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YiiksekdEretip Kurulu Ba$kanhErndan:
DoeENTLiK srNAv YONETMELiGi

niniNci

BOLITM

Amag ve Kapsam, Dayanak ve Dogentlik Slnav Alanlarr
Amag ve kapsam

MADDE f

-

(1) Bu Y6netmelifin amacr, doqentlik srnavrna iligkin usul ve esaslan be-

lirlemektir.
(2) Bu Ydnetmelik, dogentlik srnav alanlannrn belirlenmesine, dogentlik bagvurusunda

bulunabilme gartlanna, bagvurunun zamanlna ve usuliine, dogentlik smav jiirilerinin olugturul-

maslnq stnavlartn yaprlmasrna, intihal ve Yiiksek0lretim Kurulu tarafindan belirlenen di[er
bilimsel yaym etigine ve diler disipline aykrnhk iddialarr dolayrsryla izlenecek yola, komisyonlann tegkiline ve g0revlerine iligkin hiiktimleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 -

(l)

Bu Ydnetmelik,4lllllgSl tarihli ve 2547 sayfi Yiiksek0lretim Ka-

nununun I I inci ve 24 iinc0 maddesine dayanrlarak hazrlanmrgtrr.

Dogentlik smav alanlan ve kriterleri

MADDE

3

- (l)

Dogentlik srnavr, Universitelerarasr Kurulca belirlenen ve Yiiksekds-

retim Kurulu tarafindan onaylanan bilim alanlarr ve kriterleri gergevesinde yaprlrr. Bilim alan-

lanndaki giincellemeler izleyen d6nemde, dogentlik kriterlerindeki giincellemeler ise kabul
edildikleri tarihten sonraki ikinci dogentlik bagvuru d6neminde uygulanrr.

irixci

BOLUM

Bagvuru Zamant ve $artlan, Jiirilerin
Olugturulmasr ve Dogentlik Srnavr
Bagvuru zamant ve gartlarr

MADDE
en geg

4

- (l) Dogentlik

ilgili aym son qahgma giinii

bagvurusu, nisan ve ekim ayrnrn on beginci giinii baglayrp,
mesai saati bitimine kadar devam eder.

(2) Dogentlik bagvurusu igin;
a) Tiirkiye'de doktora, trpta veya diq hekimlilinde uzmanhk veya sanatta yeterlik 6g-

renimini tamamlamrg veya yurtdrgmda yaprlmrg olan doktora, ttpta veya diq hekimlilinde uzmanhk veya sanatta yeterlik tigreniminin denkliSinin kabul edilmig olmasr,
b) YiiksekdSretim Kurulu tarafindan belirlenen merkezi bir yabancr dil smavmdan en
az altmtg be9 puan veya uluslararasr gegerliliSi
dan kabul edilen bir yabancr

alanr belli bir yabancr dille

6lgme, Segme ve Yerlegtirme Merkezi tarafin-

dil srnavrndan buna denk bir puan ahnmrg olmasr; dogentlik bilim

ilgili olanlarrn bu smavt

bagka bir yabancr dilde saglamasr,
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c) Doktora, tlpta veya diq hekimlilinde uzmanhk veya sanatta yeterlik derecesi iktisap

edildikten sonr4 dogentlik baqvurusunda bulunulacak bilim alamnda dngdriilen asgari kriterlere
uygun Ozgtin bilimsel yaym ve difer gakgmalarrn yaprlmrg olmasr,
$arttr.
(3) Dogentlik baSvurularr, Universitelerarasr Kurula eserler ile birlikte elektronik ortamda yaprlr. Dogentlik bagvuru $artlannln saSlanrp sallanmadr$r Universitelerarast Kurul

