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

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

Doküman Adı Doçentlik Yönetmeliği 
 

ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ 
Doçentlik Komisyonu 
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikle verilen görevleri yerine getirmek üzere, 
Üniversitelerarası Kurul bünyesinde Doçentlik Komisyonu kurulur. 
Komisyon, sosyal, fen-mühendislik, sağlık bilimleri ve güzel sanatlar 
alanlarından profesör unvanına sahip  on dokuz üyeden oluşur. Komisyon 
üyeleri, Üniversitelerarası Kurul Başkanının komisyon üye tamsayısının en 
az iki katı kadar önereceği aday arasından, Üniversitelerarası Kurul 
tarafından üç yıllığına seçilir. Komisyon ilk toplantısında kendi üyeleri 
arasından bir başkan ve başkan vekili seçer. Üniversitelerarası Kurul 
Yönetim Kurulu kararı ile gerektiğinde komisyon üyelerinden oluşacak alt 
komisyonlar kurulabilir. 

 

Doçentlik Komisyonu 
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikle verilen görevleri yerine getirmek üzere, 
Üniversitelerarası Kurul bünyesinde Doçentlik Komisyonu kurulur. 
Komisyon, sosyal, fen-mühendislik, sağlık bilimleri ve güzel sanatlar 
alanlarından profesör unvanına sahip yirmi bir üyeden oluşur. Komisyon 
üyeleri, Üniversitelerarası Kurul Başkanının komisyon üye tamsayısının en 
az iki katı kadar önereceği aday arasından, Üniversitelerarası Kurul 
tarafından iki yıllığına seçilir. Görev süresi biten üye Üniversitelerarası 
Kurul Yönetim Kurulu kararı ile bir defa olmak üzere yeniden iki yıl 
süre ile görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple üst üste üç toplantıya 
katılmayan veya bir yıl içinde en az beş kez toplantıya katılmayan 
üyenin, üyeliği kendiliğinden sona erer ve durum kendisine bildirilir. 
Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için, Üniversitelerarası Kurul 
Yönetim Kurulu tarafından yeni üye seçilir. Seçilen üye, yerine 
seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar. Komisyon ilk 
toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekili seçer. 
Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu kararı ile gerektiğinde komisyon 
üyelerinden oluşacak alt komisyonlar kurulabilir. 

 
 
 
 
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 yönetmelikten çıkartılmıştır. 
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