
Harran Üniversitesi 

 Mühendislik Fakültesi  

Yardımcı Doçentlik Görev Süresinin Uzatılması ile İlgili Olarak 
Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu 

   
 

Adı Soyadı:  
Bölümü: 
Anabilim Dalı: 

Bir Önceki Atanma Tarihi: 
 
 

 

ASGARİ KOŞULLARA UYGUNLUK: 
  

Koşul Açıklama 

Bir önceki atama tarihinden sonra yayımlanmış 

olmak koşuluyla hakemli dergilerde birinci isim 

olmak üzere en az 1 (bir) makale, 

Makalenin Künyesi veya faaliyet 

raporundaki numarası: 

 

 

Akademik Kadrolara Yükseltilme ve Atama 

Esaslarına İlişkin Puan Çizelgesi dikkate alınarak bir 

önceki atama tarihinden itibaren en az 30 (otuz) 

puan sağlamak ve bunun en az %50'sinin (15 puan) 

Akademik Çalışmalar Bölümünün Makaleler alt 

başlığından sağlanması, 

 

Toplam Puan: 

Makaleler puanı: 

 

 

 
  
 

Yardımcı doçentlik görev süremin uzatılması ile ilgili olarak yürürlükteki “Harran 

Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar Ve Uygulama 

Esaslarında” belirtilen yukarıdaki koşulları SAĞLAMAKTAYIM/ SAĞLAYAMAMAKTAYIM.  
 

 
 

 
İmza: _________________________       Tarih:  

 
 

 

 
Eklenecek Belgeler:  

 

A. Hakemli dergilerde yayınlanmış makalenin birinci sayfasının, yayınlandığı derginin 

kapağının ve yayın kurulunu gösteren sayfalarının birer fotokopisi 

B. Akademik Kadrolara Yükseltilme ve Atama Esaslarına İlişkin Puan Çizelgesi 

C. Bir önceki atanma döneminde yapılan faaliyetlerle ilgili rapor (Faaliyet raporu) 

 
Not: Faaliyet raporunda “Akademik Kadrolara Yükseltilme ve Atama Esaslarına İlişkin 

Puan Çizelgesinde” belirtilen tüm faaliyetler çizelgede belirtilen numara ve sırasında 

detaylı olarak verilmelidir. 



AKADEMİK KADROLARA YÜKSELTİLME VE ATAMA ESASLARINA 

İLİŞKİN PUAN ÇİZELGESİ 

 

I. AKADEMİK ÇALIŞMALAR 

Tek isimli çalışmalarda yazar, puanın tamamını alır. İki isimli çalışmalarda birinci yazar puanın 

%60’ını, ikinci yazar %40’ını alır. Üç ve daha fazla isimli çalışmalarda birinci yazar puanın 

%50’sini, diğerleri ise kalan %50 puanı eşit olarak alır. 

 Puan Adet Toplam 

1. MAKALELER    

 Uluslararası atıf endeksleri tarafından taranan dergilerde 

yayınlanan makale 

40   

 Uluslararası atıf endeksleri tarafından taranmayan hakemli 

dergilerde yayınlanan makale  

25   

 Uluslararası atıf endeksleri tarafından taranan dergilerde 

yayınlanan vaka takdimi, çağrılı derleme, teknik not, 

tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu, editöre 

mektup vb. türü yayın 

20   

 Uluslararası atıf endeksleri tarafından taranmayan hakemli 

dergilerde yayınlanan vaka takdimi, çağrılı derleme, teknik 

not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu, editöre 

mektup vb. türü yayın 

10   

 Uluslararası hakemsiz dergilerde yayınlanan makale 10   

 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makale 20   

 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan vaka takdimi, çağrılı 

derleme, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön 

duyurusu, editöre mektup vb. türü yayın 

7   

 Ulusal hakemsiz dergilerde yayınlanan makale 2   

2. KİTAPLAR / (Bilim alanı ile doğrudan ilgili)       

  Uluslararası yayınlanan mesleki kitap yazarlığı veya 

editörlüğü 

50     

  Ulusal yayınlanan mesleki kitap yazarlığı veya editörlüğü 40     

  Uluslararası mesleki kitap bölüm yazarlığı 20     

  Ulusal yayınlanan mesleki kitap bölüm yazarlığı (en çok üç 

bölüm yazarlığı) 