Baqkanhlr tarafindan

ilgili bilim alanlanndan gdrevlendirilen profesdrler tarafindan yaptlan

inceleme ile belirlenir.
Slnav

jiirisinin olugturulmast

MADDE 5 - (1) Bagvurunun eksiksiz oldugu ve gerekli gekil gartlarrnt ta;tdt$ tespit
edilen adaylarrn her biri igin, Universitelerarasr Kurul tarafindan, Dogentlik Smav Komisyonunun elektronikjiiri belirleme sistemi aracrhsrylabelirleyerekyapacalr Oneri iizerine, ba1urulan

bilim alanr g0z oniinde bulundurularak beg asrl ve iki yedek iiyeden oluganjiiri olugturulur.
Adayrn bagvurdufu bilim alanrnda yeterli Olretim iiyesinin bulunmamast halinde,

jtiri yakrn

alanlardaki profesdrlerden tamamlantr.
(2) Birinci fikra hiikiimlerine gdre olugturulan jiirinin asrl ve yedek iiyelerine, mensubu

bulunduklarr iiniversite rektdrlii[ti aracrhlr ile bildirim yaprhr.

Ttimjiiri iiyelerinin raporlart

Universitelerarasr Kurula ulagrncaya kadar iiyelerin isimleri adaya bildirilmez'
(3) Dogentlikjurilerinde gOrev alabilecek profesdr unvanll tilretim iiyelerinin listesi,

Yiiksekolretim Kurulu personel veri tabarundaki bilgiler
nav

esas almarak

belirlenir. Dogentlik st-

jurisindeki asrl ve yedek iiyelikler, bu listede ilgili bilim alanlannda yer alan O$etim iiyeleri

arasmdan objektif dlgiitlere gdre belirlenir.

(4) Dogentlik srnav jurisinde gdrev alabilmek igin Olretim iiyesinin Devlet veya vaktf

yiiksekOlretim kurumlarrnda 2547 sayfi Yiiksekiigretim Kanununun 26 ncr maddesi htikiimlerine gdre profesdr olarak atanmtg ve yetmig iki yaqm doldurmamq olmast gartttr.

Dogentlik srnavl

MADDE

6

- (l)

Dogentlik srnavr, eser incelemesi ve sdzlii smav olmak iizere, iki aga-

madayaptlr.
(2) Dogentlik srnav

jiirisini

olugturan asrl ve yedek iiyeler, adaytn akademik gahgmala-

nnrn her birini delerlendirerek, Universitelerarasr Kurul tarafindan belirlenen formata uygun
olarak hazrladrklan ayrrntrh ve gerekgeli kigisel raporlarrnr Universitelerarast Kurula elektro-

nik imzayla gtinderirler. Bu raporlar, her baqvuru ddnemi igin bagvuru dosyalarrmn jiiri iiyesine

iletildifi tarih slrasrna

-

7 $ubat 2015

RESMI GAZETE

Sayfa: 44

Sayt : 29260

gore ve dosya sayrsr itibanyla azami birer ayhk siirelerde hazrrlanarak

Universitelerarasr Kurula gbnderilir. Universitelerarasr Kurul Bagkanhlr bu raporlarm bir 0r-

nelini adayrn dosyasmda muhafaza

eder.

(3) Jiirinin asrl ve yedek iiyeleri, s0resi iginde rapor haarlamalanna engel olacak nite-

likte bir mazeretin ortaya grkmasr halinde, bu mazereti varsa belgeleyen evrak ve bu mazereti
uygun bulan gdrevli oldu[u yiiksekdsretim kurumurun yOnetim kurulu karan ile birlikte Universitelerarasr Kurula bildirmekle yiiktimliidiir. Jiiri iiyesi, bildirditi mazeretin Dogentlik Srnav

Komisyonu tarafindan kabul edildifine dair karar verilmedili siirece, bu gOrevden kagrnamaz.
Kabul edilm[ mazereti olmaksrzrn gdrevini siiresinde yapmayan j0ri iiyesinin genel hiikiimlere
gdre idari ve cezfr sorumlulu$u yoluna gidilir.

