
Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine akademik personel ihtiyaçları için, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile 17588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” uyarınca aşağıda 

belirtilen sayıda öğretim üyeleri alınacaktır. 

Adayların; 

• Başvuru dilekçesini, 

• Nüfus Cüzdanı Fotokopisini, 

• Varsa yabancı dil başarı belgesini, 

• Çalışma/Emeklilik Belgesini, Lisans, 

• Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık, 

• Doçentlik Belgesi (Doçent ve Profesör adaylar için), 

• YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile 

bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans 

çalışmaları da belirtilmelidir),  

 içeren başvuru dosyalarını, Profesörlük başvuruları için 6 (altı) adet, CD şeklinde 

hazırlamaları (belgelerin tamamının PDF formatında taratılması gerekmektedir) ve Lokman 

Hekim Üniversitesi Rektörlüğü Söğütözü Mah. 2179 Cd.. No: 6 Çankaya / ANKARA adresine 

göndermeleri gerekmektedir. 

GENEL ŞARTLAR 

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

2 - Başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular da postanın 

yukarıda belirtilen adrese teslim tarihi dikkate alınacaktır. 

3 - Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde 

öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin 

onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir. 

5 - Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması veya askerlik 

yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 

6 - 4045 sayılı Kanun ve 2000/284 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması 

Yönetmeliği” kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması neticesine 

göre işlem tesis edilecektir. 

 

BİRİM ABD UNVAN SAYI AÇIKLAMA 

Tıp 

Fakültesi 

Temel Tıp 

Bilimleri 

Mikrobiyoloji 

Profesör 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. 

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji 

veya Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda 

Profesör unvanına sahip olmak. 

Tıp 

Fakültesi 
Radyoloji 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Radyoloji alanında Yüksek Lisans ve 

Doktora yapmış olmak. Çocuk ve 

erişkin yaş gruplarında antral gastrit ve 

olası nedenleri hakkında tanısal 

ultrasonografik yayınları ve tecrübesi 

olmak. 
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