Üniversitesinde 


lisans ve önlisans programlarında öğrenim gören öğrencilere burs verilmesiyle ilgili hükümleri 


kapsar.  


 


Amaç  


Madde 2- Üniversiteye başarılı öğrenci kaydını sağlamak, öğrencileri çalışmaya teşvik etmek, 


öğrencilerin başarı oranlarını artırmak, başarılı olup maddi durumu iyi olmayan öğrencilere destek 


olmaktır.  


 


Burs Çeşitleri  


Madde 3:  


 


A.) ÖSYM Yerleştirme Bursu 


 


A.a) YKS (LYS) Bursu ve İndirimi 


 


(1) ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında “burslu” veya 


“indirimli” öğrenci alınacağı belirtilen programlara belirtilen kontenjan ve şartlar dâhilinde 


“burslu” veya “indirimli” kayıt olan öğrencilere verilen burstur.   


 


(2) YKS (LYS) sonuçlarına göre %100 burslu veya %75, % 50 ve % 25 indirimli kontenjanlar 


dâhilinde lisans programlarına yerleştirilen lisans öğrencilerden Temel İngilizce Bölümünde 


İngilizce hazırlık eğitimi görecek öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimi süresi dahil 10 yarıyıl, 


doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlere kaydolan 


öğrenciler ise 8 yarıyıl süresince,  ders ve başarı koşulu aranmaksızın burs veya indirim 


oranlarında öğretim ücretinden muaf tutulurlar. Bu süreler sonunda mezun olamayan 


öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun veya indiriminin  %20’sini,  ikinci akademik yıl 


%50’sini kaybeder. İkinci yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerin bursu veya indirimi sona 


erer. 


 


(3) Daha önce Üniversitemiz ya da bir diğer üniversitenin lisans programlarında öğrenim 


görmekte iken yeniden %100 burslu veya %75, % 50 ve % 25 indirimli kontenjanlar dâhilinde 


lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerden İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler 


hazırlık eğitimi süresi dâhil azami 10 yarıyıl, doğrudan lisans programına başlayan veya 


Türkçe eğitim veren bölümlere kaydolan öğrenciler ise azami 8 yarıyıl süresince,  ders ve 


başarı koşulu aranmaksızın burs veya indirim oranlarında öğretim ücretinden muaf tutulurlar. 


Bu süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun veya 


indiriminin %20’sini,  ikinci akademik yıl %50’sini kaybeder. İkinci yıl sonunda mezun 


olamayan öğrencilerin bursu veya indirimi sona erer. Burs veya indirim süreleri öğrencilerin 


intibak edildikleri yarı yıldan başlayarak hesaplanır ve öğrenci hangi yarı yılda öğretime 


başladı ise İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler için hazırlık eğitimi süresi dâhil 10,  


doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlere kaydolan 


öğrenciler için ise 8 yarıyıla tamamlanarak hesaplanır (Örneğin 3. yarıyıla intibak edilen bir 


öğrencinin yasal burs veya indirim süresi doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe 


eğitim veren bölümler için 6 yarı yıl, Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi 


görecek öğrenciler için hazırlık eğitim süresi dâhil 8 yarıyıldır.)  


 







(4) Öğretim dili Türkçe olan lisans programlarına burslu veya indirimli olarak kayıt yaptıran 


öğrencilerin bursu veya indirimi bölüm öğretim ücretini kapsamakta olup, isteğe bağlı olarak 


İngilizce eğitim almak üzere Temel İngilizce Bölümünde öğrenime devam etmeleri halinde 


İngilizce hazırlık eğitimi öğretim ücretinin tamamını öderler. 


 


(5) Önlisans programlarının burslu veya indirimli kontenjanlarına yerleştirilen öğrenciler 4 


yarıyıl süresince ders ve başarı koşulu aranmaksızın burs veya indirim oranlarına göre 


öğretim ücretinden muaf tutulurlar. 4 yarıyıl sonunda Üniversiteden mezun olamayan önlisans 


programı öğrencilerinin bursları sona erer. Bu süre sonunda mezun olamayan öğrenciler bir 


sonraki akademik yıl bursunun veya indiriminin %50’sini kaybeder. Mezun olamayan 


öğrencilerin bursu veya indirimi sona erer. 


 


A.b) DGS Bursu 


 


(1) DGS sonuçlarına göre %100 burslu veya %75, % 50 ve % 25 indirimli kontenjanlar 


dahilinde lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerden Temel İngilizce Bölümünde 


İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimi süresi dahil azami 10 


yarıyıl, doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlere kaydolan 


öğrenciler ise azami 8 yarıyıl süresince,  ders ve başarı koşulu aranmaksızın burs veya indirim 


oranlarında öğretim ücretinden muaf tutulurlar. Bu süreler sonunda mezun olamayan 


öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun veya indiriminin %20’sini,  ikinci akademik yıl 


%50’sini kaybeder. İkinci yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerin bursu veya indirimi sona 


erer. 


 


(2) Burs veya indirim süreleri öğrencilerin intibak edildikleri yarı yıldan başlayarak hesaplanır 


ve öğrenci hangi yarı yılda öğretime başladı ise İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler 


için hazırlık eğitim süresi dâhil 10,  doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim 


veren bölümlere kaydolan öğrenciler için ise 8 yarıyıla tamamlanarak hesaplanır (Örneğin 3. 


yarıyıla intibak edilen bir öğrencinin yasal burs veya indirim süresi doğrudan lisans 


programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümler için 6 yarı yıl, Temel İngilizce 


Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi görecek öğrenciler için hazırlık eğitim süresi dâhil 8 


yarıyıldır.)  


 


(3) Öğretim dili Türkçe olan lisans programlarına burslu veya indirimli olarak kayıt yaptıran 


öğrenciler isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık eğitimi almak üzere Temel İngilizce 


Bölümünde öğrenimine devam etmeleri halinde İngilizce hazırlık eğitimi öğretim ücretinin 


tamamını öderler.  


 


B.) Yatay Geçiş Bursu 


 


(1) Yatay Geçiş ile %100 burslu veya %75, % 50 ve % 25 indirimli kontenjanlar dâhilinde 


lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerden Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık 


eğitimi alacak öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimi süresi dahil azami 10 yarıyıl, doğrudan 


lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlere kaydolan öğrenciler ise 


azami 8 yarıyıl süresince,  ders ve başarı koşulu aranmaksızın burs veya indirim oranlarında 


öğretim ücretinden muaf tutulurlar. Bu süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler bir 


sonraki akademik yıl bursunun veya indiriminin %20’sini,  ikinci akademik yıl %50’sini 


kaybeder. İkinci yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerin bursu veya indirimi sona erer. 


 







(2) Burs veya indirim süreleri öğrencilerin intibak edildikleri yarı yıldan başlayarak hesaplanır 


ve öğrenci hangi yarı yılda öğretime başladı ise İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler 


için hazırlık eğitim süresi dâhil 10,  doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim 


veren bölümlere kaydolan öğrenciler için ise 8 yarıyıla tamamlanarak hesaplanır (Örneğin 3. 


yarıyıla intibak edilen bir öğrencinin yasal burs veya indirim süresi doğrudan lisans 


programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümler için 6 yarı yıl, Temel İngilizce 


Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi görecek öğrenciler için hazırlık eğitim süresi dâhil 8 


yarıyıldır.)  


 


(3) Öğretim dili Türkçe olan lisans programlarına burslu veya indirimli olarak kayıt yaptıran 


öğrenciler isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık eğitimi almak üzere Temel İngilizce 


Bölümünde öğrenimine devam etmeleri halinde İngilizce hazırlık eğitimi öğretim ücretinin 


tamamını öderler.  
 


C.) Akademik Başarı Bursu 


 


(1) Üniversite lisans öğrenim başarısına dayalı olarak bir eğitim-öğretim yılı için verilen 


burstur. 


 


(2) Kayıtlı olduğu lisans programında son akademik yıl içinde (güz ve bahar dönemlerinde) 


aldığı tüm derslerin ortalaması 3,00 ve üzerinde olan öğrenciler yararlanabilir. Temel 


İngilizce Bölümünü güz dönemi sonunda bitirerek birinci sınıfa başlayan öğrenciler bu 


kapsamında değerlendirmeye, bir sonraki eğitim-öğretim yılının bahar dönemi sonunda 


alınırlar. 


 


(3) Kayıtlı olduğu lisans programında son akademik yıl içinde (güz ve bahar dönemlerinde) 


aldığı tüm derslerin ortalaması 3,90 - 4,00 olan öğrenciler öğretim ücretinin tamamından muaf 


tutulurlar. 


 


(4) Kayıtlı olduğu lisans programında son akademik yıl içinde (güz ve bahar dönemlerinde) 


aldığı tüm derslerin ortalaması 3,70 – 3,89 olan öğrencilere öğretim ücretinin %80’i oranında 


burs verilir. 


 


(5) Kayıtlı olduğu lisans programında son akademik yıl içinde (güz ve bahar dönemlerinde) 


aldığı tüm derslerin ortalaması 3,50 – 3,69 olan öğrencilere öğretim ücretinin %60’ı oranında 


burs verilir. 


 


(6) Kayıtlı olduğu lisans programında son akademik yıl içinde (güz ve bahar dönemlerinde) 


aldığı tüm derslerin ortalaması 3,30 – 3,49 olan öğrencilere öğretim ücretinin %40’ı oranında 


burs verilir. 


 


(7) Kayıtlı olduğu lisans programında son akademik yıl içinde (güz ve bahar dönemlerinde) 


aldığı tüm derslerin ortalaması 3,00 – 3,29 olan öğrencilere öğretim ücretinin %20’si oranında 


burs verilir. 


 


(8) Bu durumdaki öğrencilerin burstan yararlanabilmeleri için öğrenim gördükleri lisans 


programlarında bulunan tüm dersleri alarak en az DD veya S notu ile tamamlamış ve bir üst 


sınıfa geçiş hakkı kazanmış olmaları ön koşuldur. W notu alınan dersi olan öğrenciler bu 


burstan yararlanamaz. 
 







(9) Akademik Başarı Burslarından Üniversitemiz lisans programlarında tam ücretli olarak 


öğrenim gören öğrenciler yararlanır.  


 


(10) Akademik Başarı Bursundan yararlanmaya hak kazanan Sivil Havacılık Yüksekokulu 


Pilotaj Bölümü öğrencilerinin bursları öğretim ücretini kapsar, uçuş eğitim ücreti burs 


kapsamı dışındadır. 


 


(11) Normal öğrenim süresi sonunda yönetmelikte belirtilen başarı koşullarını yerine getiren 


öğrenciler Akademik Başarı Bursundan yararlandırılmaz.  
 


D.) Spor Bursu  


 


(1) Türkiye Üniversite Sporları Federasyonlarının belirlediği branşlarda, Üniversitenin 


takımlarında Üniversite adına yarışmalara katılan öğrencilere verilen burstur.  


 


(2) Spor Bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler branşlarındaki ulusal ve uluslararası 


düzeydeki tüm çalışma, başarı, derece vb. bilgi ve belgeleri bir dosya ile Spor Koordinatörlüğü’ne 


teslim ederler.  


(3) Spor Bursunun verilmesi öğrencinin eğitim-öğretim başarısı öncelikli olmak üzere, 


branşındaki Üniversite takımında yer alması ve Üniversiteyi temsil etmesine bağlıdır. Burs 


verilecek branşlar ve sporcular Spor Koordinatörlüğü'nün önerisi, Rektörün olumlu görüşü ile 


Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Burslar bir yıl için verilmekte olup, öğrenciye sonraki yıllar 


için de burs alma hakkını vermez.  


 


(4) Bursun devam etmesi için Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi alan 


öğrencilerin İngilizce hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayarak bölüme, bölüm öğrencilerinin ise 


en az 1.70 yıl sonu akademik genel ortalamasına sahip olması, ait olduğu takımla ilgili olarak 


katılmaları gereken aktivitelere (toplantı, antrenman, maç, yarışma vb.) devam etmesi (devam 


Spor Koordinatörlüğünce takip edilir, devam raporları Koordinatörlükçe verilir) ait olduğu 


takımdaki oyun başarısının, performansının ve disiplinli çalışmalarının devamı ve disiplin cezası 


alarak maçlara katılmaktan men edilmemiş olması gerekir.  


 


(5) Burslu olduğu öğretim döneminde burs için gerekli şartları kaybeden ve performansı yeterli 


olmayan, toplantılara, antrenmanlara, maçlara, yarışmalara vb. katılmayan öğrencilerin bursları 


sona erer.  


 


E.) Teşvik Bursu  


 


(1) Maddi durumu iyi olmayan, ihtiyaçlı öğrencilere verilen burstur.  


 


(2) Öğretim ücretini ödemekte maddi güçlük çeken ve yükseköğrenimlerine devamlarını sağlamak 


ve başarılarını arttırmak amacıyla teşvik edilen öğrenciler bu burstan yararlanabilirler. Bu bursu 


almaya hak kazanan öğrenciler her yıl Üniversite Mütevelli Heyetince belirlenir ve öğretim 


ücretinin takdir edilen belli bir oranından muaf tutulur.  


 


(3) Bu burs bir akademik yıl için verilir.  


 


F.) Atılım Üniversitesi Mensup Bursu  


 


(1) Üniversitemizde tam zamanlı olarak görev yapan akademik ve idari personelin Üniversitemiz 


lisans programlarında öğrenim gören çocuklarına verilen burstur.  


 







(2) Üniversitemiz lisans programlarına kabul edilen ve kayıt yaptıran Üniversitemizde tam 


zamanlı olarak görev yapan akademik ve idari personelinin çocuklarına öğretim ücretinin %50’si 


oranında burs verilir.  


 


(3) Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler İngilizce hazırlık 


eğitimi süresi dâhil 10 yarıyıl, doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren 


bölümlerde öğrenim gören öğrenciler ise 8 yarıyıl süresince, ders ve başarı koşulu 


aranmaksızın bursluluk oranlarında öğretim ücretinden muaf tutulurlar. Bu süreler sonunda 


mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun veya indiriminin %20’sini,  


ikinci akademik yıl %50’sini kaybeder. İkinci yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerin 


bursu veya indirimi sona erer. 
 


(4) Akademik veya idari personelin herhangi bir sebeple Üniversitemizdeki görevinden ayrılması 


halinde burs sona erer.  


 


G.) Şehit Bursu  


 


(1) Terörle mücadele kapsamında şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet 


mensuplarının çocuklarına verilen burstur. 


 


(2) Şehit Bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler bir dilekçe ve ekinde ilgili kurumdan 


alınmış şehitlik belgesi ile Mütevelli Heyet Başkanlığı’na müracaat ederler. 


 


(3) Bu burstan LYS sonuçlarına göre Üniversitemize ilk 200.000’de yerleşen 5 (beş) şehit 


çocuğu yararlanır. Bu bursu almaya hak kazanan öğrenciler öğretim ücretinin tamamından 


muaf tutulur.  


 


(4) Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler İngilizce hazırlık 


eğitimi süresi dâhil 10 yarıyıl, doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren 


bölümlerde öğrenim gören öğrenciler ise 8 yarıyıl süresince, ders ve başarı koşulu 


aranmaksızın bursluluk oranlarında öğretim ücretinden muaf tutulurlar. Bu süreler sonunda 


mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun veya indiriminin %20’sini,  


ikinci akademik yıl %50’sini kaybeder. İkinci yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerin 


bursu veya indirimi sona erer. 


 
H.) Kardeş Bursu  


 


(1) Üniversitemiz fakülte ve yüksekokulunda öğrenim gören kardeş öğrencilere verilen burstur.  


 


(2) Her bir kardeşin öğretim ücretinin %5’i oranında burs verilir.  


 


(3) Kardeşlerden birinin mezun olması haricinde kardeşlerden birinin herhangi bir sebeple 


Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi halinde burs sona erer. 


 


(4) Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler İngilizce hazırlık 


eğitimi süresi dâhil 10 yarıyıl, doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren 


bölümlerde öğrenim gören öğrenciler ise 8 yarıyıl süresince, ders ve başarı koşulu 


aranmaksızın bursluluk oranlarında öğretim ücretinden muaf tutulurlar.  
 


 


 







I.) Öğretim Elemanı Bursu  


 


(1) Halen bir başka üniversitede tam zamanlı profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve öğretim 


görevlisi olarak görev yapan öğretim elemanlarının çocuklarına verilen burstur.  


 


(2) Öğretim ücretinin %5’i oranında burs verilir.  


 


(3) Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler İngilizce hazırlık 


eğitimi süresi dâhil 10 yarıyıl, doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren 


bölümlerde öğrenim gören öğrenciler ise 8 yarıyıl süresince, ders ve başarı koşulu 


aranmaksızın bursluluk oranlarında öğretim ücretinden muaf tutulurlar.  
 


Bursun Tahsisi, Uygulama Usul ve Esasları 


Madde 4:  


 


(1) Mütevelli Heyet öğrencilerin başarı durumlarını her akademik yıl sonunda Rektörlükten 


ister. Durumu yönetmeliğe uyan öğrenciler var ise, ayrılan ödenek ve kontenjana göre, burs 


almaya hak kazanan öğrencilere duyuru yapılır.  


 


(2) Mütevelli Heyet, durumu yönetmeliğe uyan öğrencilerin tespitini bir komisyona havale 


edebilir.  


 


(3) Lisans veya önlisans programına burslu veya indirimli olarak kayıt olan ancak daha sonra 


Üniversite içi yatay geçiş yaparak bölüm değiştiren öğrencilerin bursu veya indirimi sona 


erer.  


 


(4) ÖSYS Yerleştirme Burslu öğrenciler haricinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 


Disiplin Yönetmeliği uyarınca Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler burslardan 


yararlanamaz.  


 


(5) Burslar veya indirimler sadece öğretim ücretini kapsamakta olup, diğer ücretlerde (yaz 


okulu ders ve öğretim ücreti, tek ders sınav ücreti vb.) muafiyet tanınmaz ve indirim 


yapılmaz.  


 


(6) Burslar veya indirimler karşılıksızdır. Yönetmelikte belirtilen burs/öğrenim süresinin 


uzaması halinde devam eden dönemler/ders ücreti vb. ücretlerde herhangi bir burs, muafiyet 


uygulanmaz.  


 


(7) Birden fazla burs veya indirim koşullarını yerine getiren öğrenciler sadece bir burstan 


veya indirimden yararlandırılır. 
 


Bursun Kesilmesi, Bursun Sona Ermesi  


Madde 5: Durumu bu yönetmelik hükümlerine uymayan öğrencinin bursu kesilir, sona erer.  


 


Yönetmelik Değiştirilmesi  


Madde 6: Mütevelli Heyet öğrencilerin başarılarının artırılması ve teşvik edilmesi amacıyla 


dilediği zaman yönetmeliğinin ilgili maddelerini değiştirebilir.  


 


Yürürlük  


Madde 7: Bu yönetmelik 2018-2019 akademik yılı itibari ile yürürlüğe girer.  


 







Yürütme  


Madde 8: Bu yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.  


 


Geçici Madde 1–  


Burs Yönetmeliğinin 23.05.2016 tarihli değişiklik öncesi 3.Maddesinin Burs Çeşitleri Başlığı 


altında Yer alan (A) Başarı Burslarının birinci bendindeki Üstün Başarı Bursu ile (C) 2547 sayılı 


yasanın Ek Madde 18’e göre her akademik yılda bildirilen öğrenci kontenjanlarına göre tespit 


edilen burslar kapsamında burs almaya hak kazanan ve halen Üniversitemiz lisans programlarında 


öğrenimine devam eden öğrencilere kayıtlı oldukları yıldaki burs yönetmeliği hükümleri 


uygulanır.  


 


Geçici Madde 2 –  


2018-2019 akademik yılı öncesinde Şehit Bursu, Atılım Üniversitesi Mensup Bursu ve Öğretim 


Elemanı Bursu kapsamında burs almaya hak kazanan ve halen Üniversitemiz lisans 


programlarında devam eden öğrencilerin kalan öğrenim süresi ile sınırlı olmak üzere burslarının 


devam etmesi veya kesilmesi tadil edilmiş metin hükümlerine uygun olarak yapılır. 
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ATÜSEM, Üniversitemizin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda akademik 


programlar dışında sürekli olarak verilecek eğitim programlarını düzenlemek, eğitim 


projelerinin oluşturulmasına destek olmak ve bu programlar aracılığıyla üniversitemizin 


toplum, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesi ile ülkemizin eğitim 


ve kültür düzeyinin yükseltilmesine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. 


 


Sektörel Tecrübenin Eğitime Koşulması : Kurumsal kalitenin sağlanması ile toplumun 


eğitim ihtiyaçlarının verimli ve en etkin çıktı sağlayacak şekilde karşılanması amacıyla, Sürekli 


Eğitim Merkezi eğitim kadrosu; teorik eğitimleri veren akademisyenlerimize ilave olarak 


sektörde uzun yıllar görev almış yetkin eğitmenlerle güçlendirilmiş, bu sayede katılımcılar; 


teorik eğitimle birlikte, saha tecrübesi ve uygulama örnekleri ile desteklenmiştir. 2018 yılında 


açılan Aile Danışmanlığı Sertifika Programlarında, Bilirkişilik Temel Eğitimlerinde, 


Arabuluculuk, KOBİ Danışmanlığı ve Pozitif Psikoterapi Eğtimlerinde; sektör profesyonelleri 


ile birlikte akademisyenlerimiz eğitmen olarak görev almıştır. Yangın ve Yüksekte Çalışma 


Eğitici Eğitimleri ise yine alanında uzman, pratik uygulama eğitmenlerince verilerek; 


katılımcıların eğitimlerden azami düzeyde çıktıyı almaları sağlanmıştır. 


Eğitimlerde Çeşitlilik : Bir önceki yıla oranla, açılan sertifika programlarının çeşitliliği 


artırılmıştır. Yalnızca belirli meslek grubunun eğitimlerinin programlanması yerine; farklı 


meslek gruplarına yönelik eğitimlerin verilmesi amaçlanmış, bu sayede 2018 yılında; Hukuk, 


İşletme, Eğitim, Psikoloji-Sosyoloji, İş Sağlığı ve Güvenliği gibi farklı sektörlere de eğitimler 


verilmiştir. 


Eğitmen Kalitesi : Eğitmenlerimizi akademisyenlerimizden seçerken en az Doktora 


seviyesinde, sahadan seçerken de en az 5 yıllık yöneticilik ve eğitimcilik yapmış, özgeçmişleri 


eğitime uygun kişilerden olmasına dikkat edilmiştir. 


Teknolojik Yenilikler : Öğrencilerin kabülü ve eğitime ilişkin davetiyelerini faks - posta ile 


göndermek yerine; -çağın gerektirdiği şekilde- dijital iletişim (SMS - eposta) kanalları 


kullanılarak eğitimlere kabulleri sağlanmaya başlanmıştır. Ayrıca alınan sertifikaların, internet 


sitesinden sorgulanmasına imkan tanınacak şekilde yazılım güncellemesi yapılmıştır. 


Katılımcı Memnuniyet Anketleri : 2018 yılında verilen her eğitimin sonunda, memnuniyet 


anketleri yapılmıştır. Bu anketler neticesinde merkezimizin genel memnuniyet ortalaması 8,7 


olarak gerçekleşmiştir. Bir eğitimde bu oranın altında sonuç çıktığı durumlarda ise ilgili 


eğitmenlerle değerlendirmeler yapılmış, memnun olunmayan hususlarda çözümler 


geliştirilmiştir. 2019 yılında ise bu puanın üzerine çıkılması hedeflenmiştir. Her eğitime ilişkin 


anket raporları dosyalarımızda muhafaza edilmektedir. 


 


Sürdürülebilir Kalite : 2019 yılında da; Eğitimlerde kaliteden taviz vermeden, yasal mevzuat 


ve yönetmeliklere uygun, üniversitemizin markasına yakışır şekilde eğitimlerin verilmesi 
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neticesinde,  Üniversitemizin «Kamu - Sivil Toplum - Üniversite İşbirliği» amacına, hizmet 


edilmeye devam edilecektir.  


 


ATÜSEM’in yukarıda belirtilen amacına yönelik faaliyet alanları; 


 İhtiyaç duyulan çeşitli konularda eğitim ve sertifika programları açmak, 


 Kampus içinde ve dışında katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek, 


 Internet yoluyla her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim 


programları     sunmak, 


 Kamu ve özel kuruluşlara yönelik özel olarak hazırlanmış eğitim programları düzenlemek, 


 Üniversiteye giremeyenler için ara elemanlar yetiştirmeye yönelik kurslar veya örgün 


eğitim hizmeti sunmak, 


 Gereksinim duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, eğlendirici, 


yurttaşlık sorumluluklarını arttıracak katılımcı bir toplum yapısını oluşturucu programlar 


geliştirmek, 


 Üniversitenin uygun gördüğü konularda ilgili birimlerin verecekleri kurs ve her türlü eğitsel 


çalışmaların organizasyonlarını yapmak, araç, gereç ve sunu olanaklarını sağlamak, 


ATÜSEM bünyesinde planlanan eğitimler, amacı, yapısı ve katılımcı kitlesi gibi faktörler 


dikkate alınarak çeşitli gruplara ayrılmıştır. 


Bu programlar; 


 mesleki eğitim programlarını, 


 kurumsal eğitimleri, 


 sertifika programlarını, 


 dil eğitim programlarını, 


 online eğitimleri, 


 kişisel gelişim eğitimlerini içermektedir. 


Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından, 2018 yılında; 22 dönem sertifika 


programı düzenlenmiş olup, 483 kişi Başarı Sertifikası almaya hak kazanmıştır.  
 


ATÜSEM  
2018 YILINDA DÜZENLENEN SERTİFİKA PROGRAMLARI  


SIRA 
NO 


EĞİTİMİN ADI EĞİTİM TARİHİ Katılımcı 
Sayısı 


1 BULUT BİLİŞİME GİRİŞ 30 Ocak 2018 15 


2 AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI 
2. DÖNEM 


5 Şubat 2018 18 


3 ARABULUCULUK EĞİTİMİ 10. DÖNEM 31 Ocak - 10 Şubat 2018 28 
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4 ARABULUCULUK EĞİTİMİ 11. DÖNEM 5 - 18 Mart 2018 28 


5 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ 2. DÖNEM 10-18 Mart 2018 15 


6 YAŞAM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI 9 Nisan 2018 6 


7 ARABULUCULUK EĞİTİMİ 12. DNM 19 Mart 2018 29 


8 ARABULUCULUK EĞİTİMİ 13. DNM 9 Nisan 2018 28 


9 EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ 1. VE 2. DNM Nisan_mayıs 2018 50 


10 EĞİTİCİ EĞİTİMİ 3 VE 4. DÖNEM 1 Temmuz 2018 50 


11 KOBİ DANIŞMANLIĞI EĞT. 1 Ağustos 2018 25 


12 POZİTİF PSİKOTERAPİ 1 Şubat 2018 18 


13 YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ 17 Şubat 2018 9 


14 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ 3. DÖNEM 3 Kasım 2018 24 


15 EĞİTİCİ EĞİTİMİ 5. DÖNEM (HİZMET İÇİ 
EĞİTİM) 


5 Kasım 2018 10 


16 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ 4. DÖNEM 24 Kasım 2018 24 


17 YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞT.EĞİTİMİ 2. DÖNEM 11 Kasım 2018 16 


18 ARABULUCULUK EĞİTİMİ 14. DNM 5 Ekim 2018 17 


19 AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI 
3. DÖNEM 


1 Kasım 2018 17 


20 KONKORDATO KOMİSERLİĞİ 30 Kasım 2018 19 


21 YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ 2 Aralık 2018 25 


22 ARABULUCULUK EĞİTİMİ 15. DNM 4 Aralık 2018 12 
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Atılım Üniversitesi Yapı İşleri Direktörlüğü; üniversitede verilen eğitimin yanı sıra, eğitimin 


verildiği yapısal çevre ve donatılarının öğrenciler ve çalışanlar açısından sosyalleşme, 


sahiplenme ve bağlılık duygularının pekiştirilmesi yönünden öneminin bilincinde olarak 


çalışmalarına devam etmektedir. Üniversite bünyesindeki tüm yapıların projelendirmeleri, 


inşaat dönemi ve sonrası denetimleri ile yerleşke alanının düzenlenmesi ve geliştirilmesi 


noktasında faaliyet göstermektedir. 


2018 yılı faaliyetleri kapsamında; 


1. Yabancı Diller Yüksekokulu Yeni Binası Açılışı Yapıldı 


2. Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Bünyesinde Üniversitemize Yeni Bir Kafeterya 


Eklendi 


3. Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Bünyesinde Yeni TOEFL Merkezi AÇıldı 


4. Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi Geçici 


Mekanları Oluşturuldu 


5. İşletme Fakültesi ve Rektörlük Binası Yenileme Çalışmalari Tamamlandı 


6. İşletme Fakültesi Binamız Galeri Duvarında Heykel Çalışması Yapıldı 


7. Sarmaşık Cafe Yenilendi 


8. Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri Geçici Yeni Binalarına Taşındılar 


9. Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri Kalıcı Binası Tasarlandı 


10. Kampüs Yayalaştırma Faaliyetleri Başladı, Yeni Otoparklar Düzenlendi  


11. Kampüs Aydınlatma Direklerine İlaveler Yapıldı  


12. Kampüs Sulama Hattı Yenileme Projesi Tamamlandı 


13. Kütüphane 7x24 Salonu Oluşturuldu 


14. Mühendislik ve Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mekan İhtiyaçları 


Karşılandı 


15. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğrenci Çalışma Binası Proje Çalışmaları 


Yapıldı 


16. Engelli Yönetmeliği Erişilebilirlik Faaliyetleri ve Sigarasız Alan Çalışmalarına Devam 


Edildi 


17. Meslek Yüksekokulu Mekan İhtiyaçları Karşılandı 


18. Esenboğa Hangar Tadilatları Gerçekleştirildi 


19. Yapılması Planlanan Yapılar İle İlgili Proje Çalışmaları Yapıldı 


20. Genel İdari Raporlar Oluşturuldu 


21. Kurumsal Başvurular İle İlgili İş Takipleri Yapıldı 
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(18.01.2016  gün ve 01 sayılı Senato Kararı) 


 


  ATILIM ÜNİVERSİTESİ 


AKADEMİK PERSONEL YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÖREVLENDİRME 


YÖNERGESİ 


 


Amaç ve Kapsam: 


Madde 1.  


 


Bu yönergenin amacı Atılım Üniversitesinde tam zamanlı olarak görev yapan 


akademik personelin akademik amaç ile yurt içinde ve yurt dışında maddi destek 


verilerek veya maddi destek vermeden görevlendirilmelerine ve/veya izinli 


sayılmalarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. 


 


Dayanak: 


Madde 2. 


 
Bu yönerge, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130uncu maddesi ile 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, 
4281 sayılı Kanun ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine 
dayanılarak hazırlanmıştır. 


 


Tanımlar: 


Madde 3. 
 


Bu yönergede geçen 


 


Üniversite: Atılım Üniversitesini 


Mütevelli Heyet Başkanı: Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını 


Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü 


Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu 


Senato: Atılım Üniversitesi Senatosunu 


Dekan: Atılım Üniversitesi bünyesindeki Fakültelerin Dekanlarını 


Müdür: Atılım Üniversitesi bünyesindeki Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Hazırlık 


Okulu Müdürlerini, 


Yönetim Kurulu: Atılım Üniversitesi bünyesindeki Fakülte, Yüksekokul ve Meslek 


Yüksekokulu Yönetim Kurullarını  


Akademik Personel: Üniversitede öğretim üyesi (profesör, doçent ve yardımcı 


doçent), öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve okutman kadrolarında görev yapan 


personeli 


 


ifade eder. 


 


Akademik Personelin Yurt İçi ve Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımına 


ilişkin Görevlendirilmeleri: 


Madde 4. 


 


4.1. Üniversiteden Maddi Destek Alınarak Yapılan Yurt İçi ve Yurt Dışı Kısa 


Süreli (en fazla 10 gün) Görevlendirmeler: 
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4.1.1.Yurt içi kısa süreli görevlendirmeler: 
 


Kongre, sempozyum, çalıştay, sergi, bienal,  festival v.b. toplantılara etkin olarak 


katılmak (bildiri sunma, davetli konuşmacı, oturum başkanlığı vb)  üzere 


gerçekleştirilecek yurt içi görevlendirmelerde (KKTC dahil) belgelendirilmesi koşulu 


ile yol ücreti, kongre katılım ücreti, konaklama ve günlük harcamaları için ödeme 


yapılır. Bir akademik personel bir eğitim öğretim yılı içerisinde üniversiteden maddi 


destek alarak en fazla üç kez görevlendirilebilir.  


 


4.1.2. Yurtdışı kısa süreli görevlendirmeler:   


 


Kongre, sempozyum, çalıştay, sergi, bienal,  festival v.b. toplantılarda etkin olarak 


katılmak (bildiri sunma, davetli konuşmacı oturum başkanlığı vb)  üzere 


gerçekleştirilecek yurt dışı görevlendirmelerde belgelendirilmesi koşulu ile yol ücreti, 


kongre katılım ücreti, konaklama ve günlük harcamalar için ödeme yapılır. Bir 


akademik personel bir eğitim öğretim yılı içerisinde üniversiteden maddi destek 


alarak en fazla iki kez görevlendirilebilir. 


 


4.2. Kısa Süreli Görevlendirmeye İlişkin Diğer Hükümler:  


 


4.2.1. Akademik Personel kısa süreli görevlendirmelerinde aşağıdaki belgeler ile 


başvuruda bulunur: 


 


a) Bilimsel toplantıya katılıma ilişkin davet yazısı, bildirinin sunulacağına dair 


kabul yazısı sunulacak bildirinin bir sureti,  


b) İzin süresince, akademik personelin görev yaptığı birimde üstlenmiş olduğu 


görevlerin yerine getirilmesinde bir aksama olmayacağına dair, dekanın/bölüm 


başkanının/müdürünün bilgilendirme yazısı, 


 


4.2.2. Kısa süreli görevlendirmelerde akademik personel başvurularını, gerekli bilgi 


ve belgeler ile birlikte etkinlik/toplantı tarihinden en geç yirmi gün öncesinde bağlı 


olduğu dekanlığa/bölüm başkanlığına/müdürlüğe yapar. 


 


4.2.3. Üniversitenin maddi desteği olmaksızın yapılan kısa süreli görevlendirmelerde 


ilgili dekan ve bölüm başkanı yahut müdür önerisi ve rektörün onayı gereklidir. Bu 


halde görevlendirme bilgi için mütevelli heyeti başkanlığına gönderilir. 


 


4.2.4.Üniversitenin maddi desteği alınarak yapılan kısa süreli görevlendirmelerinde 


ilgili bölüm başkanı ve dekan yahut müdür önerisi, rektörün izni ve mütevelli heyet 


başkanlığının onayı gereklidir. 


 


4.2.5.Eğitim-öğretim yılında yapılacak görevlendirme sayısı hesaplamasında 1 Eylül–


31 Ağustos tarihleri esas alınır.  


 


4.2.6.Yurtdışı etkinlik/toplantılara bildirili katılımda bildiride birden çok yazar varsa, 


yazarlardan sadece birisi üniversitenin maddi desteği ile etkinliğe/toplantıya 


katılabilir. 


 







3 


 


4.2.7.Araştırma görevlilerinin üniversiteden maddi destek alarak yurt dışı kısa süreli 


görevlendirilebilmeleri için üniversitede tam zamanlı olarak bir yıl ve kesintisiz 


olarak çalışmış ve doktora yeterlik sınavı aşamasını başarıyla tamamlamış olması şartı 


aranır. Bir araştırma görevlisi bir eğitim öğretim yılı içerisinde üniversiteden maddi 


destek alarak yurt dışında kısa süreli olarak en fazla bir kez görevlendirilebilir. 


 


4.2.8.Kısa süreli görevlendirmelerde verilecek maddi destek tutarının belirlenmesinde 


akademik personelin başka bir kurum, kuruluştan destek/ödeme alıp almadığı dikkate 


alınır. Bilimsel etkinliğe katılım giderlerinin kısmen yahut tamamen bir başka kurum, 


kuruluştan, üniversite veya üniversite dışı ulusal/uluslararası projelerden sağlanması 


halinde üniversite bütçesinden ayrıca herhangi bir ödeme yapılmaz.  


 


4.2.9.Bir eğitim-öğretim yılında her bir akademik personele, yurt içi ve yurt dışında 


yapılan uluslararası etkinliklerde kısa süreli görevlendirmeler için belgelendirilmesi 


koşulu ile ödenecek yol ücreti, kongre katılım ücreti, konaklama ve günlük 


harcamaların azami toplam tutarı üniversite yönetim kurulunun önerisi ve mütevelli 


heyet başkanlığının kararı ile belirlenir. Yurt içindeki ulusal konferanslara 


katılımlarda yol ücreti, kongre katılım ücreti, konaklama ve günlük harcamalar bütçe 


dâhilinde karşılanır.  


 


 


Bilimsel Araştırma, Uygulama ve Eğitim Amacı ile Yurtdışında Uzun Süreli 


Görevlendirilmeler: 


Madde 5. 


 


5.1.Ücretli Akademik İzinli Yurt Dışı Uzun Süreli Görevlendirmeler: 


 


5.1.1. Ücretli akademik izinli yurt dışı uzun süreli görevlendirme amaç ve 


kapsamı:  


 


Üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapan personel, üniversite adına olması 


koşulu ile kendi uzmanlık alanında bilimsel araştırma, uygulama çalışmalarında 


bulunmak, araştırma alanlarını geliştirmek, yayınlar yapmak v.b. amaçlar ile yurt 


dışında akademik ücretli izin talebi ile başvuruda bulunabilir. Akademik izinli yurt 


dışı uzun süreli görevlendirmelerde öğretim üyesine akademik ücretli izinli/görevli 


sayıldığı sürece aylık ücret ödenir. Öğretim üyesine yol, konaklama, yeme-içme vb. 


giderleri için ayrıca ödeme yapılmaz. Öğretim üyesinin akademik ücretli izinli 


sayılma süresi en fazla bir takvim yılıdır. Bu süre ücretli veya ücretsiz olarak 


uzatılmaz.   


 


5.1.2.Ücretli akademik izinli yurt dışı uzun süreli görevlendirme koşulları: 


 


a) Öğretim üyesinin başvuruda bulunabilmesi için uluslararası kurum, 


kuruluşlardan veya saygın üniversitelerden davet alması, 


b) Öğretim üyesinin kendi uzmanlık alanında bilimsel araştırma, uygulama 


çalışmalarında bulunmak, araştırma alanlarını geliştirmek, yayınlar yapmak 


v.b. amaçlar ile tüm bu çalışmaları üniversite adına yapması, 


c) Öğretim üyesinin eğitim döneminde en fazla üç ay akademik ücretli izinli 


görevlendirilebilmesi için üniversitede en az üç yıl tam zamanlı ve kesintisiz 


çalışmış olması, 
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d) Öğretim üyesinin yaz aylarında en fazla üç ay akademik ücretli izinli 


görevlendirilebilmesi için üniversitede en az bir yıl tam zamanlı ve kesintisiz 


çalışmış olması,  


e) Öğretim üyesinin üç aydan bir yıla kadar akademik ücretli izinli 


görevlendirilebilmesi için üniversitede en az altı yıl tam zamanlı ve kesintisiz 


çalışmış olması veya son yurt dışı görevlendirmeden bu yana kesintisiz altı yıl 


geçmiş olması zorunludur. 


 


5.2.Ücretsiz Akademik İzinli Yurt Dışında Uzun Süreli Görevlendirmeler: 


 


5.2.1.Öğretim üyesinin üç aydan bir yıla kadar ücretsiz akademik izinli uzun süreli 


yurt dışında görevlendirilebilmesi için üniversitede en az üç yıl tam zamanlı ve 


kesintisiz çalışmış olması veya ücretli yahut ücretsiz son uzun süreli akademik izinli 


görevlendirilmesinden bu yana kesintisiz üç yıl geçmiş olması şartı aranır. Bu 


usuldeki görevlendirmelerde öğretim üyesi ücretsiz izinli sayılır, kendisine aylık ücret 


veya herhangi bir maddi destek verilmez. 


 


5.2.2.Üniversitede en az üç yıl tam zamanlı ve kesintisiz çalışmış öğretim görevlileri, 


ulusal ve/veya uluslararası projeler (TUBİTAK, SAN-TEZ, AB v.b.) ve/veya burslar 


kapsamında ücretsiz akademik izinli olarak yurt dışı uzun süreli görevlendirme 


talebinde bulunabilirler. Bu halde öğretim görevlisi en fazla üç aylık süre için bu 


yönerge hükümlerine göre ücretsiz akademik izinli olarak yurt dışında uzun süreli 


görevlendirilebilir. Bu usuldeki görevlendirmelerde öğretim görevlisi ücretsiz izinli 


sayılır, aylık ücret veya herhangi bir maddi destek verilmez. 


 


5.3.Uzun Süreli Akademik İzinli Görevlendirmeye İlişkin Diğer Genel 


Hükümler:  


 


5.3.1.Akademik personel uzun süreli akademik izinli görevlendirmelerinde aşağıdaki 


belgeler ile başvuruda bulunur: 


 


a) Talep edilen görevlendirmenin kapsamı, amacı, bilimsel değeri ve üniversiteye 


sağlayacağı katkıyı açıklayan rapor ve çalışma planı, 


b) Gidilecek kurumdan alınan davet/kabul yazısı, 


c) Gidilecek kuruma ilişkin açıklamalar ve çalışılacak bilim insanlarına ilişkin 


tanıtıcı bilgiler, 


d) Görevlendirme süresince akademik görevlerde aksama olmayacağına dair 


açıklayıcı dekanlık/bölüm başkanlığı/müdürlük bilgilendirme yazısı. 


 


5.3.2.Akademik personel görevlendirme taleplerini bağlı oldukları dekanlığa/bölüm 


başkanlığına/müdürlüğe en geç üniversite akademik takvimine göre izinli sayılmayı 


talep ettikleri tarihin bulunduğu eğitim-öğretim dönemi (güz veya bahar) öncesindeki 


dönem sonuna kadar yaparlar. 


 


5.3.3.Ücretli veya ücretsiz akademik izinli yurt dışı uzun süreli görevlendirmeler 


fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun önerisi,  üniversite yönetim kurulu kararı ve 


mütevelli heyet başkanlığının onayı ile yapılır. 


 


5.3.4.Ücretli akademik izinli yurt dışı uzun süreli görevlendirmelerde maddi destek 


tutarının belirlenmesinde akademik personelin başka bir kurum, kuruluştan 


destek/ödeme alıp almadığı dikkate alınır.  
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5.3.5.Ücretli akademik izinli yurt dışı uzun süreli görevlendirilen akademik personele 


altı aya kadar üniversiteden aldıkları aylık ücretin tamamı, altı aydan bir yıla kadar 


olan kalan sürede de üniversiteden aldıkları aylık ücretin yarısı ödenir.  


 


5.3.6.Ücretli veya ücretsiz akademik izinli yurt dışı uzun süreli görevlendirme talebi 


kabul edilen akademik personel görevlendirme koşullarını içeren taahhütnameyi 


imzalamak zorundadır. 


 


5.3.7. Ücretli akademik izinli yurt dışı uzun süreli görevlendirme talebi kabul edilen 


akademik personel izin dönüşünde ücretli izin aldıkları sürenin iki katı kadar süre ile 


Üniversitede görev yapacaklarını, aksi halde üniversitece belirlenen tazminat/cezai 


şart tutarını ödeyeceklerini yazılı taahhüt ederler. 


 


5.3.8.Ücretsiz akademik izinli yurt dışı uzun süreli görevlendirme talebi kabul edilen 


akademik personel izin dönüşünde ücretsiz izin aldıkları süre kadar Üniversitede 


görev yapacaklarını ve aksi halde Üniversitece belirlenen tazminat/cezai şart tutarını 


ödeyeceklerini yazılı taahhüt ederler. 


 


5.3.9.Görevlendirme sonunda, dönüş yapan akademik personel görevlendirildiği süre 


içerisinde yapmış olduğu tüm akademik çalışmaları, faaliyetleri, yayınları v.b. bağlı 


olduğu dekanlık, bölüm başkanlığı veya müdürlüğe vermek zorundadır. 


 


 


Yurt İçi veya Yurt Dışında, Ücretli/Ücretsiz, Uzun/Kısa Süreli 


Görevlendirmelere İlişkin Genel Hükümler: 


Madde 6. 


 


6.1.Tüm yurtdışı görevlendirmelerde akademik personel gideceği ülkenin mevzuatına 


uygun olarak ve sigorta primleri kendisince karşılanmak üzere tüm sağlık risk ve 


giderlerini kapsar nitelikte sağlık sigortasını yaptırmakla yükümlüdür. Aksi halde 


doğacak masraf ve zararlardan Üniversite sorumluluğu bulunmamaktadır.  


 


6.2.Uzun süreli görevlendirmelerde ilgili yönetim kurulları üniversitede eğitim ve 


öğretimin aksamamasına özen gösterirler.  


 


6.3.Yurt içinde ücretli akademik izinli uzun süreli görevlendirme yapılmaz. 


 


6.4.Görevlendirilen akademik personel, görevlendirildiğine/izin verildiğine ilişkin 


nihai yazıyı tebellüğ etmeden Üniversitedeki görevinden ayrılamaz. Aksi halde 


haklarında göreve gelmedikleri kabul edilerek işlem yapılır. 


 


 


Yurt İçinde Diğer Eğitim Kurumlarında Ders Vermek Üzere Yapılacak 


Görevlendirmeler: 


Madde 7. 


 


Öğretim üye ve görevlileri diğer eğitim kurumlarında bir yarıyılda bir dersi aşmamak 


koşuluyla ders vermek üzere görevlendirilebilirler.  
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Mali Hükümler: 


Madde 8. 


 


Yurt içi veya yurt dışında, ücretli uzun veya kısa süreli görevlendirmelere ilişkin 


ödeme ve harcama usul ve esasları mütevelli heyet kararı ile belirlenir. 


 


Yürürlük: 


Madde 9. 


Bu yönerge, Üniversite Senatosunun kabulünden ve Mütevelli Heyetin onay 


tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 


 


Yürütme: 


Madde 10. 


 


Bu yönerge Rektör tarafından yürütülür. 
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ATILIM ÜNİVERSİTESİ 


İÇ DESTEKLİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM PROJELERİ UYGULAMA 


YÖNERGESİ 


 


Amaç 


 


Madde 1–(1) Bu Yönerge Atılım Üniversitesi bünyesinde yürütülen ve Üniversite Yönetimi tarafından 


desteklenen araştırma, geliştirme, tasarım projeleri ve yenilikçi iş fikirlerinin desteklenmesi, çalışma 


esaslarının belirlenmesi, Üniversite içinde ve dışında teknoloji transfer, işbirliği ve koordinasyonun 


sağlanması amacı ile hazırlanmıştır.  


 


Kapsam 


 


Madde 2–(1) Bu Yönerge, Atılım Üniversitesi'ne bağlı Fakülte, Bölüm, Yüksekokul, Enstitü ile Araştırma 


ve Uygulama Merkezleri tarafından hazırlanarak Rektör’ün önerisiyle, Mütevelli Heyeti Başkanlığı 


tarafından onaylanan ve bütçesi Üniversite Yönetimi tarafından aktarılan iç destek programlarına ilişkin 


usul ve esasların belirlenmesini kapsar.  


 


Dayanak 


 


Madde 3–(1) Bu Yönerge, 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi, 


ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu 


Başkanlığı (YÖK) kararlarında ve konuya ilişkin olarak Atılım Üniversitesi tarafından çıkarılan yönetmelik 


ve yönergelerde yer alan esaslara dayanılarak hazırlanmıştır. 


 


Tanımlar 


 


Madde 4 –(1) Bu Yönerge'de geçen; 
 


a) ARGEDA-TTO: Araştırma Geliştirme Uygulama Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisini, 
b) Bölüm Başkanı: Atılım Üniversitesi Bölüm Başkanlarını, 


c) Mütevelli Heyet Başkanı: Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını 


d) Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü, 
e) Üniversite: Atılım Üniversitesini 


 


Proje Başvuruları ve Değerlendirilmesi 
 


Madde 5–(1) Tüm iç destek programlarına ilişkin usul ve esaslar Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından 


onaylanır ve müteakiben akademik yılbaşında ARGEDA-TTO tarafından yayınlanır.  


 


(2) Proje başvuruları ARGEDA-TTO Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir. Kurul bilimsel 


değerlendirme yapılması için hakem görüşüne başvurabilir ve proje değerlendirme komisyonları 


oluşturabilir. 


 


Projenin Yürürlüğe Konulması  


 


Madde 6-(1) Desteklenmesine karar verilen projelerin başlatılması için proje yürütücüleri proje protokolü 


imzalar. Proje yürütücüleri protokolde belirtilen hususlara uymakla yükümlüdürler.  Projelerin başlama tarihi 


protokolün imzalandığı tarih olarak kabul edilecektir.  


 


(2) Projesi kabul edilen proje yürütücüleri, proje türüne göre gerekli belgeleri zamanında Argeda-


TTO birimine teslim etmekle yükümlüdürler. Projelerin onaylanmasından sonra belirlenecek süre içerisinde 


yasal bir mazeret olmaksızın protokolü imzalamayan ve belirlenecek süre içerisinde çalışmaları 


başlatılmayan projeler iptal edilir. 
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Projelerin Yürütülmesi 


 


Madde 7-(1) Tüm iç destekli projelerde, projenin ekte bulunan akış şemasına göre yürütülmesinden proje 


yürütücüleri sorumludur. 


 
Bütçe ve Mali Esaslar 


 


Madde 8-(1) Tüm projelerle ilgili olarak makine, teçhizat, malzeme ve hizmet satın alımı ile kiralama 


yapılmasının zorunlu olduğu hallerde, Proje Yürütücüsü kapsamlı bir piyasa araştırması yaparak, mümkün 


olan durumlarda asgari üç şirket veya kişiden teklif alarak, bunları Üniversitenin Satın Alma Müdürlüğü'ne 


sunar. Satın Alma Müdürlüğü, Proje Yürütücüsünün de uygun görüşünü alarak alımı gerçekleştirir.  


    (2) İç destek programı proje bütçesi başka bir proje bütçesi ile birleştirilemez ve kullanılamaz.  


          


                (3) Bütün iç destekli projelerin bütçe ve harcamalarına ilişkin hususlar ilgili akademik yıl yapılacak 


çağrı metninde belirtilecektir. 


 


 


Ara Raporlar 


 


Madde 9-(1) Proje yöneticileri proje kapsamında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri içeren ara raporları, 


protokol tarihinden itibaren belirlenecek dönemlerde, formata uygun olarak Argeda-TTO Birimine sunmakla 


yükümlüdürler. Ara raporlar ARGEDA-TTO Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilerek izlenir ve gerekli 


gördüğü hallerde ara raporlar hakem incelemesine gönderilebilir. 


 


(2) Aksi belirtilmedikçe 12 aydan daha kısa süreli projelerde ara rapor verilmesine gerek 


bulunmamaktadır.  


 


(3) Proje çalışmasında başarısızlık veya başkaca sorunların ortaya çıkması durumunda, proje 


yürütücüsü durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde, proje başlangıcından itibaren elde 


edilen sonuçları ve ilgili sorunu içeren ıslak imzalı yazılı raporunu Argeda-TTO’ ya sunmakla yükümlüdür. 


 


Sonuç Raporu 


 


Madde 10-(1) Proje yöneticisi, imzalanan protokolde belirtilen proje bitiş tarihini izleyen 2 ay içerisinde, 


araştırma sonuçlarını içeren ve Argeda-TTO tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış Proje 


Sonuç Raporunu, Argeda-TTO Birimine sunmalıdır. Sonuç raporları ARGEDA-TTO Yürütme Kurulu 


tarafından değerlendirilerek projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilir. ARGEDA-TTO Yürütme 


Kurulu tarafından gerekli görülen durumlarda sonuç raporu hakem incelemesine gönderilerek projenin başarılı 


sayılıp sayılmayacağına karar verilebilir.  


 


(2) Sonuç raporu yetersiz bulunan ve uyarı verilmesine rağmen belirlenecek süre içinde eksiklikleri 


gidermeyen proje yöneticisine 1 yıl süre ile yeni bir proje desteği verilmemesi yönünde yaptırım uygulanır.   


 


Proje Sonuçlarının Yayınlanması 


 
Madde 11-(1) Atılım Üniversitesi bünyesinde yürütülen ve Üniversite Yönetimi tarafından desteklenen 


araştırma, geliştirme, tasarım projeleri kapsamında gerçekleştirilen her türlü tez ve yayınlarda, “Bu çalışma 


Atılım Üniversitesi İç Destek Programları Kapsamında Desteklenmiştir. Proje Numarası: ….” şeklinde veya 


benzer anlama gelecek bir ibarenin bulunması zorunludur. 


 


(2) Proje kapsamında patenti alınan veya endüstriyel ürün ya da prototipi geliştirilen ürün ve benzeri 


projeler için yayın şartı aranmaz. 


 







- 3 - 


25.12.2018 gün ve 139 sayılı Senato kararı 


 


 


Diğer Yükümlülükler 


 


Madde 12-(1) Projeler yürütülürken veya proje bitiminden sonra, etiğe aykırı davranışlar saptanması 


durumunda yürütülmekte olan proje iptal edilebilir.  


 


(2) Proje ekibindeki, etik kurallara aykırı durumları gerçekleştiren kişi ya da kişiler belirlenecek bir 


süre boyunca Atılım Üniversitesi bünyesinde yürütülen araştırma, geliştirme, tasarım projeleri ve yenilikçi iş 


fikirleri proje desteğinden yararlanamaz.    


 


(3) Projenin yürütülmesini ciddi bir şekilde aksatacak ya da engelleyecek bir sağlık sorununun veya 


önceden öngörülemeyen mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde Proje yürütücüsünün durumu gerekçeleri 


ile açıkladığı yazılı talebinin ARGEDA-TTO Yürütme Kurulu tarafından uygun bulunması durumunda proje 


ekibinde değişiklik yapılabilir. 


 


(4) Proje bütçesinin kötü kullanılması, ara raporların zamanında verilmemesi, hal ve şartlardan 


projenin süresinde sonuçlandırılamayacağının anlaşılması gibi durumlarda ARGEDA-TTO Yürütme Kurulu 


projeyi durdurabilir. 


 


(5) Proje yürütücüsü, herhangi bir sebeple üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda ARGEDA-


TTO’ yu derhal bilgilendirir. ARGEDA-TTO Yürütme Kurulu gerekli görmesi halinde projeye, proje 


konusunda bilgisi ve/veya deneyimi olan yeni bir proje yürütücüsü atayabilir. Atama ile ilgili gerekli 


görülmesi halinde ilişiği kesilen proje yürütücüsünün de görüşü alınabilir. Projenin başka bir proje yürütücüsü 


tarafından devam etmesinin mümkün olmadığı durumlarda ARGEDA-TTO Yürütme Kurulu projeyi 


durdurma kararı alabilir.  


 


(6) Proje yürütücüsünün herhangi bir sebeple üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda ilişiği 


kesilen proje yürütücüsü üniversiteden ayrılış süreci aşamalarında projenin sonlandırılması veya başka bir 


proje yürütücüsüne devredilmesi ile ilgili süreçleri takip etmek zorundadır. 


 


 (7) Proje süreçlerine dâhil olan kişilerin sözlü, yazılı veya görsel ayrımı yapılmaksızın, kullanımına ve 


erişimine açılan tüm bilgi, belge ve her türlü veriler gizli bilgi olarak kabul edilir. Bu kişiler Rektör’ ün yazılı 


onayını almaksızın gizli bilgiyi 3. kişi veya kişilere ifşa edemezler. Tüm bu kapsama aykırı davranılması 


halinde Üniversitenin uğrayacağı her türlü zarardan ifşa eden sorumludur. Aksi belirtilmedikçe gizli bilgileri 


ifşa etmeme yükümlülüğü projenin sona ermesinden sonra dahi geçerliliğini sürdürür.  


 


 (8) Proje yürütücüsünün kusuru veya ihmali ile projenin,  tamamlanamaması veya kabul görmemesi 


ve/veya proje kapsamında Üniversite ya da üçüncü bir kişinin zarara uğraması halinde her türlü zararlardan 


proje yürütücüsü sorumludur. 


 


Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları 
 


Madde 13-(1) İşbu yönerge kapsamında yürütülen tüm projelerle ilgili Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 


Sinai Mülkiyet Kanunu kapsamında ortaya çıkacak olan tüm haklar Atılım Üniversitesi’ ne ait olacaktır. 