(4) Opretim iiyeliginden istifa, emeklilik veya mazeret sebebiyle jiiLrinin iki veya daha
fazla tiyesinin eksilmesi halinde, Dogentlik Srnav Komisyonu tarafindan eksilen iiyelikler dol-

durulur.
(5) Asrl iiyelerin makul bir mazerct olmaksrzrn raporunu siiresinde gdndermemesi halinde, Universitelerarasr Kurul Bagkanhlr tarafindan bu kiginin

jiiri Uyelili iptal edilir

ve yedek

iiyelerin raporlan strasryla de$erlendirmeye altntr.
(6) De[erlendirmeye esas alman
eser incelemesi sonucuna

jiiri raporlan tamamlandrlrnda, raporlann birer Omeli,

iliqkin bildirim yazrsryla birlikte adaya gdnderilir.

Beg

jiiri iiyesinden

en az tigtiniin, adayr eser ve di$er faaliyetlerden baganh bulmast halinde, aday stnavrn bu a;a-

masmdan ba;anh sayilrr ve sozl! surava gaprrlrr. Bagansz bulunan aday ise

jiiri

tarafindan eksik

bulunan eser ve faaliyetleri tamamlamak kaydryla, en erken izleyen ikinci ddnemde yeniden
bagvurabilir. Bu bagvurusunda da baqansrz bulunan aday, yinejiiri tarafindan eksik bulunan
eser ve

faaliyetleri tamamlamak kaydryla, en erken izleyen ikinci ddnemde yeniden bagvura-

bilir. Eser incelemesi agamasmda iigiincii kez de ba;ansz bulunan aday, ancak en erken izleyen
Ugiincii ddnemde yeniden bagvurabilir.
(7) SOzIU srnavrn yaprlacalr yer, tarih ve saat, Universitelerarast Kurul tarafindan adaya,
mazereti kabul edilenler drqrndaki asrl ve yedek

jiiri

iiyelerine bildirilmek iizere mensubu ol-

duklarr 0niversite rekt6rltklerine ve srnavrn yaprlacalr iiniversite rekttirliifiine bildirilir. Kendilerine bildirim yaprlan asrl $yeler, srnav igin belirlenen yer, tarih ve saatte haar bulunmakla

yiiktrnl0dtirler. Asrl tiyelerden birinin hazrr bulunmamast halinde sOzlii srnav, srnavln yaptlacalr iiniversitenin rektdrii veya gdrevlendireceli dekan veya miidiir tarafindan srradaki yedek
iiyenin ga$tlmasr suretiyle yaprlrr. Bu qekilde de jiiri toplanamadrpr takdirde en geg on

beg
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gtin iginde smav yaprlacak gekilde Universitelerarast Kurul Baqkanh$r tarafindan yeni sdzlii
smav tarihi belirlenir. Sdzlii srnava gelmeyen asrl iiyenin mazeretinin Dogentlik Srnav Komis-

yonunca kabul edilmemesi, yedek iiyenin katrhmtyla yaprlan srnavln hukuki gegerliliSini etkilemez. Belirlenen yer, tarih ve saatte hazr bulunmayan

jiiri

tiyesinin bildirdi$i mazeret Do-

gentlik Slnav Komisyonu tarafindan kabul edilmedili takdirde, genel hiikiimlere g0re idari ve
cezai sorumluluSu yoluna gidilir.

(8) SOzlii srnavrn yaprlacag iiniversitenin bulundupu ilin drqrndabaqka bir iiniversitede
gbrev yapan

jiiri

iiyesinin yol masraflan ile yevmiyesi, Universitelerarast Kurul Ba;karuntn

gdrevlendirme yaztst esas allnarak, gdrevli olduklarr iiniversiteler tarafindan 0ncelikli ve 0n
6demeli olarak kargllanrr.

(9) SOzIU srnavrn yaptlacaf,r ilniversitenin rektdrU, srnav igin gerekli fiziki ve teknik
imk6nlan hazrlamakla yiik0mliidiir.

(10) JUri, sozlii srnav igin iiye tamsaytsr ile toplanrr. Adaylar belirtilen yer, tarih ve
saatte sdzlii smava almrrlar. Srnavda

jiiri iiyelerinden profesOrl0k

siiresine gOre en ktdemli olan,

bagkan olarak gdrev yapar.

