DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi
alınacaktır.
Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden başlamak üzere 15 (onbeş) gündür. Kadrolara
müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki
“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” kriterlerine uygun olması
gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca
araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, öğrenim
belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi
ve belgeleri de pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel
Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.
Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri
dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik
belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde,
dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük
Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.
Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri
dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi,
öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1
takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir
belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuracaklardır.
İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38’ inci
maddesi uyarınca belirlenen % 20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim
üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce
kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuatın gereğini ve ilan
başvuru şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilenlerin başvuruları ile postayla
yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine
başvurabileceklerdir. Adaylar ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını
belgelendireceklerdir.
Doçent unvanına sahip olan adaylar doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuramazlar.
Daha önce Üniversitemizce açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup başvurusu halen
derdest olanlar ile herhangi bir kadro başvurusuyla ilgili yargı süreci devam edenlerin
başvuruları kabul edilmeyecektir.
Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi)
çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.
İlan olunur.
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Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Profesör(1)

1

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Endodonti

4

1

Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Felsefe Tarihi

Dr. Öğretim Üyesi(2)
Dr. Öğretim Üyesi(3)

1

1

Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğretim Üyesi(4)

1

1

Matematik

Uygulamalı Matematik

Dr. Öğretim Üyesi

(5)

1

1

(6)

1

1

Fen Fakültesi
Fen Fakültesi

Matematik

Geometri

Dr. Öğretim Üyesi

Fen Fakültesi

Fizik

Nükleer Fizik

Dr. Öğretim Üyesi(7)

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet

Profesör(8)

1

1

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İlahiyat Fakültesi

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet

Doçent

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Dr. Öğretim Üyesi(10)

1

1

İletişim Fakültesi

İletişim Bilimleri

Doçent(11)

1

1

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve
Sinema
Gazetecilik

Genel Gazetecilik

Dr. Öğretim Üyesi(12)

1

1

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Reklamcılık ve Tanıtım

Dr. Öğretim Üyesi(13)

5

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Profesör

(14)

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

(15)

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Dr. Öğretim Üyesi(17)

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Dr. Öğretim Üyesi(18)

1

1

Veteriner Fakültesi

Klinik Bilimler

Dr. Öğretim Üyesi(19)

4

1

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Profesör(20)

1

1

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu

Özel Eğitim
Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler

Genel Cerrahi
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Dölerme ve Suni
Tohumlama
Eğitim Programları ve
Öğretim
Zihin Engellileri Eğitimi
Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri Programı

(16)

Dr. Öğretim Üyesi(21)

1

1

Dr. Öğretim Üyesi(22)

1

1

(9)

AÇIKLAMALAR
1. Doçentliğini periodontoloji alanında almış olup diabet ve periodontal hastalıklar ile ilgili
çalışması olmak.
2. Endodonti uzmanı olup periapikal lezyonların kemik yoğunluğuna olan etkileri üzerine
araştırma yapmış olmak.
3. Doktorasını ilgili alanda yapmış olup epistemoloji ve skeptisizm konularında çalışmaları
olmak.
4. Doktorasını İngiliz kültürü ve edebiyatı alanında yapmış olmak.
5. Doktorasını ilgili anabilim dalında yapmış olup kısmi diferansiyel denklemlerin çözülmesi
konusunda çalışmaları olmak.
6. Doktorasını ilgili anabilim dalında yapmış olup yarı tensör demet teorisinde liftler üzerine
çalışmaları olmak.
7. Nükleer manyetik rezonans alanında çalışmaları olmak.
8. Şiddet, göç, çocuk ve gençler konularında bilimsel çalışmaları olmak.
9. Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olup yaşlılık konusunda çalışmaları olmak.
10. Doktorasını ilgili alandan yapmış olup Abbasi dönemi din politikalarıyla ilgili çalışmaları
olmak.
11.Doçentlik unvanını iletişim çalışmaları alanından almış olup yeni medya ve yeni iletişim
teknolojileri konusunda uygulamalı çalışmaları olmak.
12. Doktorasını ilgili alandan yapmış olup basın ve reklam metinleriyle ilgili çalışmaları
olmak.
13. Doktorasını ilgili alandan yapmış olup sosyal medya ve siyaset alanında çalışmaları olmak.
14. İlgili alanda doçent olup psikofarmakoloji ve kardiyovasküler farmakoloji alanlarında
çalışmaları olmak.
15. Tıpta uzmanlığını ilgili alanda almış olup karaciğer organ nakli konusunda deneyimli
olmak
16. Tıpta uzmanlığını ilgili alanda almış olup karaciğer organ nakli konusunda deneyimli
olmak
17. Tıpta uzmanlığını ilgili alanda almış olup port kateter yerleştirme ve gebelik ile ilgili
çalışmaları olmak.
18. Tıpta uzmanlığını ilgili alanda almış olup çocuk nöroloji yan dal uzmanı olmak.
19. Doktorasını ilgili alanda yapmış olup sığırlarda süperovulasyon ve embriyo transferi konusunda
çalışmaları olmak.
20. Doçentliğini eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında almış olup eğitim ve mizah konusunda
çalışmaları olmak
21. Doktorasını ilgili alanda yapmış olup matematik güçlüğü konusunda çalışmaları olmak.
22. Doktorasını fizik mühendisliği alanında yapmış olup yayın ve çalışmalarında tıbbi
görüntüleme veya nükleer tıpta kullanılabilir radyoaktif elementlerden kullanmış olmak.