 


Hüküm Bulunmayan Haller 


 


Madde 14-(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Üniversite’nin ilgili diğer yönetmelik ve 


yönergeleri ile konuya ilişkin sair mevzuat hükümleri uygulanır. 
 


Yürürlük 


 


Madde 15-(1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabul edildikten sonra, Mütevelli Heyeti 


Başkanı’nın onayı ile yürürlüğe girer. 
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25.12.2018 gün ve 139 sayılı Senato kararı 


 


 


Yürütme 
 


Madde 16- (1) Bu Yönerge hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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Proje öneri formları ilgili mevzuat hükümlerince hazırlanarak Bölüm Bşk. onayı ile Argeda-


TTO’ya iletilir. 


ARGEDA-TTO tarafından ön değerlendirme yapılır. 


ATILIM ÜNİVERSİTESİ İÇ DESTEKLİ PROJELER BAŞVURU VE YÜRÜTME AKIŞ ŞEMASI 


Projenin 


desteklenmesi 


uygun mu? 


Başvuru formu ile ekli 


belgeler ve imzaları 


tam mı ve format 


yönünden uygun mu? 


Proje, öneri 


sahibine iade edilir. 


1 iş günü içerisinde 


revize istenir. 


Proje bilimsel değerlendirme için ARGEDA-TTO 


Yürütme Kuruluna iletilir. 


Desteklenmesine karar verilen projeler 


görüş ve onay almak için Rektör ve 


Mütevelli Heyet Başkanına sunulur. 


Mütevelli Heyet Başkanı 


Kararı ile desteklenen 


projeler ARGEDA-TTO 


tarafından ilan edilir. 


Proje Yürütücüleri ve varsa eş yürütücüleri 


tarafından imzalanan sözleşmeler onay için 


Rektörlük ve Mütevelli Heyet Başkanına ARGEDA-


TTO tarafından gönderilir. 


Ret edilen proje 


gerekçeleri ile birlikte 


proje yürütücüsüne 


bildirilir. 


EVET 


EVET 


HAYIR 


HAYIR 


Proje sözleşmesinde belirlenen proje 


bitiş tarihinden itibaren 2 ay 


içerisinde sonuç raporları ARGEDA-


TTO’ya teslim edilir. 
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Gelişen ve değişen ekonomik, sosyal, siyasal ve teknolojik koşulları anlayabilmenin ve uyum 


sağlayabilmenin yolu, bilgiyi üretmek ve kontrol etmekten geçmektedir. Bilgi toplumu olma 


gerekliliğinin ve Üniversitemiz tarafından benimsenen en iyi araştırma üniversitelerinden biri 


olma hedefinin sonucu olarak 1999 yılında Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 


öğretime başlamıştır. Kurulduğu esnada İşletme Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve İngiliz Dili 


ve Edebiyatı yüksek lisans programları ile öğrencilerine ulaşan Enstitü’nün 2018 yılı sonu 


itibariyle bünyesinde 7 doktora, 18 yüksek lisans ve 2 uzaktan eğitim programı bulunmaktadır. 


Enstitümüzde yabancı dilde eğitim veren lisansüstü programlarda 28 farklı ülkeden 135’in 


üzerinde yabancı uyruklu öğrenci eğitim almaktadır. Kurulduğu günden bugüne kadar 3650’in 


üzerinde öğrenci mezun olmuştur. Programlarımızda alanlarında tanınmış, başarılı ve 


deneyimli 75’i aşkın öğretim üyesi ders vermektedir. 


Atılım Üniversitesi’nde sürdürülen eğitim programlarına dair her türlü içeriğe 


https://www.atilim.edu.tr/tr/ects adresinde yer verilmektedir. Lisansüstü programlarının 


tasarımı, amaçlarına uygunluğu ve bunların yayınlanması anabilim dallarının sorumluluğunda 


olmakla birlikte, 2018 yılı sonu itibariyle Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı bünyesinde yer 


alan 7 doktora, 18 yüksek lisans ve 2 uzaktan eğitim programlarına aşağıda yer verilmiştir. 


Yüksek Lisans Programlarımız: 


 Avrupa Birliği (Tezli/Tezsiz) 


 Uluslararası İlişkiler (Türkçe) (Tezli/Tezsiz) 


 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tezli/Tezsiz) 


 İşletme (Türkçe) (Tezli/Tezsiz) 


 İşletme (İngilizce) (Tezli/Tezsiz) (MBA) 


 Uzaktan Eğitim İşletme (Türkçe) (Tezsiz) (E-MBA) 


 Uzaktan Eğitim İşletme (İngilizce) (Tezsiz) (E-MBA) 


 Finansman (Tezli/Tezsiz) 


 Sağlık Yönetimi (Tezli/Tezsiz) 


 Uygulamalı İktisat (Tezli/Tezsiz) 


 Turizm İşletmeciliği (Tezli/Tezsiz) 


 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tezli/Tezsiz) 


 Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Tezli/Tezsiz) 


 İngiliz Kültürü ve Edebiyatı (Tezli/Tezsiz) 


 Çeviri Bilim (Tezli/Tezsiz) 


 Kamu Hukuku (Tezli/Tezsiz) 



https://www.atilim.edu.tr/tr/ects
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 Özel Hukuk (Tezli) 


 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tezli) 


 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tezli/Tezsiz) 


 Maliye-Vergi (Tezli/Tezsiz) 


Doktora Programlarımız: 


 İşletme 


 İşletme (İngilizce) 


 Kamu Hukuku 


 Politik Ekonomi 


 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 


 İngiliz Kültürü ve Edebiyatı 


 Özel Hukuk 


 


Sosyal Bilimler Enstitüsü dâhilindeki programların güncellenmesine yönelik takip, denetim ve 


değişiklik uygulamaları aşağıdaki gibidir: 


 Programların açacağı derslerin bir arada değerlendirilmesi ve alan dışı seçmeli 


çeşitliliğini arttıracak şekilde tasarlanması için görüşmeler bir önceki dönemin 


ortasında yapılmaktadır. 


 Bölümlerin açacağı derslerin güncel ve geçmiş dönemlerde tekrarlanmamış olması 


amacıyla yeni ders açılması için anabilim dallarının görüşü sorulmaktadır. 


 Programlardaki ders zenginliğini arttırmak için açılması uygun olan yeni derslere eğer 


üniversitemiz bünyesinde alandan uzman öğretim elemanı yok ise yarı zamanlı öğretim 


üyesi bulunmaktadır. 


 Programların güncellenmesi için Enstitü Kurulunda öneriler görüşülmekte ve 


gerektiğinde öğrenci ve sektör uzmanlarının görüşlerine başvurulmaktadır. Bu bilgiler 


ışığında programlara dersler eklenmektedir.  


2018 yılı içerisinde kurumun misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda programların 


güncellenmesi kurumsal düzeyde bir girişim olarak ele alınmıştır.  


Enstitümüzün hedefleri arasında akademik başarıyı yükseltmesi de bulunmaktadır. Bunun için 


derslerin öğrenim çıktılarını ölçen sınav ve ödevler ile ilgili kurum çapında eğitim ve 


bilgilendirme gibi uygulamalar sürdürülmektedir. Aynı zamanda, öğrencilerin dersler 


hakkında geri bildirimi; değerlendirme anketleri ile dönem sonunda final sınavlarından önce 







Atılım Üniversitesi  


2018 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu 


EK: Sosyal Bilimler Enstitüsü 
 


 
 


3 
 


 
 


periyodik olarak gerçekleştirilmektedir.  Ayrıca, öğrencinin niteliğini arttırmaya yönelik 


olarak ölçüm sistemi geliştirilmiştir ve idari işlerin daha kaliteli bir şekilde yürütülmesi için 


ise  ‘SBE Görev ve Çalışma Esasları’ yönergesi hazırlanmıştır. 


Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün öncelikli hedefleri arasında yer alan bir diğer hedef ise; sosyal 


ve beşeri bilimler alanlarında etkin katkılar yapabilmek, mezun öğrencilerine uluslararası 


ölçekte rekabet edebilecekleri ileri düzey akademik/mesleki donanımı kazandırmak, yayın ve 


araştırma kapasitelerini geliştirebilecekleri seçici yüksek lisans ve doktora programları 


sunabilmektir. Bitmiş tezlerden makale ve bildiriler çıkarılması konusunda öğrenciler 


bilgilendirilmekte ve çeşitli bilimsel dergi ve kongrelerden gelen duyurular panolarda ilan 


edilmektedir. Geçmiş dönemlerde mezun olan öğrenci tezlerinden birkaç makale 


yayınlanmıştır. 


Sektörle daha yakın iş birliği kapsamında çeşitli kamu ve özel sektör kurumu ile protokoller 


gerçekleştirilmiştir. Anlaşma yapılan kurum sayısı 9’a çıkmıştır.  Ayrıca programlarda farklı 


alanlardan gelen öğrenciler için, öğrenci niteliğini arttırmak amacıyla, bilimsel hazırlık dersi 


verilmeye başlanmıştır. 


Üniversiteler arası iş birliği kapsamında alanında başarılı olan farklı üniversite ve kamu 


kurumlarından öğretim elemanlarıyla başlatılan iş birlikleri sürdürülmeye çalışılmıştır. 


2018 yılı itibariyle toplam aktif öğrenci sayısı 763’e ulaşmıştır. Aktif öğrenci dağılımları;  


 Tezli Toplam: 508 kişi 


 Tezsiz Toplam: 75 kişi 


 Doktora Toplam: 82 kişi 


 Uzaktan Eğitim: 98 kişi 


olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca aktif öğrencilerin %82’sini (628 kişi) Türkiye vatandaşı, 


%18’ini ise  28 farklı ülkeden gelen uluslararası öğrenciler oluşturmaktadır.  


2018 yılında 328 yeni öğrencinin kaydı gerçekleşmiştir. Kayıt olan öğrencilerden 265’i 


(%80,5) Türkiye vatandaşlığına sahipken, geriye kalan 64 kişi (%19,5) uluslararası öğrencidir. 


2018 yılında yüksek lisans ve doktoraya yeni kayıt olmuş 65’i (%55,5) Türk ve 52’si (%44,5) 


uluslararası öğrenci olmak üzere toplamda 117 öğrenciye burs sağlanmıştır.  


2018 öğrenim yılında her dönem 90 ders açılmıştır. Açılan bu dersler 60 tam zamanlı ve 15 


yarı zamanlı olmak üzere 75 öğretim elemanı tarafından yürütülmüştür. 


2018 yılında Ulusal Tez Merkezi verilerine göre Sosyal Bilimler Enstitüsünde 47 adet yüksek 


lisans tezi ve 5 adet doktora tezi tamamlanmıştır. 
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Sektörün ihtiyacı ve talebi doğrultusunda 2018 yılı içerisinde Kamu Hukuku doktora ve 


Maliye-Vergi yüksek lisans programları açılmıştır. Önümüzdeki dönemlerde yeni 


programların açılması için (Psikoloji vb.) çalışmalar başlatılmıştır.  


Erasmus kapsamında yabancı üniversiteler ile yapılan iş birlikleri sürdürülmeye 


çalışılmaktadır.  


Öğrencilerin sosyal ihtiyaçları göz önüne alınarak öğrenci kafeteryası yenilenmiştir. 


Öğrencilerin kayıt aşamasında karşılaşabilecekleri sorunlara ilişkin izleyebilecekleri adımlar 


ve süreçler enstitü web sayfasında duyurulmuştur. 


Öğrencilerin önümüzdeki dönem seçecekleri dersleri ve eğitim süreleri ile ilgili hem 


danışmanlarla hem de öğrenciler ile iletişime geçilerek gerekli bilgilendirme yapılmıştır. 


2018 yılı içerisinde enstitü programlarının ülke içi-dışı kurumlarda, kariyer günlerinde ve 


fuarlarda kullanılmak üzere tanıtım afişleri, broşürler, el ilanları ve brandalar hazırlanmış ve 


dağıtılmıştır.  Ayrıca oluşturulan broşür ve el ilanları kamu ve özel sektörden pek çok kurulaşa 


kargo ile gönderilmiştir. Gönderilen içerikte Enstitü Müdürünün ıslak imzasıyla kurum 


personellerine gerekli indirimin sağlanabilmesi için iş birliği teklifini içeren bir yazı da 


bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak, sosyal medya ve gazete ilanlarından başvuru 


dönemlerinde yoğun şekilde yararlanılmış, kurum ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.  


Sosyal Bilimler Enstitüsünün tanınırlığını arttırmak için Atılım Üniversitesi 2018 yılı 


Mezuniyet Töreninde stant açılmıştır. İleriki yıllarda benzer etkinliklere (özellikle 


uluslararasılaşmayı artırmak için yurt dışı fuarlara) daha fazla katılım sağlanması konusunda 


girişimlerde bulunulmaya başlanmıştır. 
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2018 yılı Atılım Üniversitesi adına yapılan toplam uluslararası yayın sayısı: 46 
Atılım Üniversitesi adına yapılan toplam uluslararası yayın sayısı: ~290 
 
Eğitim Laboratuvarları  


 


Genel Fizik I-Mekanik ve Genel Fizik II Elektrik & Manyetizma Laboratuvarları 


Mühendislik Fakültesinin tüm bölüm öğrencilerine, Matematik bölümü öğrencilerine ve Sivil 


Havacılık Yüksekokulu Uçak Gövde-Motor Bakımı, Uçak Elektrik-Elektronik ve Pilotaj 


bölümü öğrencilerine Genel Fizik I-Mekanik ve Genel Fizik II-Elektrik & Manyetizma dersine 


ait laboratuvar uygulamaları yapılmaktadır. En fazla yaklaşık olarak 40 öğrencinin uygulama 


yapabileceği bu laboratuvarlarımızda öğrencilere mekanik ve elektrik-manyetizma derslerinin 


temel prensipleri ile ilgili deneyler yaptırılmaktadır.  


Mekanik laboratuvarında anlık hız, ortalama hız, yatay atış, eğik atış, Newton kanunları, enerji 


korunumu, momentum korunumu gibi temel mekanik bilgilerinin deneysel olarak incelenmesi 


yapılmaktadır. Elektrik ve Manyetizma laboratuvarında ise Coulomb kanunu, elektrik alanı, 


elektriksel potansiyel, elektrik devreleri (dirençler, kapasitörler), manyetik alan, manyetik 


kuvvet gibi konulara ait uygulamalar yaptırılmaktadır. 


 


Araştırma Laboratuvarları 


 


 Öğretim Üyesi Araştırma Laboratuvarı Destekleyen Kurum 


1 Doç. Dr. Filiz Korkmaz Özkan Biyofizik Laboratuvarı Atılım Üniversitesi 


2 Doç. Dr. Mehmet Işık Hall Etkisi Ölçüm Laboratuvarı Atılım Üniversitesi 


 


 


Projeler 


 Öğretim Üyesi Görevi Başlangıç-Bitiş Tarihi Destekleyen Kurum – 


Proje Türü 


Bütçe 


1 Doç. Dr. Filiz Korkmaz 


Özkan 


Yürütücü 01.05.2015-01.11.2017 TÜBİTAK (3501) 347.900 TL 


2 Doç. Dr. Filiz Korkmaz 


Özkan 


Yürütücü 01.04.2012-01.02.2013 TÜBİTAK (1002) 21.600 TL 


3 Doç. Dr. Filiz Korkmaz 


Özkan 


Yürütücü 01.03.2011-31.05.2014 ATILIM ÜNİ. (ALP) 141.500 TL 


4 Doç. Dr. Mehmet Işık Yürütücü 15.03.2017-15.03.2019 TÜBİTAK (3001) 94.000 TL 


5 Dr. Hasan H. Güllü Yürütücü 14.07.2018-13.07.2019 ATILIM ÜNİ. (BAD) 17.500 $ 


6 Dr. Hasan H. Güllü Yürütücü 15.12.2018-15.06.2020 TÜBİTAK (3001) 95.000 TL 


(Tahmini) 
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Sosyal Aktiviteler ve Topluma Hizmet 
 


Ankara İli Orta Öğretim Kurumları Arası Fizik Yarışması 
VI. Fizik Yarışması Elemeleri 3 Nisan 2018 Salı günü 10:30’da gerçekleştirildi. 
 
Eleme Sınavına aşağıda verilen 59 okul katıldı. 


1. Akıllı Okul Çankaya Anadolu Lisesi 31. Milli Eğitim Vakfı Özel Ankara Anadolu Lisesi 


2. Anıttepe Anadolu Lisesi 32. Milli Eğitim Vakfı Özel Ankara Fen Lisesi 


3. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi 33. Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi 


4. Ankara Batıkent Final Anadolu Lisesi 34. Nesibe Aydın Anadolu Lisesi 


5. Ankara Eğitim Kurumları 35. Nesibe Aydın Fen Lisesi 


6. Ankara Fen Lisesi 36. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi 


7. Ankara Özel Biltek Anadolu Lisesi 37. Okyanus Koleji 


8. Ankara Özel Çayyolu Final Anadolu Lisesi 38. Onur Koleji 


9. Ankara Pursaklar Fen Lisesi 39. Özel Alfa Grup Anadolu Lisesi 


10. Asfa Ferda Fen Lisesi 40. Özel Altın Eğitim Anadolu Lisesi 


11. Aziziye Lisesi 41. Özel Ankara Sanayi Odası M. ve Teknik A. Lisesi 


12. Batıkent Lisesi 42. Özel Batıkent Uğur Anadolu Lisesi 


13. Batıkent Özel Onur Anadolu Lisesi 43. Özel Çağrı Fen Lisesi 


14. Büyük Fen Lisesi 44. Özel Çankaya Çağlayan Anadolu Lisesi 


15. Büyük Kolej 45. Özel Evrensel Fen Lisesi 


16. Çağlayan Kız Anadolu Lisesi 46. Özel Evrensel Kolej 


17. Çağlayan Kız Fen Lisesi 47. Özel Gürçağ Fen Lisesi 


18. Çankaya Lisesi 48. Özel Hoşdere Sınav Lisesi 


19. Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi 49. Özel Hüseyingazi Sınav Anadolu Lisesi 


20. Eryaman Sevgi Anadolu Lisesi 50. Özel İncek Sevgi Koleji 


21. Eryaman Sevgi Fen Lisesi 51. Özel Kariyer Fen Lisesi 


22. Etimesgut Özkent Akbilek Fen Lisesi 52. Özel Muradiye Erkek Anadolu Lisesi 


23. Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi 53. Özel Muradiye Erkek Fen Lisesi 


24. Gazi Anadolu Lisesi 54. Özel Ören Kampüs Temel Lisesi 


25. Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları 55. Özel Polatlı Mezaim Kiraz Temel Lisesi 


26. İbni Sina Anadolu Lisesi 56. Pınar Koleji 


27. Jale Tezer Fen Lisesi 57. Şehit Aytekin Kuru Anadolu Lisesi 


28. Keçiören Sınav Lisesi 58. TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi 


29. Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi 59. TED Polatlı Koleji Özel Anadolu Lisesi 


30. Meram Fen Lisesi   
 
10 Nisan 2018 Salı günü gerçekleştirilen Fizik Yarışması Final Sınavına katılmaya hak kazanan okullar 
alfabetik sıra ile aşağıdaki verilmiştir: 
 
Ankara Atatürk Anadolu Lisesi, Ankara Fen Lisesi, Büyük Fen Lisesi, Gazi Anadolu Lisesi, Mehmet Emin 
Resulzade Anadolu Lisesi, Nesibe Aydın Anadolu Lisesi, Özel İncek Sevgi Koleji, Özel Kariyer Fen Lisesi 
 
Final sınavı sonucunda ilk 3’e giren okullar  aşağıdaki gibidir:  1. Özel İncek Sevgi Koleji, 2. Gazi Anadolu 
Lisesi, 3. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi 
 


 








  14.03.2018 tarih ve 02 sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. 


ATILIM ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 


EĞİTİM KOMİSYONU YÖNERGESİ 


 


BİRİNCİ BÖLÜM 


Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 


  


AMAÇ 


MADDE 1 - 


Bu yönergenin amacı, Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Komisyonu’nun 


görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin çalışma esaslarını belirlemek ve Eğitim Komisyonunda 


görüşülmesi gereken konularla ilgili önerilere ilişkin ilkeleri düzenlemektir.  


KAPSAM 


MADDE 2- 


Bu yönerge; Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Eğitim Komisyonu’nun 


kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını kapsar.  


DAYANAK  


MADDE 3- 


Eğitim Komisyonu, 2547 nolu Yükseköğretim Kanununun 16. Maddesine dayanılarak 


hazırlanmıştır.  


TANIMLAR 


MADDE 4- 


Bu yönergede geçen;  


a) Fakülte: Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesini,  


b) Dekan: Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanını,  


c) Fakülte Kurulu: Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulunu, ifade eder.  


      


  







  14.03.2018 tarih ve 02 sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. 


İKİNCİ BÖLÜM 


Komisyonun Oluşumu, Görevi, Kararlarının Niteliği 


 


KOMİSYONUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ 


MADDE 5- 


a) Komisyon Başkanı Dekan, olmadığında ilgili Dekan Yardımcısı, olmadığında komisyonun 


kendi içinde belirlediği en kıdemli öğretim elemanıdır. 


b) Fakültede yer alan her bir Anabilim Dalını/Bölümü temsil etmek üzere Anabilim/Bölüm 


Başkanları tarafından önerilen, Fakülte Kurulu tarafından onaylanan birer öğretim üyesinden 


ve ilgili Dekan Yardımcısından oluşur. 


c) Gerekli görülen toplantılara katılmak üzere Fakülte öğrenci temsilcisi/temsilcileri de Dekan 


tarafından komisyon toplantılarına davet edilebilir. 


d) Komisyon üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi biten bir üye yeniden seçilebilir. 


Komisyondan ayrılan üye yerine yenisi aynı usul ile 3 yıl için seçilir. 


e) Komisyon, Bölümlerden gelen eğitim, öğretim ve müfredata ilişkin konuları incelemek üzere 


gerekli olduğu zaman Dekanın çağrısı üzerine toplanır. 


 


KOMİSYONUN GÖREVLERİ 


MADDE 6- 


Akademik birimlerden gelen ve/veya Dekanın havale ettiği eğitim ile ilgili aşağıdaki konuları 


ilgili mevzuata göre incelemek, değerlendirmek ve görüşlerini Dekanlığa sunmaktır.  


a) Açılması önerilen yeni akademik birimlerin (bölüm, anabilim dalı) ilgili mevzuata 


uygunluğu, 


b) Yeni eğitim programlarının (yandal, çift anadal, lisans/ortak lisans açılması, farklı dillerde 


eğitim-öğretim yapılması) açılma önerileri, 


c) Halen açık bulunan fakat talep yetersizliği ya da açılan programın işlevsizleşmesi gibi 


nedenlerle, atıl durumda olan programların kapatılması ya da birleştirilmesi, 


d) Öğretim programlarında açılması önerilen yeni dersler, mevcut bir dersin kapatılması, var 


olan derslerde yapılacak değişiklikler, (ad, kod, içerik, kredi vb.) veya derslerin statüsünün 


(zorunlu/seçmeli vb.) yapılandırılması,  


e) Fakültenin eğitim ve öğretim ile ilgili yasal düzenlemeleri (yönetmelik, yönerge, esas ve 


ilkeler vb.),  


 f) Yurt içi ve yurt dışı (Erasmus veya diğer anlaşmalar ile) yükseköğretim kurumlarından 


alınan derslerin kredilerinin intibakı,  


g) Farklı diploma programlarından dersler alınması ile yandal veya çift anadal programlarının 


esasları,  







  14.03.2018 tarih ve 02 sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. 


h) Uzaktan öğretim programlarının açılabilmesi, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla 


yapılacak protokoller ve uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar,  


i) Müfredat değişikliği sonucu eşdeğerlik verilen derslerin mevzuata ve ATACS sistemine 


uyumu. 


 


KOMİSYONUN KARARLARININ NİTELİĞİ  


MADDE 7- 


Eğitim komisyonu kararları ve değerlendirmeleri öneri olarak Dekanlığa sunulur. Nihai karar 


ilgili Fakülte Kurulları tarafından alınır.  


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


Çeşitli Hükümler 


Yürürlük  


MADDE 8- 


Bu Yönerge Atılım Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulunda kabul edildiği 


tarihten itibaren yürürlüğe girer. 


Yürütme 


MADDE 9- 


Bu Yönerge hükümlerini Atılım Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı yürütür.  
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Mekatronik Mühendisliği var oluş amacı, ileri teknolojiye odaklı, dinamik, disiplinler arası ve 


çok disiplinli programların oluşturduğu sinerjiyle ulusal ve uluslararası düzeyde teknoloji 


üreten, yönlendiren, topluma ve çevreye duyarlı, takım çalışmasına yatkın, liderlik yetenekleri 


gelişmiş, yaratıcı, araştırmacı, girişimci mühendisler yetiştirmektir. 


Mekatronik Mühendisliği ileri görüşü, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, teknolojik ve 


akademik faaliyetlerde etkin rol alan, mezunları evrensel düzeyde kabul gören bir bölüm 


olmaktır 


2019 yılı Eylül ayında MECE nin MÜDEK akreditasyonu dolacaktır. Bu nedenle yapılacak 


olan MÜDEK başvurusu için çalışmalar başlatılmış ve iş takvimi oluşturularak dökümantasyon 


hazırlı başlatılmıştır. 


MECE Bölümü 2017 yılında gerçekleştirilen müfredat değişikliği çerçevesinde yeni müfredata 


geçişi başlatmıştır. 


MECE Bölümü CO-OP programına öğrenci kabul edilebilmesi için yeni bir eğitim müfredatı 


hazırlanmıştır. 


Diğer Bölümlerde verilen derslerden yararlanabilmek ve öğretim üyelerinin ders yükünü 


azaltabilmek için benzeri dersler vermekte olan Atılım Üniversitesi Bölümleri ile koordinasyon 


sağlanmış ve derslerin paylaşılması sağlanmıştır. 


Diğer Bölümlerle ortak verilen derslerde içerik ve sınavların ortak yapılması sağlanmıştır. 


4. Sınıfta öğrencilerimizin almakta olduğu MECE 407 ve MECE 408 derslerinde, öğrencilerin 


proje fikirlerini kendilerinin üretmesi ve bir takvim çerçevesinde proje aşamalarını 


gerçekleştirmeleri için ilk uygulama yönergeleri hazırlanmış ve uygulama denemeleri 


başlatılmıştır. 


MECE de mevcut ders dizileri: 1) Temel bilimler, 2) Elektrik Mühendisliği alan dersler, 3) 


Makina Mühendisliği alan dersleri, 4) Mühendislik Bilimleri dersleri olarak özetlenebilir. Bu 


ders dizilerinin içeriklerinin gözden geçirilerek yeniden düzenleme gereksinimi olup 


olmadığını araştırmak için komisyon çalışmaları başlatılmıştır. 


Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi (MeMÖK 2018) 21 Mayıs 2018 de 


gerçekleştirilmiştir. Bu Kongrede öğrencilerimiz MECE 407 ve 4908 derslerinde yaptıkları 


çalışmaları kongre formatında sunarak deneyim kazanmaktadır. 


Mekatronik Mühendisliği Günü 22 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu Gün 


öğrencilerimizin çeşitli çalışmalarında gerçekleştirdikleri ürünleri (robot, akıllı yazılım veya 


cihaz) sergiledikleri bir etkinliktir. 
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LABORATUVARLAR 


Kontrol laboratuvarı deney düzeni oluşturmak için çalışmalar başlatılmıştır. 


Öğrencilerimizin faydalandığı Elektrik Makinaları laboratuvarına yeni ekipman alımı 


çalışmaları yürütülmektedir. 


Bir çok dersimizin yürütüldüğü Bilgisayar laboratuvarlarımıza yeni ekipman alımı için Atılım 


Üniversitesi önemli bir bütçe sağlamıştır. Alım çalışmaları yürümektedir. 


Elektrik Makinaları laboratuvarı deneyleri yeniden elden geçirilerek düzenlenmiştir. 


ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ 


Robotik grubu yeniden canlandırılmış ve 2019 yılında yarışmalar katılmak için faaliyetlere 


başlamıştır. 


Otonom Araç Konusunda Dr. Umer Khan önderliğinde çalışmalar yürütmeye başlamıştır 


Dr. Ertan ve Emre Uzundurukan önderliğinde elektrikli araç yarışmalarına katılmak ve Atılım 


Üniversitesi Veli Karşılama aracı geliştirmek  üzere bir grup kurulmuştur. 


Bu gruba Otomotiv, Makine, Elektrik ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden öğrenciler ve 


Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü katılmaktadır. 


Takriben 30 kişiden oluşan bu grup iş bölümünü yaparak liderlerini seçmiştir. Endüstri 


Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin takibinde çalışmalar sürdürülmektedir. 


EĞİTİM PERSONELİ 


Eğitim personeli sayımızı arttırmak için ilan hazırlanmış ve yönetime iletilmiştir. 


Probleme geçici çözüm olarak IIE Scholar Rescue Fund dan destek alınarak Dr. Mustapha Dibo 


nun aramıza katılaması sağlanmıştır. 


IIE Scholar Rescue Fund yaptığı çalışmalar nedeni ile Prof. Dr. H. Bülent Ertan a Certificate 


of Outstanding Service belgesi takdim etmiştir. 


İDARİ FAALİYET 


MECE Bölümü broşürü yenilenmiştir. 


Bölüm personeli üniversitenin tanıtım faaliyetleri çeşitli kurum ziyaretleri ile katkı vermiştir. 
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ATILIM ÜNİVERSİTESİ 


 


ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, TASARIM, UYGULAMA, DANIŞMANLIK VE 


TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (ARGEDA-TTO) YAPI VE İŞLEYİŞ 


YÖNERGESİ 


 


Amaç 


 


Madde 1 – (1) Bu Yönerge Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak “Araştırma, Geliştirme, 


Tasarım, Uygulama, Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi (ARGEDA-TTO)” nin yapı ve 


işleyişini tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır. 


 


Kapsam 


 


Madde 2 – (1) Bu Yönerge,  


a) ARGEDA-TTO’nun kuruluş, çalışma şekil, amaç ve görevlerini, 


b) Yetkili organların oluşturulma ve görevlendirme şeklini, 


c) Yetkili organlarda görev alacak akademik ve idari personelin tespiti, eğitim ve 


bilgilendirilmesi, çalışma ilkeleri, görevlendirme ve değerlendirme usullerini 


kapsar. 


Dayanak 


 


Madde 3 – (1)  Bu Yönerge, 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü 


maddesi, 10.08.2016 tarihli ve 6676 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerin Desteklenmesi 


Hakkındaki Kanunun 5. Maddesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili mevzuat 


hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) kararlarında ve konuya ilişkin olarak Atılım 


Üniversitesi tarafından çıkarılan yönetmelik ve yönergelerde yer alan esaslara dayanılarak 


hazırlanmıştır. 


 


Tanımlar 


 


Madde 4 – (1) Bu Yönerge'de geçen; 


 


a) ARGEDA-TTO: Araştırma Geliştirme Uygulama Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisini, 


b) Dekan: Atılım Üniversitesinin Fakülte Dekanlarını, 


c) Direktör: ARGEDA-TTO Direktörünü, 


d) Enstitü Müdürü: Atılım Üniversitesi Enstitü Müdürlerini, 


e) FSMH: Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını, 


f) Müdür: ARGEDA-TTO Müdürünü, 


g) Mütevelli Heyet: Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 


h) Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü, 


i) Rektör Yardımcısı: ARGEDA-TTO’nun bağlı bulunduğu  Rektör Yardımcısını, 
j) Üniversite: Atılım Üniversitesini,  


 


ARGEDA-TTO Organları 


 


Üniversite Araştırma Kurulu 


 


Madde 5 – (1) Üniversite Araştırma Kurulu, Üniversite'deki araştırma ortamının ve disiplinlerarası 


çalışmaların belirlenmesi ve geliştirilmesinin teşvik edilmesi, ulusal ve uluslararası boyutlarda 


Üniversite'nin etkinliğinin arttırılması, ilgili Akademik Birimlerin koordinasyonu ile Üniversite 


düzeyinde işbirliğini sağlar. 
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(2) Üniversite Araştırma Kurulunun Üyeleri: 


 


a) Rektör (Kurul’un başkanıdır) 


b) Mütevelli Heyeti Başkanlığı tarafından seçilen bir üye 


c) Rektör Yardımcısı 
d) Fakülte Dekanları 


e) Yüksekokul Müdürleri 


f) Enstitü Müdürleri 
g) Direktör 


h) Müdür 


 


Üniversite Araştırma Kurulu akademik yıl içerisinde en az bir kez toplanır. 


  


(3)  Üniversite Araştırma Kurulunun Görevleri: 


 


a) Üniversite’nin arge, tasarım ve yenilik ile teknoloji ve bilgi transferi faaliyetleri 


konusundaki stratejisini belirlemek, gerektiğinde üniversite içi görevlendirme yapmak; 


 


b) Üniversite stratejik planına uygun olarak akademik yıl içinde uygulanması öngörülen 


araştırma ve teknoloji transfer stratejilerini belirlemek; 


 


c) Akademik yıl içinde yürütülen tüm proje ve çalışmaları nitelik, sayısal ve bütçe ölçütleri ile 


değerlendirmek, değerlendirme sonuçlarını Mütevelli Heyeti Başkanlığı’na rapor halinde 


sunmak; 


 


d) ARGEDA-TTO Yürütme Kurulu’nun proje önerileri ile ilgili tavsiye kararlarını 


değerlendirmek ve Mütevelli Heyeti’nin görüşünü alarak nihai kararı vermek; 


 


e) Bu Yönerge’de belirtilen diğer görevleri yerine getirmek. 


 


ARGEDA-TTO Yürütme Kurulu 


 


Madde 6 – (1) ARGEDA-TTO Yürütme Kurulu, ARGEDA-TTO Direktörlüğü’nün icra kurulu 


olup, Üniversite Araştırma Kurulu tarafından alınan stratejik kararların icra edilmesi, Üniversite 


Araştırma Kurulu tarafından alınan stratejik kararlar ile ilgili süreçlerin oluşturulması ve iç destekli 


araştırma projelerinin duyurulması, değerlendirilmesi, izlenmesi, koordinasyonunu sağlar. 


 


 


(2) ARGEDA-TTO Yürütme Kurulu Üyeleri: 


 


a) Rektör Yardımcısı (Kurul’un başkanıdır) 


b) Direktör 


c) Müdür 


 


(3) ARGEDA-TTO Yürütme Kurulunun Görevleri: 


 


a) Üniversite'nin iç destek programlarının çağrı takvimini belirlemek ve uygulanmasını 


denetlemek; 


 


b) Atılım Üniversitesi tarafından desteklenen iç araştırma destek programları kapsamındaki 


proje önerilerini incelemek, değerlendirilmesine ilişkin süreçleri oluşturup takip etmek, bu 


projelerin verimliliği ve Üniversite menfaatlerine uygunluğu konusunda Üniversite 


bünyesinden veya dışarıdan konusunda uzman kişilerden görüş almak ve projeleri görüşleri 
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ile birlikte Üniversite Araştırma Kurulu’na sunmak; 


 


c) İncelenen proje önerilerinden yürütülmesi uygun görülenlerin uygulanma ve bütçe 


kararlarını vermek; 


 


d) Proje süreci içinde ara rapor ile projelerin gelişmesini izlemek ve gelişmeler yetersiz 


görüldüğünde Proje Yürütücülerini uyarmak, teşvik etmek veya bu önlemlerin sonuçsuz 


kaldığı görüşünde ise, durumu Mütevelli Heyetine sunulmak üzere Üniversite Araştırma 


Kurulu’na bildirmek; 


e) Tamamlanan projelerin sonuç raporlarını değerlendirmek; 


 


f) Devam eden veya tamamlanan projelerden yayın yapılmasını sağlamak üzere gerekli tüm 


izleme, uyarı ve teşvik çalışmalarını yürütmek; 


 


g) Yürütülen ve sona eren projeler ile ilgili çalışmalar hakkında Üniversite Araştırma 


Kurulu’na rapor hazırlamak ve  sunmak; 


 


h) 6676 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince; Danışmanlık projelerinin Ar-Ge, tasarım ve 


yenilik kapsamında olup olmadığının değerlendirmek ve danışmanlık hizmet bedellerinin 


ilgili araştırmacıya ödenmesi ile ilgili kararları Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) onayına 


sunmak; 


 


i) İç destek programları ve ARGEDA-TTO yıllık bütçesini hazırlamak ve Rektörlük onayına 


sunmak. 


 


 Direktör 


 


Madde 7 – (1) Atılım Üniversitesi’nin stratejik planına ve bu Yönerge kapsamında belirtilen tüm 


araştırma, geliştirme, tasarım ve yenilik ile danışmanlık projelerinin Yönerge hükümlerine uygun 


olarak proje öneri esaslarının belirlenmesi, desteklenmesi, hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, 


incelenmesi, izlenmesi, raporlanması ile ilgili birimler arasında işbirliği ve koordinasyonun 


sağlanması ile teknik, idari, mali veya bilimsel sorunlarının tespiti, bu sorunların çözüm önerilerinin 


belirlenmesi, ilgili birim ve mercilere bilgi verilmesi vb. her türlü desteğin sağlanması çalışmaları 


Rektör'ün önerisi ve Mütevelli Heyeti’nin onayı ile atanan Direktör tarafından yürütülür. 


 


(2) Yukarıda kapsam ve dayanağı verilen projelerin her birine ait yönerge ve uygulama esaslarını 


yürütmek ve Üniversite içinde işbirliğini oluşturmak ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir.  


 


 Müdür 


 


Madde 8 – (1) Rektör'ün önerisi ve Mütevelli Heyeti’nin onayı ile atanan Müdür,Atılım 


Üniversitesinde akademik birimine dayalı olarak üretilen bilginin, kamu ve özel sektör kurum ve 


kuruluşlarında kullanılması, ulusal ve uluslararası finansal proje destek programlarından 


yararlanılması, üretilen bilginin topluma yayılması ve ticari ürüne dönüştürülmesi, fikri ve sınai 


mülkiyet haklarının üniversite lehine korunması ve yönetilmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesi 


yönündeki faaliyetleri TTO’ya bağlı uzmanlarla planlayıp, yürütmek ve yönetmekle görevlidir.  


 


Uzmanlar 


 


Madde 9 – (1) Rektör'ün önerisi ve Mütevelli Heyeti’nin onayı ile ARGEDA-TTO 


Direktörlüğü’nün teknik, idari, mali ve sekretarya işlerini yürütmek üzere Üniversite bünyesinde 


görevli uzman/idari personeller görevlendirilebilir veya dışarıdan hizmet alımı veya sürekli istihdam 


şeklinde görevlendirme yapılabilir. 
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(2) Teknoloji Transfer Ofisine bağlı olarak çalışan Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanı görev tanımına 


bağlı olarak aşağıdaki görevlerin birini veya birkaçını tam zamanlı olarak yürütür.   


 


a) ARGEDA-TTO’ nun tanınırlığının arttırılması ve duyuruların, etkinliklerin, proje 


çağrılarının mümkün olan maksimum sayıda kişiye ulaşmasının sağlanması, 


 


b) Akademik personelin destek programlarından daha yüksek oranda faydalanmalarının 


sağlanılması ve üniversitede yapılan araştırmaların, projelerin sayısında ve değerinde artış 


sağlanması, 


 


c) Üniversite bünyesinde yürütülen iç ve dış destekli projelerin ihtiyaç, tür ve ilgili 


mevzuatlarına göre incelenmesi ve takibi, projelerin yürütülmesi esnasında verilecek 


koordinasyon destek hizmetleri ile gerekli raporlamalarının yapılması, 


 


d) Mevcut araştırma ortamının ve görev amaçları doğrultusunda farkındalık, tanıtım, 


bilgilendirme ve eğitim hizmetlerinin tanımlanması, organize edilmesi ve yürütülmesi, 


 


e) Üniversite içerisinde birimin, projelerin ve araştırmacıların ihtiyaç duyduğu idari 


koordinasyon hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve araştırmacılarla, sanayicilerle, Atılım 


Üniversitesi mezunları ve öğrencileriyle yüzyüze görüşmelerin düzenlenmesi, ARGEDA-


TTO ve hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması, görüşmelerde elde edilen 


bilgilerle araştırma yönetim sistemi veritabanının oluşturulması ve güncellenmesinin 


sağlanması, bu veritabanları yardımıyla üniversitede gerçekleştirilen araştırmaların, 


projelerin ticari değere dönüşmesi için gerekli girişimlerin yapılması, 


 


f) FSMH ile ilgili ön değerlendirme yapılması, akademik personele, araştırmacılara ve 


şirketlere/kurumlara FSMH konusunda danışmanlık verilmesi, 


 


g) Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve 


üniversite öğrencileri tarafından yürütülecek girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi. 


 


h) Yukarıdakilerle sınırlı olmamak üzere Direktör ve/veya Müdür tarafından verilen diğer 


görevleri yerine getirir.  


Hüküm bulunmayan haller 


 


Madde 10 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Üniversite’nin ilgili diğer yönetmelik 


ve yönergeleri ile konuya ilişkin sair mevzuat hükümleri uygulanır. 


 


 


Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat 


 


Madde 11 – (1) Atılım Üniversitesi Araştırma, Geliştirme, Uygulama ve Danışmanlık Projeleri ve 


Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 


 


Yürürlük 


 


Madde 12 – (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabul edildikten sonra, Mütevelli 


Heyeti Başkanı’nın onayı ile yürürlüğe girer. 
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25.12.2018 gün ve 138 nolu Senato kararı 


 


 


Yürütme 


 


Madde 13 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür. 








(14.03.2017 gün ve 03 sayılı Senato Kararı) 
 


ATILIM ÜNİVERSİTESİ 


YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ 


 


BİRİNCİ BÖLÜM 


Amaç-Kapsam-Dayanak 


 


Amaç 


MADDE 1-(1)Yandal programının amacı, kendi bölümlerinin lisans programlarını 


başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda öğrenim görmelerini 


sağlamaktır.  


Kapsam 


MADDE 2-(1)Bu Yönerge Atılım Üniversitesi fakültelerinde kayıtlı bulunan 


öğrencilerin yandal programına başvuru, kabul koşulları, eğitim-öğretim başarı şartları ile 


ilgili hususları kapsar. 


Dayanak 


MADDE 3-(1)Bu Yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. Maddesi ve 24 


Nisan 2010 gün ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında 


Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile 


Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına ilişkin Yönetmelik çerçevesinde 


hazırlanmıştır.  


İKİNCİ BÖLÜM 


Yandal Programı Başvuru ve Kabul Koşulları 


 


Yandal programı  


MADDE 4- (1) Yandal programı ilgili yönetim kurullarının teklifi ve Senatonun onayı 


ile açılır. Yandal programı için ayrı karne ve ayrı not belgesi düzenlenir. Yandal programını 


belirlemede öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun şekilde 


yürütülmesini sağlamak için bölüm başkanınca Yandal Programı Koordinatörü atanır. 


Koordinatör öğrencilerin kendi lisans programlarının danışmanları ile iletişim içinde görev 


yapar. 


(2) Yandal programı 30 AKTS’denaz olmamak kaydı ile en az altı dersten oluşur. 


(3) Yandal programı ile öğrencinin kayıtlı olduğu anadal programı arasında ortak veya 


eşdeğer dersler olabilir. Yandal programında, anadal programı ile ortak veya eşdeğer olan 


dersler hariç olmak üzere toplam 20 AKTS’denaz olmamak kaydı ile en az dört ders alınması 


zorunludur. 
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(4) Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu anadal programındaki 


mezuniyetini etkilemez. Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir. Yandal 


programından ayrıldığında başarısız olduğu yandal programı derslerini tekrarlamak zorunda 


değildir. Yandal programından kaydını sildiren öğrenci aynı yandal programına tekrar kayıt 


yaptıramaz.   


 (5) Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında en çok bir yandal programına kaydolabilir. 


Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı 


silinir.  


Başvuru ve kabul koşulları 


MADDE 5- (1) İlgili bölüm başkanlığı her dönem başında kontenjanları belirleyerek 


ilgili yönetim kuruluna sunar. Yönetim Kurulunda kararlaştırılan kontenjanlar öğrencilere 


duyurulur.  


 (2) Öğrenciler, açılan yandal programına, kendi lisans programının en erken üçüncü, 


en geç altıncı dönem başında başvurabilir. Başvurular o programın yürütüldüğü ilgili kurullar 


tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. Yandal programına başvurular belirlenen tarihte 


dilekçe ve not belgesi ile birlikte ilgili bölüm başkanlığına yapılır.  


 (3) Öğrencilerin yandal programına başvurduğu sırada genel not ortalamalarının en az 


2.50/4.00 olması ve başvurdukları yarıyıla kadar aldıkları lisans programındaki tüm kredili 


dersleri başarıyla tamamlamış olmaları gerekir. 


 (4) Başvurularda çekilme işlemi yapılmış (W notu alınmış) dersler, alınmamış ders 


kapsamında değerlendirilir. 


 (5) Yandal programını veren bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile 


öğrencinin anadal ve/veya çift anadal programında almış olduğu dersler yandal programına 


sayılabilir. Ders sayım işleminde 


 a) intibak formu düzenlenir, 


 b) intibak formunda öğrencinin anadal ve/veya çift anadal programında almış olduğu 


veya muaf olduğu derslerden yandal programına sayılacak olanlar belirtilir, 


 c) programa sayılan dersler öğrencinin yandal programı not ortalaması 


hesaplamalarına katılır. 


 (6) Yandal programını izleyen öğrenciler programda yer alan derslerin gerekli 


önkoşullarını sağlamak zorundadır. Önkoşul dersleri daha önce anadal programında 


alınmamış ise yandal programında (NI) statüsünde alınır ve bu dersler yandal not çizelgesinde 


yer alır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


Başarı ve Yandal Sertifikası  


 


 Başarı 


MADDE 6- (1) Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci yandal programı 


kapsamında ilgili bölümler arasında kararlaştırılan ve fakülte yönetim kurulunun önerisi ve 


Senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır.  


 (2) Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki not 


ortalamasının en az 2.00/4.00 olması şarttır. Bu şartı sağlamayan öğrencinin yandal 


programından kaydı silinir. 


(3) Anadal diploma programından mezuniyet hakkı elde eden, ancak yandal 


programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl 


eksüre verilir.  İki yarıyıl uzatma süresi sonunda mezun olamayan öğrencilerin yandal 


programından kayıtları silinir. 


(4) Kendi bölümünden mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 4.00 


üzerinden 2.00 genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir. 


Yandal sertifikası diploma yerine geçmez.  


(5) Yandal programından kaydı silinen öğrencinin yandal programından alıp başarılı 


olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler genel not ortalamasına dâhil edilmeksizin 


öğrencinin not çizelgesinde ve diploma ekinde yer alır. 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


Çeşitli Hükümler 


 


Ek süre ve burslu öğrenciler 


MADDE 7- LYS/YGS burslusu olup yandal programına devam eden öğrencilerden 


kendi anadal programlarından mezun olan, ancak yandal programını tamamlayamayanlara 


verilen iki yarıyıl ek sürede Lisans Burs Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 


Yürürlükten kaldırılan yönerge 


MADDE 8- 22.06.2010 gün ve 06 Sayılı Senato Toplantısında kabul edilen Atılım 


Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.  


Geçici MADDE 1-(1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte bir yandal programına 


kayıtlı olan öğrencilere 6. maddenin 2. fıkrası uygulanmaz. 


Yürürlük  


MADDE 9- Bu Yönerge Senatoda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.  


 


Yürütme  


MADDE 10- Bu Yönerge hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.  








Atılım Üniversitesi  


2018 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu 


EK: Fen Edebiyat Fakültesi 
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Fakültemizin var oluş amaçlarından biri olan ve Fakülte internet sitesinde de vurgulanmış olan 


“uluslararasılaşma konusunda belirlediği strateji” doğrultusunda Fakültemiz Azerbaycan Diller 


Üniversitesi ile Eğitim İşbirliği Protokolü imzalanmasını sağlamıştır. Aynı protokol ve hatta 


Çift Diploma Anlaşması Strazburg Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık enstitüsü ile 


imzalanmak üzere adı geçen Üniversiteye gönderilmiş ve orada incelenme sürecindedir. 


Fakültemiz Azerbaycan/Bakü’de bulunan AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ ile hem 


Mütercim-Tercümanlık Bölümü hem de İngiliz Dili Edebiyatı Bölümü arasında ERASMUS+ 


anlaşmaları imzalamıştır. 


Fakültemiz Azerbaycan/Bakü’de bulunan AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ ile hem 


Mütercim-Tercümanlık Bölümü hem de İngiliz Dili Edebiyatı Bölümü arasında MEVLANA 


Anlaşmaları imzalamıştır. Mevlana Anlaşması Üniversitemizde ilk olarak Fakültemiz 


Bölümleri ile imzalanmıştır. 


Fakültemizde yatay geçiş, kayıt dondurma, müfredat değişikliği gibi eğitim ile ilgili konuları 


gözden geçirmek ve uygunluğu hakkında Dekanlığa rapor sunmak amacıyla bir Eğitim 


Komisyonu kurulmuştur. Yönergesi ilişiktedir. 


Ocak 2018 de Psikoloji ve İngiliz Dili Edebiyatı Bölümlerimiz FEDEK akreditasyonu için 


başvurmuş ve değerlendirme ziyareti 9-11 Aralık 2018 tarihleri arasında olmuştur. İngiliz Dili 


ve Edebiyatı Bölümü 5 yıllık, Psikoloji Bölümü ise 2 yıllık Akreditasyon almıştır. Resmi 


belgeler henüz elimize ulaşmamıştır. 


Matematik Bölümü Ocak 2019 da FEDEK akreditasyonu için başvurmuş ve FEDEK ten 


değerlendirmeye alınacağı bilgisi verilmiştir. Adı geçen bölümün 2019 yılı içinde akredite 


olması beklenmektedir. 


İngiliz Dili Edebiyatı Bölümü ortak eğitim (COOP) programı için çalışmalara başlamıştır. 


Matematik Bölümü bu akademik yıldan başlamak üzere Calculus servis derslerinde 


uygulamaya koyduğu Ders Kitabının Elektronik versiyonunu Moodle sistemi ile entegre ederek 


öğrencilerimize online Ödev-Quiz vermektedir. Ayrıca öğrenci istediği yerde ve zamanda ders 


kitabından çevrimiçi derse hazırlanabilmektedir. Bu sayede öğrencilerimizi teknoloji ile 


buluşturmakta ve çağımız öğrencilerine hitap edebilmek adına yeni bir adım atmış 


bulunmaktayız. 


Her yıl lise son sınıf öğrencilerine yönelik Matematik Yarışması düzenlenmektedir. 


Böylece Orta Öğretim Kurumları öğrencilerine matematik sevgisi aşılanmakta, temel bilimin 


eğlenceli dünyasından örnekler gösterilmekte, onların bilgilerini değerlendirmeye katkı 


sağlanmakta ve özgüvenleri artırılmakta, üniversite ortamı tanıtılmakta, okullar arasında 


yarışma sebebiyle sosyal bir ortam oluşturulmakta ve dolayısıyla Atılım Üniversitesi ile 


öğrenciler ve okullar arasında bir köprü kurulmaktadır. 


Akran Lider ve Tutorial programları Matematik bölümümüzdeki başarılı ve üst sınıflardaki 


öğrencilerin yeni dönemde okula başlayan öğrencilerimize destek olması amacıyla hayata 


geçirilmiştir. Benzer bir uygulama Psikoloji Bölümünde Dersten Başka ve Öğrenen Mentor 


adları altında yapılmaktadır. 








 


(25.12.2018 gün ve 14 Sayılı Senato Kararı) 


(21.03.2017  gün ve 04 sayılı Senato Kararı) 


 


ATILIM ÜNİVERSİTESİ 


ORTAK EĞİTİM YÖNERGESİ 


 


BİRİNCİ BÖLÜM 


 Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar 


Amaç  


MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Atılım Üniversitesi bölümlerinde uygulanacak olan, iş 


dünyasıyla işbirliğine dayalı Ortak Eğitim (Cooperative Education) Programı ile ilgili esasları 


düzenlemektir. 
 


Kapsam 


MADDE 2- Bu Yönerge Atılım Üniversitesinde kayıtlı öğrencilerin Ortak Eğitim başvuru, 


kabul, katılım şartları ve değerlendirmesiyle ilgili esasları kapsar. 
 


Dayanak  


MADDE 3- Bu Yönerge, 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü 


maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 


Tanımlar 


MADDE 4- Bu Yönergede geçen, 


Bölüm: Atılım Üniversitesi bölümlerini 


Fakülte Ortak Eğitim Komisyonu: Her fakültede bölümlerin Ortak Eğitim 


koordinatörlerinden oluşan komisyonu, 


Fakülte: Atılım Üniversitesi Fakültelerini 


Koordinatör: Atılım Üniversitesi Bölümlerinin Ortak Eğitim Koordinatörünü, 


Ortak Eğitim: İş dünyası ve sanayi ile işbirliğine dayalı eğitimi 


Ortak Eğitim Öğrencisi: Ortak Eğitim Programına katılan öğrenciyi, 


Ortak Eğitim Protokolü:  Ortak Eğitim uygulamasıyla ilgili şartları açıklayan ve işyeri 


yetkilisi ile Rektör tarafından imzalanan belgeyi,  


Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü, 


Üniversite: Atılım Üniversitesini, 


 


ifade eder. 


İKİNCİ BÖLÜM 


Uygulama Esasları ve Başvuru Şartları 
 


Uygulama esasları 


MADDE 5- (1) Ortak Eğitim Programı, bir yaz dönemi ile öncesindeki veya ardındaki bir 


yarıyılın birleştirilmesi sonucunda, okul dışında ve daha önce Ortak Eğitim anlaşması yapılmış 


işyerlerinde, öğrencilerin kesintisiz 6 - 7 ay çalışarak iş eğitimi almasıdır.  


(2) Program 6. yarıyılı ile ardındaki yaz dönemini veya 6. yarıyıl sonundaki yaz dönemi ile 7. 


yarıyılı kapsar  


(3) Ortak Eğitim Programı, öğrencinin öğrenim süresi ve programının bir parçası olup, ders 


yükü staj dersleri dışında 30 AKTS'den fazla olamaz. 


(4) Fakülteler, bölümlerin Ortak Eğitim Ders Programlarını, Ortak Eğitim derslerini ve bu 


derslere eşdeğer sayılacak dersleri belirleyerek fakülte kurul kararı ile Rektörlüğe gönderirler. 


Bölümlerin Ortak Eğitim Ders Programlarının Senatoda görüşülüp kabul edilmesinden sonra, 


bölümler Ortak Eğitime başlayabilirler. 







 


Başvuru ve katılım şartları 
MADDE 6-(1)  Ortak Eğitim Programı seçmeli bir programdır. Öğrenci, kayıtlı olduğu 


programının bir parçası olan Ortak Eğitim Programına isterse başvurabilir. Başvurabilmek için, 


aşağıdaki şartların sağlanması gerekir. 


a) Bölümün Ortak Eğitim Programı ve anlaşmalı Ortak Eğitim iş yerlerinin bulunması, 


b) Öğrencinin genel not ortalamasının 2,00 veya üzerinde olması,  


c) Öğrencinin başvurduğu dönemden önce aldığı tüm derslerini başarıyla tamamlamış 


olması. 


(2) (Değişiklik:25.12.2018 gün ve 14 sayılı Senato Kararı) Ortak Eğitim Programına başvuru 


günleri Üniversite web sayfasında duyurulur. Katılmak isteyen öğrenciler, ilgili başvuru 


formlarını doldurup belirtilen günlerde Kariyer Planlama  ve Ortak Eğitim  Koordinatörlüğüne 


vermek zorundadır. Daha sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. 


(3) Ortak Eğitim’e başvurular, bölüm ve sonrasında fakültenin ilgili kurullarında 


değerlendirilip, işyerinin talep sayısının en çok iki (2) katı öğrenci, başarı/tercih sırasına 


koyularak, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü tarafından işyerlerine gönderilir. 


(4) Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü, Ortak Eğitim başvuruları işyeri 


tarafından kabul edilen öğrencileri duyurur ve Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bildirir. 


Duyurunun yapıldığı günden itibaren 7 gün içinde vazgeçtiğini Kariyer Planlama ve Ortak 


Eğitim Koordinatörlüğüne yazılı olarak bildirmeyen öğrenciler artık Ortak Eğitim Öğrencisi 


olurlar ve Ortak Eğitim’e kayıt yaptırma hakkı kazanırlar.  


(5) Ortak Eğitim öğrencisi olup, bu programa kayıt yaptırmayan öğrenciler Ortak Eğitim 


Programından çıkartılırlar ve bir daha bu programa katılamazlar. 


