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GENEL BİLGİLER
2547 Sayılı Kanunun 24. maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Doçentlik başvuruları
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca yapılmaktadır. Doçentliğe başvuran adaylar, Kılavuzda ve ilgili
mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.
BAŞVURU ŞARTLARI:
 2547 Sayılı Kanunun 24. Maddesi gereğince doçentlik başvuruları için aşağıdaki şartlar aranır;
o Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve
veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine
Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış
olmak,
o Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil sınavından en az elli
beş puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir
yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak; doçentlik bilim alanının belli bir
yabancı dille ilgili olması halinde ise bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek,
o Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir bilim
veya sanat disiplininin özellikleri dikkate alınarak belirlenecek yeterli sayı ve nitelikte
özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak.
 Doçentlik başvuruları öncelikle Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden elektronik olarak
yapılacak, sonrasında Başvuru dilekçesi ve eklerinden oluşan Başvuru Dosyası Üniversitelerarası
Kurula posta/kargo yolu ile veya elden teslim edilecektir.
 Üniversitelerarası Kurul’un 12.06.1987 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca aynı dönemde
iki ayrı bilim alanından doçentliğe başvurulamamaktadır,
 Başvuru tarihleri içinde Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden, Başvuru Sonlandırma ve Başvuru
Dosyasını Teslim Etme işlemlerini gerçekleştirmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır,
 Doçentlik Bilgi Sisteminde veya Başvuru Dosyasında eksik veya hatalı bilgi/belgesi olan adayların
başvurusu geçersiz sayılacaktır.
 Başvuru tarihinden sonra hiçbir adayın, Sistem Üzerinde veya Başvuru Dosyasında değişiklik
yapma talebi kabul edilmeyecektir.
 Başvuru tarihinden sonra hiçbir adayın başvuru talebi kabul edilmeyecektir.
 Dava veya başka bir nedenle adayların bilgilerinin incelenmesi durumunda, adayın başvuru
sırasında ÜAK’a bildirmiş olduğu bilgi ve belgeler göz önünde tutulacaktır.
BAŞVURU TARİHİ:
 2018 Ekim Dönemi Doçentlik başvuruları 15 Ekim 2018 günü başlayıp, 31 Ekim 2018 günü mesai
saati bitiminde (17.30) sona erecektir.
BAŞVURU ŞEKLİ:
 Adaylar doçentlik başvurularını öncelikle http://dbs.yok.gov.tr internet adresindeki Doçentlik
Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden elektronik olarak yapacaklardır. Tüm bilgilerin sisteme
girilmesinden sonra sistemin üreteceği belgelerin (Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş ve Eserler Listesi,
Beyanname) çıktısı alınarak imzalanmalıdır.
 Adayların, DBS üzerinden işlemleri tamamlayıp “Başvuruyu Sonlandır” butonuna basarak
başvuru sonlandırma işlemini gerçekleştirdikten sonra hazırladıkları tüm belgelerle birlikte
sistemden alınan imzalı çıktılardan oluşturulan Başvuru Dosyasını,
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı
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adresine (başvuru tarihleri içinde) taahhütlü posta/kargo yolu ile göndermesi veya elden teslim
etmesi gerekmektedir. Elden teslim veya postaya/kargoya teslim işlemi 31 Ekim 2018 tarihinde
mesai saati bitimine (17.30) kadar yapılmalıdır.
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BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER
(Tüm belgeler onaylanarak, Başvuru Dilekçesi ekinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na gönderilecek/teslim edilecektir)

 Başvuru Dilekçesi
Başvuru bilgilerinin Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden elektronik ortamda girilmesi ve başvurunun
sonlandırılmasından sonra sistem tarafından otomatik olarak üretilen belge

 Mezuniyet Belgeleri
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta ve Veteriner Hekimlikte
Uzmanlık/Sanatta Yeterlik belgeleri (noter veya resmi kurum onaylı kopyası)
 Yüksek Lisans eğitimi alarak mezun olanlardan ayrıca Lisans diploması istenmemektedir (Tıp
Fakülteleri gibi).
 Doktora yurtdışında alınmış ise 2547 Sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca Üniversitelerarası
Kurul’ca eşdeğerliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

