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Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu Kanun’a 

dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Muş 

Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi 

alınacaktır. 

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 

Başvuru Şartları: 

• Profesör kadroları daimi statüde olup adayların başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doçentlik 

belgesini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisini, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora), yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ile 

yayınlarını ve bu yayınlara yapılan atıfların listelerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora 

çalışmalarının listelerini içeren 1 (bir) adet dosyayı basılı olarak, 5 (beş) adet dosyayı elektronik ortamda (CD/Flash Bellek) şahsen Rektörlük Personel Daire 

Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecekler. Adayların, doçentlik 

unvanını aldıktan sonra en az beş yıl, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. 

• Doçent kadroları daimi statüde olup adayların başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik 

belgesini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisini, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora), yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve 

yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren 1 (bir) adet dosyayı 

basılı olarak, 4 (dört) adet dosyayı elektronik ortamda (CD/Taşınabilir Bellek) şahsen ilanda belirtilen süre içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına 

başvurmaları gerekmektedir. 

• Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, 

doktora belgesini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisini, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans), yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını 

içeren 1 (bir) adet dosyayı basılı olarak, 4 (dört) adet dosyayı elektronik ortamda (CD/Taşınabilir Bellek) şahsen ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili 

dekanlığa ya da müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir. 
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• Adayların, Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde bulunan puan tablosunu eksiksiz 
doldurup her sayfası imzalı olacak şekilde hazırlanarak dosyalarına eklemeleri zorunludur. 

• Adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat sırasında ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir. 
• Profesör ve doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuramazlar. 
• Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz; başvurması durumunda tüm başvuruları geçersiz sayılır. 
• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliklerinin onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına 

eklenmesi gerekmektedir. 
• Süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
• Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. 
• İnternet Adresi: http://www.alparslan.edu.tr 
İlk Başvuru Tarihi : 23.08.2022  
Son Başvuru Tarihi : 06.09.2022 
İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER 

İLAN 

NO 
BİRİM BÖLÜM 

ANABİLİM DALI/ 

PROGRAM 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

DERECE 

KADRO 

ADEDİ 
İLANDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 

1 Eğitim Fakültesi 
Türkçe ve Sosyal 

Bilimler Eğitimi 

Sosyal Bilgiler 

Eğitimi 
Doçent 1 1 

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doçent unvanı 

almış olmak. Sosyal bilgiler eğitimi açısından göç 

olgusu üzerine çalışmaları bulunmak. 

2 

Mühendislik-

Mimarlık 

Fakültesi 

Gıda 

Mühendisliği 
Gıda Teknolojileri 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 1 

İçme ve proses suyu temini alanında çalışmaları 

bulunmak. 

3 

Mühendislik-

Mimarlık 

Fakültesi 

Gıda 

Mühendisliği 
Gıda Teknolojileri 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 1 

Tarımsal atıkların karışımında katalizör 

malzemelerin geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları 

bulunmak. 
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4 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Ebelik Ebelik 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
4 1 

Ebelik veya (Tıp) Histoloji ve Embriyoloji 

alanlarından birinde doktora yapmış olmak. Erken 

gebelik sorunları, gebelikte radyasyon etkileri ya da 

gebelikte beslenme konularından birinde 

çalışmaları bulunmak. 

5 
İslami İlimler 

Fakültesi 

Felsefe ve Din 

Bilimleri 
Mantık 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
5 1 Mantık alanında doktora yapmış olmak. 

6 
Malazgirt Meslek 

Yüksekokulu 

Finans Bankacılık 

ve Sigortacılık 

Bankacılık ve 

Sigortacılık 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Üretim ve Operasyon Yönetimi 

alanında almış olmak, Endüstri 4.0 ya da personel 

seçimi alanlarında çalışmaları bulunmak. 

7 
Bulanık Meslek 

Yüksekokulu 

Büro Hizmetleri 

ve Sekreterlik 

Hukuk Büro 

Yönetimi ve 

Sekreterlik 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
5 1 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında doktora yapmış 

olmak. 

8 

Sosyal Bilimler 

Meslek 

Yüksekokulu 

Finans Bankacılık 

ve Sigortacılık 

Bankacılık ve 

Sigortacılık 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 1 

Ekonometri alanında doktora yapmış olmak ve 

merkezi yönetim bütçe harcamaları ile ilgili 

çalışmaları bulunmak. 

9 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler 

ve Teknikler 

Tıbbi Laboratuvar 

Teknikleri 
Profesör 1 1 Tıbbi Parazitler üzerine çalışmaları bulunmak. 

10 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Terapi ve 

Rehabilitasyon 

Engelli Bakımı ve 

Rehabilitasyon 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programında 

doktora yapmış olmak. Pediatrik Rehabilitasyon 

üzerine çalışmaları bulunmak. 
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