
1 
 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROSUNA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN 

DOSYA HAZIRLAMA İLKELERİ 
I. DOSYA İÇERİĞİ 

     KAPAK 
 İÇİNDEKİLER 
1. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ 
2. DİPLOMALAR (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Mezuniyet Belgeleri, Doçentlik Belgesi 

fotokopileri) 
3. TEZLER (Doktora / Uzmanlık Tezi veya Tezin Kapak ve Onay Sayfaları ile Özeti) 
4. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROSUNA ATANMA İÇİN GEREKLİ ASGARİ 

KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU (BEYANNAME) 
5. ZORUNLU KOŞULLARDA BELİRTİLEN BİLİMSEL ETKİNLİKLER İÇİN İLGİLİ MATERYAL ve 

RESMİ BELGELER 
6. SEÇENEKLİ ETKİNLİKLER İÇİN İLGİLİ MATERYAL ve RESMİ BELGELER 

II. DOSYANIN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK TEMEL ÖZELLİKLER  

1.Bildirim Formu (Beyanname); “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve 
Yükseltilme İlkeleri” doğrultusunda eksiksiz olarak doldurulmalı, Zorunlu Koşullar ve Seçenekli 
Etkinlikler için uygun kodlama yapılmalı, gerekli açıklamalar yazılmalı ve imzalanmalıdır. 

2.Beyannamede belirtilen Zorunlu Koşullar ve Seçenekli Etkinliklerin her biri için ilgili kurum ya da 
birimlerden alınmış resmi onaylı tüm belgeler, beyannamede verilen sıraya uygun ve kodlanmış 
olarak dosyaya yerleştirilmelidir. 

3.Gerekli tüm belgeler dosyaya basılı metin olarak konulmalıdır.  
4.Aynı etkinlik hem Zorunlu Koşulları hem de Seçenekli Etkinlikleri sağlamak için kullanılmamalıdır. 
5.Doçentlik Kadrosuna Atanma için Doktora/Uzmanlık sonrası yapılan bilimsel etkinlikler, 

Profesörlük Kadrosuna Yükseltilme ve Atanma için Doçentlik unvanı alındıktan sonra 
gerçekleştirilen bilimsel etkinlikler ile başlıca araştırma eseri beyannamede açıkça belirtilmiş 
olmalıdır. 

6.Doçentlik Kadrosu için Doktora/Uzmanlık sonrası ilgili bilim alanında en az dört yıl, Profesörlük 
Kadrosu için Doçentlik unvanı alındıktan sonra en az altı yarıyıl üniversitelerde eğitim-öğretim ve 
araştırma faaliyetlerine katkıda bulunulduğunu gösterir resmi onaylı kurum yazısı dosyaya 
konulmalıdır. 

7.Tüm belgelerde aday adının geçtiği yerler fosforlu kalemle işaretlenmelidir. 
8.Yabancı Dil Belgesi/Belgeleri dosyada bulunmalıdır. 
9.Bilimsel makalelerin tam metinleri ile yayımlandığı dergilerin kapak ve içindekiler sayfalarının 

fotokopileri, derginin tarandığı uluslararası/ulusal alan indeksleri ve hakemli bir dergi olduğunu 
belirten belgeleri, varsa hakem listesi mutlaka dosyada bulunmalıdır. 

10.Uluslararası/ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildirilerin tam metni/özeti, sözlü/poster 
sunum olduğu, aday tarafından sunulup sunulmadığı, katılım belgesi, bilimsel toplantının niteliği, 
düzenleme ve bilimsel değerlendirme kurulu, toplantı programı ve adayın programdaki yerini 
belirten belgeler dosyaya konulmalıdır. 

11.Uluslararası/ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap/kitap bölümü/kitap çevirisi/monografik 
çalışmaya ilişkin materyal ile kitabı tanımlayıcı (yayım yeri, yılı, ISBN numarası, içindekiler vb.) 
bilgiler dosyada bulunmalıdır. 

12.Editörlük, editör yardımcılığı, misafir editörlük, yayın kurulu üyeliği, düzenleme ve bilimsel 
değerlendirme komitesi üyeliği ve hakemlik gibi etkinliklere ilişkin tanımlayıcı belgeler dosyaya 
konulmuş olmalıdır. 

13.Alanı ile ilgili Eğitim-Araştırma Etkinlikleri kapsamında bir defada en az üç ay süre ile yurt dışında 
bulunan adayların, görevlendirme ve belirtilen süre yurt dışında kaldığını gösterir resmi kurum 
belgeleri dosyaya konulmalıdır. 
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14.Yurtdışı bursu kazanan adaylar gerekli resmi belgeleri dosyaya koymalıdır. 
15.“h faktörü”, WoS veya Scopus veri tabanı esas alınarak belgelendirilmelidir. 
16.Seçenekli Etkinlik için makalenin yayınlandığı derginin “Önem Faktörü (Impact Faktör)”ünü 

gösterir belge dosyada bulunmalıdır. 
17.Adayın bilimsel çalışmalarına/kitaplarına yapılan atıflara ilişkin tarama belgesi, yayınlar vb. 

belgeler dosyaya konularak atıf yapılan yerler fosforlu kalemle işaretlenmelidir. 
18.Lisansüstü öğrenimle ilgili tez yönetimi, danışmanlık, TİK üyeliği ve tez jüri üyeliği gibi etkinliklere 

ilişkin ilgili Enstitülerden alınmış resmi belgeler dosyaya konulmalıdır. 
19.Bir araştırma/uygulama projesinde yürütücü/yardımcı araştırmacı olarak alınan görevleri belirtir 

resmi belgeler dosyaya konulmuş olmalıdır.  
20.Ankara Üniversitesi web sayfası üzerinden kullanıma açılan ders veya uzaktan eğitim materyali 

ile buna ilişkin gerekli belgeler dosyada bulunmalıdır. 
21.Diğer Seçenekli Etkinlikler için etkinliğin niteliğini açık ve net olarak belirtecek resmi belgeler 

dosyada bulunmalıdır. 
22.Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı ile Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel 

Alanları için gerekli puanlama, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve 
Yükseltilme İlkeleri doğrultusunda Beyanname üzerinde gösterilmelidir. 