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

 Özgeçmiş ve Eserler Listesi
Başvuru bilgilerinin Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden elektronik ortamda girilmesi ve başvurunun
sonlandırılmasından sonra sistem tarafından otomatik olarak üretilen belge
 Üniversitelerarası Kurul’un 15.10.2004 ve 24.01.2008 tarihli toplantılarında alınan karar
uyarınca Özgeçmiş ve Eserler listesinde akademik çalışmaları ile ilgili tüm eserlerin yazılması
gerekmektedir.
 Daha önceki dönemlerde doçentliğe başvurup, Etik Komisyon tarafından haklarında ceza verilen
adayların, cezaya neden olan yayınlarını da yayın listesinde kısa açıklama ile belirtmeleri
gerekmektedir.
 Daha önce doçent unvanı almış (yurtdışı denklik dahil) adayların, doçent oldukları başvuru
dönemine ait Özgeçmiş ve Eserler Listesini de başvuru dosyasına eklemesi gerekmektedir. Doçentlik
unvanı alınan döneme ait beyannamede kullanılan eserler/yayınlar, bu dönem için düzenlenecek
beyannameye dahil edilmeyecektir.

 Asgari Başvuru Şartlarını Sağladığına İlişkin Bildirim Formu (Beyanname)
Başvuru bilgilerinin Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden elektronik ortamda girilmesi ve başvurunun
sonlandırılmasından sonra sistem tarafından otomatik olarak üretilen belge
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 7085 Sayılı Kanun Belgesi
7085 Sayılı Kanunun “Doçentlik başvuruları” başlıklı 4. Maddesi “(1) Terör örgütlerine veya Milli
Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olması ya da
değerlendirilmesi sebebiyle görevden uzaklaştırılan veya haklarında adli soruşturma ya da
kovuşturma yapılan doçent adaylarının, görevden uzakta geçirdikleri süre boyunca veya adli
soruşturma ya da kovuşturma sonuçlanıncaya kadar doçentlik başvurularına ilişkin işlemler
durdurulur. Bunlardan haklarında kamu görevinden çıkarılma veya mahkûmiyet kararı verilenlerin
doçentlik başvuruları iptal edilir.” gereğince;
Herhangi bir kamu kurumunda veya yükseköğretim kurumunda çalışan doçent adayları, şu an
fiilen çalıştığı kurumdan “Hakkında 7085 Sayılı Kanunun 4. Maddesi Kapsamında Görevden
Uzaklaştırma veya Kamu Görevinden Çıkarılma Olmadığına” dair belgeyi,
Herhangi bir kamu kurumu veya yükseköğretim kurumunda çalışmayan doçent adayları da kamu
kurumu veya yükseköğretim kurumunda çalışmadıklarına ve “Hakkında 7085 Sayılı Kanunun 4.
Maddesi Kapsamında İşlem Tesis Edilmediğine” dair ıslak imzalı beyan ettikleri dilekçeyi,
Başvuru sırasında elektronik ortamda Doçentlik Bilgi Sistemine (DBS) yükleyecek ve Başvuru
Dosyası ile birlikte Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına göndereceklerdir. İlgili belgelerin başvuru tarih
aralığında düzenlenmiş olması gerekmektedir.
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DOÇENTLİK BAŞVURULARINA İLİŞKİN
ÜNİVERSİTELERARASI KURUL KARARLARI
Üniversitelerarası Kurul’un 17.05.2010 tarihli toplantısında; 2000 tarihli
Doçentlik Sınav
Yönetmeliği’nin Etik İhlallerine uygulanacak yaptırımı düzenleyen 11. maddesinin iptali isteği ile ilgili
Danıştay 8. Daire Başkanlığına açılan davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nca verilen
2006/2736 E. 2009/2125 K. Sayılı bozma kararı nedeni ile haklarında yaptırım uygulanan doçent
adaylarının ceza süreleri dolmadan yeni yönetmelik uyarınca Doçentlik Sınavına başvurup
başvuramayacakları konusunu inceleyen mevzuat komisyonu raporu görüşüldü; Eski yönetmelik
maddesine göre verilen kararların hukuki dayanaktan yoksun olduğu gerekçesi ile Danıştay İdari Dava
Daireleri Kurulu’nca iptal edildiği, yeni Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde bu konuda bir hüküm
bulunmadığı göz önüne alınarak haklarında etik ihlal nedeni ile belirli süre doçentlik sınavına
başvuramama yaptırımı uygulanan adayların bu süreler dolmadan doçentlik sınavına
başvurabileceklerine karar verilmiştir.
Üniversitelerarası Kurul’un 15.10.2004 tarihli toplantısında; daha önce farklı bir bilim alanından
doçentlik sınavına başvurarak başarılı olan adayların yeni başvurularında doçent unvanını almasını
sağlayan yayın listelerinin yeni jüri üyelerine gönderilmesinin uygun olduğuna karar verildiğinden, bu
durumda olan adayların eski yayın listelerini başvuru sırasında Başkanlığımıza teslim etmeleri ve jüri
üyelerine göndermeleri gerekmektedir.
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