
 
 

TÜM ÜNİVERSİTELER(KEP)NE
 

Devlet  veya  vakıf  yükseköğretim  kurumlarında  2547  sayılı  Kanunun  26  ncı  maddesi
hükümlerine  göre  profesör  olarak  atanmış  öğretim  üyelerine,  Üniversitelerarası  Kurul
tarafından Doçentlik değerlendirme jürilerinde görev verilmektedir.
 
Doçentlik jürisinde görev alan profesörler, doçentlik sürecinde gereken tüm bilgilere
Doçentlik Bilgi Sistemi(DBS) üzerinden erişebilecek, ayrıca süreçte oluşan jüri
görevlendirmesi vb. bilgilendirmeler de e-Posta/SMS yolu ile elektronik ortamda

  Elektronik  ortamda bildirimin  yapıldığı  tarihi  izleyen  yedinci  günün  sonundayapılacaktır.
ilgili  kişilere  tebligat  yapılmış  sayılacaktır.  Jüri  üyelerine  elektronik  ortamda  yapılan
bildirimler  dışında,  ayrıca  posta  yolu  ile  veya  bağlı  bulundukları  üniversiteler  aracılığıyla
bildirim yapılmayacaktır.
 
Bu  nedenle  üniversitelerde  profesör  unvanı  ile  görev  yapan  öğretim  üyelerinin,  doçentlik
jürisine  atanabilmesi  veya  atanmış  ise  doçentlik  jüri  görev  sürecinin  sağlıklı  bir  biçimde
yürütülebilmesi  için, YÖKSİS de bulunan Kişisel Bilgiler, ÜAK Temel Alan Bilgileri,
İletişim Bilgileri, Kadro Bilgileri ve jüri görev ücreti ödenmesi durumunda kullanılacak

  güncel  olması  gerekmektedir.  Kişisel  Bilgiler,  ÜAK  Temel  AlanIBAN No bilgilerinin
Bilgileri,  İletişim  Bilgileri  ve  IBAN  No  bilgilerinin  YÖKSİS'e  giriş  yapılarak  Personel

 menüsü üzerinden ilgili öğretim üyesiİşlemleri > Özgeçmiş İşlemleri > Özgeçmiş Oluşturma
tarafından  güncellenmesi,  Kadro  Durumu  ve  Kadro  Yerine  ilişkin  bilgilerin  de,  öğretim
üyesinin  bağlı  olduğu  üniversitenin    tarafından  güncellenmesiPersonel Daire Başkanlığı
gerekmektedir.
 
Doçentlik jüri görevine ilişkin üniversitelere yapılacak bilgilendirmeler de, ilgili öğretim
üyesinin bağlı bulunduğu üniversiteye elektronik ortamda e-Posta yolu ile yapılacaktır.
Doçentlik  eser  değerlendirme  jüri  görev  bildirimine  ilişkin  süreçler,  üniversitelerde "ÜAK

  rolüne  atanacak  kişiler  tarafından  yürütülecek  ve  üniversitelereÜniversite Yetkilisi"
yapılacak bilgilendirmeler de,    rolüne atanmış kişilerin e-Posta"ÜAK Üniversite Yetkilisi"
adreslerine  yapılacaktır.  Üniversitelere  yapılan  bilgilendirmeler  ilgili  yetkililerce  takip
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edilecek  ve  jüri  görevi  bulunan  öğretim  üyelerinden  emeklilik, vefat, istifa, görevden
  nedenlerle  jüri  görevini  yapamayacakuzaklaştırma, uzun süreli ücretli/ücretsiz izin vb.

olanlar varsa, Başkanlığımıza ivedilikle resmi yazı ile bildirilecektir.
 
Bu  nedenle  doçentlik  eser  değerlendirme  jüri  görev  bildirimine  ilişkin  işlemleri  yürütecek
kişilerin üniversitelerce belirlenmesi ve üniversitenin   tarafından daPersonel Daire Başkanlığı
YÖKSİS'e giriş yapılarak   menüsü üzerinden 06Kullanıcı İşlemleri > Kullanıcı Rol Atama
Mart  2020  cuma  günü  mesai  saati  bitimine  kadar    rolüne"ÜAK Üniversite Yetkilisi"
atanacak kişilerin tanımlanmasının sağlanması gerekmektedir.
 
Doçentlik  eser  değerlendirme  jüri  görev  bildirimine  ilişkin  süreçler,  Başkanlığımız
bünyesindeki  Doçentlik  Birimleri  tarafından  yürütülecektir.  ÜAK  Üniversite  Yetkilileri
birimlerle iletişimi   adresi üzerinden yapabileceklerdir.uak.docentlikeser@yok.gov.tr
 
Bilgilerinizi  ve  Üniversiteniz  bünyesindeki  tüm  öğretim  üyesi  profesörlere  de  yukarıda
belirtilen  tüm  bilgilerin  (jüri üyesine ait E-Posta, Cep Telefonu ve IBAN No bilgileri

  doçentlik  jüri  görevlendirmesindeki  önemine  ilişkin  gerekli  bilgilendirmeninzorunlu)
yapılması ve  jüri  görevi  alan öğretim üyelerine dair Üniversitenize  e-Posta yolu  ile  iletilen
bildirimlerin takip edilmesi hususunda gereğini rica ederim.
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