
 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda 

unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin; 

a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 

b) 2547 sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23, 24 ve 26. maddelerinde 

belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları, 

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların; 

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim 

Dalını belirtir dilekçe, özgeçmiş, hizmet belgesi ve yabancı dil sınav sonuç belgesi, fotoğraf, 

kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık diplomaları ile doçentlik belgesi, 

erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, bilimsel eser, çalışma ve yayınlarını 6 

(altı) adet USB Bellek ortamına aktarıp Rektörlüğe, 

2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim 

Dalını belirtir dilekçe, özgeçmiş, hizmet belgesi ve yabancı dil sınav sonuç belgesi, fotoğraf, 

kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık diplomaları ile doçentlik belgesi, 

erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, bilimsel eser, çalışma ve yayınlarını 4 

(dört) adet USB Bellek ortamına aktarıp Rektörlüğe, 

3) Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim 

Dalını belirtir dilekçe, özgeçmiş, hizmet belgesi ve yabancı dil sınav sonuç belgesi, fotoğraf, 

kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık diplomaları ile erkek adaylar için 

askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, bilimsel eser, çalışma ve yayınlarını 4 (dört) adet USB 

Bellek ortamına aktarıp ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. 

4) Müracaat edecek adayların “Van yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Söz konusu 

yönergeye (https://www.yyu.edu.tr/Birimler/555/sayfalar/2112) adresinden ulaşılabilir. 

5) Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı 

kurumdan veya e-Devlet üzerinden alacakları “hizmet belgesini” müracaatlarına eklemeleri 

gerekmektedir. 

6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya 

başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

7) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

8) BAŞVURU TARİHLERİ 

İLK BAŞVURU TARİHİ : 06.04.2021 

SON BAŞVURU TARİHİ : 20.04.2021 



 

BİRİM/BÖLÜM 

PROFESÖR DOÇENT 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

AÇIKLAMALAR ANABİLİM/ANASANAT DALI/ 

PROGRAM 

TIP FAKÜLTESİ 

ENFEKSİYON HASTALIKLARI 1 
  

İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olmak. 

NÖROLOJİ 1 
  

İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olmak. 

PSİKİYATRİ 1 
  

İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olmak. 

GÖZ HASTALIKLARI 
 

1 
 

İlgili alandan Doçentlik unvanı almış olmak. 

TIBBİ GENETİK 
 

1 
 

Uzmanlığını veya doktorasını Tıbbi Genetik 

alanında yapmış olmak ve ilgili alanda Doçentlik 

unvanı almış olmak. 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

YAPI 1 
  

İnşaat Mühendisliği alanında doçentlik unvanı 

almış ve yapı konusunda çalışma yapmış olmak. 

KONTROL VE KUMANDA 

SİSTEMLERİ  
1 

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doçentlik 

unvanı almış ve kontrol sistemleri konusunda 

çalışma yapmış olmak. 

DEVRELER VE SİSTEMLER 
  

1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora 

yapmış ve devreler konusunda çalışma yapmış 

olmak. 

YAPI MALZEMELERİ 
  

1 
Yapı alanında doktora yapmış olmak ve yapı 

malzemeleri konusunda çalışma yapmış olmak. 

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ 

PEYZAJ MİMARLIĞI 
 

1 
 

Peyzaj Mimarlığı alanında Doçentlik unvanı almış 

olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

TARİH EĞİTİMİ 
  

1 
Tarih Anabilim Dalında (Türkiye Cumhuriyeti Tarihi) 

doktora yapmış olmak. 

EĞİTİM PROGRAMLARI VE 

ÖĞRETİM  
1 

 

Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretim) 

alanında Doçentlik unvanı almış olmak. 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

FARMAKOLOJİ 
  

1 
Farmakoloji veya Tıbbi Farmakoloji alanında 

doktora yapmış olmak. 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 
 

1 
 

Spor Bilimleri alanında Doçentlik unvanı almış 

olmak. 
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