10     

  Yardımcı ders kitabı 15     

  Ders notu 10     

  Çeviri kitap (en az 50 sayfadan oluşmalı- en çok üç kitap 

çevirisi) 

10     

  Uluslararası ansiklopedilerde madde yazarlığı (en çok üç 

madde yazarlığı) 

10     

  Ulusal ansiklopedilerde madde yazarlığı (en çok üç madde 

yazarlığı) 

5     

3. BİLDİRİLER       

  Makale düzeninde tam metni yayınlanmış uluslararası 

bildiri 

15     

  Özet metni yayınlanmış uluslararası bildiri 8     

  Tam metni yayınlanmış uluslararası poster bildiri 10     

  Özet metni yayınlanmış uluslararası poster bildiri 5     

  Makale düzeninde tam metni yayınlanmış ulusal bildiri 8     

  Özet metni yayınlanmış ulusal bildiri 4     



  Tam metni yayınlanmış ulusal poster bildiri 4     

  Özet metni yayınlanmış ulusal poster bildiri 4     

4. ATIFLAR (Yazarın kendisine yaptığı atıflar hariç)       

  Uluslararası kaynak kitaplarda ve uluslararası atıf 

endekslerince taranan dergilerde yayınlanan makalelerdeki 

her bir atıf için 

6     

  Ulusal kaynak kitaplar ve dergilerde yayınlanan 

makalelerdeki her bir atıf için 

2     

5. ARAŞTIRMA/UYGULAMA PROJESİ YÖNETİCİLİĞİ 
(Yürütücü tam puan alır. Yardımcı araştırıcılar için puanlama; toplam 

puan, yardımcı araştırıcı sayısına bölünerek hesaplanır)  

      

  Uluslararası destekli projeler (NATO, AB, BM, Dünya 

Bankası vb.) 

30     

  DPT, TÜBİTAK projeleri 20     

  Ulusal özel kuruluşlar ve vakıfların desteği ile yürütülen 

projeler 

5     

  Bakanlıkların desteği ile yürütülen projeler 8     

  Üniversite Araştırma Fonu desteği ile yürütülen projeler 8     

6. KONFERANS, SEMİNER, PANEL, AÇIK OTURUM 

(Tam metni ya da özeti bildiri kitabında yer almayan konuşmalar için 

geçerlidir. En fazla 5 faaliyet için puanlama geçerlidir) 

      

  Uluslararası çağrılı konuşma  8     

  Ulusal çağrılı konuşma  4     

  Uluslararası konuşmacı olarak katılım  6     

  Ulusal konuşmacı olarak katılım  3     

  Ulusal radyo ve televizyonda mesleki konularda konuşma 2     

7. BİLİMSEL TOPLANTILAR       

  1. Uluslararası bilimsel toplantı düzenleme       

  1.1. Düzenleme kurulu başkanlığı 15     

  1.2. Düzenleme kurulu üyeliği (n=üye sayısı) 15/n     

  1.3. Bilimsel toplantı sekreterliği 8     

  2. Ulusal bilimsel toplantı düzenleme       

  2.1. Düzenleme kurulu başkanlığı 8     

  2.2. Düzenleme kurulu üyeliği (n=üye sayısı) 8/n     

  2.3. Bilimsel toplantı sekreterliği 5     

8. EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİK (Her bir dergi için)    

  Uluslararası atıf endekslerince taranan bilimsel dergilerde 

editörlük  

20     

  Uluslararası atıf endekslerince taranan bilimsel dergilerde 

editör yardımcılığı veya editörler komitesi üyeliği  

10     

  Uluslararası bilimsel toplantı kitabı editörlüğü  15     

  Uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik, yayın kurulu 

üyeliği veya kitaplarda raportörlük 

7     

  Ulusal hakemli bilimsel dergilerde editörlük 10     

  Ulusal bilimsel dergilerde editör yardımcılığı veya editörler 

komitesi üyeliği  

5     

  Ulusal bilimsel toplantı kitabı editörlüğü  8     

28. MİMARLIK ANABİLİM DALLARINDA PROJE 

YARIŞMALARI 

   

 Uluslararası yarışmalarda birincilik ödülü  25   

 Uluslararası yarışmalarda diğer ödüller  15   



 Ulusal yarışmalarda birincilik ödülü  20   

 Ulusal yarışmalarda diğer ödüller 

(Birden fazla isim olması halinde, puanlar eşit olarak 

bölünür)  

10   

29. MİMARLIK ANABİLİM DALLARINDA JÜRİ VE KURUL 

ÜYELİKLERİ 

   

