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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi 
Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 
48.maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. 

İlan olunur. 
Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi https://ozal.edu.tr/tr/personel adresinde mevcuttur. 
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 
1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 
2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eş değerliği 

kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai 
değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.  

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmalıdır. 
4- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak 

gerekir. Devlet Yükseköğretim kurumlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi 
olmak şartı aranır. 

5- Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine 
sahip olmak yada lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak şartları aranır. 

MUAFİYET 
1- Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanları kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 
2- Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6.maddesinin 4. Fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı 

kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 
İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR 
Başvuruda İstenen Belgeler: 
1-Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Formu. (www.ozal.edu.tr adresinden Personel Daire Başkanlığı sayfasına giriniz. Dokümanlar kısmında 

"Akademik Başvuru Formu"na tıklayarak erişebilirsiniz) 
2-Özgeçmiş. 
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3-Lisans, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık belgeleri ve öğrenci ise öğrenci belgesi (1 takım Noter/ Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği 
veya E-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler) (Yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgesi) 

4-Lisans transkript belgesinin aslı veya kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı belgesi. 
5-İki adet biyometrik fotoğraf. 
6-ÖSYM sonuç açıklama sisteminden alınmış karekodlu ALES sonuç belgesi. 
7-Yabancı Dil Belgesi (YDS,YÖKDİL,veya eşdeğerliliği). 
8-Askerlik Belgesi (e-devlet çıktısı) 
9-Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya 
10-Çalışmış olmak şartı istenen ilanlar için ilgili kurumdan alınmış ıslak imzalı belge ve SGK’dan alınmış prim gün sayısını ve iş kolunu gösterir ıslak 

imzalı belge 
11-Ön ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not 

sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. 
12-Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edebilir. 
13-Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat 

mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
14-Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılabilir. Posta yolu ile yapılacak 

başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlerimize ulaşmış olması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) Süresi 
içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

15-Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. 
 

Başvuru Başlangıç Tarihi 03.10.2020 Sınav Tarihi 30.10.2020 

Son Başvuru Tarihi 17.10.2020 Sonuç Açıklama Tarihi 06.11.2020 

Ön Değerlendirme Açıklama 
Tarihi 

23.10.2020 
Nihai Sonuçların İlan edileceği 
internet sitesi 

www.ozal.edu.tr 
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BİRİM BÖLÜMÜ PROGRAM ADET DERECE UNVAN ALES 
YDS/YÖKDİL 

VEYA EŞ 
DEĞERİ 

AÇIKLAMA 

SAĞLIK HİZMETLERİ 
MYO 

ÇOCUK BAKIMI VE 
GENÇLİK HİZMETLERİ 

ÇOCUK 
GELİŞİMİ 

1 4 

ÖĞRETİM 
GÖREVLİSİ 

(DERS 
VERECEK) 

70 - 
Psikoloji Lisans mezunu olup en az tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 1 (bir) yıl ders verme 
deneyimine sahip olmak 

TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ 
HİSTOLOJİ VE 
EMBRİYOLOJİ 

1 6 
ARAŞTIRMA 
GÖREVLİSİ 

70 50 
Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji alanında yüksek lisans veya 

doktora / tıpta uzmanlık yapıyor olmak 

TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ FİZYOLOJİ 1 6 
ARAŞTIRMA 
GÖREVLİSİ 

70 50 Tıp Fakültesi Fizyoloji alanında yüksek lisans yapıyor olmak 

 7939/1/1-1 
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 
hükümleri ile ilanda belirtilen özel koşullar doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. (Adayların diğer ilgili mevzuatlardaki şartları da taşımaları 
gerekmektedir.) 

İlan olunur. 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 
-Profesör adayları: Başvuru Formundan (www.ozal.edu.tr adresinden erişebilirsiniz) 2 adet doldurarak, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet 

belgelerini, 2 adet biyometrik fotoğraf, lisans, yüksek lisans,doktora/uzmanlık ve doçentlik belgelerini (1 takım Noter/ Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü 
örneği veya E-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler),yayın listelerini (başlıca araştırma eseri belirtilmelidir), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 
eserlerden 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgelerin tümünü içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD/DVD veya taşınabilir bellek ekleyerek 
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına,  

