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Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:  
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim 

Personel Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmenliğinin ilgili 
maddelerine göre profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu 
hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekmektedir. 

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap 
vb.) kapsayan dosyalarını profesörler için 6 takım; doçent ve doktor öğretim üyeleri için 4 takım 
dosyaları ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda 
belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir. 

Başvuru için gerekli belgeler: 
1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren 

dilekçe 
2. Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından profesörler 6 takım; 

doçent ve doktor öğretim üyesi başvuruları için 4 takım dosya   
3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; profesörler için doçentlik belgesi (onaylı) 
4. 2 adet fotoğraf  
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi 
6. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası 
7. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi  
8. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet) 
9. E-devlet kapısından alınan sabıka kaydı,  
Başvuru Süreci 
1- Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir (1) takım 

olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, 
tez, kitap vs.) elektronik ortamda (flash bellek) verebilirler. 

2- Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul 
tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.  

3- Profesör kadrosuna başvuranlar adayların başlıca araştırma eserini belirtmeleri 
gerekmektedir. 

4- İlanımıza www.samsun.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir. 
5- Adayların www.samsun.edu.tr adresinden ulaşabilecekleri Samsun Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir. 
6- Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir 
Not. Tüm başvurular Samsun Üniversitesi Canik Yerleşkesindeki Personel Daire 

Başkanlığına yapılacaktır. 
Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.  
 
Samsun Üniversitesi Rektörlüğü 
Gürgenyatak Köyü, Gürgenyatak Mahallesi,  
55080 Canik/Samsun,  
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Birimi Bölümü 
Anabilim/ 
Sanat Dalı 

Kadro 
Unvanı Derece Açıklama 

Havacılık ve 
Uzay Bilimleri 

Meteoroloji 
Mühendisliği 

Meteoroloji 
Mühendisliği Doçent 1 

Meteoroloji Mühendisliği alanında 
Doçent unvanına sahip olup, sayısal 
hava tahmini ve iklim değişkenliği 
konularında çalışmalar yapmış 
olmak 

Havacılık ve 
Uzay Bilimleri 

Fakültesi 

Meteoroloji 
Mühendisliği 

Meteoroloji 
Mühendisliği 

Dr. Öğretim 
Üyesi 5 

Meteoroloji Mühendisliği alanında 
doktora derecesine sahip olup, 
yenilenebilir enerji meteorolojisi 
konusunda çalışmalar yapmış olmak 

Havacılık ve 
Uzay Bilimleri 

Fakültesi 

Uçak ve Uzay 
Mühendisliği 

Uçak ve Uzay 
Mühendisliği 

Dr. Öğretim 
Üyesi 5 

Uçak/Uzay/Havacılık Mühendisliği 
dallarından birinden lisans ve doktora 
derecesine sahip olup hipersonik 
akışlar üzerine çalışmalar yapmış 
olmak 

Havacılık ve 
Uzay Bilimleri 

Uçak ve Uzay 
Mühendisliği 

Uçak ve Uzay 
Mühendisliği 

Dr. Öğretim 
Üyesi 5 

Uçak/Uzay/Havacılık/Makina 
Mühendisliği dallarından birinden 
lisans ve doktora derecesine sahip 
olup şekil değiştiren kanatlar üzerine 
deneysel ve hesaplamalı çalışmalar 
yapmış olmak 

İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler Psikoloji Gelişim 

Psikoloji 
Dr. Öğretim 

Üyesi 3 

Lisans ve doktora eğitimini 
psikolojide yapmış olup, göç 
psikolojisi, göçe bağlı psikopatolojiler 
ve evlili k  ve çift hayatında insan 
cinsel davranışı, kadın ve erkek 
cinselliği ve benzeri konularda 
çalışmalar yapmış olmak. 

İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler Psikoloji Psikometri Dr. Öğretim 

Üyesi 5 

Psikoloji alanında doktora yapmış 
olup, evli çiftlerde bağlanma stilleri 
ve ontolojik iyi konularında çalışmalar 
yapmış olmak 

Mühendislik 
Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

Endüstri 
Mühendisliği 

Dr. Öğretim 
Üyesi 5 

Lisansı ve doktorası endüstri 
mühendisliği alanında olup ÖSYM 
tarafından eşdeğerliliği kabul edilen 
yabancı dil (İngilizce) sınavlarının 
birinden en az 80 puan almış olmak 

İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi Dr. Öğretim 

Üyesi 4 
Politik bağlantı, liderlik ve kamusal 
TV yayıncılığı konularında 
çalışmalar yapmış olmak 

Mühendislik 
Fakültesi 

Makine 
Mühendisliği Termodinamik Dr. Öğretim 

Üyesi 4 
Lisans ve doktorası Makina 
mühendisliği alanında olup kazanlarda 
yanma konusunda çalışmaları olmak 

Sivil Havacılık 
Yüksekokulu 

Havacılık 
Yönetimi 

Havacılık 
Yönetimi 

Dr. Öğretim 
Üyesi 3 

Havacılık İşletmelerinde Vardiyalı 
Çalışma, Yönetici Davranışları, 
Çalışan Memnuniyeti, Havaalanı 
İşletmeciliği ve Havayolu İş Modelleri 
konularında çalışmalar yapmış 
olmak 

Sivil Havacılık 
Yüksekokulu Pilotaj Pilotaj Dr. Öğretim 

Üyesi 4 

Meteoroloji Mühendisliği alanında 
doktora derecesine sahip olmak ve 
havacılık meteorolojisi konusunda 
çalışmaları olmak  
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