(6) Ortak Eğitim Programının bütünlüğü gereğince, Ortak Eğitim Öğrencileri Ortak Eğitim 


Programına dahil derslerin hepsini aynı dönemde alırlar, ders bırakma/çıkarma günlerinde ders 


ekleyip çıkaramazlar ve kayıt donduramazlar. Ayrıca, Atılım Üniversitesinde Ortak Eğitim 


Programı dâhil derslerin dışında ders alamayacakları gibi, başka bir üniversiteden de ders 


alamazlar. 
 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


Süreç ve Değerlendirme 


 


Süreç ve değerlendirme 


MADDE 7-(1) Ortak Eğitim sürecine başlayan öğrenciler, dönem içinde en az 1 , staj içinde 


de en az 1 kere olmak üzere, bölüm staj koordinatörlüğünün belirleyeceği öğretim üyeleri 


tarafından işyerinde ziyaret edilirler. 


(2) Öğrencilerin durumları ve dersleriyle ilgili notlar, bu ziyaretlerdeki değerlendirmeler ve 


özellikle işyeri koordinatörünün görüşleri  doğrultusunda belirlenir.  


(3) Ziyaretlerde, işyerinde çalışmaya başlamadığı veya devamsızlığı tespit edilen öğrencilere, 


Ortak Eğitim Programlarındaki staj hariç bütün derslerden FF veya NA notu verilir  ve bu 


öğrenciler bir sonraki dönem başında Ortak Eğitim Programından çıkarılıp, normal bölüm 


Programlarına alınırlar. Çalışmanın, stajdan sayılıp sayılmamasına, öğrencinin müracaatı 


değerlendirilerek, bölüm staj koordinatörlüğü tarafından karar verilir. Bu öğrenciler bir daha 


Ortak Eğitim Programına müracaat edemezler. 


 


Ortak eğitim programı  (6. dönem + staj )  süreci 


MADDE 8- (1) Bu Ortak Eğitim Öğrencileri, 6. Dönemin kayıt günlerinde, sadece 


bölümlerinin Ortak Eğitim ders programında bulunan Ortak Eğitim derslerini, belirlenen diğer 


uygulama derslerini ve staj dersini alarak kayıtlarını yaparlar ve işyerine giderek Ortak Eğitim 


sürecine başlarlar. 


 







 


(2) Bu öğrenciler için, 6.dönemin sonunda staj hariç diğer Ortak Eğitim derslerine harf notu 


olarak I (Eksik) girilir. Staj dönemi ve dolayısıyla Ortak Eğitim süreci bitince, bu I notu gerçek 


not ile değiştirilir. Ortak Eğitim derslerinde W notu verilemez. 


(3) Bu sürece başlayan öğrenci, dönem içinde vaz geçerse, bölüme gelip diğer dersleri alamaz. 


Bu öğrencilere Ortak Eğitim Programlarındaki bütün derslerden FF notu verilir  ve bu 


öğrenciler 7. Yarıyılda Ortak Eğitim Programından çıkarılıp, normal bölüm Programına 


alınırlar. Bu öğrenciler bir daha Ortak Eğitim Programına müracaat edemezler. 


(4) Bu Ortak Eğitim Programını tamamlayamayan öğrencilerin devam ettikleri süre staj süresini 


aşıyorsa, bu çalışmanın staj yerine sayılıp sayılmamasına öğrencilerin ilgili işyerinden 


getirecekleri belgelere göre, bölüm staj koordinatörlüğü tarafından karar verilir..  


(5) Bu süreçte başarılı olan öğrenciler, 7. yarıyılda bölümlerine dönüp eğitimlerine üniversitede 


devam ederler.  


 


Ortak eğitim programı (staj + 7. dönem ) süreci 


MADDE 9- (1) Bu Ortak Eğitim öğrencileri, 6. Dönemden sonra işyerine giderek Ortak 


Eğitim sürecine başlarlar. Bitirdikleri Staj dersini 7. Dönemde alırlar.  


(2)  Staj dönemi ziyaretinde;  


a) İşyerinde çalışmaya başlamadığı veya devamsızlığı tespit edilen öğrenciler Ortak 


Eğitim öğrenciliğinden silinir ve stajları da sayılmaz. 


b) İşyerinde başarısız olduğu belirlenen öğrenciler Ortak Eğitim öğrenciliğinden silinir 


ancak stajları normal stajlar gibi bölüm staj koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir. 


c) Bu öğrenciler bir daha Ortak Eğitim Programına müracaat edemezler ve 7. Yarıyılda 


normal Programlarına devam ederler. 


(3) Öğrenciler Ortak Eğitim yarıyılı başlamadan önce vazgeçer ise, yaptıkları staj, ilgili 


işyerinden getirecekleri belgelere göre staj koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir ve bir 


daha Ortak Eğitim Programına müracaat edemezler. 7. Yarıyılda normal Programlarına devam 


ederler. 


(4) Staj dönemini başarıyla bitirenler, 7.dönemin kayıt günlerinde sadece bölümlerinin Ortak 


Eğitim Ders Programında bulunan Ortak Eğitim derslerini, belirlenen diğer uygulama 


derslerini alarak kayıtlarını yaparlar.  


(5) Bu sürece başlayan öğrenci, dönem içinde vaz geçerse, bölüme gelip diğer dersleri alamaz. 


Bu öğrencilere Ortak Eğitim Programlarındaki bütün derslerden FF veya NA notu verilir ve bu 


öğrenciler 8. Yarıyılda Ortak Eğitim Programlarından çıkarılıp, normal bölüm programlarına 


alınırlar. Bu öğrenciler bir daha Ortak Eğitim Programına müracaat edemezler 


(6) Bu süreçte başarılı olan öğrenciler, 8. yarıyılda bölümlerine dönüp eğitimlerine üniversitede 


devam ederler.  


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


Çeşitli Hükümler 


İşyerine gönderilecek belgeler 


MADDE (10) - Ortak Eğitim Öğrencileri ile ilgili her türlü belge, işyerine Kariyer Planlama ve 


Ortak Eğitim Koordinatörlüğünce gönderilir. Bürokratik işlemlerin tümü bu Koordinatörlük 


tarafından yerine getirilir. 


 


Disiplin işleri  


MADDE (11) - Ortak Eğitime katılan öğrencilerin disiplin işlerinde Yükseköğretim Kurumları 


Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Ancak, öğrenciler işyerlerine ait 


yönetmeliklerin disiplin ve iş emniyeti ile ilgili hükümlerine de uymak zorundadırlar. İzinsiz 


veya mazeretsiz üç günden fazla işe devam etmeyen veya bir Ortak Eğitim döneminde dört 


günden fazla devamsızlık yapan öğrencinin Ortak Eğitimine derhal son verilerek durum işyeri 


tarafından bir yazı ile Koordinatörlüğe bildirilir. 







 


İşyeri ortak eğitim koordinatörü ve görevleri  


MADDE (12) - Öğrenciler, Ortak Eğitim süresinde işyeri tarafından görevlendirilen işyeri 


Ortak Eğitim Koordinatörü nezaretinde çalışırlar. İşyeri Ortak Eğitim Koordinatörü, 


Öğrencinin:  


a) Ortak Eğitim Programı ve konusuyla ilgili işlerle meşgul olmasını,  


b) Ortak Eğitim Programının amaçlarına uygun faaliyetlerde bulunmasını,  


c) İşyerinde disiplin ve iş güvenliğine uygun bir biçimde çalışmasını,  sağlar ve dönem 


sonunda performansını değerlendirerek yazılı bir rapor ile Bölüm Koordinatörüne iletir. 


 


Hastalık ve kaza halleri  


MADDE (13)  – Ortak Eğitim sırasında hastalanan ve hastalığı yedi günden fazla süren veya 


herhangi bir kazaya uğrayan öğrencinin adı, soyadı, hastalığın ve kazanın mahiyeti, işyeri 


tarafından Koordinatörlüğe bildirilir. Öğrencinin rapor dâhil toplam devamsızlık süresi 


uygulama döneminin % 30’ını aşarsa öğrenci devamsızlıktan kalır ve başarısız sayılır 


 


Öğrencilere sağlanacak imkânlar  


MADDE (14) - İşyerleri Ortak Eğitim yapacak öğrencilere; 


a) Kendi belirledikleri bir ücret ödeyebilir. 


b) İşçilere sağlanan sosyal hizmetlerden, işçilerin yararlandığı koşullarda öğrenciler de 


yararlanabilir. Ancak kanuni bir hakka veya toplu sözleşmeye dayanarak yapılmakta 


olan yardımlardan öğrenciler istifade edemez. 


c) Atılım Üniversitesi Ortak Eğitim  yapan öğrencileri; 5510 sayılı kanun gereği İş Kazası 


ve Meslek Hastalıklarına karşı sigortalar ve primlerini öder. 


 


Öğretim ücreti 


MADDE (15) - Ortak  Eğitim Programına başvuran öğrenciler başvurdukları döneme ait 


öğretim ücretini öderler. 


BEŞİNCİ BÖLÜM 


Yürürlük ve Yürütme 


Yürürlük  


MADDE (16) - Bu Yönerge, Atılım Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten 


itibaren yürürlüğe girer.  


 


Yürütme 


MADDE (17) - Bu Yönerge hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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(06.03.2014 gün ve 02 sayılı Senato Kararı) 


 


ATILIM ÜNİVERSİTESİ 


DİJİTAL DERS MATERYALİ HAZIRLAMA YÖNERGESİ 


 


BİRİNCİ BÖLÜM 


Hedef, Amaç 


 


Hedef: 


Madde-1 


Üniversitemizde okutulan dersler için modern araçlarla zenginleştirilmiş ders materyallerinin 


çevrimiçi olarak öğrencilerin erişimine sunulması, üniversitemizde eğitim kalitesinin 


artmasına önemli bir katkıda bulunacaktır. 


 


Benzer şekilde, akademisyenlerin akademik kitap yazmaya ya da anlattıkları dersi daha geniş 


öğrenci kitlesiyle paylaşmaya teşvik edilmesi ve akademik ders materyallerinin çeşitliliğinin 


ve niteliğinin artırılması da önem arz etmektedir. 


 


Bu yönerge ile öğrencilere fırsat eşitliği sağlanarak kolayca ulaşabilecekleri Türkçe veya 


İngilizce akademik kaynaklar üretilmesi amaçlanmaktadır. Program sonunda ortaya çıkacak 


olan ders malzemeleri çevrimiçi olarak ilgili öğrencilerin erişimine açılacak, program 


ücretlerine dahil olup ücretsiz olarak kullanılabilecektir. 


 


Bu yönerge kapsamında ortaya konan eserlerden sadece yükseköğretim seviyesindeki 


öğrencilerin yanı sıra öğretim elemanlarının da yararlanması hedeflenmektedir. 


 


Amaç 


Madde-2 (1) Bu yönergenin amaçları şunlardır: 


a) Öğrencilerin, derslerini dünya ile rekabet edebilecek şekilde öğrenmesine katkıda 


bulunmak, 


b) Üniversitede okutulan derslere yönelik Türkçe ve İngilizce kaynakları arttırmak amacıyla 


ders materyali havuzu oluşturmak, 


c) Öğrencilere fırsat eşitliği sağlayarak kolayca ulaşabilecekleri kaynaklar üretmek, 


d) Akademisyenleri eser yazma konusunda teşvik etmek, 


e) Akademik kitapların çeşitlilik ve niteliğini artırmak, 


f) Akademik kitapların daha zengin içeriğe (özgün çizim, animasyon, simülasyon, video, 


etkileşimli uygulama vb.) sahip olmasını sağlamaktır. 


 


İKİNCİ BÖLÜM 


Eser Özellikleri, Eser Sahibinin Yükümlülükleri 


 


Eser özellikleri 


Madde-3  
(1) Akademik E-Kitap kapsamında hazırlanan eser aşağıda yer alan özelliklere sahip 


olmalıdır; 


a) Eserin hazırlandığı günün koşullarında görevli birim tarafından kararlaştırılacak tabletler, 


akıllı telefonlar, her türlü işletim sistemine sahip masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, 


kindle’lara, Z-reader’lara, Epub3 destekli cihazlara uyumlu, 


b) Nitelikli ve güncel konu anlatımlı olmalı 
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c) Nitelikli görsellerle (etkileşimli simülasyon, video, animasyon gibi) zenginleştirilmiş 


olmalı (çizim, fotoğraf vb.) 


d) Konu sonu araştırma, anlama ve tekrar soruları barındırmalı 


e) Soru çözüm setleri içermeli 


f) Günlük hayatla bağlantılı örnekleri olmalı 


g) Her bir konunun sunum slaytlarını içermeli 


h) Kullanılan kaynakların açıkça belirtildiği kaynakça eklenmeli, 


i) İçindekiler, şekiller listesi, tablolar listesi ve kısaltmalar başlıklarında sayfalar eklenmeli, 


j) Her bölüm için verilmesi istenen bilginin özetini ve hedefi içermeli, 


k) Anlatılan konuyla ilgili telif hakkı içermeyecek ücretsiz doküman, belge, internet sitesi ve 


videolara linkler içermeli 


l) E-Kitap’ın kullanımına yönelik eğitici/öğrenci kılavuzları hazırlanmalı, 


 (2) Akademik ders videosu (video-ders) kapsamında hazırlanan eser aşağıda yer alan 


özelliklere sahip olmalıdır; 


a) Her biri 40-50 dakikadan oluşan ana ders videoları 


b) 14 haftalık ders müfredatının ana başlıkları 


c) Ana başlıklara ait alt başlıklar ve bu başlıklara ait videolar 


d) Videoların desteklendiği animasyonlar (2D, 3D vb.) 


e) Dersin amaç ve hedeflerini anlatan giriş videosu 


 


Eser sahibinin yükümlülükleri 


Madde-4 (1) Eser Sahibi, 


a) Eser’in mevzuatın emredici hükümlerine uygun olduğunu, mevzuata ve 5846 sayılı Fikir 


ve Sanat Eserleri Kanunu’na, hiçbir surette aykırı olmadığını, (Eser içeriği hazırlanırken 


herhangi bir meslektaşla iş birliği yapılması durumunda, bu kişiler için de telif hakkı 


doğacaktır. Bu nedenle böyle bir durumda bu kişilerin adlarının eser sahipleri listesine 


eklenmesi gerekmektedir.) 


b) Diğer kişilerin haklarına herhangi bir tecavüz oluşturmadığını, 


c) Atılım Üniversitesi’ne Eser’le ilgili bir uyarı, idari bir ceza ve/veya herhangi bir müeyyide 


uygulanması ve/veya uygulanacağının bildirilmesi durumunda, Atılım Üniversitesi’nin 


yanında müdahale ederek sorumluluğu üstlenmeyi, 


d) Eser’in, Atılım Üniversitesi’nin manevi kişiliğine zarar verici nitelikte olmadığını, 


e) Sözleşme’nin imza tarihinde bilgisi dışında olan, ancak Eser Üzerindeki Hakların 


kullanımı sonucunda Atılım Üniversitesi’nin maddi kayıplara uğramasına sebebiyet 


verebilecek hususları öğrendiği tarihten itibaren, derhal Atılım Üniversitesi’ne haber 


vermeyi, 


f) Eser’in ve bu Eser’e ait kopya ve kayıtların hiçbir rehin hakkına, hacze ve benzeri hukuki 


ve fiili takyidata konu teşkil etmediğini, 


g) Eser üzerinde münhasıran sahip olduğu ilgili mevzuatın kendisine bahşettiği tüm hakları 


ve hususiyetle 5846 sayılı Kanunda sayılan Mali Haklardan, 


i. İşleme (5846 sayılı Kanunun 6. maddesinde sayılan her türlü işleme) 


ii. Çoğaltma 


iii. Temsil 


iv. Basım 


v. Yayım 


vi. Dağıtım 


vii. Her türlü umuma ücretsiz iletim/erişim (sınırlı sayıda olmamak kaydıyla 


elektronik yolla yayın, manyetik depolama vb.) 


haklarını Atılım Üniversitesi’ne 5846 sayılı Kanunun 48. maddesinin 1. fıkrası hükmü 


uyarınca devrettiğini, 
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h) Atılım Üniversitesi tarafından Eser üzerinde, mahiyetinde bir değişikliğe sebep olmadan 


ve Eser Sahibinin şeref ve itibarına zarar vermeden gerekli değişikliklerin yapılabileceğini 


veya yaptırılabileceğini, 


i) Atılım Üniversitesi’nin yazılı izni olmadan Eser ile ilgili olarak projeye ait Sözleşmenin 


imza tarihinden sonra 3. kişilerle hiçbir taahhüt ve tasarruf işleminde bulunmayacağını ve 


Eser’i bizzat kullanmayacağını, 


j) Atılım Üniversitesi tarafından yapılan veya yaptırılan işlemeler sonucunda ortaya çıkacak 


işlenmiş eserler üzerinde herhangi bir hak talebi olmayacağını, Eser üzerinde yapacağı 


geliştirmeler ve işlemeler üzerindeki haklarla ilgili olarak Atılım Üniversitesi’ne ön alım  


hakkı tesis ettiğini ve böyle bir işlemenin vücuda getirilmesi halinde Atılım 


Üniversitesi’ni ön alım hakkını kullanmak isteyip istemediği konusunda bilgilendirmeyi, 


k) Üniversite yayın komisyonunca istenildiği taktirde, ek telif ücreti karşılığında güncelleme 


işlerini yapmayı, 


l) Üniversite yayın komisyonunca aksine karar verilmedikçe, basım halinde eserin gerekli 


görülen imla ve redaksiyon hatalarını düzeltme işlerini yapmayı, 


m) Yapılacak sözleşme ile Atılım Üniversitesi’ne devrettiği hakları, Atılım Üniversitesi’nin 


Sözleşme ve yasalar çerçevesinde en geniş biçimde, kısıntısız olarak kullanma hak ve 


yetkisine sahip olduğunu, Atılım Üniversitesi’nin Sözleşme ile kendisine devredilecek 


hakları, uygun göreceği herhangi bir şekil ve zamanda bir başka gerçek ve/veya tüzel 


kişiye devredebileceğini, kiralayabileceğini tam ve/veya basit ruhsat verebileceğini, açık 


ders malzemesi olarak kullanabileceğini ve söz konusu Eser’i dilediği gerçek ve/veya 


tüzel kişiye hazırlatma ve ürettirme konusunda münhasıran yetkili olduğunu, 


beyan, kabul ve taahhüt eder. 


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


Eser (E-Kitap) Yazım Kuralları,  


Eser (E-Kitap) İtibari Sayfa Sayısı Hesabı, 


Eser (Video Ders) Uygulama Kuralları 


 


Eser (E-Kitap) yazım kuralları 


Madde-5 


(1) E-Kitapta yazım sırası aşağıdaki şekilde olmalıdır; 


a) Başlangıç Kısmı: Dış kapak, Özet, Teşekkür, İçindekiler, Şekiller Listesi, Tablolar Listesi, 


Kısaltmalar. 


b) Metin Kısmı: Giriş, Diğer bölümler (konu anlatımı, konu sonu soruları, soru çözüm 


setleri, linkler ve zenginleştirilmiş içerikler), Sonuç, Kaynakça, Ekler (varsa). 


 


(2) E-kitap, eserin bilgisayar ortamına aktarılmasıyla görevli birim ile görüşülüp mutabık 


kalınan bilgisayar programı (OpenOffice, Microsoft Word, Adobe Pdf Creator, LaTex, EPUB3 


vb. gibi) kullanılarak hazırlanmalıdır. 


 


(3) E-kitap, Times New Roman 12 punto yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. 


 


(4) Ana başlıklar, bölüm başlıkları ve alt başlıklar Times New Roman Bold (koyu) 12 punto 


yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. 


 


(5) Yazımda, “Başlangıç Kısmı” üst taraftan 5 cm diğer yanlardan 2,5 cm olacak şekilde; 


“Metin Kısmı” ise üstten 3 cm diğer yanlardan 2,5 cm olacak şekilde boşluk bırakılmalıdır. 


(6) E-Kitap’ın metin kısımları 1,5 punto aralıkla yazılmalıdır. Metin içindeki Şekil ve 


Tabloların açıklamaları ve dipnotlar 1 punto aralıkla yazılmalıdır. Şekil ve Tablo açıklamaları 
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Times New Roman karakteri ile 10 punto yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. 


 


(7) Sayfalar şu şekilde numaralandırılır: 


a) Dış kapak dışında projenin tüm sayfaları numaralanır. 


b) Başlangıç kısmı (önsözden girişe kadar olan kısım) Roma rakamları ile (I,II,…) 


numaralandırılır. 


c) Metin kısmı (Giriş ile başlayan kısım) 1,2,3…, şeklinde numaralandırılır. 


d) Sayfa numaraları, her sayfanın altında ve ortasında verilir. 


e) Her şeklin numarası ve açıklaması şeklin altına, her tablonun numarası ve açıklaması 


tablonun üstüne yazılır. 


 


(E-Kitap) İtibari Sayfa Sayısı Hesabı 


Madde-6 


(1) Dış Kapak, Özet, Teşekkürler sayfaları itibari sayfa sayısı hesabına katılmaz. 


 


(2) Madde 5.4, 5.5 ve 5.6’ya göre metinle yarıdan az dolu sayfalar itibari sayfa sayısı hesabına 


katılmaz. 


 


(3) İtibari sayfa sayısı Madde 6.1 ve 6.2’de belirtilenler dışında metinle tam dolu sayfaların 


toplamına eşittir. 


 


(4) Eser (E-Kitap) telif bedeli 240 sayfadan az olan eserlerde itibari sayfa sayısına göre, fazla 


olan eserlerde sadece 240 sayfaya göre hesaplanır. 


 


Eser (Video Ders) Uygulama Kuralları 


Madde-7  


(1) Eser (Video Ders) 14 haftalık ders programına göre hazırlanmalıdır. 


 


(2) Toplam video ders süresi planlanan dersin müfredattaki saatine göre düzenlenir. Örneğin, 


haftada 3 saat olan bir dersin video süresi 42 ders saati olmalıdır.  


 


(3) Eser Sahibi video dersin tüm haklarını Atılım Üniversitesi’ne devrettiğini karşılıklı 


imzalanan telif sözleşmesi ile devreder. 


 


(4) Video dersin Atılım Üniversitesi dışındaki başka kurum ya da kuruluşa satışı ya da 


kiralanması hakkı Atılım Üniversitesi’ne aittir. Bu durumda Atılım Üniversitesi tarafından 


Eser Sahibine satış ya da kiralama bedeli üzerinden Mütevelli Heyet Başkanlığı’nın 


belirlediği oranda ve ödeme planında hak payı ödenir. 


 


(5) Video ders eserinin bilim ve dil bakımından sorumluluğu eser sahibine aittir. 


 


(6) Çeviri video ders eserleri için yapım hakkına sahip kişi veya kurumdan yazılı yayın izni 


alması şarttır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


Mali Haklar 


Mali haklar 


Madde-8 


(1) Eser (E-Kitap) ve Eser (Video Ders) telif bedeli ödemeleri Atılım Üniversitesi Mütevelli 


Heyeti Başkanlığı’nın belirleyeceği hesaba ve ödeme planına göre yapılır. 


 


(2) Eser sahibi birden fazla ise telif ücreti aralarında paylaştırılır. 


 


BEŞİNCİ BÖLÜM 


Hüküm Bulunmayan Durumlar, Yürürlük, Yürütme  


 


Hüküm bulunmayan durumlar 


MADDE-9 (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda Mütevelli Heyet ve Senato 


kararları uygulanır. 


 


Yürürlük 


MADDE-10 (1) Bu yönerge Senatonun kabulünden sonra yürürlüğe girer. 


 


Yürütme 


MADDE-11 (1) Bu yönerge hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür. 


 








Atılım Üniversitesi  


2018 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu 


EK: MÜDEK Akreditasyon - İnşaat Mühendisliği Bölümü 
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MÜDEK Akreditasyon - Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 


 








Atılım Üniversitesi  


2018 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu 


EK: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü  
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Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü 2018 yılı faaliyetleri 5 ana başlık altında 


yürütülmüştür. Yazılım, Sistem, Network, Bilgi Güvenliği ve Teknik Destek kapsamında gerek 


toplantılarla, gerek yardım masası üstünden ve gerekse telefon ile gelen tüm talepleri kısıtlı 


personel sayımız ile yüksek memnuniyet hedefi ön planda tutularak başarımı için yoğun çaba 


sarf edilmiştir. 


 


Yazılım Faaliyetlerimiz: 


1. Ders kayıtları başarı oranını %99,9’a taşıyacak olan başarılı geliştirmeler yürütüldü.  


2. ATIS bünyesinde çalışan personel verilerinin ATACS tarafından yürütülmesi çalışmaları 


gerçekleştirildi. 


3. ATACS bünyesinde henüz var olmayan Hazırlık Okulu verilerinin temini için çaba sarf 


edildi. 


4. Değerlendirme anketinin birim ağacına göre toplu çalışması sağlanarak gösterimleri 


yapıldı. 


5. Muhasebe müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu kapsamlı raporlama ara yüzleri geliştirildi. 


6. Muhasebe müdürlüğünün farklı tahakkuk modelleri için esnek çalışan platformu 


oluşturuldu. 


7. YÖKSİS entegrasyonu kapsamında faaliyetler yürütüldü, testi yapılarak süreç devreye 


alındı. 


8. Seçmeli derslerin slotlarının kaymasını engelleyen yapı kuruldu ve sağlıklı çalıştırıldı. 


9. Müfredat oluşturma işlemlerini kolaylaştırmak için müfredat çoğullama geliştirmesi 


yapıldı. 


10. Geçmiş mezunların ATACS bünyesinde not döküm alabilmesini sağlayan geliştirmeler 


yapıldı. 


11. Mezuniyetine son 2 ders kalma kuralının işletilmesine yönelik çalışmalar tamamlandı. 


12. Öğrencilerin çok fazla talep ettiği not döküm senaryosu geliştirmesi yapılarak devreye 


alındı. 


13. Atılım hesaplarının güncellenmesi ve şifremi unuttum fonksiyonlarının geliştirmesi yapıldı. 


14. Ders kayıtlarıyla ilgili olarak sayısal ve detaylı raporların geliştirmesi yapıldı. 


15. Öğrenciler ve akademisyenlerin sayfaları ve menüleri çok dilli hale getirildi. 


 


Ağ Yönetimi Faaliyetlerimiz: 


1. Yabancı Diller Yüksekokulu, İşletme Fak. ve Rektörlük binası ile Sağlık Bilimleri Fak. alt 


yapı ve kapasite çalışmaları yapılmış, çok sayıda switch, access point ve RF çalışır hale 


getirilmiştir. 


2. Ağ optimizasyon faaliyeti yürütülmüş, aktif network cihazlarının optimum çalışması 


sağlanmıştır. Aktif tedbirler çerçevesinde alarm sistemleri devreye alınmış, arızanın erken 


tespiti ve giderilmesi çalışmaları başarıyla yürütülmüştür. 
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3. Lokal ağda olumsuz trafik yaratan kablolu ve kablosuz IP'ler takip edilerek bant genişliği 


kullanımı optimum düzeye çekilmiştir. Omurga switch ve  130 adet kenar switch dhcp 


snooping ataklarına karşı yeniden ayarlanmıştır. 


4. Lokal’den bağımsız 2.network üzerinde çalışan kamera sayısı 200 adet e yükseltilmiştir. 


5. Türk Telekom omurgası üzerinden alınan Metroethernet hizmeti 500 Mbps'e çıkarılmıştır. 


 


Sistem Yönetimi Faaliyetlerimiz: 


1. Ana sayfa değişim çalışmaları yürütülmüş, 250 civarı alt domain kapatılarak retired ön eki 


ile atıl çalışması sağlanmıştır. 


2. F5 yük dengeleyici devreye alınmış. Ders kayıtları 8 adet IIS sunucu ile paralel 


yürütülmüştür. 


3. 111 adet sanal sunucunun sağlıklı çalışabilmesi için bakım ve optimizasyonları 


yürütülmüştür. 


4. 2 adet NAS ve 1 adet tape yedek kütüphanesi ile yedekleme çalışmaları sürdürülmüştür. 


5. Mail gateway üzerinde düzenli olarak destek, phishing/SPAM takip süreçleri 


yürütülmüştür. 


 


Bilgi Güvenliği Faaliyetlerimiz: 


1. ATACS sistemine SMS girişi harici; Hard ve Soft token platformları çalışır hale 


getirilmiştir. 


2. Anti virüs yazılım güncellemeleri 2019 sürümüne geçirilmiş, riske karşı önemler alınmıştır. 


3. ISO27001 BGYS kurulumu için ön hazırlık, kapsam belirleme ve satın alma süreçleri 


yürütüldü. 


4. Bilgi güvenliği farkındalığı konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. 


 


Teknik Destek Faaliyetlerimiz: 


1. 1560 adet teknik servis vakası işlem görmüştür. Ortalama SLA süresi 3 saat 20 dakikadır. 


2. Bütün vakalara 184 olumlu, 14 adet olumsuz memnuniyet bildirimi alınmıştır. 


3. Sosyal bilimler enstitümüze 25 adet p cli bir laboratuvar kurulmuş, bütün bilgisayarlar 


yazılım-donanım olarak sorunsuz şekilde teslim edilmiştir. 


4. 2018 yılında toplam 482 adet bilgisayar sıfır olarak teslim alınıp, formatlanıp,  gerekli 


programlar kurularak kullanıcılarına teslim edilmiştir. 
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Fakültenin Amaç ve Hedefleri 


a) Evrensel, çağdaş ilkelere dayalı araştırma-uygulama odaklı eğitim yaklaşımı ile saygın ve 


tanınır olmak. 


b) Bilim, sanat ve tasarım alanında, ulusal ve uluslararası araştırma, yayın, etkinlik yapmak ve 


toplumla paylaşmak. 


c) Bilim, sanat ve tasarım alanında çağdaş düzeyde mesleki yeterliliğe ulaşacak, yaratıcı ve 


özgün yaklaşımlar sunabilen, farkındalık düzeyi yüksek bireyler yetiştirmeye yönelik 


programlar geliştirmek.  


d)  Çevreye duyarlı, etik değerlere saygılı, sorumluluk sahibi,  çağdaş ve alternatif çözüm 


önerileri geliştirebilen, araştırmacı, girişimci bireyler yetiştirmek.  


 


2018 yılında GSTM Fakültesinde gerçekleşen akademik, mesleki, eğitim ve sosyal-kültürel 


faaliyetler detaylı olarak Tablo 1’de belirtilmiştir. Bunlara ek olarak Mimarlık Bölümü için 


Mayıs 2018 başında MİAK Ziyareti dolayısıyla öğrencilerin de katılımlarıyla yapılan 


çalışmalarla öz değerlendirme raporu hazırlanmıştır. Lisans eğitim programının öz 


değerlendirme raporu sunulmuş ve MİAK tarafından dış değerlendirme ziyareti 


gerçekleştirilmiştir. 


 


Tablo 1. GSTMF 2018 Yılında Gerçekleştirilen Akademik, Mesleki, Eğitim ve Sosyal-


Kültürel Faaliyetler 


 


1. AKADEMİK FAALİYETLER 


1.1. YAYINLAR 


1.1.1. SCI, SCI-Exp, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde 


Resuloğlu, Ç. (2018) “A different experience in the build-sell process in Ankara: Rer-1 


Apartment Block”. Open House International. Vol. 43, No.4. ISSN 0168-2601. 


B. Kocyigit,F, (2018);  “ATATÜRK's Sarcophagus Acoustic Properties” The Journal of 


the Acoustical Society of America 144, 1739 https://doi.org/10.1121/1.5067714 


1.1.2. Uluslararası bir alan indeksi (SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI hariç) tarafından taranan 


bir dergide 


Balku, Ş., Filiz Bal Koçyiğit.(2018),“Low Carbon Architectural Design” Gazi University 


Journal of Science.Gazi University Journal of Science is indexed in the Emerging 


Sources Citation Index, (ESCI)-Web of Science. GU J Sci 31(1): 13-


23.http://dergipark.gov.tr/download/article-file/433052, http://dergipark.gov.tr/gujs. 


Bal Koçyiğit ,F., (2018) “Zero Consumption Monotype Education Buildings” Gazi 


University Journal of Science. http://dergipark.gov.tr/gujs.Gazi University Journal of 


Science is indexed in the Emerging Sources Citation Index, (ESCI)-Web of Science.. 


GU J Sci 31(2). http://dergipark.gov.tr/download/article-file/. 


Yıldırım, K., Çağatay, K., Yıldırım, N.N. and Ertunç, C.D. (2018), Orta Nitelikli Konutların 


Pencere Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (A Study on the Determination of 


Window Properties of Moderately Dwellings), Online Journal of Art and Design, volume 6, issue 


5 (Special issue), pp.158-175.  


Toros, S., (2018). Türkiye’de Aldatıcı Reklamların Denetlenmesi. Akdeniz Üniversitesi 


İletişim Fakültesi Dergisi, (29), 353-367.DOI: 10.31123/akil.406245 


Saygılı B, B., Modada Kübizm Etkileri 


Effects Of CubısmInFashıon, JOURNAL OF ARTS, 



https://asa.scitation.org/author/Kocyigit%2C+Filiz+B

https://asa.scitation.org/doi/abs/10.1121/1.5067714

https://asa.scitation.org/journal/jas

https://asa.scitation.org/journal/jas

https://doi.org/10.1121/1.5067714

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/433052

http://dergipark.gov.tr/gujs

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/
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E-ISSN: 2636-7718Cilt:1, Sayı:3, 2018Vol:1, Issue:3, 2018 


Kuru S., Emel Gür, “Elazığ Yöresi Geleneksel Giyim Kültüründe Erkek Yelekleri”, Kesit 


Akademi Dergisi, TheJournal of Kesit Academy, Yıl: 4, Sayı: 13, Mart 2018, s. 40-52. 


Kuru S., Emel Gür,“Elazığ Yöresi Geleneksel Giyinme Kültüründe Kadın Erkek 


Şalvarları”, Asos Journal, TheJournal of AcademicSocialScience, Akademik Sosyal 


Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 73, Temmuz 2018, s. 174-190 


Kuru S., Elazığ Yöresi Geleneksel Giyinme Kültüründe Kadın Erkek Şalvarlar 


Akpınarlı, F.,Seçim, E.‘’GELENEKSEL DANTEL MOTİFLERİNİN LAZER KESİM 


YÖNTEMİ İLE TEKSTİL YÜZEYİNE AKTARILMASI’’, KesİT Akademi Dergisi, Sayı 


15,2018. 


Seçim, E. Akpınarlı, F.’’TEKNOLOJİ KAVRAMININ TEKSTİL MALZEMELERİNE 


GETİRDİĞİ YENİLİKLER; RENK DEĞİŞTİREN TEKSTİLLER’’,  Akademik Sosyal 


Araştırmalar Dergisi, Sayı 78, 2018 


Güneş E., (2018). Evaluating the Influence of Environmental Design Elements on the 


Legibility of a Shopping Mall. Online Journal of Art and Design, 6(5), 71-93. 


1.1.3. Alan indekslerine girmeyen hakemli uluslararası bir dergide 


Yıldırım, N.N. (2018), The Effects of Living Walls on Users at The Commercial 


Interiors, Journal of Strategic and International Studies, Issued by the Library of the Congress of 


The United State of America, Washington, DC, USA, volume XIII, number 1 , pp. 95-105. 


Utku, T., Examples of Reuse in Ankara:  Salt Ulus, Journal of Awareness, Vol.2, 3 


(Special issue), Published: 20.02.2018, 301-314, E-ISSN:2149-6544. 


Çilerlioğlu B., Nadasbaş, S.E., (2018). Moda Tasarımında 3 Boyutlu Yazıcıların 


Malzeme-İşlev-Form Kullanımları ve Çok İşlevli Modüler Giysi Tasarımı Çalışması, 


TheJournal Of AcademicSocialScienceStudies, Sayı: 66, Sayfa: 231-257 


1.1.5. Hakemli uluslararası bir kongre, konferans, sempozyum veya çalıştayda sunulmuş 


çalışmanın bildiriler kitabında yayınlamış tam metni 


Lökçe S., Göksu E.“Prestressed Concrete Technology in Underdeveloped Countries”   


https://doi: 10.14455/ISEC.res.2018.118 


https://www.isec-society.org/ISEC_PRESS/ASEA_SEC_04/html/toc1.html#C1 


Ünver Erdem, Sanat Eğitimi ve Aile Baskısı, XI. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve 


Folkloru Kongresi / 8-11 Mayıs 2018, Konya. 


Bal Koçyiğit, F., Nazlı Nazende Yıldırım, “Effect of green finishes indoor air quality and 


acoustic comfort in the eurospace architecture.” TASSA (Turkish American Scientist and 


Scholarship) Research Students: Furkan Berkin Yilmaz, Ece Dinç , Logo Designer : Bilal 


Uğur Liman [accessed Sep 28 2018]. BOSTON. 


Bal Koçyiğit, F., Nazlı Nazende Yıldırım, Papatya Nur Dökmeci Yörükoğlu, 
(2018),“Analysis of Kızılcasar Village in terms of Vernacular Architecture.” BEYOND ALL 


LIMITS 2018: International Congress on Sustainability in Architecture, Planning, and 


Design. 


B. Kocyigit, F.  (2018), “Comparison of two types of schools acoustical parameters for classrooms 
speech intelligibility.” 25th International Congress on Sound and Vibration 2018 (ICSV 25), p. 
4270,Hiroshima, 8-12July. 
https://www.iiav.org/ijav/content/volumes/23_2018_745361521539384/vol_1/23_1_cover_1770
01521539441.pdf.,  http://toc.proceedings.com/40638webtoc.pdf.  



https://www.isec-society.org/ISEC_PRESS/ASEA_SEC_04/html/toc1.html#C1

https://asa.scitation.org/author/Kocyigit%2C+Filiz+B

https://www.iiav.org/ijav/content/volumes/23_2018_745361521539384/vol_1/23_1_cover_177001521539441.pdf

https://www.iiav.org/ijav/content/volumes/23_2018_745361521539384/vol_1/23_1_cover_177001521539441.pdf

http://toc.proceedings.com/40638webtoc.pdf
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Toros, S.,(2018), Lisans Araştırma Projesi: Oyuncak Tasarımı, 3’rd International 


Symposium on IndustrialDesgin&Engineering (ISIDE2018), 22-24 Kasım, Antalya, 405-


411. ISBN-978-605-68886-3-2 


Kuçak Toprak, G., “We Are Buying Houses or The Houses Are Buying Us”, Archdesign 


'18 / V. Internatıonal Archıtectural Desıgn Conference Proceedings,DAKAM, Syf: 791-


804, Dubrovnik, 2018. 


Aykaç, G. N., (2017). An Examination over the Train Station Buildings of Capital City of 


Turkey in the Context of Preservation and Refunctioning of the Historical Environment: 


Gazi Paşa Station. Journal of Awareness, [Online]. Special Issue-03, Publish Date: 20 


February 2018, pp 35-48. E-ISSN: 2149-6544, DOI Prefix: 10.26809.  


Available from: www.ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/joa/issue/view/28/full%2023 


Cihangiroğlu, M.S.,(2018). Consumption Culture and Changing Views on Architecture 


and Space: Selling Lifestyles Through Advertisements. The 2018 WEI International 


Academic Conference Proceedings, 140-154. ISSN 2167-3179 (Online) USA. Web: 


https://www.westeastinstitute.com/wp-content/uploads/2018/04/EDU-2018-Barcelona-


Conference-Proceedings-1.pdf 


Cihangiroğlu, M.S., (2018). Spatial Memory in Films: Analysis of “Alice in 


Wonderland”.ResearchAnd Development On SocialSciences, MonographsandStudies of 


theJagiellonianUniversity - Institute of PublicAffairs, 45-52,ISBN: 978 - 83 - 65688 - 33 – 


0 (e-book), Krakow 2018. Web: http://iassr2.org/wp-content/uploads/2018/12/014.pdf 


Cihangiroğlu, M.S., (2018). Effects Of The Presence Of Memory On 


Individuals, SocietiesAndArchitecturalSpaces:TheExample Of “TheGiver”.  


2018 WEI International Academic Conference Proceedings, 207-219.ISSN 2167-


3179(Online) USA. Web: https://www.westeastinstitute.com/wp-


content/uploads/2018/06/EDU-ROME-2018-LOW.pdf 


Akdede, N. and Ay, B.Ö. (2018). A ProposedCriteriaMatrixforDecision Analysis of Post 


DisasterTemporaryAccommodationUnits, 2nd International Symposium on Natural 


HazardsandDisaster Management, May 2018, Sakarya, Turkey. 


İlhan, E. & Togay, A. (2018). Tasarıma bilgi girişinde göz izleme teknolojisinin kullanımı: 


Durum çalışması. In: D. Saban (Eds.), II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 


MULTICONGRESS Mimarlık, Planlama ve Tasarım Bildiri Tam Metin Kitabı, (pp. 262-


283).Ankara: Akademisyen Kitabevi. 


İlhan, E. & Togay, A. (2018). Technology and design effects on game consoles. In: R. 


Aydın, H. Yıldız (Eds.), 2nd International Mediterranean Congress on Natural Sciences and 


Engineering MENSEC 2018, (pp. 29-34). Sarajevo: University of Donja Gorica. 


Ağça, Ö., Endüstri Ürünleri Tasarımı Öğrencileri için Yeni bir Storyboarding Yöntemi, 


ISIDE2018: 3'rd International Symposium on Industrial Design &Engineering, E-Book, 


Antalya, 2018 


Soysal, Z. (2018). Homeless Vehicle: an Alternative Perspective to Exclusionary Discourse 


of Urban Poverty. In: VI. INTERNATIONAL CONTEMPORARY URBAN ISSUES 


CONFERENCE ON INFORMALITY. Istanbul: DAKAM, pp.68-79. 
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Dilşa Günaydın Temel1, AssociatePrf. Z. Ezgi Haliloğlu Kahraman, 


ModularityorPrefabrication: Comparative Analysis on Micro Homes& AFAD 


SaricamSettlements,’ IASSR XV European Conference on SocialandBehavioralSciences, 


Kuşadası, Turkey, 2018.ISBN: 978 - 83 - 65688 - 32 - 3 ISBN: 978 - 83 - 65688 - 33 – 0 (e-


book) 


DilşaGünaydın Temel1, Associate Prf. Z. EzgiHaliloğlu Kahraman, ‘Modularity as a 


Tool for Flexibility in Design: Analysis on a Pop-Up Office.’ 4th ICNTAD Conference on 


New Trends in Architecture and Interior Design Proceedings Book, pp. 85-90. St. Petersburg, 


Russia, 2018.(Proceedings Book, ISBN: 978-605-66506-5-9) 


Dilşa Günaydın Temel, “Accommodationstrategies of Syrians in Turkey”BEYOND ALL 


LIMITS 2018 – TheInternational Congress on Sustainability in Architecture, Planning, and 


Design. CankayaUniversity, ANKARA. (ProceedingsBook of theAbstacts, ISBN: 978-975-


6734-20-9) 


Dilşa Günaydın Temel, ‘Re-constructing Home as aTraumatic Healing Phase for Migrants: 


The Art Worknamed ‘RenderedMemories’.WEI International AcademicConference in Rome 


2018. (ProceedingsBook, ISSN 2167-3179 (Online). 


Gizem Sazan. 2018. “Representation of Architecture in Miniature Parks: The Case of 


Miniaturk” In Research and Development on Social Sciences, edited by Roman Dorczak, 


Regina Lenart-Gansiniec, Christian Ruggiero, Mehmet Ali Icbay. Monographs and Studies 


of the Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Kraków 2018. pp. 465-472. ISBN: 


978 - 83 - 65688 - 32 – 3., ISBN: 978 - 83 - 65688 - 33 – 0 (e-book). 


Gizem Sazan. 2018. “Cultural Representation, Space and Architecture in Films: The Case 


Of “L'immortelle” (1963)” In The 2018 WEI International Academic Conference 


Proceedings, Barcelona, Spain. West East Institute. pp.21-34. ISSN 2167-3179. 


Gizem Sazan & Büşra Ünver. 2018. “Symbols of the Past: Constructing the Image of a 


Political Identity Through Architecture and Ornamentation in Ankara” In The 2018 WEI 


International Academic Conference Proceedings, Rome, Italy. West East Institute. pp. 74-


88. ISSN 2167-3179. 


Cindioglu,C.,AnArchitectural Analysis of HogwartsCastle,Proceedings - SPACE 


International Conference 2018 on ArchitecturalCultureandSociety, 14-15 September 2018, 


London,2018 


Orhan, M., 2018, “THE IMPACTS OF THE BUILDING AND STREET INTERFACE 


RELATIONSHIP ON URBAN SPACE QUALITY”, 4th International Conference on New 


Trends in Architecture and Interior Design, 09-14. 05. 2018, St.Petersburg, Rusya 


Uysal Bilge, F. (2018). ThePower OfPropaganda: Nazi Architecture. 4th International 


Conference on New Trends in Architecture andInterior Design. 


Uysal Bilge, F. (2018).FromNomadic Life ToRuralDwelling: TheCaglarcaVillage 


(Antalya). ArchDesign’18 / V. International Architectural Design Conference. 


Bulhaz,Ç ve Resuloğlu,Ç. (2018) “Teknolojik gelişmelerin sağlık mekânlarının 


tasarlanmasına olası etkileri”. International Congress on EngineeringandTechnology 


Management. Turkey, İstanbul. 


Resuloğlu,Ç ve Bulhaz,Ç. (2018)  “Mixed-usehighrisecomplexes in Ankara 


andtheirrelationto urban design in the 2000s”, International Congress on 


EngineeringandTechnology Management. Turkey, İstanbul. 


Bal Koçyiğit, F.,Bulhaz Ç. and Resuloğlu Ç. (2018)“Noiseanalysis of urban change in 


thestructure of healthcareuptothepresentfromthebeginning of theRepublicanera in Turkey: 
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Case studiesfrom Ankara Numune Hospital”.TheJournal of theAcousticalSociety of 


America. Kanada 


Uruç, A.., ‘ViTalk’ İşitme Engelli Bireylerin Öğrenme, Konuşma ve Dil Becerilerini 


Geliştiren Yardımcı Ürün Tasarımı, ISIDE2018: 3'rd International Symposium on 


Industrial Design &Engineering, E-Book, Antalya, 2018 


1.1.6. Hakemli ulusal bir kongre, konferans, sempozyum veya çalıştayda sunulmuş 


çalışmanın bildiriler kitabında yayınlamış tam metni 


Aykaç, G.N., (2018). Kentsel Bellek ve Krakow Örneği Schindler'in Listesi. III. Ulusal 


Tasarım Günleri Sempozyumu, Trabzon, Turkey. 29-30 Eylül 2018, Tasarım ve Bellek 


Temalı Ulusal Mekan Tasarımı Sempozyumu 2018 Bildiri Kitabı. pp.79-89. ISBN 978-


605-66506-6-6 


Melike Selcan Cihangiroğlu. (2018). Bellek Ve Hayal Gücü İlişkisi: Bellek Mekânlarının 


Sanal Ortamda Yeniden Oluşturulması. III. Ulusal Tasarım Günleri Sempozyumu, Trabzon, 


Turkey. 29-30th September 2018, Tasarım ve Bellek Temalı Ulusal Mekân Tasarımı 


Sempozyumu 2018 Bildiri Kitabı. pp.139-150. ISBN 978-605-66506-6-6 


Ağça, Ö., Akbulut, D., Maddi Kültür ve Teknoloji Etkileşiminde Yeni Endüstriyel 


Konargöçerlik, UTAK 2018: Tasarım Ve Umut Bildiri Kitabı, ODTÜ, Ankara, 2018 


Dilşa Günaydın Temel, ‘Mekânsal Bellek Aktarımında Göçmen Mahalleleri Örneği: Önder 


Mahallesi, Ankara.’ Ulusal Tasarım Günleri, Tasarım ve Bellek Temalı Ulusal Mekân 


Tasarımı Sempozyumu, ProceedingsBook, pp. 46-56. Trabzon, Türkiye, 2018. 


(ProceedingsBook, ISBN 978-605-66506-6-6) 


2.MESLEKİ FAALİYETLER 


Filiz Bal Koçyiğit, Akustik Klübü’nün kurulması; 


Akustik Klübü olarak Anıtkabir’de ölçüm çalışmaları ve etkinlikler. 


Filiz Bal Koçyiğit , TAKDER (Türk Akustik Derneği) ile Resmi Gazete’de yayınlanan 


éBinaların Gürültüye Karşı Korunması” Yönetmeliğinin çıkarılması çalışmaları ve 2018 


tarihinde çıkarılması. 


Filiz Bal Koçyiğit , Binaların Gürültüye Karşı Korunması yönetmeliği bağlamında Akustik 


Uzman kimliğini oluşturacak A,B,C sınıfı Akustik Uzmanlık eğitimi çalışmalarının 


Yürürlüğe girmesi çalışmaları ve Resmi Gazete’ye gönderilmesi.  


1.1.7. Uluslararası kitap yazarlığı (Tüm kitap yazarlığı / bölüm yazarlığı) 


Ünver, Erdem, (2018) . ‘’Art EducationBased on Public in Turkey’’, in New Horizons in 


EducationSciences – 1, (Turhan Çetin, Almasa Mulaliç, Ayfer Şahin, NudjejmaObraliç – 


Editors), ISBN: 978-613-9-92748-7, pp. 433-451, Lambert Academic Publishing, Riga. 


Ertürk, F. E, Itır Özüdoğru  (2018), Examining Basic Design of OttomanMiniatures as a 


Graphic Design Product,InnovativeApproaches in Social, Human 


andAdministrativeSciences, Gece Kitapevi, Chapter 31, s. 431- 440. 


S. Kuru, Z. Kırkıncıoğlu, (2018), “Silhouette Analysis on Visual Identity of 17 thAnd 19 


th Century EuropeanClothing”, TheMostRecentStudies in ScienceAnd Art, Volume 1, 


Chapter: 35, Gece Publishing, April 2018, Ankara Turkey, ISBN: 978-605-288-356-3, s. 


455-469. 


S. Kuru, T, Seferoğlu, (2018), “Görsel Tasarım İlkeleri Açısından 16. Yüzyıl Kol 


Formlarının İncelenmesi”,  Analysis of Sleeve Forms of the 16th Century in terms of Visual 


Design Principles, Multidisciplinary Studies-4, (Finearts),VolumeII,Art And 


Design,September 2018, ISBN: 978-9940-745-04-2, s. 133-156 



https://www.gecekitapligi.com/Webkontrol/uploads/Fck/social-11012019.pdf

https://www.gecekitapligi.com/Webkontrol/uploads/Fck/social-11012019.pdf
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Ertürk, F. E, Itır Özüdoğru (2018), Examing Basic Desing of OttomanMiniatures as a 


Graphic Design Product, InnovativeApproaches in Social, Human 


andAdministrativeScience, Gece Kitapevi, Chapter 31, s.431-440 


Güneş E.-Ünal B., (2018). Environmental Stressors In The Built Environment: 


Stimulation, Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Gece Kitaplığı. 


7-16, 2018. ISBN: 978-605-288-610-6   


Güneş E.-Ünal B., (2018). Environmental Stressors In The Built Environment:Part Two: 


Coherence, Academic Studies in Architecture, Planning and Desig, Gece Kitaplığı. , 81-91, 


2018. ISBN: 978-605-288-801-8   


 


1.1.8. Ulusal kitap yazarlığı (Tüm kitap yazarlığı / bölüm yazarlığı) 


Pfeiffer Taş S., AndreasTietze - Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati, 5 cilt,,E. 


Yılmaz- N. Demir ,(ed.) Ş. Pfeiffer-Taş,  (ed.yrd), Türkiye Bilimler Akademisi 


Yay.Ankara, 2018. 


2. MESLEKİ FAALİYETLER 


2.1. BİLİMSEL TOPLANTILAR 


2.1.1. Hakemli uluslararası bir kongre, konferans, sempozyum veya çalıştayda sözlü sunum 


/ eser çalışması 


Ünver Erdem, XI. Uluslararası Türk Sanatı /Sanat Etkinlikleri, 8-11 Mayıs 2018, Konya.(sergi) 


Bal Koçyiğit, F., Yıldırım, N.N., Dinç, E. And Yılmaz, F. B. (2018), Effects of Green Finishes 


Indoor Air Quality and Acoustic Comfort in the Aerospace Architecture (poster presentation), 


TASSA 2018: Disruptive Ideas and Technologies, Boston University, USA. 


B. Kocyigit, F., Cagri Bulhaz, and Cilga Resuloglu, (2018), “Noise analysis of urban 


change in the structure of health care up to the present from the beginning of the 


Republican era in Turkey: Case studies from Ankara Numune Hospital”, The Journal of the 


Acoustical Society of America 144, 1659 


(2018); https://doi.org/10.1121/1.5067402.https://asa.scitation.org/doi/10.1121/1.5067402.  


B. Kocyigit, F., Nazli N. Yildirim (2018), “Analysis of the effect on the indoor acoustic 


comfort with the living surfaces in the design studio.”, The Journal of the Acoustical 


Society of America 144, 1738 (2018); The Journal of the Acoustical Society of America , 


Volume 144, Issue 3 , 10.1121/1.5067708.,https://doi.org/10.1121/1.5067708. 


Bal Koçyiğit, F., Yildirim, N.N., Dinç, E. And Yilmaz, F. B. (2018), Effects of Green Finishes 


Indoor Air Quality and Acoustic Comfort in the Aerospace Architecture (poster presentation), 


TASSA 2018: Disruptive Ideas and Technologies, Boston University, USA. 


Ünlü, F. Analysis of Physical Environment Works in the Context of Public Art. XV. 


European Conference on Social and Behavioral Sciences. 1-3 Şubat 2018.  Kuşadası – 


Aydın/Türkiye. 


Melike Selcan Cihangiroğlu. ConsumptionCultureandChangingViews on Architecture 


and Space: SellingLifestyles Through Advertisements. WEI International Academic 


Conference in Barcelona. 13-15 March, 2018. Barcelona, Spain. 


Melike Selcan Cihangiroğlu. Spatial Memory in Films: Analysis of “Alice in 


Wonderland”. XV. European Conference on SocialandBehavioralSciences, Kusadasi, 


Turkey. 1-3 February, 2018.  


Melike Selcan Cihangiroğlu. Effects Of The Presence Of Memory On 


Individuals, SocietiesAndArchitecturalSpaces:TheExample Of “TheGiver”.  



https://asa.scitation.org/author/Kocyigit%2C+Filiz+B

https://asa.scitation.org/author/Bulhaz%2C+Cagri

https://asa.scitation.org/author/Resuloglu%2C+Cilga

https://asa.scitation.org/doi/abs/10.1121/1.5067402

https://asa.scitation.org/doi/abs/10.1121/1.5067402

https://asa.scitation.org/doi/abs/10.1121/1.5067402

https://asa.scitation.org/journal/jas

https://asa.scitation.org/journal/jas

https://doi.org/10.1121/1.5067402

https://asa.scitation.org/doi/10.1121/1.5067402

https://asa.scitation.org/author/Yildirim%2C+Nazli+N

https://asa.scitation.org/doi/abs/10.1121/1.5067708

https://asa.scitation.org/doi/abs/10.1121/1.5067708

https://asa.scitation.org/journal/jas

https://asa.scitation.org/journal/jas

https://asa.scitation.org/journal/jas

https://asa.scitation.org/toc/jas/144/3

https://doi.org/10.1121/1.5067708
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WEI International AcademicConference inRome.November 13-15, 2018. Rome, Italy 


Nur Elif Yurdaçalış (Emiliano Bugatti) – Associazione Italiana di Storia Urbana (AISU) 


Congress 2018 | Multi- Ethnic Cities in the Mediterranean World – History, Culture, 


Heritage | The Istanbul Kadınlar Pazarı  


Nur Elif Yurdaçalış – London Center for Interdisciplinary Research (LCIR) 2019 | The 


Place of Memory and Memory of Place International Conference | The Translation of 


Çanakkale Martyrs’ Memorial 


Ağça, Ö., Akbulut, D., Authenticity, MaterialCultureand Design; IntersectingGrounds of 


YorukCultureandTourism, 12. International Conference Design PrinciplesandPractices: No 


Boundaries Design, Barcelona, 2018 


Ağça, Ö., Endüstri Ürünleri Tasarımı Öğrencileri için Yeni bir Storyboarding Yöntemi, 


ISIDE2018: 3'rd International Symposium on Industrial Design &Engineering, Antalya, 


2018 


Soysal, Z. (2018). HomelessVehicle: an AlternativePerspectivetoExclusionaryDiscourse of 


Urban Poverty. In: VI. INTERNATIONAL CONTEMPORARY URBAN ISSUES 


CONFERENCE ON INFORMALITY. Istanbul: DAKAM. 


