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Doküman Türü 
☐ Kanun ☐ CB Kararnamesi ☐ CB Kararı ☐ Tebliğ 

☒ Yönetmelik ☐ Yönerge ☐ Esas ve Usul ☐ Sözleşme/Protokol 

Doküman Adı Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
 

ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ 
Başvuru zamanı, şartları ve usulleri 
MADDE 4 – (1) Üniversitelerarası Kurul tarafından başka bir tarih 
belirlenmedikçe doçentlik başvurusu, yılda üç kez olmak üzere Ocak, 
Mayıs ve Eylül ayının yirminci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son 
çalışma günü mesai saati bitimine kadar yapılır. 
(3) Doçentlik başvuruları, Üniversitelerarası Kurula elektronik 
ortamda belgeler ve bütün akademik çalışmalar yüklenmek suretiyle 
yapılır. Belgelerin aslının veya onaylı suretinin ibrazının gerekli 
olduğu hallerde, adaylar bu belgeleri elden veya posta ile 
Üniversitelerarası Kurula gönderir. Adaylar, Üniversitelerarası 
Kurulun belirlediği doçentlik alanlarında, değerlendirmeye esas 
akademik çalışmalarını fiziki olarak jüri üyelerine gönderir. 

Başvuru zamanı, şartları ve usulleri 
MADDE 4 – (1) Üniversitelerarası Kurul tarafından başka bir tarih 
belirlenmedikçe doçentlik başvurusu, yılda iki kez olmak üzere Mart 
ve Ekim ayının yirminci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma 
günü mesai saati bitimine kadar yapılır. 
 
(3)  Doçentlik başvuruları, Üniversitelerarası Kurula elektronik 
ortamda belgeler ve bütün akademik çalışmalar yüklenmek suretiyle 
yapılır. Belgelerin aslının veya onaylı suretinin ibrazının gerekli 
olduğu hallerde, adaylar bu belgeleri elden veya posta ile 
Üniversitelerarası Kurula gönderir. Doçentlik Komisyonu gerekli 
gördüğü bilim/sanat alanından başvuran adayların 
değerlendirmeye esas akademik çalışmalarını jüri üyelerine 
fiziki olarak göndermesine de karar verebilir. 
(6) Doçentlik başvurusunda bulunup eser değerlendirme 
aşamasında başarısız sayılmasına, asgari başvuru şartlarını 
sağlamadığı veya etik ihlalde bulunduğu gerekçesiyle 
başvurusunun iptaline karar verilen adayın bu işlemlere karşı 
dava açması durumunda aynı bilim/sanat alanında yeniden 
doçentliğe başvuru yapması davasının kesinleşmesine bağlıdır. 
Bu hükme aykırı olarak yapılan başvurular işleme alınmaz. 
(7) Doçentlik başvurusu sonuçlanmamış adaylar aynı ya da 
farklı bilim/sanat alanından yeniden doçentlik başvurusunda 
bulunamazlar. 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210810-2.htm
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Doçentlik değerlendirmesi 
MADDE 6 – (1) Doçentlik değerlendirme jürisi, adayın başvuru 
dosyasını ilk olarak bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık 
bulunup bulunmadığı ve asgari başvuru şartlarının sağlanıp 
sağlanmadığı yönünden değerlendirir. Jürinin bilimsel araştırma ve 
yayın etiğinin ihlal edildiği yönündeki değerlendirme raporları, ilgili 
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu tarafından incelenir. 
Jürinin adayın asgari başvuru şartlarını sağlamadığı yönündeki 
değerlendirme raporları ise Doçentlik Komisyonu tarafından 
incelenir. Asgari başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen 
adayın doçentlik başvurusu Doçentlik Komisyonu tarafından 
iptal edilir. Adaya, asgari başvuru şartlarını sağlamadığına 
ilişkin jüri raporları Doçentlik Komisyonu kararı ile birlikte 
bildirilir. Asgari başvuru şartlarını sağlamak kaydıyla, sonraki 
dönemlerde yeniden başvuru yapılabilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doçentlik değerlendirmesi 
MADDE 6 – (1) Doçentlik değerlendirme jürisi, adayın başvuru 
dosyasını ilk olarak bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık 
bulunup bulunmadığı ve asgari başvuru şartlarının sağlanıp 
sağlanmadığı yönünden değerlendirir. Jürinin bilimsel araştırma ve 
yayın etiği ihlali yönündeki değerlendirme raporları, ilgili Bilimsel 
Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu tarafından incelenir. Jürinin 
adayın asgari başvuru şartlarını sağlamadığı yönündeki 
değerlendirme raporları ise Doçentlik Komisyonu tarafından 
incelenir.  
Buna göre; 
a) Asgari başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayın 
doçentlik başvurusu Doçentlik Komisyonu tarafından iptal 
edilir. Başvurusu iptal edilen aday, müracaat dönemi esas 
alınmak suretiyle en erken izleyen ikinci dönemde yeniden 
başvurabilir. Asgari başvuru şartlarını sağlamadığına ilişkin jüri 
raporu/raporları isimleri gizlenerek Doçentlik Komisyonu 
kararı ile birlikte elektronik ortamda adayın erişimine açılır. 
Asgari başvuru şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle başvurusu 
iptal edilen adayın yeniden aynı bilim/sanat alanından doçentlik 
başvurusunda bulunması halinde iptale konu olan başvuru 
dönemine ait bilgi ve belgeler ile asgari başvuru şartlarını 
sağlamadığına ilişkin Doçentlik Komisyonu kararı yeni 
başvuruda jüri üyelerinin erişimine açılır. 
b) Adayın asgari başvuru şartlarını sağladığının tespit edilmesi 
halinde ise ilgili jüri üyesine/üyelerine “başarılı/başarısız” 
şeklinde değerlendirme raporu hazırlaması için Doçentlik 
Komisyonu tarafından ek süre verilir. Ek süre içinde rapor 
düzenlemeyen jüri üyesinin görevi Doçentlik Komisyonu 
tarafından sonlandırılır. Görevi sonlandırılan üye/üyeler ile 
“asgari başvuru şartlarını sağlamamıştır” görüşünde ısrar eden 
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(9) Doçentlik başvurusunda bulunup başarısız olan adaya ait 

değerlendirmeye esas raporlar, yeni başvuruda jüri üyelerinin 

isimleri gizlenmek suretiyle doçentlik değerlendirme jüri 

üyelerinin erişimine açılır. 

üye/üyeler yerine yedek üye raporları sırasıyla 
değerlendirmeye alınır.  
 
(9) Doçentlik başvurusunda bulunup başarısız olan adayın yeniden 
aynı bilim/sanat alanından doçentlik başvurusunda bulunması 
halinde başarısız olduğu son döneme ait bilgi ve belgeler ile 
başarısız sayılmasına esas olan raporlar, jüri üyelerinin isimleri 
gizlenmek suretiyle yeni başvuruda jüri üyelerinin erişimine 
açılır. 

Doçentlik Yönetmeliğinin değiştirilen 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. 
 
 
 
Not:  
-Hazırlanan tabloda hata veya eksiklik varsa turgayd@bartin.edu.tr adresine elektronik posta olarak bildirebilirsiniz.   
-Kırmızı olarak belirtilen yerler yapılan değişiklikleri veya eklenen maddeleri göstermektedir.   
-Kırmızı Çizili olarak belirtilen yerler metinden çıkartılmıştır 
 
 
 
 
 
 
 

  


