
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN; 

(29.08.2022 tarihli ve 31938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) 
 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI  

(PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ) 

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde 

belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte 12.09.2022 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Kadrolara müracaat eden adayların, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri kapsamında başvuru yapılacak kadro için belirtilen şartları 

taşımaları gerekmektedir. Söz konusu Kriterlerde belirtilen şartları taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve 

Atama Kriterlerine https://www.akdeniz.edu.tr/akdeniz-universitesi-akademik-yukseltme-ve-atama-kriterleri/ adresinden ulaşılabilir. 

Doktora unvanı yurt dışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir. 

Öğretim üyesi kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesine göre uygunluğu değerlendirilecektir. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor 

Öğretim Üyesi kadrosuna Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez. İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir. İlanla ilgili 

detaylara Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

BAŞVURU TARİHLERİ 

Başlangıç Tarihi : 29.08.2022 

Bitiş Tarihi          : 12.09.2022 

PROFESÖR KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

-Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan başvuru formu) 

(NOT: Başvuru dilekçesinde bulunan başlıca araştırma eseri alanına mevzuat gereği sadece 1 (bir) adet eser yazılacaktır.), 

-Özgeçmiş (Kurum içi müracaatlarda: YÖK Formatında AVES’ten alınan özgeçmiş çıktısı), 

-2 (iki) adet fotoğraf, 

-Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi, 

-Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin onaylı sureti, 

-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi, 

-Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu (https://personel.akdeniz.edu.tr/akademik-yukseltme-ve-atama-kriterleri-1636 adresinden 

ulaşılabilir.), 

http://personel.akdeniz.edu.tr/
https://personel.akdeniz.edu.tr/akademik-yukseltme-ve-atama-kriterleri-1636


-Bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren fiziksel olarak hazırlanacak eser yayın dosyası (Dosya içerisinde yukarıda sayılan belgeler ile birlikte; 

özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin onaylı sureti ile Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ve ekinde 

sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılar yer almalıdır), 

-Adayların; özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin onaylı sureti, Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ve ekinde 

beyan edilen bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren (başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği) PDF formatında hazırlanmış olan (sadece Akademik 

Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu Excel formatında olmalıdır) 6 (altı) adet taşınabilir belleği, 

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

DOÇENT KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

-Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan başvuru formu), 

-Özgeçmiş (Kurum içi müracaatlarda: YÖK Formatında AVES’ten alınan özgeçmiş çıktısı), 

-2 (iki) adet fotoğraf, 

-Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi, 

-Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin onaylı sureti, 

-Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olmalı) (Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde yer alan birimler için), 

-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi, 

-Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu (https://personel.akdeniz.edu.tr/akademik-yukseltme-ve-atama-kriterleri-1636 adresinden 

ulaşılabilir.), 

-Bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren fiziksel olarak hazırlanacak eser yayın dosyası (Dosya içerisinde yukarıda sayılan belgeler ile birlikte; 

özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgelerinin onaylı sureti ile Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ve 

ekinde sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılar yer almalıdır), 

-Adayların; özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin onaylı sureti, Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ve ekinde 

beyan edilen bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan (sadece Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri 

Değerlendirme Tablosu Excel formatında olmalıdır) 4 (dört) adet taşınabilir belleği, 

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

-Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan başvuru formu), 

-Özgeçmiş (Kurum içi müracaatlarda: YÖK Formatında AVES’ten alınan özgeçmiş çıktısı), 

http://personel.akdeniz.edu.tr/
https://personel.akdeniz.edu.tr/akademik-yukseltme-ve-atama-kriterleri-1636
http://personel.akdeniz.edu.tr/


-2 (iki) adet fotoğraf, 

-Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi, 

-Lisans, yüksek lisans ve doktora belgelerinin onaylı sureti, 

-Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olmalı) (Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde yer alan birimler için), 