Gizem Sazan. 2018. Representation of Architecture in Miniature Parks: The Case of 


Miniaturk. XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Kusadasi, 


Turkey. 1-3 February 2018 


Gizem Sazan. 2018. Cultural Representation, Space and Architecture in Films: The Case 


of “L'Immortelle” (1963., WEI International Academic Conference in Barcelona, Spain, 


12-14 March 2018. 


Gizem Sazan. 2018. Symbols of the Past: Constructing the Image of a Political Identity 


Through Architecture and Ornamentation in Ankara. WEI 2018 Academic Conference in 


Rome, Italy. November 13-15, 2018. 


Cindioglu,C.,AnArchitectural Analysis of HogwartsCastle, Proceedings - SPACE 


International Conference 2018 on ArchitecturalCultureandSociety, 14-15 September 2018, 


London,2018 


Orhan, M., 2018, “The Influences of Change of Function in Architectural Buildings on the 


Urban Space Perception”, 2nd International Urban Environment and Health Congress, 16-


20.04.2018, Kapadokya, Türkiye 


Uysal Bilge, F. (2018). ThePower Of Propaganda: Nazi Architecture. 4th International 


Conference on New Trends in Architecture andInterior Design. 


Uysal Bilge, F. (2018).FromNomadic Life ToRuralDwelling: TheCaglarcaVillage 


(Antalya). ArchDesign’18 / V. International Architectural Design Conference. 


Nadasbaş, S.E., (Mart 2018). Using Art PiecestoCreateShapes on Apparel Design, 


Litvanya  


Nadasbaş, S.E., S. Önemli (Aralık 2018). Şehir Ögelerinin Doğrudan (Biçimsel) Analoji 


Yöntemi İle Giysi Tasarımında Kullanılması,  INFAD III. Uluslararası Moda-Sanat-


Tasarım Kongresi, Ankara 


Nadasbaş, S.E., (Aralık 2018). Türk Hazır Giyim Firmalarında Beden Ölçü Standardı 


Sorunsalı ve VanitySizing (Abartılı Beden) Uygulamaları, INFAD III. Uluslararası Moda-


Sanat-Tasarım Kongresi, Ankara. 


Nadasbaş, S.E., ELİF İREM TEKKILIÇ (Mayıs 2018) Gıda Atıklarının Moda ve Tekstil 


Tasarımında Yeniden Kullanımı, 4th International SymposiumFine Art Arts, Alanya 
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Önemli, S.-Nadasbaş, S.E.,  (3-4 Aralık 2018), Şehir Ögelerinin Doğrudan (Biçimsel) 


Analoji Yöntemi İle Giysi Tasarımında Kullanılması, INFAD 3. Uluslar arası Moda Sanat 


Tasarım Kongresi 


Songül Kuru, Tuba Seferoğlu, “Görsel Tasarım İlkeleri Açısından 16. Yüzyıl Kol 


Formlarının İncelenmesi”, IV. International Symposium on MultidisciplinaryStudies, 27-28 


April 2018, Paris/France. 


Bal Koçyiğit, F.,Bulhaz Ç. and Resuloğlu Ç. (2018)“Noiseanalysis of urban change in 


thestructure of healthcareuptothepresentfromthebeginning of theRepublicanera in Turkey: 


Case studiesfrom Ankara Numune Hospital”.TheJournal of theAcousticalSociety of 


America. Kanada. 


Kınık A., Ermenek Mine Accident in Turkey, 20th Congress of International 


ErgonomicsAssociation (IEA), 26-30 Ağustos 2018, Floransa/ İTALYA 


Esra Seçim, ‘’Moda Ve Tekstil Tasarımında Portfolyo Uygulamaları’’ , III.Uluslararası 


Sanat, Tasarım ve Moda Kongresi, 2018, Ankara. 


Esra Seçim. ‘’Tekstil Baskı Tekniklerinde Alternatif Arayışlar; Cynotape’’ ,  


III.Uluslararası Sanat, Tasarım ve Moda Kongresi, 2018, Ankara. 


Resuloğlu,Ç ve Bulhaz,Ç. (2018)“Mixed-usehighrisecomplexes in Ankara 


andtheirrelationto urban design in the 2000s”,International Congress on 


EngineeringandTechnology Management. Turkey, İstanbul. 


Bulhaz,Ç ve Resuloğlu,Ç. (2018)“Teknolojik gelişmelerin sağlık mekânlarının 


tasarlanmasına olası etkileri”. International Congress on EngineeringandTechnology 


Management. Turkey, İstanbul. 


Uruç, A., ‘ViTalk’ İşitme Engelli Bireylerin Öğrenme, Konuşma ve Dil Becerilerini 


Geliştiren Yardımcı Ürün Tasarımı, ISIDE2018: 3'rd International Symposium on 


Industrial Design &Engineering, Antalya, 2018 


Tozan, Ö., Tora, H., Uslu, B., Unal, B., Design and Implementation of an Expressive 


Mobile Talking Robot: TozTorUs., Electronics 2018 Conference, Lithuania 


 


 


2.1.2. Hakemli ulusal bir kongre, konferans, sempozyum veya çalıştayda sözlü sunum / eser 


çalışması 


Ünver Erdem, Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Sergisi, 26- Ekim- 4 Kasım 2018 


Alanya.(Çalıştay ve Sergi) 


Melike Selcan Cihangiroğlu. Bellek Ve Hayal Gücü İlişkisi: Bellek Mekânlarının Sanal 


Ortamda Yeniden Oluşturulması. III. Ulusal Tasarım Günleri Sempozyumu, Trabzon, 


Turkey. 29-30 September, 2018. 


Erar H., Bilim Merkezlerinde Öğrenme ve Bilim Merkezi-Okul İşbirliğine Yönelik 


BİLMER PROJESİ Uygulamalı Tanıtım Çalıştayı (Bilim Merkezi Yöneticileri, Eğitmenleri 


ve Öğretmenler için). 2-4 Mart 2018. Panelist 


Atıcı, M., “Batı Sitesi”, DOCOMOMO Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel 


Açılımları XIV: Bülent Ecevit University, 27-29 April 2018, Zonguldak. 


Ağça, Ö., Akbulut, D., Maddi Kültür Ve Teknoloji Etkileşiminde Yeni Endüstriyel 


Konargöçerlik, UTAK 2018: Tasarım ve Umut, ODTÜ, Ankara, 2018 


Dilşa Günaydın Temel, ‘Mekânsal Bellek Aktarımında Göçmen Mahalleleri Örneği: 


Önder Mahallesi, Ankara.’ Ulusal Tasarım Günleri, Tasarım ve Bellek Temalı Ulusal 


Mekân Tasarımı Sempozyumu, ProceedingsBook, pp. 46-56. Trabzon, Türkiye, 2018.  
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Kuru S., IV. International Symposium on MultidisciplinaryStudies, 27-28 Nisan 2018 


2.2. FİKRİ MÜLKİYET (Patent, Faydalı Model, Tescilli Tasarım Başvuru Ve Sonuçlanan 


Çalışmalar) 


2.2.1. Patentler 


Güneş E.-Ünal B., Yüzeyi genişleyebilen bir yön bulma levhası. 2018/21332. Referans 


No: 16693/54. 


Ünal B., 2018/18453 Gazlı ocaklar için pişirme kabı sabitleyici (Araştırma Aşamasında) 


2.2.2. Faydalı Model 


Güneş E.-Ünal B., Açık ofisler için ayarlanabilir ayırıcı duvar. 2018/16070. Referans No: 


16693/50 


Ünal B., 2018/16071 Açık Ofisler İçin Ayarlanabilir Ayırıcı Duvar(Araştırma Aşamasında) 


2.2.3. Tescilli Tasarım 


Bulhaz,Ç.,TED (Türkiye Eğitim Derneği) Kayak Takımı Kurumsal Kimlik ve Logoları 


Tasarımı 


Güneş E.-Ünal B., Açık Ofisler İçin Yüksekliği Ayarlanabilir Bölücü Panel. 2018/07920. 


Referans No: 16693/52. 11.01.2019 tarihinde tescil kararı çıktı 


Ünal B., 2018/07921Pişirme Kabı Sabitleyici, 07.01.2019 tarihinde tescil kararı çıktı 


2.3. YARIŞMA VE ÖDÜLLER (Ulusal Ve Uluslararası Yarışma, Sergi Ve Defile) 


2.3.1. Uluslararası Yarışmalar (Ödül alan çalışmalar) 


Bulhaz, Ç. and Resuloğlu, Ç. (2018) “YinYangMultifunctionalBench (Street Furniture 


Design Category)”A Design AwardCompetition 2017-18.İtalya/Milano. (runner-up) 


Uruç A., -A’ Design Award&Competition – InDifferentlyAbledandAsssitance Design 


Category – IronAward - VITALK 


Ünal B., Design Turkey, Conceptual Design Award, 2018 


Ünal B., A’Design Award & Competition 2017 , Street Furniture Design , Silver A' Design 


Award 


Ünal B., A’Design Award & Competition 2017 , Furniture Accessories, Hardware and 


Materials Design, Iron A' Design Award 


Ünal B., A’Design Award & Competition 2017 , Digital and Electronic Devices Design, 


Runner-Up 


Uruç A., -Design WeekTurkey – Urban ProductsConceptual Design Award – DEFADA 


Verimlilik Sağlayan Buzdolabı Tasarımı 


Uruç A., -Design WeekTurkey – Home&OfficeEquipmentand Accessories Conceptual 


Design Award – OLI Termos Tasarımı  


2.3.2. Ulusal Yarışmalar (Ödül alan çalışmalar) 


Uruç A., -IMMIB Industrial Design Competition – Metal Kitchen Appliance – OLI Termos 


Tasarımı 


Uruç A., -Automotive Design Competition – Component Design Competition – PONOS 


Bebek Koltuğu Tasarımı 


2.3.3. Sergi Açma Defile Düzenleme 


Ünver Erdem, Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Sergisi, 26- Ekim- 4 Kasım 2018 


Alanya.(Çalıştay ve Sergi) 


Ozudogru, ITIR. SOLO EXHIBITION, 5. Uluslararası Türk Kültür ve Sanatlarını 


Tanıtma Çalıştayı ve Sempozyumu, 21-25 Mart 2018, Universitas, Tphilisensis, Tiflis, 


Gürcistan (Jürili) 
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Ozudogru, ITIR. XI. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi Sanat 


Etkinlikleri, 09-11 Mayıs 2018, Konya. (Jürili) 


Ozudogru, ITIR. 2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu ve Sergisi, 19-20-21 Nisan 


2018, Fırat Üniversitesi, Elazığ. (Jürili) 


Ozudogru, ITIR. International Symposium on Human andSocialSciences, 07-09 April 


2018, Antalya (Jürili) 


Ozudogru, ITIR. 6th International Conference “Diaspora, Transnationalism, 


Transculturalismand Inter-cultural Communications as newforms of socialcapital”, 12-17 


January 2018, Ohrid, Makedonya (Jürili) 


Nadasbaş, S.E., (Mart 2018), AllFourOne, Litvanya (Kişisel Sergi) 


Nadasbaş, S.E., (Aralık 2018), Eser Adı: Mahrem, INFAD III. Uluslararası Moda-Sanat-


Tasarım Kongresi  Ankara(Karma Sergi) 


Nadasbaş, S.E., (Aralık 2018), Eser Adı: Suretler, INFAD III. Uluslararası Moda-Sanat-


Tasarım Kongresi Ankara (Karma Sergi) 


Kuru S., “AllFourOne”University of AppliedSciences, Art and Creative Technologies 


Faculty, lithuania, Vilnius, Vilnius Kolegija, 5-9 March 2018 


Kuru S., 8 Mart Dünya Kadınlar Günü III. Uluslararası Jürili Karma Sergi, Çankırı Karatekin 


Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, 08-15 Mart 2018, Çankırı 


Seçim E., “AllFourOne” International PersonalExhibition, Vilniaus, Lithuania, 2018 


Kişisel Sergi. 


Seçim E.,  8 Mart Dünya Kadınlar Günü ,  Çankırı Karatekin Üniversitesi, 08.03.2018. 


Karma Sergi. 


F.EmelErtürk,InternationalSymposıum On Human AndSocıalScıences – Antalya, 7-9 


Nisan 2018. 


F.Emel Ertürk,II. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu, 19-21 Nisan 2018, Elazığ. 


F.Emel Ertürk,SanatveTasarımdaKuram, Sempozyum&Sergi, İstanbul Aydın 


Üniversitesi, GüzelSanatlarFakültesi, 8-9 & 8-23 Şubat 2018, İstanbul 


F.Emel Ertürk, XI. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi Ve Folkloru Kongresi/Sanat 


Etkinlikleri, 09-11 Mayıs 2018-Konya 


F.Emel Ertürk, 6th International Conference and Exhibition, “Ohrid –Vodici, 2018”- Ohrid, 


12-18 January 2018 


F.Emel Ertürk, X. International Turkıc Art, HistoryAndFolkloreCongress / Art Activities, 


24-29 April 2018, Kazan/Tatarstan-Russia 


F.Emel Ertürk, 21.Kişisel Sergi, “AKRİLİKLER”,IvaneJavakhishvili Tiflis Devlet 


Üniversitesi,20-25.Mart. 2018 Tiflis/Gürcistan. 


F.Emel Ertürk,ÜAK Sanat Dalları Eğitim Konseyi, Büyük Buluşma Sergisi 2018, 


Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi, Büyük Buluşma 2018, Güzel 


Sanatlar Ve Tasarım Fakülteleri Öğretim Elemanları Sergisi, Erciyes Üniversitesi Güzel 


Sanatlar Fakültesi, 4 Mayıs 2018- 16 Mayıs 2018. 


F.Emel Ertürk, Kadınların Rengi Karma Resim Sergisi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi, 


12-21 Mayıs 2018,Ankara 


1.5. ARAŞTIRMA PROJESİ YAPMA VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ (ALP, 


BAP, LAP...) 


Toros S. ATÜ-LAPA-1718-04: Yenilikçi Ürün Geliştirme: Oyuncak Tasarımı 
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Toros S. ATÜ-LAPB-1718-01: A'DesignAward: Aydınlatma Ürünleri ve Proje Tasarımı 


Yarışması 


3. EĞİTİM FAALİYETLERİ 


3.1. LİSANSÜSTÜ TEZLER (Tamamlanmış Olanlar) 


Önür S., Gözde Zengin, “Kullanıcı Beklentileri Doğrıultusunda Genç Odası Tasarım 


Kriterlerinin Belirlenmesi”. Doktora Tezi / 2018 (Tek danışman) 


Akdede, N.(2018). Evaluation of Temporary Housing Units with Multi-Criteria Decision 


Making Methods.(Master Thesis) 


Pfeiffer Taş S., Elif Kazancıoğlu- Batılılaşmanın Mimari Boyutunda Dönüşümün Bir 


Temsili: HovsepAznavuryan'ın Art Nouveau Tarzı Eseri Gülbenkyan Han –İç Mimarlık ve 


Çevre Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans Tezi 


Varol, E. (2018). İlaç ambalajı tasarımlarında karşılaşılan özgünlük sorunları ve uygulama 


çalışmaları, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi 


3.2. ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISINI – BÖLÜM AİDİYETİNİ GELİŞTİRMEYE 


YÖNELİK ÇALIŞMALAR 


Öğrenci çalışmaları sergi organizasyonu:  


GSTMF bölümleri her akademik yarıyıl, öğrenci çalışmalarından oluşan sergiler 


düzenlemekte ve düzenleme süreçlerine öğrencileri de dahil etmektedir. 


Bölümlerin müfredatlarında bulunan dersler kapsamında teknik geziler düzenlenmiştir.  


Öğretim elemanları önderliğinde seminer ve çalıştaylar düzenlenmiştir. 


* Tural E., Cep Sergi (Öğrenci Fotoğraf Sergisi)-Grt231 Fotoğrafçılık Dersi Kapsamında 


* Tural E., Linol Baskı Sergisi (Öğrenci Baskı Resim Sergisi) Özgün Baskı I Dersi 


Kapsamında 


* Tural E., 4. Özgün Baskı Çalıştayı-Özgün Baskı I Dersi Kapsamında 


* Özsuca F.,  Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde Atılım, Karabük ve Gazi Üniversiteleri 


Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümleri 1. Sınıf Temel Tasarım Stüdyoları kapsamında 


“Temel Tasarım Çalıştayı” düzenleme ve yürütme. 


* Varol, E., “Tasarımda Anlam” Grafik Tasarım Çalıştayı, Atılım Üniversitesi GSTMF , 


Grafik Tasarımı Bölümü Çalıştay Yürütücülüğü, 19.12.2018 


* Özkoyuncu, Mehmet M. “Tasarımda Anlam” – Grafik Tasarım Çalıştayı, Atılım 


Üniversitesi GSTMF, Grafik Tasarımı Bölümü, 19.12.2018 - Çalıştay Yürütücülüğü. 


* Seçim E., Doğal Boyama Workshop düzenleme. Tekstilde Yaratıcı Yaklaşımlar Dersi 


Kapsamında 21.12.2018. 


* Metin T., Atılım Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Topluluğu Arduino Çalıştayı 


21 Aralık 2018 Çalıştay Eğitmeni 


Öğrencilerin motivasyonunu arttırmaya yönelik, piyasada kendi alanlarında öne çıkan 


meslektaşları ile söyleşiler düzenlenmiştir.  


* Kınık A., Prof. Jasjit Singh, Lecture on Form and Creative Process Başlıklı sunum 


organizasyonu. 


Tasarım stüdyolarının 7/24 açık olabilmesi ve stüdyolarda öğrencilerin gerektiği zaman 


öğretim elemanları ile işbirliği içerisinde çalışabileceği ortamlar sağlanmıştır.  


Güzel Sanatlar Ortak Dersler Bölümü: 


Atılım Üniversitesinde bulunan fakültelerin öğrenci çalışmalarını içeren sergi, konser, 


performans gösterileri düzenlenmiştir. 


Güzel Sanatlar Ortak Dersler Bölümü, öğrencilerin ilgisini çekebilecek disiplinlerarası 


çalışmalar yapmaya yönelik seçmeli dersler açmıştır.  
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Ayrıca, yeni medya olarak tanımlanan sanat-teknoloji ilişkili yeni dersler açılması ile kendi 


alanları için de faydalı uygulama çalışmaları yapabilmelerinin başarılarını artırıcı önemli 


bir faktör olduğu görülmüştür. 


Fakültede bulunan bölümler için üniversite kütüphanesinde bulundurulmak üzere alanlarla 


ilgili yayınların alımı sağlanmıştır. Öğrencilerin araştırma yapmak için motivasyonları 


arttırılmaya çalışılmıştır. 


Ulusal ve uluslararası yarışmalara öğrencilerin katılımını arttırmaya yönelik çalışmalar 


yapılmıştır. Öğrenci yarışma katılımları arttırılmış ve öğrenciler ödül almıştır. 


Sektörel işbirliği projeleri geliştirilmiştir. 


* MTT 201 dersi kapsamında (Kocatepe Kahve Evi ile) 


4. SOSYAL – KÜLTÜREL FAALİYETLER 


Ünver E., Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Sergisi, 26- Ekim- 4 Kasım 2018 


Alanya.(Çalıştay ve Sergi) “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ”, Uluslararası Jürili 


Karma Sergi, Karatekin Üniversitesi, Çankırı. 


Ünver E., Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Sergisi, 26- Ekim- 4 Kasım 2018 


Alanya.(Çalıştay ve Sergi)BRHD Sergisi,2 Nisan 2018, Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi, 


Ankara. 


Ünver E., Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Sergisi, 26- Ekim- 4 Kasım 2018 


Alanya.(Çalıştay ve Sergi)ÜAK Öğretim Elemanları Sergisi, Mayıs 2018, Kayseri. 


Pfeiffer Taş S.,Güzel Sanatlar Ortak Dersler Bölümü, 7.11.2018 tarihinde ART 292 İşaret 


Dili dersi öğrencileri tarafından hazırlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma ve 


Cumhuriyet Konseri etkinliğini yapmıştır. Etkinlik, bütün üniversitenin öğrencileri ve 


mensuplarının yüksek katılımı ile gerçekleşmiş ve büyük bir beğeni toplamıştır. Bölümün 


diğer bir etkinliği ise 9.11.2018 tarihinde açılışı gerçekleşen ART 262 Geleneksel Çini 


Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar dersi kapsamında 10 Kasım için Atatürk konusunun 


işlendiği Özlemle Anıyoruz adlı öğrenci çalışmaları sergisidir.  ART 266 Takı Tasarımı 


Dersi öğrenci çalışmaları 26.12. 2018 tarihinde Alice in Wonderland adlı sergi ile 


sunulmuştur.  


ART 286 Sanat Eserlerinde Basit Onarım Teknikleri Öğrenci Çalışmaları Sergisi 


28.12.2018 tarihinde açılmıştır. Aynı gün ART 235 Çok Sesli Koro dersi kapsamında Yeni 


Yıl Konseri öğrenciler tarafından verilmiştir.  


Pfeiffer Taş S., Türkiye Tarih araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak da, 6 


Mart 2018 tarihinde, ‘Kültürel Mirasın Korunmasında Türk Hukukçulara Düşen Ulusal ve 


Uluslararası Görevler’ adlı bir konferans düzenlenmiştir. TÜTAM tarafından düzenlenen 


diğer bir konferans da Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu tarafından verilen, ‘ Bir Cumhuriyet 


Mucidinin Öyküsü’ adlı etkinliktir. 4 Aralık 2018 tarihinde ise, Avusturya Bilimler 


Akademisi Antik Kültür Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. AndreasPülz 


merkez faaliyetleri kapsamında, ‘New Research on theByzantineMonuments at Side’ adlı 


bir konferans vermiştir.  


Toros S.,  ‘Süt ve Terlik’ (Dijital Hikâye). Birleşmiş Milletler Kadın Birimi öncülüğünde 


'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele için 16 Günlük Aktivizm etkinliği, Hacettepe 


Üniversitesi, 15-16 Kasım 2018. http://www.digitalstoryhub.org/Turuncu-Dijital-


Hikayeler-Doyasiya-Kadiniz-Gonlumuzce-Variz 


Saygılı B. B., ALL FOR ONE EXHIBITION, 5-9 Mart 2018, VilniausKolegija.-Kişisel 


Sergi 
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Saygılı B. B., 8. Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi 2019, Çankırı Üniversitesi, Karma 


Sergi 


Nur Elif Yurdaçalış (Emiliano Bugatti) – Summer School in Italy 2018 | Mimarlık 


öğrencileri için mimari gezi ve eskiz çalıştayı 


Erar H., 9 Ekim 2018, Doç.Dr.AlperÇalgüner “Tarihin En Temel Kanıtı: Kullanım Ürünü” 


Erar H., 16 Ekim 2018, “Oyun Tasarımında Göz İzleme Uygulaması” 


Erar H., 23 Ekim 2018, Merve Demirci, “Sohbet Araçlarında Tasarım” 


Erar H., 30 Ekim 2018, Ebru Öztürk, “Cam Boncuk ve Mine Sanatı Atölyesi” 


Erar H., 6 Kasım 2018, Prof.Dr. Türkan Merdol, “Beslenmenin Geleceği” 


Erar H., 13Kasım 2018, Didem Mengü ve Öykü Turgut, “Ahşap ve Kağıt Model Üretimi 


Atölye Çalışması” 


Erar H., 20 Kasım 2018, Dr. Pınar Olgaç, “Pul Tasarım Atölyesi” 


Erar H., 27 Kasım 2018, Doğu Gündoğdu, “Sanat Kitabı Tasarımı” 


Erar H., 24-28 Aralık 2018, Popüler Bilim Poster Sergisi 


Erar H., 5. sınıfların Türkçe Ders Kitabında “Nikola Tesla” yazısı, SEBİT 


Özsuca F.,  ETAK, Endüstriyel Tasarım Akademik Kurul Toplantısı katılımı, Bileceik 


Şeyh Edebali Üniversitesi, 4-5 Mayıs 2018 


Özsuca F.,  Design Week Turkey 2018 kapsamında ETMK 30. Yıl Sergisi koordinatörü, 


16-18 Kasım 2018 


Özsuca F.,  Design Week Turkey 2018 kapsamında ETMK 30 yıl 30 öğrenci 30 proje sergi 


koordinatörü, 16-18 Kasım 2018 


Özsuca F.,  Design Week Turkey 2018, UniZone Atılım Üniversitesi EÜT Bölüm standı 


kurulması, öğrencilerin katılımı koordinatörlüğü, 16-18 Kasım 2018 


Cindioglu, C., Workshop -Bosphorus SMLXL, Yeditepe University, the 4th Istanbul 


Design Biennial, Akbank Sanat, 31 October, 2018 


Orhan M.,ERASMUS+, STAFF MOBILITY FOR TEACHINGMOBILITY PROGRAM, 


UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC- Barcelona Tech), 26.05-


03.06.2018, Barcelona, Spain 
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Atılım Meslek Yüksekokulumuz bilgi toplumuna geçiş sürecinde, ihtiyaç duyulan nitelikli 


insan gücünün yetiştirilmesinde gereğini yerine getirmek amacıyla kurulmuştur. Meslek 


Yüksekokulu öğrencilerimizin çağdaş ve evrensel ilkeleri özümseyen, bilgi ve becerilerle 


donanmış, iş piyasasının beklentilerine uygun yetişmeleri hususunda çalışır. Toplamda 4 


dönem ders alan öğrencilerimiz, kamu/özel kurum ve kuruluşlarda yapacakları uygulamalı 


eğitimle bilgi ve becerilerini pekiştirme ve geliştirme imkânı bulacaklardır. 


Atılım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesindeki tüm Programlar, Bologna Süreci’nde 


Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) kapsamında tanımlanan 5. Düzey 


(Önlisans Eğitimi) Yeterliliklerini sağlamaktadır. 


Adalet Programımız, Adalet Bakanlığı bünyesinde, yazı işleri müdürlüğü, icra müdürlüğü ve 


icra müdür yardımcılığı, ceza infaz kurumları müdürlüğü, ceza infaz memurluğu, zabıt 


kâtipliği gibi kadrolarla, diğer kamu kurumlarındaki hukuk birimlerinde, noterlerde, 


bankaların ve diğer özel kurumların hukuk birimlerinde, avukatlık bürolarında nitelikli ara 


insan gücü "Adalet Meslek Elemanı" ihtiyacının karşılanması amacıyla kurmuştur. Bunun 


yanı sıra mezunlarımız DGS’de (Dikey Geçiş Sınavında) başarılı olmaları halinde, Hukuk 


Fakültelerine dikey geçiş yapabilme imkânına da sahiptir. 


Ön lisans düzeyinde mesleki yüksek eğitim öğretim hizmeti veren Adalet Programımız, 


ülkemizdeki hukuk ve adli hizmetler alanında ihtiyaç duyulan nitelikli adli personeli, 


günümüz ve geleceğin mesleki ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan müfredata uygun olarak 


yetiştirerek, temel hukuk bilgisine sahip, uygulamayı bilen ve teknolojiyi takip eden 


öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yine, Programımız çağdaş ve evrensel değerleri 


özümseyen, kendisini güncelleyebilen, uygulama becerisi kazanmış mezunlar yetiştirmeyi 


kendisine görev bilmektedir. İş olanaklarının oldukça fazla olduğu bir alan olan Adalet 


Programında, adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve 


uygulamaya yönelik bilgiler verilmektedir. Bu bağlamda, programımızın müfredatını ağırlıklı 


olarak hukuk dersleri oluşturmaktadır. Bununla birlikte, bu derslerin yanı sıra, öğrencileri 


mesleğe/uygulamaya en iyi şekilde hazırlamak için bilgisayar, klavye kullanımı, büro 


yönetimi ve muhasebe gibi dersler de verilmektedir.  


Hukuk ağırlıklı ders içeriklerine ek olarak; öğrencileri mesleğe/uygulamaya en iyi şekilde 


hazırlamak için bilgisayar, klavye kullanımı, büro yönetimi ve muhasebe dersleri ile 


tamamlanmış hayata hazırlayan müfredat sunmaktayız. 


Programın amacı, Ülkemizdeki hukuk ve adli hizmetler alanında ihtiyaç duyulan nitelikli adli 


personeli, günümüz ve geleceğin mesleki ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan müfredata uygun 


olarak yetiştirerek, temel hukuk bilgisine sahip, uygulamayı bilen ve teknolojiyi takip eden 


öğrenciler yetiştirmektir. 


Bölüm mezunlarımız aynı zamanda Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmak koşulu ile Hukuk 


Fakültelerine dikey geçiş yapabilme imkânı kazanmaktadır.  
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Programın Yeterlilikleri şu şekildedir: 


1. Adalet hukuk hizmetleri sektöründe çalışanların bilmesi gereken genel ilke ve kuralları 


bilir. 


2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını, Kanun ve yönetmelikleri, Türk yargı sistemini bilir. 


3. Bürolardaki hiyerarşiyi bilir ve bürolarda daha iyi çalışma ortamı hazırlar. 


4. Bilgisayar işletmenliği web tasarımı yapabilme becerisine sahiptir. 


5. Büroların ihtiyacını karşılayacak dosyalama ve arşivleme çalışmalarını yürütür. 


6. Her türlü yazışma işlemini yapar. 


7. Adalet Bakanlığı UYAP teknolojisini ve kullanımını bilir. 


8. Genel anlamda muhasebe becerisine sahiptir. 


9. Sorumluluk alır ve kendisine verilen yetki sınırları içinde alınan kararları yürütür. 


10. Mesleki çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama 


yeteneğini geliştirir. 


11. Analitik düşünür ve problemler karşısında hızlı karar verir. 


12. Yeni gelişmeleri bağımsız olarak öğrenir ve öğrendiklerini paylaşır. 


13. Adalet Bakanlığı yapısını bilir ve protokol kuralları çerçevesinde iletişim kurar. 


14. Kurumu temsil etme ve diğer çalışanları örnek olabilme adına resmi ortamlarda protokol 


bilgisini kazanma ve mesleki etiğin gerektirdiği sorumluluklar konusunda bilinçlidir. 


15. Adalet Hukuk hizmetleri alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, 


sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine 


sahiptir ve bu konuda sürekli kendini geliştirir. 


16. Adalet-Hukuk alanına ilişkin yenilikleri takip eder, gerekli olanları öğrenir ve geliştirir. 


17. Adalet-Hukuk mesleği ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, 


üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir ve takım 


çalışmasına uygun davranır. 


18. Toplantı, tören, davet ve ziyaretlere ilişkin zaman, mekân ve protokol düzenlemelerini 


yapar. 


 


 








Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2017 Resmi Gazete Sayısı: 30098 


ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS 


EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 


  


BİRİNCİ BÖLÜM 


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 


Amaç 


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atılım Üniversitesindeki eğitim-öğretim ve 


sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir. 


Kapsam 


MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atılım Üniversitesine bağlı yükseköğretim 


programlarında ön lisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin 


hükümleri kapsar. 


Dayanak 


MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 


Kanununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 


Tanımlar 


MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 


a) Bölüm Başkanı: Atılım Üniversitesi bünyesindeki bölümlerin başkanlarını, 


b) Dekan: Atılım Üniversitesi bünyesindeki fakültelerin dekanlarını, 


c) Fakülte kurulu: Atılım Üniversitesi bünyesindeki fakülte kurullarını, 


ç) Kredi/AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredisini, 


d) Mütevelli Heyeti: Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 


e) Öğrenci İşleri Direktörlüğü: Atılım Üniversitesi Öğrenci İşleri Direktörlüğünü, 


f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını, 


g) Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü, 


ğ) Senato: Atılım Üniversitesi Senatosunu, 


h) Üniversite: Atılım Üniversitesini, 


ı) Yönetim Kurulu: Atılım Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek 


yüksekokullarının yönetim kurullarını, 


i) Yüksekokul kurulu: Atılım Üniversitesi bünyesindeki yüksekokul ve meslek 


yüksekokullarının kurullarını, 


j) Yüksekokul müdürü: Atılım Üniversitesi bünyesindeki yüksekokulların ve meslek 


yüksekokullarının müdürlerini 


ifade eder. 


İKİNCİ BÖLÜM 


Eğitim-Öğretim, Kayıtlar, Programlar ve Dersler 


Eğitim-öğretim yılı 


MADDE 5 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı her biri 16 haftalık iki yarıyıldan oluşur. 


Yarıyıllara yarıyıl sonu sınav süreleri de dâhildir. Uzun süreli yaz stajı yapılması zorunlu olan 


programlarda yapılması gereken ders saatleri azaltılmamak koşulu ile bu süre Senato onayı ile 


kısaltılabilir. Dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir. Bu yarıyıllar dışında ayrıca isteğe bağlı 


yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretimi, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yürütülür. Akademik 


yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ait hususlar, 


Üniversite tarafından ilan edilen akademik takvim ile düzenlenir. 


Öğrencilerin kabulü 


MADDE 6 – (1) Eğitim-öğretim programlarına kabul edilecek öğrenci kontenjanları 


Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilir ve bu 


kontenjanlar Rektörlük tarafından gerekli yerlere bildirilir. 







Yatay geçiş yolu ile kabul 


MADDE 7 – (1) Üniversitenin programlarına Üniversite dışından veya içinden yatay 


geçiş başvuruları ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uyarınca yapılır. 


Değişim programları ve özel öğrenci olarak ders alma 


MADDE 8 – (1) Üniversiteden değişim programı kapsamında veya özel öğrenci olarak 


ders alan öğrenciler; başka bir üniversitenin kayıtlı öğrencisi yahut mezunu olan, ulusal ve 


uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak Üniversitenin 


ön lisans veya lisans programlarında, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belli sürelerde ders 


alarak öğrenim gören öğrencilerdir. Bu durumdaki öğrencilere diploma ve unvan verilmez 


ancak kayıt oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Bu 


öğrencilerin daha sonra Üniversiteye kayıt olmaları halinde, Üniversitede almış oldukları ders 


ve notlarından ilgili yönetim kurulunca uygun görülenler, bu öğrencilerin ortalama 


hesaplarına katılabilir. Özel öğrencilerin lisans düzeyindeki derslere kabulü ilgili yönetim 


kurullarının kararı ile yapılır. Bu durumdaki öğrenciler, en fazla iki ders almaları halinde 


Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ders ücretlerini, üç ve daha fazla ders almaları halinde 


ise her bir yarıyıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen yarıyıl öğretim ücreti tutarlarını 


öderler. Değişim programı kapsamında veya özel öğrenci olarak yaz öğretimi programından 


ders almak istemeleri halinde ise Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen yaz öğretimi ders 


ücretlerini öderler. 


(2) Değişim programı kapsamında veya özel öğrenci olarak başka üniversiteden ders 


alan Üniversite öğrencileri; Üniversitenin kayıtlı öğrencisi iken, ulusal ve uluslararası öğrenci 


değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir 


yükseköğretim kurumundan ders alan öğrencilerin aldığı ders veya uygulamaların kredileri, 


ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin 


yerine sayılabilir. Bu durumdaki öğrenciler Üniversitede kayıtlı bulundukları sürece kayıtlı 


bulundukları program için uygulanan öğretim ücreti tutarlarını aynen ödemeye devam ederler. 


Ayrıca bu kapsamda başka bir üniversitenin yaz öğretimi programından ders almak istemeleri 


halinde Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen yaz öğretimi ders ücretlerini öderler. 


Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine 


dâhildir. 


(3) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili 


yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli 


olduğunu Üniversitece istenilen usulde belgelemeleri gerekir. 


İlk kayıt işlemleri 


MADDE 9 – (1) Üniversitenin herhangi bir düzeydeki eğitim-öğretim programına kabul 


edilen öğrencilerin kayıt işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ÖSYM tarafından 


belirlenen tarihlerde Üniversitece kayıt için aranan tüm şartların yerine getirilmesi ve istenilen 


belgelerin sunulması kaydı ile yapılır. Kayıt için zamanında başvurmayan, öğretim ücretini 


ödemeyen, istenilen şart ve belgeleri sağlamayan öğrencilerin kayıtları yapılmaz. 


Ücretler 


MADDE 10 – (1) Üniversitede öğretim ücretlidir. Öğretim ücret tutarları ile ödeme usul 


ve esasları her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve akademik takvimde belirlenen 


tarihlerde ödenmesi gerekir. Öğretim ücretlerinin bu tarihlerde ödenmeyerek akademik 


takvimde belirlenen geç/cezalı ödeme tarihlerinde ödenmesi halinde ise Mütevelli Heyeti 


tarafından belirlenen gecikme ücreti ile birlikte ödenmesi zorunludur. Öğretim ücretini 


ödemeyen veya eksik ödeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez. 


(2) (Değişik:RG-2/10/2018-30553) “Mezuniyet için not ortalamasına katılmayan 


dersler hariç olmak üzere, en fazla iki dersi kalan öğrenciler, iki ders karşılığı ücreti, üç ve 


daha fazla ders almaları halinde ise her bir yarıyıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen 


yarıyıl öğretim ücreti tutarlarını öderler.” 







(3) İlgili mevzuatta belirlenen azami öğrenim süresini aşan öğretim süreleri ile bu 


durumdaki öğrencilere tanınacak ek sınav hakları için ödenecek öğretim ücreti ve diğer ücret 


tutarları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. 


Yarıyıl kayıtları 


MADDE 11 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında, akademik takvimle ilan edilen 


tarihlerde öğrenim ücretlerini ödeyerek ve durumlarına uygun ders programlarını 


danışmanlarına onaylatarak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıt yenileme ve ders 


programlarını onaylatma işlemlerinin yapılması tümü ile öğrencilerin sorumluluğunda olup, 


bu işlemleri öğrencilerin bizzat kendilerinin yapmaları gerekir. 


(2) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam 


edemez ve bu derslerin sınavlarına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin 


sınavı ve notu iptal edilir. 


(3) Mazeretleri nedeni ile belirtilen süre içinde kaydını yenileyemeyen öğrenciler, 


mazeretlerinin ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunca kabulü 


halinde kurulca belirlenecek süre içinde kayıtlarını yenileyebilirler. 


(4) Öğretim ücretini ödemeyen ve kaydını yenilemeyen öğrencinin kaydı askıya alınır. 


Öğrenciler bu süre içerisinde öğrencilik haklarından yararlanamazlar ve bu şekilde geçen süre 


öğretim süresinden sayılır. Bu durumdaki öğrencilerin, kayıtlarını yenilemeyerek öğretim 


ücretini ödemedikleri tüm yarıyılların öğretim ücreti tutarlarının yüzde ellisini ödeyerek 


kayıtlarını yenilemeleri mümkündür. Dört yıl üst üste öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin 


Üniversiteden kayıtları silinir. 


Ders programları 


MADDE 12 – (1) Lisans öğrenimi süresince izlenecek ders programları ve derslerin 


yarıyıllara dağılımı ilgili bölümce düzenlenir ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu 


kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. 


Zorunlu, seçmeli ve ön koşul dersleri 


MADDE 13 – (1) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci 


kayıtlı olduğu programın zorunlu derslerini ve ders programında belirtilen sayıda ve türde 


seçmeli dersi almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler öğrencinin kayıtlı bulunduğu bölüm 


başkanlığı/yüksekokul müdürlüğünce kararlaştırılır. 


(2) Senato tarafından belirlenen dersler için muafiyet sınavı açılabilir. Muafiyet 


sınavında başarılı olanlar bu derslerden kendi istekleri üzerine muaf tutulur. Bu şekilde muaf 


tutuldukları derslere ait değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir. 


(3) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği esaslara uygun olmak kaydı ile 


Senato tarafından uygun görülen dersler kısmen ya da tamamen uzaktan öğretim yoluyla 


verilebilir. 


(4) Bir dersin alınabilmesi için bu dersten önce alınarak başarılmış olması gereken derse 


ön koşul dersi denir. Ön koşullu dersler ve ön koşulları, ön koşullu dersi veren bölüm 


tarafından belirlenir ve ilgili bölümün bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokul kurulunun önerisi 


üzerine Senato tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir. 


(5) Bir dersin alınabilmesi için bu ders ile birlikte alınması gereken derse ortak koşul 


dersi denir. Ortak koşullu dersler ve ortak koşulları, ortak koşullu dersi veren Bölüm 


tarafından belirlenir ve ilgili bölümün bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokul kurulunun önerisi 


üzerine Senato tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir. 


Derslerin kredi değeri 


MADDE 14 – (1) Bir dersin kredi değeri, öğrencinin o dersi başarıyla 


tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümü (teorik ders, uygulama, staj, 


seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler) göz önüne alınarak ve bir yarıyıllık eğitim 30 


kredi olacak şekilde belirlenir. Proje, staj ve alan çalışması gibi derslere de kredi verilir. 


(2) Not ortalamalarına katılmayacak dersler Senato tarafından tespit edilir. 







Ders yükü 


MADDE 15 – (Değişik:RG-6/8/2017-30146) 


(1) Ders yükü, öğrencinin bir yarıyılda almakla yükümlü olduğu derslerin kredi toplamı 


olup her yarıyıl için 30 kredidir. Not ortalamasına katılmayan dersler hariç öğrenciler en fazla 


33 kredi ders alabilirler. Öğrencilerin ders yükü, genel not ortalamalarının en az 2,00 olması 


koşulu ile en fazla 7 kredi artırılabilir. Genel not ortalaması 2,50 ve üzeri olan öğrencilerin 


ders yükü en fazla 12 kredi, 3,00 ve üzeri olan öğrencilerin ise 15 kredi artırılabilir. Çift 


anadal ve yandal programlarına kayıtlı öğrencilerin alacakları toplam ders kredileri bu 


sınırlamalara tabidir. 


Çift anadal programları 


MADDE 16 – (1) Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere bir başka lisans programında 


çift anadal yapma hakkı tanınabilir. Çift anadal programlarına ait hususlar Senato tarafından 


belirlenir. 


Yandal programları 


MADDE 17 – (1) Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere kendi lisans programına ek 


olarak bir yandalprogramına kayıt hakkı tanınabilir. Yandal programı ayrı bir lisans programı 


anlamını taşımaz. Yandal programlarına ait hususlar Senato tarafından belirlenir. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


Notlar, Değerlendirme ve Başarı Durumları 


Devam zorunluluğu 


MADDE 18 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının 


gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır. 


(2) Öğrencilerin derse devam durumları öğretim elemanı tarafından izlenir. Derse 


devam durumlarının ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya veya yarıyıl harf notuna 


katkısı öğretim elemanınca yarıyıl başında öğrencilere verilen ders izlencesinde açıklanır. 


Sınavlar ve değerlendirme 


MADDE 19 – (1) Öğrenciler ara sınav ve çalışmalarından başka bir de yarıyıl sonu 


sınavına tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınav tarihleri bölüm 


başkanlığı veya dekanlık/yüksekokul müdürlüğü tarafından yarıyılın ilk ayı içinde ilan edilir. 


Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler bölüm başkanlığı veya dekanlık/yüksekokul müdürlüğü 


onayı ile gerçekleşir. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeksizin 


yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve 


zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu 


sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak 


öğretim elemanı tarafından takdir olunur. 


(2) Öğrencinin bağlı olduğu bölüm başkanlığınca haklı ve geçerli görülen bir nedenle 


herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı verilir. Uygulamalı dersler için 


mazeret sınav hakkı verilmez. 


(3) Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen dersler ilgili bölümce 


saptanarak Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bildirilir. Bu durumda, yarıyıl sonu ders notu 


öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir. 


(4) Bir ders ve o dersin uygulama ve/veya laboratuvarı ayrı ayrı değerlendirilebilir. Bu 


takdirde bu maddedeki hükümler ders ve uygulama ve/veya laboratuvara ayrı ayrı uygulanır. 


(5) Yarıyıl sonu ders notu öğretim elemanlarınca öğrenci bilgi sistemine girildiği anda 


kesinleşir. 


(6) Her türlü sınav evrakı 5 yıl süre ile saklanır. 


Kopya çekimi 


MADDE 20 – (1) Sınavlarda kopya çeken, çektiren ya da kopyaya teşebbüs eden 


öğrencilere o sınavdan 0 notu verilir. Ayrıca öğrenci hakkında ilgili mevzuat hükümleri 


uyarınca disiplin soruşturması yapılır. 







Notlar 


MADDE 21 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf 


notu verilir. Bu harf notu dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur. 


(2) Öğretim elemanı not takdirinde uygulayacağı yöntemde serbest olup, bağıl yöntem 


de dâhil olmak üzere uygun göreceği yöntemi benimseyerek harf notu verebilir. 


(3) Öğretim elemanınca harf notu hesaplama yöntemi, öğrencilerin derse devam 


durumlarının ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya veya yarıyıl harf notuna katkısı, 


sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri çalışmalar ile bunların yarıyıl harf 


notuna katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları ile harf notuna etki eden diğer 


hususlar öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere verilen ders 


izlencesinde açıklanır. 


(4) Muafiyet sınavı verilecek dersler, muafiyet için gerekli koşullar ve uygulama 


esasları Senato tarafından belirlenir. 


(5) Gerekli görüldüğü hallerde dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı 


notlarının birbirine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 


belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır. 


(6) Harf notları ve karşılıkları aşağıda belirtilmiştir: 


Yarıyıl Ders Notu      Katsayı           Puan 


          AA                      4,00            90-100 


          BA                      3,50             85-89 


          BB                      3,00             80-84 


          CB                      2,50             75-79 


          CC                      2,00             70-74 


          DC                     1,50              65-69 


          DD                     1,00             60-64 


          FD                      0,50             50-59 


          FF                      0,00               <50 


a) I: Eksik. 


b) S: Başarılı. 


c) U: Başarısız. 


ç) W: Çekilmiş. 


d) NI: Program dışı. 


e) NA: Devamsızlık nedeni ile başarısızlık. 


(7) (I) notu, hastalık veya başka bir zorunlu nedenle, başarılı olduğu halde ders için 


gerekli çalışmaları bitiremeyen veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere verilir. Bir 


öğrenci (I) notu aldığı dersten, notların açıklandığı tarihten itibaren 15 gün içinde eksiklerini 


tamamlamak veya yarıyıl sonu sınavları yerine açılacak mazeret sınavına girerek bir not 


almak zorundadır. Aksi halde, (I) notu kendiliğinden (FF) veya (U) notuna dönüşür. 


(8) (S) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. 


(9) (U) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere 


verilir. 


(10) (W) notu normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin 


yarıyıl başından itibaren ilk on hafta içinde, danışmanının önerisi ve öğretim üyesinin izni ile 


çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. Öğrencilerin bu şekilde dersten çekilmelerinde 


uygulanacak kurallar şunlardır: 


a) Bir öğrenci, lisans programının ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilemez. 


b) Bir öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce (W) aldığı ve not ortalamasına 


katılmayan derslerden çekilemez. 


c) Bir öğrenciye bir yarıyılda en çok bir ders olmak üzere bütün lisans öğrenimi 


boyunca en çok altı dersten danışmanın önerisiyle çekilme izni verilebilir. 







(11) Üniversite ile yurt dışındaki eğitim kurumları veya resmi kuruluşlar arasında 


imzalanmış olan özel anlaşmalar kapsamında Üniversitede öğrenim gören değişim öğrencileri 


ve ziyaretçi öğrenciler için (W) notuna ilişkin kurallar uygulanmaz. 


(12) (NI) notu, öğrencinin not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri 


tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte 


öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler de 15 inci maddede tanımlanan ders 


yükü kapsamında alınır ve öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders 


saydırma işlemlerinde kullanılmaz. (NI) notu alınan dersler tekrarlanamaz. (NI) statüsünde 


alınan derslerin statüsü aynı program içinde değiştirilemez. 


(13) (NA) notu derse ve ders uygulamalarına ilişkin devam yükümlülüklerini yerine 


getirmeyen öğrencilere öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Not ortalamasında (FF) notu 


olarak işlem görür. 


(14) Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliliği ve notların 


intibakı, AKTS çerçevesinde ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır. 


(15) Yarıyıl sonu harf notları Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından açıklanır. 


Notlarda maddi hata itirazı 


MADDE 22 – (1) Öğrenciler, ara sınav, yılsonu sınav notlarına veya yarıyıl sonu harf 


notlarına maddi hata sebebi ile notların açıklandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde doğrudan 


dersi veren öğretim elemanına başvurmak sureti ile itiraz edebilirler. Belirtilen süre sona 


erdikten sonra maddi hata itiraz başvurusunda bulunulamaz. 


(2) Öğretim elemanı verdiği harf notlarında maddi hata tespit ederse, dayanağı 


belgelerle birlikte bağlı bulunduğu bölüm başkanına veya fakülte dekanına başvurur. Bu halde 


bölüm başkanı veya dekan, öğrencinin itiraz tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde 


düzelterek, düzeltilmiş notu Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bildirir. Belirtilen sürelerden sonra 


öğretim elemanınca kendiliğinden tespit edilen hataların düzeltilmesi ilgili yönetim kurulu 


kararıyla yapılır. 


Not ortalamaları 


MADDE 23 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri 


Direktörlüğü tarafından öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak 


belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl 


sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını 


bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarı, alınan 


derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra yuvarlanarak 


iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren 


almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak 


hesaplanır. Gerek yarıyıl ve gerekse genel not ortalamasında (AA)'dan (FF)'ye kadar verilen 


notlar esas tutulur. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. 


Bütün notlar öğrencinin not belgesinde gösterilir. 


Başarılı ve başarısız öğrenciler 


MADDE 24 – (1) Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olan lisans 


öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile 


o yarıyılın not ortalaması 3,00-3,49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3,50-4,00 arasında olanlar 


yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda ilan edilir. 


Öğrencinin yaz okulunda almış olduğu ders notları mezuniyet ve onur öğrencisi sıralamasında 


dikkate alınmaz. 


(2) Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2,00'ın altında olan lisans ve ön 


lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Kayıtlı bulundukları yarıyıl sonunda genel not 


ortalaması 1,70'in altında olan ve Üniversitede ikinci veya daha üst yarıyıllarında eğitim gören 


öğrenciler, daha önce aldıkları ve başarısız oldukları dersleri tekrarlayabilir ve genel not 


ortalamalarını belirtilen 1,70 not ortalaması düzeyine çıkartıncaya kadar toplamda 15 krediyi 







aşmamak üzere daha önce almadıkları dersleri alabilirler. Genel veya yarıyıl not ortalaması 


1,70 ve üstü olup da 2,00’ın altında olan öğrenciler öncelikle başarısız oldukları dersler olmak 


üzere daha önce almadıkları dersler de dâhil ders yükleri kadar ders alabilirler. Daha önce 


kayıt olunup (W) notu alınan dersler ile normal yarıyılında alınmamış olan dersler daha önce 


almadıkları ders olarak sayılır. Ders tekrarında (W) notu alınan veya normal yarıyılında 


alınmayan dersler dışında 25 inci madde hükümleri uygulanır. Öğrencilerin ders 


tekrarladıkları yarıyıllar azami öğrenim süresine dâhildir. 


Ders tekrarı ile ilgili esaslar 


MADDE 25 – (1) Bir dersten (FF), (FD), (W), (NA) ve (U) notu alan veya dersi normal 


yarıyılında almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ve müfredatlarında yer aldığı ilk 


yarıyılda almak zorundadırlar. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler 


ise, öğrenciler, bunların yerine kayıtlı oldukları bölümce uygun görülen dersleri alırlar. 


(2) Genel not ortalamalarını yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce geçer not 


aldıkları dersleri dönem ders yükü ile sınırlı olmak üzere ilgili dersten geçer not aldıkları 


yarıyıldan sonraki en geç dört yarıyıl içinde alınmak koşuluyla tekrarlayabilirler. Tekrarlanan 


derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir. 


Ek süre ve tekrar sınav hakkı 


MADDE 26– (Değişik:RG-2/10/2018-30553)(1) Önlisans veya lisans programlarındaki 


mezuniyet için gerekli olan tüm müfredat derslerini alan öğrencilerden; 


a) Not ortalamalarına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan öğrencilere, bu 


notları aldıkları en fazla iki ders için, 


b) (FF) veya (FD) notu almadıkları halde genel not ortalaması 2,00'ın altında olan 


öğrencilere genel not ortalamalarını yükseltmeleri amacıyla (DD) ve/veya (DC) notunu 


aldıkları en fazla iki ders için, 


c) Yalnızca bir dersten (FF) veya (FD) notu alan öğrencilere (FF) veya (FD) notunu 


aldıkları bir ders yanında genel not ortalamalarının aynı zamanda 2,00’ın altında olması 


halinde genel not ortalamalarını yükseltmeleri amacıyla (DD) veya (DC) notu aldıkları bir 


ders için, 


ek süre ve tekrar sınav hakkı verilir. Öğrencilerin verilen bu ek süre sonunda başarı 


durumları ve genel not ortalamaları ek süre sonunda girmiş oldukları tekrar sınavda aldıkları 


notlar esas alınarak hesaplanır. 


(2) Yarıyıl, ders ve not durumları birinci fıkraya uyan öğrenciler yarıyıl sonu sınav 


sonuçları ilan edildikten sonra en geç 7 gün içerisinde Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bir 


dilekçe ile müracaat ederler. Öğrenci İşleri Direktörlüğü öğrencinin durumunu inceledikten 


sonra öğrenciye ve ilgili öğretim elemanlarına hangi derslerden ek süre ve tekrar sınav hakkı 


tanınacağını bildirir. 


(3) Tekrar sınavları ücretli olup, sınav ücret tutarları her yıl Mütevelli Heyeti tarafından 


belirlenir. 


(4) Bu maddede öngörülen ek süre ve tekrar sınav hakkı bir öğrenciye bir kez tanınır. 


Tanınan bu hak neticesinde mezuniyet hakkını elde edemeyen öğrenciler öğretim ücretlerini 


ödemek ve usulüne uygun ders kaydını yaptırmak sureti ile derslere devam etmek 


zorundadır.” 


 


 


 


 


 


 


 


 







DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


Öğrenim Süresi, Diploma Şartları, İzinler 


Öğrenim süresi 


MADDE 27 – (1) Üniversitede iki yıllık ön lisans öğreniminin normal süresi dört 


yarıyıl, dört yıllık lisans öğreniminin normal süresi ise sekiz yarıyıldır. 28 inci maddedeki 


koşulları sağlayanlar daha kısa sürede mezun olabilirler. Bu Yönetmelikte belirtilen meşru bir 


sebep olmaksızın öğrenciler bir yıl yabancı dil hazırlık sınıfı hariç kayıtlı olduğu programa 


ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp 


yaptırmadığına bakılmaksızın normal eğitim öğretim süresi iki yıl olan ön lisans 


programlarını dört yılda, eğitim öğretim süresi dört yıl olan lisans programlarını ise yedi yılda 


tamamlamak zorundadır. 


(2) Azami öğretim süresi sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek 


için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu 


sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek 


sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız 


olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin 


sınavlarına girme hakkı tanınır. Kayıtlı bulundukları programdan mezun olmak için gerekli 


bütün derslerden geçer not aldıkları halde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not 


ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem 


öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı 


tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki 


derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç 


eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu 


haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınavına girdiği her 


bir ders için Mütevelli Heyetince belirlenen sınav ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu 


öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 


(3) Ek sınav ücretli olup, sınav ücret tutarları her yıl Mütevelli Heyeti tarafından 


belirlenir. 


Ön lisans ve lisans diplomasının verilme şartları 


MADDE 28 – (1) Ön lisans/lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin kayıtlı 


olduğu bölümün programındaki dersleri en az (DD) notuyla, not ortalamasına katılmayan 


dersleri ise (S) notuyla tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2,00'ın altında 


olmaması gerekir. Genel not ortalaması 3,00'dan 3,49'a kadar olan öğrenciler onur, 3,50 veya 


daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. 


(2) Bir öğrencinin ön lisans veya lisans mezuniyetine/diplomasına hak kazanabilmesi 


için Üniversitede en az 60 kredilik ders almış olması zorunludur. 


(3) Öğrencinin mezuniyete hak kazanması, ilişiği kesilerek diploma veya mezuniyet 


belgesinin verilebilmesi için, öğrencinin Üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin tamamını 


yerine getirmesi ve öğretim ücreti borcunun bulunmaması gerekir. 


Lisans öğrenimini tamamlayamayanlara verilecek ön lisans diploması 


MADDE 29 – (1) Lisans öğrenimini tamamlamayanların veya tamamlayamayanların ön 


lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri ilgili mevzuat 


hükümlerine göre düzenlenir. Ön lisans diploması için gerekli derslerin her birinden en az 


(DD) notu alınmış olması zorunludur. 


