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RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

(PROFESÖR, YARDIMCI DOÇENT) 

 
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu 

kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 

ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. 

maddesindeki genel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları ve ilgili Fakültelere/Yüksekokullara 

şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvuruda bulunmayan 

adayların başvuruları ile posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN: 

Adayların; www.agri.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde özgeçmiş, iki (2) adet 

fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, yayın listesi, öğrenim 

belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 

(altı) adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde 

başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir. 

Ayrıca Üniversitemiz tarafından yayınlanan “Akademik Atanma ve Değerlendirme Kriterleri” 

kapsamında Ön Değerlendirme Kurulundan olumlu rapor almış olmak. 

 

2- YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN: 

Adayların; www.agri.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde özgeçmiş, iki (2) adet 

fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya 

uzmanlık belgesi), yayın listesi, doktora belgesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet 

dosya ile ilgili Fakülteye şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Ayrıca Üniversitemiz tarafından yayınlanan 

“Akademik Atanma ve Değerlendirme Kriterleri” kapsamında Ön Değerlendirme Kurulundan olumlu rapor 

almış olmak. 

NOT: Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda üniversitelerin akademik kadrolara atama için 

aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurumunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi 

yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir 

ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince 

üniversitemizde ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Ġlgili birimlerce yapılacak yabancı dil sınavında başarılı 

olmaları gerekmektedir. 

- Yardımcı doçentlik dil sınavı tarihi, dosyaların incelenmesinden sonra, Üniversitemizin 

www.agri.edu.tr web sitesinde duyurulacaktır. 

- Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca 

eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları 

kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi ile askerlik durum belgelerini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir. 

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 

- Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar ile 

posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. 

 

(İlan edilen kadrolara atamalar YÖKSİS onay işlemleri tamamlandıktan sonra yapılacaktır.) 
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BAŞVURU KOŞULU 

SAĞLIK 

YÜKSEKOKULU 
Hemşirelik Bölümü Profesör 1 1 

Üroloji ve Androloji konusunda çalışmalara 

sahip olmak. 

ECZACILIK 

FAKÜLTESĠ  

Eczacılık Meslek 

Bilimleri Bölümü/ 

Farmasötik Kimya 

Anabilim Dalı 

 

 

Yardımcı 

Doçent 

1 5 

Allicin ve Ajoene Türevlerinin Sentezi, 

Ġnklüzyon Çalışmaları, anti-Bakteriyel ve 

Kanser Hücreleri Üzerine Biyolojik aktivite 

Ölçümleri Konusunda Doktora çalışması 

yapmış olmak. 