(ll)

Sdzlii smav olretim iiyelerine agrklrr. S0zlii smavln yaptlaca$ yer, tarih ve saat

stnavln yaprlacalr iiniversite reklOrl0liince internet sayfasrnda ilan edilir. Jiiri bagkanr, s0zlti
srnavrn denetlenebilirlipini sallamak igin gerekli tedbirleri ahr.

(12) Sdzlii stnav sonundajiiri, adayrn baganh olup olmadr$rn4 kapah oturumda oy goklugu ile karar verir. Bu karar, diizenlenen tutanakla imza alttna ahntr ve bagkan taraftndan

jiiri

iiyeleri oniinde adaya sdzlti olarak bildirilir. Adayr bagarrsrz bulanjiiri iiyeleri gerekgeli karar
yazar.

(13) Sozlii srnavda baqanh olanlara Universitelerarasr Kurul tarafindan ilgili bilim alarunda dogentlik belgesi verilir.
(14) Adayrn sOzlii srnava gelmemesi halinde bu durum,

jiiri iiyeleri

tarafindan imzalanan

tutanakla tespit edilir.
(15) S0zlii srnavtutana$r, jtiri baqkanrtarafindan Universitelerarast Kurulagdnderilmek
Uzere slnavln yaprtdrgr

iiniversite rektdrtine veya rektdriin snav igin g6revlendirdili dekan

veya mUdiire imza kargrhlrnda teslim edilir.

(16) Sdzlii slnava gelmeyen aday, bu srnava gelmesine engel olacak nitelikte bir mazeretinin varhlr halinde bunu, varsa belgeleyen ewakla birlikte Universitelerarast Kurula bildirir.
Mazeret bildiriminde bulunulmamasl veya bildirilen mazeretin Dogentlik Stnav Komisyonu
tarafindan kabul edilmemesi halinde adav bir sdzlt srnav hakkrnr kavbeder.
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(17) Dogentlik Smav Komisyonunun sdzlii srnava gelmeyen adayrn bildirdi[i mazereti
kabul etmesi halinde sOzlii srnav, Universitelerarasl Kurulun yeniden belirleyece$i yer, tarih
ve saatte bu madde hiikiimlerine gtire yenilenir.

(18) SOzlU smavda bEanslz olan veya sOzlti srnav hakkrm kaybeden aday,4 iincii maddenin birinci fikrasmda belirlenen siirelerde yeniden bagvuruda bulunmasr halinde tekrar sozlii
stnava alntr. Bu baqvuruda, 4 iincii maddede dogentlik ba.$vurusu igin aranan gartlann tagmdr-

lma dair belgelerin yeniden ibrazr istenmez.
(19) Tekrar sdzlii stnava almacak aday igin yeni bir

jiiri olugturulmaz. Ddrdiincu fikra

hiikUmleri sakhdr.
(20) Eser incelemesinde baqanh olmasrna rafmen birinci, ikinci veya iigiincii sozlii srnavda baqanslz olan veya baganstz sayrlan aday, her defaslnda en erken izleyen ikinci smav
ddneminde sdzlii stnav igin yeniden bagvurabilir. Ugtincii kez sdzlii srnavdan baqanslz bulunan
aday igin salt go[unlu$u sa$layacak sayrda 0yenin deligtirilmesi gartryla yeni

birjiiri

olugtu-

rulur.

UqUxcU n6ltrnr
Etik ilkelerine ve Disipline Ayliirrr Fiiller,
Dogentlik Srnav Komisyonu
Bilimsel aragtrrma ve yayrn etifine ve disipline aykrn diler fiillerin igtendig iddiasr

MADDE

7

-

(1) Universitelerarasr Kurul, intihal ve diler bilimsel aragtrrma ve yaym

eti$ine ayknltk ile diper disiplin cezalan bakrmrndan dogentlik slnavma bagvuran adaylarm
durumlarmr Ytiksektilretim Kurulu veri tabanrndan kontrol eder.
(2) Eser incelemesi yapanj0ri iiyeleri, bagvuru dosyasmda yer alan herhangi bir eserde

intihal veya diSer bilimsel arattlrma ve yayln etiline aykmhk tespit ederse, durumu hanrlayaca$r gerekgeli bir raporla ve iddiaya konu olan eserlerle birlikte Universitelerarasr Kurula

bildirir.
(3) Universitelerarast Kurul, intihal ve di[er bilimsel ara;trrma ve yayrn etiline aykrnhk
iddiast hakktnda gerekli iglemlerin yaprlmasr igin, durumu belgeleri ile birlikte Yjiksekolretim

