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Database Management: A Case Study for 

Promotion to Associate Professor Degree 
   

Abstract—In this study, first the system of promoting into 

associate professor degree is introduced, and some problems 

related to establishing of the juries of the candidates are 

discussed. Second, new database management software is 

created to automate the selection of jury process. The system 

holds keywords for linking the research fields of the juries and 

candidates. For each associate professor candidate, an exam 

commission is created randomly by the system. At the end, the 

advantages of the software are introduced and the Board of the 

Universities (ÜAK) will encourage using this software to 

promote the use of technology. 

 

Keywords—Administrating of Database, System of 

Promoting into associate degree. 

 

I. GİRİŞ 

 

oçent; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa  göre 

“Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana 

sahip kişidir” şeklinde tanımlanır [1]. Öğretim 

üyeliğinde en yüksek düzeydeki akademik ünvana sahip kişi 

olan profesörlüğün bir alt kademesindeki akademik unvan 

doçentliktir. 

Doçentlik Sınavı, Yükseköğretim Kanununun 24. 

Maddesine istinaden hazırlanan Doçentlik Sınav 

Yönetmeliği’ne göre; yılda iki defa; Üniversitelerarası 

Kurulca (ÜAK) belirlenen ve Yükseköğretim Genel Kurulu 

tarafından onaylanan alanlarda açılır. Bu alanlar, her yıl 

Ocak ayında güncellenmiş olarak YÖK’ün internet sitesinde 

yayımlanır. Doçentlik sınavı; eser incelemesi ve sözlü sınav 

olmak üzere iki aşamada yapılır. Her iki aşamada da ÜAK 

tarafından belirlenmiş ve adayın başvurduğu alan göz önüne 

alınarak atanan beş asil ve iki yedek üyeden oluşan bir jüri 

görev yapar. İlgili bölümde yeterli öğretim üyesinin 

bulunamaması halinde istisnai olarak üç asil üye atanabilir 

[2]. Bu jürilere üye ataması ilgili görevliler tarafından 

yapılmaktadır. Fakat görevlilerin her başvuruyu gerektiği 

şekilde sınıflandıramaması, ilgili öğretim üyelerine ait 

bilgilere hızlı ulaşamaması, atamalarda taraflı davranılıyor 

olması gibi düşünce veya şüpheler bu sistemin hem yavaş 

çalışmasına hem de adayların bu konuda endişeli olmalarına 

sebep olmaktadır [3]. Ayrıca jüri atamaları yapıldıktan sonra 

doçentlik adaylarının çalışmalarını bu üyelere posta yolu ile 

iletmeleri ve gerekli tüm yazışmaların da yine posta yolu ile 

yapılıyor olması, sınav sürecini giderek uzatan etkenlerdir 

[4]. 

Bu çalışmada; doçentlik sınavı ile ilgili duyulan kaygıları 

gidermek ve sınav sürecini hızlandırmak amacı ile özgün 

olarak hazırlanmış internet tabanlı yeni bir otomasyon 

yazılımı tanıtılmaktadır.  

II. İNTERNET TABANLI DOÇENTLİK SINAV 

OTOMASYONU 

 

Bu çalışmada Türkiye’deki doçentlik sınav sisteminin 

hem daha hızlı hem de daha güvenli çalışması için 

kullanılması amaçlanan internet tabanlı çalışan bir 

otomasyon gerçekleştirilmiştir. Adayların başvurdukları 

temel alan aynı olmak şartı ile jüri üyeleri ile doçent 

adaylarının otomasyona girdikleri anahtar kelimelerinin 

benzerlik oranına göre adaylara jüri üyesi atanmaktadır. 

Yazılım ayrıca bilgilerin ve belgelerin tamamının web 

üzerinden iletimini sağlamaktadır. İletişimi sisteme kayıtlı 

elektronik posta yolu ile yapan yazılım, bu özelliği ile bazen 

aylar süren bilgi ve belge trafiğini azaltmayı 

amaçlamaktadır.   

Sisteme girildiğinde “Aday Girişi” ve “Jüri Girişi” 

şeklinde iki bağlantı görülmektedir. Kullanıcılar ilgili 

köprüyü kullanarak giriş yapmaktadırlar (Şekil 1). 

