
KOIİIYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESi REKTÖRLÜĞÜNDEN

UniversitemiZ ilgili birimlerine 2547 sayılı Kanun ve 28.0|J982 tarih ve l7588 sayılı Resmi cazetede yayımlanarak
yüJürlüğe giren_ "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliğinin" ilgili maddeÜıi uyarınca belirli Süfeli stattide 6
(altD adet öğretim üyesi alınacak olup adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Söz konusu kadrolara baŞvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları ve
ilan edilen özel Şart|aIı_laşümaları haiinde, Dede Korkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KoNyA adresinde bu]unan
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanüıgına; başvuidukları birimi,.bölümü ve iletişim adreslerini belirten bir
dilekÇe ile birlikte ekinde özgeÇmiŞJerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeIeri (onaylı suleti), doçentlik/doktora belgesinin
onaYll suetini,2 (iki) adet fotoğal nüfus cüzdanı / TC. kimlik kartı Ornegini, bilimseİ yayınüaİİ ile tunlara yapılan atıİarı ve
Yabancı dil bilgisini gösterir belgeyi, H faktörü değerini, uzmanlık alanıyla ilgili kongre vİ konferans tebliğ]eli;i, eğitim-öğretim
faaliYetleıini, Yönetimlerinde devam eden ve tamamIanan doktora veya yiiksek İisans tez çalışmalarıİı, ünivlrsiteleİ reya
Yüksek Teknoloji Enstitüleline katkılarını kapsayan faaIiyetierini ve baş|ıca araştırma eserleİinin açıkça belirtildiği ve yayn
listesinin Yer aldığı baŞıtru dosyasından Profesör kadlosu için 6 adet (ayrıca 6 adeİ Co lıalinde;, ooı<tor bgretim Üy!ri uarosu
için 4 adet (aynca 4 adet CD ha]inde) teslim etmeleri gerekmektediI.

NOTLAR:
l) BaŞ\rırular ilanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren l5 gün içerisinde yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan

başwrular ka1 da alınma1 acaktır.
2) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3) Universitemizde eğitim %l00 ingilizce olduğundan başvuru yapacak öğr€tim üyelerinin 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı

ReSmi Gazetede yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancl DiiÖgretimi ve Yabancl Dille Öğretim Yapılmasında
UYulacak Esaslara İliŞkin Yönetmeliğin" 8 inci maddesi uyarınca, ingilizİe ders verebi]me yeterliliğine sahip oJunduğu
belgelendirmesi geıekir.

4) RektörlükÇe yapılacak öı incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulIarı yerine getirmeyenlerin ve

_ bel.inilenniteliklere sahip olmayanların başı'uruları değerlendirmeye alınruyu.rk ,e başvuİu belgeleri iade edilecekıir.
5) Yabancl Ulkelerden alınan diplomaların Üniversiıelerarası Kurulca Denklİginin onu5İunırı,ş ol-.ur, ,. belgelendirilmesi

gerekir.
6) Erkek adaYların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması veya askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda

olmamaları gerekmektedir.
7) 4045 saYılı Kanun ve 2000/284 sayı|ı "Güvenlik Soruşturmasi ve Arşiy Araştırması Yönetmeliği" kapsamında yapılacak

güvenlik soruşturması velveya arşiv araştürması neticesine göre işlem tesis edilecektir.
8) 0(332) 2?3 54 23 veya 223 54 54 numaralı telefondan ilan ile ilgili ayrıca bilgi alınabi|ir.9) lIan metnine aynı zamanda www.gidatarinı.edu.tr adresinden uIİşılabilir.

Fakü|tesi Birimi/Bölümü Adet UZmanlük Alanı/A klama

Bivomühendis]ik Profesör

Doçentliğini Biyoloji Bilimi alanında almüş olmak.
Biyosensörler, aptamerler ve molekü]er kapılar alanında
çalışmalarda bulunmuş olmak, İngilizce ders verme
yeterliliğine sahip olmak.Mühendislik

ve Mimarlık
Fakültesi

Gıda
Mühendisliği Plofesör

Doçentliğini Gıda Mühendisliği alanında almış olmak,
Gıdalara yüksek hidrostatik basünç uygulamaları ve
öngörücti gıda mikrobiyolojisi alanında çalışmaJarda
bulunmuş olmak. İngiIizce ders verme yeterliliğine sahip
olmak.

u luslararası
Ticaret ye

İşletmecilik

Doktor
Ögretim Üyesi

orasını maliyet muhasebesi ve bütçeleme alanında
yapmış olmak, Yönetim Ve finansal muhasebe teori ve
uygulaııaları konularında ça
İngilizce ders verme yeterlili

lışmalarda buJunmuş olmak
ğine sahip olmak.

Dokt

Bitkisel Üretim
ve

Teknolojileri

Doktor
ögretim Üyesi

olasrnı Tiirkiye'deki bazı leonardit kaynakların
biyoteknoIojik yöntem ile organik tarımda kullanılması
ve biyoIojik hıimik i.iretimi için değerlendiri]mesi
konularında yapmış olmak. İngilizce ders verme
yeterliliğine sahip olmak.

Dokt

Bitkisel Üretim

TeknolojiIeri
ve Doktor

ögretim üyesi

Dokloı,asını agroekolojik nıodelleıııe. tarımda iklinı
değişikliği. larünrsal ıneteoroloj i, tarımsa] sulama
konularında yapmış olmak. Bitki biyofizyoloji ve
tafımsa] ormancılık alanında çalışmalarda bulunmuş

olmak.olmak. ln ine sahilizce ders verme eterlili

Tarım ve
Doğa
Bilimleri
Fakültesi

Moleküler
Biyoloji ve

Cenetik

Doktor
Öğretim Üyesi

Doktorasını nanoteknoloj j alanında yapınış olınak
Peptid nanoliberlcrin nıedikal alanda kuIlanıınları ile
ilgili çalışnıalaıdı huIııııınuş olnıak. İngilizce ders verme
ete],]ili ne sahi o lııak

Sosyal ve
Beşeri
Bilim]er
Fakültesi
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