-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi, 

-Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu (https://personel.akdeniz.edu.tr/akademik-yukseltme-ve-atama-kriterleri-1636 adresinden 

ulaşılabilir.), 

-Bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren fiziksel olarak hazırlanacak eser yayın dosyası (Dosya içerisinde yukarıda sayılan belgeler ile birlikte; 

özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora ve yabancı dil belgelerinin onaylı sureti ile Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ve ekinde 

sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılar yer almalıdır), 

-Adayların; özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora ve yabancı dil belgelerinin onaylı sureti, Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ve 

ekinde beyan edilen bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan (sadece Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri 

Değerlendirme Tablosu Excel formatında olmalıdır) 4 (dört) adet taşınabilir belleği, 

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

S.N. BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DER. ADET NİTELİKLER 

1 
FEN 

FAKÜLTESİ 
FİZİK 

ATOM VE 

MOLEKÜL FİZİĞİ 
PROFESÖR 1 1 

Farklı geometrili kuantum yapılarının elektronik ve optik 

özelliklerinin yoğun lazer ışınımı, elektrik ve manyetik alan 

altında incelenmesi ve fotonik kristaller üzerine bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

2 
FEN 

FAKÜLTESİ 
MATEMATİK 

ANALİZ VE 

FONKSİYONLAR 

TEORİSİ 

PROFESÖR 1 1 

Klasik ve genelleşmiş kaymanın doğurduğu konvolüsyon tipli 

operatörlerin Lebesgue, BMO ve Morrey uzaylarında 

davranışları üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

3 
FEN 

FAKÜLTESİ 

UZAY BİLİMLERİ 

VE 

TEKNOLOJİLERİ 

UZAY FİZİĞİ PROFESÖR 1 1 

Fizik alanında Doçent unvanı almış olmak. Güneş fiziği ve 

güneş-dünya etkileşimi konularında bilimsel çalışmalar 

yapmış olmak. 

4 
HUKUK 

FAKÜLTESİ 
ÖZEL HUKUK 

MEDENİ USUL VE 

İCRA İFLAS 

HUKUKU 

PROFESÖR 1 1 
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında Doçent unvanı 

almış olmak. 

https://personel.akdeniz.edu.tr/akademik-yukseltme-ve-atama-kriterleri-1636


5 
HUKUK 

FAKÜLTESİ 
ÖZEL HUKUK 

MİLLETLERARASI 

ÖZEL HUKUK 
PROFESÖR 1 1 

Milletlerarası Özel Hukuk alanında Doçent unvanı almış 

olmak. 

6 

İKTİSADİ VE 

İDARİ 

BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

MALİYE MALİ HUKUK PROFESÖR 1 1 

Maliye alanında Doçent unvanı almış olmak. Sosyal ücret, 

dilim sürüklenmesi ve vergi karmaşıklığı konularında bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

7 

SAĞLIK 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

GERONTOLOJİ GERONTOLOJİ PROFESÖR 1 1 

Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji alanında Doçent 

unvanı almış olmak. Yaşlılık konusunda bilimsel çalışmalar 

yapmış olmak. 

8 

SERİK 

İŞLETME 

FAKÜLTESİ 

EKONOMİ VE 

FİNANS 

EKONOMİ VE 

FİNANS 
PROFESÖR 1 1 

Mikro İktisat alanında Doçent unvanı almış olmak. Eğitim 

eşitsizliği, işgücü ve sağlık ilişkisi, yaşam memnuniyeti ve 

toplumsal cinsiyet konularında bilimsel çalışmalar yapmış 

olmak. 

9 

SPOR 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

BEDEN EĞİTİMİ 

VE SPOR 

SPORDA 

PSİKOSOSYAL 

ALANLAR 

PROFESÖR 1 1 

Spor Bilimleri alanında Doçent unvanı almış olmak. Spor 

ahlakı, spor etiği ve sporda değerler konusunda bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

10 

UYGULAMALI 

BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

ULUSLARARASI 

TİCARET VE 

LOJİSTİK 

LOJİSTİK 

YÖNETİMİ 
PROFESÖR 1 1 

Üretim Yönetimi alanında Doçent unvanı almış olmak. 