(2) Öğrencinin mezuniyete hak kazanması, ilişiği kesilerek diploma veya mezuniyet 


belgesinin verilebilmesi için, öğrencinin Üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin tamamını 


yerine getirmesi ve öğretim ücreti borcunun bulunmaması gerekir. 


 


 


 







Not belgeleri 


MADDE 30 – (1) Üniversitede öğrenim gören bütün öğrencilerin kayıt oldukları 


tarihten Üniversiteden ayrılıncaya kadar aldıkları dersler ve bu derslerden aldıkları harf 


notları, Öğrenci İşleri Direktörlüğünce öğrencinin not belgesine geçirilir. Not belgelerinin 


onaylı kopyaları öğrencinin isteği üzerine öğrenciye elden verilir veya bildireceği adreslere 


posta ile gönderilir. Resmi kuruluşların isteği üzerine de onaylı not belgeleri gönderilir. 


(2) Not belgelerinin düzenlenmesi, öğrenciye verilmesi veya ilgili kuruluşlara 


gönderilme işleri Öğrenci İşleri Direktörlüğünce yapılır. 


 


 


Kayıt sildirme ve ilişik kesme 


MADDE 31 – (1) Kendi isteği ile kayıt sildirmek isteyen öğrenciler bir dilekçe ile 


Öğrenci İşleri Direktörlüğüne başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Kendi isteği ile kayıt 


sildiren veya kaydı silinen öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen derslerin başlama 


tarihinden önce kayıt silme başvurusunda bulunmaları halinde ödemiş oldukları öğrenim 


ücretlerinin %90’ı, derslerin başlama tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kayıt silme 


başvurusunda bulunmuş olmaları halinde ise %75’i iade edilir. Akademik takvimde belirtilen 


derslerin başlama tarihinden itibaren 15 günlük süre sonrasında yapılan kayıt sildirme 


başvuruları ve kayıt silme hallerinde öğretim ücreti iadesi yapılmaz. Kayıt sildiren 


öğrencilerin durumu ilgili bölüm, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokuluna bildirilir. 


(2) Kendi isteği ile kayıt sildiren, dört yarıyıl üst üste kaydını yenilememe, başarısızlık 


veya disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden çıkarılan veya diploma almaya ve mezun olmaya 


hak kazanan öğrencilerin Üniversite diplomalarını veya öğrenci dosyalarındaki kendilerine ait 


belgeleri alabilmeleri için tüm öğretim ücreti tutarlarını ödemeleri ve Üniversite tarafından 


tespit edilen diğer ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır. 


İzinler ve hastalık mazeretleri 


MADDE 32 – (1) Öğrenciler tekrar Üniversiteye dönmek üzere; 


a) Yüksekokullarda, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile, 


b) Fakültelerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile, 


izin alabilirler. İzinli sayılmak istedikleri döneme ait öğretim ücretinin yarısını öderler. 


Öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin izin talepleri kabul edilmez. 


(2) Öğrenciler, talep etmeleri ve şartlarının uygun bulunması halinde, 2547 sayılı 


Kanundaki azami öğrenim süresi içinde, hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere ön lisans 


programlarında en çok iki yarıyıl, lisans programlarında ise dört yarıyıl öğrencilik statülerini 


askıya aldırarak izinli sayılabilirler. Zorunlu hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu 


süreler aşılabilir. Öğrencilerin izinli kabul edildiği süreler, öğretim süresinden sayılmaz. 


(3) Öğrencilere talepleri halinde ve usulüne uygun belgelenmesi şartıyla; 


a) Öğrencinin hastalık sebebi ile öğrenimine devam edememesi ve bu durumun yarıyıl 


kayıt dondurma hakkı verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan bir sağlık kurulu raporu ile 


belgelenmesi, 


b) Öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işlemini zorunlu nedenlerle yapamaması 


neticesinde zorunlu askerlik görevini yerine getirmek üzere askere alınması, 


c) Öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve geçimini sağlayarak öğrencilik 


durumunu devam ettirmesini çok zor yahut imkânsız hale getiren birinci ve ikinci derece 


yakınlarının ölümü, tabii afet gibi zorunlu sebeplerin bulunması, 


ç) Öğrencinin yurt dışında öğretim görmek amacı ile izinli sayılma talebinde bulunması, 


d) Öğrencinin tutuklu yahut hükümlü olması (bu durumda geçen süreler için), 


e) İlgili yönetim kurulu tarafından mazeret olarak kabul edilebilecek diğer hallerin 


ortaya çıkması, 


hallerinde talepte bulundukları izinli sayılma başvuruları kabul edilebilir. 







(4) İzin talepleri gerekçeli bir dilekçe ve talep dayanağı tüm belgelerle birlikte ilgili 


fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna yapılır. Bu hususta ilgili yönetim kurulu 


tarafından verilen ve Rektörlük onayı ile kesinleşen kararlar Öğrenci İşleri Direktörlüğü 


tarafından öğrenciye bildirilir. 


(5) İzin taleplerinin akademik takvimde belirtilen tarihler içinde yapılması zorunludur. 


Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında belirtilen tarihler sonrasında yapılacak başvurular 


işleme konulmaz. 


(6) İzinli sayılan öğrencilerin izinli sayıldıkları sürenin sona ermesi ve Üniversitedeki 


öğretimlerine devam etmek için başvurmaları halinde; yurt dışında belirli bir süre öğrenim 


görmek amacı ile izin alan öğrencilerin bu sürede gördükleri öğrenim ve aldıkları dersler ilgili 


yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Diğer nedenlerle izin almış öğrenciler izinlerinin 


bitiminde normal yarıyıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Ancak, hastalık 


nedeni ile izin almış öğrenciler öğrenimlerine devamlarında sakınca olmadığını, sağlık 


durumlarının Üniversitedeki öğretime elverdiğine dair sağlık kurulu raporlarını ilgili 


dekanlık/müdürlüklere sunmak zorundadırlar. 


Tebligat ve adres bildirme 


MADDE 33 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin bizzat kendisine imza karşılığı elden 


teslim veya fakülte/yüksekokula kayıt esnasında bildirdiği daimi adrese posta aracılığı ile 


iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya tebligatın bu yolla mümkün olmadığı durumlarda ilgili 


birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır. 


(2) Fakülte/yüksekokula kayıt esnasında bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu 


fakülte/yüksekokuluna ve Öğrenci İşleri Direktörlüğüne dilekçe ile bildirmeyenler ile yanlış 


ya da eksik adres veren öğrenciler kendilerine geçerli tebligat yapılmadığını ileri sürerek hak 


iddia edemezler. 


BEŞİNCİ BÖLÜM 


Çeşitli ve Son Hükümler 


Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 


MADDE 34 – (1) 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım 


Üniversitesi Öğrenci Kayıt, Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 


yürürlükten kaldırılmıştır. 


Geçiş hükmü 


GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 26 ncı maddede düzenlenen ek süre ve tekrar sınav hakkına 


ilişkin hüküm 2017-2018 akademik yılı bahar dönemi başında yürürlüğe girer. 


Yürürlük 


MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe 


girer. 


Yürütme 


MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.  
 


  


  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin 


Tarihi Sayısı 


16/6/2017 30098 


Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı 


Resmî Gazetelerin 


Tarihi Sayısı 


1 6/8/2017 30146 


2 2/10/2018 30553 
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Eğitim-Öğretim ile ilgili edinimler: 


 Bölüm lisans programı Müdek akreditasyon sürecinden geçerek 2024 yılına kadar 6 yıllık 


akreditasyon almaya hak kazanmıştır. 


 
 


 


 İmalat Mühendisliği lisans programı 2016 yılında tasarım ve laboratuvar uygulama faaliyetlerinin 


dikey ve yatay entegrasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. 2018 yılında bu entegrasyonu 


kolaylaştırmak adına derslerdeki mühendislik uygulamalarında mühendislik yazılımlarının 


kullanılması kararlaştırılmış ve firmalardan ücretsiz lisans teminine gidilmiştir. 2018 yılından 


itibaren derslerimizde yoğun bir şekilde kullanımına başlanan ve sürdürülen yazılımlar ve ilgili 


dersler aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Bu yazılımların kullanımı Mühendislik Fakültesi’nin diğer 


bölümlerindeki akademisyen ve öğrencilere de açılmış bulunmaktadır. 


 
Tablo 1: İmalat Mühendisliği Bölüm derslerinde kullanılan yazılımlar 


Yazılım Adı Yazılım Türü Kullanılan Dersler Dersleri Alan Bölümler 


Siemens NX 11 Bilgisayar destekli 
tasarım ve imalat 


MFGE108 
MFGE202 
MFGE403 
ME316 
MFGE401 
MFGE402 


İmalat Müh, 
Makine Müh, 
Metalurji ve Malzeme Müh, 
Kimya Müh, 
Enerji Müh, 
Otomotiv Müh, 
Mekatronik Müh, 


Kisssoft Makine Elemanları 
Hesaplamaları 


ME316 Makine, İmalat, Mekatronik ve 
Otomotiv 


MoldFlow Insight Plastik Enjeksiyon 
Kalıplama 
Simülasyon 


MFGE484 İmalat, Makine ve Otomotiv 


Matlab Sayısal hesaplama MFGE121 İmalat 


CutPro Sistem Dinamiği 
Testleri 


MFGE307 İmalat 


 
Yazılımların kullanımı ve test yöntemleri konusunda İmalat Mühendisliği Bölümünde firma ve 
uzmanlarla aşağıdaki etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 
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 Atölye Çalışması: 


Konu: Strain gage tasarımı eğitimi 
 


Konuşmacı: Emre Tolay-Ozan Şenlik (HBM-Sensörtek) 
 


Tarih: Nisan 2018   Yer: İmalat Mühendisliği Bitirme Projeleri Stüdyosu  


 


 
 


 Atölye Çalışması 
Konu: CUTPRO yazılımı kullanılarak sistem dinamiği testlerinin yapılması 


 Konuşmacı: Dr. Zekai Murat Kılıç (The University of British Columbia-Kanada) 
Tarih: 20 Temmuz 2018  Yer: Bilgisayarla Tümleşik İmalat Lab. 
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 Seminer: 


Konu: KISSsoft ve KISSsys ile Dişli Kutusu Hesabı 
Konuşmacı: Mak. Müh. Fatma Çiçek-OnPlus Teknoloji Hizmetleri 


Tarih: 25 Nisan 2018   Yer: Mühendislik Fakültesi  


  
 


    Toplantı: 
Konu: Autodesk Ürünlerinin Tanıtılması 
Konuşmacı: Evren Arın-Autodesk Yazılım Hizmetleri 


Tarih: 01 Ağustos 2018   Yer: Mühendislik Fakültesi  


1. 2018 yılında üniversite genelinde oluşturulmaya başlanan Ortak Eğitim Programının Mühendislik 


Fakültesi’nde ilk uygulayıcısı ve başarısını diğer bölümlerle paylaşan bölüm İmalat Mühendisliği 


Bölümü olmuştur. 


İmalat Mühendisliği Bölümü’nden 3 öğrenci staj ve dönem öğrenimlerini 2 ayrı firmada 
sürdürdüler. Yaz stajlarını, bitirme projelerinin tasarım ve imalat evrelerini bu firmada 
tamamladılar.  


 


 


 
2. Erasmus kapsamında iki kız öğrencimiz yaz stajı için Freidrich-Alexander-Erlangen Nürnberg 


Üniversitesi’ne Haziran 2018’de gönderilmiş ve bu kapsamda 2 aylık Erasmus yaz stajı Almanya’da 


tamamlanmıştır. 
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Araştırma Geliştirme ve Toplumsal Katkı ile ilgili edinimler: 
Bölümüz öğretim elemanları tarafından yapılan araştırma çıktıları sonucu yapılan yayınlar aşağıda 
listelenmiştir. 
SCI Makale Sayısı: 4, Uluslararası bildiri:7,  Uluslararası kitap bölümü: 1, Ulusal Makale: 1 
Scopus Endeksli kongre makalesi: 2,  Proje: 2 Tübitak, 1 SSM,  1 Kalkınma Bakanlığı (MŞMM 3. Faz) 
Bölümümüzde yapılan lisans öğrencilerinin yer aldığı Lisans Araştırma Projeleri bölümümüz öğretim 
elemanlarınca yürütülmüş ve proje çıktıları 3 Mayıs 2018’de Atılım Araştırma Günü’nde (ATAG) 
sergilenmiştir. 


Tablo 2: İmalat Mühendisliği 2018 yılı Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 


Proje Başlığı Bölüm  Proje Danışmanları 
Buharsız'' Buhar-Motorunu 


Tasarlamak, Geliştirmek ve 


Gerçekleştirmek 


İmalat Mühendisliği 


 
Dr. Öğr. Üye. Besim 
BARANOĞLU 


 


Ergiyik Akış Endeksi Test Cihazı  
(Melt Flow Indexer) Tasarımı ve 
İmalatı 


 


 


İmalat ve Kimya 
Mühendisliği 
Özler Plastik 


Dr. Öğr. Üye. Merih ŞENGÖNÜL 
Prof. Dr. Hakan ARGEŞO 
Prof. Dr. Atilla CİHANER 


Otomatik Metalografik Taşlama ve 
Parlatma Sistem Tasarımı ve 
Üretimi 


İmalat Mühendisliği 


 
Prof. Dr. Bilgin KAFTANOĞLU 


 


Eksenel Basma Altında Çeşitli 


Poligonal Kesitlere Ayrılmış Karton 
Silindirik Kompozit Yapılarının 
Mekanik Davranışının İncelemesi 


İmalat ve İnşaat 
Mühendisliği 


 


 


Prof. Dr. Tolga AKIŞ 
Dr. Öğr. Üye. Merih ŞENGÖNÜL 


Merdaneli Profil Bükme ve Çember 
Yapma Makinası Tasarımı ve 


İmalatı 


İmalat Mühendisliği- 
Asaş 


Dr. Öğr. Üye. Merih ŞENGÖNÜL 
Doç. Dr. Tolga AKIŞ 
Öğr. Gör. Dr. Hakan KALKAN 


 


 
 
 
Bölümümüz katkısı ile düzenlenen akademik faaliyetler: 
İmalat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. S. Engin KILIÇ, Dr. Öğr. Üye. Besim 
Baranoğlu ve Dr. Öğr. Üye. Bahram Lotfisadigh’in düzenleme komitesinde yer aldığı “UMTIK 2018-
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18inci Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi” 3-6 Temmuz 2018 tarihleri arasında 
Eskişehir’de toplanmıştır. 
Kongreye Bölüm öğretim elemanlarının yanı sıra 10 lisans öğrencisi katılarak lisans araştırma 
projelerini sergileme fırsatı bulmuşlardır. 


 
Bölümümüz tarafından düzenlenen teknik geziler: 
İmalat ve Enerji Mühendisliği öğrencilerinin katılımı ile Nisan 2018’de “MFGE312-İstatiksel analiz ve 
Enstrümantasyon” dersi kapsamında Elimko A.Ş’ye bir teknik gezi düzenlenmiştir. 


 
 
İmalat Mühendisliği topluluğu tarafından 9 Kasım 2018 tarihinde Mitaş Cıvata, Mitaş Sac İşleme 
Merkezi, Mitaş Poligon ve Ortadoğu Rulman Sanayi (ORS) fabrikalarına teknik gezi düzenlenmiştir. 
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(10.11.2005 gün ve 13 sayılı Senato Kararı) 


 


 


ATILIM ÜNİVERSİTESİ 


BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ FONU YÖNERGESİ 


 


Kuruluş 


Madde 1. Atılım Üniversitesi bünyesindeki her türlü Bilimsel Araştırma 


Projelerini desteklemek ve koordinasyonunu sağlamak üzere Bilimsel Araştırma 


Projeleri (BAP) Fonu kurulmuştur. 


 


Fon Gelirleri 


Madde 2. Fonun gelirleri şunlardır: 


a) Atılım Üniversitesi Desteklenen Araştırma, Geliştirme, Uygulama, Eğitim 


ve Danışmanlık Projeleri Genel Çerçeve Yönetmeliği 9.ncu maddesi kapsamında 


sağlanan gelirler, 


b) Üniversitenin öğrenci gelirlerinden aktarılan ve her yılın Eylül ayı başında 


Mütevelli Heyet tarafından Üniversite bütçesinde belirlenen ödenek, 


c) Fondan yıl içinde kullanılmayarak ertesi yıla devredilen tutarlar, 


d) Bağış ve yardımlar ve diğer gelirler, 


Fon gelirleri fonun adına açılacak banka hesabında takip edilir. 


 


Fonun Giderleri 


Madde 3. Bilimsel araştırma projelerine yönelik olarak fondan yapılan harcamalar, 


proje konusu çalışma ile ilgili olmak şartı ile aşağıda belirtilen giderler için yapılır; 


a) Her türlü makina, teçhizat ve yazılım alımları, 


b) Malzeme, takım, deney gereçleri vb sarf giderleri, 


c) Uzman personel, deney yapan veya veri toplayan öğrenci ve teknisyen 


ödemeleri, 


d) Üniversiteye ait makina ve teçhizatın bakım, onarım ve yedek parça giderleri, 


e) Ulusal ve Uluslararası kongre ve benzeri toplantılara katılım ücretleri, 


f) Y. Lisans ve Doktora öğrencileri kayıt ücretleri. 


Bu yönerge kapsamındaki projelerden ofis bilgisayarı, sekreter ve ofis eşyası 


harcamaları yapılamaz. 


 


Yönetim Kurulu 


Madde 3. Fonun yönetim kurulu rektör ya da görevlendireceği bir öğretim 


üyesinin başkanlığında üniversite yönetim kurulu tarafından seçilen iki öğretim 


elemanından oluşur. 


 


Proje Önerileri 


Madde 4. Fondan karşılanacak projeler Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esas, 


ilke ve önceliklere göre hazırlanır. Projeler Temel Bilimler ile DPT ve TÜBİTAK 


kalkınma ve strateji planlarında yer alan konular ve üniversitenin uzman elemanı 


bulunan her dalı ile ilgili olabilir. 


 


Öğretim elemanları tarafından kişisel veya ekip olarak hazırlanacak proje önerileri her 


yıl Nisan ve Ekim aylarında ilgili Bölüm Başkanlığı, ilgili Dekanlık onayı ile ve 


Rektörlüğe iletilir.  
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Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Kurulu proje önerilerini değerlendirir ve proje 


önerileri Mütevelli Heyetin oluru ile kabul edilir. 


Yönetim Kurulu yeni projelerin Ocak ve Temmuz aylarında başlamasını sağlar. 


Projelerin Değerlendirilmesi 
Madde 5. Yönetim Kurulu araştırma projelerinin uygulanmasını izleyerek gelişme 


durumlarını her yıl Mart ve Eylül aylarında değerlendirir, gerektiğinde süre uzatımı 


yapabilir, uygulamayı durdurabilir veya proje yürütücüsünü ve proje elemanlarını 


değiştirebilir. 


 


İdari ve Mali Uygulama 


Madde 6. Atılım Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri idari ve mali uygulama 


esasları için Atılım Üniversitesi Desteklenen Araştırma, Geliştirme, Uygulama, Eğitim 


ve Danışmanlık Projeleri Genel Çerçeve Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 


 


İta Amiri 


Madde 7. Fonun ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini gerekli gördüğünde bir 


öğretim üyesine devredebilir. 


 


Yürürlük 


Madde 8. Bu yönerge senatoda kabul edildikten sonra, Mütevelli Heyet onayı ile  


yürürlüğe girer. 


 


Yürütme 


Madde 9. Bu Yönergeyi Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.  
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ATILIM ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN 


YÖNETMELİK 


  


BİRİNCİ BÖLÜM 


Genel Hükümler 


 


Amaç  


Madde 1 - Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ilgili mevzuat 


hükümleri uyarınca Atılım Vakfı tarafından 09/07/1997 tarih 4281 Sayılı Kanunla 2809 sayılı 


Kanuna eklenen Ek madde 40 İle kurulan ve kamu tüzel kişiliğini haiz Atılım Üniversitesinin 


teşkilatlanması, işleyişi ve organlarının görevlerine İlişkin esaslar ile Üniversite, eğitim ve 


öğrenimin en üst düzeyde yürütülmesini, gerekli yurtiçi ve yurtdışı akademik çalışmaların 


yapılmasını ve uluslararası alanda tanınmış bilim adamlarının Üniversitede görev almasını 


sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. 


Dayanak 


Madde 2 - Bu Yönetmelik, 23/3/1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan 


Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 


Kanun ile 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak 


çıkartılan Vakıf Yükseköğretim Kurumlan Yönetmeliğine dayanmaktadır. 


Tanımlar  


Madde 3- Yönetmelikte Yer alan:  


Kurucu Vakıf     : Atılım Vakfı’nı  


Üniversite              : Atılım Üniversitesi’ni  


Mütevelli Heyeti    : Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni  


Başkan                   : Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı’nı  


Rektör                    : Atılım Üniversitesi Rektörü  


Senato                    : Atılım Üniversitesi Senatosu  


Yönetim Kurulu    : Atılım Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu  tanımlar   


 


İKİNCİ BÖLÜM 


Mütevelli Heyeti ve Görevleri 


 


Mütevelli Heyeti  


Madde 4-  (Değişik:RG-15/5/2017-30067)  


Mütevelli Heyeti, Üniversiteyi kuran Vakıf Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuatta 


belirtilen koşullara ve niteliklere uygun kişiler arasından seçilen yedi kişiden oluşur. 


Mütevelli Heyeti üyelerinin adları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. 


Mütevelli Heyetinin Vakıfça seçilen üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten 


üyeler tekrar seçilebilir. Süresi biten veya ayrılan üyelerin yerine seçilecek üyeler kalan süre 


ile görevlerini yürütürler. Bir Mütevelli Heyeti üyesinin görevden alınabilmesi için Vakıf 


Yönetim Kurulu üyelerinin tam sayısının en az üçte ikisinin öneri lehinde oy vermesi şarttır. 


Mütevelli Heyeti yılda en az iki kez toplanır. Heyet en az dört kişi ile toplanır. Aksine 


hüküm olmayan hallerde kararlar, katılanların çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkanın 


oyu belirleyicidir. Başkan gerekli gördüğü hallerde Mütevelli Heyetini toplantıya çağırır. 


Mütevelli Heyetin  Görevleri  


Madde 5- Mütevelli Heyet Üniversitenin en yüksek karar organı olup, Üniversitenin 


tüzel kişiliğini temsil eder. 







Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile Üniversite’nin organ ve 


birimlerinin kuruluş ve işleyişini düzenleyen yönetmelikleri karara bağlar ve yürürlüğe koyar, 


Fakülte, Enstitü, Yüksekokulların kurulması, birleştirilmesi veya kapatılması ile ilgili 


kararlan alıp, Yükseköğretim Kurulu'na sunar, 


Fakülteye Yüksekokulları oluşturan akademik birimlerin kurulması, kapatılması veya 


birleştirilmesi ve birimlerin yönetimi ile ilgili kararlan verir, . 


Üniversite bünyesinde uygulama ve araştırma merkezlerinin, destek ve sürekli eğitim 


merkezlerinin, teknoparkların ve benzeri kuruluşların, konservatuvarlar, değişik düzeylerde ve 


özellikle müzik ve sahne sanatları olmak üzere hazırlık okullarının kurulmasına, 


kapatılmasına veya birleştirilmesine doğrudan karar verir, 


Mali ve idari yönden özel statülü uygulama ve araştırma merkezleri kurulmasına karar 


verir, 


İlgili birimlerin de görüşleri alınarak hazırlanan ve Rektör tarafından sunulan Üniversite 


bütçesini karara bağlar ye bütçe uygulamalarını denetler, 


Üniversitenin birimlerindeki akademik ve idari görev ve mevkiileri tanımlar ve 


personelin sözleşmelerini yapar, terfilerini, atamalarım ve görevden alınmalarını onaylar, 


Yükseköğretim Kurulu'nun uygun görüşünü alarak, uygun gördüğü koşullar ve sürelerle 


Üniversite Rektörü'nü atar, 


Akademik çalışmaların en üst düzeyde yürütülmesi için gereken önlemleri alır. Yerli ve 


yabancı üniversitelerle ve diğer kurumlarla yapılacak işbirliği kararlarını alır ve işleyişini 


denetler. Bilimsel ve akademik işbirliği, öğretim elemanları ve öğrenci mübadelesi gibi geniş 


kapsamlı anlaşma ve protokolleri onaylar, 


Öğrencilerden alınacak ücretleri ve alınma zamanlarını tespit eder,  


Üniversiteye alınacak öğrenci sayılarını, burslu kontenjanları, burs koşullarını ve 


miktarını tespit eder, 


Öğretim elemanları ve diğer çalışanlara ödenecek ücretleri tespit eder, 


Üniversite’de "Özel Öğrenci" veya "Konuk Öğrenci" statüsünde okuyacak öğrencilerin 


Üniversiteye kabul ve kayıt koşullarını belirler, bu durumdaki öğrencilerin kabul kararını 


verir, 


Üniversitenin taşınır ve taşınmaz mallarını yönetir, varlıkların teminat olarak gösterilip 


kredi alınmasına karar verir, 


Üniversiteye yapılacak bağışların kabul ve reddine karar verir ve gerekli işlemlerini 


yapar, 


Üniversiteye yeni kaynak yaratılması için gerekli yatırım ve işletme kararlan verir, 


Üniversiteyi içerde ve dışarda temsil eder, 


Harcama usullerini, imza ve temsil yetkilerini belirler, 


Üniversite organları arasındaki ihtilafları nihai karara bağlar, 


Ayrıca diğer Üniversite mevzuatının gerektirdiği görevleri yerine getirir. 


Başkanlık divanı  


Madde 6 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-31/10/2015-29518) 


Başkanlık Divanı, Mütevelli Heyeti Başkanı, Başkanın belirlediği bir  Mütevelli Heyeti 


üyesi, Rektör, Genel Sekreter ve bir önceki Rektörden oluşur. Başkanlık Divanı en az üç üye 


ile ayda iki kez toplanır. Başkanlık Divanı, Mütevelli Heyetin kendisine verdiği görevleri 


yerine getirir ve verilen görevlerin sonuçları hakkında Mütevelli Heyetine bilgi verir. 


Mütevelli Heyet Başkanı  


Madde 7- (Değişik:RG-31/10/2015-29518) 


Mütevelli Heyeti, üyeler arasından bir Başkan, Başkan da üyeler arasından kendi 


süresiyle sınırlı Başkan vekili seçer. Başkan, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder. 


Başkan,  harcama yetkilisi olup Mütevelli Heyetinin kendisine verdiği yetkileri kullanır,  bu 







Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen görevleri yürütür. Süresi biten 


Başkan ve Başkan vekilleri yeniden seçilebilir.  


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


Üniversitenin Organları 


 


Rektör  


Madde 8- Rektör, Üniversitenin başlıca yürütme organı olup, Mütevelli Heyet 


tarafından bütün üyelerin oybirliği ile iki yıl süre ile atanır. Aynı yöntemle görevden alınır. 


Süresi biten Rektör yeniden atanabilir. Rektör, Mütevelli Heyetinin verdiği yetkileri kullanır. 


Rektörlük makamının boşalması veya Rektörün süresinin bitiminden önce, Mütevelli Heyet 


en az üç kişilik bir "Rektör Arama-İnceleme Komitesi" oluşturur. Komite, adaylarla ilgili 


araştırmayı yaptıktan sonra Rektör adaylarını tercih sırasına göre Başkana bildirir. Mütevelli 


Heyeti Başkanı, Komite tarafından yapılan açıklamaları dinledikten sonra Mütevelli 


Heyetinin de görüşünü alarak Rektörü atar. 


Rektör, Üniversitenin mevcut faaliyetlerinin yürütülmesi, koordinasyonların 


sağlanması, eğitim kalitesinin yükseltilmesi hususlarında Mütevelli Heyetine karşı 


sorumludur. Mütevelli Heyeti tarafından alınan kararların uygulanmasını, Üniversitenin 


gelecek yıllardaki gelişmesini teminle görevlidir. Kanun ve Yönetmeliklerle Mütevelli 


Heyetinin kendisine verdiği yetkileri kullanır. 


Rektör, Üniversitenin bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını ilgili birimlerin görüşlerini alarak 


hazırlar ve Mütevelli Heyetinin onayına sunar. 


Rektör, Üniversitenin akademik, idari ve öğrenci ile ilgili işlerinin yoğunluğunu dikkate 


alarak belirli sayıda Rektör Yardımcısı teklifini Başkan'ın onayına sunar. Rektör Yardımcıları 


Mütevelli Heyeti tarafından atanır. Rektör Yardımcılarının görev süreleri, kendilerini öneren 


Rektörün görev süresi ile sınırlıdır. Rektör, görev başında bulunmadığı hallerde Rektör 


Yardımcılarından birini yerine vekil bırakır. 


Senato  


Madde 9- Üniversite Senatosu, Rektörün Başkanlığında, Rektör Yardımcıları, 


Dekanlar, her Fakülteden kendi kurullarınca iki yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile 


Rektörlüğe bağlı Enstitü ve Yüksekokul Müdürlerinden oluşur. Senato her eğitim-öğretim yılı 


başında ve sonunda olmak üzere en az iki kere olağan olarak toplanır. Rektör gerekli gördüğü 


hallerde Senatoyu toplantıya çağırır. 


Senato, Üniversitenin akademik faaliyetleri ile ilgili konularda karar verir, Mütevelli 


Heyet tarafından iletilen konularda görüş bildirir. Fahri akademik unvanlarla ilgili önerilerini 


Mütevelli Heyetine sunar ve bu Yönetmelik ile Senatoya verilen diğer görevleri de yapar. 


Senatonun raportörlüğünü Üniversite Genel Sekreteri yapar. 


Üniversite yönetimine katılımı yaygınlaştırmak amacıyla Senato, uygun gördüğü 


öğretim elemanları, idari personel ve öğrenci temsilcilerini toplantılara davet edip, görüşlerini 


alabilir. 


Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senato'yu toplantıya çağırır.  


Senato’nun Görevleri  


Madde 10 - Senato'nun görevleri aşağıda belirtilmiştir. 


Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları 


hakkında görüşler, öneriler üretir ve kararlar alır, 


Üniversiteyi ilgilendiren Kanun ve Yönetmelik taslaklarını hazırlar veya görüşünü 


bildirir, 


Üniversitenin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora gibi tüm eğitim programlarına 


hangi yöntemle ve hangi sayıda öğrenci alınacağını saptar ve önerir, 







Üniversitenin tüm eğitim programlarını, ders programlarım, kredi saati değerlerini, 


eğitim-öğretim süreçlerini ve yarıyıllık dağılımlarını ve akademik takvimi karara bağlar, 


Üniversitede İngilizce dışında bir yabancı dilin veya Türkçe'nin kısmen ya da tamamen 


bir bölüm ya da programda kullanılmasının önerilerini hazırlar, 


İkili, yaz, gece, ekstern ve yetişkin eğitimi şeklinde eğitim programlarının açılmasını 


önerir ve programların içeriklerini ve süreleri saptar, belirler, 


Profesörlüğe, doçentliğe ve yardımcı doçentliğe yükseltilme ve atama başvuru 


dosyalarının içeriklerini belirler, 


Bir sınava bağlı olmaksızın fahri akademik unvanlar vermek üzere Fakülte Kurullarının 


önerilerini karara bağlar, 


Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçer, 


Üniversitenin Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuatının öngördüğü veya Mütevelli 


Heyeti veya Rektör tarafından kendisine verilen diğer akademik görevleri yerine getirir. 


Üniversite Yönetim Kurulu  


Madde 11- Üniversite Yönetim Kurulu, Rektörün Başkanlığında, Rektör Yardımcıları 


(oy hakkı olmaksızın), Dekanlar, Üniversitenin değişik birim ve alanlarını temsilen Senato 


tarafından iki yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşur. 


Üniversitenin yönetimi ile ilgili olarak Rektörün getireceği konularda karar alır, öneriler 


getirir. Bu Yönetmelik gereği Üniversite Yönetim Kuruluna verilen diğer görevleri yapar. 


Yönetim Kurulunun raportörü Üniversite Genel Sekreteridir.  


Rektör, gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.  


Üniversite Yönetim Kurulunun Görevleri 


Madde 12- Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organdır ve 


görevleri aşağıda belirtilmiştir. 


Yükseköğretim üst kuruluşları, Mütevelli Heyeti ve Senato kararlarının uygulanmasında 


belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre görüş bildirir, öneriler hazırlar 


Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak üzere öğrenci kayıt takvimini 


düzenler, 


Önkoşullu dersler ve üst sınıftan ders izleyebilmenin gereklerini karara bağlar, 


Üniversitede bölümler arası geçişlerin koşullarını ve kontenjanlarını belirler, yatay geçiş 


kontenjanlarını ve yatay geçiş koşullarını saptar, yatay geçiş önerilerini karara bağlar, 


Dikey geçiş kontenjanlarını ve dikey geçiş koşullarım saptar, dikey geçiş önerilerini 


karara bağlar, 


Üniversite'nin Yönetmelik veya yönergelerinde öngörülen veya disiplin konularındaki 


görevleri yerine getirir. 


Üniversite Genel Sekreteri  


Madde 13- Genel Sekreter, Üniversite Senatosu'nun ve Yönetim Kurulu'nun 


raportörlüğünü yapar ve bu iki kurulun sekreterlik hizmetlerini yürütür. 


Üniversite Genel Sekreteri Rektöre bağlı olup, Üniversitenin idari teşkilatının başıdır ve 


idari işlerin yürütülmesini koordine eder. 


Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Kurul ve Yönetim Kurulları 


Madde 14- Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Kurul ve Yönetim Kurulları 2547 sayılı 


Yükseköğretim Kanunu'nda belirtildiği şekilde oluşturulur ve bu Kanunla verilen görevleri 


yürütür. 


Dekanlar, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri 


Madde 15 -Rektör, Üniversite profesörleri arasından oluşturacağı bir komisyon aracılığı 


ile Dekan, Enstitü ve Yüksekokul Müdür adaylarını tespit eder ve tercih sırasına göre Başkana 


sunar. Dekanın, Enstitü ve Yüksekokul Müdürünün atanması Mütevelli Heyetinin onayıyla 


kesinlesin 







Dekanın, Enstitü veya Yüksekokul Müdürünün görev süresi en fazla İki yıldır. Görev 


süresi sona eren Dekan veya Müdürün tekrar atanması mümkündür. 


Bolüm Başkanlığı 


Madde 16- Görevlendireceği bir komisyon aracılığı ile seçilen adaylardan tercihini 


yapan Dekan, tercihini onaylatmak üzere Rektöre bildirir. Bölüm Başkanının atanması Rektör 


uygun görüşü alınarak Mütevelli Heyetin onayı ile kesinleşir. Bölüm Başkanlığı görev süresi 


iki yıldır. Görev süresi biten Bölüm Başkanının tekrar atanması mümkündür. 


Öğretim Elemanları 


Madde 17- Tüm zamanını Üniversiteye veren profesör ve doçentlerin atama süresi en 


fazla iki yıl, yardımcı doçentlerin ise bir yıldır. Görev süresi dolanlar yeniden atanabilirler. 


Öğretim görevlileri ve okutmanlar ile kısmi statülü öğretim elemanlarının görev süreleri 


bir veya iki sömestre ile sınırlıdır. Görevin sona ermesi halinde akademik takvime uygun 


olarak yeniden atanmaları mümkündür. 


Öğretim görevlileri, uzmanlar ve okutmanlar aynı usul ile bir yıl için görevlendirilirler. 


Görev süreleri uzatılabilir. 


Atamalar Mütevelli Heyetinin onayı ile kesinleşir.  


 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


Diğer Hükümler 


 


Danışma Kurulu 


Madde 18- Danışma Kurulu, Üniversitenin üst düzeydeki danışma organıdır. Danışma 


Kurulu, Atılım Üniversitesinin dünyadaki gelişmeler çerçevesinde hedeflerinin belirlenmesi 


ve ülke içinde ve dışında tanıtılması için Mütevelli Heyetine tavsiyelerde bulunur. En az altı 


üyeden oluşur. Tabii üyeler bu sayının dışındadır. Danışma Kurulu üyeleri yurt içinde veya 


dışında alanlarında temayüz etmiş bilim adamları, yöneticiler ve kurumun amacının 


gerçekleştirilmesinde yardımcı olacak diğer kişiler arasından seçilir. Mütevelli Heyeti 


Başkanı ve Atılım Vakfı Başkanı, başkanlıkları süresince bu kurulun tabii üyesidir. Diğer 


üyeler Kurucu Vakıf tarafından üç yıl için seçilir. Kurul senede en az bir defa toplanır. 


Toplantıya Mütevelli Heyeti Başkanı başkanlık eder. Toplantı nisabı olarak herhangi bir 


çoğunluk aranmaz. 


Araştırma ve Geliştirme Projeleri ve Danışmanlık Hizmetleri 


Madde 19- Üniversiteye verilmesi planlanan araştırma ve geliştirme projeleri, 


Üniversitece tesis edilen Proje Değerlendirme Komitesi tarafından incelenir, değerlendirilir ve 


proje yöneticisi tespit edilir. Hazırlanan proje önerisi ilgili Rektör Yardımcısının onayı ile 


teklif edilir ve Mütevelli Heyetinin veya Mütevelli Heyeti Başkanının onayından sonra 


uygulamaya konulur. 


Tam zamanlı öğretim elemanlarının üniversite içinde veya dışında danışmanlık 


yapmaları Proje Değerlendirme Komitesinin görüşü ve Mütevelli Heyeti Başkanının onayına 


bağlıdır. Üniversitede görevli tam zamanlı personelin projelerden veya danışmanlık 


hizmetlerinden elde edilecek gelirlerden ne ölçüde yararlandırılacakları (telif hakları dahil) ile 


ilgili esaslar. Mütevelli Heyeti veya Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından tespit edilen ilkeler 


doğrultusunda karara bağlanır. 


Onursal Unvanlar 


Madde 20- Üniversite, yurtiçinde veya yurtdışında kendi bilim alanlarında olağanüstü 


başarı kazanmış kişilere veya Üniversiter yaşama üstün katkılarda bulunmuş şahsiyetlere ilgili 


Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato'nun, Mütevelli Heyeti üyelerinin de hazır 


bulunabilecekleri bir özel oturumda alacağı kararla, Onursal Doktora veya Onursal 


Profesörlük unvanı verebilir. Bu özel oturuma, Başkan, başkanlık eder. 


 







Mali Hükümler 


Madde 21- Üniversitenin ita amiri Mütevelli Heyeti Başkanı'dır. Başkan bu yetkiyi 


tamamen veya kısmen Rektöre veya diğer yöneticilere verebilir. 


Üniversitenin Gelir Kaynakları 


Madde 22- Üniversitenin gelir kaynaklan aşağıda belirtilmiştir. 


Kurucu Vakıf ve Üniversite yatırım ve işletmelerinden elde edilecek gelirler, 


Araştırma ve geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler, 


Eğitim hizmetlerinden elde edilecek gelirler, 


Devlet bütçesi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak yardımlar, 


Bağışlar, vasiyetler, 


Diğer gelirlerdir. 


Yatırım, İnşaat, Alım-Satım ve Kiralama İşlemleri 


Madde 23 - Üniversitenin yatırım, inşaat, her çeşit alım-satım kiralama işlerinde 


Mütevelli Heyet tarafından kabul edilen ilke/yönetmelik hükümleri uygulanır. 


Yönetmelikte Yapılacak Değişiklikler  


Madde 24- Bu Yönetmelik ve Atılım Üniversitesi'nin diğer tüm Yönetmeliklerinde 


değişiklik yapılması veya bu Yönetmeliklerden maddeler çıkartılması, maddeler eklenmesi 


Mütevelli Heyetinin kararı ile olur. Çıkarılacak veya mevcut Yönetmeliklerden hiçbirisi, bu 


Yönetmeliğe aykırı hükümler içeremez.  


 


GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-15/5/2017-30067)  


Bu maddenin yayımı tarihinde görevde olan Mütevelli Heyeti üyeleri kalan süreleri ile 


sınırlı olmak üzere görevlerine devam ederler. 


Yürürlük 


Madde 25 - Bu   Yönetmelik   11/06/2001   tarihinden  geçerli  olmak  üzere yayımı 


tarihinde yürürlüğe girer.  


Yürütme 


Madde 26 - Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür. 


 








Resmî Gazete Tarihi: 25.12.2016 Resmî Gazete Sayısı: 29929 


ATILIM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 


  


BİRİNCİ BÖLÜM 


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 


Amaç 


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atılım Üniversitesine bağlı enstitülerde 


yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir. 


Kapsam 


MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atılım Üniversitesinde yürütülen ve lisans temeline 


dayalı yüksek lisans ve lisans ve yüksek lisansa dayalı doktora programlarından oluşan 


lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar. 


Dayanak 


MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 


Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 


Tanımlar 


MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 


a) AİYS: Atılım Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını, 


b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 


c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını, 


ç) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı (EABD): Atılım Üniversitesi bünyesindeki 


enstitülerdeki anabilim/anasanat dalını, 


d) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı: Atılım Üniversitesi bünyesindeki 


enstitülerin anabilim/anasanat dalı başkanını, 


e) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve 


enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten enstitü 


anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu, 


f) Enstitü Müdürü: Atılım Üniversitesi bünyesindeki enstitülerin müdürlerini, 


g) EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu, 


ğ) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel 


kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi, 


h) Öğrenci İşleri Müdürlüğü: Atılım Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünü, 


ı) Mütevelli Heyet: Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 


i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını, 


j) Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü, 


k) Senato: Atılım Üniversitesi Senatosunu, 


l) Üniversite: Atılım Üniversitesini, 


m) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, 


ifade eder. 


İKİNCİ BÖLÜM 


Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları, Kayıt ve Kabul 


Öğrenci kabulü 


MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına lisans başarı düzeyi, ALES sonucu veya 


Senato tarafından ALES muadili kabul edilen uluslararası bir sınavdan alınan sonuç, İngilizce 


yürütülen programlar için yabancı dil bilgi düzeyi ve Senato tarafından uygun görülerek 


adaylara duyurulan diğer ölçütler değerlendirilerek öğrenci alınır. Tezsiz yüksek lisans 


programlarına kabul edilmek için lisans diplomasına, tezli yüksek lisans programları için ise 


ayrıca başvurulan programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato 


tarafından belirlenecek en az ALES puanına sahip olmak gerekir. ALES puanının %50’den az 







olmamak koşuluyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. 


Ancak mimarlık temel alanı dışında güzel sanatlar ve tasarım ile ilgili alanlarda açılan yüksek 


lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girme koşulu aranmaz. 


(2) Doktora programlarına lisans ve varsa yüksek lisans başarı düzeyleri, ALES sonucu 


veya Senato tarafından ALES muadili kabul edilen uluslararası bir sınavdan alınan sonuç, 


yabancı dil bilgi düzeyi ve Senato tarafından uygun görülüp adaylara duyurulan diğer ölçütler 


değerlendirilerek öğrenci alınır. Ancak mimarlık temel alanı dışında güzel sanatlar ve tasarım 


ile ilgili alanlarda açılan doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girme koşulu 


aranmaz. Doktora programlarına kabul edilebilmek için tezli yüksek lisans veya lisans 


diplomasına ve başvurulan programın puan türünde 60 ve lisans diplomasıyla başvuranlarda 


80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek en az ALES puanına sahip 


olmak gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı 


yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile 


yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. 


ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı 


Senato tarafından belirlenir. Doktora programlarına lisans diploması ile başvuran adayların 


lisans mezuniyet not ortalamalarının en az 4,00 üzerinden 3,00 veya muadili bir puan olması 


gerekir. 


(3) Sanatta yeterlik programlarına lisans ve varsa yüksek lisans başarı düzeyleri, ALES 


sonucu veya Senato tarafından ALES muadili kabul edilen uluslararası bir sınavdan alınan 


sonuç, yabancı dil bilgi düzeyi ve Senato tarafından uygun görülen ve adaylara duyurulan 


diğer ölçütler değerlendirilerek öğrenci alınır. Ancak güzel sanatlar ve tasarım ile ilgili 


alanlarda açılan sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girme koşulu 


aranmaz. Sanatta yeterlik programlarına kabul edilebilmek için yüksek lisans veya lisans 


diplomasına ve sözel puan türünde 55 ve lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES 


sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek en 


az ALES puanına sahip olmak gerekir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla hangi 


ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Sanatta yeterlik 


programlarına lisans diploması ile başvuran adayların kabul edilebilmeleri için gereken asgari 


lisans mezuniyet not ortalamalarının en az 4,00 üzerinden 3,00 veya muadili bir puan olması 


gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına 


kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo 


incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için 


adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini 


belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato 


tarafından belirlenir. 


(4) Üniversitede yürütülen lisansüstü programların dili, Senato tarafından belirlenir ve 


Yükseköğretim Kuruluna önerilir. Türkçe yürütülen yüksek lisans programlarında, ilgili 


enstitü kurulu kararıyla öğrencilerin önceden belirtilecek herhangi bir yabancı dilde belli bir 


yeterliliği sağlama şartı aranabilir. Yabancı dilde yürütülecek yüksek lisans programlarına 


başvuran adayların yabancı dil bilgi düzeyleri YDS, eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul 


edilmiş uluslararası sınavlar, İngilizce eğitim veren diğer yükseköğretim kurumlarının 


İngilizce Yeterlik Sınavları veya AİYS sonuçlarına göre belirlenir. Yabancı dilde yürütülen 


yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için yeterlik sınav başarı notu YDS veya 


AİYS’de 100 üzerinden 60 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenir. 


Doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde YDS’den 60 puandan az 


olmamak koşuluyla Senatonun belirleyeceği bir puan veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul 


edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puan alınması zorunludur. 


(5) Aday başvuruları ve kayıtlarla ilgili tüm bilgiler Üniversite tarafından duyurulur. 


Lisansüstü programlara aday başvuruları ilgili enstitü müdürlüğüne doğrudan yapılır. Adaylar 







başvuru için ALES sonuç belgesini, İngilizce yürütülen programlar için İngilizce bilgi 


düzeylerini belgeleyen bir sınav sonuç belgesini ve duyuruda belirtilen diğer belgeleri 


belirlenen süre içinde eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır. Kayıt için adaylardan istenen 


belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. 


(6) Adayların lisans ve/veya yüksek lisans başarı düzeyleri, ALES veya ÖSYM’ce 


eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası sınav puanları, İngilizce yürütülen programlar için 


İngilizce bilgi düzeyleri ve ilgili EABD’ce uygun görülen diğer ölçütlerin birlikte 


değerlendirilmesi sonucu EABD tarafından başarılı bulunanlar lisansüstü programlara kabul 


edilirler. Başvuru sonuçları ilgili EABD’ler veya enstitüler tarafından açıklanır. 


(7) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan 


Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve 


esaslar, Senato tarafından belirlenir. 


(8) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa 


kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. 


Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü 


MADDE 6 – (1) Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir 


lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, süresi içinde gerekli 


belgelerle başvurmak koşuluyla, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla, Üniversitede 


yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencinin 


kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca 


belirtilir. Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencinin 5 


inci maddede belirtilen ölçütleri sağlamış olması gerekir. Yarıyıl uzunluğu Üniversiteden 


farklı yükseköğretim kurumlarından gelen öğrenciler için kredi eşdeğerliği, ilgili EYK 


tarafından belirlenir. 


(2) Yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin ödeyecekleri ücretlere ilişkin hususlar 


Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. 


İngilizce başarı düzeyi 


MADDE 7 – (1) Bilimsel başarı düzeyleri İngilizce yürütülen lisansüstü programlara 


kabul için yeterli görülen, ancak İngilizce AİYS’de başarısız olan veya bu sınava girmeyen 


adaylar İngilizce hazırlık programına öğrenci olarak kayıt yaptırabilirler. 


Bilimsel/sanatsal hazırlık programına öğrenci kabulü 


MADDE 8 – (1) Bilimsel/sanatsal hazırlık, başarılı öğrencilerin başvurdukları programa 


uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. Bilimsel/sanatsal hazırlık programı 


toplam 4 dersi geçemez. Bu programa alınacak öğrenciler ilgili EABD tarafından adayların 


lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların 


yapısı değerlendirilerek belirlenir. 


(2) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin 


ders programı lisans veya lisansüstü seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans 


programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. 


(3) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına kabul edilen bir doktora/sanatta yeterlik 


öğrencisinin alması zorunlu dersler, ilgili doktora/sanatta yeterlik programını tamamlamak 


için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. 


(4) Bilimsel/sanatsal hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin 


yanı sıra, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK’nın onayı ile lisansüstü programa yönelik 


dersler de alabilir. 


(5) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. 


Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği 


kesilir. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya 


doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez. 


(6) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş 







olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerini en az DD notu ile 


ve programı en az 2,00 genel not ortalamasıyla tamamlaması gerekir. Bilimsel hazırlık 


programına kabul edilen doktora öğrencilerinin bilimsel hazırlık programı derslerini en az CC 


notu ve en az 2,50 genel not ortalaması ile tamamlaması gerekir. Bu derslerden alınan notlar 


lisansüstü programı not ortalamasına katılmaz. 


Özel öğrenci kabulü 


MADDE 9 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir 


konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili EABD’nin onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci 


olarak kabul edilebilir. 


(2) Özel öğrencilere, aldıkları ders ya da derslere ilişkin devam ve başarı durumlarını 


gösteren bir belge verilir. Bu belgede ilgili derslerin kredi/saatleri de belirtilir. Özel öğrencilik 


ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı 


geçemez. 


(3) Program derslerini alan bir özel öğrenci, programın öğrenci kabul koşullarını 


tümüyle yerine getirmesi halinde lisansüstü öğrencisi statüsünü kazanabilir. Lisansüstü 


programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerden en 


çok tezsiz yüksek lisans için 5 dersi, tezli yüksek lisans ve doktora programları için ise 4 dersi 


ilgili EABD’nin önerisi ve EYK kararıyla programına sayılabilir. 


Yeni kayıt ve kayıt yenileme 


MADDE 10 – (1) Öğrenci kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır. 


Programlara kabul edilen öğrenciler, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından istenilen belgeler 


ile programlara kayıt olurlar. Kaydını akademik takvimde belirtilen süre içinde yenilemeyen 


öğrencinin kaydı askıya alınır. Kaydı askıya alınan öğrenci öğrencilik haklarından 


yararlanamaz. Askıya alınan süre öğrenim süresinden sayılır. Öğrencilerin bu süreler için 


ödeyecekleri ücretlere ilişkin hususlar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. 


İzinler 


MADDE 11 – (1) Lisansüstü öğrencilere mazeretleri ilgili EYK tarafından geçerli 


bulunmak koşuluyla yüksek lisans öğrencileri için iki yarıyıla, doktora öğrencileri için dört 


yarıyıla kadar izin verilebilir. İzin verilen süre öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrenciler izinli 


bulundukları dönemde derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler. 


(2) İzinli sayılma başvuruları derslerin başlamasını takip eden dördüncü hafta sonuna 


kadar yapılabilir. 


(3) İzinli sayılmak isteyen öğrencilerin ödeyecekleri öğretim ücretine ilişkin hususlar 


Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. 


Kayıt sildirme 


MADDE 12 – (1) Kendi isteği ile kayıt sildirmek isteyen öğrenciler bir dilekçe ile 


Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurur. Kendi isteğiyle kayıt sildiren öğrencilerin ödemiş 


oldukları öğrenim ücretine ilişkin hususlar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. 


Öğrenim ücretleri ve burslar 


MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara kaydolan öğrencilerin öğrenim ücretleri ve 


öğrenim burslarına ilişkin hususlar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. 


(2) Öğrenim ücretlerini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz, yenilenmez ve izinli 


sayılma işlemleri yapılmaz. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. 


(3) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler programı süresinden önce tamamlasalar 


dahi program öğretim ücretinin tamamını öderler. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


Eğitim Öğretime İlişkin Genel Hükümler 


Eğitim öğretim yılı 


MADDE 14 – (1) Bir akademik yıl on altı haftalık iki dönemden oluşur. Kayıt, ders, 


sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler Senato tarafından onaylanan akademik 







takvimde belirtilir. 


(2) Gerektiğinde yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda ders almak öğrencinin isteğine 


bağlıdır. Yaz okulu ücrete tabidir. 


Devam zorunluluğu 


MADDE 15 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. 


Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. 


Lisansüstü derslerin kredi değerleri 


MADDE 16 – (1) Bir dersin kredi değeri, haftalık teorik ders saatinin 1,0 katı ile 


haftalık uygulama saatinin 0,5 katının toplamıdır. 


(2) Not ortalamalarına katılmayacak dersler Senato tarafından tespit edilir. 


Ders sınavları ve değerlendirme 


MADDE 17 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarından başka ayrıca 


yarıyıl sonu sınavına ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Yarıyıl 


sonu sınavları, Üniversite tarafından saptanan ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır. 


Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl 


sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde 


tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. İlgili EABD tarafından haklı ve geçerli 


görülen bir nedenle herhangi bir sınava giremeyen öğrenciye mazeret sınavı verilir. 


Ders notları 


MADDE 18 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri 


öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur. 


AA        4,00 


BA        3,50  


BB         3,00  


CB         2,50  


CC         2,00  


DC        1,50  


DD        1,00 


FD         0,50 


FF         0,00 


(2) Notların ve not ortalamalarının, yüzlük sisteme çevrilmesi gerektiğinde, 


Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen çevirme tablosu uygulanır. 


(3) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır: 


a) I: Eksik, 


b) S: Yeterli, 


c) U: Yetersiz, 


ç) P: Gelişmekte Olan, 


d) NI: Not Ortalamasına Katılmayan, 


e) NA: Devamsızlık. 


(4) (I) notu, hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde 


ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. 


Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Müdürlüğüne 


teslimi tarihinden itibaren 15 gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak 


zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (FF) notu haline gelir. Bu süre, uzayan bir 


hastalık veya benzeri hallerde, öğrencinin başvurusu, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK 


kararıyla uzatılabilir. 


(5) (S) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. 


(6) (U) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere 


verilir. 


(7) (P) notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir. 







(8) (NI) notu, öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlardan not ortalamasına 


katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili 


olduğu dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki 


dersler öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde 


kullanılmaz. (NI) statüsünde alınan derslerin statüsü aynı program içinde değiştirilemez. 


(9) (NA) notu, derse devam koşullarını yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere 


verilir. Bu not, (FF) notu gibi işlem görür. 


(10) Yarıyıl sonu ders notları Öğrenci İşleri Müdürlüğüne iletildiği anda kesinleşir ve 


Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından açıklanır. 


Notlarda maddi hata 


MADDE 19 – (1) Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından açıklanan yarıyıl sonu ders 


notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğretim 


elemanının başvurusu üzerine, ilgili EABD tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu 


sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi 


içinde düzeltilmiş olması gerekir. Daha geç yapılan başvurular, ilgili EYK tarafından karara 


bağlanır. 


Not ortalamaları 


MADDE 20 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not 


ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin 


kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir 


yarıyılın not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam 


kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden 


sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul 


edilişinden itibaren ilgili EABD tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlamak 


amacıyla almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına 


tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not çizelgesine 


geçirilir. 


Ders saydırma 


MADDE 21 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü 


programından ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak 


erken mezuniyet koşulları, ilgili anabilim dalı görüşü alınarak ilgili EYK tarafından belirlenir. 


(2) Herhangi bir lisansüstü programa başvuran adaylar için başka programlarda almış 


oldukları dersleri saydırma işlemi programa başvuruları sırasında yapılmak zorundadır. 


(3) Herhangi bir programa devam eden lisansüstü öğrencilerinin, Üniversite dışındaki 


başka bir yükseköğretim kurumundan ders almaları ilgili yarıyıl başında danışman önerisi, 


ilgili EABD başkanlığının onayı ve ilgili EYK kararı ile gerçekleşir. 


Ders tekrarı 


MADDE 22 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl notu olarak 


yüksek lisans öğrencisinin en az (CC), doktora öğrencisinin ise (CB) notu almış olması 


gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrarlamak veya seçmeli derslere ilgili EABD 


tarafından eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadır. Öğrenciler, genel not 


ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir veya bu derslere 


ilgili EABD tarafından eşdeğer kabul edilen dersleri alabilir. 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


Yüksek Lisans Programları 


Yüksek lisans programları 


MADDE 23 – (1) Yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma 


yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını 


sağlamaktır. Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu 


programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği Senato tarafından 







belirlenir. 


(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, öğrencinin başvurusu, ilgili 


EABD’nin olumlu görüşü ve ilgili EYK onayı ile yapılabilir. Bu durumda önceki yüksek 


lisans programında alınan dersler ilgili EYK kararıyla yeni kayıt olunacak yüksek lisans 


programındaki derslerin yerine sayılabilir. 


