
 

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 
1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ndeki esaslar 
uygulanacaktır. 

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; 
www.firat.edu.tr adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Bilgi Sistemi 
üzerinden Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun 
bizzat aday tarafından doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte, bilimsel eserlerinden 
oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında 
hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD/DVD veya taşınabilir bellek ekleyerek Rektörlük Personel 
Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

3 - Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde 
bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Bilgi Sistemi üzerinden Öğretim Üyesi 
kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun bizzat aday tarafından 
doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 
(bir) nüshasının basılı olarak ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 
(dört) adet CD/DVD veya taşınabilir bellek ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına 
şahsen teslim etmeleri gerekmektedir 

4 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartlar ile 
ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. 

5 - Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan 
müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

NOT: Müracaat eden adayların öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile ilgili koşullara 
uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön Değerlendirme Komisyonu" tarafından 
incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşullara uymadığı tespit edilen adayların 
başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

 

ÜNVANI=========>> PROFESÖR 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ AÇIKLAMALAR 

BİRİMİ ANABİLİM DALI DRC. ADET DRC. ADET 

İnsani ve 

Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Yeni Türk 

Edebiyatı 
1-1  

İlgili alanda doçent olmak. Cumhuriyet 

dönemi Türk Edebiyatı hikaye ve şiirleri 

hakkında çalışmaları bulunmak. 

Yeni Türk 

Edebiyatı 
1-1  

İlgili alanda doçent olmak. Toplumcu 

gerçekçi şiirde şiddet üzerine çalışmaları 

bulunmak. 

Sosyometri 1-1  
İlgili alanda doçent olmak. Güvencesizlik 

konusunda çalışmaları bulunmak. 



 

Mühendislik 
Fakültesi 

Mak. Müh. 
Mekanik 

1-1  

Makine Mühendisliği alanında doçent 
olmak. Kompozitlerin balistiği ve 
biyomekanik konularında uluslararası 
çalışmaları bulunmak. 

Çevre Bilimleri 1-1  

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında 
doçent olmak. Membran biyoreaktör 
uygulamaları konusunda uluslararası 
çalışmaları bulunmak. 

Çevre Teknolojisi 1-1  

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında 
doçent olmak. Fitoremediasyon ve 
biyodegradasyon konularında uluslararası 
çalışmaları bulunmak 

Teknoloji 
Fakültesi 

Konstrüksiyon ve 
İmalat 

1-1  

Makine Mühendisliği alanında doçent 
olmak. NiTi implantlar ve Biyouyumluluk 
konularında uluslararası çalışmaları 
bulunmak 

Yazılım 
Mühendisliği 

1-1  

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği 
alanında doçent olmak. Sanal elektrik 
makinaları ve yapay zeka optimizasyonu 
konularında uluslararası çalışmaları 
bulunmak. 

Yazılım 
Mühendisliği 

 1-1 

Yazılım, Bilgisayar veya Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği anabilim dalında doktora 
yapmış olmak. İngilizce ders verebilme 
yetkinliğine sahip olmak. Derin öğrenme 
veya görüntü işleme konularında uluslararası 
çalışmaları bulunmak. 

Su Ürünleri 
Fakültesi 

İç Sular Biyolojisi 1-1  

İlgili alanda doçent olmak. İç sulardaki 
sediment ve balıklarda ağır metal birikimi 
konularında uluslararası çalışmaları 
bulunmak. 

Tıp Fakültesi 

Tıbbi Biyoloji 1-1  
Tıbbi Biyoloji alanında doçent olmak. İyon 
kanalları ve nörobiyoloji konularında 
çalışmaları bulunmak. 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları 

 1-1 
Pediatrik Kardiyoloji Yan Dal Uzmanı 
olmak. 

Kardiyoloji  1-1 
İlgili alanda uzmanlığını tamamlamış olmak. 
Sağ kalp ekokardiyografisi ile ilgili 
uluslararası geçerli belge sahibi olmak. 

Plastik ve 
Rekonstrüktif 

Cerrahisi 
 1-1 

İlgili alanda uzmanlığını tamamlamış olmak. 
Yanıklar ve Maksillofasiyal Cerrahi 
konularında deneyimli ve çalışmaları 
bulunmak. 

Kadın Hastalıkları 
ve Doğum 

1-1  
İlgili alanda doçent olmak. Ürojinekoloji ve 
Endometriozis alanlarında klinik deneyim ve 
çalışmaları bulunmak. 



 

Eğitim 
Fakültesi 

Bilgisayar ve 
Öğretim 

Teknolojileri 
Eğitimi 

1-1  
İlgili alanda doçent olmak. Eğitsel veri 
madenciliği konusunda çalışmaları 
bulunmak. 

Eğitimde Ölçme ve 
Değerlendirme 

 1-1 

Bilgisayar öğretmenliği lisans mezunu olup 
Eğitim Bilimleri anabilim dalında doktora 
yapmış olmak. Çevrilmiş sınıf yönetiminin 
öğrenci motivasyonuna etkisi konusunda 
uluslararası çalışmaları olmak. 

