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Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak öğretim
üyesi (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacak olup, kadrolara yapılacak başvuru
ile ilgili şartlar aşağıda belirtilmiştir.
A-PROFESÖR KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI
1-Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca
araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, öğrenim
belgelerinin onaylı sureti, 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.
2-2547 sayılı Kanunda belirtilen
değerlendirmeye alınmayacaktır.

koşulları

sağlayamayan

adayların

başvuruları

B-DOÇENT KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI
1-Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri
dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgelerinin onaylı sureti, 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.
2-2547 Sayılı Kanunda belirtilen
değerlendirmeye alınmayacaktır.

koşulları

sağlayamayan

adayların

başvuruları

C-DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI
1-Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar başvurulan anabilim dalını belirten
dilekçelerine; nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi,
öğrenim belgelerinin onaylı sureti, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınları 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.
2-Doçent unvanına sahip adaylar doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuramazlar.
3-2547 Sayılı Kanunda belirtilen
değerlendirmeye alınmayacaktır.

koşulları

sağlayamayan

adayların

başvuruları

D-GENEL ŞARTLAR
1- Adayların Üniversitemiz profesör ve doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire
Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için ilgili birime şahsen başvuruda bulunmaları
gerekmektedir. 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 geçersiz sayılacaktır.
Adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir. 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.
2- Üniversitemize atanmaya hak kazananların atamalarının yapılabilmesi için adayların;
a- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen tüm şartları taşımaları
gerekir.
b- Herhangi bir kamu kuruluşunda görev yapanların (Daha önce çalışıp ayrılmışsalar dahi),
durumlarını başvuru formu ekinde verecekleri özgeçmişlerinde (Çalıştıkları Kurum Adresi ve
Kurumdaki Unvanı) belirtecek ve bunu hizmet belgesi ile belgeleyeceklerdir.
3- Başvurularda istenen belgelerin noter tasdikli olması veya aslı görülmek üzere suretlerinin
(Fotokopileri) başvuru kabul yerinde onaylatılması gerekmektedir. Başvuruda sunulan belgeler
kesinlikle adaylara iade edilmeyecektir.
5- Adaylar, ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelemek zorundadırlar.
6-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin
onaylanmış olması şarttır.
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