 Uluslararası ve ulusal yarışmalarda jüri üyelikleri  10   

 Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurullarında en az iki yıllık üyelik  

5   

34. ÖDÜLLER, PATENTLER, (Parasal teşvik ödülleri 

hariç)(Ortak ödül veya patentlerde puan ortak sayısına bölünür) 

      

  Uluslararası bilim ödülü 40     

  Ulusal bilim ödülü (TÜBİTAK, TÜBA , TDK vb.) ya da 

ilanlı ve jüri tarafından değerlendirilen ödüller 

25     

  Yabancı ülkelerden alınan patent 20     

  Ulusal patent ya da çeşit tescili 10     

35. ERASMUS PROGRAMINA KATILAN, PROJE YAPAN VE 

ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞININ YÜRÜTÜLMESİ 

 

2  
    

 

 

II. EĞİTİM - ÖĞRETİM FAALİYETLERİ 

1. EĞİTİM-ÖĞRETİMDE VERDİĞİ DERSLER (LİSANS, 

YÜKSEKLİSANS, DOKTORA)  

      

  Son iki yılda fiilen yapılan lisans ve lisansüstü haftalık her 

bir kredi ders için (ortak derslerde puan bölüşülür)  

2     

2. YÖNETİMİNDE YÜRÜTÜLEN ve TAMAMLANMIŞ OLAN 

TEZLER (varsa 2. Danışman için puanın yarısı) 

      

  Yüksek Lisans tezi  5     

  Doktora tezi  10     

3. JÜRİ ÜYELİKLERİ        

  Doktora yeterlik jürisi üyeliği  2     

  Doktora tez izleme komitesi üyeliği  3     

  Doktora tez jürisi üyeliği 3     

  Yüksek lisans tezi jürisi üyeliği 2     

  Yardımcı Doçentlik atama jürisi üyeliği 3     

  Uluslararası bilimsel yarışma jürisi üyeliği 10     

GENEL TOPLAM     

 

 



FAALİYET RAPORU 

Adı Soyadı:  
Bölümü: 
Anabilim Dalı: 
Bir Önceki Atanma Tarihi: 

 

I. AKADEMİK ÇALIŞMALAR 

1. MAKALELER 

 
1.1.Uluslararası atıf endeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan makaleler 

 

1.2.Uluslararası atıf endeksleri tarafından taranmayan hakemli dergilerde yayınlanan 

makaleler 

 

1.3.Uluslararası atıf endeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan vaka takdimi, 

çağrılı derleme, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu, editöre 

mektup vb. türü yayınlar 

 

1.4.Uluslararası atıf endeksleri tarafından taranmayan hakemli dergilerde yayınlanan vaka 

takdimi, çağrılı derleme, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu, 

editöre mektup vb. türü yayınlar 

 

 

1.5.Uluslararası hakemsiz dergilerde yayınlanan makaleler 

 

1.6.Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

 

 

1.7.Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan vaka takdimi, çağrılı derleme, teknik not, tartışma 

ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu, editöre mektup vb. türü yayınlar 

 

1.8.Ulusal hakemsiz dergilerde yayınlanan makaleler 

 

 

 

2. KİTAPLAR / (Bilim alanı ile doğrudan ilgili) 

 

2.1.Uluslararası yayınlanan mesleki kitap yazarlığı veya editörlüğü 

 

2.2.Ulusal yayınlanan mesleki kitap yazarlığı veya editörlüğü 

 

2.3.Uluslararası mesleki kitap bölüm yazarlığı 

 

2.4.Ulusal yayınlanan mesleki kitap bölüm yazarlığı (en çok üç bölüm yazarlığı) 

 

2.5.Yardımcı ders kitabı 

 

2.6.Ders notu 

 

2.7.Çeviri kitap  

 

 



2.8.Uluslararası ansiklopedilerde madde yazarlığı 

 

2.9.Ulusal ansiklopedilerde madde yazarlığı 

 

 

3. BİLDİRİLER 

 

3.1.Makale düzeninde tam metni yayınlanmış uluslararası bildiriler 

 

3.2.Özet metni yayınlanmış uluslararası bildiriler 

 

3.3.Tam metni yayınlanmış uluslararası poster bildiriler 

 

3.4.Özet metni yayınlanmış uluslararası poster bildiriler 

 

3.5.Makale düzeninde tam metni yayınlanmış ulusal bildiriler 

 

