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12 Haziran 2018 tarih ve 30449 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin "Doçent Kadrolarına Atanma"ya
ilişkin Üçüncü Bölümünün "Sözlü Sınav" ile ilgili 10. Maddesinin nasıl uygulanacağına ilişkin
üniversitelerimizde tereddütler yaşandığı ve Başkanlığımızdan sıklıkla görüş istendiği
görülmektedir.

Doçent Kadrolarına Atanma sürecinin herhangi bir mağduriyete yol açılmaksızın sağlıklı
yürütülmesini teminen, Üniversitelerimizce ekte belirtilen çerçevede işlem tesis edilmesi
hususunda gereğini rica ederim.
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       Doçent Kadrolarına Atamalarda Sözlü Sınava İlişkin İzlenecek Yol: 

 

1. Atama kriterlerinde sözlü sınav şartı bulunan üniversitelerin doçent kadrolarına başvuran 

adaylardan, sözlü sınava girmeksizin doçent unvanını almış olanlar için Üniversitelerarası 

Kuruldan jüri belirlenmesi talep edilir. Talep yazısında sözlü sınava girecek adayların T.C Kimlik 

Numaraları ve isimleri ile doçentlik bilim/sanat alanı belirtilir. 

2. Adayın başvurduğu bilim/sanat alanına göre sözlü sınav jürisi, Üniversitelerarası Kurul 

tarafından belirlenir ve Üniversiteye bildirilir. 

3. Sözlü sınav sürecini rektör yürütür ve sonuçlandırır. Rektör, sınav için gerekli fiziki ve teknik 

imkanları hazırlamakla yükümlüdür. 

4. Jüri tarafından her aday için iki nüsha halinde hazırlanan sözlü sınav tutanağı, jüri başkanı 

tarafından sınavın yapıldığı üniversite rektörüne veya rektörün sınav için görevlendirdiği dekan 

veya müdüre imza karşılığında teslim edilir. Sınav sonuç tutanağının bir nüshası ilgili 

üniversitece yürütülmekte olan atama işlemlerinde kullanılmak üzere adayın dosyasında 

tutulur, diğer nüsha ise Üniversitelerarası Kurula gönderilir. 

5. Sözlü sınavda başarılı olan adaylara, müracaatları halinde Üniversitelerarası Kurul tarafından 

“Doçentlik Sözlü Sınavı Başarı Belgesi” verilir. 

6. Üniversitelerarası Kurulun düzenlediği “Doçentlik Sözlü Sınavı Başarı Belgesi”, doçent 

kadrolarına atanma kriterlerinde “sözlü sınav” şartı bulunan üniversitelerin doçent kadrolarına 

başvurularda geçerli belge olarak kabul edilir; bu adaylar için ayrıca bir başka sözlü sınav 

yapılmaz. 