Türkçe Eğitimi 1-1  
Türk Dili Terimleri ve Bağlaçlar 
konularında çalışmaları bulunmak. 

Türkçe Eğitimi 1-1  
Drama ve Deyimler konularında çalışmaları 
bulunmak. 

Fen Fakültesi 

Katıhal Fiziği 1-1  
İlgili alanda doçent olmak. Manyetik şekil 
hatırlamalı alaşımlar konusunda uluslararası 
çalışmaları bulunmak. 

Genel Fizik 1-1  
İlgili alanda doçent olmak. Biyoseramikleri 
konusunda çalışmaları bulunmak. 

Diş 
Hekimliği 
Fakültesi 

Restoratif Diş 
Tedavisi 

 1-1 İlgili alanda uzmanlığını tamamlamış olmak. 

İlahiyat 
Fakültesi 

Tefsir  1-1 
İlgili alanda doktora yapmış olmak. 
Oryantalistlerin Kur'an araştırmaları 
konusunda çalışmaları bulunmak. 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

 1-1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon anabilim 
dalında doktora yapmış olmak veya Tıp 
Fakültesi mezunu olup Nöroloji veya Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı olmak. 

Sivil 
Havacılık 

Yüksekokulu 

Hava Trafik 
Kontrol 

 1-1 

Sivil Havacılık, Havacılık ve Uzay 
Bilimleri, Uçak, Bilgisayar veya Yazılım 
Mühendisliğinde doktora yapmış olmak. 
Hava trafik konusunda çalışmaları 
bulanmak. 
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 04.03.2014 tarihli ve 

28931 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak 

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde eleman alınacaktır. 

Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 
(on beş) gün içerisinde Üniversitemizin Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya 
posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 



 

Başvuru Adresi: Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Merkez / 
ELAZIĞ 

Başvuru için gerekli Dilekçe Örneği Üniversitemizin www.firat.edu.tr internet adresinde 
mevcuttur. 

 
Duyuru Başlama Tarihi 29.05.2020 22.06.2020 
Son Başvuru Tarihi 12.06.2020 24.06.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi 17.06.2020 www.firat.edu.tr 

 

ÜNVANI====================>> 
ÖĞR. 
GÖR 

AÇIKLAMA 
İLAN 
NO 

BİRİMİ PROGRAM Adet-Drc. 

2020-01 

Sosyal 
Bilimler MYO 

Aşçılık 1-4 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans 
mezunu olup tezli yüksek lisansını aynı 
anabilim dalında tamamlamış olmak veya 
lisans mezuniyeti sonrası aşçılık alanında 
en az iki yıl tecrübeye sahip olmak. 

2020-02 Aşçılık 1-4 

Tezli yüksek lisansını Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları anabilim dalında 
tamamlamış olmak veya lisans mezuniyeti 
sonrası aşçılık alanında en az iki yıl 
tecrübeye sahip olmak. 

2020-03 Baskil MYO 
Raylı Sistemler 
Makinistlik Pr. 

1-4 

İnşaat Mühendisliği alanında lisans 
mezunu olup doktorasını tamamlamış 
olmak. Raylı Sistemler alanında en az 5 
(beş) yıl deneyime sahip olmak. 

 
Genel Şartlar 
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

Özel Şartlar 
1) Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli 

yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 
2) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 
şartı aranır.  



 

İstenilen Belgeler 
1 - Özgeçmiş 
2 - Dilekçe (www.firat.edu.tr sayfasında temin edilebilir.) 
3 - 1 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı) 
4 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
5 - Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı veya Fotokopisi ile e-devlet çıktısı ile birlikte) 
6 - Tezli Yüksek Lisans Belgesi (İlan şartında belirtilen alanı gösterir Onaylı resmi belge) 
7 - Doktora Belgesi (İlan şartında belirtilen alanı gösterir onaylı resmi belge) 
8 - Lisans Transkript Belgesi (Aslı veya Onaylı) 
9 - İsteniyorsa Doktora, Sanatta Yeterlilik, Uzmanlık Belgesi (Onaylı) 
10 - ALES Belgesi 
11 - Yabancı Dil Belgesi (KPDS/ÜDS/YÖKDİL/YDS) 
12 - Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi 
13 - İlan Şartında Deneyim veya Hizmet İsteniyorsa Onaylı Hizmet Belgesi 
14 - Adli Sicil Belgesi 
Muafiyet 
1 - Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda (deneyiminin uzmanlık 
alanları ile ilgili olması kaydıyla), yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında 
çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

2 - Meslek yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki 
öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda 
yabancı dil şartı aranmaz. 

ÖNEMLİ NOTLAR 
1 - Başvurunun, şahsen veya posta ile Personel Dairesi Başkanlığına yapılması 

gerekmektedir. 
2 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi 

içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz 
sayılacaktır. 

3 - Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (www.firat.edu.tr) yayımlanacaktır. 
İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır 

4 - Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe 
aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir. 

5 - İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı 
geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal 
edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

6 - İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir. 
7 - E-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve 

öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim 
kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin 
kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya 
öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir. 
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