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Doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görev alı'ırak isteyen öğretim üyelerinin
Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YoKSiS) yapmasl gereken işlenılere ilişkin ilgi yazının bir
örneği ekte gönderilmiştir.

Üniversitemizde görevli profesörlerin doçentlik sınal,lıırıırda jüri tiyesi olarak
atanabilmeleri için Yükseköğretim Kurulu Bilgi Sistemi üzeriııden "Persoııel
İşIemleri)özgeçmiş İşIemleri)Özgeçmiş oluştıırma" menüsünrie bulunan "ÜAK Temel
AI'an" bölünıündeki bilgilerini eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir.

*ÜAK Tenıel AIaıı" bölıimünde bilgileri (Temel Alan>Bilim Alını>Anahtar
Kelime) olmayan profesörlerin doçentlik bilim alanı bilgisine ulaşılaınayacağı için doçentlik
sınavlarrnda j üri üyesi ol arak atanam ayacaklardı r.

Bilgilerinizi ve koııtıııuı biriminizde göreı,li profesörlere imza karşılığı duyurulmasl
htısusunda gereğini rica ederim.
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Pf6f. Dr. Ramazan KAPLAN
Rektör
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EK: Yazı Örneği (i Sayt'a)

DAĞITIM:
_[lakülte Dekanlıklarına

ffieı.tıgretim Bilgi Sistemintle ğöKsİs; şırre veya teknik prolılem yaşayan öğretim
üyelcri Personel l)airesi Başkanlığına iletişime geçebilir.
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DAĞITIM
DEVLET VE VAK]F üıNivBnsİTELERi REKTÖRLÜxrrniNr

Doçentlik Sınav Yönetmeliği'niır 5" maddesinin 3. bendi uyarmca o'Doçentlik

Sınav jürisincle görev alabİlmek icin tğretim üyesinin devlet veya vakıf
üniversitesinde 2347 sayı|r Kanunun 26 ncı maddeşi hükümlerine göre profesör

olarak atanmış ve yetmişiki yaşını doldurmamış olması şarttır." Ifadesi yer

almaktadır.

Doçentlik Srnav Jürisinde görev almak isteyen öğretim üyelerinin jüri üyesi

olarak atanabilmesi için, Yükseköğretim Kurulu ortak Veritabanı . (YOKSİS)
(https://yoksis.yok.goı,.ir) üzerinden iPersonel İslemleri > Özgecmis İslemleri >

Özğeçmiş oluşturma" menüsünde bulrınan "üAK Temel Alan" bölümündeki
bilgilerinin de doldurulmuş olması gerekmektedir.

,oüAK Temel AIan" bölümünde bilgileri (Teınel Alan>Bilim Alanı>Aıahtar
Kelime) olmayan profesörlerin doçentlik bilim alanı bilgisine ulaşılamayacağı için
doçentlik sınav jüri ataması da yapıiamayacak1ır.

Bilgilerinizi Ve doçentlik suıavlannda jüri üyesi olarak görev alaçak

üniversiteniz öğretirn üyelerİnin bilgilenderilmesiıi Ye gerekli duyuruların
yapılmasını saygılarımla rica ederim.

Prof. Dı. Fati
Başkan a.
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