
          ……../……./……... 

Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğüne, 

 
Tam zamanlı “....................................” olarak atanmam için istenilen ve aşağıda belirtilen belgeler ekte 

sunulmuştur. Daha önceki hizmetlerim esnasında disiplin cezası almadığımı beyan eder, gereğini müsadelerinize 

arz ederim. 

 

     Adı Soyadı : 

 

     İmza  : 

 

     İSTENİLEN BELGELER:  (Piri Reis Üniversitesindeki Bölüm ve Programlar Dikkate alınarak hazırlanmıştır) 

 
A)  GENEL (Tüm başvuranlar için) 

 Başvuru Formu (Üniversitemizden verilecek) 

 Özgeçmiş 

 T.C. Kimlik numaralı Nüfus cüzdanının (Fotokopisi) 

 Öğrenim durumunu gösteren belgelerin (Lisans,Yüksek Lisans, Doktora) Noter tasdikli sureti 

 Yurtdışında alınan diploma ve unvanlar var ise “Denklik Belgesi” 

 10 adet vesikalık fotoğraf (Kılık kıyafet kurallarına uygun-Erkekler ceket ve kravatlı) 

 Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi  

 İkametgah belgesi (Muhtarlıktan) 

 Adli Sicil Beyanı 

 Sağlık Raporu 

 a) Daha önce sigorta numarası alınmış ise sigorta kartının fotokopisi 

b) Emekli olanların emekli olduğunu gösterir belgenin fotokopisi 

 Daha önce çalışılan kurumdan alınan hizmet belgesi (Bu yıl SSK’lı statüde çalışanlar için) 
 

B) Öğretim Üyeleri için; 

 Sahip olunan Akademik ünvanın (Prof,Doç,Yrd.Doç.) tevdiine ait belgelerin fotokopileri 

 Doktora belgesinin fotokopisi 

 Var  ise Yabancı ülkelerden alınmış akademik ünvanların denklik belgesi 

 “Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu”(Üniversiteden verilecektir) 
 

C) Öğretim Görevlileri için; 

 Yüksek lisans mezunu veya alanında en az on yıl tecrübeli lisans mezunu olmak 

 ALES BAŞARI BELGESİ (70/100)  

 KPDS/ÜDS veya TOEFL,IELTS  gibi  eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birine ait  

 başarı belgesi (KPDS/ÜDS için 80/100, eşdeğeri sınavlar için kabul edilen taban puan)  
  

D) Okutmanlar için; 

 ALES Başarı Belgesi (70/100)  

 KPDS/ÜDS veya TOEFL,IELTS, gibi  eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birine ait  

 başarı belgesi (KPDS/ÜDS için 80/100, eşdeğeri sınavlar için kabul edilen taban puan)  
  

       E)    Araştırma Görevlileri için; 

 35 yaşından gün almamış olmak 

 Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimine ait tasdikli transkript 

 ALES Başarı Belgesi (70/100)  
 Yabancı Dil yeterlilik belgesi (65/100) 

 
Not: Öğretim Üyeleri (Prof,Doç,Yrd.Doç.) ile sadece Doktorası olanlar (A) ve (B),  

         Öğretim Görevlileri (A) ve (C),  

         Okutmanlar (A) ve (D), 

         Araştırma Görevlileri  (A) ve (E) 

         Şıklarında istenilen belgeleri teslim edeceklerdir. 


