
 

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili Yönetmelik ile 

Samsun Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Adaylarından; 

• Başvuru dilekçesi (https://pdb.samsun.edu.tr/formlar adresinde bulunan form), 

• Özgeçmiş, 

• Kimlik fotokopisi, 

• Adli Sicil Kaydı, 

• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası, 

• Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin (Doktora ve doçent unvanı yurtdışından 

alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin 

eklenmesi gerekmektedir. ) onaylı sureti, 

• Yabancı dil belgesi, 

• Yayın listesi, 

• 2 (iki) adet fotoğraf, 

• Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet 

üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir. 

• e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir. 

PROFESÖR Kadrolarına Başvuracak Adaylar için: 

• Doçentlik Belgesi, 

• Adayların başvurularında; özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça 

belirtildiği yayın listesi ile doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve 

belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet taşınabilir 

belleği Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

DOÇENT Kadrolarına Başvuracak Adaylar için: 

• Doçentlik belgesi, 

• Adayların başvurularında; özgeçmiş, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının 

tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan, 4 

(dört) adet taşınabilir belleği Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Kadrolarına Başvuracak Adaylar için: 

• Adayların başvurularında; özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi 

ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet taşınabilir 

belleği ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir. 



 

Açıklamalar 

1. Adaylar başvurularını, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün 

içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapmalıdır. 

2. Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesine göre başvuru 

şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

3. Talep edilen deneyimlerin belgelendirilmesi gerekmektedir. 

4. Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, diğer 

adayların ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. 

5. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

6. İlana ve sürece ilişkin bilgiler https://pdb.samsun.edu.tr internet adresinde 

yayımlanacaktır. 

İlan No Birimi Bölümü 
Anabilim/ Sanat 

Dalı 

Kadro 

Unvanı 
Derece Açıklama 

2021- 

4/1 
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 
Profesör 1 

Doçentliğini anesteziyoloji ve reanimasyon 

alanında almış olup palyatif bakım 

konusunda çalışmaları olmak. 

2021- 

4/2 
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 
Doçent 1 

Doçentliğini anesteziyoloji ve reanimasyon 

alanında almış olup rejyonel anestezi 

alanında çalışmaları olmak. 

2021- 

4/3 
Mühendislik Fakültesi 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 

Kontrol ve 

Kumanda 

Sistemleri 

Doçent 1 

Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

alanında almış olup robotik, otomotiv 

mekatronik sistemleri geliştirilmesi ve 

kontrolü konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

2021- 

4/4 

Sivil Havacılık 

Yüksekokulu 
Havacılık Yönetimi 

Havacılık 

Yönetimi 
Doçent 1 

Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında 

almış olup Havayolu ve Havaalanı 

İşletmeciliği, Havacılık İşletmelerinde 

Çalışma Hayatı ve Çalışma Memnuniyeti 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

2021- 

4/5 

Havacılık ve Uzay 

Bilimleri Fakültesi 

Uçak Bakım ve 

Onarım 

Uçak Bakım ve 

Onarım 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

5 

Uçak Motor Gövde bölümü lisans mezunu 

olup doktorasını Sivil  Havacılık  Anabilim  

dalında yapmış olmak. 

2021- 

4/6 

İktisadi ve İdari 

Bilimleri Fakültesi 
Tarih 

Türkiye 

Cumhuriyet Tarihi 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

4 

Doktorasını Tarih anabilim dalında yapmış 

olup erken 20. yy. Türkiye tarihi, Biyografi ve 

Tarihsel Sosyoloji alanlarında çalışmaları 

olup AHCI/SSCI indeksli dergilerde yayın 

yapmış olmak. Ayrıca merkezi bir yabancı dil 

(İngilizce) sınavından en az 85 veya 

eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu 

puana denk bir puan almış olmak. 
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