DUYURU
(16.11.2017)
2016 Aralık Dönemi
Doçentlik Sınavı Yayın Aşaması
Jüri Bilgilerinin Açıklanması
2016 Aralık Döneminde Yayın Aşamasından doçentlik sınavına başvuran doçent adaylarının Doçentlik Sınav Jürileri
ÜAK’ın www.uak.gov.tr internet sayfasından adaylara ve jüri üyelerine duyurulmuştur.
Doçent Adayları jüri bilgilerine ait tüm bilgileri TC Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi
ile https://dbs.yok.gov.tr adresinden Doçentlik Bilgi Sistemine (DBS) giriş yaparak Jüri Açıklama > 2016
Aralık Dönemi Jüri Açıklama menüsünden öğrenebilirler.
Jüri Üyeleri doçent adaylarına ait tüm bilgileri TC Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi
ile https://dbs.yok.gov.tr adresinden Doçentlik Bilgi Sistemine (DBS) giriş yaparak Eser İnceleme İşlemleri >
Eser Değerlendirme menüsünden öğrenebilir ve aynı sistem üzerinden adaya ilişkin Doçentlik Sınavı Eser İnceleme
Raporunu eser inceleme süresi bitiş tarihine kadar düzenleyebilirler.
Doçentlik Sınav Komisyonu’nun 29 Eylül 2017 tarihli “2016 Aralık dönemi ve sonrası dönemler için doçentlik
sınavına başvuran adayların başvuru sırasında DBS’ne yükledikleri tüm başvuru bilgi ve belgeler ile sistem
üzerinden otomatik olarak edinilen ( YÖKSİS, MERNİS, ÖSYM v.b. sistemler) tüm verilerin adayların eser inceleme
aşamasında görevli tüm jüri üyelerine jüri görevi süresince DBS üzerinden açılmasına, Ayrıca eserlerin
değerlendirilmesi aşamasında temel alanlara göre aşağıda yer alan tabloda belirlenen belgeler ile DBS’ne
yüklenemeyen incelemeye esas eserlerin adaylar tarafından fiziki olarak jüri üyelerine gönderilmesine karar
verilmiştir.” kararı gereğince,
Aşağıda belirtilen durumlardaki adaylar tüm jüri üyelerine “Başvuru Dilekçesi” ekinde ilgili eserlerini
gönderecekler;
• Başvuru sırasında Doçentlik Bilgi Sistemine yüklenemeyen eserleri bulunan adaylar
• Filoloji, Hukuk, İlahiyat, Mimarlık Planlama ve Tasarım, Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanlarından
başvuran adaylardan Kitap, Makale ve Bildiri eserleri bulunan adaylar
• Güzel Sanatlar Temel Alanından başvuran adaylar tüm eserlerini
Yukarıda belirtilenler dışında kalan adaylar jüri üyelerine herhangi bir belge göndermeyeceklerdir.
Doçent adaylarının eserlerinin incelenmesi ve Doçentlik Sınavı Eser İnceleme Raporlarının düzenlenmesi işlemleri
jüri üyeleri tarafından, “Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddelerinde yer alan eserlerin incelenmesi ile
ilgili hükümler” uyarınca Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda yürütülecektir. Adayın Başvuru
Dosyasında belirttiği tüm bilgiler ile Beyanname’sinde belirttiği akademik çalışmalarının her biri adaya ait temel
alanın asgari başvuru şartlarına göre değerlendirilecek ve adaya ait Doçentlik Sınavı Eser İnceleme Raporu eser
inceleme süresi bitiş tarihine kadar düzenlenecektir. Eser inceleme süresi bitiş tarihleri aday sayısı itibarı ile her aday
için birer ay olarak hesaplanmıştır.
Adayların jüri üyelerine gönderecekleri belgeleri Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından kendilerine
gönderilen yazının tebliğinden itibaren en geç 7 gün içinde taahhütlü posta/kargo ile göndermesi veya jüri üyesinin
görevli olduğu akademik birimin sekreterliğine evrak girişi yaptırarak teslim etmesi gerekmektedir. Jüri üyelerine
gönderilecek belgeler ÜAK’a başvuru sırasında beyan edilen belgelerle aynı olacaktır. Gönderilen belgelerin jüri
üyelerine ulaştığına ilişkin kargo alındı belgesi v.b. birer örneğinin talep edilmesi halinde Üniversitelerarası Kurul
Başkanlığı’na gönderilmek üzere adaylar tarafından saklanması gerekmektedir.
Doçent Adaylarına ve Jüri Üyelerine duyurulur.

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI

