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2547 Sayılı Kanunun 24. maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Doçentlik sürecinin 
yürütülmesi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca yapılmaktadır. Doçentliğe başvuran adaylar, 
Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. 

https://dbs.yok.gov.tr/
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BAŞVURU TARİHLERİ 
 

 2020 Ekim Dönemi Doçentlik başvuruları 15 Ekim 2020 günü başlayıp, 30 Ekim 2020 günü 
mesai saati bitiminde (17.30) sona erecektir. 

 
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 merkezi 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. 

 Üniversitelerarası Kurul kararı gereğince aynı dönemde iki ayrı bilim alanından doçentliğe 
başvurulamaz.  

 
GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 
 

 Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinin 6. Maddesi ile 
Üniversitelerarası Kurul kararları gereğince Özgeçmiş ve Eserler listesinde akademik çalışmaları 
ile ilgili tüm eserlerin belirtilmesi gerekmektedir.  

 

 Daha önceki dönemlerde doçentliğe başvurup, Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve 
Yayın Etiği Yönergesi gereğince Etik Komisyon tarafından haklarında etik ihlalde bulunduğuna 
karar verilen adayların, etik ihlale neden olan yayınlarını Özgeçmiş ve Eserler listesinde 
belirtmeleri gerekmektedir. İlgili yayın ve etik inceleme sonucunda ceza alındığına dair bilgi 
Özgeçmiş ve Eserler listesinde belirtilmediği takdirde oluşabilecek hak kayıplarından dolayı 
hukuki sorumluluk adaya aittir. 
 

 Daha önce  bir bilim alanında doçent unvanı almış (yurtdışı denklik dahil) farklı bir bilim alanında 
doçentliğe başvuran adaylar, önceki doçent unvanı aldığı başvuru dönemine ait eserleri / 
yayınları beyannameye dahil etmeyecektir ancak, bu adaylar bütün çalışmalarını özgeçmiş ve 
eserler listesinde göstermek zorundadırlar. 

 

 Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta ve Veteriner Hekimlikte 
Uzmanlık/Sanatta Yeterlik yurtdışında alınmış ise ilgili kurumlar tarafından eşdeğerliğinin 
yapılmış olması gerekmektedir.   

 

 Dava veya başka bir nedenle adayların bilgilerinin incelenmesi durumunda, adayın başvuru 
sırasında ÜAK’a bildirmiş olduğu bilgi/belgeler göz önünde tutulacaktır. 
 

 Doçentlik Komisyonu kararı gereğince, daha önceki dönemlerde doçentliğe başvurup, asgari 
başvuru şartlarını sağlamamaları nedeniyle başvurusu iptal edilen veya eser inceleme 
sonucunda başarısız olan adaylardan, başvurusunun iptaline veya eser inceleme sonucuna 
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ilişkin itirazda bulunanların, itiraz süreci içinde olmaları nedeniyle, itiraz süreçleri 
tamamlanıncaya kadar yeni bir başvuru yapmaları halinde yeni dönem başvuruları 
dondurulacaktır.  
 
 

BAŞVURU İŞLEMİ 

 Doçentlik başvuruları https://dbs.yok.gov.tr internet adresinde Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) 
üzerinden elektronik olarak, başvuru süresi içinde yapılacaktır. Doçentlik başvuru sürecine 
ilişkin detaylı bilgiler aşağıda belirtilmiştir: 
 

o Doçentlik başvuruları, başvuru süresi içinde yapılacaktır. Başvuru süresinin dışında hiçbir 
adayın başvuru talebi kabul edilmeyecektir. 

 
o Doçentlik başvuruları Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. 

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına ayrıca Fiziki Başvuru Dosyası gönderilmeyecektir. 
Ancak ilgili kurumların sistemlerinden elektronik ortamda alınamayan Öğrenim bilgisi 
veya Yabancı Dil bilgisi bulunan adayların, ilgili fiziki belgeleri başvuru süresi içinde 
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına ayrıca posta/kargo yolu ile veya elden teslim 
etmesi gerekmektedir.  
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına teslim edilen ilgili fiziki belgenin sistem üzerinden 
girilen bilgi/belge ile aynı olması gerekmektedir. İlgili belgenin eksik, hatalı, tutarsız  veya 
farklı olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. (Sadece; Daha önce 
doçentlik unvanı almış adaylar ile Güzel Sanatlar Temel Alanından dosya göndermesi 
gereken adaylar Klavuzdaki “ DİĞER BELGELER “ kısmındaki açıklamayı dikkatle 
okumaları gerekmektedir.) 

 
o Doçentlik başvurusunda beyan edilecek bilgi/belgelerin giriş işlemleri yapılacak ve 