 
III. DOSYA HAZIRLAMADA KULLANILACAK ADAY KONTROL LİSTESİ 

Dosyaya kapak yapıldı. 
İçindekiler sayfası düzenlendi. 
Özgeçmiş ve Eserler Listesi konuldu. 
Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Mezuniyet Belgeleri/Doçentlik Belgesi konuldu. 
Doktora/Uzmanlık Tezi veya Tezin Kapak ve Onay Sayfaları ile Özeti konuldu. 
Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu (Beyanname) eksiksiz olarak 
dolduruldu ve imzalandı. 
Beyannameye uygun olarak tüm belgelere kod verildi ve dosyada sıralandı. 
Aynı etkinlik, hem Zorunlu hem de Seçenekli Etkinlik koşullarını sağlamak için kullanılmadı. 
Tüm belgelerde aday adının geçtiği yerler fosforlu kalemle işaretlendi. 
Yardımcı Doçentlik ve Doçentlik Kadrosuna Atanma için Doktora/Uzmanlık Tezinin 
tamamını veya bu tezden üretilmiş ve hakemli bir dergide yayımlanmış tam metinli makale 
ile dergiye ilişkin gerekli belgeler konuldu. 
Doçentlik Kadrosuna Atanma için Doktora/Uzmanlık sonrası ilgili bilim alanında en az dört 
yıl çalıştığını belirtir resmi onaylı kurum belgesi konuldu. 
Profesör Kadrosuna Yükseltilme ve Atanma için Doçent unvanı alındıktan sonra en az altı 
yarıyıl üniversitelerde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine katkıda bulunduğunu 
belirtir resmi onaylı kurum belgesi konuldu. 
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına ilişkin resmi belge konuldu. 
Tam metinli araştırma makalelerinin yayımlandığı dergilerin kapak ve içindekiler 
sayfalarının fotokopileri ile tarandığı indekslere ilişkin belgeler veya hakemli bilimsel dergi 
olduğunu belirtir belgeler dosyaya konuldu. 
Doçentlik Kadrosuna Atanma için son beş yılda yayımlanan en az iki makale (Fen, 
Mühendislik ve Sağlık Bilim Alanları için birisi SCI kapsamında yayımlanan makale olmalıdır) 
beyannamede belirtildi. 
Profesörlük Kadrosuna Yükseltilme ve Atanma için Doçent unvanı alındıktan sonra 
yayımlanan makaleler, kitaplar, bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler ile başlıca araştırma 
eseri beyannamede belirtildi. 
Uluslararası/ulusal bilimsel toplantılardaki bildirilerin sözlü sunum/poster sunum olduğu ve 
bizzat aday tarafından yapıldığına ilişkin belgeler ile bildirilerin tam metin/özet metinleri 
dosyaya konuldu.  
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Bildirilerin sunulduğu her bir uluslararası/ulusal bilimsel toplantıya ilişkin kapak sayfası, 
içindekiler, program sayfası, düzenleme ve bilimsel değerlendirme kurulu, katılım belgesi 
ve varsa davet yazıları konularak adayın sunum yaptığını gösterir yerler belgeler üzerinde 
işaretlendi. 
Uluslararası/ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap/kitap bölümü/kitap 
çevirisi/monografik çalışmaya ilişkin materyal ile kitabı tanımlayıcı (yayım yeri, yılı, ISBN 
numarası, içindekiler vb.) bilgiler dosyaya konuldu. 
Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atanma için alanı ile ilgili Eğitim-Araştırma Etkinlikleri 
kapsamında bir defada en az üç ay süre ile bilim dünyasında ileri bir yurt dışı merkezde 
çalışma deneyimine sahip olduğunu belirtir tüm resmi belgeler konuldu. 
Seçenekli Etkinlik Listesinde yer alan faaliyetler kodları ile birlikte Beyannamede belirtildi 
ve her bir etkinlik için gerekli tüm belgeler kodları belirtilerek sırasıyla dosyaya konuldu. 
Doçentlik Kadrosuna Atanma için Seçenekli Etkinlik Listesinde belirtilen faaliyetlerden 
Doktora/Uzmanlık sonrası gerçekleştirilenler beyannamede işaretlendi. 
Profesörlük Kadrosuna Yükseltilme ve Atanma için Seçenekli Etkinlik Listesinde belirtilen 
faaliyetlerden Doçent unvanı alındıktan sonra gerçekleştirilenler beyannamede işaretlendi. 
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı ile Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel 
Alanları için gerekli puanlama, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve 
Yükseltilme İlkeleri doğrultusunda Beyanname üzerinde gösterildi. 

 
Adayın Adı ve Soyadı 

 
 
 

Tarih ve imza 

 
Başvurulacak ABD ve Kadro 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


