
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
 
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN DOSYA HAZIRLAMA DÜZENİ 
 

1. Özgeçmiş ( Aşağıdaki alt başlıklar halinde düzenlenecektir.) 
1.1. Adı Soyadı 
1.2. Doğum yeri ve tarihi 
1.3. Bildiği yabancı diller 
1.4. Eğitimi (Tarihleri ve yerleri) 
1.5. Çalıştığı Kurumlar (Tarihleri ile birlikte) 
1.6. Lisans ve Lisansüstü eğitimde verdiği dersler 
1.7. İdari görevler, bilimsel kuruluşlara üyelikler, aldığı ödüller. 
1.8. Doktora yaptığı anabilim dalı 

2.  Yabancı Dil Belgesi 
3.  Doktora / Yeterlik Belgesi 
4.  AYÖK Belgesi 
5.  KTÜN Atanma ve Yükseltme Ölçütleri Puan Tablosu ile ilgili doldurulmuş form (Aday bu tabloya göre puanlarını 

doldurup başvuru için gerekli şartları yerine getirdiğini yazılı olarak beyan edecektir.) 
6.  Tezler: Dosyaya sadece tezin kapağı, içindekiler sayfası, özeti ve tezin kabulüne dair belge ya da diploma 

konacaktır. Tezdeki bilgilerden yararlanılarak hazırlanan yayınlanmış makale, bildiri veya kitaplar belirtilecektir. 
7.  Yayınlar ve Diğer Aktiviteler: KTÜN Atanma ve Yükseltme Ölçütleri Puan Tablosu’nda verilen alt başlıklarının 

sırasına uyularak düzenlenecektir. Impact faktörünü belirten ve/veya gösteren indeks değerine ilişkin belge yayına 
eklenecektir. Aynı yayın bildiri ya da makale olarak verilmiş ise belirtilecektir. Bu etkinliklerde puanlamaya tabi 
tutulacaktır. Alanı dışındaki yayın ve etkinliklerle ilgili bilgiler dosyaya konulmayacaktır. Atıflarla ilgili indeks raporu 
veya atıf yapılan eserin ilk sayfası ve atıf yapıldığını gösterir sayfa eklenecektir. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DOÇENTLİK VE PROFESÖRLÜK KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN DOSYA HAZIRLAMA DÜZENİ 
 

1. Özgeçmiş ( Aşağıdaki alt başlıklar halinde düzenlenecektir.) 
1.1. Adı Soyadı 
1.2. Doğum yeri ve tarihi 
1.3. Bildiği yabancı diller 
1.4. Eğitimi (Tarihleri ve yerleri birlikte) 
1.5. Çalıştığı Kurumlar (Tarihleri ile birlikte) 
1.6. Lisans ve Lisansüstü eğitimde verdiği dersler 
1.7. İdari görevler, bilimsel kuruluşlara üyelikler, aldığı ödüller. 
1.8. Doktora yaptığı anabilim dalı 

2. Onaylı Doçentlik Belgesi 
3. AYÖK Belgesi 
4. KTÜN Atanma ve Yükseltme Ölçütleri Puan Tablosu ile ilgili doldurulmuş form (Aday bu tabloya göre puanlarını 

doldurup başvuru için gerekli şartları yerine getirdiğini yazılı olarak beyan edecektir.) 
5. Başlıca Araştırma Eseri (Profesörlük İçin) 
6. Yayınlar ve Diğer Aktiviteler: KTÜN Atanma ve Yükseltme Ölçütleri Puan Tablosunda verilen alt başlıklarının 

sırasına uyularak düzenlenecektir. Impact faktörünü belirten ve/veya gösteren indeks değerine ilişkin belge yayına 
eklenecektir. Aynı yayın bildiri ya da makale olarak verilmiş ise belirtilecektir. Bu etkinlikler de puanlamaya tabi 
tutulacaktır. Çalışma alanı dışında yapılan yayınlar dosyaya konulmayacaktır. Profesör adayları için yayınlar 
doçentlik öncesi (Başarılı olduğu doçentlik unvan sınavı için verilen dosyada yer alanlar.) ve doçentlik sonrası 
yapılanlar şeklinde sıralanacaktır. Eksik belge ile beyan edilen faaliyetler değerlendirme dışında tutulur. 
 