“Başvuruyu Sonlandır” işlemi ile Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden başvuru işlemi 
tamamlanacaktır. “Başvuruyu Sonlandır” işlemini başvuru süresi içinde Doçentlik Bilgi 
Sistemi üzerinden gerçekleştirmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

 
o Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, sistem üzerinde 

hiçbir şekilde başvuru bilgi/belgelerinde ekleme, çıkarma veya düzeltme işlemi 
yapılamayacaktır. Bu nedenle “Başvuruyu Sonlandır” işlemi yapılmadan önce, sistem 
üzerinden girişleri yapılan tüm başvuru bilgi/belgelerinin dikkatlice kontrol edilmesi ve 
doğruluğundan emin olduktan sonra sonlandırma işleminin yapılması gerekmektedir. 

 
o Doçentlik Bilgi Sisteminde eksik veya hatalı bilgi/belgesi olan adayların başvurusu 

geçersiz sayılacaktır. 
 

o Adayların bazı bilgileri, bilginin kaynağı olan ilgili kurumların sistemleri üzerinden (YÖK, 
ÖSYM, ULAKBİM, TUBİTAK vb.) elektronik ortamda alınacaktır.  
İlgili kurumların sistemleri üzerinden alınabilen bilgiler, otomatik olarak başvuru 
ekranına yansıtılacak ve  bu bilgiler güvenli bilgi olarak kabul edilecektir. İlgili 
kurumlardan alınamayan bilgi/belgelerin giriş işlemleri, adaylar tarafından manuel 
olarak başvuru sistemi üzerinden yapılacak ve bu bilgiler aday tarafından beyan edilen 
bilgi olarak kabul edilecektir. 
 
Başvuru ekranına yansıtılan ilgili kurum kaynaklı bilgiler değiştirilemez. Bu nedenle ilgili 
bilgiyi değiştirmek/düzeltmek durumunda olan adayların, başvuru süresi içinde ilgili 
kuruma başvurarak bu bilgilerin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir. 

https://dbs.yok.gov.tr/
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ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞINA 
BELGE GÖNDERİLMESİ GEREKEN DURUMLAR VE 

 GÖNDERİLECEK BELGELER  
 

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına gönderilmesi gereken bilgi/belge varsa, aday Doçentlik 
Bilgi Sistemi üzerinden “Başvuruyu Sonlandır” işlemini gerçekleştirdiği sırada Başvuru 
Ekranında, aynı zamanda Başvuru Dilekçesinde ilgili belgeler listenerek belirtilecektir. Belge 
göndermesi gereken adayların sistem üzerindeki durum bilgisi “Başvuru sonlandı, İlgili başvuru 
belgesinin ÜAK’a ulaşması bekleniyor” olacaktır.   
Herhangi bir belge göndermesi gerekmeyen adayların sistem üzerindeki durum bilgisi de 
“Başvuru sonlandı, İlgili doçentlik biriminde incelemede” olacaktır.  
 

Adayların ÜAK’a gönderebileceği belgeler aşağıda belirtilmiştir: 
 

Adaylar, ÜAK’a göndermesi gereken ilgili belgeyi, başvuru süresi içinde, başvuru dilekçesi 
ekinde fiziki olarak Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına (Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde 
No:10 06800 Bilkent-Çankaya/ANKARA) posta/kargo yolu ile veya elden teslim edeceklerdir. 
ÜAK’a gönderilen ilgili belgenin sistem üzerinden girilen bilgi/belge ile aynı olması 
gerekmektedir. İlgili belgenin eksik, hatalı, tutarsız veya farklı olması durumunda adayın 
başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

 

o Öğrenim Belgesi 
  Öğrenim bilgileri, YÖK’ün Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak 

başvuru ekranına yansıtılacak ve sisteme ayrıca belge yüklenmesi 
istenmeyecektir.  
Başvuru ekranına yansıtılan YÖKSİS kaynaklı öğrenim bilgileri değiştirilemez. 
YÖKSİS’te öğrenim bilgilerini eklemek/değiştirmek/düzeltmek durumunda olan 
adayların, başvuru süresi içinde ilgili kurumlar ile irtibata geçmeleri ve öğrenim 
bilgilerinin ilgili kurumların sistemlerine eklenmesini sağlamaları gerekmektedir.  

 
 YÖKSİS’te öğrenim bilgisi bulunmayan adaylar (yurtdışı denklik dahil), ilgili 

öğrenim bilgi/belgesini sistem üzerinden manuel olarak giriş yapacak ve ayrıca 
noter veya resmi kurum onaylı ilgili belgesini başvuru süresi içinde, başvuru 
dilekçesi ekinde fiziki olarak Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına posta/kargo 
yolu ile veya elden teslim edeceklerdir. ÜAK’a gönderilen ilgili belgenin sistem 
üzerinden girilen bilgi/belge ile aynı olması gerekmektedir. İlgili belgenin eksik, 
hatalı, tutarsız  veya farklı olması durumunda adayın başvurusu geçersiz 
sayılacaktır. 

