Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca
yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ve 29.11.2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Genel Kurulu’nda kabul edilen Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma ek koşullarını (https://www.alanya.edu.tr/mevzuat/esaslar) sağlamak
koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.
ÖNEMLİ NOTLAR:
1- Başvurular 15/02/2019 tarihinde başlayıp 01/03/2019 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Posta yoluyla yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
2- Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
3- Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma ek koşullarına uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
4- Profesör kadrolarına atanabilmek için doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış
olmak, kendi bilim alanında uluslararası düzeyde orijinal eserler vermiş olmak ve uygulama alanı bulunan dallarda uygulamaya yönelik çalışmalarda bulunması
gereklidir.
5- Doçent kadrolarına atanabilmek için, 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca doçentlik unvanını almış bulunmak veya yurt dışında alınan doçentlik
unvanının, 2547 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından Türkiye’de geçerli sayılmış olması gereklidir.
6-Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvurabilmek için doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik
eğitimini tamamlamış olmak gereklidir.
7- Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi şarttır.
8- Eksik ve onaysız belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
10- Adayların; bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının
listelerini içeren birer CD’yi yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;
1) Başvuru Dosyası:
- Başvuru Dilekçesi,
- Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma ek koşullarını sağladığına dair kişi beyanı,
- Özgeçmiş,
- Yayın Listesi,
- (2) iki adet fotoğraf,
- Nüfus cüzdanı sureti, (onaylı)
- Doçentlik belgesi, (onaylı)
- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru
dosyasını,

2- Yayın Dosyası
Adayların özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı,
eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji
enstitüsüne katkılarını kapsayan dosyayı 6 (altı) nüsha olarak Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.
DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;
1) Başvuru Dosyası:
- Başvuru Dilekçesi,
- Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma ek koşullarını sağladığına dair kişi beyanı,
- Özgeçmiş,
- Yayın Listesi,
- (2) iki adet fotoğraf,
- Nüfus cüzdanı sureti, (onaylı)
- Doçentlik belgesi, (onaylı belge)
- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru
dosyasını,
2- Yayın Dosyası:
Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren dosyayı 4 (dört) nüsha olarak
Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların;
1) Başvuru Dosyası;
- Başvuru dilekçesi,
- Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma ek koşullarını sağladığına dair kişi beyanı,
- Özgeçmiş,
- Yayın Listesi,
- (2) iki adet fotoğraf,
- Nüfus cüzdanı sureti, (onaylı)
- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (onaylı)
- Yabancı Dil Belgesi, (onaylı)
- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru
dosyasını,

2- Yayın Dosyası:
Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren dosyayı 4 (dört) nüsha olarak ilgili
Dekanlık veya Müdürlüğe şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
DUYURULUR.
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Mimarlık alanında doktora yapmış olmak. Mimarlık ve İç Mimarlık alanında tasarım
performansı konusunda çalışmaları olmak.
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Mimarlık alanında doktora yapmış olmak. Proje ve yapım yönetiminde enformasyon
sistemleri konusunda çalışmaları olmak.
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Havacılık Yönetimi, Hava Trafik Kontrol, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Havacılık
İşletmeciliği, Sivil Havacılık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak
Mühendisliği, Havacılık ve Uçak Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden
herhangi birinde doktorasını yapmış olmak.
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Havacılık alanında çalışmaları olmak.
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Havacılık Yönetimi, Hava Trafik Kontrol, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Havacılık
İşletmeciliği, Sivil Havacılık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak
Mühendisliği, Havacılık ve Uçak Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden
herhangi birinde doktorasını yapmış olmak.
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Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ya da Çocuk Sağlığı ve Eğitimi alanında doktora
yapmış olmak.
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Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak veya Tıp fakültesi
mezunu olup fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında uzman olmak.
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