AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ UYGUNLUK BEYAN FORMU
(MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Adaylarca Doldurulacak Alanlar
(*İşaretlediğiniz Kriterlere İlişkin Resmi Belgeleri Başvuru
Dosyanıza Koyunuz)

√TEMEL KRİTERLER
(Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna
yükseltilmek ve atanmak için
aşağıda belirtilen temel kriterlerin
tümünü sağlamış olmak gerekir.)

Akademik Yükseltilme Ve
Atanma Kriterleri
Değerlendirme Komisyonunca
Doldurulacak Alanlar

Sağladığınız
Kriterleri
İşaretleyiniz *

Uygun

Uygun Değil

1

Doktora unvanı aldıktan sonra en az iki
yıl geçmiş olmak. (Doktorasını
yurtdışında bir üniversiteden alanlar
veya doktora sonrası en az 1 yıllık
süreyi yurt dışındaki eğitim ve araştırma
kurumlarında geçirenlerde bu şart
aranmaz.)

□

□

□

2

Yabancı dil sınavından en az 65 almış
olmak. (YKS Kılavuzunda, öğretim
dilinin en az %30 İngilizce olduğu
belirtilen bölümler için bu sınava
İngilizceden girmiş ve en az 80 almış
olmak.)

□

□

□

3

SCI/SCI-Expanded/SSCI/AHCI
tarafından taranan dergilerde, alanında,
en az birinde birinci veya ikinci isim
olmak koşuluyla toplam üç özgün tam
araştırma makalesi yayımlamak.

□

□

□

4

Yurtiçinde aynı üniversitenin aynı
bölümünde lisans, yüksek lisans ve
doktora yapmış adayların bu kadroya
başvurabilmeleri için farklı bir üniversite
veya araştırma kurumu veya Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı
AR-GE merkezi bulunduran işletmede
en az altı ay tam zamanlı ve araştırma
amaçlı olarak çalışmış olması gerekir.
(Yurtdışı dâhil)

□

□

□

Kriter
No

AD SOYAD:
TARİH/İMZA:

AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ UYGUNLUK BEYAN FORMU
(MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Kriter
No

1

2

√YARDIMCI KRİTERLER
(Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna
yükseltilmek ve atanmak için
aşağıda belirtilen on dokuz yardımcı
kriterin en az üçünü sağlamış olmak
gerekir. (Madde 4, 16 iki kez
sağlandığında en fazla iki kriter
yerine geçebilir.))
Alanı ile ilgili olarak, Yükseköğretim
Kurumlarında en az bir yıl eğitim
programı dâhilinde tam zamanlı ders
vermiş olmak. (Yurtdışı dâhil)
Yabancı dil sınavından en az 80 almış
olmak. (YKS Kılavuzunda, öğretim
dilinin en az %30 İngilizce olduğu
belirtilen bölümler için bu sınava
İngilizceden girmiş ve en az 90 almış
olmak.)

3

En az beş atıf almış olmak. (Atıf sayısı
on ve üzeri olanlarda iki yardımcı kriter
sağlanmış sayılır.)

4

Temel kriterlere ek olarak, SCI/SCIExpanded/SSCI/AHCI tarafından
taranan dergilerde en az iki özgün tam
araştırma makalesi yayımlamış olmak.

5

Temel kriterlere ek olarak, ulusal
indekste taranan dergilerde en az üç
özgün tam araştırma makalesi
yayımlamış olmak.

6

Yukarıdakilere ek olarak, Gazi
Üniversitesi Senatosunca onaylanan
dergilerde en az iki makale yayımlamış
olmak.

7

Ulusal kitap/kitap bölümü yazmış
olmak. (Yardımcı ders kitabı dâhil)

8

Uluslararası kitap/kitap bölümü yazmış
olmak.

9

Ulusal kitap editörlüğü yapmış olmak
veya ulusal indekste taranan dergilerde
editör/ editör yardımcılığı yapmış veya
yapıyor olmak.

