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              T.C. 

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

İLAN 

 

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23. ve 25. maddelerine 

dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi 

Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: 

http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri 

uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Doçent, Yardımcı Doçent) 

alınacaktır.  

 

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: 

 Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim 

bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini 

belirtmelidir.) 

 Özgeçmiş 

 2 adet fotoğraf 

 Nüfus cüzdanı sureti 

 Askerlik durum belgesi 

 Diplomalarının tastikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora) 

 Doçentlik belgesinin tastikli sureti (Doçent kadrosuna başvuracaklar için) 

 Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi 

 Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde 

Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: 

http://pdb.ahievran.edu.tr/)  yer  alan   formata uygun olarak hazırlanmış,  yayın 

listesi (bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, 

yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, 

eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer 

bilgileri içeren dosyalar 

Yukarıdaki belgeleri içeren Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 (dört) adet dosya teslim 

edeceklerdir. 

 

 

 

http://pdb.ahievran.edu.tr/
http://pdb.ahievran.edu.tr/


 

NOT: 

 Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir.  

  Doçentler daimi statüye atanacaktır.  

 Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 

maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra 

duyurulacaktır. 

 İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, 

Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme 

Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde 

kabul edilecektir. 

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına 

şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. 

 

 

 

Sıra 

No 
Ünvan Derece Adet Birim Açıklama 

1 DOÇENT 1 1 

FEN-EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ/MOLEKÜLER 

BİYOLOJİ VE GENETİK 

Doçentliğini biyoloji anabilim 

dalında almış olmak ve coleoptera 

sistematiği konusunda çalışmalar 

yapmış olmak. 

2 DOÇENT 1 1 

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK 

FAKÜLTESİ/ÇEVRE 

MÜHENDİSLİĞİ/ÇEVRE 

BİLİMLERİ 

Alglerin tatlı sularda kalitatif ve 

kantitatif olarak araştırılması 

konusunda çalışmaları olmak. 

3 
YARDIMCI 

DOÇENT 
4 1 

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK 

FAKÜLTESİ/İNŞAAT 

MÜHENDİSLİĞİ/GEOTEKNİK 

Hidroelektrik sistemlerinin işletme 

optimizasyonu konusunda çalışma 

yapmış olmak 

4 
YARDIMCI 

DOÇENT 
4 1 

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK 

FAKÜLTESİ/KİMYA VE PROSES 

MÜHENDİSLİĞİ/PROSES VE 

REAKTÖR TASARIMI 

İleri kontrol yöntemleriyle kablosuz 

sıvı seviye kontrolü alanında çalışma 

yapmış olmak. 

5 
YARDIMCI 

DOÇENT 
5 1 

 

SOSYAL BİLİMLER MESLEK 

YÜKSEKOKULU/MUHASEBE VE 

VERGİ/MUHASEBE VE VERGİ 

UYGULAMALARI PR. 

 

Fen ve Matematik entegrasyonu ve 

üstün yetenekli öğrencilerin eleştirel 

düşünme ve bilimsel süreç becerileri 

konusunda çalışması olmak 

6 
YARDIMCI 

DOÇENT 
4 1 

ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE 

BİTKİLERİ/SEBZE YETİŞTİRME 

VE ISLAHI 

 

Tıbbi mantar çeşitlerinin moleküler 

karakterizasyonu ve yetiştiriciliği 

konusunda çalışmaları olmak. 

 


