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06.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7100 sayılı Yükseköğretim
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanunun "Yükseköğretim Kurumları doçent kadrosuna atama için, Yükseköğretim Kurumlarının
belirlediği ek koşullar arasında sözlü sınavın yer alması halinde bu sınav Üniversitelerarası Kurul
tarafından oluşturulacak jürilerce yapılacaktır" kararı gereğince, Yükseköğretim Kurumlarının
doçent kadrosuna atama yapacakları sözlü sınavlar için, jürilerin oluşturulması işlemleri Doçentlik
Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca gerçekleştirilmektedir.
Sözlü sınava ilişkin bazı süreçler Başkanlığımız ve Yükseköğretim Kurumlarının işbirliği ile
https://dbs.yok.gov.tr internet adresinde Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) > Üniversite Sözlü Sınav
İşlemleri menüsü üzerinden yürütülecektir. Yükseköğretim Kurumlarının sözlü sınava ilişkin DBS
üzerinden yürüteceği süreçler aşağıda belirtilmiştir;
Sözlü sınav ilan bilgileri ile ilana başvuran aday bilgilerinin sistem üzerinden düzenlenmesi
Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulan sözlü sınav jürilerine sistem üzerinden
ulaşılması
Sözlü sınav sonucuna ilişkin bilgilerin sistem üzerinden düzenlenmesi
Belirtilen sözlü sınav süreçleri, Yükseköğretim Kurumlarında DBS Üniversite Sözlü Sınav
Yetkilisi rolüne atanmış kişiler tarafından yürütülecektir. Bu nedenle doçent kadrosuna atama
için sözlü sınav yapacak Yükseköğretim Kurumlarının, öncelikle ilgili role atanacak kişileri
belirlemesi ve Personel Daire Başkanlıkları tarafından da https://yoksis.yok.gov.tr internet
adresinde YÖKSİS > Kullanıcı İşlemleri > Kullanıcı Rol Atama menüsü üzerinden
tanımlanmasını sağlaması gerekmektedir.
Yükseköğretim Kurumlarının ve tanımlanan Yetkililerinin DBS üzerinden yürütecekleri işlemlere
ilişkin bilgiler, aynı sistem üzerinde yer alan "Doçentlik Sözlü Sınav İşlemleri Yönergesi" nde
detaylı olarak belirtilmektedir.
Sözlü sınava ilişkin süreçler Başkanlığımız Sözlü Sınav Birimi tarafından yürütülecektir. İlgili
birimle iletişim uak.sozlusinav@yok.gov.tr e-mail adresinden yapılabilecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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Yükseköğretim Kurumlarının sözlü sınava ilişkin yürüteceği tüm süreçler:
-İlan edilen doçentlik kadrosuna başvuru üniversite rektörlüğüne yapılır.
-Doçent kadrolarına atama ek koşulları arasında sözlü sınav şartı bulunan yükseköğretim
kurumlarının doçent kadrolarına başvuran adaylar ilgili üniversite rektörlüğü tarafından DBS
yazılımına kaydedilir.
-Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulan sözlü sınav jürileri, Yönetim Kurulu onayını
takiben DBS yazılımı üzerinden ilgili üniversiteye iletilir.
-Jüri üyelerinden emeklilik, vefat, istifa, görevden uzaklaştırma, ücretsiz izin, sağlık mazereti,
yurtdışı görev vb. nedenlerle görevini yapamayacakların bulunması ve bu sebeple jüri sayısının 5'in
altına düşmesi (3+1 kurulan jürilerde 3'ün altına düşmesi) halinde eksilen jüri üyesinin yerine yeni
jüri talebinde bulunulur.
-Üniversite sınav jürisine bilgi vererek sözlü sınavını gerçekleştirir.
-Sözlü sınav sonucu ilgili üniversite görevlisi tarafından DBS'ye kaydedilir.
-Sözlü sınavda başarılı olan adaylara, müracaatları halinde ÜAK tarafından "Sözlü Sınav Başarı
Belgesi" verilir.

Prof.Dr. H. Haldun GÖKTAŞ
Başkan a.
Genel Sekreter V.
Dağıtım:
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