 

 

 
Şekil 1: Doçentlik Otomasyonu Giriş Sayfası 

 

Adaylar “Aday Girişi” sayfasına girdiklerinde 

kendilerinden e-posta adreslerinin ve parolalarının girilmesi 

beklenmektedir (Şekil 2). İlk defa sisteme girenler adaylar 

içinse “Yeni Aday” sayfası için bir bağlantı bulunmaktadır. 
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Şekil 2: Aday Girişi Sayfası 

 

Aday sisteme kaydolurken, jüri üyelerinin kendisi 

hakkında temel bir bilgiye sahip olabileceği kadar bilgiyi 

sisteme girmektedir. Diğer bilgilerin tamamını ise sisteme 

önceden boş olarak atılmış özgeçmiş dosyasına yazmaktadır. 

Adayın yaptığı yayınlar ve bilimsel çalışmalarla beraber bu 

dosya sıkıştırılıp tek dosya haline getirildikten sonra sunucu 

bilgisayarda adayın kimlik numarası ile isimlendirilip (Bu 

isimlendirmeyi sistem otomatik olarak yapmaktadır) 

tutulmaktadır. Aday tüm bilgilerini son başvuru gününe 

kadar değiştirebilir hatta başvurusunu iptal edebilir; fakat 

belirlenen tarihten sonra sadece iletişim bilgilerinde 

değişiklik yapma yetkisi vardır.  Bu tarihten sonra yanlış 

girdiğini fark ettiği bilgiler için sistem yöneticilerine yazılı 

başvuruda bulunmak zorundadır. Unutulan parola için 

sistemdeki e-posta adresine parolayı yeniden gönderen bir 

sistem de yazılım içinde mevcuttur. Bu sistem jüri girişi için 

de geçerlidir. 

Elektronik posta gönderimi otomasyon üzerinden, sunucu 

bilgisayarda mevcut olan SMTP (Simple Mail Transfer 

Protocol: Basit Posta Gönderim Protokolü) sunucusu 

kullanılarak yapılmaktadır [5]. SMTP ayarları (SMTP 

Sunucu IP Adresi, Port Numarası, Gönderici Adresi, 

Gönderici Parolası ve Şifreleme Seçeneği) veri tabanında bir 

tabloda tutulmaktadır ve gönderim sırasında bu tablodan 

okunmaktadır. Bu sayede ileride bu bilgilerde meydana 

gelebilecek bir değişiklikte, ASP kodlarına müdahale 

etmeye gerek kalmamaktadır. Şekil 3’te Bu bilgilerin 

düzenlendiği sayfa görülmektedir. 

Adaylar sisteme temel alanlarını ve kendi alanları ile ilgili 

en az 3 en fazla 5 olmak üzere anahtar kelimelerini girerler 

(Şekil 4). Jüri atamaları bu bilgilere göre olacağından, 

kullanıcıların hatalı giriş yapmalarını engellemek için 

anahtar kelimeler seçilen temel alana göre açılır bir kutudan 

seçilmektedir.  

 
 

 
Şekil 3: SMTP Ayarları 

 

 

 

 

  
Şekil 4: Adayın Uzmanlık Alan Bilgileri 

 

 Veritabanı işlemlerinde performansı arttırmak için –her 

ne kadar kullanıcı sistemden kelimeleri seçse de- 

veritabanına kelimelerin sayısal kodları kaydedilmektedir. 

Bu kodların karşılığı olan anahtar kelimeler ise başka bir 

tabloda tutulmaktadır. Bu sayede veri tekrarı engellenerek 

normalizasyon da sağlanmış olur. Temel alanlar ve anahtar 

kelimeler yönetici tarafından eklenip değiştirilebileceği gibi 

tamamen silinedebilir (Şekil 5, Şekil 6).  