Kurulu Ba;kanhSma gdnderir ve bir karar verilinceye kadar dogentlik bagvurusu ile ilgili herhangi bir iqlem yapmaz.
(4) intihal ve di$er bilimsel ara$trrma ve yayrn etiline aykrrrhk iddiasr ile ilgili olarak

Yiiksektilretim Kurulu Bagkanhgr biinyesinde gerekli inceleme yaprlrr. iddianrn dolru olmadlfrmn tespiti halinde, dogentlik degerlendirme siireci kaldrlr yerden devam

eder.
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(5) intihal ve difer bilimsel ara$tnna ve yayrn etiline aykrnhk iddiasr hakkrnda yaprlacak inceleme neticesinde etik ihlalde bulunduluna karar verilen aday, dogentlik srnavr bag-

wrusunda ba$anslz saylhr. Bu gekilde baqansrz sayilan adaylar hakkmda Dogentlik Srnav Komisyonu tarafindan ihlalin a$rrhlrna gdre bir yrldan beg yrla kadar siireyle dogentlik baqwrusunda bulunamama karan verilir. Adayrn

idul,

cezai ve hukuki sorumluluguna iligkin

hiikiimler

sakhdr.
(6) inceleme neticesinde etik ihlalde bulundufuna karar verilen adayrn, balh oldufu
yiiksekdsretim kurumuna veya bagh bulundu[u di[er kamu kurumuna aday hakkrnda gerekli
disiplin iglemlerinin ve diger idari iglemlerin baqlatrlmasr amacryla bilgi verilir.
(7) Dogentlik smavr bagvurusuyla ilgili olarak adayn yanrltrcr bilgi veya belge sundu-

lunun, srnavrn herhangi bir

aqamasrnda

jiiri iiyelerince ileri siiriilmesi

veya resen tespit edilmesi

halinde, bu konuda bir karar verilinceye kadar Universitelerarasr Kurul dogentlik bagvurusu

ile ifgili herhangi bir iglem yapmz. Dogentlik Srnav Komisyonunca bu iddia hakkrnda yaprlacak inceleme neticesinde iddianrn doSru oldufuna karar verilmesi halinde adaym baqvurusu
gegersiz saytlrr. Bu sebeple bagwrusu gegersiz sayrlan aday en erken izleyen ikinci d0nemde

yeniden dogentlik baqvurusunda bulunabilir. Dogentlik Srnav Komisyonunca yaprlacak inceleme neticesinde iddiarun do!ru olmadrlrna karar verilmesi halinde dogentlik delerlendirme

siireci kaldrlr yerden devam eder.
(8) Adayrn dogentlik bagvuru siireci devam ederken aday hakkmda dogentlik bagvuru
dosyasrnda sunmug oldulu herhangi bir eserinde intihal ve

diler bilimsel

ara$trrma ve yayrn

etiline aykrnhk bulundu[u iddiasrnr igeren gikdyet veya ihbar bagvurusu yaprlmasr durumunda,
Universitelerarasr Kurul bu baqvuruyu delerlendirilmesi amacryla derhal Yiiksek0getim Kuruluna g0nderir. Yiiksekdlretim Kurulu biinyesinde bu bagvuru hakkrnda dn degerlendirme
yapllrr. Yaprlan 6n deterlendirmede, bagvurunun inandrrrcr mahiyette bilgi ve belgeye dayah

oldulunun tespit edilerek iddianrn incelenmesine karar verilmesi halinde Universitelerarasr