3.6.Özet metni yayınlanmış ulusal bildiriler 

 

3.7.Tam metni yayınlanmış ulusal poster bildiriler 

 

3.8.Özet metni yayınlanmış ulusal poster bildiriler 

 

 

4. ATIFLAR (Yazarın kendisine yaptığı atıflar hariç) 

 

4.1.Uluslararası kaynak kitaplarda ve uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde 

yayınlanan makalelerdeki atıflar 

 

4.2.Ulusal kaynak kitaplar ve dergilerde yayınlanan makalelerdeki atıflar 

 

5. ARAŞTIRMA/UYGULAMA PROJESİ YÖNETİCİLİĞİ 

 

5.1.Uluslararası destekli projeler (NATO, AB, BM, Dünya Bankası vb.) 

 

5.2.DPT, TÜBİTAK projeleri 

 

5.3.Ulusal özel kuruluşlar ve vakıfların desteği ile yürütülen projeler 

 

5.4.Bakanlıkların desteği ile yürütülen projeler 

 

5.5.Üniversite Araştırma Fonu desteği ile yürütülen projeler 

 

 

6. KONFERANS, SEMİNER, PANEL, AÇIK OTURUM 

 

6.1.Uluslararası çağrılı konuşma  

 

6.2.Ulusal çağrılı konuşma 

 

 

6.3.Uluslararası konuşmacı olarak katılım  



 

6.4.Ulusal konuşmacı olarak katılım  

 

 

6.5.Ulusal radyo ve televizyonda mesleki konularda konuşma 

 

 

7. BİLİMSEL TOPLANTILAR 

 

7.1.Uluslararası bilimsel toplantı düzenleme kurulu başkanlığı 

 

7.2.Uluslararası bilimsel toplantı düzenleme üyeliği  

 

7.3.Uluslararası bilimsel toplantı düzenleme sekreterliği 

 

7.4.Ulusal bilimsel toplantı düzenleme kurulu başkanlığı 

 

7.5.Ulusal bilimsel toplantı düzenleme kurulu üyeliği  

 

7.6.Ulusal bilimsel toplantı düzenleme sekreterliği 

 

 

8. EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİK  

 

8.1.Uluslararası atıf endekslerince taranan bilimsel dergilerde editörlük  

 

8.2.Uluslararası atıf endekslerince taranan bilimsel dergilerde editör yardımcılığı veya 

editörler komitesi üyeliği  

 

8.3.Uluslararası bilimsel toplantı kitabı editörlüğü  

 

8.4.Uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik, yayın kurulu üyeliği veya kitaplarda 

raportörlük 

 

8.5.Ulusal hakemli bilimsel dergilerde editörlük 

 

8.6.Ulusal bilimsel dergilerde editör yardımcılığı veya editörler komitesi üyeliği  

 

8.7.Ulusal bilimsel toplantı kitabı editörlüğü  

 

 

34. ÖDÜLLER, PATENTLER 

 

34.1. Uluslararası bilim ödülü 

 

34.2. Ulusal bilim ödülü (TÜBİTAK, TÜBA , TDK vb.) ya da ilanlı ve jüri tarafından 

değerlendirilen ödüller 

 

34.3. Yabancı ülkelerden alınan patent 

 

 

34.4. Ulusal patent ya da çeşit tescili 



 

35. ERASMUS PROGRAMINA KATILAN, PROJE YAPAN VE ÖĞRENCİ 

DANIŞMANLIĞININ YÜRÜTÜLMESİ 

 

 

II. EĞİTİM - ÖĞRETİM FAALİYETLERİ 

 

1. EĞİTİM-ÖĞRETİMDE SON İKİ YILDA FİİLEN VERİLEN DERSLER (LİSANS, 

YÜKSEKLİSANS, DOKTORA) 

 

 

 

2. YÖNETİMİNDE YÜRÜTÜLEN ve TAMAMLANMIŞ OLAN TEZLER 

 

 

 

3. JÜRİ ÜYELİKLERİ 

 

3.1.Doktora yeterlik jürisi üyeliği  

 

3.2.Doktora tez izleme komitesi üyeliği  

 

3.3.Doktora tez jürisi üyeliği 

 

3.4.Yüksek lisans tezi jürisi üyeliği 

 

3.5.Yardımcı Doçentlik atama jürisi üyeliği 

 

3.6.Uluslararası bilimsel yarışma jürisi üyeliği 
 