Tezli yüksek lisans süresi ve ders yükü 


MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programı en az yedi adet kredili ders, bir seminer 


dersi, ilgili EABD’nin uygun göreceği kredisiz dersler ve tez çalışmasından oluşur. Seminer 


dersi ve tez çalışması başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans 


programı; bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 


120 AKTS kredisinden oluşur. Tezli yüksek lisans programı derslerinin en az 3,00 genel not 


ortalaması ile tamamlanması gerekir. 


(2) Tezli yüksek lisans programındaki öğrencinin tez danışmanı en geç birinci yarıyıl 


sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu da en geç ikinci 


yarıyılın sonuna kadar ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK onayı ile kesinleşir. Tez 


danışmanı, en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş öğretim üyeleri 


arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde 


ilgili EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak 


seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda 


atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip 


kişilerden olabilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atanma ve değiştirme koşulları ilgili 


enstitü kurulu tarafından belirlenir. 


(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı 


tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EABD tarafından yürütülür. 


(4) Öğrenci danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez 


çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. 


(5) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt 


olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt 


yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda 


tamamlanır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer 


dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı 


koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında 


başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 


(6) Öğrenci, yüksek lisans programında alacağı derslerden en çok iki tanesini lisans 


öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla ve ilgili EABD başkanının onayı ile lisans 


derslerinden seçebilir. Anabilim dalı başkanı yetkisini danışmana devredebilir.  


(7) Öğrenci, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla, izlediği programın ders 


yüküne sayılmak üzere diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla 


iki lisansüstü ders alabilir. 


(8) İlgili EABD tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı 


fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir. 


Yüksek lisans tezinin sonuçlanması 


MADDE 25 – (1) Yüksek lisans tez çalışmasını 24 üncü maddede belirtilen süre içinde 


tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları Üniversitenin tez yazım kılavuzuna uygun biçimde 


yazmak ve tezini jüri önünde sözlü savunmak zorundadır. Tezin programın yürütüldüğü dilde 


yazılması zorunludur. Ancak Türkçe yürütülen programlarda ilgili EABD’nin uygun görüşü 


ve ilgili EYK’nın onayı ile tezler yabancı dilde de yazılabilir. 


(2) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için ilgili EABD’ye 


başvurur. İlgili EABD, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin ciltlenmemiş ve içerik yönünden 


danışman kontrolünden geçen bir kopyasını intihal raporu ile birlikte ilgili enstitüye iletir. 







Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek 


üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Öğrencilerin tez sınavına girebilecekleri en son 


tarih akademik takvimde belirtilir. 


(3) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK’nın kararıyla atanır. 


Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak 


üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez 


danışmanı jüri üyesi olamaz. Ayrıca jüri için biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek 


üye belirlenir. 


(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde 


toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen 


soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, 


lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. 


(5) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, ret veya 


düzeltme kararını en az salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, ilgili EABD tarafından en geç üç 


gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin 


Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay 


içinde eksikliklerini tamamlayarak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma 


sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 


Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders 


kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine 


tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 


Tezli yüksek lisans diploması 


MADDE 26 – (1) (Değişik:RG-3/2/2019-30675) Yüksek lisans öğrencisine yüksek 


lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, 


yüksek lisans tezinin ciltlenmiş üç kopyasını ve pdf formatında hazırlanmış üç elektronik CD 


kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim 


etmesi, tezinin şekil yönünden uygun bulunması, Üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin 


tamamını yerine getirmesi ve öğretim ücreti dahil hiçbir ücret borcunun bulunmaması gerekir. 


Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve 


pdf formatında hazırlanmış üç adet elektronik CD kopyasının teslim süresini en fazla bir ay 


daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar 


diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde 


ilişiği kesilir. 


(2) (Değişik:RG-9/5/2017-30061) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş 


olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ile tezli ibaresi bulunur. 


Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği 


tarihtir. 


Tezsiz yüksek lisans süresi ve ders yükü 


MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda 


derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. 


Tezsiz yüksek lisans programı 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on adet kredili ders 


ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, projenin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt 


yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor ve varsa projesi ile ilgili ürünlerini vermek 


zorundadır. Proje raporunun programın yürütüldüğü dilde yazılması zorunludur. Dönem 


projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 


(2) Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili EABD her öğrenci için ders seçiminde ve 


proje çalışmasının yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato 


tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç 


birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. 


(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışmanı, danışman 







atanıncaya kadar ise ilgili EABD tarafından yürütülür. 


(4) Tezsiz yüksek lisans programı derslerinin en az (Değişik ibare:RG-3/2/2019-


30675) 2,50 genel not ortalaması ile tamamlanması gerekir. 


(5) Tezsiz yüksek lisans programında öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış 


olması koşuluyla ve ilgili EABD başkanının onayı ile lisans dersleri alabilir. Anabilim dalı 


başkanı yetkisini danışmana devredebilir. Ancak bu derslerden en çok üç tanesi, ders yüküne 


ve yüksek lisans kredisine sayılabilir. 


(6) Öğrenci, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla, izlediği programın ders 


yüküne sayılmak üzere başka üniversitelerden en çok üç lisansüstü ders alabilir. 


(7) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre 


hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem 


için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu 


sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile 


ilişiği kesilir. 


Tezsiz yüksek lisans diploması 


MADDE 28 – (1) (Değişik:RG-3/2/2019-30675)  Yüksek lisans öğrencisine yüksek 


lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla 


tamamlaması ve Üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin tamamını yerine getirmesi ve öğretim 


ücreti dahil hiçbir ücret borcunun bulunmaması gerekir. 


(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim 


dalındaki programın onaylanmış adı ile tezsiz ibaresi bulunur. 


BEŞİNCİ BÖLÜM 


Doktora Programları 


Amaç ve kapsam 


MADDE 29 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, 


bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere 


ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda 


hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir 


yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. 


Doktora süresi ve ders yükü 


MADDE 30 – (1) (Değişik:RG-9/5/2017-30061) Doktora programı, tezli yüksek lisans 


derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak 


koşuluyla en az yedi adet kredili ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması 


olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Bu program, lisans derecesi ile kabul 


edilmiş öğrenciler için en az on dört adet kredili ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez 


önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Doktora programı 


derslerinin en az 3,00 genel not ortalaması ile tamamlanması gerekir. 


(2) Doktora programındaki öğrenciye tez danışmanı en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar 


ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla atanır. Doktora tezinin niteliğinin birden fazla 


tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı, 


Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Tez danışmanı, 


en az bir başarılı yüksek lisans tezi yürütmüş ve en az dört yarıyıl lisans ya da yüksek lisans 


dersi vermiş olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede 


belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler 


çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim 


üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanının atanma ve 


değiştirilme koşulları ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir. 


(3) Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve kayıt işlemleri tez danışmanı, tez 


danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EABD tarafından yürütülür. 


(4) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak 







zorundadır. 


(5) Doktora programındaki öğrenciler lisans dersleri alabilirler. Lisans dersleri ders 


yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı 


başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan 


derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans 


derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. 


(6) İlgili EABD tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı 


fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir. 


(7) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi 


ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak 


üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami 


tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami 


tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla 


tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans 


derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla 


tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan 


öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında 


başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını on iki veya on dört yarıyıl 


sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktora 


programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine 


getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde 


kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 


Doktora yeterlik sınavı 


MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin 


alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma 


derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Yüksek lisans derecesi olan doktora 


öğrencileri en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç yedinci 


yarıyıl içinde doktora yeterlik sınavına alınır. Doktora yeterlik sınavına girmek için başvuran 


öğrencilerin adları ilgili EABD tarafından ilgili enstitüye bildirilir. Bir öğrenci bir yılda en 


fazla iki kez yeterlik sınavına girer. 


(2) Doktora yeterlik sınavı, Mayıs ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. 


(3) Yeterlik sınavları, ilgili EABD tarafından önerilen, ilgili EYK tarafından onaylanan 


ve üç yıl süre ile görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve 


yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek 


amacıyla biri öğrencinin tez danışmanı, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere beş asil, 


biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşan sınav jürileri kurar. 


Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın 


oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. 


(4) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya 


olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Yazılı sınavda başarılı olan 


öğrenci sözlü sınavına alınır. 


(5) Doktora yeterlik komitesi, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını birlikte değerlendirerek, 


öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili EABD 


tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. 


(6) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu 


bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan 


öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. 


(7) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü 


tamamlamış olsa bile, aldığı derslere ek olarak eksik olduğu tespit edilen alandan en çok 2 


ders almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak 







zorundadır. Fazladan alınan kredili dersler (NI statüsünde) olup bu derslerden en az CB notu 


alınması gerekir. 


(8) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir 


öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. 


Tez izleme komitesi 


MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EABD’nin 


önerisi ve ilgili EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. 


(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından 


başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının 


olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. 


(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili EABD’nin önerisi 


ve ilgili EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. 


Tez önerisi savunması 


MADDE 33 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci,  en geç altı 


ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini 


tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir 


raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. 


 (2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya 


reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili EABD tarafından tez önerisini 


izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu 


süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat 


dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. 


(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına 


sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla 


devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci 


ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da 


reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 


(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve 


Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı 


tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar 


yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. 


Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve bir 


tutanakla ilgili enstitüye bildirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç 


kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 


(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen 


sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. 


Doktora tezinin sonuçlanması 


MADDE 34 – (1) Doktora tez çalışmasını 30 uncu maddede belirtilen süre içinde 


tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları Üniversitenin tez yazım kılavuzuna uygun biçimde 


yazmak ve tezini jüri önünde sözlü savunmak zorundadır. İngilizce yürütülen programlarda 


tezin İngilizce yazılması zorunludur. 


(2) Doktora tez savunmasına girebilmek için öğrencinin ilgili bilim dalında tek başına 


veya başka araştırmacılarla birlikte yapılmış tezi ile ilgili en az bir yayınının ulusal ya da 


uluslararası hakemli bir dergide yayınlanmak üzere kabul edilmiş olması gereklidir. Bu 


koşulu sağlayan ve tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için ilgili 


EABD’ye başvurur. EABD, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin içerik yönünden danışmanca 


kontrol edilerek onaylanmış ve ciltlenmemiş bir kopyasını, bu fıkrada belirtilen yayım için 


gönderilen makalenin bir kopyasını, intihal raporuyla birlikte ilgili enstitüye iletir. Rapordaki 


verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez 


enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Öğrencilerin tez sınavına girebilecekleri en son tarih 







akademik takvimde belirtilir. 


(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu 


sunulması gerekir. 


(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi 


ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer 


alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş 


öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim 


kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden 


oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Jüri için biri 


Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye belirlenir. 


(5) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde 


toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen 


soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, 


lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. 


(6) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, ret veya 


düzeltme kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, ilgili EABD tarafından en geç üç gün 


içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak 


değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 


Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini 


aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite 


ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı 


olamayanlar için talepleri halinde 30 uncu maddenin yedinci fıkrasına göre tezsiz yüksek 


lisans diploması verilir. Öğrenci, uzatma aldığı yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır. 


Doktora diploması 


MADDE 35 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını 


danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı 


olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili 


enstitüye gönderir. 


(2) (Değişik:RG-3/2/2019-30675) Doktora öğrencisine doktora diploması verilebilmesi 


için öğrencinin tez savunmasında başarılı olması, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla 


doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve pdf formatında hazırlanmış üç adet elektronik 


CD kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim etmesi, 


tezinin şekil yönünden uygun bulunması, Üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin tamamını 


yerine getirmesi ve öğretim ücreti dahil hiçbir ücret borcunun bulunmaması gerekir. Enstitü 


Yönetim Kurulu başvuru üzerine doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve pdf 


formatında hazırlanmış üç adet elektronik CD kopyasının teslim süresini en fazla bir ay daha 


uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar 


diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde 


ilişiği kesilir. 


(3) (Değişik:RG-9/5/2017-30061) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş 


olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin 


sınav jürisi komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. 


ALTINCI BÖLÜM 


Sanatta Yeterlik Programları 


Amaç ve kapsam 


MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya 


konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan 


doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır. 


Sanatta yeterlik süresi ve ders yükü 


MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul 







edilmiş öğrenciler için bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 


yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere 


en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 


on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak 


üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Sanatta yeterlik programı derslerinin en az 3,00 


genel not ortalaması ile tamamlanması gerekir. 


(2) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak 


Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, 


temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte 


belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını 


enstitüye önerir, bu öneri EYK ile kesinleşir. Sanatta yeterlik programındaki öğrenciye tez 


danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla 


atanır. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği 


durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, 


resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetebilmesi için, danışmanın başarıyla tamamlanmış 


en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu 


dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir. Tez danışmanı ve 


ikinci tez danışmanının atanma ve değiştirme koşulları ilgili enstitü kurulu tarafından 


belirlenir. 


(3) Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve kayıt işlemleri tez danışmanı, tez 


danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EABD tarafından yürütülür. 


(4) Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez 


çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. 


(5) Sanatta yeterlik programındaki öğrenciler lisans dersleri alabilirler. Yüksek lisans 


derecesi olan öğrenciler için bu dersler ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz. 


Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en çok iki adet lisans dersini ders yüküne ve 


sanatta yeterlik kredisine saydırabilir. 


(6) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK 


onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi 


ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için 


en fazla dört ders seçilebilir. 


(7) İlgili EABD tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı 


fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir. 


(8) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç 


yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği 


dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz 


yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on 


yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Sanatta yeterlik programı için gerekli 


kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul 


edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde 


kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not 


ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini ve 


uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi 


çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar 


tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına 


başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş 


olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde 


kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 


Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması 


MADDE 38 – (1) Öğrenci, tezinde elde ettiği sonuçları ve sanatsal çalışmasını 







açıklayan ve belgeleyen bir metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun 


biçimde yazmak ve ayrıca tezini ve sanatsal çalışmasını jüri önünde sözlü olarak savunmak 


zorundadır. Öğrencilerin tez sınavına girebilecekleri en son tarih akademik takvimde belirtilir. 


(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve 


çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına 


sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim 


eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve 


jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile 


birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. 


(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını 


danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü 


yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye 


gönderir. 


(4) Sanatta yeterlik jürisi, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK onayı ile atanır. Jüri, en 


az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. 


Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın 


oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı 


olmaksızın jüride yer alabilir. 


(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten 


itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik 


çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim 


elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık 


olarak yapılır. 


(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez, sergi, proje, 


resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya 


düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak 


değerlendirilir. Bu karar, ilgili EABD tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye 


tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen 


öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı 


verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, 


konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma 


sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin 


Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş 


olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı 


olamayanlar için talepleri halinde 37 nci maddenin sekizinci fıkrasına göre tezsiz yüksek 


lisans diploması verilir. 


Sanatta yeterlik diploması 


MADDE 39 – (1) (Değişik:RG-3/2/2019-30675) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı 


olan öğrenciye, sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilmesi için 


öğrencinin diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin 


tamamını yerine getirmesi ve öğretim ücreti dahil hiçbir ücret borcunun bulunmaması gerekir. 


Mezuniyet tarihi, tezin sınav juri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği 


tarihtir. 


(2) (Değişik:RG-3/2/2019-30675) Doktora öğrencisine doktora diploması verilebilmesi 


için öğrencinin tez savunmasında başarılı olması diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta 


yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde 


ilgili enstitüye teslim etmesi, tezinin şekil yönünden uygun bulunması, Üniversite ile ilgili 


mükellefiyetlerinin tamamını yerine getirmesi ve öğretim ücreti dahil hiçbir ücret borcunun 


bulunmaması gerekir. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine doktora tezinin ciltlenmiş en az 


üç kopyasını ve pdf formatında hazırlanmış üç adet elektronik CD kopyasının teslim süresini 







en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine 


getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami 


süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. 


(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin 


bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir. 


YEDİNCİ BÖLÜM 


Çeşitli ve Son Hükümler 


Disiplin işlemleri 


MADDE 40 – (1) Eğitimleri süresince öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli 


ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 


Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. 


Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 


MADDE 41 – (1) 4/2/2016 tarihli ve 29614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım 


Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 


İntibak 


GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 27 nci, 30 uncu ve 37 nci maddelerde yer alan genel not 


ortalamasına ilişkin hükümler bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Üniversitenin Sosyal 


Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarına kayıt yaptırmış olan öğrencilere uygulanmaz. 


(2) 34 üncü maddenin ikinci fıkrası bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce doktora 


yeterlik sınavını geçmiş olan öğrencilere uygulanmaz. 


(3) Bu Yönetmelikte yer alan azami eğitim-öğretim sürelerine ilişkin hükümler, 2016-


2017 güz döneminden itibaren uygulanır. 


Yürürlük 


MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli 


olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 


  


Yürütme 


MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür. 


  


  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin 


Tarihi Sayısı 


25/12/2016 29929 


Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı 


Resmî Gazetelerin 


Tarihi Sayısı 


1 9/5/2017 30061 


2 3/2/2019 30675 
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ATILIM ÜNİVERSİTESİ  


PROGRAM VE DERS BİLGİ PAKETİ HAZIRLAMA KILAVUZU 


 


Bu kılavuzun amacı üniversitemizde yürütülen Bologna Sürecine 


Uyum Çalışmaları (Bologna Projesi) kapsamında; eğitim öğretim veren 


bütün ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarını yürüten birimlerin, 


1. Program Eğitim Amaçları’nı belirlemeleri, 


2. Program Yeterliliklerini/çıktılarını belirlemeleri, 


3. Belirlenen program yeterliklerine/çıktılarına ulaşmak için hangi derslerin verilmesi 


gerektiğine karar vermeleri, 


4. Her bir ders için “Öğrenme Çıktılarını/kazanımlarını” yazmaları, 


5. Ders Öğrenme Çıktıları ile Program yeterliliklerini/çıktılarını ilişkilendirmeleri, 


6. Ders öğretim planlarını hazırlamaları, 


7. Ders öğrenme çıktılarına/yeterliliklerine ulaşabilmek için gerekli iş yükünü ve AKTS 


kredilerini hesaplamaları, 


8. Her program için tüm bilgileri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamalarına destek 


olmaktır. 


 


Kılavuz dört bölümden oluşmaktadır:  


 


 


Bölüm 1‐ Program Geliştirme Çalışması: 
Açıklayıcı Bilgiler ( madde 1‐5)


Bölüm 2‐ Program Bilgi Paketi


Bölüm 3‐ Ders Bilgi Paketi


Bölüm 4‐ Derslerin Program 
Yeterlilikleri/çıktıları ile İlişkilendirilmesi
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BÖLÜM I 


PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMASI 


Açıklayıcı Bilgiler 


 


1 


a. Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (UYÇ) için http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=11 adresinden Türkiye 


Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) sayfasına giriniz. 


b. Her bölümün/anabilim dalının kendi eğitim‐öğretim programını TYYÇ’deki temel alan 


yeterlilikleri kapsamında değerlendirmesi ve bunlara uygun program yeterlilikleri 


geliştirmesi gerekmektedir. 


c. TYYÇ Temel Alan ve Programlar seçeneğinden Temel Alan Yeterliliklerine ulaşmak için, 


Programınızın yapısına uygun olarak; Akademik Ağırlıklı veya Mesleki Ağırlıklı seçeneğine 


tıklayınız.  


d. Eğitim ve öğretim temel alanları aynı web sayfasından erişilebilen ISCED’e göre 


sınıflandırılmıştır ve kodlanmıştır (www.yok.gov.tr) 


e. Temel Alan, Yeterlilik Düzeyi ve Yeterlilik Türünü seçerek Önlisans (EQF LLL‐ 5), Lisans 


(EQF LLL 6) ve Yükseklisans (EQF LLL 7) düzeyi için sahip olunması gereken yeterlilikleri 


okuyunuz. 


2 


a. Programınızın yeterliliklerini belirlemek amacıyla biriminizde oluşturulan ekip ile 


programınızdan mezun olan bireyler hangi özelliklere sahip olmalı? Hangi bilgi, beceri ve 


yetkinliklerle donanmış bireyler yetiştireceğiz? sorularına yanıt bulabilmek amacıyla "ihtiyaç 


analizi" yapınız. İhtiyaç analizi yapabilmeniz için ekibiniz ile birlikte, daha önce programla 


etkileşime girmiş ve halen etkileşim halinde olan paydaşlarla (öğrenci, öğretim elemanları, 


bölüm personeli, mezun, işveren, sivil toplum örgütleri) iletişime geçiniz ve görüşlerini alınız. 


b. Disiplinin/çalışma alanının yönelimlerini, geleceğini değerlendiriniz. 


c. Üniversite ve bölümün vizyon ve misyonunu mutlaka dikkate alınız. 
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d. TYYÇ ve Temel Alan yeterlilikleri ile uyumlu ve ihtiyaç analizi sonuçlarını dikkate alarak, 


programınızın amacını belirleyiniz, bu çerçevede programın amacını tek bir cümle/ paragraf 


ile ortaya koyunuz. 


e. Program yeterliliklerini belirlemeden önce programınızın amacını yazınız. Programın 


eğitim amaçları; Eğitim süreci sonunda mezunlardan gerçekleştirmeleri beklenen 


davranışları tanımlayan ifadelerdir. Başka bir deyişle, programın nasıl bir mezun profili 


istediğini ortaya koyan genel bir ifadedir. 


3 


Temel alan yeterlilikleriyle uyumlu olarak 15 taneden fazla olmamak kaydıyla (ideali 10‐15 


arasında) program yeterliliklerini belirleyiniz. Program yeterliliklerini/çıktılarını  bilgi, beceri, 


yetkinlikler başlıkları altında düzenleyiniz. 


Bunun için başvuracağınız kaynakların linkleri aşağıda verilmiştir. 


a. TYYÇ, kısa düzey‐önlisans için: http://www.tyyc.sakarya.edu.tr/?pid=32 


b. TYYÇ, 1. düzey‐lisans için: http://www.tyyc.sakarya.edu.tr/?pid=33 


c. TYYÇ, 2. düzey‐yüksek lisans için: http://www.tyyc.sakarya.edu.tr/?pid=34 


d. TYYÇ, 3. düzey‐doktora için: http://www.tyyc.sakarya.edu.tr/?pid=35 


e. Temel Alan yeterlilikleri: http://www.tyyc.sakarya.edu.tr/?pid=48 


Program yeterliliklerinin/çıktılarının mümkün olduğunca gerçekçi, ulaşılabilir ve ölçülebilir 


nitelikte olmasına dikkat ediniz. 


4 


Her bir program yeterliliğinin hangi temel alan yeterliliğini (veya yeterliliklerini) ve ulusal 


yeterliliği (veya yeterliliklerini) karşıladığını gösteren matrisleri Türkçe olarak hazırlayınız 


(Bakınız Form I, Form II, Form III). Verilen formlar üzerinde programınızın yeterlilik sayısına 


göre düzenleme yapmanız gerekebilir. 


 


 


 


 


 


 


TYYÇ-Ulusal 


yeterlilikler 
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Form I: Ulusal Yeterlilikler ve Program Yeterliliklerinin ilişkilendirilmesi (Türkçe) 


Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler 
Çerçevesi (TYYÇ, …. Düzey,….Eğitimi ) 
 


PROGRAM YETERLİLİKLERİ 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 


B
İL


G
İ 


                


                


                


B
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İL
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Lİ
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Ç
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i 
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m


e 
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in
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e 
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Form II: Temel Alan Yeterlilikleri ve Program Yeterliliklerinin ilişkilendirilmesi (Türkçe) 


Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler 
Çerçevesi (TYYÇ, …. Düzey,….Eğitimi ) 
…….Temel Alan Yeterlilikleri   


PROGRAM YETERLİLİKLERİ 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 


B
İL


G
İ 


                


                


                


B
EC


ER
İL


ER
 


                


                


                


                


YE
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İN
Lİ


K
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R
 


B
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Ç
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e 
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So
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k 
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b
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e 
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i 


 
 


               


                


                


                


Ö
ğr
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m


e 
Ye
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in


liğ
i 


                


                


                


                


                


İle
ti


şi
m
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e 


So
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Ye
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A
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n
a 


Ö
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ü
 


Ye
tk
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Form III. TYYÇ ULUSAL YETERLİLİKLER -PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ (Türkçe) 
 


Temel Alan Yeterlilikleri 
 


Program Çıktıları Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler 
Çerçevesi (TYYÇ, 6. Düzey, Lisans 
Eğitimi) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 


B
ilg


i 


                 B
ilgi 


B
ec


er
ile


r 


 


                


B
ecerile


r 


 


                


 


                


                 


Ye
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le
r 
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                B
ağım


sız çalışab
ilm


e 


ve  so
ru


m
lu


lu
k 


alab
ilm


e yetkin
liği 


 Yetkin
likler  


                


 


                


 
 Bu matriks, TYYÇ-Program Yeterlilikleri (sağdan) ve Temel Alan Yeterlilikleri-Program Yeterlilikleri (soldan) matrikslerinin birleştirilmesi ile elde edilir.Lütfen renklere dikkat ediniz. 


Program Yeterliliklerinin altındaki kutucukların, birinci satırında bulunan mavi X işaretleri Temel alan Yeterlilikleri ile ilişkisi, ikinci satırında bulunan mor X iĢaretleri Türkiye 


Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile ilişkisini ifade etmektedir. 







 


8 
 


TYYÇ ULUSAL YETERLİLİKLER -PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ (Türkçe-Devamı) 
 


Temel Alan Yeterlilikleri 
 


Program Çıktıları  


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 


Ye
tk


in
lik


le
r 


 


Ö
ğr


en
m


e 
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liğ
i 


 
                Ö
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                A
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Ye
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5 


Belirlemiş olduğunuz Program yeterliliklerine ulaşabilmek için gerekli olan Eğitim‐Öğretim 


Programınızı gözden geçiriniz. Bu çalışma mevcut programınızdaki derslerin, program 


yeterliliklerini dengeli bir biçimde karşılayıp karşılamadığını kontrol etmeniz ve eğitim 


öğretim sırasında düşük düzeyde kazandırılan program yeterliliği (leri) var ise yeni ders(ler) 


veya var olan derslerdeki eğitim‐öğretim aktivitelerine yenilerini eklemeniz veya çıkarmanız 


için yol gösterici olacaktır. 
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BÖLÜM II 


PROGRAM BİLGİ PAKETİ 


 


Her bir Anabilim Dalının/Bölümün/Fakültenin ders programlarıyla ilgili bilgiler web sitesinde 


yer alırken aşağıdaki başlıklarda sınıflandırılacaktır. Bu nedenle Ders programının özellikleri 


için aşağıdaki bilgilerin eksiksiz olarak hazırlanmasına özen gösteriniz. 


 


a. Program Hakkında Genel Bilgi (Program Description) 


Bu bölüme çok kısa olarak bölümün tarihçesi, sunulan eğitim öğretim program(lar)ı, mevcut 


programı benzer programlardan ayıran özellikler, bölümün öğrencilere sunduğu laboratuar, 


klinik, teknik olanakları ve öğretim dilini yazınız. Eğitim öğretim programınızda yabancı dilde 


verilen dersler var ise sayısını veya program içindeki yüzdesini belirtiniz. 


 


b. Kazanılan Derece (Qualification Awarded) 


Bu bölümde programınızın ismini belirterek düzeyini (ön lisans, lisans, yüksek lisans, 


doktora) yazınız. 


Örn: Yazılım mühendisliği lisans derecesi 


 


c. Öğrenim Düzeyi (Level of Qualification) 


Programın öğrenim düzeyini yazınız (Ön lisans/lisans/yüksek lisans veya doktora). 


 


d. Kayıt Kabul Koşulları (Specific Admission Requirements) 


Bu açıklamada tüm programlar için genel koşul olarak kabul edilen lise mezunu olmak 


gerekir koşuluna ek olarak programa hangi puan türü ile öğrenci kabul edildiği de 


belirtilebilir. Programa kabul edilmek için diğer özel koşullar varsa bunlar da belirtilmelidir. 


Uluslararası öğrenciler için kayıt kabul koşullarını da mutlaka belirtiniz. 


 


e. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar (Qualification Requirements and Regulations) 


Bu bölümde programdan mezun olmak için gerekli koşulları yazınız. Mezuniyet için gerekli 


Kredi miktarı, toplam AKTS kredisi miktarı, tüm derslerden başarılı olmak, ağırlıklı not 
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ortalaması, var ise bitirme projesi, staj da belirtilir. İlgili yönetmelik maddesini belirtiniz 


(Önlisans Eğitim‐Öğretim Yönetmeliği, Lisans Eğitim‐Öğretim Yönetmeliği, Lisansüstü 


Eğitim‐Öğretim Yönetmeliği). 


 


f. Önceki öğrenmelerin tanınması (Recognition of Prior Learning) 


Bu bölüm daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim 


görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin sizin tarafınızdan tanınmasının nasıl yapılacağına dair 


bilgiyi içerir. Örneğin yatay geçiş yapan öğrencinin geçmişte başarılı olduğu derslerinin 


transferi gibi. Bu işlemlerin nasıl yapılacağı ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir. Buraya kısa 


bir açıklama yazılıp ilgili ğitim‐öğretim ve sınav yönetmeliğine link verebilirsiniz.Değişim 


programları ile başka bir yükseköğretim kurumunda belli bir süre öğrenim görmüş 


öğrencilerinizin bu öğrenimlerinin akademik tanınmasını nasıl yaptığınıza dair kısa açıklamayı 


da bu bölüme yazınız. 


 


g. Programın Tanımı (Profile of the Programme) 


Programın amacı ve içeriği gibi programa yönelik genel tanıtım bilgilerini kısaca yazınız. 


 


h. Öğretim Programı (Course Structure Diagram with Credits) 


Bu bölüme öğretim programında yer alan dersler aşağıdaki şemaya yerleştirilecektir (Bakınız 


Form IV). 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 
 
 
 







 


12 
 


Form IV (Türkçe): ÖĞRETİM PROGRAMININ ŞEMATİK YAPISI 


ATILIM ÜNİVERSİTESİ 


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 


YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 


GÜZ BAHAR 


  T P K AKTS   T P K AKTS 


1. YARIYIL * 2. YARIYIL * 


ZORUNLU DERSLER LİSTESİ         ZORUNLU DERSLER LİSTESİ         


                    


TOPLAM ZORUNLU DERS         TOPLAM ZORUNLU DERS         


                    


SEÇMELİ DERS LİSTESİ         SEÇMELİ DERS LİSTESİ         


                    


TOPLAM SEÇMELİ DERS         TOPLAM SEÇMELİ DERS         


                    


YARIYIL TOPLAM         YARIYIL TOPLAM         


                    


3. YARIYIL * 4. YARIYIL * 


ZORUNLU DERSLER LİSTESİ         ZORUNLU DERSLER LİSTESİ         


                    


TOPLAM ZORUNLU DERS         TOPLAM ZORUNLU DERS         


                    


SEÇMELİ DERS LİSTESİ         SEÇMELİ DERS LİSTESİ         


                    


TOPLAM SEÇMELİ DERS         TOPLAM SEÇMELİ DERS         


                    


YARIYIL TOPLAM         YARIYIL TOPLAM         


                    


5. YARIYIL * 6. YARIYIL * 


ZORUNLU DERSLER LİSTESİ         ZORUNLU DERSLER LİSTESİ         


                    


TOPLAM ZORUNLU DERS         TOPLAM ZORUNLU DERS         


                    


SEÇMELİ DERS LİSTESİ         SEÇMELİ DERS LİSTESİ         


                    


TOPLAM SEÇMELİ DERS         TOPLAM SEÇMELİ DERS         


                    


YARIYIL TOPLAM         YARIYIL TOPLAM         


                    


7. YARIYIL * 8. YARIYIL * 


ZORUNLU DERSLER LİSTESİ         ZORUNLU DERSLER LİSTESİ         


                    


TOPLAM ZORUNLU DERS         TOPLAM ZORUNLU DERS         


                    


SEÇMELİ DERS LİSTESİ         SEÇMELİ DERS LİSTESİ         


                    


TOPLAM SEÇMELİ DERS         TOPLAM SEÇMELİ DERS         


                    


YARIYIL TOPLAM         YARIYIL TOPLAM         


                    


GENEL TOPLAM         


ZORUNLU DERS KREDİSİ         


SEÇMELİ DERS KREDİSİ         


ZORUNLU DERS KREDİ YÜZDESİ 


SEÇMELİ DERS KREDİ YÜZDESİ 
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Form IV (İngilizce): PROGRAM STRUCTURE DIAGRAM WITH CREDITS 


ATILIM UNIVERSITY 


FACULTY OF ENGINEERING 


DEPARTMENT OF SOFTWARE ENGINEERING 


FALL SPRING 


  T P C ECTS   T P K ECTS 


Semester 1* Semester 2* 


Required Courses         Required Courses         


                    


Total ECTS credits (Required Courses)         Total ECTS credits (Required Courses)         


                    


Elective Courses         Elective Courses         


                    


Total ECTS credits (Elective Courses)         Total ECTS credits (Elective Courses)         


                    


Total ECTS for the semester         Total ECTS for the semester         


                    


Semester 3* Semester 4* 


Required Courses         Required Courses         


                    


Total ECTS credits (Required Courses)         Total ECTS credits (Required Courses)         


                    


Elective Courses         Elective Courses         


                    


Total ECTS credits (Elective Courses)         Total ECTS credits (Elective Courses)         


                    


Total ECTS for the semester         Total ECTS for the semester         


                    


Semester 5* Semester 6* 


Required Courses         Required Courses         


                    


Total ECTS credits (Required Courses)         Total ECTS credits (Required Courses)         


                    


Elective Courses         Elective Courses         


                    


Total ECTS credits (Elective Courses)         Total ECTS credits (Elective Courses)         


                    


Total ECTS for the semester         Total ECTS for the semester         


                    


Semester 7* Semester 8* 


Required Courses         Required Courses         


                    


Total ECTS credits (Required Courses)         Total ECTS credits (Required Courses)         


                    


Elective Courses         Elective Courses         


                    


Total ECTS credits (Elective Courses)         Total ECTS credits (Elective Courses)         


                    


Total ECTS for the semester         Total ECTS for the semester         


                    


TOTAL CREDITS (Programme)         


TOTAL CREDITS (Required Courses)         


TOTAL CREDITS (Elective Courses)         


% (Required Courses) 


% (Elective Courses) 
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i. Ders‐Program Yeterlilikleri Matrisi (Course and Program Outcomes Matrix) 


Bölüm 4’de hazırlamış olduğunuz matrisi (Form VI) buraya taşıyınız. 


 


j. Program Yeterlilikleri/Çıktıları (Program Outcomes) 


Bölüm 1’de belirlemiş olduğunuz, Programdan mezun olan öğrencinin kazandığı yeterlilikleri 


yazınız. 


 


k. Mezunların Mesleki Profili (Occupational Profiles of Graduates) 


Bu bölüme program mezunlarının devlet veya özel sektörde hangi işlerde çalışabildikleri 


hakkında kısaca bilgi veriniz, örneklerle açıklayınız. 


 


l. Bir üst öğrenime geçiş (Access to Further Studies) 


Bu programdan mezun olan kişinin üst seviyedeki bir programa nasıl devam edebileceğini 


yazınız (örnek: Bu program mezunları aynı alandaki yüksek lisans/doktora veya bu program 


mezunlarını kabul eden diğer alanlardaki yüksek lisans programlarına giriş koşullarını 


sağladıkları takdirde devam edebilir). 


 


m. Öğretim Programının yapısı (Program Structure) 


Programın zorunlu ve seçmeli ders oranı, üniversite zorunlu dersleri, fakülte ortak 


havuzundan alınan seçmeli ders/ler var mı; varsa yüzdeleri, programın özelliklerini gösteren 


diğer maddeler; örneğin hangi yıldan itibaren seçmeli ders verilmeye başlandığı, bölüm dışı 


seçmelilere ilişkin bilgi, staj olanakları yazılmalıdır.Bu bölümde ayrıca programdaki derslerin 


dönemlik/yıllık olduğunu, programın uygulama ağırlıklı olup olmadığını, önkoşullu 


ders/derslerin olup olmadığını ve öğretimin birinci, ikinci ve diğer yıllardaki derslerin 


özelliklerini de belirtiniz. 


 


Örneğin:“programın birinci ve ikinci yıllarındaki dersler öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri 


verir iken üç ve dördüncü yıldaki dersler öğrenciye ileride yönelmek isteyebileceği özel 


alanlara ait bilgi , beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir” gibi. 
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n. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma (Exam Regulations and Assessment & Grading) 


Bu bölüme aşağıdaki açıklamayı yazabilirsiniz: 


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri 


tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. 


Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Atılım Üniversitesi Önlisans, Lisans 


Eğitim‐Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır (yönetmeliğe link 


verilmelidir) 


 


o. Mezuniyet Koşulları (Graduation Requirements) 


Programdan mezun olmak için gerekli koşullar 


 


p. Eğitim Türü (Mode of Study) 


Tam zamanlı( birinci öğretim ve/veya ikinci öğretim) 


Uzaktan eğitim bilgisinden birisini bu bölüme yazınız. 


 


q. Bölüm Başkanı ya da eşdeğeri (Program Director or Equivalent) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


BİLGİ NOTU 


Sürecin her aşamasında, her faaliyetin somut, görülebilir ve izlenebilir olması, bunun 


dokümanlarla kanıtlanması gerekmektedir. Buna örnek olarak öğrencilerden alınan 


öğrenci işyükü tabloları (AKTS) ve değerlendirilmeleri; memnuniyet araştırmaları ve 


sonuçlarının işlerlik kazanıp kazanmadığı, engelliler için olanaklar, vb. gibi birçok 


faaliyet verilebilmektedir. 
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BÖLÜM III 


DERS BİLGİ PAKETİ 


 


Programda yer alan her bir ders için AŞAĞIDAKİ FORMLARDAKİ ( form Va-Ve) formata uygun 


olarak her bir ders için, DERS BİLGİ PAKETİ bilgilerini hazırlayınız. 


Aşama 1 


Form Va ( Türkçe): Ders Bilgileri 


Dersin Adı Kodu Yarıyılı 
(a) 


Teori 
(Saat/Hafta) 


Uygulama 
(Saat/hafta) 


(b) 


Laboratuar Yerel 
Kredi 


AKTS 


        


Önkoşul(lar)-var ise  


Dersin Dili  


Ders Türü (c)  


Ders verilme şekli 
(d) 


 


Dersin Öğrenme ve 
Öğretme Teknikleri 
(e) 


 


Dersin 
sorumlusu(ları) (f) 


 


Dersin amacı (g)  


Dersin öğrenme 
çıktıları (h) 


 


Dersin içeriği (i)  


Kaynaklar (j) 
 


Ders Kitabı 
 
Diğer Kaynaklar 


 


a
 Dersinizin hangi yarıyılda verildiğini yazınız. 


b Ders kapsamında yapılan hasta başı eğitim, taklit yoluyla öğrenme, maket çalışması gibi 


eğitim aktivitelerinin saatini de yazınız. 


c
 Dersin türü: zorunlu veya seçmeli. 


d
 dersin verilme şekli: yüz yüze veya uzaktan eğitim 


e Öğrenme ve öğretme seçeneklerinden birisini veya uygulamanıza göre her ikisini aşağıdaki 


ifadeleri kullanarak yazınız. 
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f
 Dersin sorumlu öğretim üyesinin adını ve ünvanını yazınız, ders sorumlusunun yardımcısı 


var ise bu kişinin de adı da yazılabilir 


g 
Dersin amacını, öğretim elemanının dersle öğrenciye kazandırmak istediği hedefleri ifade 


eden birkaç cümle ile yazınız. 


h 
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencinin kazandığı bilgi, beceri ve yetkinlikleri yazınız. 


Öğrenme çıktıları sayısı genelde 5‐8 arasında olmalı, tanımlanırken aktif fiiller kullanılmalıdır. 


Lütfen dersinizin öğrenme çıktılarını yazarken EK 2'ye bakınız.  


i 
Dersin amacı ve derste işlenecek konulardan yola çıkarak birkaç cümlelik kısa bir tanım 


yazınız. 


ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ / INSTRUCTIONAL METHODS AND 


TECHNIQUES 


Anlatım: Lecture 


 Gösteri: Demonstration 


Tartışma: Discussion 


 Deney: Experiment 


Soru‐Yanıt: Question and Answer 


 Uygulama‐Alıştırma: Drill and Practice 


Gözlem: Observation Örnek Olay İncelemesi: Case Study 


Alan Gezisi: Field Trip  


Sorun/Problem Çözme: Problem Solving 


Takım/Grup Çalışması: Team/Group 


 Work Beyin Fırtınası: Brain Storming 


Rol Oynama/Dramatize Etme: Role Play  


Proje Tasarımı/Yönetimi: Project Design/Management 


Rapor Hazırlama ve/veya Sunma: Preparing and/or Presenting Reports 


 



http://www.hubologna.hacettepe.edu.tr/yardimci_belgeler.shtml
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j
 Bu bölüme ders için öğrencinin ilgili öğretim düzeyi için kullanabileceği temel kitap(lar), 


ders notları ve makaleleri yazınız. Verilecek kaynakların toplam sayısının en fazla 5‐6 adet 


olması yeterlidir. Kullanılan kaynakların sayısı fazla ise örnek verilerek kaynakların aslında 


daha fazla sayıda olduğu belirtilebilir. 


 


Form Va ( İngilizce): Course Information 


Course Name Code Semester 
(a) 


Theory 
(Saat/Hafta) 


Application 
(Saat/hafta) 


(b) 


Laboratuary 
(hours/week) 


National 
Credit 


ECTS 


        


Prequisites  


Course 
Language 


 


Couse Type (c)  


Mode of 
Delivery (face 
to face, 
distance 
learning) (d) 


 


Learning and 
Teaching 
Strategies (e) 


 


Instructor(s) (f)  


Course 
Objective (g) 


 


Learning 
Outcomes (h) 


 


Course 
Content (i) 


 


References (j) 
 


Course Book 
 
Other Sources 


 


 


Aşama 2 


Her hafta işlenecek konuları kısaca başlıklar halinde yazınız; ara sınav ve genel sınav da 


tabloda ilgili haftaya yazılmalıdır. 
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Form Vb ( Türkçe): Haftalara göre işlenecek konular 


 


Form Vb (İngilizce): Weekly Course outline  


 


 


 


 


 


Haftalar Tartışılacak/işlenecek konular Ön çalışma 


1. Hafta   


2. Hafta   


3. Hafta   


4. Hafta   


5. Hafta   


6. Hafta   


7. Hafta   


8. Hafta   


9. Hafta   


10. Hafta   


11. Hafta   


12. Hafta   


13. Hafta   


14. Hafta   


15. Hafta   


16. Hafta Genel Sınav  


Weeks Topics 
 


Pre-study 


1. Week   


2. Week   


3. Week   


4. Week   


5. Week   


6. Week   


7. Week   


8. Week   


9.  Week   


10. Week   


11. Week   


12. Week   


13. Week   


14. Week   


15. Week   


16. Week Final Exam  
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Aşama 3 


Form Vc (Türkçe) : Değerlendirme Sistemi 


*Dersin yapısına uygun olarak sunum, proje, seminer gibi çalışmalar I.arasınav olarak 


değerlendirme sisteminde kullanılabilir 


**Değerlendirme sisteminin katkı oranları hesaplanırken Atılım Üniversitesi ilgili yönetmelik 


maddeleri geçerlidir. 


Form Vc (İngilizce): Assesment methods 


Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı % 
** 


Devam    


Laboratuar   


Uygulama   


Alan Çalışması   


Derse Özgü Staj (varsa)   


Ödevler   


Sunum   


Projeler   


Seminer   


Ara sınavlar*   


Genel Sınav   


Toplam   


Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı   


Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı   


Toplam   


Course Activities Number Percentage % 
** 


Attendance   


Laboratory   


Application   


Field Activities   


Specific Practical Training (if any)   


Assignments   


Presentation   


Projects   


Seminars   


Midterms*   


Final Exam   


   


Total   


Percentage of semester activities contributing grade 
success 


  


Percentage of final exam contributing grade success   


Total   
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Aşama 4 


Form Vcc (Türkçe): Ders Kategorisi Tablosu 


Temel Meslek Dersleri  


Uzmanlık/Alan Dersleri  


Destek Dersleri  


İletişim ve Yönetim 
Becerileri Dersleri 


 


Aktarılabilir Beceri Dersleri  


*Dersinize uygun kategorinin karşısına “X” koyunuz. 


Form Vcc (İngilizce): Course Category 


Core Courses  


Major Area Courses  


Supportive Courses  


Media and Management 
Skills Courses 


 


Transferable Skill Courses  


 


Aşama 5 


Form Vd: AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş 
Yükü 


Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x 
toplam ders saati) 


   


Laboratuvar    


Uygulama    


Derse özgü staj (varsa)    


Alan Çalışması    


Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, 
pekiştirme, vb) 


   


Sunum / Seminer Hazırlama    


Proje    


Ödevler    


Ara sınavlara hazırlanma süresi    


Genel sınava hazırlanma süresi    


Toplam İş Yükü   







 


22 
 


 


 


Form Vd (İngilizce): Workload and ECTS Calculation 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Aşama 6 


Form Ve (Türkçe): Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi 


 


*Lütfen program yeterliliğine olan katkı düzeyini 0-5 arasında numaralandırarak belirtiniz. 


Activities Number Duration Total Work 
Load 


Course Duration (Including Exam Week: 
16 x Total Hours) 


   


Laboratory    


Application    


Specific practical training (if any)    


Field Activities    


Study Hours Out of Class (Preliminary 
work, reinforcement, ect) 


   


Presentation / Seminar Preparation    


Projects    


Homework assignment    


Midterms ( Study duration )    


Final ( Study duration )    


Total Workload   


Program Yeterlilikleri Katkı Düzeyi 


1 2 3 4 5 


1      


2      


3      


4      


5      


6      


7      


8      


9      


10      


11      


12      


13      


14      


15      
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1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek 


 


*AKTS kredilerinin hesaplandığı dosyalar ve öğrencilerden bu konuda alınan geri bildirimler, 


sorulduğunda gösterilmek üzere hazır bulundurulmalıdır. AKTS’lerle ilgili olarak 


öğrencilerden geri bildirim alınacak ve hesaplamalar yapılacaktır. 


 


İster zorunlu ister seçmeli / ister açılmış olsun ister açılmamış olsun 2 yıllık (ön lisans) ya da 4 


yıllık (lisans) ve Yüksek Lisans ve Doktora programlarına, konulan ve ders tanımları verilen 


her bir ders için ders tanıtım formu (syllabus) hazırlanması gerekmektedir. Bu derslerin her 


birinin program çıktıları ile ilişkisi kurulacaktır. 


 


Form Ve (İngilizce): Matrix Of The Course Learning Outcomes Versus Program Outcomes 


1: Lowest, 2: Low, 3: Average, 4: High, 5: Highest 


 


 


 


 


 


 


 


Program Outcomes Contribution Level* 


1 2 3 4 5 


1      


2      


3      


4      


5      


6      


7      


8      


9      


10      


11      


12      


13      


14      


15      
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BÖLÜM IV 


DERSLERİN PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE 


İLİŞKİLENDİRİLMESİ 


 


Son olarak Öğretim programının içinde yer alan dersleri, program yeterlilikleri İle 


ilişkilendiriniz (Form VI). 


Bu şekilde öğretim programındaki derslerin tümünün program yeterliliklerine hangi oranda 


katkısı olduğu görülebilecektir. Bu tablo tüm öğretim programınızı bir bütün olarak 


gözlemlemenize katkı sağlayacaktır. Bu tablonun bölüm akademik kurulunda tartışılarak 


öğretim programındaki dersler arasındaki ilişkiler gözden geçirilebilir ve eğitim‐öğretim 


aktiviteleri gözden geçirilerek öğretim elemanlarının kendi derslerindeki eğitim‐öğretim 


aktiviteleri ile ders içerikleri hakkındaki görüşlerine katkı sağlanabilir. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


Form VI (Türkçe): ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ DERSLERİN PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ 


DERSİN ADI 
VE KODU 


Program Yeterlilikleri* 
 


 PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 


A                


B                


C                


D                


.                


.                


.                


                


                


                


                


                


                


                


                


 
*Lütfen program yeterliliğine olan katkı düzeyini 0-5 arasında numaralandırarak belirtiniz. 
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek 
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Form VI (İngilizce): MATRIX OF COURSES VERSUS PROGRAM OUTCOMES 


Code and Name 
of the Course 


Program Outcomes* 
 


 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 PO13 PO14 PO15 


A                


B                


C                


D                


.                


.                


.                


                


                


                


                


                


                


                


                


 
*Lütfen program yeterliliğine olan katkı düzeyini 0-5 arasında numaralandırarak belirtiniz. 
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek 
 


 







 


 


EK 1: TEMEL KAVRAMLAR 


 


Yeterlilik: Bir öğretim programının başarıyla tamamlanması sonucu o program için 


öngörülen program çıktılarının kazanıldığını onaylayan ve yetkili bir otorite tarafından basılı 


olarak verilen derece, diploma veya sertifika türü belgedir. 


 


Yeterlilikler çerçevesi: Yeterlilikleri öğrenme çıktılarına göre sınıflandıran ve organize eden 


yapıdır. 


 


Avrupa yeterlilikler çerçevesi: Ulusal yeterlilikler çerçevelerinin ilgi tutulabileceği ve bu 


sayede farklı ülkelerin yeterliliklerini birbiriyle ilişkilendirebileceği şemsiye (üst) çerçevedir. 


 


Ulusal yeterlilikler çerçevesi: Ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlilikleri arasındaki ilişkiyi 


açıklayan ulusal ve uluslar arası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen, yeterliliklerin belli 


bir düzen içinde yapılandırıldığı bir sistemdir. 


 


Temel alan yeterlilikleri: Ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlilikleri göz önünde 


bulundurularak, herhangi bir temel alandaki yeterliliklerin, ilgili paydaşların görüşleri 


alınarak belirli bir düzen içinde yapılandırıldığı bir sistemdir. 


 


Program: Bağımsız diploma veren eğitim‐öğretim birimleri. Diploma fakülte/yüksek okul 


düzeyinde veriliyorsa fakülte/yüksek okulun eğitim‐öğretim programı, bölüm düzeyinde 


verili‐yorsa bölüm eğitim‐öğretim programı kısaca program diye adlandırılacaktır. 


 


Program eğitim amaçları: bir programın eğitsel misyonunu nasıl planlamayı sağladığını ve 


paydaşlarının gereksinimlerinin nasıl karşılayacağını bildiren açık, genel ifadelerdir. 


 


Program çıktıları (program yeterlilikleri): öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar 


kazanmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlayan ifadelerdir. 
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Ders öğrenme çıktıları: bir dersin başarı ile tamamlanmasından sonra öğrenenin neleri 


bileceğinin, neleri yapabile‐ceğinin ve nelere yetkin olacağının ifade edilmesidir. 


 


AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi – “ECTS” European Credit Transfer System) kredisi: 


Dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazanabilmesi için öğrenenin harcayacağı iş yükü 


düşünülerek belirlenen ders kredisi. 


 


İş yükü: Öğrenenin öğrenme çıktılarına ulaşabilmek için dersle ilgili olarak yaptığı tüm 


çalışmaları içeren süre. 


 


AKTS etiketi: Yüksek öğretim kurumlarında AKTS ile ilgili çalışmaların kurallara uygun şekilde 


yapılması ve bu durumun bağımsız değerlendiriciler tarafından onaylanması halinde Avrupa 


Komisyonu tarafından verilen kalite ödülü. 


 


Diploma eki etiketi: yüksek öğretim kurumlarının diploma eki ile ilgili çalışmaları kurallara 


uygun şekilde tamamlayıp tüm mezunlarına otomatik olarak, ücretsiz ve en çok konuşulan 


bir Avrupa dilinde verdiğini beyan etmesi ve bu durumun bağımsız değerlendiriciler 


tarafından onaylanması halinde Avrupa Komisyonu tarafından verilen kalite ödülü. 
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EK 2: ÖĞRENME KAZANIMLARI/ÇIKTILARI 


 


Öğrenme Kazanımları / Çıktıları 


Öğrenme kazanımları Bloom’un (Bilişsel), Simpson’ın (Psikomotor) ve Krathwol’un Duyuşsal 


alan Taksonomisi’ne dayandırılmıştır. Öğrenme kazanımları/çıktıları: 


 Ulaşılabilir olmalıdır (öngörülen düzey için ve ölçülebilir) 


 Genel olmalıdır (spesifik olursa öğrenme çıktılarının sayısı artar, gerçekçi olmaz) 


 3 AKTS kredili bir ders ya da modül için yaklaşık 5-8 arasında olmalıdır. 


 Herkes için anlaşılır olmalıdır. 


 Öğrenme çıktılarını yazarken dersin süresine, öğrenci özelliklerine, dersin seviyesine 


(ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora) dikkat edilmelidir. 


 


Öğrenme Kazanımlarını / Çıktılarını Yazarken : 


 Bir ders düzeyinde başlamalısınız. 


  “Öğrencim, bu sürecin sonunda hangi bilgi ya da becerilere sahip olmalıdır?” 


sorusunu kendinize sorun; cevabınız, çalışmalarınıza yön verecektir.  


 Öğrencinin yapması gereken öğrenmeyi tanımlayan bir eylem  fiiliyle başlayın (31-34. 


sayfada verilen fiillerden uygun olanları kullanınız). Eylem fiilleri (örneğin ad verme) 


ve dersin/ünitenin konusu (cümlede kullanılan dilbilgisi öğelerini listeleme) 


öğrenciden beklenenleri  gösterir.  


 Gözlenebilir ve ölçülebilir fiiller belirleyiniz, “…çizer, …gösterir, …problem çözer, 


…açıklar, …örnek verir, …hatırlar, …tasarlar, …uygular, …eleştirir, …karşılaştırır, 


…çalıştırır, listeler, …kullanır” gibi. 


 Eylem fiilinden sonra, ele alınacak konuyu tanımlayan ders konusunu ele alın; 


  Örn: Bir cümlede kullanılan dilbilgisi öğelerine ad verir 


  Bir video kayıt cihazını çalıştırır 


  Politik konularda ifade edilen görüşleri karşılaştırır 


 Her bir öğrenme çıktısı için yalnızca bir fiil kullanın: söyler, eşleştirir gibi. 


 Belirsiz fiillerden kaçının: bilir, anlar gibi. 
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 Öğrenme çıktısı öğretim elemanının değil, öğrencinin yapacaklarını göstermelidir.  


 Herhangi bir dersteki konuların başlıkları Öğrenme Çıktısı olarak ifade edilmemelidir. 


 


Öğrenme Kazanımlarını/Çıktılarını belirledikten sonra 


 Öğrenme - öğretme yöntemini seçin. 


 Ölçme/değerlendirme tekniklerini belirleyin. 


 Seçtiğiniz ölçme tekniklerinin  hedeflenen öğrenme çıktısına ulaşıp ulaşılamadığını 


gösterdiğinden emin olun. 


 Ölçme tekniklerinin seçiminde kılavuzdaki fiiller yardımcı olacaktır 


 


Öğrenme Kazanımı/Çıktısı Örnekleri 


Bu dersin sonunda öğrenci 


 bilişim teknolojilerini tanır (tanıması beklenir). 


 yazılım - donanım ve işletim sistemleri ile ilgili  temel kavramları açıklar (açıklaması 


beklenir). 


 bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkilerini fark eder/ açıklar (açıklaması 


beklenir). 


 bilişim sistemleri güvenliğini  ve ilgili etik kavramlarını  günlük yaşamında uygular 


(uygulaması beklenir).  


 


Öğrenme Kazanımları/Çıktıları ve Değerlendirme 


 Hedeflere ulaşılması ile ilgili bilginin elde edilmesinde ölçme/değerlendirme 


teknikleri çok önemlidir. 


 Hedefe uygun öğrenme ve öğretme yöntemleri ile ölçme/değerlendirme teknikleri 


seçilmelidir. 


 Örn. Öğrenme çıktılarımızdan biri grupla çalışma becerisi ise, öğrencimizin bu 


beceriyi kazanıp kazanmadığını teorik bir sınav ya da çoktan seçmeli bir test ile 


ölçemeyiz. 


 


 


 


 







Bloom'un Taksonomisi 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


BĠLĠġSEL ALAN (Zihinsel Öğrenmeler) 
 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


BĠLGĠ 


Bilginin, hiçbir 
değişime 
uğratılmaksızın, 
olduğu gibi 
alındığı 
basamak. 


