
HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARININ SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN 
BEYANNAME 

 

ADAYIN 

Adı Soyadı: 

Başvurduğu Fakülte/YO/MYO: 

Başvurduğu Kadro Unvanı:  

Halen Çalışmakta Olduğu Kurum: 

Cep Telefonu: 

İkamet Adresi: 

Profesör ve Doçent Adayları için:  

-ÜAK Başkanlığına Doçentlik Müracaat Dosyasını Teslim Tarihi: 

-Doçent Unvanını Aldığı Tarih: 

           İmza ve Tarih 

Beyanname Dosyasına Eklenecek Belgeler: 

1. Başvuru dilekçesi 

2. Doçentlik için ÜAK Başkanlığına yapmış olduğu müracaata ait başvuru dilekçesinin internet çıktısı 

3. Doçentlik Belgesi 

4. Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin eki olan puanlama ve 

değerlendirme çizelgesinin doldurulmuş hali (EK-1) ile web sayfasında örneği doldurulmuş EK-2 Örnek 

form 

5. Yabancı Dil Belgesi 
6. Adayın, Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde belirtilen alana 

özgü asgari başvuru koşulları ile ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda aranan ilan şartlarını 
sağladığını gösterir belgeler  

7. Dr. Öğretim üyesi kadrosuna başvuran adaylar için ilan edilen kadronun alanına özgü asgari başvuru 
koşullarında yer alan yayınların listesi ve tarandıkları indeksi gösterir belgeler 

8. Profesör kadrosuna başvuran adaylar için doçent olduğu döneme ait ÜAK’ın asgari başvuru şartlarını 
gösterir belge  

9. Profesör kadrosuna başvuran adaylar için doçentlik unvanını almaya hak kazandığı tarihten sonra 
yayınlanan başlıca eseri ve tarandığı indeksi gösterir belge 

10. Projelerin listesi ve verildiği kurum/kuruluştan projenin adını, tamamlandığını (başlama ve bitiş tarihi) 
veya devam etmekte olduğunu ve adayın projedeki görevini (yürütücü/araştırmacı) gösterir belge  

11. Akademik Kadrolara Yükseltilme ve Atamalarda Esas Alınacak Puanlama ve Değerlendirme Çizelgesinde 
puan değeri olan Akademik faaliyetler için belgeler 

a. Makaleler, kitaplar, girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetleri, bilimsel toplantı faaliyetleri, ödüller vb 
akademik faaliyetler için doçentlik kadrosuna başvuranların doçentlik başvuru tarihinden 
öncesi ve sonrasını belirtecek şekilde, profesörlük kadrosuna başvuranların doçentlik unvanını 
almaya hak kazandığı tarihten sonra faaliyet listesi ve kanıtlayıcı belgeleri (Örn: Yayınların ilk 
sayfası ve tarandığı indeksi gösteren belgelerin eklenmesi)   

b. Bildirilen atıfların (50 puan) belgelendirilmesi (profesörlük kadrosuna başvuranlar için 
doçentlik unvanını almaya hak kazandığı tarihten sonra yapılan atıflar) 

12. Akademik Kadrolara Yükseltilme ve Atamalarda Esas Alınacak Puanlama ve Değerlendirme Çizelgesinde 
puan değeri olan Eğitim-Öğretim ve İdari faaliyetler için ilgili birimden alınan belgeler 

*Eksik belge verilmesi durumunda sorumluluk başvuru sahibine aittir. 
*Profesör kadrosuna başvuran adaylar için Beyanname Dosyası Değerlendirilmesi, adayın doçentlik unvanını 
almaya hak kazandığı doçentlik başvuru dönemine ait temel alanları ile ilgili ÜAK’ın belirlediği asgari başvuru 
koşullarına göre yapılır. 


