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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri 

uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 

1- Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönergesi”ndeki esaslar uygulanacaktır. Doçentlik Eser İncelenmesinden geçerek Doçent unvanını almış ancak, sözlü sınava girmemiş adayların; 

Sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra ÜAK tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır. 

2- Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Bilgi Sistemi üzerinde Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun bizzat aday tarafından online olarak 

doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF 

formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD/DVD veya taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

3- Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Bilgi Sistemi üzerinde Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun bizzat aday tarafından online olarak 

doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF 

formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD/DVD veya taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

4- Doktor Öğretim Üyesi kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Bilgi Sistemi üzerinde Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun bizzat aday tarafından 

online olarak doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri 

içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD/DVD veya taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

5- Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

NOT: Müracaatların tamamlanmasını müteakiben ilgili birimlerce oluşturulan bilimsel dosya inceleme Komisyonunca, atanma kriterlerine uymadığı 

tespit edilen başvurular geçersiz sayılacaktır. 
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BİRİMİ ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMALAR 

Mühendislik 

Fakültesi 
Mineraloji Petrografi Doçent 1 1 

Doçentlik unvanını Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak; Ofikalsit 

mineralojisi, Katodolüminesans analizi ve Zirkon jeokronolojisi üzerinde çalışmaları 

bulunmak. 

İnsani ve Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Beşeri ve İktisadi 

Coğrafya 

Dr.Öğr. 

Üyesi 
4 1 

Doktora eğitimini ilgili alanda yapmış olmak; Kent morfolojisi konusunda 

çalışmaları bulunmak 

Veteriner 

Fakültesi 
Veterinerlik Patolojisi Doçent 1 1 

Doçentlik unvanını ilgili alanında almış olmak; Ruminantlarda viral pnömoniler ile 

ilgili çalışmaları bulunmak 

Eğitim 

Fakültesi 
İngiliz Dili Eğitimi 

Dr.Öğr. 

Üyesi 
5 1 

Dokora eğitimini İngilizce öğretmenliği Anabilim Dalında yapmış olmak; Bilgisayar 

tabanlı İngilizce konuşma yeterlik testi geliştirme konusunda çalışmaları bulunmak 

Sivil Havacılık 

Yüksekokulu 
Uçak Gövde-Motor Profesör 1 1 

Doçentlik unvanını Makine Mühendisliği alanında almış olmak; Akıllı havacılık 

yapılarının kontrolü konusunda çalışmaları bulunmak. 

Teknik Bilimler 

MYO 
Otomotiv Teknolojisi Profesör 1 1 

Doçentlik unvanını Makine Mühendisliği alanında almış olmak; Fotovoltaik güneş 

panelleri ve güneş enerjili su ısıtma sistemleri hakkında çalışmaları bulunmak 

Fen Fakültesi 
Uygulamalı 

Matematik 
Doçent 1 1 

Doçentlik unvanını Matematik Bilim Alanında almış olmak; Spektral teoride düz ve 

ters problemlerinin analizi konusunda çalışmaları bulunmak 
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