
 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde 

açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 
maddelerine göre YÖK-Gelecek Projesi kapsamında “Özellikli ve Öncelikli Alan” ile diğer 
alanlarda öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, Doçent ve 
Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 
Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. 

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire 
Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve 
ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir. 

Dosya içeriği; 
- Başvuru için asgari koşulları sağladığına ilişkin beyanname 
- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti) 
- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti) 
- Özgeçmiş 
- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.) 
- TC Kimlik No 
- Fotoğraf (1 adet) 
- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat 

eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, 
yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı 
çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri 

(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 4 
takım dosya ile başvuracaklardır.) 

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. 
2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
3 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine 

getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. 
Not: Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım 

olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, 
tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD, DVD vb.) verebilirler. 

BİRİM/ANABİLİM DALI UNVAN ADET AÇIKLAMALAR 
DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ 

Türkiye Coğrafyası ABD PROFESÖR 1 Türkiye’nin Kültürel Coğrafyası alanında çalışmaları olmak 
ECZACILIK FAKÜLTESİ 

Farmakognozi ABD DR.ÖĞR. 
ÜYESİ 1 Eczacılık Fakültesi mezunu, Farmakognozi alanında doktora 

yapmış ve ilgili alanda çalışmaları olmak. 
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD PROFESÖR 1 Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında 
doçent unvanı almış olmak 

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 

Hemşirelik ABD DR.ÖĞR. 
ÜYESİ 1 Hemşirelik alanında doktora yapmış ve Halk Sağlığı 

Hemşireliği alanında çalışmaları olmak. 
VETERİNER FAKÜLTESİ 

Veterinerlik Parazitolojisi ABD DOÇENT 1 
Veteriner Parazitoloji alanında doçent unvanı almış, 
keneler ve kene-kaynaklı zoonotik patojenler konularında 
çalışmaları olmak 

1.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MYO 

Dijital Fabrika Teknolojileri Pr. DR.ÖĞR. 
ÜYESİ 1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış 
olmak ve optimizasyon ve kontrolör tasarımı alanlarında 
çalışmaları olmak 
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