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Sayı : 23932784-204.01.06-E.5899 

Konu : Sözlü Sınav Jüri Oluşturma İşlemleri 
hk. 

 

DAĞITIM YERLERİNE 
 
 

Bilindiği üzere sözlü sınav jüri oluşturulması 06.03.2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmi Gazete'te 

yayımlanarak yürürlüğe giren 7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun "Yükseköğretim Kurumları doçent kadrosuna 

atama için, Yükseköğretim Kurumlarının belirlediği ek koşullar arasında sözlü sınavın yer alması halinde bu 

sınav Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jürilerce yapılacaktır" kararı gereğince Kurulumuzca 

gerçekleştirilmektedir. 

Sözlü sınavda görevlendirilen jüri üyelerinden emeklilik, vefat, istifa, görevden uzaklaştırma, 

ücretsiz izin, sağlık mazereti, yurtdışı görev vb. nedenlerle görevini yapamayacakların bulunması ve bu 

sebeple jüri üye tam sayısının 5'in altına düşmesi (3+1 kurulan jürilerde 3'ün altına düşmesi) halinde, ilgili 

üniversite Kurulumuzdan eksilen jüri üyelerinin yerine yeni jüri üyeleri talebinde bulunabilecektir. 

Bu durumda ilgili üniversitenin Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden adayın Sözlü Sınav 

Durumu/Sınav Sonucu bilgisini "Üniversitenin Jüri Değişiklik Talebi Var" şeklinde güncellenmesi, 

ayrıca Belge alanına da sözlü sınava giremeyecek jüri üyelerinin bilgilerinin (adı-soyadı ve üniversite adı ) 

belirtildiği resmi yazının mevcut sözlü jüri listesinin de eklenerek aynı sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

Jüri değişiklik talepleri kurulumuzun ilgili komisyonları/kurulları tarafından değerlendirilerek adaya ilişkin 

oluşturulan yeni sözlü sınav jüri bilgisi, aynı sistem üzerinden ilgili üniversiteye bildirilmektedir. 

Yukarıda belirtilen durum dışında "Üniversitenin Jüri Değişiklik Talebi Var" 

güncellemesinin DBS üzerinden yapılmaması ve sisteme yüklenmesi istenen resmi yazı dışında herhangi bir 

bilgi içeren resmi yazı veya belgenin yüklenmemesi önem arz etmektedir. 

DBS üzerinden bildirilen sözlü sınava ilişkin eksik yada hatalı talepler ile fiziki ortamda bildirilen 

talepler dikkate alınmayacaktır. 

Tüm bu süreçlerin doğru ve zamanında yürütülebilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica 

ederim. 
 

 
 

Prof.Dr. H. Haldun GÖKTAŞ 

Başkan a. 

Genel Sekreter V. 
 

Dağıtım: 

Tüm Üniversiteler(Kep)ne 

Tüm Üniversiteler(Posta)ne 

 

 

 

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır. 
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