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Tarsus Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 23 ., 24. ve 26. maddeleri, 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümleri 
uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na, Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ise ilgili fakülte 
dekanlıkları veya meslek yüksekokulu müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler 
nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir). 

Başvuru formlarına ve Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’ne www.tarsus.edu.tr adresinden 
erişilebilir. 

Başvuru süresi, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle 15 (on beş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli 
yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, adayların başvuru ve atanma 
koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde dahi atamaları yapılmayacak olup, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal 
edilecektir. 

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup; yurtdışından alınmış unvan ve diplomaların onaylı suretleri ile Üniversitelerarası Kuruldan denklik 
belgelerinin alınmış olması gerekir. 

2547 sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu 
bulunmamaktadır. 

İlanda yer alan unvanlar için istenen Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi'nde belirtilen yabancı dil başvuru 
koşuluna ilişkin YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli 
olacaktır. (Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.) 

Başvuruda istenen belgeler: Başvuru yapılan birimi belirten dilekçe, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, e-Devlet üzerinden alınacak 
olan adli sicil belgesi, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik belgesi (Profesör ve 
Doçent kadrolarına başvuranlar için) (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilecektir) 

Adaylar; özgeçmiş, yayın listesi, Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’ndeki puan tablosunun 
doldurulmuş hali, başlıca araştırma eseri (profesörlük başvuruları için), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesörlük için 7 takım [1 fiziksel+6 dijital 
(CD veya Flash Bellek)], doçent ve doktor öğretim üyesi kadrosu için 5 takım [1 fiziksel+4 dijital (CD veya Flash Bellek)] olarak teslim eder. 
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İlan No Kadro B r m  Bölümü 
Anab l m Dalı/ 

Program 
Kadro Unvanı Der. Adet Açıklamalar 

2021ÖÜ01 Mühend sl k Fakültes  
Mühend sl k 

Temel B l mler  
Mühend sl k Temel 

B l mler  
Profesör 1 1 

K mya alanında doçentl ğ n  
almış olmak. Güneş enerj s  
dönüşüm teknoloj ler  üzer ne 
çalışmaları bulunmak. 

2021ÖÜ02 Mühend sl k Fakültes  
Endüstr  

Mühend sl ğ  
Endüstr  

Mühend sl ğ  
Doçent 1 1 

Endüstr  Mühend sl ğ  alanında 
doçentl ğ n  almış olmak. Çok 
kr terl  karar verme üzer ne 
çalışmaları bulunmak. 

2021ÖÜ03 Mühend sl k Fakültes  
B lg sayar 

Mühend sl ğ  
B lg sayar Yazılımı 

Doktor Öğret m 
Üyes  

3 1 
L sans ve doktora dereceler n  
b lg sayar mühend sl ğ  
alanından almış olmak. 

2021ÖÜ04 Sağlık B l mler  Fakültes  Hemş rel k Hemş rel k Doçent 1 1 

Çocuk Sağlığı ve Hemş rel ğ  
alanında doçentl ğ n  almış 
olmak. Çocuk yoğun bakım 
üzer ne çalışmaları bulunmak. 

2021ÖÜ05 Sağlık B l mler  Fakültes  Hemş rel k Hemş rel k 
Doktor Öğret m 

Üyes  
3 1 

Hemş rel k Esasları alanında 
doktora yapmış olmak. 

2021ÖÜ06 Sağlık B l mler  Fakültes  Hemş rel k Hemş rel k 
Doktor Öğret m 

Üyes  
3 1 

İç Hastalıkları Hemş rel ğ  
alanında doktora yapmış olmak. 

2021ÖÜ07 Sağlık B l mler  Fakültes  Ebel k Ebel k 
Doktor Öğret m 

Üyes  
3 1 

L sans, yüksek l sans ve doktora 
dereceler n  ebel k alanında 
almış olmak. Gebel k önces  
dönem, gebel k ve doğum sonu 
dönem üzer ne çalışmaları 
bulunmak. 
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2021ÖÜ08 Sağlık B l mler  Fakültes  Ebel k Ebel k 
Doktor Öğret m 

Üyes  
3 1 

L sans, yüksek l sans ve doktora 

dereceler n  ebel k alanında 

almış olmak. Doğum ve doğum 

uygulamaları üzer ne çalışmaları 

bulunmak. 