AD SOYAD:
TARİH/İMZA:

Sağladığınız
Kriterleri
İşaretleyiniz *

Uygun

Uygun Değil

□
□
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□□
□
□
□
□
□
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AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ UYGUNLUK BEYAN FORMU
(MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Kriter
No

10

11

12

√YARDIMCI KRİTERLER
(Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna
yükseltilmek ve atanmak için
aşağıda belirtilen on dokuz yardımcı
kriterin en az üçünü sağlamış olmak
gerekir. (Madde 4, 16 iki kez
sağlandığında en fazla iki kriter
yerine geçebilir.))
Uluslararası kitap editörlüğü yapmış
olmak veya uluslararası indekste
taranan dergilerde editör/editör
yardımcılığı yapmış veya yapıyor
olmak.
Ulusal bilimsel toplantılarda bildirisi
olmak veya ulusal bilimsel toplantılara
davetli konuşmacı olarak katılmış olmak
ya da ulusal bilimsel toplantılarda
başkan, başkan yardımcısı olmak veya
bilimsel sekretarya yürütmek.
Uluslararası bilimsel toplantılarda
bildirisi olmak veya uluslararası bilimsel
toplantılara davetli konuşmacı olarak
katılmış olmak ya da uluslararası
bilimsel toplantılarda başkan, başkan
yardımcısı olmak veya bilimsel
sekretarya yürütmek.

13

Ulusal/uluslararası projede yönetici,
danışman/uzman veya araştırmacı
olarak yer almak.

14

Ödül almış olmak.

15

Doktora sonrası, Yükseköğretim
Kurumu veya bir enstitü tarafından
verilen kabule bağlı olarak, yurtdışında
bulunmak koşuluyla, alanında, en az üç
ay akademik çalışmalar (belgelenmek
kaydıyla; bilimsel araştırmaya dâhil
olmak, ulusal/ uluslararası bildirisi
olmak, indekslerde taranan dergilerde
makale yazmış olmak veya ders
vermek gibi bilimsel faaliyetler) yapmak.

16

Alanı ile ilgili olarak, tescil edilen; ulusal
incelemeli patentte/Avrupa patentinde/
yurtdışı patentte buluş sahibi
olmak/tescil edilen
ulusal/uluslararası/yurtdışı endüstriyel
tasarımda tasarımcı olmak.

AD SOYAD:
TARİH/İMZA:

Sağladığınız
Kriterleri
İşaretleyiniz *

Uygun

Uygun Değil
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□
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AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ UYGUNLUK BEYAN FORMU
(MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Kriter
No

√YARDIMCI KRİTERLER
(Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna
yükseltilmek ve atanmak için
aşağıda belirtilen on dokuz yardımcı
kriterin en az üçünü sağlamış olmak
gerekir. (Madde 4, 16 iki kez
sağlandığında en fazla iki kriter
yerine geçebilir.))

17

İkinci bir dilde girilen yabancı dil
sınavından en az 65 almış olmak.

18

En az bir yıl süreyle idari görev yapmış
olmak.

19

Belgelendirilmek kaydıyla,
patent/endüstriyel tasarım/tez veya
proje çıktısı sanayide uygulamaya
geçirilmiş veya ticarileştirilmiş olmak.

AD SOYAD:
TARİH/İMZA:

Sağladığınız
Kriterleri
İşaretleyiniz *

Uygun

Uygun Değil

□
□
□

□
□
□

□
□
□

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINA

………..................tarihinde, Resmi Gazetede yayımlanan.............................................
Fakültesi/Yüksekokulu/MeslekYüksekokulu...................................................................Bölümü
.................................................................Anabilim dalı .....…..............………… kadrosu
ilanına başvuru yapmak istiyorum.
Yayımlanan ilanda yer alan Genel Açıklamalar kısmını okudum ve anladım. Buna
göre başvurumun ilgili alanda yer alan, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine uygun
olduğunu, uygun olmadığı takdirde başvurumdan ve başvurumdan kaynaklanan tüm
haklarımdan feragat ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.
Tarih:

AD SOYAD
İMZA

