
AKADEMİK PERSONEL İLANI 

(DOÇENT, 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 şahsen 

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

başvuruları ile posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

 

1- DOÇENT KADROSU İÇİN: 

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların; www.agri.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, 

ekinde özgeçmiş, iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik belgesi, doçentlik belgesi, yayın listesi, 

doçentlik başarı belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi,), bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosya ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen 

müracaat etmeleri gerekmektedir. 

 

Başvuruda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Kriterleri” dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerinde eklenmesi gerekmektedir 

 

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. İlgili 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

BİRİMİ ANABİLİM DALI UNVANI 
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BAŞVURU KOŞULU 

Fen Edebiyat 

Fakültesi  

 

Tarih Bölümü/ Yakınçağ 

Tarihi Anabilim Dalı 

Doçent 

 
1 

 

1 

 

Alanında Doçentlik Unvanı almış olmak. 

İktisadi Ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

 

Siyaset Bilimi Ve Kamu 

Yönetimi/Kentleşme Ve 

Çevre Sorunları Anabilim 

Dalı 

Doçent 1 1 Alanında Doçentlik Unvanı almış olmak. 

Sağlık Yüksekokulu 

Beslenme Ve Diyetetik 

Bölümü 

 

Doçent 1 1 

Enzim Saflaştırma, Enzim Kinetiği Ve Gen 

Ekspresyonu konusunda çalışmalar yapmış 

olmak. 

Sağlık Yüksekokulu 

Beslenme Ve Diyetetik 

Bölümü  

 

Doçent 1 1 
Enzim Saflaştırma, Enzim Kinetiği Ve 

Klonlama konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu 

Beden Eğitimi Ve Spor 

Eğitimi Bölümü 

Yardımcı 

Doçent 
1 3   

Spor federasyonları personelinin örgütsel adalet 

algıları ile karar verme ve örgütsel 

bağlılıklarının araştırılması konusunda doktora 

çalışması yapmış olmak.  

Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu 
Spor Yöneticiliği Bölümü 

Yardımcı 

Doçent 
1 3   

Engelli bireylerin rekreaktif faaliyetlere ilişkin 

tutumları ve sportif rekreasyon alanlarının 

engellilere uygunluk düzeylerinin incelenmesi 

konusunda doktora çalışması yapmış olmak.  

İslami İlimler 

Fakültesi 

 

Temel İslam Bilimleri 

Bölümü 

 

Yardımcı 

Doçent 1 1 
İslam hukuku alanında doktora çalışması 

yapmış olmak. 


