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ÜNĐVERSĐTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI 

DOÇENTLĐK ESER ĐNCELEME RAPORU 
(Bu rapor ve ekinde hazırlanacak inceleme raporu 2 kopya olarak düzenlenecektir.) 

MÜHENDĐSLĐK TEMEL ALANI 
 

Değerlendirme Yapan Profesör         Aday 
 
Adı Soyadı:_____________________   Adı Soyadı: ________________________ 
 
Üniversite: _____________________   Üniversite: ________________________   
 
Fakülte/YO:____________________    Başvuru Yılı-Dönemi:_______________ 
 
E-Posta:      ____________________   Bilim Alanı Kodu-Adı:_________________                        
 
 
ASGARĐ KOŞULLARA1 UYGUNLUĞUN ĐNCELENMESĐ 

Koşul Eser No2 
SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde başlıca yazar olarak 
yayımlanmış özgün makale (En az bir tane)  

 

SCI-Expanded veya SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış 
özgün makale (En az iki tane) 

 

 
Adayın başlıca yazar olarak yayımladığı makale, yaptığı lisansüstü tez(ler)den: 
 

 ÜRETĐLMEMĐŞTĐR     ÜRETĐLMĐŞTĐR 
 
Aday, asgari başvuru koşullarını, doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik 
unvanını aldıktan sonra yaptığı, yukarıda belirtilen eser(ler) ile: 
 

 SAĞLAMIŞTIR       SAĞLAMAMIŞTIR  
(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır. 

             Kısa bir gerekçe yazılacaktır.) 
 

BĐLĐMSEL ĐNCELEME 
Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu 
anlamına gelmemektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri etik, nicelik, nitelik ve 
başvurulan doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki 
sonuca varılmıştır: 

 Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur. 

 Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur. 

 ĐNTĐHAL iddiası nedeni ile Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 7. maddesi uyarınca inceleme 
yapılması. 

 ĐNTĐHAL DIŞINDA YAYIN VE ARAŞTIRMA ETĐĞĐNE AYKIRILIK iddiası nedeni ile 
Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 7. maddesi uyarınca inceleme yapılması. 

 Adayla ilgili herhangi bir tez çalışmasında danışmanlık ilişkiniz veya doçentlik sınavını objektif 
olarak yapmanıza engel olacak herhangi bir neden var ise (hısım,davalı/davacı, karşılıklı disiplin 
soruşturması, menfaat ilişkisi) değerlendirme yapmayınız. Lütfen Đade ediniz. 
 
 
Đmza: _________________________       Tarih: _________________________ 
 
 
1 Üniversitelerarası Kurul tarafından saptanan asgari koşullar formun arka sayfasında  belirtilmiştir. 
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır. 
3 Aday BAŞARILI bulunduğunda “eserlerin bilime yenilik getirme,yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya 
bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama” konularını esas alan bir rapor, aday BAŞARISIZ 
bulunduğunda gerekçeli bir rapor yazılacaktır. 

 



 
 

MÜHENDĐSLĐK TEMEL ALANI BAŞVURU KOŞULLARI 
(KOŞUL NO: 91) 

Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili SCI-Expanded veya SSCI kapsamındaki dergilerde 
toplam en az üç özgün makale (editöre mektup, özet, derleme, teknik not ve kitap kritiği 
hariç) yayımlamış olmak. Bu makalelerden, adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş en 
az birini, SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde başlıca yazar* olarak yayımlamış olmak. 

 
*Başlıca yazar : Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak tanımlanır: 
 
a) Tek yazarlı makale, 
b) Danışmanlığını yaptığı lisansüstü ögrenci(ler) ile birlikte yazılmış makale, 

 
 

BAŞVURU KOŞULLARI ĐLE ĐLGĐLĐ KISA BĐLGĐLER 
 

Başvuruların öncelikle asgari koşullar açısından incelenmesi, Üniversitelerarası Kurulca Temel 
Alanların özellikleri göz önüne alınarak kabul edilen asgari koşulları sağlamayan adayların 
başvurularının reddedilmesi gerekmektedir. Asgari koşulların sağlanması, adayın eser incelemesi 
aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmemektedir. 
 
Eser Đncelemesi yapılan adayın başvuru tarihinden sonra kabul edilen  veya yayımlanan yayınlar 
değerlendirmeye alınmamaktadır. 
 
Tüm Temel Alanlarda Başvuru Koşulunu sağlayan eserlerde yayımlanmış koşulu aranmakta yayıma 
kabul yazıları kabul edilmemektedir. (Elektronik ortamda basılmış görülen makaleler için DOI 
numarası almış olmak yeterlidir.)  
 
Eğer bir elektronik dergi, başvuru koşullarında belirtilen uluslararası endeksler tarafından taranan 
hakemli dergi ise bu dergide yayımlanan makaleler başvuru koşullarında sözü edilen eser olarak 
kabul edilir. Aynı şekilde, ulusal hakemli dergi tanımına uyan bir elektronik dergi varsa bu da kabul 
edilir. Eğer aday elektronik dergideki eserleri başvuru koşulu için takdim edemiyorsa bile bu eserleri 
diğer eserler ile birlikte değerlendirilmek üzere dosya içerisinde jüriye sunabilir. 
 
Doçentlik sınavlarının sağlıklı ve belirlenen takvim içinde yürütülebilmesi jüri üyelerinin adaylarla 
ilgili raporlarını belirlenen süre içerisinde bağlı bulundukları rektörlüğe göndermeleri ile mümkün 
olmaktadır. 

 
YÖNETMELĐK GEREĞĐ RAPORUNUZU ADAY SAYISI GÖZ ÖNÜNE ALINARAK  HER 
ADAY ĐÇĐN 1 AY ĐÇĐNDE  HAZIRLAMANIZ GEREKMEKTEDĐR. 

 
DOÇENTLĐK SINAV YÖNETMELĐĞĐNĐN 6.MD. SĐNĐN 2 BENDĐ UYARINCA BAŞVURU 
DOSYALARININ JÜRĐ ÜYESĐNE TESLĐM EDĐLDĐĞĐ TARĐH SIRASINA GÖRE VE DOSYA 
SAYISI ĐTĐBARĐYLE AZAMĐ BĐRER AYLIK SÜRELERDE HAZIRLANARAK SIRASIYLA 
ÜNĐVERSĐTE REKTÖRLÜĞÜ ARACILIĞI ĐLE ÜNĐVERSĐTELERARSI KURUL’A 
GÖNDERĐLMESĐ GEREKMEKTEDĐR.   
 
 

 
 
 