Örnek fiiler: 
Tanımlama 
Ad verme 
Listeleme 
Eşleştirme 
Ezberleme 
Sıralama 
Belirtme 
Tekrarlama 


KAVRAMA 


Bilginin, birey 
tarafından 
özümsendiği; 
özünü 
yitirmeden 
özetlenip, 
yorumlandığı; 
farklı ifade 
biçimlerine 
dönüştürüldüğü 
basamak. 
 
Örnek filler: 
Sınıflama, 
yorumlama 
Özetleme 
Kendi ifadesi ile 
söyleme 
Karşılaştırma 
Örnekleme 
Benzerlikleri/farklılı
kları açıklama 


UYGULAMA 


Bilginin yeni 
durumları 
açıklamada ya da 
yeni problem 
durumlarını 
çözüme 
ulaştırmada 
kullanıldığı 
basamak. 


Örnek filler: 
 
Uygulama 
Çalıştırma  
Problem çözme 
Kullanma 
Gösterme 
Seçme/hazırlama 
Yürütme 


ANALĠZ 


Bilginin, onu 
oluşturan alt 
unsurlara 
ayrıştırıldığı, 
temelinde yatan 
sayıltıların ya da 
örgütleme 
ilkelerinin 
belirlendiği 
basamak. 
 


Örnek filler: 
 
Analiz etme 
Sınıflandırma 
Veri toplama, 
Ayırt etme 
Öğelerine ayırma 
Zıtlıkları belirleme 
Envanter yapma 
Ölçme 
Sorgulama 
 
 


SENTEZ 


Bilginin, orjinal 
sayıltı ya da 
örgütleme ilkeleri 
doğrultusunda 
yeniden 
oluşturulup, yeni 
bir form kazandığı 
basamak 


Örnek filler: 
 
Birleştirme 
Kurma 
Toplama 
Oluşturma 
Tasarlama 
Formüle etme 
Sentezleme 
Geliştirme 


DEĞERLENDĠRME 


Örgütlenmiş bilgi 
bütününün, 
temelinde yatan 
sayıltı ya da 
örgütleme ilkeleri ile 
tutarlılığının (İç 
ölçütlerle 
değerlendirme);  
 
Örgütlenmiş bilgi 
bütününün, 
açıkladığı alanın 
özellikleriyle 
tutarlılığının (dış 
ölçütlerle 
değerlendirme) 
belirlendiği 
basamak. 
 


Örnek filler: 
 
Değerlendieme 
Sonuçlandırma 
Doğrulama 
Yargıda bulunma 
Ön görme 
Puan verme 
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PSĠKO MOTOR ALAN (Zihin – Kas Koordinasyonuna dayalı  Öğrenmeler) 
 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


BĠLGĠ 


Bilginin, hiçbir 
değişime 
uğratılmaksızın, 
olduğu gibi 
alındığı 
basamak. 


Örnek fiiler: 
Tanımlama 
Ad verme 
Listeleme 
Eşleştirme 
Ezberleme 
Sıralama 
Belirtme 
Tekrarlama 


KAVRAMA 


Bilginin, birey 
tarafından 
özümsendiği; 
özünü 
yitirmeden 
özetlenip, 
yorumlandığı; 
farklı ifade 
biçimlerine 
dönüştürüldüğü 
basamak. 
 


UYGULAMA 


Bilginin yeni 
durumları 
açıklamada ya da 
yeni problem 
durumlarını 
çözüme 
ulaştırmada 
kullanıldığı 
basamak. 


Örnek filler: 
 
Uygulama 
Çalıştırma  
Problem çözme 
Kullanma 
Gösterme 
Seçme/hazırlama 
Yürütme 


Bilginin, onu 
oluşturan alt 
unsurlara 
ayrıştırıldığı, 
temelinde yatan 
sayıltıların ya da 
örgütleme 
ilkelerinin 
belirlendiği 
basamak. 
 


Örnek filler: 
 
Analiz etme 
Sınıflandırma 
Veri toplama, 
Ayırt etme 
Öğelerine ayırma 
Zıtlıkları belirleme 
Envanter yapma 
Ölçme 
Sorgulama 
 
 


Örnek filler: 
 
Birleştirme 
Kurma 
Toplama 
Oluşturma 
Tasarlama 
Formüle etme 
Sentezleme 
Geliştirme 


 


 


 


 


 


 


UYARILMA 


Bireyin, zihin kas 
koordinasyonun
u gerektiren bir 
işe, duyuları ve 
tüm vücuduyla 
hazır olduğu 
basamak. 


Örnek fiiler: 
Keşfetrme 
Duyma 
Dinleme 
Gözlemleme 
Sezme 
Hissetme 
Tatma 
İzleme 


KILAVUZLAYANLA 


YAPMA 


Bireyin, zihin kas 
koordinasyonun
u gerektiren bir 
işi, doğrudan ya 
da yönergeler 
yoluyla yardım 
alarak 
yapabildiği 
basamak.  
 Örnek filler: 
 
Taklit etme 
Tekrar etme 
Kopyalama 
Gözlem altında 
yapma 
Rehberle yapma 
 


BECERİ HALİNE 


GETİRME 


Bireyin, zihin kas 
koordinasyonunu 
gerektiren bir işi, 
yardım almaksızın 
ve işin gerektirdiği 
nitelikte yaptığı 
basamak. 
 


Örnek filler: 
 
Gösterme 
Tamamlama 
Otomatik olarak 
yapma 
Bir duruşu belirleme 
Bir vücut pozisyonu 
belirleme 
Elleri, kolları 
yerleştirme 


 


DURUMA UYDURMA 


Bireyin bir psiko-
motor becerisini, 
benzer nitelikte 
başka bir durumda 
kullanabildiği 
basamak. 
 


Örnek filler: 
 
Uyarlama 
Yeniden örgütleme 
Değiştirme 
Gözden geçirme 
 


YARATMA 


Bireyin, 
uzmanlaştığı 
alanda orjinal bir 
beceri ortaya 
koyduğu basamak. 
 


Örnek filler: 
 
Birleştirme 
Planlama 
Yaratma 
Oluşturma 
Kurma 
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DUYUġSAL ALAN (Tutumlar, Değerler) 
 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


BĠLGĠ 


Bilginin, hiçbir 
değişime 
uğratılmaksızın, 
olduğu gibi 
alındığı 
basamak. 


Örnek fiiler: 
Tanımlama 
Ad verme 
Listeleme 
Eşleştirme 
Ezberleme 
Sıralama 
Belirtme 
Tekrarlama 


KAVRAMA 


Bilginin, birey 
tarafından 
özümsendiği; 
özünü 
yitirmeden 
özetlenip, 
yorumlandığı; 
farklı ifade 
biçimlerine 
dönüştürüldüğü 
basamak. 
 


UYGULAMA 


Bilginin yeni 
durumları 
açıklamada ya da 
yeni problem 
durumlarını 
çözüme 
ulaştırmada 
kullanıldığı 
basamak. 


Örnek filler: 
 
Uygulama 
Çalıştırma  
Problem çözme 
Kullanma 
Gösterme 
Seçme/hazırlama 
Yürütme 


Bilginin, onu 
oluşturan alt 
unsurlara 
ayrıştırıldığı, 
temelinde yatan 
sayıltıların ya da 
örgütleme 
ilkelerinin 
belirlendiği 
basamak. 
 


Örnek filler: 
 
Analiz etme 
Sınıflandırma 
Veri toplama, 
Ayırt etme 
Öğelerine ayırma 
Zıtlıkları belirleme 
Envanter yapma 
Ölçme 
Sorgulama 
 
 


Örnek filler: 
 
Birleştirme 
Kurma 
Toplama 
Oluşturma 
Tasarlama 
Formüle etme 
Sentezleme 
Geliştirme 


 


 


 


 


 


 


ALMA 


Bireyin, ilgi, 
tutum ya da 
değer 
geliştirmesi 
istenen bilgi, 
nesne ya da 
durumların 
farkına vardığı 
basamak. 
 


Örnek fiiler: 
 
Farkına varma 
Dinleme 
Dikkat etme 
Gözlemleme 


TEPKİDE BULUNMA 


Bireyin, belli bir bilgi, 
nesne ya da durum 
karşısında, 
yerleşiklik 
kazanmamış bir 
tepkiden, gönüllü bir 
tepkiye kadar varan, 
bireysel tepkiler 
gösterdiği basamak. 
 


Örnek filler: 
 


Kabul etme 
İlgilenme 
Razı olma 
İşbirliği yapma, 
İsteyerek katılma 
Gönüllü olma 
Ziyaret etme 


DEĞER VERME 


Bireyin, belli bir 
bilgi, nesne ya da 
duruma, toplumsal 
kabuller 
doğrultusunda bir 
değer yükleyerek 
tepkide bulunduğu 
basamak. 
 


Örnek filler: 
 
Benimseme 
Sorumluluk duyma 
Özen gösterme 
Tercih etme 
Kaynakları 
kullanma 
Sadakat gösterme 
İsteme 
İçselleştirme 
 


ÖRGÜTLEME 


Bireyin, toplumsal 
kabuller 
doğrultusunda bir 
değer yükleyerek 
tepkide bulunduğu 
belli bir bilgi, 
nesne ya da  
duruma, kendine 
özgü değerler 
atfettiği basamak. 
 


Örnek filler: 
 
Düzenleme 
Uyarlama 
Kavramsallaştırma 
Düzeltme 
Yer alma 
Karşı koyma 
Çabalama 
 
 


KİŞİLİK HALİNE 


GETİRME 


Bireyin, 
oluştuduğu yeni 
değerlere bağlılığı 
ile temsil edildiği 
basamak. 
. 
 


Örnek filler: 
 
Destekleme 
Savunma 
Koruma 
Hizmet etme 
Yer alma 
Zorlama 







Bloom’s Taxonomy Verb List 


Cognitive Domain 


 


Knowledge Comprehension Application Analysis Synthesis Evaluation 


Cite Add Acquire Analyze Abstract Appraise 


Define Approximate Adapt Audit Animate Assess 


Describe Articulate Allocate Blueprint Arrange Compare 


Draw Associate Alphabetize Breadboard Assemble Conclude 


Enumerate Characterize Apply Break down Budget Contrast 


Identify Clarify Ascertain Characterize Categorize Counsel 


Index Classify Assign Classify Code Criticize 


Indicate Compare Attain Compare Combine Critique 


Label Compute Avoid Confirm Compile Defend 


List Contrast Back up Contrast Compose Determine 


Match Convert Calculate Correlate Construct Discriminate 


Meet Defend Capture Detect Cope Estimate 


Name Describe Change Diagnose Correspond Evaluate 


Outline Detail Classify Diagram Create Explain 


Point Differentiate Complete Differentiate cultivate Grade 


Quote Discuss Compute Discriminate Debug Hire 


Read Distinguish Construct Dissect Depict Interpret 


Recall Elaborate Customize Distinguish Design Judge 


Recite Estimate Demonstrate Document Develop Justify 


Recognize Example Depreciate Ensure Devise Measure 


Record Explain Derive Examine Dictate Predict 


Repeat Express Determine Explain Enhance Prescribe 


Reproduce Extend Diminish Explore Explain Rank 


Review Extrapolate Discover Figure out Facilitate Rate 


Select Factor Draw File Format Recommend 


State Generalize Employ Group Formulate Release 


Study Give Examine Identify Generalize Select 


Tabulate Infer Exercise Illustrate Generate Summarize 


Trace Interact Explore Infer Handle Support 


Write Interpolate Expose Interrupt Import Test 


 Interpret Express Inventory Improve Validate 


 Observe Factor Investigate Incorporate Verify 


 Paraphrase Figure Layout Integrate  


 Picture 
graphically 


Graph Manage Interface  


 Predict Handle Maximize Join  


 Review Illustrate Minimize Lecture  


 Rewrite Interconvert Optimize Model  


 Subtract Investigate Order Modify  


 Summarize Manipulate Outline Network  


 Translate Modify Point out Organize  
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Knowledge Comprehension Application Analysis Synthesis Evaluation 


 Visualize Operate Prioritize Outline  


  Personalize Proofread Overhaul  


  Plot Query Plan  


  Practice Relate Portray  


  Predict Select Prepare  


  Prepare Separate Prescribe  


  Price Size p Produce  


  Process Subdivide Program  


  Produce Train Rearrange  


  Project Transform Reconstruct  


  Provide  Relate  


  Relate  Reorganize  


  Round off  Revise  


  Sequence  Rewrite  


  Show  Specify  


  Simulate  Summarize  


  Sketch  Write  


  Solve    


  Subscribe    


  Tabulate    


  Transcribe    


  Translate    


  Use    


 


Kaynak: http://www.d.umn.edu/.../documents/Bloomsverb 
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EK 3: AKTS ve İŞYÜKÜ 


 


Öğrencinin iş yükü: Öğrenim çıktılarına ulaşmak için öğrencinin harcadığı zamana/emeğe 


denir. 


 


1 Yarıyıl = 30 AKTS 


 1 Yıl = 60 AKTS  


 4 Yıl = 240 AKTS 


 Bir yarıyıl 750-900 saat 


 Bir yıl 1500-1800 saate 


 1 AKTS = 25 – 30 saatlik iş yüküne karşılık gelir (Atılım Üniversitesi için 1 AKTS 30 saat 


olarak belirlenmiştir. 


 


İş yükünün hesaplanması 


 


Uygulamada bazı kredi hesaplamaları 


 1 AKTS nin 30 saatlik işyükü olarak kabul edildiği bir lisans programında; 


 Seçmeli dersler: 240 AKTS ‘nin  %25’i olan 60 AKTS’lik dersten oluşmalıdır 


 240-60=180 AKTS’lik zorunlu ders 


 Zorluk derecesi ile AKTS kredi miktarı arasında bir ilişki yoktur. 


 Dersin kredisi statü veya prestije bağlı değildir. Öğretim üyesinin prestiji veya dersin 


statüsü kredileri belirlemekte kullanılamaz.  


 


Öğretim Üyesinin 


Öğrenci İş Yükünü 


Tahmin Ederken 


Sorması Gereken 


Sorular 


– Dersimde öğrenciye hangi program çıktılarını kazandırmayı 


amaçlıyorum? 


– Dersimin öğrenme çıktıları nelerdir? 


– Dersimle ilgili hangi öğrenim aktiviteleri mevcut? 


– Öğrenme çıktılarını nasıl ölçüp değerlendiriyorum? 


– Bu öğrenme çıktılarını kazanması için öğrencinin tahmin 


edilen çalışma süresi nedir? 







 


37 
 


 AKTS kredisi sadece ders saatine bağımlı olmayıp, o dersin oluşturduğu tüm iş 


yükünü kapsar. 


 Farklı teorik saat ve farklı uygulamalarla aynı çıktı elde edilebilir. 


 Zorunlu ve seçmeli derslerin tümüne AKTS kredisi verilir.  


 İzlenen programdan mezun olabilmek için alınması zorunlu olan tez çalışması, proje 


çalışması veya staj gibi çalışmalar varsa, bunlara da AKTS kredisi verilmelidir. 


 Ortak servis derslerine aynı AKTS verilmelidir. 


 Bir dersin AKTS’si o dersin yerel kredisinin altında olamaz. 
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ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 


EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 


  


BİRİNCİ BÖLÜM 


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 


Amaç 


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı Atılım Üniversitesinde yapılan yabancı dil 


hazırlık, zorunlu yabancı dil eğitim-öğretimi ile seçimlik yabancı dil eğitimi-öğretiminde 


uygulanacak yöntem ve esasları düzenlemektir. 


Kapsam 


MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atılım Üniversitesinde yapılan yabancı dil hazırlık, 


zorunlu yabancı dil eğitim öğretimi ile seçimlik yabancı dil eğitim öğretiminde uygulanacak 


yöntem ve esasları kapsar. 


Dayanak 


MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5 inci 


maddesinin (ı) bendi ve 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 


Tanımlar 


MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 


a) (Değişik:RG-12/11/2017-30238) Destekleme Programı: D, C, B, A kurlarını başarı 


ile tamamlayan, ancak yapılacak olan yeterlik sınavlarına kadar süresi bulunan öğrencilere 


veya yeterlik sınavından başarısız olan öğrencilere yeterlik sınavlarına kadar verilen zorunlu 


destek kuru eğitimini, 


b) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı: Öğrencilerin kayıtlı olduğu, öğretim dili 


tamamen Türkçe olan programın ilk yarıyılından önce isteğe bağlı olarak alacağı yabancı dil 


eğitimini, 


c) Kısmen Yabancı Dilde Eğitim: Öğrencilerin kayıtlı olduğu programda verilen 


derslerin toplam kredisinin en az %30’unun yabancı dilde verildiği eğitimi, 


ç) (Değişik:RG-12/11/2017-30238) Kur: D, C, B, A ve zorunlu destek kuru olmak 


üzere farklı seviyelerde İngilizce eğitimini, 


d) Modern Diller Bölümü: Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller 


Bölümünü, 


e) Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü, 


f) Seçimlik Yabancı Dil Dersi: Öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders programında 


bulunması halinde ders programı ve ders yükü dâhilinde alabileceği seçimlik yabancı dil 


dersini, 


g) Senato: Üniversite Senatosunu, 


ğ) Seviye Belirleme Sınavı: Yeni kayıtlı öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Programında 


alacakları İngilizce eğitimin seviyesini belirlemek için yapılan sınavı, 


h) Temel İngilizce Bölümü: Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce 


Bölümünü, 


ı) Üniversite: Atılım Üniversitesini, 


i) Yabancı Dil Hazırlık Programı: Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu Temel 


İngilizce Bölümü bünyesindeki Yabancı Dil Hazırlık Programını, 


j) Yabancı Dilde Eğitim: Program öğretim müfredatının tamamının yabancı dilde 


verildiği eğitimi, 


k) Yabancı Diller Yüksekokulu: Atılım Üniversitesi Yabacı Diller Yüksekokulunu, 


l) Yeterlik Sınavı: Akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Üniversiteye ilk defa kayıt 


yaptıran öğrencilerin yabancı dil hazırlık programından muaf olup olmadığının, muaf 







olmayan öğrencilerden seviye belirleme sınavı sonucuna göre alması gereken tüm kurları alıp 


en son A kurunu da başarı ile tamamlayan öğrencilerin kayıt olduğu ön lisans, lisans veya 


lisansüstü program için istenilen yabancı dil yeterliliğini kazanıp kazanmadığının belirlenmesi 


amacı ile yapılan sınavı, 


m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 


n) Zorunlu İngilizce Dersi: Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı 


Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince alması zorunlu olan yabancı 


dil dersini, 


ifade eder. 


İKİNCİ BÖLÜM 


Temel İngilizce Bölümünün Eğitim ve Öğretim ile İlgili Esaslar 


Yabancı dil hazırlık programı 


MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık programının amacı tamamen veya kısmen 


İngilizce dilinde yürütülen ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına ilk defa kayıt yaptıran 


öğrencilerin İngilizce bilgilerini Üniversitedeki dersleri takip edebilecek seviyeye getirmek ve 


programdan mezun olduklarında alanlarına ilişkin yabancı dil yeterliklerini kazanmış 


olmalarını sağlamaktır. 


(2) Tamamen veya kısmen İngilizce dilinde yürütülen ön lisans, lisans ve lisansüstü 


programlara ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin, seviye belirleme ve/veya yeterlik sınavında 


başarılı olanlar ile sınavdan muaf tutulanlar hariç olmak üzere yabancı dil hazırlık programına 


katılmaları ve başarılı olarak tamamlamaları zorunludur. Tüm derslerin Türkçe yürütüldüğü 


programlara yerleşen öğrenciler isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık programına devam 


edebilirler. 


(3) Yabancı dil hazırlık programı haftalık ders saati 20-30 saat arasında değişen en 


düşüğü D (1. Kur), en yükseği A (4. Kur) kuru olmak üzere düşükten yükseğe sırası ile D, C, 


B ve A olan 4 farklı kurdan oluşur. 


(4) Yabancı dil hazırlık programında her akademik yıl başlangıcında İngilizce seviye 


belirleme sınavı yapılır. Seviye belirleme sınavı sonuçlarına göre İngilizce seviyesi D, C ve B 


kurlarında olduğu belirlenen öğrenciler ile A kurunda olduğu belirlenmekle birlikte girdikleri 


yeterlik sınavından başarısız olan İngilizce seviyesi A olan öğrenciler, belirlenen kur 


seviyelerine göre yabancı dil hazırlık programına başlarlar. Her bir yarıyıl eğitim süresi 


Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Öğrencilerin yeterlik 


sınavına girebilmeleri için kur seviyelerine göre almaları gereken tüm kurları ve en son A 


kurunu başarıyla tamamlamaları zorunludur. 


(5) Yabancı dil hazırlık programında öğrenim görmekte iken A kurunu öğrenim 


gördükleri yarıyıl sona ermeden başarıyla tamamlayan öğrenciler, kurun bitimini takip eden 


ilk yeterlik sınavına girerler. Ancak bu halde A kurunun tamamlandığı tarihten yeterlik 


sınavına kadar geçecek sürede destekleme programına katılırlar. Bu öğrencilerin destekleme 


programına katılım ve devamları zorunludur. Bu durumdaki öğrenciler için yabancı dil 


hazırlık programı geçme notu değerlendirmesinde destekleme programında elde ettikleri genel 


başarı notunun %30’u ve yeterlik sınavından aldıkları notun %70'i esas alınır. 


(6) Bu Yönetmelik hükümleri, yabancı dille yapılan ön lisans, lisans veya lisansüstü 


öğretim programına yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da uygulanır. 


Seviye belirleme sınavı 


MADDE 6 – (1) Tamamen veya kısmen İngilizce dilinde yürütülen programlara 


yerleşen öğrenciler, Üniversiteye ilk defa kayıtlarında, seviye belirleme sınavına alınırlar. Bu 


sınavda A seviyesinde oldukları belirlenen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen yeterlik 


sınavına girerler. Yeterlik sınavından başarılı olan öğrenciler girmeye hak kazandıkları ön 


lisans, lisans veya lisansüstü programlarına devam edebilirler. Yeterlik sınavında başarılı 







olamayan öğrenciler yabancı dil hazırlık programında seviye belirleme sınavı ile belirlenen 


İngilizce seviyelerindeki kurda eğitime başlarlar. 


İngilizce yeterlik sınavı 


MADDE 7 – (1) Yabancı dil hazırlık programı yeterlik sınavları akademik takvimde 


belirtilen tarihlerde yapılır ve bu sınavlara giriş ile ilgili koşullar Yüksekokul Müdürlüğünce 


belirlenir. Yeterlik sınavında başarı notu, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Mütercim Tercümanlık 


bölümleri için 100 tam not üzerinden 65 ve diğer tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü 


programları için 60’tır. 


(2) Aşağıdaki öğrenciler yabancı dil seviye tespit ve yeterlik sınavından muaftır: 


a) Kayıt olduğu tarihten en fazla dört yıl önce, eğitim dili olan İngilizcenin anadil olarak 


konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim 


görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar, 


b) YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul 


edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında Senatonun belirlediği puanla başarılı olanlar, 


c) Kayıt olduğu tarihten en fazla dört yıl önce, eğitim-öğretim dilinin tüm dersler için 


veya kısmen İngilizce olduğu yükseköğretim kurumlarında yabancı dil hazırlık programını 


başarıyla tamamlamış olanlar. 


(3) İkinci fıkranın (b) bendi kapsamına giren sınavlarda alınan puanın değerlendirmeye 


alınabilmesi için, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas 


alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması halinde emsal sınavların geçerlik süresi 


dikkate alınarak Senatoca belirlenen geçerlik süresi uygulanır. 


Eğitim süresi 


MADDE 8 – (1) Yabancı dil hazırlık programının normal öğrenim süresi bir akademik 


yıldır. Bir akademik yılı sonunda başarılı olamayan lisans ve ön lisans öğrencileri bir 


akademik yıl daha yabancı dil hazırlık eğitim programına devam eder. Bir akademik 


yılsonunda başarılı olamayan lisansüstü programı öğrencilerinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 


(2) Kısmen veya tümüyle yabancı dilde eğitim veren ön lisans ve lisans programına 


kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık programına devam etmesine rağmen yabancı dil hazırlık 


programında iki yıl içinde, bahar dönemi veya yaz öğretimi sonunda başarı ile 


tamamlayamayan öğrencilerin yabancı dil hazırlık programından ilişiği kesilir. Bu öğrenciler 


izleyen öğretim yılında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için verilen yeterlik sınavına girerler. 


Yeterlik sınavında başarılı olanlar öğretim ücretini ödeyerek bölümdeki eğitimlerine devam 


ederler. Yabancı dil hazırlık programında başarısız olarak ilişiği kesilen ön lisans ve lisans 


öğrencileri Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. 


Ancak bu öğrenciler talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 


tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin 


üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban 


puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî 


olarak yerleştirilebilirler. 


(3) 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim 


Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak 


Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin on birinci fıkrası hükmü uyarınca, yabancı dil 


hazırlık programında birinci akademik yılsonunda yeterlik sınavına girmeye hak kazanıp bu 


sınavda başarısız olan öğrenciler Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğretim ücretlerini 


ödemek ve kayıtlarını yenilemek şartı ile ikinci akademik yılbaşında yabancı dil hazırlık 


programındaki İngilizce eğitimine devam edebilir veya Yüksekokul Müdürlüğüne bir dilekçe 


vererek yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek akademik tarihleri takvimde 


belirlenen yeterlik sınavına girebilir veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 


merkezi yabancı dil sınavları ya da eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil 







sınavlarında Senatonun belirlediği düzeyde puana sahip olduğunu belgelendirir ve kayıtlı 


olduğu ön lisans veya lisans öğretim programına devam edebilir. 


Devam durumu 


MADDE 9 – (1) Yabancı dil hazırlık programı öğrencileri derslere %80 oranında 


devam etmek zorundadırlar. Birinci derece akrabalarının vefatında ölüm raporu getirmeleri 


halinde en fazla üç gün izinli sayılırlar. Disiplin cezası ile uzaklaştırma dâhil olmak üzere, 


hangi gerekçe ile olursa olsun devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler ara 


sınavlara giremezler. Devamsızlık bakımından heyet raporu dâhil hiç bir sağlık raporu haklı 


ve geçerli mazeret olarak kabul edilmez, devamsızlık durumunu ve neticelerini ortadan 


kaldırmaz. Bu madde hükümleri, destekleme programına kayıtlı öğrenciler için de geçerlidir. 


Başarı ve değerlendirme 


MADDE 10 – (Değişik:RG-2/10/2018-30553) (1) Yabancı dil hazırlık programına 


devam eden öğrencilerin başarı durumları bulundukları kurda aldıkları kur başarı notu ile 


ölçülür. Kur başarı notu ara sınavların, ödevlerin, küçük sınavlar ve benzeri çalışmaların 


ağırlıklı puanlarının toplamından oluşur. Öğrencinin bulunduğu kurda başarılı sayılabilmesi 


için Kur Başarı Notunun 100 tam puan üzerinden D kurunda en az 65 ve diğer kurlarda ise 60 


puan olması gerekir. 


(2) Akademik takvimde belirtilen yeterlik sınavları tarihlerinde, bu sınavlara girme 


hakkını almış olan öğrencilerden, akademik yılı başından bu sınava kadar geçen süre 


içerisinde hiçbir kurda başarısız olmadan aralıksız olarak öğrenim gördüğü tüm kurların her 


birinden en az 70 not alanlar ve toplam başarı not ortalaması en az 75 olan öğrenciler, yeterlik 


sınavına girmeksizin genel başarı ortalaması ile ön lisans, lisans veya lisansüstü 


programlarına devam edebilirler. Bu hakkı kazandıkları halde yeterlik sınavına girmek isteyen 


öğrencilere talepleri halinde yeterlik sınavına girme hakkı verilir, ancak bu halde yeterlik 


sınavı sonucu geçerli kabul edilir.” 


Yabancı dil yaz öğretimi 


MADDE 11 – (1) Yabancı dil hazırlık programı akademik yıl sonu itibarı ile bulunduğu 


kurda veya yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler için 16/8/1999 tarihli ve 23788 sayılı 


Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümleri 


uyarınca altı-sekiz hafta süren yabancı dil yaz programı açılabilir. Bu programa katılmak 


öğrencilerin isteğine bağlıdır. 


(2) Yabancı dil yaz programına katılan öğrencilerden bu programda tekrar ettikleri 


kurda başarılı olanlar izleyen akademik yılda açılacak olan kurlardan bir üst kura başlamaya 


hak kazanırlar. Yaz öğretimi programında A kurunu başarılı bir şekilde bitiren veya daha 


önceki yeterlik sınavında başarısız olup yaz öğretiminde destekleme programına devam etmiş 


öğrencilere bu program sonunda yeterlik sınavı hakkı verilir. Bu sınavda başarılı olan 


öğrenciler ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarına devam etmeye hak kazanırlar. 


Yeterlik sınavında başarısız olan öğrencilerin akademik yılı başında verilen yeterlik sınavına 


girme hakkı saklıdır. 


(3) Yabancı dil yaz programına katılan öğrenciler bakımından bu Yönetmelik hükümleri 


ile birlikte Atılım Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 


(4) Yabancı dil yaz programı ücretli olup bu programa katılacak öğrenciler Mütevelli 


Heyet tarafından her yıl belirlenen ücreti öderler. 


Mazeretler 


MADDE 12 – (1) Hastalık veya Yüksekokul Yönetim Kurulunca geçerli sayılan bir 


mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini belirten resmi sağlık 


kuruluşlarından veya özel hastanelerden aldıkları rapor veya diğer belgelerini, mazeretlerinin 


bitiminden itibaren üç iş günü içinde Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğüne vermeleri 


halinde, sadece ara sınavlar için açılan mazeret sınavlarına girerler. Yeterlik sınavı için 







mazeret sınavı açılmaz. Öğrenciler mazeretli sayıldıkları rapor süresi içerisinde herhangi bir 


sınava girerlerse aldıkları notlar geçersiz sayılır. 


Sınav sonuçlarına itiraz 


MADDE 13 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren üç iş günü 


içinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak başvurup maddi hata itirazında bulunabilirler. 


İtiraz üzerine, Yüksekokul Müdürlüğü, yapılacak inceleme sonucunda maddi hata belirlerse, 


düzeltme yapılır ve inceleme sonuçları öğrenciye bildirilir. 


İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı 


MADDE 14 – (1) Türkçe eğitim yapan programlara kayıtlı olan öğrenciler kayıtlı 


oldukları programın ilk yarıyılından önce isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık programına 


devam edebilirler. 


(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına devam eden burslu öğrencilerin hazırlık 


programı öğretim ücretini ödemeleri gerekir. 


(3) İsteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık programına devam eden ve yapılan sınavlar 


sonucunda başarısız olan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilmez. Bu durumdaki 


öğrenciler, yabancı dil hazırlık programı ikinci ya da dördüncü yarıyıl sonunda yapılan 


yeterlik sınavlarında başarısız olsalar dahi girmeye hak kazandıkları ön lisans, lisans veya 


lisansüstü programlarına devam edebilirler. Yabancı dil hazırlık programına devam eden ve 


yapılan sınavlar sonucunda başarısız olan öğrenciler akademik yılın birinci ve/veya üçüncü 


yarıyılı sonunda yabancı dil hazırlık programından ayrılarak girmeye hak kazandıkları ön 


lisans, lisans veya lisansüstü programlarına devam etmeyi talep edemezler. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


Modern Diller Bölümü 


Zorunlu ve seçmeli yabancı dil dersleri 


MADDE 15 – (1) Üniversite fakülte ve yüksekokullarına kayıtlı öğrencilere devam 


etmekte oldukları programlarda ve mezuniyet sonrası profesyonel hayatlarında gereksinim 


duyacakları yabancı dil becerilerini kazandırmak ve geliştirmek için Modern Diller 


Bölümünce zorunlu ve seçmeli yabancı dil dersleri açılır. 


(2) Açılan derslere; 


a) Üniversitede zorunlu hazırlık eğitimine tabi olmayan bölümlerin öğrencileri, 


b) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğimini başarıyla tamamlayarak fakültelerine başlayan 


öğrenciler, 


c) Üniversitede zorunlu hazırlık eğitimine tabi olan fakülte ya da yüksekokullara yeni 


kayıt yaptıran öğrencilerden yabancı dilde yeterlik sınavında başarılı olan veya muaf tutulan 


öğrenciler, 


katılır. 


(3) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi 


kapsamında yer alan zorunlu yabancı dil dersleri uzaktan eğitim yolu ile verilebilir. Bu 


durumda YÖK tarafından belirlenen Yükseköğretim Kurulu Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve 


Esaslar uygulanır. 


(4) Fakülteler tarafından açılan zorunlu yabancı dil dersleri ile seçimlik yabancı dil 


derslerinin, ders programları, sınavları, sınav tarihleri Üniversitenin akademik takvimine göre 


Yabancı Diller Yüksekokulu, Modern Diller Bölümü tarafından hazırlanır ve uygulamaya 


konulur. Dini ve milli bayramlar dışında, Cumartesi ve Pazar günlerinde sınav yapılabilir. 


(5) Ara sınav ve dönem içi çalışmalar derslere göre değişiklik göstererek değerlendirme 


notunun %50-65’ini, dönem sonu sınavı ise değerlendirme notunun %35-40’ını oluşturur. 


(6) Muafiyetlere ilişkin ölçütler Senato kararı ile belirlenir. 


 


 


 







DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


Çeşitli ve Son Hükümler 


Yönetmelikte yer almayan hususlar 


MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Üniversite yönetmelikleri, 


Mütevelli Heyeti ve Senato kararları, YÖK karar ve yönetmelik hükümleri uygulanır. 


Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 


MADDE 17 – (1) 17/1/2012 tarihli ve 28176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım 


Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 


Geçiş hükümleri 


GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 17/1/2012 tarihli ve 28176 sayılı Resmî Gazete’de 


yayımlanan Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğine tabi olan öğrenciler, 


2016-2017 akademik yılında, bulundukları seviyeye uygun seviyeleri belirlenerek 


eğitimlerine bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak devam ederler. 


Yürürlük 


MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 akademik yılı başından geçerli olmak 


üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 


Yürütme 


MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür. 


  


  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin 


Tarihi Sayısı 


12/1/2017 29946 


Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı 


Resmî Gazetelerin 


Tarihi Sayısı 


1 12/11/2017 30238 


2 2/10/2018 30553 
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İşletme Fakültesi eğitim öğretim programları dikkate alınarak 2018 yılı içerisinde tüm bölümler 


dikkate alınarak bir gözden geçirme süreci başlatılmıştır. Bu gözden geçirme sürecinde sektör 


temsilcileriyle yapılan görüşmelerden yararlanılmıştır.  


Programların tasarımında sektör temsilcilerinden gelen önerilerle birlikte öğrencilerle birlikte 


yapılan değerlendirmeler de ışık tutucu nitelikte olmuştur.  


Eğitim öğretimde öğrencilere araştırma yetkinliği kazandırmak amacıyla uygulama deneyimini 


araştırma temelli olarak arttıracak çeşitli programlar uygulamaya konmuştur. Ortak eğitim, 


kamusal akıl stüdyosu, lojistik üssü işbirliği, sektörel yarışmalara katılım gibi yenilikçi araçlar 


bu anlamda kaldıraç etkisi yaratacak unsurlar olarak kullanılmıştır.  


Kurumdaki öğretim programlarının amaçları, kazanımları konusunda kamuoyunun 


bilgilendirilmesi için fakülte internet sayfasında verilen ders Bolonya formları güncellenmiş, 


belli derslerde açık ders yöntemiyle paylaşım başlatılmıştır.  


Fakültemiz içerisinde yer alan Turizm İşletmeciliği bölümünün ulusal akreditasyondan geçme 


süreci tamamlanmak üzeredir.  


Programların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi için her bir Bölüm özelinde çeşitli paydaş 


temas mekanizmaları kullanılmaktadır. Bu mekanizmalar aynı zamanda Bölümlerin uygulama 


sürecinde öğrenci gelişimi için kullandıkları kurumsal temaslardır. Ortak eğitim, kamusal akıl 


stüdyosu, lojistik üssü işbirliği, sektörel yarışmalara katılım burada da önem taşımaktadır.  


Programların güncellenmesi için ayrıca dünyadaki gelişmelerin izlenmesi amacıyla 2018 yılı 


boyunca bir değerlendirme çalışması yapılmış, 21. Yüzyıl Becerileri konusunda uluslararası 


düzeyde yapılan çalışmalar dikkate alınarak, 2019 yılında tüm Bölümleri kapsayacak şekilde 


yürürlüğe konulacak bir dizi ortak ders belirlenmiştir. Özellikle sanayi 4.0, teknoloji ve yenilik 


yönetimi gibi konuların tüm Bölümlerde dikkate alınabilmesi için ortak çalışmalar 


yapılmaktadır.   


Programlarda benzetim, stüdyo eğitimi, akran eğitimi gibi yaklaşımlar uygulamaya konmuştur. 


Bu uygulamaların sonuçları değerlendirilerek 2019 yılında devam ettirilecektir.  


Programların yazılım ve güncel uygulamaları takip mekanizmaları ile donatılmaları konusunda 


planlama yapılmış olup 2019 yılında gerekli uygulamalara başlanacaktır.  


Programların yürütülmesinde Fakülte düzeyinde kalite artırımı amacıyla düzenli toplantılar 


yapılmış, bu toplantıların çıktıları üst yönetim ile paylaşılmıştır.  


Öğrencilerin talep ve önerilerinin alınması amacıyla Fakülte ve Bölüm öğrenci temsilcileri 


Bölüm ve Fakülte Kurullarında temsil edilmeye başlanmıştır.  


Ayrıca öğrenci memnuniyeti ile ilgili mülakatlar ve çevrimiçi anket uygulamaları 


gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin dönem sonunda doldurdukları ders değerlendirme anketleri 


Bölümler bazında değerlendirilerek derslerin performansı ele alınmıştır.   
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Eğitim öğretim kadrosunun özellikle “öğretim teknikleri” konusunda gelişiminin sağlanması 


amacıyla "z kuşağı”, “yenilikçi eğitim yöntemleri” gibi konularda seminerler düzenlenmiştir.  


Öğrencilerin yabancı dil kullanımı, sektörel verileri izleme mekanizmaları gibi konularda 


eğitim öğretim sürecinde desteklenmesi için planlama ve pilot uygulamalar gerçekleştirilmiştir.  


Fakültenin araştırma stratejisi ve hedefleri, iktisadi ve idari bilimler ve işletme alanlarında 


uygulama ve güncel gelişmelerin takibine yönelik araştırma altyapısı oluşturulmasıdır.  


Kurumun araştırma kadrosu kendi alanında yetkin ve gerekli alt dalları içeren bir personele 


dayanmaktadır. Her bir Bölüm için araştırma kadrosunun geliştirilmesine yönelik bir strateji 


oluşturulması için çalışmalar yürütülmektedir.  


Fakülte bünyesindeki akademisyenlerin gerçekleştirdikleri araştırma ve yayınlar performans 


yönetim sistemi çerçevesinde izlenmekte ve ilgili kurul toplantılarında görüşülmektedir.  


Fakültede yasal tüm kurulların düzenli işletilmesi ve karar süreçlerinin kayda geçirilmesi 


aracılığıyla kurumsallaşma sağlanması hedeflenmektedir.  
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Eğitim alanında hizmet verme gururunu gelenek haline getirmiş bir ailenin mensubu ola-
rak, en büyük amacım ve hedefim “kaliteli öğretim verilen, bilim ve teknoloji üreten, araş-
tırma yapan, özellikle ülkenin geleceğine ışık tutan ve katkıda bulunan” bir üniversite kur-
maktı. Zorlu ama artan başarılar ile 22 yılı geride bırakan Atılım Üniversitesi aynı amaç ve 
hedef doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir. 


Son yıllarda ülkemizde üniversite sayısında artış olsa da, bulunduğumuz coğrafyadaki ko-
şullar günümüz ve gelecekte nitelikli üniversitelere olan ihtiyacın artacağını gösteriyor. 
Üniversite; dünyayı, coğrafyayı, ülkeyi okuyabilmeli, bu çerçevede gelişen vizyonu ile halkı 
aydınlatmalıdır. Ülkemiz, sahip olduğu insan gücünün nitelik ve niceliği, yer altı ve yer 
üstü zenginlikleriyle bulunduğumuz bölgede lider olma potansiyeline sahiptir. Her koşul 
ve her dönemde dünyadaki gelişmeleri yönlendiren ve gücünü arttıran bir ülke olmamız 
için, üniversitelere düşen görev, üniversiteler tarafından üretilen bilimsel ve teknolojik de-
ğerlerin önemi de büyümektedir.


Üniversitemizde yapılan araştırmalar sonucu oluşan bilimsel zenginliğin ülkemizdeki 
teknolojik gelişmeler ve endüstriye aktarılması ile yüksek katma değeri olan ürünlere dö-
nüştürülmesi için sanayi odaklı projeler en fazla üzerinde durulması gereken konuların 
başında gelmektedir. 


Bireysel başarıları ile ödüllendirilen üniversitemizin değerli akademisyenlerinin çalışma-
larını günümüzün gerektirdiği hızda yapabilmeleri için kurulan araştırma laboratuvar ve 
merkezlerimiz nitelik ve nicelik açısından gurur kaynağımızdır. 


Atılım Üniversitesi başta araştırma olmak üzere, birçok kriterin esas alındığı uluslararası 
sıralamalarda son üç yıldır üst üste yer alarak iddiasını ortaya koymuştur. Atılım Üniversi-
tesi sıralamalarda ülkemizdeki vakıf üniversiteleri arasında ilk dört arasında yer almakta-
dır. 2017 yılında THE 50 yaş altı genç üniversiteler sıralamasında Dünyada ilk 100 üniversite 
içinde yer aldık. Bunların yanında Üniversitemiz THE Fiziksel Bilimler sıralamasında Dün-
yada 301-400 aralığında yer alarak Türkiye’de bu alanda en başarılı ilk 2 üniversiteden biri 
olmuştur. 2017 yılında U.S. News’in yayınladığı Global Üniversiteler sıralamasında geçtiği-
miz yıl Türkiye’den yer alan 39 üniversite içinde bulunan Atılım Üniversitesi, U.S. News’in 
bu yıl yayınladığı alan sıralamalarında Matematik alanında Türkiye’den, alanında yer alan 
tek üniversite olmuş ve Dünya üniversiteleri arasında 87. sırada yer almıştır. Bunlara ilave 
olarak 63 ülkeden gelen uluslararası öğrencilerimiz ile 2017 yılında Türkiye’nin 500 büyük 
hizmet ihracatçısı arasında 332, vakıf üniversiteleri arasında ise 7. olduk. 


Eğitimin kalitesinin ve araştırma faaliyetlerinin arttırılmasına dair hedeflerinden ödün 
vermeden, öğrencileri, mezunları, akademik ve idari personeli başta olmak üzere tüm iç ve 
dış paydaşlarıyla, teknolojik olanakları ve doğa dostu yerleşkesiyle, toplumun her kesimi-
ne ulaşmayı amaç edinmiş Üniversitemiz, kültürel, sosyal, bilimsel değerleriyle ülkemize 
hizmet etmek için atılıma devam edecek.


Yalçın Zaim
Mütevelli Heyet Başkanı
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REKTÖRÜN 
MESAJI
Kuruluşundan bu yana 22 yıl geçen Atılım Üniversitesi bu yıllar içerisinde bir yandan altya-
pısını güçlendirirken bir yandan da eğitim ve araştırma alanlarında öncü bir rol üstlenmek 
üzere büyük bir gelişim kaydetmiş bulunuyor. 


Son bir yıl içerisinde açıklanan değişik sıralamalarda üniversitemiz, ülkemiz vakıf üni-
versiteleri arasında ilk 4 içinde yer alarak dünyanın en iyi 1000, gelişmekte olan ülkelerin 
ise en iyi 150 üniversitesi arasına girmeyi başardı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
açıkladığı Girişimci, Yenilikçi Üniversite sıralamasında ise iki yıl içerisinde yirmi altıncı-
lıktan, on üçüncülüğe yükseldi.


Ancak hepimiz biliyoruz ki dünya büyük bir hızla değişiyor, gelişiyor. Küreselleşme ve buna 
bağlı rekabet olgusu her geçen gün daha artıyor. Bu durumda bizlere düşen görev üniver-
sitemizin bulunduğu konumun rehavetine kapılmadan onu çok daha ilerilere taşımaktır. 
Atılım Üniversitesi hedefini iyi bir eğitim vermenin ötesinde iyi bir araştırma üniversitesi 
olmak şeklinde belirlemiştir. Bu doğrultuda oluşturduğu laboratuvarları, araştırma merkez-
leri, Teknoloji Transfer Ofisi, Kuluçka Merkezi gibi yapılarla gerek öğretim elemanlarının, 
gerekse de öğrencilerinin araştırma faaliyetlerinde etkin bir şekilde yer almaları için büyük 
çaba göstermektedir. Hızla gelişen ve sayıları artan yüksek lisans ve doktora programları 
üniversitemizin araştırma çıktılarını daha yüksek seviyelere çıkartacak, uluslararasılaşma 
hedefimiz doğrultusunda bir dünya üniversitesi olma gayretimiz artarak sürecektir.


Öte yandan lisans eğitiminde de üniversitemizde yeni açılımlar söz konusu olmaktadır. 
2017 yılında kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Sağlık Bilimleri Fakültesinin ardından bu 
sene de Tıp Fakültesi için kuruluş izni almış bulunuyoruz. Hedefimiz 2019-2020 eğitim-öğ-
retim yılında bu fakültemize de öğrenci kabul etmek. Dünyada hızla gelişen teknoloji ve 
sağlık araştırmalarını üniversitemize taşımak, bu bağlamda iki disiplinin kesiştiği nokta-
larda güçlü bir araştırma altyapısı oluşturmak en temel hedeflerimizden biri olacak.


2018-2023 yıllarını kapsayacak Stratejik Planımızın yayımlanması ve yürürlüğe girmesiyle 
Atılım Üniversitesini uluslararası platformda hak ettiği üst seviyelere çıkarmak yönünde 
çabalarımızı kesintisiz olarak devam ettireceğiz. Türkiye’nin ilk 10, dünyanın ilk 500 üni-
versitesi arasında sürekli yer almak biçiminde belirlediğimiz misyonumuz doğrultusunda 
hep birlikte çalışacağız, atılımımızı sürdüreceğiz.


Yirmi iki yıllık bu başarı serüvenine katkıda bulunan başta Mütevelli Heyet Başkanımız 
Sayın Yalçın Zaim olmak üzere üniversitemizin geçmişinde ve bugününde görev yapan 
tüm mensuplarına en derin şükranlarımı sunuyorum.


Sevgi ve Saygılarımla.
Prof. Dr. M. Yıldırım Üçtuğ


Rektör







Fen Edebiyat, 
Mühendislik, Işletme 
Fakültelerinin 
Kuruluşu


Stratejik Planının 
Kabul Edilişi 
ve Uygulamaya 
Geçmesi


Hukuk Fakültesinin 
Kuruluşu 


1997 20062003


İlk mezunlarımızı, Fen 
Edebiyat, Mühendislik ve 
İşletme Fakültelerinden 
verdik. 


Geleceğe daha sağlam 
adımlarla ulaşmak için 
hedeflerimizi büyüttük.


Akademik kadromuzla 
fark yaratarak, deneyimi 
dinamizmle birleştirdik. 


Dünü Bugünü
Atılımın
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Enerji Sistemleri, 
Otomotiv, Kimya 
Mühendisliği 
ve Uygulamalı 
Kimya Bölümleri 
ile Türkiye’de En 
Fazla Mühendislik 
Alternatifi Sunan 4. 
Üniversite


MŞMM’nin Açılışı


Kadriye Zaim 
Kütüphanesinin 
Hizmete Başlaması


Atılım Havacılık 
Eğitim Merkezinin 
Hizmete Başlaması


Sağlık Bilimleri 
Fakültesinin 
Kuruluşu


Tıp Fakültesinin 
Kuruluşu


Uluslararası 
Sıralamalarda 
Yerimizi Aldık


Eğitim ve Araştırma 
Laboratuvar 
Sayısının 150'ye 
Ulaşması


Sivil Havacılık 
Yüksekokulu’nun 
Açılışı


2009


2010


2013


2016 2017


2017


2018


Atılım Üniversitesi 
olarak, geleceğin 
mühendisliklerine imza 
attık.


Türkiye’nin TEK 
Metal Şekillendirme 
Mükemmeliyet Merkezi 
ile teknolojiyi sanayinin 
hizmetine sunduk. 


Genç, dinamik, alanında 
uzman kadrosuyla, 
teknolojik alt yapısı 
ve konforlu kullanım 
alanıyla KADRİYE ZAİM 
KÜTÜPHANESİ’ni kurduk. 


Dünya sıralamasında ilk 
500 üniversite içinde yer 
aldık.


Eğiten, araştıran, 
araştırdığını üreten ve 
patentini alan 3. NESİL 
üniversite olduk. 


“İstikbal Göklerdedir” 
diyerek, Sivil Havacılık 
Yüksekokulunu açtık.







122.966 m²
KAPALI ALAN


190.533 m²
AÇIK ALAN


150
EĞITIM-ARAŞTIRMA LABORATUVARI


3
ENSTITÜ
• Fen Bilimleri Enstitüsü
• Sosyal Bilimler Enstitüsü
• Sağlık Bilimleri Enstitüsü


2
YÜKSEKOKUL
• Sivil Havacılık Yüksekokulu
• Atılım Meslek Yüksekokulu


11
AKREDITASYON VE ÜYELIK
• 8 MÜDEK Akreditasyonu
• 1 FEDEK Akreditasyonu
• 1 ELFA ÜYELİĞİ
• 1 PEARSON Akreditasyonu


Atılım
Sayılarla
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686
AKADEMIK PERSONEL


397
IDARI PERSONEL


7
FAKÜLTE


• Fen Edebiyat Fakültesi
• Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi


• Hukuk Fakültesi
• İşletme Fakültesi


• Mühendislik Fakültesi
• Sağlık Bilimleri Fakültesi


• Tıp Fakültesi


9
ARAŞTIRMA MERKEZI


• Elektro-Erozyon Tek. Ar. Merkezi
• Kadın Sorunları Ar. Merkezi


• Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkez
• Performans Yönetimi Uygulama ve Ar. Merkezi


• Robot Teknolojileri Uygulama ve Ar. Merkezi
• Savunma Teknolojileri Uygulama ve Ar. Merkezi


• Türkiye Tarih Araştırmaları Uygulama ve Ar. Merkezi
• Uzay Teknolojileri Uygulama ve Ar. Merkezi


• Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi


11







11


12
13


15


1


2


3


5


4


6


7


9


10


816


17


18


19


20


14


21


Yerleşkesi
Atılım


1  GİRİŞ


2  GÖLET


3  ATILIM GARDEN


4  SERVİS DURAKLARI


5  ATILIM MEYDANI


6  SPOR SALONU


7  KÜTÜPHANE


8  AMFİ TİYATRO


9  SAĞLIK MERKEZİ


10  TENİS KORTLARI
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11


12
13


15


1


2


3


5


4


6


7


9


10


816


17


18


19


20


14


21


11  YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU


12  TIP FAKÜLTESİ


13  SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ


14  FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ


15  İŞLETME FAKÜLTESİ


16  REKTÖRLÜK


17  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ


18  GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ


19  HUKUK FAKÜLTESİ


20  İDARİ BİNA


21  METAL ŞEKİLLENDİRME VE MÜKEMMELLİYET MERKEZİ







Sıralama Ihtiyacı 
Nasıl Doğdu?
Dünyadaki en eski üniversitenin ortaya çıkış tarihi tam olarak 
bilinmemektedir. Avrupa’da 1088’de kurulan Bologna Üniversitesi, 1611’de 
Asya’da kurulan Santo Tomas Üniversitesi, 1636’da Amerika’da kurulan 
Harvard Üniversitesi ve Avustralya’da 1850 yılında kurulan Sydney 
Üniversitesi bu bölgelerde kurulan en eski üniversiteler olarak kabul 
edilmektedir. İlk ortaya çıkışından günümüze kadar üniversitelerin 
sayısı binlere ulaşmıştır. Bu sayının fazlalığı, öğrenci adayları, 
aileler, akademisyen ve hatta yatırımcılar için üniversitelerin nitelik 
açısından değerlendirilmesi ve sıralanması ihtiyacını oluşturmuştur. Bu 
sıralamalar ilk olarak 2003 yılında yapılmış ve daha sonra üniversiteleri 
sıralama ile ilgilenen kuruluşların sayısı da artmıştır.
Küreselleşen dünyada, kalite ve performans kavramlarının popüler 
olumasıyla rekabet ortamında üniversitelerin kendi varlıklarını ortaya 
koymaları ve kalite kültürünü benimsemeleri zorunluluğu ortaya 
çıkmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak dünya üniversitelerini sıralama 
ve kıyaslama fikri oluşmuştur. Son yıllarda üniversite sıralamalarını 
yayınlayan farklı kuruluşlar dünyanın en iyi üniversitelerini, akademik 
başarı, eğitim kalitesi, öğrenci memnuniyeti, araştırma sayısı, “web” 
performansı, yayın sayısı, öğrenci başına düşen öğretim görevlisi 
sayısı, kampüs standartları, giriş koşulları, mezuniyet sonrası iş bulma 
kolaylığı ve maaş gibi farklı değişkenlere göre değerlendirmektedir.
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Sıralama Yapan Kuruluşlar Hangileridir?


• Time Higher Education (İngiltere)
• Quacquarelli Symonds (İngiltere)
• Academic Ranking of Universities (Çin)
• Leiden Rankings (Hollanda)
• Round Ranking (Rusya)
• National Taiwan University (Tayvan)
• Scimago Institutions Rankings (İspanya)
• The Center for World University Rankings 


(Birleşik Arap Emirlikleri)
• URAP Ranking (Türkiye)
• US News Rankings (Amerika Birleşik Devletleri)
• Webometrics Rankings (İspanya)







Neleri Dikkate 
Alır? 


Sıralamalar 


• ARAŞTIRMA
• EĞITIM
• ULUSLARARASILAŞMA
• SANAYI IŞBIRLIĞI
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ATILIM’DA 
ARAŞTIRMA
• Atılım Üniversitesi araştırma politikalarını “Eğitimde ve 


araştırmada Türkiye’de ilk 10, dünyada ilk 500 üniversite 
içerisinde sürekli yer almak” şeklinde belirlenmiş olan 
vizyonu çerçevesinde şekillendirmektedir. 


• Bünyesinde 7 fakültenin bulunduğu Atılım 
Üniversitesinde Fen ve Mühendislik Bilimlerinden 
Sosyal Bilimlere, Sağlık Bilimlerinden Mimarlık 
ve Tasarım’a hemen her alanda araştırmalar 
yürütülmektedir.


• Üniversitemiz bünyesinde bulunan Metal Şekillendirme 
Mükemmeliyet Merkezi bu alanda Türkiye’deki ilk ve tek 
araştırma merkezidir.


• Öğretim üyelerimizin yazmış oldukları makaleler 
uluslararası saygın bilimsel dergilerde yayınlanmaktadır.


• Öğretim üyelerimiz kamu ve özel sektör kuruluşları 
(ASELSAN, FNSS, TAI gibi) ile ortak projeler 
yürütmektedirler. 


• Atılım Araştırma Günü (ATAG) etkinliğimiz ilk kez 
Mayıs 2018’de gerçekleştirilmiş olup bu etkinlik 
çerçevesinde akademik yıl içerisinde lisans ve 
lisansüstü öğrencilerin dâhil olduğu araştırmalara ilişkin 
sonuçların paylaşılması ve böylece Üniversitemizdeki 
araştırma ikliminin sürekli kılınması amaçlanmaktadır. 
Atılım Araştırma Günü her yıl Mayıs ayı içerisinde 
düzenlenmeye devam edecektir.
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LISANS DÜZEYINDE ARAŞTIRMA
• Atılım Üniversitesi lisans öğrencilerini araştırmaya dâhil etme ve destekleme 


hususunda öne çıkan üniversitelerden birisidir.
• Araştırmanın lisans eğitimi düzeyinde başlaması gerektiğini politika olarak 


benimsemiş üniversitemizde, yaygın bir lisans araştırma kültürü oluşturmak, 
araştırmacı ve yaratıcı öğrenciler yetiştirmek amacıyla 2011 yılından itibaren Lisans 
Araştırma Projeleri (LAP) programı uygulamaya konulmuştur.