2021ÖÜ09 
Uygulamalı B l mler 

Fakültes  
Sağlık Yönet m  

Sağlık S stemler  

Yönet m  
Doçent 1 1 

Sağlık Kurumları Yönet m  

alanında doktora yapmış olmak. 

Yönet m ve stratej  alanında 

doçentl ğ n  almış olmak. Sağlık 

pol t kaları ve sağlık yönet m  

üzer ne çalışmaları bulunmak. 

2021ÖÜ10 
Uygulamalı B l mler 

Fakültes  
Sağlık Yönet m  

Sağlık Ekonom s  

ve Pol t kası 

Doktor Öğret m 

Üyes  
3 2 

L sans ve doktora dereceler n  

sağlık yönet m  alanında almış 

olmak. Sağlık ekonom s  ve 

sağlık pol t kaları üzer ne 

çalışmaları bulunmak. 

2021ÖÜ11 
İkt sad  ve İdar  B l mler 

Fakültes  

S yaset B l m  ve 

Kamu Yönet m  

Yerel Yönet mler, 

Kent ve Çevre 

Pol t kaları 

Doktor Öğret m 

Üyes  
4 1 

S yaset B l m  ve Kamu 

Yönet m  alanında doktora 

yapmış olmak. Kentsel 

pol t kalar üzer ne çalışmaları 

bulunmak. 
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2021ÖÜ12 

Mers n Tarsus Organ ze 

Sanay  Bölges  Tekn k 

B l mler Meslek 

Yüksekokulu 

Elektron k ve 

Otomasyon 
Mekatron k 

Doktor Öğret m 

Üyes  
2 1 

Elektr k-Elektron k 

Mühend sl ğ  alanında doktora 

yapmış olmak. Kontrol 

s stemler  üzer ne çalışmaları 

bulunmak. 

2021ÖÜ13 

Mers n Tarsus Organ ze 

Sanay  Bölges  Tekn k 

B l mler Meslek 

Yüksekokulu 

K mya ve 

K myasal İşleme 

Teknoloj ler  

K mya Teknoloj s  
Doktor Öğret m 

Üyes  
2 1 

K mya alanında doktora yapmış 

olmak. F z kok mya ve foto 

elektrok myasal h drojen üret m  

üzer ne çalışmaları bulunmak. 

2021ÖÜ14 

Mers n Tarsus Organ ze 

Sanay  Bölges  Tekn k 

B l mler Meslek 

Yüksekokulu 

K mya ve 

K myasal İşleme 

Teknoloj ler  

K mya Teknoloj s  
Doktor Öğret m 

Üyes  
2 1 

K mya alanında doktora yapmış 

olmak. Anorgan k k mya ve 

yeş l k mya teknoloj ler  üzer ne 

çalışmaları bulunmak. 

2021ÖÜ15 

Mers n Tarsus Organ ze 

Sanay  Bölges  Tekn k 

B l mler Meslek 

Yüksekokulu 

Gıda İşleme Gıda Teknoloj s  
Doktor Öğret m 

Üyes  
2 1 

Gıda Mühend sl ğ  alanında 

doktora yapmış olmak. Gıda 

b yok myası üzer ne çalışmaları 

bulunmak. 

2021ÖÜ16 

Mers n Tarsus Organ ze 

Sanay  Bölges  Tekn k 

B l mler Meslek 

Yüksekokulu 

Gıda İşleme Gıda Teknoloj s  
Doktor Öğret m 

Üyes  
2 1 

Gıda Mühend sl ğ  alanında 

doktora yapmış olmak. 

Nanoteknoloj  üzer ne 

çalışmaları bulunmak. 
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