
Başkent Üniversitesinden:  

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİNİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN 

BÖLÜMLERİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 
 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI: 

Fakülte Bölüm 

Kadro Ünvanı 

ve Sayısı Açıklama 

Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği 

(%100 İngilizce) 
Profesör (1) 

İnşaat Mühendisliği lisans ve yüksek 

lisans mezunu olmak, doktorasını su 

kaynakları alanında yapmış olmak, 

doçentliğini Hidrolik ana bilim 

dalında almış olmak, su kaynakları, 

kar, çığ ve çığ afetleri konularında 

çalışmaları bulunmak, yurtdışında en 

az 2 yıl öğretim üyesi olarak çalışmış 

ve araştırma yapmış olmak, ulusal ve 

uluslar arası projelerde alanında görev 

almış olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği 

(%100 İngilizce) 

Dr. Öğr. 

Üyesi (1) 

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu 

olmak, yüksek lisans ve doktorasını 

geoteknik alanında yapmış olmak, 

ilgili alanda çalışmaları olmak, en az 

bir yıl yurt dışında alanında araştırmacı 

olarak görev yapmış olmak. 
 

ÖĞRETİM ÜYELİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:  

Son Başvuru Tarihi: 28.03.2019 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, “2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi”nde belirtilen kriterlerine uygun öğretim üyesi alınacaktır.  

Başvuru süresi duyurunun yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içinde 

yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.  

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR:  

PROFESÖRLER:  

Profesörlük kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını 

belirten dilekçelerine 1 (bir) adet fotoğraf ile birlikte elektronik ortamda CD’ye basılı olarak 

hazırlanan 6 (altı) adet elektronik dosya ile (nüfus cüzdanı örneği, diplomaların onaylı 

fotokopileri, onaylı doçentlik belgesi, YÖK formatında hazırlanmış veya YÖKSİS’den alınan 



özgeçmiş (fotoğraflı), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma 

ve yayınlar), ilgili Fakülte Dekanlığı/MYO/YO Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Elektronik dosyada aday tarafından doldurularak detaylı puanlandırılmış Başkent Üniversitesi 

Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Ölçütleri İçin Puanlama Çizelgesi ve bu puanlamada 

kullanılan her türlü ölçüt için kanıt oluşturacak belgeler yer almalıdır. %100 İngilizce programlara 

başvurularda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından 

(YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan 

muadili bir puana sahip olmak gerekmektedir. 

DOÇENTLER:  

Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını 

belirten dilekçelerine 1 (bir) adet fotoğraf ile birlikte elektronik ortamda CD’ye basılı olarak 

hazırlanan 4 (dört) adet elektronik dosya ile (nüfus cüzdanı örneği, diplomaların onaylı 

fotokopileri, onaylı doktora ve doçentlik belgesi, YÖK formatında hazırlanmış veya YÖKSİS’den 

alınan özgeçmiş (fotoğraflı), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel 

çalışma ve yayınlar), ilgili Fakülte Dekanlığı/MYO/YO Müdürlüğüne şahsen başvurmaları 

gerekmektedir. Elektronik dosyada aday tarafından doldurularak detaylı puanlandırılmış Başkent 

Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Ölçütleri İçin Puanlama Çizelgesi ve bu 

puanlamada kullanılan her türlü ölçüt için kanıt oluşturacak belgeler yer almalıdır. %100 İngilizce 

programlara başvurularda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu 

puan muadili bir puana sahip olmak gerekmektedir. 

DR.ÖĞR. ÜYELERİ:  

Dr. Öğretim Üyesi Kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim 

dalını belirten dilekçelerine 1 (bir) adet fotoğraf ile birlikte Elektronik ortamda CD’ye basılı 

olarak hazırlanan 4 (dört) adet elektronik dosya ile (nüfus cüzdanı örneği, diplomaların onaylı 

fotokopileri, onaylı doktora YÖK formatında hazırlanmış veya YÖKSİS’den alınan özgeçmiş 

(fotoğraflı), onaylı doktora ve doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği 

yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar), ilgili Fakülte Dekanlığı/MYO/YO Müdürlüğüne 

şahsen başvurmaları gerekmektedir. Elektronik dosyada aday tarafından doldurularak detaylı 

puanlandırılmış Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Ölçütleri İçin 

Puanlama Çizelgesi ve bu puanlamada kullanılan her türlü ölçüt için kanıt oluşturacak belgeler 

yer almalıdır. Anadolu Organize Sanayi Meslek Yüksekokulu kadrolarına yapılacak başvuruların 

Kazan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen yapılması gerekmektedir. %100 İngilizce 

programlara başvurularda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu 

puan muadili bir puana sahip olmak gerekmektedir. 2366/1-1 