-Doçent adayları Başvuru Formundan (www.ozal.edu.tr adresinden erişebilirsiniz) 2 adet doldurarak, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet 
belgelerini, 2 adet biyometrik fotoğraf, lisans, yüksek lisans,doktora/uzmanlık ve doçentlik belgelerini (1 takım Noter/ Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü 
örneği veya E-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler), yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki 
belgelerin tümünü içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD/DVD veya taşınabilir bellek ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına,  
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-Doktor Öğretim Üyesi adayları Başvuru Formundan (www.ozal.edu.tr adresinden erişebilirsiniz) 2 adet doldurarak, özgeçmiş, nüfus cüzdan 
fotokopisi, askerlik belgesi, lisans, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık belgelerini (1 takım Noter/ Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği veya E-
Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler), 2 adet biyometrik fotoğraf, yayın listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 1 (bir) adet dosya 
ve bu dosyadaki belgelerin tümünü içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD/DVD veya taşınabilir bellek ekleyerek Üniversitemizce ilan 
edilen birime başvuracaklardır. 

GENEL AÇIKLAMALAR 
1-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve 

belgelendirilmesi şarttır. (1 takım Noter/ Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü ve ıslak imzalı örneği) 
2-Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartlar ile ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. 
3-Müracaat eden adayların öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile ilgili koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön Değerlendirme 

Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir. (Profesör ve 
Doçent kadroları Rektörlükçe, Doktor Öğretim Üyeleri için ise ilgili birimler tarafından yapılacaktır.) 

4-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi gereğince profesör adayları yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir. 
5-Yapılan başvurular ilan edilen kadro derecesine haiz olması gerekmektedir. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan 

anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir. 
6-Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. 
7-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” 

dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 
8-Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılabilir. Posta yolu ile yapılacak başvuruların 

son başvuru tarihine kadar ilgili birimlerimize ulaşmış olması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) Süresi içinde 
yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

9-Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. 
Başvuru Başlangıç Tarihi : 03.10.2020  
Son Başvuru Tarihi : 17.10.2020 

TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 
SIRA 
NO 

ANABİLİMDALI/ 
PROGRAM ADET DERECE UNVAN NİTELİKLER 

1 ANATOMİ 1 1 DOÇENT Doçentliğini Tıp Anatomi alanından almış olmak. Pineal bez ile ilgili çalışmalar 
yapmış olmak. 

2 TIBBİ BİYOKİMYA 1 2 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Doktorasını Tıbbi Biyokimya alanında yapmış olmak. Viral proteinlerin salımı ile 
ilgili çalışmalar yapmış olmak. 
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TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 
SIRA 
NO 

ANABİLİMDALI/ 
PROGRAM 

ADET DERECE UNVAN NİTELİKLER 

1 KARDİYOLOJİ 1 1 PROFESÖR Koroner arter hastalığı ve endotel fonksiyonları üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

2 
DERİ VE ZÜHREVİ 

HASTALIKLAR 
1 2 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Behçet hastalığı lezyonları ve vitiligo ile ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

3 
ÇOCUK SAĞLIĞI VE 

HASTALIKLARI 
1 3 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Prematür adrenarş ve kardiyovasküler risk üzerine araştırmalar yapmış olmak. 

4 
ÇOCUK VE ERGEN RUH 
SAĞLIĞI HASTALIKLARI 

1 3 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 
Bilişsel Davranışçı Terapi alanında uzman olmak ve konuşma bozukluğu 
alanında çalışmalar yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 
SIRA 
NO 

ANABİLİMDALI/ 
PROGRAM 

ADET DERECE UNVAN NİTELİKLER 

1 
BEYİN VE SİNİR 

CERRAHİSİ 
1 2 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Beyin hasarı konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

2 
KULAK, BURUN, BOĞAZ 

HASTALIKLARI 
1 3 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Andenoid hipertrofi üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

3 TIBBİ PATOLOJİ 1 3 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Skleroterapinin erken histopatolojik etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak. 
BATTALGAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ 

SIRA 
NO 

ANABİLİMDALI/ 
PROGRAM 

ADET DERECE UNVAN NİTELİKLER 

1 YEREL YÖNETİMLER 1 2 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 
Kamu Yönetimi alanında doktora yapmış olmak. Göçmenlerin sosyo-demografik 
özellikleri konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ 
SIRA 
NO 

ANABİLİMDALI/ 
PROGRAM 

ADET DERECE UNVAN NİTELİKLER 

1 
MÜZİK VE SAHNE 

SANATLARI 
1  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Tiyatro yönetmenliği ve tiyatro pedagojisi konularında çalışmalar yapmış olmak. 
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