Tersine Lojistik ve İnsani Tedarik Zinciri konularında 

bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim 

Kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak. 

11 
EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 
EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ DOÇENT 1 1 

Eğitim Yönetimi alanında Doçent unvanı almış olmak. 

TÜBİTAK 1001 projesinde görev almış olmak. Liyakat ve 

mizah iklimi konularında bilimsel çalışma yapmış olmak. 

12 
TIP 

FAKÜLTESİ 

DAHİLİ TIP 

BİLİMLERİ 
RADYOLOJİ DOÇENT 1 1 

Meme ultrasonografisi, mamografi, meme manyetik rezonans 

görüntüleme, meme ultrasonografisi ve mamografi eşliğinde 

girişimsel işlemler (ince iğne aspirasyon biyopsisi, tru-cut 

biyopsi, kist- abse boşaltılması, cerrahi öncesi tel ile 

işaretleme, kemoterapi öncesi marker- klips yerleştirme) 

konularında tecrübe sahibi olmak. 

13 

UYGULAMALI 

BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

SİGORTACILIK 
AKTÜERYA 

BİLİMLERİ 
DOÇENT 1 1 

Finans alanında Doçent unvanı almış olmak. Davranışsal 

Finans, finansal piyasalar arasındaki etkileşim ve kripto 

paralar ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Yükseköğretim Kurumlarında ders verme deneyimine sahip 

olmak. 



14 
ZİRAAT 

FAKÜLTESİ 

TARIMSAL 

BİYOTEKNOLOJİ 

BİTKİSEL 

BİYOTEKNOLOJİ 
DOÇENT 1 1 

Tarımsal Biyoteknoloji alanında Doçent unvanı almış olmak. 

Bitki doku kültürü ve meyve biyoteknolojisinin genetik 

haritalama ve gen transformasyonu alanlarında bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme 

yeterliliğine sahip olmak. 

15 
ZİRAAT 

FAKÜLTESİ 

TARIMSAL 

BİYOTEKNOLOJİ 

ENZİM VE 

MİKROBİYEL 

BİYOTEKNOLOJİ 

DOÇENT 1 1 

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında Doçent unvanı almış 

olmak. Rekombinant protein üretimi ve fermantasyon 

konularında bilimsel çalışma yapmış olmak. İngilizce ders 

verebilme yeterliliğine sahip olmak. 

16 
ZİRAAT 

FAKÜLTESİ 

TARIMSAL 

BİYOTEKNOLOJİ 

HAYVANSAL 

BİYOTEKNOLOJİ 
DOÇENT 1 1 

Zootekni alanında Doçent unvanı almış olmak. Yerli tavuk 

ırkları ve süs tavuklarının moleküler genetik karakterizasyonu 

üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders 

verebilme yeterliliğine sahip olmak. 

17 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

ELEKTRİK-

ELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİĞİ 

DEVRELER VE 

SİSTEMLER  

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ  

3 1 

Lisans ve Doktorasını Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 

alanında yapmış olmak. Görüntü işleme, yapay zekâ ve veri 

madenciliği konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak. 

18 

SAĞLIK 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

BESLENME VE 

DİYETETİK 

BESLENME 

BİLİMLERİ 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ  

1 1 

Beslenme Bilimleri alanında yüksek lisans yapmış olmak.  

Diyetetik veya Beslenme ve Diyetetik alanında doktora 

yapmış olmak. Fermente besinler, diyet posası ve işlenmiş 

besinler ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

19 
TIP 

FAKÜLTESİ 

DAHİLİ TIP 

BİLİMLERİ 
İÇ HASTALIKLARI 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ  

1 1 

Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. 

Diyabetik ayak, osteoporoz, d vitamini ve sclerostin ile ilgili 

bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

 