  
Yurtdışı Denklik belgesini ÜAK’a gönderme durumunda olan adaylar, ilgili denklik 
belgesi ile birlikte yurtdışı mezuniyet belgesini de sistem üzerinden manuel 
olarak giriş yapacak ve ayrıca noter veya resmi kurum onaylı ilgili belgelerini 
başvuru süresi içinde, başvuru dilekçesi ekinde fiziki olarak Üniversitelerarası 
Kurul Başkanlığına posta/kargo yolu ile veya elden teslim edeceklerdir. 
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o Yabancı Dil Belgesi 
 YÖK ve ÖSYM tarafından yapılmış merkezi yabancı dil sınavlarına ait yabancı dil 

bigileri, ilgili kurumların sistemlerinden alınarak başvuru ekranına yansıtılacak ve 
sisteme ayrıca belge yüklenmesi istenmeyecektir.  
Başvuru ekranına yansıtılan YÖK ve ÖSYM kaynaklı yabancı dil bilgileri    
değiştirilemez.  
 

 Doçentlik Komisyonu kararı gereğince, Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden adayın 

yabancı dil bilgisinin öncelikle ÖSYM veri tabanından çekilmesi, ÖSYM veri 

tabanından veri çekilmesi halinde başka bir belge istenmemesi, bunun mümkün 

olmadığı durumlarda adayın DBS’ye diğer yabancı dil sınav bilgilerini yükleyerek 

onaylı bir örneğinin ÜAK’a gönderilmesine karar verilmiştir.  

 

 2002 ve öncesi tarihlerde ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil 

sınavlarına ait yabancı dil puanının sisteme manuel olarak girilmesi ve ilgili 

yabancı dil belgesinin de yüklenmesi gerekmektedir.  

 

 Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarına(TOEFL… vb.) ait yabancı dil puanının sisteme 

manuel olarak girilmesi ve yabancı dil belgesinin de yüklenmesi gerekmektedir. 

 YÖK ve ÖSYM kaynaklı yabancı dil bilgisi bulunmayan (Uluslararası Yabancı Dil 
Sınavları(TOEFL… vb.) adaylar veya 2002 ve öncesi tarihlerde ÖSYM tarafından 
yapılan yabancı dil sınavları) adaylar, ilgili yabancı dil bilgi/belgesini sistem 
üzerinden manuel olarak giriş yapacak ve ayrıca yabancı dil belgesini 
(Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarına (TOEFL... vb.) ait belgenin aslı, 2002 ve 
öncesi tarihlerde ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarının noter veya 
resmi kurum onaylı örneği) başvuru süresi içinde başvuru dilekçesi ekinde fiziki 
olarak Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına posta/kargo yolu ile veya elden 
teslim edeceklerdir. ÜAK’a gönderilen ilgili belgenin sistem üzerinden girilen 
bilgi/belge ile aynı olması gerekmektedir. İlgili belgenin eksik, hatalı, tutarsız  
veya farklı olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

 

o Diğer Belgeler 
 Daha önce farklı bir bilim/sanat alanından  doçent unvanı almış (yurtdışı denklik 

dahil) adaylar, doçent oldukları başvuru dönemine ait Özgeçmiş ve Eserler 
Listesini başvuru süresi içinde başvuru dilekçesi ekinde fiziki olarak 
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına posta/kargo yolu ile veya elden teslim 
edecekler, ayrıca doçentlik jürisi ilan edildikten sonra da ilgili Özgeçmiş ve Eserler 
Listesini jüri üyelerine göndereceklerdir.  

 
 Güzel Sanatlar Temel Alanından başvuru yapacak adaylardan, 50 MB’ın üzerinde 

olması nedeniyle sisteme eserini (işitsel/görsel kayıtlar vb.) yükleyemeyen 
adaylar, ilgili eserini CD, DVD veya USB Bellek ortamında başvuru dilekçesi 
ekinde fiziki olarak Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına başvuru süresi içinde 
posta/kargo yolu ile veya elden teslim edecekler, ayrıca doçentlik jürisi ilan 
edildikten sonra da ilgili eserini CD, DVD veya USB Bellek ortamında jüri 
üyelerine göndereceklerdir.  
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DOÇENTLİK BAŞVURUSUNU GERİ ÇEKMEK İSTEYEN ADAYLARIN YAPACAKLARI İŞLEM 
 

 Doçentlik başvurusu yapan adaylardan başvurusunu geri çekmek isteyenler, Doçentlik 
Komisyonu Kararı gereğince, başvuru geri çekme talebine ilişkin işlemi “Doçentlik Bilgi Sistemi 
(DBS) > Başvuru İşlemleri > Başvuru Geri Çekme Talebi” menüsü üzerinden elektronik ortamda 
gerçekleştireceklerdir. 
 

 Başvuru geri çekme talebi, ilgili dönemin son başvuru tarihinden sonraki 10 gün içinde 
yapılabilecektir. 

 

 Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden yapılmayan başvuru geri çekme talepleri Başkanlığımız 
tarafından kabul edilmeyecektir. 

 

 Başvuru geri çekme işlemi sistemde onaylandıktan sonra, ilgili döneme ait doçentlik başvuru 
süreci, bu talebe bağlı olarak Üniversitelerarası Kurul tarafından sonlandırılacaktır.  

 

 
 
 
 

 


