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Doçentlik Sınavına Yayın Aşamasından başvuruda bulunan ve Doçentlik Sınavına Yayın Aşamasından başvuruda bulunan ve Doçentlik Sınavına Yayın Aşamasından başvuruda bulunan ve Doçentlik Sınavına Yayın Aşamasından başvuruda bulunan ve     
sözlü sınavında başarılı olan Doçent Adaylarına İlişkin Duyurusözlü sınavında başarılı olan Doçent Adaylarına İlişkin Duyurusözlü sınavında başarılı olan Doçent Adaylarına İlişkin Duyurusözlü sınavında başarılı olan Doçent Adaylarına İlişkin Duyuru    

        

23 Ocak 2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 683 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Doçentlik başvuruları başlıklı 4. Maddesinde yer alan; 

“(“(“(“(1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı 1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı 1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı 1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı 

faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı 

yahut bunlarla irtibatı olması ya da değerlendirilmesi sebebiyle görevden uzaklaştırılan veya yahut bunlarla irtibatı olması ya da değerlendirilmesi sebebiyle görevden uzaklaştırılan veya yahut bunlarla irtibatı olması ya da değerlendirilmesi sebebiyle görevden uzaklaştırılan veya yahut bunlarla irtibatı olması ya da değerlendirilmesi sebebiyle görevden uzaklaştırılan veya 

haklarında adli soruşturma ya da kovuşturma yapılan doçent adaylarının, görevden uzakta haklarında adli soruşturma ya da kovuşturma yapılan doçent adaylarının, görevden uzakta haklarında adli soruşturma ya da kovuşturma yapılan doçent adaylarının, görevden uzakta haklarında adli soruşturma ya da kovuşturma yapılan doçent adaylarının, görevden uzakta 

geçirdikleri süre boyunca veya adli sorgeçirdikleri süre boyunca veya adli sorgeçirdikleri süre boyunca veya adli sorgeçirdikleri süre boyunca veya adli soruşturma ya da kovuşturma sonuçlanıncaya kadar doçentlik uşturma ya da kovuşturma sonuçlanıncaya kadar doçentlik uşturma ya da kovuşturma sonuçlanıncaya kadar doçentlik uşturma ya da kovuşturma sonuçlanıncaya kadar doçentlik 

başvurularına ilişkin işlemler durdurulur. Bunlardan haklarında kamu görevinden çıkarılma veya başvurularına ilişkin işlemler durdurulur. Bunlardan haklarında kamu görevinden çıkarılma veya başvurularına ilişkin işlemler durdurulur. Bunlardan haklarında kamu görevinden çıkarılma veya başvurularına ilişkin işlemler durdurulur. Bunlardan haklarında kamu görevinden çıkarılma veya 

mahkûmiyet kararı verilenlerin doçentlik başvuruları iptal edilirmahkûmiyet kararı verilenlerin doçentlik başvuruları iptal edilirmahkûmiyet kararı verilenlerin doçentlik başvuruları iptal edilirmahkûmiyet kararı verilenlerin doçentlik başvuruları iptal edilir.”.”.”.” hükmü gereğince; 

Herhangi bir kamu kurumunda veya yükseköğretim kurumunda çalışan Doçent Adayı şu 

an fiilen çalıştığı kurumdan FETÖ/PDY kapsamında  

 

a. Hakkında “Görevden Uzaklaştırma”, 

b. Hakkında “Kamu Görevinden Çıkarılma” olmadığına  

 

Dair güncel belgeyi (duyuru tarihinden itibaren) alarak dilekçe ekinde Üniversitelerarası Kurul 

Başkanlığına ulaştırıldıktan sonra adaylara “Geçici Doçentlik Belgesi” düzenlenecektir. 

 

Herhangi bir kamu kurumu veya yükseköğretim kurumunda çalışmayan doçent adaylarından 

kamu kurumu veya yükseköğretim kurumunda çalışmadıklarına ve haklarında 683 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 4. Maddesi hükümlerine göre işlem tesis edilmediğine dair beyan 

alındıktan sonra kontrolleri sağlanarak “Geçici Doçentlik Belgesi” belgesi düzenlenecektir. 

 

 

Adaylara duyurulur. 
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