 

 
Şekil 5: Yeni Temel Alan Ekleme 

 

 

 
Şekil 6: Yeni Anahtar Kelime Ekleme 

 

Adaylara ve jüri üyelerine gönderilen elektronik postalar 

aynı zamanda otomasyonda da ilgililerin sayfalarına mesaj 

olarak gönderilmektedir. Bu sayede istenmeyen e-posta 

filtrelerine takıldığı için ilgililerin, göremediği mesajlardan 

haberdar olması sağlanmış olmaktadır. Jüri üyeliği adayları 

için de sistem benzer şekilde işlemektedir. Şekil 7’de jüri 

üyelerine gönderilen örnek bir elektronik posta verilmiştir. 

Şekil 8’de ise adaylara otomasyon üzerinden gönderilen bir 

mesaj örneği görülmektedir. 

 

Şekil 7: Jüri Üyelerine Gönderilen Elektronik Posta 
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Şekil 8: Adaylara Gönderilen Mesaj Örneği 

 

 

Tüm bilgiler girildikten ve son başvuru tarihi geçtikten 

sonra yönetici sitemi kilitleyerek yeni aday kaydını engeller. 

Daha sonra “Jüri Üyelerini Ata“ butonu ile işlemi başlatır. 

 Atama işlemi; önce veritabanından uygun jüri 

adaylarının seçimiyle başlar. Temel alanları aynı olan jüri 

adayları arasından, girilen ortak anahtar kelime sayısı kadar 

ortak anahtar kelimeye sahip olanlar seçilir. Eğer bu şartı 

sağlayan yeterli jüri adayları yoksa istenilen ortak anahtar 

kelime sayısı azaltılmaktadır. Bunlar görevlendirildikleri 

sınav sayısına göre küçükten büyüğe sıralı olarak getirilir. 

Bu sayede bir sonraki adayın atamasında daha az görev alan 

jüri adayına öncelik verilmiş olur. Atamaya uygun birden 

fazla aday olması durumunda uygun adaylardan biri rastgele 

seçilmektedir [6]. 

Bir öğretim üyesinin bir sınav döneminde en fazla kaç 

doçent adayı için görevlendirilebileceği, bir sınavda en az ve 

en çok kaç jüri üyesinin görev alacağı ve bir jüri üyesinin bir 

aday için görevlendirilebilmesi için en az kaç tane ortak 

anahtar kelimenin uyuşması gerektiği tamamen yönetici 

tarafından atama yapılmadan önce belirlenebilir. Bu bilgiler, 

başlangıçta varsayılan olarak; minimum ortak anahtar 

kelime sayısı iki, atanılabilecek maksimum sınav sayısı üç, 

atanacak maksimum jüri üyesi sayısı yedi ve minimum jüri 

üyesi sayısı da beş olarak atanmıştır (Şekil 10). Bu sayılara 

yedek jüri üyeleri de dahildir. Yedek adaylar için ayrıca bir 

atama işlemi yapılmamaktadır. Atama sırasında atanan 

hakemlerin kaydedildiği dizi değişkeninin en sonundaki iki 

jüri üyesi yedek olarak kabul edilmektedir. Atamada Şekil 

9’daki algoritma kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9: Jüri Atama Algoritması 

H 
E 

E 

BAŞLA 

Adayın temel alan kodunu ve anahtar kelimelerini 

veri tabanından getir. 

Jüriler tablosundan doçent adayı ile aynı temel alana 

ve olması gereken ortak anahtar kelime sayısına  

sahip olan jüri adaylarını aldıkları görev sayısına göre 

küçükten büyüğe sırala ve getir. 

Dizinin, sırasıyla atanması gereken asil ve 

yedek üyesi kadar elemanını jüri olarak 

görevlendir.  

Atamayı 3 asil 2 yedek şeklinde yap  

Ortak olması gereken anahtar 

kelime sayısını azalt  

 

Yeterince jüri 

atandı mı? 

H 

Olması gereken 

ortak kelime 

minimum ortak 

kelimeden küçük 

mü? 