Kurul dogentlik baqvurusu ile ilgili herhangi bir iglem yaprnaz. incelenmesine karar verilen
baqvurulara iligkin olarak etik ihlal iddiasr igeren dogentlikjiiri raporlarr sebebiyle uygulanacak

yol izlenir.
Dogentlik Srnav Komisyonu

MADDE

S

-

(1) Bu Ydnetmelikle verilen g0revleri yerine getirmek iizere, Universite-

lerarasr Kurul biinyesinde Dogentlik Smav Komisyonu kurulur. Komisyon, sosyal, fen-mii-

hendislik, saglft bilimleri ve giizel sanatlar alanlarmdan profestir unvanrna sahip on beg iiyeden
olugur. Komisyon ilyeleri, Universitelerarasr Kurul Baqkanrntn komisyon iiye tamsayrsrnrn en
az iki katr kadar dnereceli aday arasmdan, Universitelerarasr Kurul tarafindan iig yrlhfrna se-

gilir. Komisyon ilk toplantrsmda kendi iiyeleri arasrndan bir bagkan seger.
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(2) Dogentlik Srnav Komisyonu, her bir adayla ilgili smav jtirisinin asrl ve yedek iiyelerini elektronik

jiiri belirleme

sistemi aracrhsryla belirleyerek Universitelerarasr Kurula sunar.

Komisyon elektronik jtiri belirleme sistemi aracrhlryla belirlenen jiirilerde ortaya grkan maddi
hatalan diizeltir. Dogentlik bilim alanrnrn tizelligi nedeniyle elektronik

aracil{tylajiiri

jiiri

belirleme sistemi

olugturmanrn miimkUn olmadrpr hallerde, jiiriler Komisyon tarafindan belirlenir.

(3) Adaylann dogentlik siirecine iliqkin her tiirl:dritirazlan Komisyon tarafindan incelenerek karara baglanrr.

(4) Dogentlik Srnav Komisyonunda g6rev yapan dlretim iiyelerinin yolluk ve yevmiyeleri, mensubu bulundugu iiniversite tarafindan Oncelikli ve 6n ddemeli olarak kargrlarur.

odnnUNCU BdLilM
Qeqitli ve Son Hiikiimler

Yiiriirliikten kaldrnlan yOnetmelik
MADDE 9 -

(l) 3llll2009

tarihli ve 27127 sayh Resmi Gazete'de yayrmlanan Do-

gentlik Stnav Ydnetmeli[i yiiriirl0kten kaldrrrlmrgtrr.
Gegiq

hiikiimleri

GECiCi MADDE I - (l)

6 ncr maddenin

ikinci fikrasrnda 6ng0riilen elektronik imza

sistemi yiiksekdlretim kwumlannda, altrncr fikrasrnda Ongdriilen elektronik sistem ise Universitelerarasr Kurul tarafindan oluqturuluncaya kadar, bu fikralarda Ongdriilen bagwru usulleri

yerine bu Y0netmelikle yiirtultikten kaldrrrlan 3Illl2009 tarihli ve 27127 sayft Resmi Gazete'de yayrmlanan Dogentlik Srnav Y0netmelifi hiikiimleri uygulanr.
(2) Bu Yiinetmelik ytiriirl0se girmeden dnce yaprlmq olup da heniiz sonuglandrrrlmamrg olan dogentlik bagvurulan hakkrnda, bu Ydnetmelikle

rihlive27l27

ytiriirliikten kaldrnlan 3Lll/2009 ta-

sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Dogentlik Smav YdnetmeliSi hiiktimleri uy-

gulanr.
(3) Bu Y0netmelilin

yiiriirliile girdili tarihte, Universitelerarasr Kurul tarafindan do-

gentlik slnavl ve siireci igin olugturulmuq bulunan dogentlik komisyonlanmn g0revi sona erer
ve yaprlacak ilk Universitelerarasr Kurul toplantrsrnda, 8 inci maddede dng0r0len Dogentlik
Srnav Komisyonu olugturulur.

Yiiriirliik
MADDE

10

- (l) Bu Y0netmelik

yaymr tarihinde yiiriirliile girer.

Yiiriitme
MADDE

ff - (l)

Bu Ydnetmelik hiikiimlerini Yiiksekd$retim Kurulu Baqkam yiiriittir.

