İlgili Mevzuat gereği Üniversitelerarası Kurulca Kabul Edilen Yabancı Dil Belgeleri:
- 03 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince Yabancı Dil
Sınavlarının Eşdeğerliliğine ilişkin ÖSYM Yönetim Kurulunun kararı gereği ÖSYM internet sitesinde
yer alan yönerge ve tablo esas alınmaktadır.
- ÜDS 65 puan ve üstü (geçerlik süresi aranmamaktadır)
- KPDS 65 puan ve üstü (geçerlik süresi aranmamaktadır)
- 1996 yılından önce alınan Doçentlik Merkezi Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (geçerlik süresi
aranmamaktadır)
-YDS 65 puan ve üstü (geçerlik süresi aranmamaktadır)
-YÖKDİL 65 puan ve üstü (geçerlik süresi aranmamaktadır)
Üniversitelerarası Kurulca Kabul Edilen Yabancı Diller
Doçentlik sınavı başvurularında bütün alanlar için İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca,
Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Yunanca ve Farsça’dır.
(Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin “Başvuru zamanı ve şartları” başlıklı 4. maddesinin 2/b bendinde
“…Doçentlik bilim alanı belli bir yabancı dille ilgili olanların bu sınavı başka bir yabancı dilde
sağlaması,” hükmü düzenlenmiştir.)
Üniversitelerarası Kurul’un 15.01.2015 tarihli toplantısında; Mezkûr hükümde geçen “anabilim veya
bilim dalı belli bir dille ilgili olanlar” ifadesi, Filoloji Temel Alanı altında yer alan “Türk Dili, Yeni
Türk Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Eski Türk Edebiyatı, Türk Halk Bilimi” bilim
alanlarını, bu alanlar “belli bir dille” (Türkçe) ilgili oldukları için kapsamaktadır. Buna göre belirtilen bu
bilim alanlarında doçent adaylarından bir yabancı dilin istenmesi gerekmektedir. Dolayısı ile bilim alanı,
bir yabancı dil ile ilgili olan adaylardan ikinci bir dil istenilmesi gerekmektedir.
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanlarında yer alan Dilbilim alanları ile Filoloji Temel alanının
altında yer alan Karşılaştırmalı Edebiyat bilim alanının belli bir dil ile ilgili olmaması nedeniyle
doçentlik sınavına başvuran adaylardan ikinci bir dil istenmesi gerekmediği, ancak Filoloji Temel Alanı
altında yer alan Çeviribilim bilim alanının belirli bir dil ile ilgili olması nedeniyle, ana kurala bağlı
olarak, ikinci bir dil belgesinin istenmesi lazımdır.
Diğer taraftan Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı altında yer alan “Alan Eğitimi ve
Eğitim Bilimleri” bilim alanları açısından doçent adayının anahtar sözcüğünün Üniversitelerarası
Kurulca belirlenen Anahtar Sözcükler ve Kodları tablosunda yer alan “Alman Dili ve Edebiyatı, Arap
Dili, Edebiyatı ve Belağatı, Çin Dili ve Edebiyatı, Fars Dili, Edebiyatı ve Kültürü, Fransız Dili ve
Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı, Japon Dili ve
Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, Alman Dili Eğitimi, Arap Dili Eğitimi, İngiliz Dili Eğitimi, Japon Dili
Eğitimi” vb. anahtar sözcüklerinden herhangi biri ile ilgili olup olmadığına bakılması ve bu
sözcüklerden birisi ile ilgili ise adaylardan kendi anahtar sözcüklerinde geçen yabancı dilden farklı bir
yabancı dil yeterliliğinin istenilmesi ve istenecek yabancı dilin de yine Üniversitelerarası Kurulca kabul
edilen dillerden herhangi birisinin olması; eğer doçent adaylarının anahtar sözcüğü yukarıda
sayılanlardan biri değil ise adayın dilinin Türkçe olarak kabul edilmesi ve adaydan Üniversitelerarası
Kurulca kabul edilen yabancı dillerden herhangi birinin istenmesine” karar verilmiştir.

