2016 Aralık Dönemi
Doçentlik Sınavı
Yayın/Sözlü Başvurusu Sürecinde
Adayların Yapacakları İşlemler
Başvuru sürecinde yapılacak işlemlere ait tüm bilgiler
ÜAK’ın internet sayfasında Doçentlik Sınavı > Başvuru İşlemleri
bölümünde yer almaktadır.
Başvuru Tarihleri
Başlangıç: 15 Aralık 2016
Bitiş
: 30 Aralık 2016

Doçentlik Sınav Başvurusu yapabilmek için adayların “Doçentlik Sınav Yönetmeliği” ile “Doçentlik Sınavı
Başvurusuna İlişkin Üniversitelerarası Kurul Kararları” ve her alan için ayrı ayrı tanımlanmış olan “Doçentlik
Sınavı Başvuru Şartları” uyarınca belirlenen tüm başvuru şartlarını sağlayıp, gerekli tüm belgelerini hazırlamış
olmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru işlemlerini öncelikle https://dbs.yok.gov.tr internet adresindeki
“Doçentlik Bilgi Sistemi” üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecek, daha sonrada başvuru için istenen
bilgi ve belgelerden oluşan “Başvuru Dosyası” nı hazırlayıp ÜAK’a gönderecektir.

“Doçentlik Bilgi Sistemi” nde belirtilmesi istenen tüm bilgilerinizi,
elektronik ortama aktararak internet üzerinden başvurunuzu gerçekleştiriniz ve
“Başvuru Dilekçesi”,
“Özgeçmiş ve Eserler Listesi”
“Beyanname”
belgelerinizi de “Doçentlik Bilgi Sistemi” üzerinden düzenleyerek yazdırıp imzalayarak hazırlayınız.

“Doçentlik Sınavı Kılavuzu” nu dikkatle inceleyiniz.
Kılavuzda detaylı olarak açıklanan ve aşağıda da belirtilen tüm bilgi ve belgeleri,
aşağıda belirtilen sırada, plastik telli dosya içine koyarak“Başvuru Dosyası” nı hazırlayınız.

Yayın Aşamasından Başvuran Adayların
Yayın Başvuru Dosyasında
Bulunması Gereken Belgeler




Başvuru Dilekçesi (imzalı)
Nüfus Cüzdanı (Rektörlük/noter veya kurum onaylı kopyası)
Mezuniyet Belgeleri
Diplomalar (Rektörlük/noter veya kurum onaylı kopyası)
o Lisans Diploması
o Yüksek Lisans Diploması
o Doktora/Tıpta veya Diş Hekimliğinde Uzmanlık /Sanatta
Yeterlik Diploması

Yabancı Dil Belgesi
ÜDS, KPDS ve YDS için belgenin aslı veya rektörlük/noter veya
kurum onaylı kopyası,
Diğer yabancı dil sınav belgeleri için belgenin aslı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi (Tüm sayfaları imzalı)

Tez Özetleri (Tüm sayfaları imzalı)
Yüksek Lisans tez özeti
Doktora/Tıpta veya Diş Hekimliğinde Uzmanlık/Sanatta Yeterlik tez özeti

Beyanname ve Ekleri
Beyanname (Tüm sayfaları imzalı)
Ekler (Eklerde yalnız beyannamede belirtilen bilimsel/sanatsal çalışmalar
olacak) (Eklerin üzerinde “Eser No” bilgisi yazılı olacak)

Sözlü Aşamasından Başvuran Adayların
Sözlü Başvuru Dosyasında
Bulunması Gereken Belgeler

Başvuru Dilekçesi (imzalı)

Nüfus Cüzdanı (Rektörlük/noter veya kurum onaylı kopyası)

Özgeçmiş ve Eserler Listesi (Tüm sayfaları imzalı) (1 takım)

Tez Özetleri (Tüm sayfaları imzalı) (1 takım)
Yüksek Lisans tez özeti
Doktora/Tıpta veya Diş Hekimliğinde Uzmanlık/Sanatta Yeterlik tez özeti

Not: Sözlü Sınav Aşamasına başvuran adaylar, sözlü sınav yeri, tarihi, saati
ve jüri bilgilerinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından kendilerine
tebliğ edilmesinden sonra “Başvuru Dilekçesi”, “Özgeçmiş ve Eserler Listesi”
ile “Yüksek Lisans ve Doktora/Tıpta veya Diş Hekimliğinde Uzmanlık/Sanatta
Yeterlik Tez Özetlerini” hazırlayıp tüm jüri üyelerine(asıl ve yedek jüri üyeleri)
taahhütlü posta/kargo yolu ile kendileri gönderecek veya jüri üyesinin görevli
olduğu akademik birimin sekreterliğine evrak girişi yaptırarak teslim
edeceklerdir.

Hazırladığınız “Başvuru Dosyası”nı
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı
Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No:10 06539 Bilkent - Çankaya/ANKARA
adresine başvuru tarihleri içinde taahhütlü posta/kargo yolu ile gönderiniz veya elden teslim ediniz.




Başvuru Dosyası’nda eksik veya hatalı belgesi olan adayların başvurusu geçerli sayılmayacaktır.
Belirlenen başvuru tarihinden sonra hiçbir adayın başvuru talebi kabul edilmeyecektir.
Dava veya başka bir nedenle adayların bilgilerinin incelenmesi durumunda adayın başvuru sırasında ÜAK Başkanlığına bildirmiş olduğu
bilgi ve belgeler göz önünde tutulacaktır.