Sonucu jüri üyelerine ve adaya mesaj ve e-posta ile 

gönder. Adayların özgeçmiş ve çalışma dosyasını da 

jüri üyelerine gönder.  
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Şekil 10: Jüri Atama İşlem Formu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atamanın yapılması ile sınavın ilk aşaması olan eser incelemesi 

başlamış olur. Belirlenen tarihlere kadar jüri üyeleri olumlu veya 

olumsuz şeklindeki oylarını sistem üzerinden kullanarak adayı 

değerlendirirler. Bu aşamada başarılı sayılanlar (çoğunluğun 

olumlu oyunu alanlar) sözlü sınava girmeye hak kazanırlar. Sözlü 

sınav tarihini ve yerini yönetici sisteme girer ve yine benzer şekilde 

ilgililere iletilir. Şekil 11’de bir aday için atanan jüri üyeleri listesi 

ile sınav tarihi atama sayfası görülmektedir. 

Sözlü sınav ilgili yönetmeliğe göre yapıldıktan sonra jüri heyeti 

başkanı olarak seçilen kişi bu sınavın sonuçlarını da sisteme girer. 

Otomasyon, başarılı olarak “Doçent” unvanı almaya hak kazanan 

kişilerin bilgilerinden faydalanarak bu kişilerin “Doçentlik 

Belgelerini” yine otomatik olarak yazdırabilmektedir. 

 

III. SONUÇ 

 

Bu çalışmada Türkiye’deki doçentlik sınavı sistemi ile ilgili bazı 

problemleri çözmek üzere C# ile ASP.NET web programlama dili, 

Access veritabanı ve sayfa güncellemelerinin hızlı yapılabilmesi 

için AJAX [7] kullanılarak bir otomasyon hazırlanmıştır. 

Uygulama .NET Framework 3.5 ve üstü teknolojilerde ve 

ASP.NET 2.0 ve üstü altyapısı olan sunucularda çalışır [8]. Ayrıca 

sunucu bilgisayarlarda raporlama ve başarı sertifikalarının 

yazdırılabilmesi için Crystal Report desteğini de sağlamalıdır [5]. 

Bunlar kullanıcı tabanlı olmadıkları için adaylar veya jüri 

üyelerinin bilgisayarlarına ayrıca bir şey kurmalarına gerek yoktur. 

Adaylar ve jüri üyeleri  

 

 

 

bu sistem ile tüm bilgi ve belge iletişimini web tabanlı 

yaptıklarından hem çıktı ücretleri, hem posta masrafları azalmakta 

hem de işlemler haftalar değil saatler içerisinde 

halledilebilmektedir. Posta yolu kullanılmadığı için gecikme 

kaynaklı problemler de çözülmüş olmaktadır. 

Jüri üyesi atamada insan gücü yerine bilgisayarlar kullanıldığı 

için atamalar hem tarafsız hem de hızlı yapılabilmektedir. 

Bilgisayarlar tüm veritabanını daha hızlı tarayabildiklerinden en 

uygun jüri üyelerinin atanması daha mümkün olmaktadır. 

Atama işlemine kimsenin müdahale edememesi ve sonradan da 

değişiklik yapamaması adayların “taraflı atama” olabileceği 

hususundaki endişelerini de tamamen ortadan kaldırmaktadır. 

Posta ile değil de elektronik ortamda iletişim sağlandığı için -

yılda iki defa düzenlenen- doçentlik sınavının özellikle eser 

incelemesi bölümü için daha fazla zaman ayrılabilmekte, böylece 

seçimler ve oylamalar daha sağlıklı ve bilimsel yapılabilmektedir. 

 

NOT 

 

Hazırlanan bu yazılımın tanıtımının Üniversitelerarası Kurul’a 

(ÜAK) yapılması ve kurul tarafından bu yazılımın kullanılması için 

gerekli girişimlerde bulunulacaktır. 

 

TEŞEKKÜR 

 

Bu projede Microsoft firmasının anlaşmalı üniversitelere 

ücretsiz olarak verdiği Visual Studio 2008 program 

geliştirme platformu ve Adobe firmasının “Yazarlık 

Şekil 11: Jüri Listesi ve Sınav Tarih Bilgileri Sayfası 
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Eğitimi” adı altında ücretsiz olarak dağıttığı Adobe 

Dreamweaver programının CS4 sürümü kullanılmıştır. 
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