• Lisans öğrencilerinin araştırmacı olarak yer aldığı lisans araştırma projeleri bir 
akademik yıl boyunca devam etmekte olup bazı projeler sanayi ile işbirliği içerisinde 
yürütülebilmektedir.







FEDEKMÜDEK
Akreditasyonlar ve Üyelikler


Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 
ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak 
tanınan FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-
Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri 
Öğretim Programları Değerlendirme 
ve Akreditasyon Derneği) 2016-2017 
değerlendirme döneminde yaptığı genel 
değerlendirme sonucunda Mütercim-
Tercümanlık Bölümü Lisans Programımız 
28 Ocak 2017 tarihinden itibaren 5 yıl süreli 
akredite etmiştir.


Atılım Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesinde bulunan 13 programdan 
8’i, ülkemizdeki çeşitli mühendislik 
eğitim programları için akreditasyon, 
değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları 
yapan, Mühendislik Eğitim Programları 
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği 
(MÜDEK) tarafından akredite edilmiştir.


ATILIM ÜNIVERSITESI
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI


MÜDEK 
AKREDITASYONU 
GEÇERLILIK SÜRESI


EUR-ACE ETIKETI 
GEÇERLILIK SÜRESI


Bilgisayar Mühendisliği (Ingilizce) 01.05.2014-30.09.2019 01.05.2014-30.09.2019


Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ingilizce) 01.05.2014-30.09.2019 01.05.2014-30.09.2019


Endüstri Mühendisliği (Ingilizce) 01.05.2014-30.09.2019 01.05.2014-30.09.2019


Imalat Mühendisliği (Ingilizce) 01.05.2018-30.09.2024 01.05.2018-30.09.2024


Inşaat Mühendisliği (Ingilizce) 01.05.2013-30.09.2024 01.05.2013-30.09.2024


Mekatronik Mühendisliği (Ingilizce) 01.05.2015-30.09.2020 01.05.2015-30.09.2020


Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Ingilizce) 01.05.2018-30.09.2024 01.05.2018-30.09.2024


Yazılım Mühendisliği (Ingilizce) 01.05.2014-30.09.2019 01.05.2014-30.09.2019


Eğitim
Atılım’da
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ELFA PEARSON ASSURED 
Hukuk Fakültemiz, Avrupa’nın çeşitli 
üniversitelerindeki seksenden fazla hukuk 
fakültesinin katılımıyla kurulan Avrupa 
Hukuk Fakülteleri Birliği (ELFA) tarafından, 
19-21 Nisan 2017 tarihleri arasında Brno’da 
(Çek Cumhuriyeti) gerçekleştirilen genel 
kurul toplantısıyla üyeliğe kabul edildi.


Yabancı Diller Yüksekokulumuz, dünyanın 
en büyük eğitim çözümleri şirketi Pearson 
tarafından geliştirilen, uluslararası 
tanınırlığa sahip kalite güvencesi ve 
akreditasyon sistemi Pearson Assured 
tarafından 1 yıl süre ile akredite edilmiştir.







CZECHIA


PALESTINE


SOUTH SUDAN


Öğrenciler
Uluslararası 


Atılım Üniversitesi 63 farklı ülkeden 
öğrencisi ile dünyanın birçok kültürünü 
aynı kampüste kucaklamaktadır.
Öğrencilerimizin gelişimini Erasmus+ ve MoU gibi 
uluslararası değişim programlarıyla destekliyoruz. 
30’dan fazla ülkeden, 80’den fazla Üniversite ile yaptığımız 
anlaşmalar sayesinde geçtiğimiz yıl elliden fazla 
öğrencimiz yurt dışı deneyimi edindi. Anlaşma yapılan 
üniversite ve program sayısının arttırılması çalışmaları 
sürmektedir.
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CZECHIA


PALESTINE


SOUTH SUDAN







Erasmus
Erasmus+ Programı 1 Ocak 2014 itibarıyla uygulanmaya 
başlayan, eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı 
yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler 
içeren çatı programın genel adıdır. Erasmus+ Programı 
içerisinde, önceki programlarda olduğu gibi, okul eğitimi, 
yükseköğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve gençlik 
alanına yönelik destekler devam etmekte, bununla birlikte 
spor alanındaki projelere de hibe desteği sağlanmaktadır. 


TR ANKARA05 Erasmus Kodu ile Atılım Üniversitesi 2014  - 
2020 yılları arasında geçerli olan Yükseköğretim Kurumları 
için Erasmus Beyannamesine sahiptir ve bu Beyanname 
ile Avrupa Komisyonunun tüm prensiplerini kabul ettiğini 
beyan eder. 


Atılım Üniversitesi 30’dan fazla ülkeden, 80’den fazla 
Üniversite ile Erasmus+ anlaşmasına sahiptir. Bu 
anlaşmalar sayesinde Atılım Üniversitesi öğrencileri 
birçok farklı Avrupa ülkesinde farklı bir eğitim-öğretim 
sistemi ve bu sisteme entegre edilmiş kurumları tanıma 
fırsatı bulmaktadır. 


Atılım
Uluslararası 
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Araştırma Merkezleri ve 
Laboratuvarları 


ARAŞTIRMA MERKEZLERI KURULUŞ YILLARI


Türkiye Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi


Savunma Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi


Performans Ölçüm Uygulama ve Araştırma Merkezi


Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi


Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi


Robot Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi


Akademik Yazım Danışma Merkezi (AYDAM)©™


Elektro Erozyon Teknolojileri Araştırma Merkezi 


Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi


2007


2011


2009


2010


2010


2006


2008


2006


2008


Işbirliği
Sanayi
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ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI KURULUŞ YILLARI


Atılım Opto-Elektronik Malzemeler ve Solar Enerji Laboratuvarı


Biyokimya Araştırma Laboratuvarı


Güvenilirlik Araştırma Laboratuvarı


Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Laboratuvarı


Hesaplamalı Kimya Laboratuvarı


Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Pilleri Araştırma Laboratuvarı


Malzemelerin Antibakteriyel Özelliklerini Tayin Laboratuvarı


Nanoskopi Laboratuvarı


Polimer Kompozit Biyomalzeme Biyouyumluluk Araştırma Laboratuvarı


Polimer Kompozit Malzeme Araştırma-Geliştirme Laboratuvarı


Simülasyon Laboratuvarı


Sosyal Bilimler Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı


Yapı Akustik Laboratuvarı


2011


2008


2017


2015


2015


2014


2015


2014


2011


2009


2013


2013


2013







Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi (MŞMM) 
9 Nisan 2010 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)/
Kalkınma Bakanlığı’nın makine teçhizat desteği ve Atılım 
Üniversitesinin altyapı (Bina/Tesisat) desteği sonucu 
hizmete girmiştir. 
Merkezin amacı, Türkiye’deki metal şekillendirme 
sektörünü uygulamalı araştırmalar ile destekleyerek, 
yenilikçi, bilgiye dayalı ve enerji tasarruflu imalat 
teknolojilerinin geliştirilmesini, yüksek katma değerli 
parçaların üretilmesini, yeni ve gelişmiş malzemelerin 
şekillendirilebilmelerini sağlamaktır.
Merkez bünyesindeki araştırmalar, sanayi ve diğer 
üniversiteler ile yakın işbirliği içinde yürütülmektedir. 
2010 yılından bu yana önemli sayıda ulusal ve uluslararası, 
küçük ve orta ölçekli projeler yürütülmüştür. Seminerler, 
çalıştaylar, eğitim kursları ve halen devam etmekte olan 
projeler aracılığıyla bilginin yayılmasında önemli bir rol 
üstlenilmektedir.
Merkez, metal şekillendirme araştırmaları için 
gerekli olan birçok donanım ve yazılım olanaklarına 
sahiptir. Şekillendirme presleri, malzeme ve mikroyapı 
karakterizasyonu için test cihazları ve sayısal analizler 
için gerekli olan yazılım ve donanım zengin bir bütünlük 
içinde Merkez’in altyapısını oluşturmaktadır.


Metal Şekillendirme 
Mükemmeliyet Merkezi
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• Simülasyona yönelik malzeme karakterizasyonu
• Hafif metallerin şekillendirilmesi
• Kalıp tasarımı ve ömürlerinin iyileştirilmesi
• Kuramsal yöntemler
• Sayısal yöntemler
• Malzeme karakterizasyon deneyleri
• Sistematik deneyler
• Prototip üretim
• Ön-seri-üretimi
Türk Metal Sanayisinin, dünyadaki gelişmeler de göz 
önünde bulundurulduğunda, önümüzdeki 20 yıl içinde 
rekabet gücünü muhafaza etmesi ve hatta arttırması, yeni 
pazarlar ve ürünler ortaya çıkarması ve dünyada teknoloji 
liderleri arasına girebilmesi için, konusunda uzmanlaşmış, 
sanayinin kısa, orta ve uzun vadeli sorunlarına çözüm 
getiren bir araştırma ve geliştirme merkezine gereksinimi 
vardır. Bu kapsamda DPT tarafından desteklenen Metal 
Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezinin temel amacı 
dünya çapında dikkate değer bir mükemmeliyet merkezi 
olmak ve bünyesinde oluşturacağı akademi-sanayi 
işbirliği sayesinde, ülkemizde
• Bilgiye dayalı üretim teknolojisinin gerçekleştirilmesi
• Artı değeri yüksek ürünlerin üretilmesi
• Yeni ve ileri malzemeler ile üretim yapılabilmesi
• Verimliliğin artırılması
• Mini ve mikro boyutlarda ürünlerin geliştirilmesi
• Hızlı ürün geliştirilmesi inovasyon yeteneklerinin 
artırılması yönünde gerekli araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinin yapılmasıdır.
Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Bölümü 
desteğinde açılmış olan Merkez, üniversite 
araştırmacılarına sanayi ortaklı projelerde destek 
sağlamaktadır.


MŞMM’nin Kabiliyetleri







• ZWEZ
• MAN Türkiye
• HENKEL
• TEI Tusaş
• TAI Tusaş
• PETROTEK
• UMS Metal
• BEYÇELİK
• TOFAŞ


• BOSCH Türkiye
• FNSS
• ASELSAN
• ROKETSAN
• KALE PW
• CANSAN
• TOYOTETSU
• OTOKOÇ
• ERMETAL


• ERDEMİR
• ORS
• ERKUNT TRAKTÖR
• NORM CİVATA
• ESTAŞ
• ÇİMTAŞ
• BARİDA MAKİNA
• ASSAN


PROJE
Merkezimiz, sanayi ve akademik kurum ve 
kuruluşların AR-GE projelerine, gelişmiş 
makine, laboratuvar, yazılım altyapısı 
ve konusunda uzman, kendisini sürekli 
geliştiren kadrosu ile destek vermektedir.


DANIŞMANLIK
Konusunda uzman ekibimiz, metal 
şekillendirme sektöründeki kuruluşlara 
danışmanlık hizmeti vererek, maliyeti 
arttıracak deneme-yanılma temeline 
dayanan imalat yerine, bilgiye dayalı ve 
verimli sonuçlar içeren uygulamaların 
yapılmasını sağlamaktadır.


EĞITIM
Uzman kadromuz tarafından hazırlanan 
eğitim materyalleri ile kurum ve 
kuruluşlara, kurum/kuruluşlarında ve/veya 
Merkezimizde teorik ve uygulamalı teknik 
eğitim hizmeti sunulmaktadır.


TEST / ANALIZ
Kurum ve kuruluşların AR-GE projelerinde 
ihtiyaç duydukları testler Merkezimiz 
olanakları içinde yapıldıktan sonra, 
sonuçlar değerlendirilerek istenilen verileri 
içeren raporlar sunulmaktadır.


PROTOTIP / ÖN SERI IMALAT
Merkezimizdeki nitelikli imalat altyapısı 
ve personel ile tüm kurum ve kuruluşların 
tasarımlarını hayata geçirmeye yardımcı 
oluyoruz.


Iş birliklerimiz


Hizmetler


Yukarıda isimleri geçen firmalar dışında farklı firma ve üniversitelere de çeşitli hizmetler 
verilmiştir.
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1. TUBITAK bilimsel Projelerinde ortak 
veya hizmet alımı olarak destek 
alabilirler


2. TEYDEB Projelerinde hizmet alımı 
olarak destek alabilirler


3. SANTEZ Projelerinde ortak veya hizmet 
alımı olarak destek alabilirler


4. Avrupa Birliği Projelerinde ortak veya 
hizmet alımı olarak destek alabilirler


5. İsteyen Firmalara eğitimler verilebilir
6. İsteyen Firmalara Prototip üretimi 


yapılabilir
7. İsteyen Firmalara Ön-seri-üretimi 


yapılabilir
8. İsteyen Firmalara Sonlu Elemanlar 


Analizi ile Yapısal Analiz yapılabilir
9. İsteyen Firmalara Metal Şekillendirme, 


Isıl İşlem-Kaynak ve duruma özel 
geliştirilecek modüllerle simülasyonlar 
yapılabilir


10. İsteyen Firmalara Bilgisayar Destekli 
Tasarım (CAD) yapılabilir


İşbirliği yapılacak Firmalar ile önceden 
bir planlama ve protokol yapılacaktır. 
Fikri mülkiyetler konusu bu protokolde 
yer alacaktır. Deneysel çalışmalar, MŞMM 
uzmanları gözetiminde yürütülecektir.


MŞMM’nin sunduğu bu olanakları 
kullanarak Üniversite içinden ve dışından 
akademisyenler ve sanayiciler;


• Malzemeler için Mekanik Testler 
(Çekme, Basma, Sertlik, Sac Şişirme 
Testi - Bulge Test, Şekillendirme Sınır 
Diyagramı - FLD, cup drawing ve earing 
testleri, sürtünme karakterizasyonu, 
gerdirmeli ve gerdirmesiz bükümler 
sonrası geri yaylanma test düzenekleri,


• Yüksek sıcaklık ve şekil değiştirme 
hızlarında mekanik karakterizasyon 
(Şekillendirme dilatometresi ve Gleeble 
fiziksel simülatörle).


• Kalıntı gerilme analizleri - XRD ve delik 
delme yöntemi ile.


• Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) 
incelemeleri; kırılma yüzeyi analizi, 


hasar analizi, yüksek çözünürlükte 
(~2nm) iç yapı (mikro-yapı) analizi, EDS 
sistemi yardımıyla noktasal kimyasal 
analiz, kimyasal haritalama, değişken 
vakum özelliği sayesinde yalıtkan, ıslak, 
biyolojik numuneleri inceleme imkanı.


• GOM-ATOS ile optik ölçüm yöntemiyle 
tersine mühendislik, GOM-ARGUS 
sistemiyle şekillendirme sonrası 
genleme dağılımı ve geometri ölçümü, 
termal kamera, Photron Fastcam 
SA-X2 ile yüksek hızlı dijital analiz 
ve karakterizasyon, GOM-ARAMIS 
sistemiyle şekillendirme esnasında 
dijital şekil değiştirme ölçümleri.


MŞMM`nin Sunduğu Olanakların Bazıları







Atılım Üniversitesinin stratejik planına uygun olarak hem Üniversitedeki araştırma 
ortamını geliştirmek hem de araştırmacılarımızın TÜBİTAK, AB ve diğer hibe 
kuruluşlarından araştırma destekleri/hibeleri alabilmeleri için gerekli olan alt yapı 
desteğini sağlamak üzere çeşitli iç destek programları oluşturulmuş olup bu programlar 
değişen ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmektedir. 
2013-2017 yılları arasında 100 proje iç destek programları kapsamında desteklenmiştir. 
Bunlardan 83 tanesi LAP (Lisans Araştırma Projesi), 17 tanesi BAP (Bilimsel Araştırma 
Projesi) dır. 
Üniversitemiz bünyesinde TÜBİTAK, ASELSAN, FNSS gibi kurumlar tarafından 
desteklenen projeler de yürütülmektedir. 


Dış destekli (TÜBITAK, ASELSAN, FNSS vb.) proje sayıları
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Danışmanlık
2005–2017 Yılları Arasında Akademik Danışmanlık Sayısı
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Patentler


Yıllara Göre Patent Başvuru Sayıları


Yıl Patent Sayısı


2013 2


2014 3


2015 13


2016 12


2017 10


2018 3
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Patent Başvuru


Atılım Üniversitesi 2013-2017 Patent Başvuru Sayısı


2017 Yılı Patentler
• 2017/23293 - Kâğıt kompozit tübüler 


yapıların şerit sarım yöntemi ile üretimi  
ve bisiklet kadrosundaki uygulaması


• 2017/23100 - Kullanıcı etkileşimli rfıd 
etiket/kart


• 2017/22772 - Hemositometre tabanlı 
otomatikleştirilmiş hücre sayım sistemi


• 2017/22238 - Gözle görülmeyen 
kızılötesinde algılanabilen görüntü eldesi


• 2017/22361 - Prototip imalata yönelik 
modüler kalıp seti


• 2017/22346 - Prototip imalatına yönelik 
değişken ölçülendirilebilir kalıp seti


• 2017/20410 - El hareketlerini tanıyarak 
bireylerin alışkanlıklarını algılayan ve 
takip eden sistem


• 2017/19842 - Yıkılan binalarda mahsur 
kalan insanların konumunu ve sayısını  
tahmin ve yayma sistemi


• 2017/19517 - Radar emitörlerinin pasif 
konumlandırılmasında çok yollu  
saçılmaların yol kayıpları üzerinden 
kullanımı ile doğruluğun arttırılması


2017 Yılı Tasarımlar
• 2017/08939 - Çapı Ayarlanabilir Bek 


Kafaları
• 2017/09067 - Konteyner Bahçe


2017 Yılı Faydalı Modeller
• 2017/23076 - Gizlenebilir Güç Ayarlama 


Anahtarı







35


2 10 23 59
165


297
483


576
719


830
949


1424


1866


2114 2036


2370


2681


2939


0


500


1000


1500


2000


2500


3000


3500


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


1 10
22


38 46 51 52
64 57


92 100
114


180 177
188


178
162 165


211


0


50


100


150


200


250


Yayınlar
Atılım Üniversitesinde üretilen bilimsel bilginin uluslararası saygınlığa sahip, etki faktörü 
yüksek dergilerde yayınlanması hedeflenmektedir. Üniversitenin kuruluşundan bu yana 
(Ocak 2019 itibarı ile) Web of Science kapsamında yayınlanmış toplam doküman sayısı 
2312 olup bunlardan 1910 tanesi tam makaledir. Web of Science dokümanlarına yapılmış 
toplam atıf sayısı 19673’dür. Doküman başına ortalama atıf sayısı 8,51’dir. 


Web of Science tam makale sayıları (Ocak 2019 itibarı ile)


Web of Science endeksli yayınlara yapılan atıf sayıları (Ocak 2019 itibarı ile)







Times Higher Education (THE)


1996 yılında kurulan Atılım Üniversitesi, 
Türkiye’nin eski vakıf üniversitelerinden 
biridir. Kurulduğu zamanda Türkiye’de 10 
vakıf üniversitesi yok iken günümüzde 
80’den fazla vakıf üniversitesi 
bulunmaktadır. Sürekli gelişim hedefi 
ile geçirilen 22 yıl içerisinde Atılım 
Üniversitesi yaptığı akademik çalışmalar, 
ARGE yatırımları ve sosyal faaliyetlere 
gösterdiği özen ile bir dünya üniversitesi 
olma çabası içinde ulusal ve uluslararası 
sıralamalarda önemli başarılar 
göstermiştir.
Aralık 2018 tarihi itibarı ile Atılım 
Üniversitesi İngiliz sıralama kuruluşu 
Times Higher Education Dünya 
Üniversiteler Sıralamasında Türkiye’deki 
ilk 4 vakıf üniversitesi arasında yer 
almaktadır.
Aşağıda Atılım Üniversitesinin güncel 
sıralama sonuçlarından bazıları 
gösterilmektedir.


THE üniversite sıralamalarını yaparken aşağıdaki göstergeleri dikkate almaktadır. 
Sıralamada kullandığı bir kısım bilgileri üniversitelerden temin etmektedir.
• Öğretim  %30
• Araştırma  %30
• Atıf   %30
• Endüstri Geliri  %2,5
• Uluslararası Görünüm %7,5
gibi kriterlerin farklı ağırlık yüzdeleri ile değerlendirdiği kategorilere göre 
Üniversitemizin performansının yıllara ve başlıklara göre dağılımı tablolarda 
belirtilmiştir.


Atılım Üniversitesinin 
Sıralamalardaki Yeri


THE Dünya Üniversiteler Sıralaması


2018 (1258) 2017 (1012) 2016 (978)


Dünya Sıralaması 801-1000 601-800 401-500


Türk Üni. Sıralaması 9 5 4
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THE Genç Üniversiteler Sıralaması
(200 Üniversite 
açıklandı) 2018 2017


Dünya Sıralaması 151-200 98


Türk Üni. Sıralaması 4 4


Vakıf Üni. Sıralaması 4 4


THE BRICS ve Gelişen Ekonomiler Sıralaması
(300 üniversite 
açıklandı) 2018 2017


Bölgesel Sıralama 142 62


Türk Üni. Sıralaması 8 6


Vakıf Üni. Sıralaması 4 4


THE Asya Üniversiteleri Sıralaması


THE Avrasya Üniversiteleri Sıralaması


2018(359) 2017(300)


Bölgesel Sıralama 123 64


Türk Üni. Sıralaması 7 5


Vakıf Üni. Sıralaması 4 4


2018


Bölgesel Sıralama 19


Türk Üni. Sıralaması 5


Vakıf Üni. Sıralaması 4







2018 2017


Dünya Sıralaması 301-400 151-200


Türk Üni. Sıralama 2 1


Vakıf Üni. Sıralama 1 1


QS Gelişen Avrupa Merkez Asya Üniversiteler Sıralaması


ARWU Doğa Bilimleri Matematik 
Alan Sıralaması


(300 üniversite açıklandı) 2018 2017 2016


Bölgesel Sıralaması 191-200 201-250 151-200


Türk Ünv. Sıralama 24 25 20


Vakıf Ünv. Sıralama 9 8 5


İngiltere merkezli Quacquarelli Symonds 
(QS) kuruluşu sıralamalarını yaparken 
aşağıdaki kriterleri dikkate almaktadır. 
Sıralamada kullandığı bir kısım bilgileri 
üniversitelerden temin etmektedir.
• Akademik saygınlık %40
• İşveren görüş kriteri %10


• Öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı %20
• Öğretim üyesi öğrenci oranı kriteri %20
• Yabancı öğrenci oranı %5
• Yabancı öğretim üyesi oranı %5
Üniversitemiz nezdinde yıllara göre 
dağılımı tabloda gösterilmiştir.


Shanghai Jiaotong Üniversitesi 
bünyesindeki Sıralama Danışmanlığı, 
2003 yılından bu yana yıllık olarak 
dünya çapındaki en iyi 500 üniversitenin 
sıralamasını hazırlamaktadır. Başlıca 
değerlendirme kriterleri, dergilerinde 
yayımlanan makaleler, bu üniversitelerde 
çalışan ve Nobel Ödülü almış bilim 
insanlarının ve alanlarında ödül kazanan 
bilim insanlarının sayılarıdır. Sıralamada 
yer alan Üniversitemizin performansının 
yıllara göre dağılımı tabloda gösterilmiştir.
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2018 2017


Dünya Sıralaması 161 87


Türk Ünv. Sıralama 1 1


Vakıf Üni. Sıralama 1 1


US News Matematik Alan Sıralaması
1983 yılında ilk kurumsallaşmış üniversite 
sıralamasını yapmış olan ABD’nin en çok 
takip edilen haber merkezlerinden US 
News, başladığı günden bu yana dünyada 
en güvenilir üniversite sıralaması olarak 
kabul görmektedir. Global/bölgesel 


araştırmalarda saygınlık, yayın, kitap, 
konferans sayıları, yayınlara yapılan 
atıflar, uluslararası işbirliği gibi 13 kritere 
göre belirlenen US News Matematik 
Alan Sıralamasında, Üniversitemizin 
performansı tabloda belirtilmiştir.


2018 2017 2016


Türk Ünv. Sıralama 61 41 42


Vakıf Ünv. Sıralama 11 6 7


2018 2017 2016


Dünya Sıralaması 1939 1787 1623


Türk Ünv. Sıralama 62 54 47


Vakıf Ünv. Sıralama 12 9 6


URAP Türkiye ve Dünya Sıralamaları
URAP Araştırma Laboratuvarı 2009 yılında 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik 
Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. 
URAP’ın amacı yükseköğretim kurumlarını 
akademik başarıları doğrultusunda 
değerlendirebilmek için bilimsel metotlar 
geliştirmek ve çalışmaların sonuçlarını 
kamuoyu ile paylaşarak üniversitelerin 
kendi akademik performanslarını diğer 
üniversitelerle karşılaştırabilmesini ve 
belirlenen göstergelere göre gelişmeye 
açık yanlarını fark etmelerini sağlamaktır. 


URAP üniversite sıralamalarını yaparken 
aşağıdaki göstergeleri dikkate almaktadır.
• Makale Sayısı 21%
• Toplam Bilimsel Doküman 10%
• Atıf Sayısı 21%
• Ulusararası İşbirliği 15%
• Makale Çarpan Toplamı 18%
• Atıf Çarpan Toplamı 15%
Bu sıralamada yer alan Üniversitemizin 
yıllar içinde gösterdiği performans 
tablolarda belirtildiği gibidir.


Türkiye


Dünya 







2018 2016


Türkiye Sıralama 49 19


Vakıf Ünv. Sıralama 10 8


Ankara Ünv. Sıralama 5 9


Ankara Vakıf Ünv. 
Sıralama 1 8


Türkiye Üniversiteler Spor 
Faaliyetleri Sıralaması 
(Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu)
Üniversitemiz uluslararası sıralamalarda 
gösterdiği başarının yanı sıra sosyal, 
kültürel ve sanatsal faaliyetler konusunda 
da sürekli gelişim çabası içerisindedir. 
Üniversitemiz bünyesinde bulunan 
takımlarım ve sporcularımızın sportif 
faaliyetlerde göstermiş olduğu çabalar 
sonucu Türkiye Üniversiteler Spor 
Federasyonu tarafından yapılan sıralama 
sonuçları tabloda belirtilmiştir. 


50 Üniversite 2017 2016


Türk Ünv. Sıralama 13 19


Vakıf Ünv. Sıralama 6 8


Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının açıkladığı 
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite 
Endeksi
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, 
fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, 
girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile 
ekonomik katkı ve ticarileşme olmak 
üzere toplam 5 boyutta değerlendirdiği 
endeksin sonuçlarına göre Üniversitemizin 
performansı tabloda belirtilmiştir.
















(02.11.2017 gün ve 14 sayılı Senato Kararı) 


ATILIM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYIN ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLLERİ 


UYGULAMA YÖNERGESİ  


 


BİRİNCİ BÖLÜM  


Amaç-Kapsam-Dayanak 


Amaç  


Madde 1- Bu yönergenin amacı Atılım Üniversitesinde görevli öğretim elemanlarına evrensel 


düzeydeki bilimsel katkılarının önemini vurgulamak ve bu düzeydeki araştırmaların 


devamlılığını teşvik etmek amacı ile bilimsel Yayın Üstün Başarı Ödülleri verilmesine ilişkin 


usul ve esasları düzenlemektir.  


 


Kapsam  


Madde 2-Bu yönerge Atılım Üniversitesinde tam zamanlı görev yapan ve bilime evrensel 


düzeyde katkıda bulunan öğretim elemanlarına Bilimsel Yayın Üstün Başarı Ödülleri 


verilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. 


 


Dayanak 


Madde 3-Bu Yönerge 15.03.2016 tarih ve 2016/4 sayılı Mütevelli Heyeti kararına 


dayanılarak hazırlanmıştır. 


     İKİNCİ BÖLÜM  


Tanımlar, Bilimsel Yayın Üstün Başarı Ödülü Verilmesi ile İlgili Usul ve Esaslar  


Tanımlar  


Madde 4- Bu Yönergede geçen 


a) Dekanlık: Atılım Üniversitesi bünyesindeki fakültelerin dekanlıklarını, 


b) Fakülte: Atılım Üniversitesi bünyesindeki fakülteleri  


c) Müdürlük: Atılım Üniversitesi bünyesindeki yüksekokulların müdürlüklerini,  


d) Mütevelli Heyeti: Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 


e) Ödül Komisyonu: Araştırmadan sorumlu rektör yardımcısının başkanlığında, 


rektörlük tarafından görevlendirilecek dört öğretim üyesinin katılımıyla oluşturulan 


komisyonu, 


          f) Öğretim Elemanı: Atılım Üniversitesinde tam zamanlı görev yapan öğretim 


elemanlarını, 


g) Rektör: Atılım Üniversitesi rektörünü,  


h) Üniversite: Atılım Üniversitesini 


ifade eder. 


Bilimsel yayın üstün başarı ödülü kategorileri 


Madde 5-Bilimsel Yayın Üstün Başarı Ödülü genç ve kıdemli olarak iki ayrı kategoride 


verilir. Ödüle esas olan takvim yılı itibariyle 40 yaşını doldurmamış öğretim elemanı genç, 


diğer öğretim elemanları kıdemli olarak kabul edilir.   


 


Bilimsel yayın üstün başarı ödülü verilmesi ölçütü 


Madde 6- Bilimsel Yayın Üstün Başarı Ödülü verilebilmesi için Üniversitece esas alınacak 


temel ölçüt bilime yapılan evrensel katkı olup bu katkı bir takvim yılında Web of Science 


kapsamındaki dergilerde yayınlanmış tam makale sayısı ve araştırmacı öğretim elemanının 


Web of Science kapsamında yayınlanmış makalelerine bir takvim yılı içinde Web of Science 


kapsamında başka yazarlar tarafından yapılmış atıf sayısıdır. Ödüle esas olan makalelerde 







(02.11.2017 gün ve 14 sayılı Senato Kararı) 


Atılım Üniversitesinin adı yazarın adresi (çalıştığı kurum) olarak belirtilmiş olmalı, atıflar 


yazarın Atılım Üniversitesi adresli yayınlarına verilmiş olmalıdır. Yazarın başka kurum adıyla 


yayınlanmış makaleleri kapsam dışındadır.    


 


Üniversitece verilecek bilimsel yayın üstün başarı ödülü sayısı ve asgari koşulları  


Madde 7- (1) Bilimsel Yayın Üstün Başarı Ödülü her takvim yılı için Atılım Üniversitesinde 


bulunan Mühendislik, İşletme, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık, Hukuk, Sağlık Bilimleri, 


Fen-Edebiyat (Matematik Bölümü ve diğer bölümler ayrı ayrı değerlendirilmek üzere) 


Fakülteleri ile Sivil Havacılık Yüksekokulunda görev yapan ve bu yönergede belirlenmiş 


koşulları sağlayan öğretim elemanlarına verilebilir.  


 


(2) Her bir Fakülte/Yüksekokul için ödülü alacak kişilerin kendi Fakülte/Yüksekokulu 


içerisinde bir takvim yılı içerisinde o Fakülte/Yüksekokul için belirlenmiş asgari koşulları 


sağlamış olması gerekir.  


 


(3) Her bir Fakülte/Yüksekokul için kategorilere göre aranacak olan asgari yayın ve atıf 


sayıları şu şekildedir:   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Fakülte/Yüksekokul Asgari yayın sayısı Asgari atıf sayısı 


Fen-Edebiyat Fakültesi 


(Matematik) 


Genç: 3 


Kıdemli: 5 


Genç: 10 


Kıdemli: 50 


Fen-Edebiyat Fakültesi (Diğer) 
Genç: 2 


Kıdemli: 3 


Genç: 5 


Kıdemli: 25 


Güzel Sanatlar, Tasarım ve 


Mimarlık Fakültesi 


Genç: 1 


Kıdemli: 2 


Genç: 2 


Kıdemli: 10 


Hukuk Fakültesi 
Genç: 1 


Kıdemli: 2 


Genç: 2 


Kıdemli: 10 


İşletme Fakültesi 
Genç: 2 


Kıdemli: 3 


Genç: 5 


Kıdemli: 25 


Mühendislik Fakültesi 
Genç: 3 


Kıdemli: 5 


Genç: 10 


Kıdemli: 50 


Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Genç: 3 


Kıdemli: 5 


Genç: 10 


Kıdemli: 50 


Sivil Havacılık Yüksekokulu 
Genç: 2 


Kıdemli: 3 


Genç: 5 


Kıdemli: 25 
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Bilimsel yayın üstün başarı ödülü verilecek öğretim elemanlarının tespiti: 


Madde 8- (1) Her yıl Mayıs ayı sonuna kadar Dekanlık/Müdürlükler tarafından, Web of 


Science veri tabanına dayalı olarak ilgili fakültenin tüm öğretim elemanlarının içinde 


bulunulan yıldan bir önceki takvim yılına ait yayın ve atıf sayıları bilgileri hazırlanır.   Tablo 


1’de belirtilen asgari koşulları sağlayan öğretim elemanları her bir Fakülte/Yüksekokul 


içerisinde Dekanlık/Müdürlük tarafından genç ve kıdemli kategorilerine göre yayın sayısı 


dikkate alınarak sıralanır ve araştırmadan sorumlu rektör yardımcısına gönderilir.  


 


(2) Araştırmadan sorumlu Rektör yardımcısının başkanlığında, Rektörlük tarafından 


görevlendirilecek dört öğretim üyesinin katılımıyla ödül komisyonu oluşturulur.  Ödül 


komisyonunun daha önceki yıllarda Atılım Üniversitesi Bilimsel Yayın Üstün Başarı Ödülü 


almış öğretim üyelerinden oluşmasına özen gösterilir. 


  


(3) Ödül Komisyonu Dekanlık/Müdürlükten gelen sıralama ve bilgilere dayalı olarak ödül 


alabilecek öğretim elemanlarını belirler. Ödül komisyonunca belirlenen öğretim elemanlarına 


bilimsel yayın üstün başarı ödülü verilir.     


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  


Çeşitli ve Son Hükümler 


 


Bilimsel yayın üstün başarı ödülü verilmesi  


Madde 9-  (1) Bilimsel yayın üstün başarı ödülüne layık görülen öğretim elemanları ödüle 


esas olan takvim yılını takip eden akademik yıl açılış töreninde ödüllerini alırlar. 


 


(2) Verilecek ödülün niteliği ve miktarı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir 


 


Yürürlük 


MADDE 10- Bu yönerge Mütevelli Heyetinin onayı ile yürürlüğe girer. 


Yürütme 


MADDE 11- Bu yönerge hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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UYGULAMALI EĞİTİMLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI 


Uygulamalı eğitime odaklanan Otomotiv Mühendisliği Bölümü araç tasarlama ve üretme 


projelerine önem vermekte bu projeleri dördüncü sınıfta AE401 ve AE402 kodlu bitirme 


projeleri dersleri kapsamında gerçekleştirmektedir. Ders müfredatı, öğrencileri otomotiv 


sanayisindeki hibrit ve insansız araçlar dahil modern gelişmelere hazırlamakta ve ilerleyen 


teknolojiler ışığında iyileştirilmektedir.  Bitirme projelerinde ayrıca otomotiv mühendisliği 


uygulamalarına destek verecek yan deney düzenekleri de öğrenciler tarafından tasarlanmakta 


ve üretilmektedir. Bu kapsamda 2018’de öne çıkan projeler aşağıda özetlenmiştir. 


SAE Formula Car Projesi 


2018 bahar dönemimde ABD’deki SAE Formula Car yarışına katılmak üzere elektrikli bir 


araç geliştirilmiş ve yarışmalara hazırlanılmıştır. Son anda beliren teknik sorunlar nedeni ile 


yarışa katılınmamış ise de öğrencilerin kazandıkları deneyimler büyük olmuştur. Daha önceki 


yılların iyileştirilmiş versiyonu olan bu aracın şasisi ve gövdesi ile 2018 yılında içten yanma 


motorlu bir versiyonu da tasarlanıp üretilmiş ve İtalya’daki SAE-ITALY Formula Car 


yarışına hazırlanılıp katılınmıştır, ancak derece alınamamıştır. 


Öğrencileri yarışmalara katılmak yerine, yarışmalara katılacakmış gibi hazırlanarak 


öğrenmelerine yönelik çalışmalara ağırlık vermeye karar veren bölüm, araçların sürekli 


iyileştirilmesini bir eğitim amacı olarak kullanmayı hedeflenmiş, bitirme proje derslerini bu 


amaca hizmet edecek şekilde yeniden düzenlemiştir. Son üretilen içten yanma motorlu araç 


2018 güz döneminde AE401 Bitirme Projesi I dersi kapsamında performansı artırılmış şekilde 


yeniden tasarlanmış, AE402 Bitirme Projesi II dersinde 2019 bahar dönemi sonunda çalışır 


hale getirilecektir.  Bu iki bitirme projesi dersinde uygulamalara ileride çeşitlilik katacak 


hazırlıklar yapılmaktadır. 


Rüzgar Tüneli Projesi 


AE422 Araç Aerodinamiği dersi kapsamında ve yarış arabalarının üzerinde hava akışının 


simülasyonunun yapılması için bir rüzgar tüneli tasarlanıp üretilmiştir. Cihaz AE207 


Otomotiv Laboratuvarı I ve AE402 bitirme projesi dersleri kapsamında bölümün öğrencileri 


tarafından yapılmıştır. Aracın üzerinde akıntı yolları, sürükleme kuvveti, ve akış hızı 


ölçümleri yapılabilmektedir.  


Bomba Kalorimetri Cihazı Projesi 


Bomba kalorimetre cihazı yakıtların enerji içeriğinin ölçümü için AE407 Otomotiv 


Laboratuvarı II dersi kapsamında öğrenciler tarafından yapılmıştır. Yakıt bir çelik çemberin 


içerisinde yüksek basınçlı oksijen ile yanması kapasitörler ile sağlanan yüksek akımlı elektrik 


enerjisiyle sağlanmaktadır. Yanmadan kaynaklanan enerji, ısı enerjisi şeklinde çemberin 


içerisinde su banyosuna aktarılmakta. Aktarılan ısı enerjisini ölçerek yakıtın enerji içeriği 


hesaplanmaktadır. 
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Frenleme Test Sistemi Projesi 


Otomotiv mühendisliğinde, genellikle araçların hızını düşürmek için mekanik fren sistemleri 


kullanılır. Frenleme sırasında, fren diski ile fren pedleri arasındaki sürtünme, aracın kinetik 


enerjisini termal enerjiye dönüştürür. Deney düzeneği, bir üniversite tarafından desteklenen 


BAP araştırma projesi kapsamında AE401 ve AE402 bitirme projesi dersleri öğrencileri 


tarafından yapılmıştır. Otomotiv mühendisliği bölümünün alt yapısı olarak, fren sistemlerini 


test etmek için otomotiv endüstrisi ve üreticileri ile işbirliği yapmasını sağlayacak. Ayrıca, 


fren sistemlerinin sonuçlanan sayısal simülasyonlarını doğrulamak için kullanılacaktır. 


Dahası, kurulan deney düzeneği genişletilerek, termal artık gerilmeleri ve dolayısıyla fren 


diskindeki kırılmayı inceleyen deneyler için de kullanılacak. 
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ORTAK EĞITIM PROGRAMI MODELI
ÜNIVERSITEMIZDE


Ortak Eğitim Programı modeli üniversitedeki eğitim ile iş yaşamını birleştiren 
ve bu sayede akademik bilginin yanı sıra iş deneyimi olan bireyler yetiştirmeyi 
hedefleyen bir eğitim modelidir. Ortak eğitim modeli ilk olarak Cincinnati 
Üniversitesi (Ohio, ABD) tarafından uygulanmıştır. Amerika’da başlayan ve 
dünyaya yayılan bu model değişik formatlarda Avrupa ve Uzak Doğu dâhil 
birçok gelişmiş ülkelerde bugün yaygın olarak kullanılmaktadır. 


Örneğin Northwestern Üniversitesi (Boston, ABD) bu modeli en etkin şekilde 
uygulayabilen ve binlerce firma ile işbirliği  yürüten üniversiteler arasındadır. 


Günümüzde birçok üniversite tarafından yurt dışı Ortak Eğitim Programları da 
uygulanmaktadır.


Atılım Üniversitesi, Ortak Eğitim Programı modelini 2017 - 2018 akademik 
yılında uygulamaya koymuştur. 
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ATILIM ÜNİVERSİTESİ


ORTAK EĞITIM
PROGRAMI’NIN AMACI


Ortak Eğitim Programı’nın amacı, iş dünyası 
ve eğitim hayatını entegre etmektir. Bu 
sayede üniversitede verilen kuramsal bilgiyi 
iş dünyasındaki uygulama ile birleştirerek 
hem kuramsal temele hem de uygulamaya 
hâkim mezunlar yetiştirmektir.
Ortak Eğitim Programı , 
• İş dünyası, daha önceden tanıdığı,  
 daha iyi yetişmiş ve işe başlar başlamaz 
 üretken olacak mezunları işe alma  
 olanağı edinmiş olmakta, 
• Öğrenciler almış oldukları teorik bilgileri 
 kullanabilme ve uygulamaya koyma  
 becerisi kazanmakta, 
• Üniversite bir yandan ders müfredatlarını 
 iş dünyasının ihtiyaçlarına yanıt verir  
 hale getirirken diğer yandan mezunlarının 
 işe yerleşme oranını artırmak suretiyle 
 programlarını daha cazip hale getirmekte, 
• Mezunlar ise mezun olur olmaz işe 
 yerleşme ve diğer mezunlara göre  
 daha hızla ilerleme olanağı 
 edinmektedirler.
Ortak Eğitim Programı, 
FIRMA-ÖĞRENCI-ÜNIVERSITE üçlüsü için 
KAZAN-KAZAN-KAZAN demektir.


ORTAK EĞITIM PROGRAMI  
UYGULAMA YÖNTEMI


Ortak Eğitim Programı yapmak isteyen öğrenci 
eğitiminin belirli bir döneminden sonra bir 
yandan üniversitedeki eğitimini sürdürürken bir 
yandan da işyerinde çalışmaktadır.
Bu çalışma, 
• işyerinde tam zamanlı olarak çalışma, 
• belirli günler işyerinde çalışırken diğer günler  
 üniversitede belirli dersleri izleme, 
• işyerindeki uzman gözetiminde işyeri için proje  
 yapma şeklinde gerçekleştirilmektedir. 
Öğrencinin işyerindeki çalışmaları ders 
programındaki belirli derslere karşılık gelmekte ve 
bu dersler öğrencinin mezuniyetinde sayılmaktadır. 
Ortak Eğitim Programı zorunlu olmayıp öğrenciye 
bir seçenek olarak sunulmaktadır. Öğrenci Ortak 
Eğitim Programını normal süresi içinde, diğer bir 
deyişle, mezuniyet süresini uzatmadan yapabilme 
olanağına sahiptir.
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ORTAK EĞITIM PROGRAMI’NIN ÖNEMI


Ortak Eğitim Programı günümüzde mesleki 
eğitimin en önemli bileşeni olarak kabul 
edilmektedir. Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli 
işgücünün yetiştirilebilmesi için uygulamalı eğitim 
verilmesine destek olmaktadır.  Bu konuda fikir 
vermek üzere aşağıdaki notları gözden geçirmek 
yeterlidir. ABD’de Ortak Eğitim Programında 
ülke düzeyinde etkin olan Cooperative Education 
and Internship Association (CEIA), National 
Commission for Cooperative Education (NCCE), 
Cooperative Education Division (CED) of the 
American Society for Engineering Education 
(ASEE) adlı kuruluşlar düzenleyici kuruluşlar 
olarak yer almaktadır. Birçok eyalette eyalet 
düzeyinde düzenleyici kuruluşlar bulunmaktadır. 


Örneğin New England Association for Cooperative 
Education and Field Experience ve New York 
State Cooperative and Experiential Education 
Association (NYSCEEA) gibi...
Northeastern Üniversitesi Ortak Eğitim Programını 
1909 yılında başlatmıştır. Bu program ile her 
yıl 5000 öğrenci, bazıları yurt dışında olmak 
üzere 2500’ün üzerinde firmada Ortak Eğitim 
Programına yerleştirilmektedir. Süresi 18 aydır. 
Rochester Institute of Technology ve Georgia 
Institute of Technology Ortak Eğitim Programına 
1912 yılında başlamıştır. University of Waterloo 
Ortak Eğitim Programı 3500 firmada 14.000 
öğrenci kayıtlı bulunmaktadır.
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ORTAK EĞITIM PROGRAMININ ÖĞRENCI IÇIN YARARLARI


• Üniversitede öğrendiklerini sahada uygulama 
fırsatı bulur.


• Öğrenciler mezuniyet sonrası işgücüne 
katılımları sırasında rekabet üstünlüğü elde 
eder.


• Mesleki deneyim, algı ve farkındalığını geliştirir.
• Daha öğrenci iken mesleki deneyim edinmiş 


olur.
• Kariyer ve yaşam planlarını oluşturur, 


mezuniyet sonrası hedeflerini netleştirir, 
mesleği ve hedefleri konusunda vizyon edinir.


• Mezun olduğunda çalışmış olduğu kurumda 
işe kabul önceliği elde eder, çalışmış olduğu 
kurumda işe devam olanağı bulur.


• Özgüvenini yükseltir, kendini geliştirme ve 
yükselme bilincini pekiştirir.


• İş ortamında iletişim becerilerini geliştirir.
• Organizasyon ve zaman yönetimi becerilerini 


artırır.
• Öğrenciyken gelir elde etmeye başlar ve 


finansal farkındalığını artırır.
• Daha öğrenciyken profesyonel kimlik ve 


kartvizit edinir.
• Sektörel ve mesleki iş ağlarını geliştirir ve 


genişletir.
• CV’sine daha öğrenciyken profesyonel iş 


deneyimi boyutu ekler.
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• Firma, akademik dünyadaki en yeni teorilerden 
ve fikirlerden yararlanır.


• Ortak Eğitim Programı yapan öğrenciler, 
işveren ile akademik kurum arasında bir 
köprü oluşturmaya yardımcı olur ve işverenler, 
ders müfredatları ve içerikleri hakkında geri 
bildirimler sağlayabilir.


• Firma, çeşitli yeteneklere ve yüksek 
motivasyona sahip öğrencilere sürekli erişime 
sahip olur. 


• Kısa vadeli projelerde ihtiyaç duyulan geçici 
insan kaynaklarını karşılamak için ideal bir 
çözüm kaynağıdır.


• Enerjisi ve motivasyonu ile farklı olan genç 
üniversite öğrencisinin katkısından yararlanır. 


• İşe alacağı mezunu işe almadan önce tanıma 
ve değerlendirme olanağı edinir, işe alacağı 
mezunun işe uygunluğu ile ilgili riskleri azaltır.
(Firma, uzun vadeli işe alma ihtiyaçları için 
öğrenci performansını değerlendirerek ve 


öğrenciyi daha önce tanıma fırsatı bularak 
mezun olan öğrencinin işe uygunluğunu tespit 
eder ve işe uygunluğu ile ilgili riskleri azaltır.)


• İşe alacağı mezunu işe almadan önce kendi 
gereksinimleri doğrultusunda yetiştirir, kendi 
gereksinimlerine yanıt vereceğini bildiği 
mezunu işe alır.


• İşe alacağı mezununun işi öğrenme zaman ve 
maliyetini ortadan kaldırır.


• Üniversite ve üniversitenin öğretim kadrosu 
ile işbirliği suretiyle mevcut problemlerinin 
çözümü için destek sağlar, projeler yapar.


• Ortak Eğitim Programı partneri olma olgusunu 
firmanın tanıtımı amacıyla değerlendirme 
olanağı edinir.


• Yönetici ve uzmanlarının üniversitede kendi 
uzmanlık alanlarında ders verme olanağını 
edinir, bu yönetici ve uzmanlarının mesleki 
doyum ve tanınırlığını sağlar.


ORTAK EĞITIM PROGRAMI’NIN FIRMA IÇIN YARARLARI
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ORTAK EĞITIM PROGRAMI’NIN ÜNIVERSITE IÇIN YARARLARI


• Daha iyi mezunlar yetiştirir
• Mezun olduğunda işi hazır ya da işe yerleşme şansı yüksek mezunlar yetiştirir.
• Mezunları iş dünyası tarafından tercih edilir, mezunları iş dünyası tarafından tercih edilen 


üniversite olarak öne çıkar.
• İş dünyası ile ilişkileri güçlenir, iş dünyası ile ortak projeler ve diğer işbirlikleri yapma olanağı 


edinir.
• Üniversitenin iş dünyasındaki tanınırlığı ve görünürlüğü artar.
• Öğretim üyeleri iş dünyası ile ilişkilerini güçlendirir, iş dünyası ile ortak projeler ve diğer 


işbirlikleri yapma olanağı edinir.
• Elde edilen geri bildirimler ile eğitim programlarını iş dünyasının gereksinimlerine daha uyumlu 


ve ihtiyaçlara yanıt verebilir hale getirilme olanağı sağlanır.
• Öğrenci profilini bilinç düzeyi, mesleki algı düzeyi, uygulama alanı bilgisi, iletişim becerileri, 


özgüven, zaman kullanımı becerileri ve diğer alanlarda güçlenmeleri suretiyle yükseltir.
• Uygulama deneyimi edinmeleri suretiyle öğrencilerin derslerin kuramsal bileşenlerini öğrenme 


kapasiteleri yükselir, üniversitedeki eğitimin kalitesi, etkinliği ve verimi artar.
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SORULARLA ORTAK EĞITIM PROGRAMI 


 Kimler Ortak Eğitim Programına Katılabilir?
Programa katılım üniversitemizin tüm 
bölümlerinden yapılabilir. Bunun için bölüme 
ilişkin programın ve anlaşmalı firmaların 
belirlenmiş olması yeterlidir.


 Ortak Eğitim Programına Katılmak için 
Sağlanması Gereken Şartlar Nelerdir? 
Katılım için öğrencinin not ortalamasının 2,00 
ve üzerinde olması, anlaşma yapılan firmada 
programa ilişkin kontenjan bulunması ve 
firmanın öğrenciyi tercih etmesi gerekmektedir. 
Şayet belirli bir firmada kontenjan dolu ise  
yeni kontenjan açılana kadar yeni bir öğrenci 
istihdam edilemez. Kontenjan açıldığında ise 
kontenjana yerleşecek öğrenciyi yine firma 
seçer.


 Ortak Eğitim Programına Hangi Sınıflar 
Katılabilir?
Üçüncü veya dördüncü sınıfta programa 
katılım sağlanabilir. Program için tercih edilen 
dönemler,üçüncü sınıfın ikinci dönemi (bahar 
dönemi) ve dördüncü sınıfın birinci dönemidir 
(güz dönemi). Böylece bahar dönemi ile yaz 
dönemini veya yaz dönemi ile güz dönemini 
birleştirerek 6 ayı aşan bir süre ile yapılabilir.


Program 6. yarıyıl ile ardındaki yaz dönemini, 
6. yarıyıl sonundaki yaz dönemini ve 7.yarıyılı 
kapsar. yarıyılı kapsar.


ATILIM ÜNIVERSITESI


 Son Sınıfın Son Döneminde Ortak Eğitim 
Programına Katılım Yapılabilir mi?
Son sınıfın son döneminde programa katılım 
sağlanamaz. Zira program öğrencinin 
üniversitedeki eğitimini tamamlayıp çalışma 
yaşamına başlaması değildir, üniversitedeki 
eğitiminin bir parçasıdır. Bu nedenle öğrenci 
programı tamamladıktan sonra en az bir dönem 
daha üniversitedeki eğitimine devam etmelidir.


 Programın Süresi Nedir?
Program 6-7 ay sürede devam etmektedir.


 Ortak Eğitim Programı Yalnızca Belirli bir 
Süre Firmada Çalışarak mı Yapılır?
Program yalnızca belirli bir süre firmada 
çalışarak yapılmaz, farklı uygulamalar yapılabilir. 
Örneğin, öğrenci bitirme projesini veya bir proje 
dersini iş dünyasındaki bir uzmanın gözetiminde 
iş dünyasındaki bir problemin çözümüne yönelik 
olarak yapabilir.


 Program Mutlaka Tam Gün Olarak Mı 
Yapılmalıdır?
Mutlaka tam gün olarak yapılması gerekli 
değildir. Örneğin haftanın üç günü ya da dört 
günü firmada çalışma, diğer günler üniversitede 
derslerine devam etme şeklinde de uygulanabilir. 
Programın formatı bölüm ve firma bazında 
belirlenebilir. Ancak Atılım Üniversitesi, bir 
dönem okula gelmeyerek iş yerinde tam gün 
çalışma yöntemini uygulamaktadır.







CO-OP Koordinasyon Koordinatörlüğü 11


 Programa Katılan Öğrenci Mezuniyetine 
Yönelik Kredi Kazanır mı?
Program katılımı aynı zamanda kredili ders 
olarak tanımlanır. Böylece öğrenci program 
katılımı süresince kredi de kazanır ve 
mezuniyetinin uzamasını önler. Program 
formatının kaç kredi kazandırdığı, çalışmanın 
program bazında tanımlanan dersleri üzerinden 
belirlenir.


 Programa Katılan Öğrenci, Programındaki 
Hangi Derslere Yönelik Kredi Kazanır?
Öğrencinin programındaki hangi derslere yönelik 
kredi kazanacağı program bazında tanımlanır. 
Ortak Eğitim Programı çalışmaları tipik olarak 
alan seçmeli ders kategorisinde ve serbest 
seçmeli ders kategorisinde dersler olarak 
tanımlanır. Bitirme projesi de bu kategoride 
tanımlanabilir. Programa bağlı olarak diğer 
kategorilerdeki dersler de program kapsamına 
girebilir. Atılım Üniversitesi programları bu 
tanımlamaların yapılabilmesi için gerekli gerekli 
esnekliği sağlar.


 Ortak Eğitim Programına Katılan Öğrencinin 
Mezuniyet Süresi Uzar mı?
Uzamaz, çünkü program, öğrencinin normal 
öğrenim süresi içindedir ve müfredatının bir 
parçasıdır.


 Programa Katılan Öğrenciye Firma 
Tarafından Ücret Ödenir mi?


Firma tarafından belirli bir ücret ödenebilir. 
Ödenecek ücret programın biçimine, süresine ve 
firma ile yapılan protokole göre değişir.


ORTAK EĞITIM PROGRAMINI UYGULAYACAK BÖLÜMLER VE PROGRAMLAR


Fakülte/YO/MYO Adı Program Adı DÖNEMI


İŞLETME Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 6. Yarı Yıl + Staj


GSTMF Endüstri Ürünleri Tasarımı Staj + 7. Yarı Yıl


GSTMF Grafik Tasarımı Staj + 7. Yarı Yıl


GSTMF İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Staj + 7. Yarı Yıl


GSTMF Moda ve Tekstil Tasarımı Staj + 7. Yarı Yıl


İŞLETME Uluslararası İlişkiler Staj + 7. Yarı Yıl


İŞLETME İktisat Staj + 7. Yarı Yıl


İŞLETME İktisat (İngilizce) Staj + 7. Yarı Yıl


İŞLETME İşletme Staj + 7. Yarı Yıl


İŞLETME İşletme (İngilizce) Staj + 7. Yarı Yıl


İŞLETME Turizm ve Otel İşletmeciliği Staj + 7. Yarı Yıl


İŞLETME Uluslararası Ticaret ve Lojistik Staj + 7. Yarı Yıl


MÜHENDİSLİK Bilgisayar Mühendisliği Staj + 7. Yarı Yıl


MÜHENDİSLİK Bilişim Sistemleri Mühendisliği Staj + 7. Yarı Yıl


MÜHENDİSLİK Elektrik-Elektronik Mühendisliği Staj + 7. Yarı Yıl


MÜHENDİSLİK Endüstri Mühendisliği Staj + 7. Yarı Yıl


MÜHENDİSLİK Enerji Sistemleri Mühendisliği Staj + 7. Yarı Yıl


MÜHENDİSLİK İmalat Mühendisliği (Eski) Staj + 7. Yarı Yıl


MÜHENDİSLİK İmalat Mühendisliği (Yeni) Staj + 7. Yarı Yıl


MÜHENDİSLİK İnşaat Mühendisliği Staj + 7. Yarı Yıl


MÜHENDİSLİK Makine Mühendisliği Staj + 7. Yarı Yıl


MÜHENDİSLİK Mekatronik Mühendisliği Staj + 7. Yarı Yıl


MÜHENDİSLİK Otomotiv Mühendisliği Staj + 7. Yarı Yıl


MÜHENDİSLİK Yazılım Mühendisliği Staj + 7. Yarı Yıl


SİVİL HAVACILIK Y.O. Havacılık Yönetimi Staj + 7. Yarı Yıl


Atılım Üniversitesi
Kızılcaşar Mahallesi 06830
İncek - ANKARA / TÜRKİYE


0 312 586 88 79
www.atilim.edu.tr/tr/cpa
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