
Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Esasları Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.  

A - PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI 
1.Başvuru Formu  
2.Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet) 
3.Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Esaslarının “Profesör 

Kadrosuna Başvurabilmek İçin Gerekli Asgari Koşullar" tablosunun bizzat aday tarafından 
çalışmalarının tabloya detaylı bir şekilde  doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesine eklenmesi, 
gerekmektedir. jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgelerin konulması 
gerekmektedir. 

4.Başvuru formunun ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, noterden veya 
resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, 
erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa 
yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyanın 1 (bir) 
nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 6 (altı) nüshasını elektronik ortamda 
(flash bellek) şahsen veya posta yolu ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri 
gerekmektedir.  

B- DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI 
1. Başvuru Formu  
2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet) 
3. Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Esaslarının “Doçentlik 

Kadrosuna Başvurabilmek İçin Gerekli Asgari Koşullar" tablosunun bizzat aday tarafından 
çalışmalarının tabloya detaylı bir şekilde  doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesine eklenmesi, 
gerekmektedir. jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgelerin konulması 
gerekmektedir. 

4. Başvuru formunun ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, noterden veya 
resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, 
erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa 
yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyanın 1 (bir) 
nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 4 (dört) nüshasını elektronik ortamda 
(flash bellek) şahsen veya posta yolu ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri 
gerekmektedir.  

C- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI 
1. Başvuru Formu  
2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet)  
3. Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Esaslarının “Doktor 

Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvurabilmek İçin Gerekli Asgari Koşullar" tablosunun bizzat aday 
tarafından çalışmalarının tabloya detaylı bir şekilde  doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesine 
eklenmesi, gerekmektedir. jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgelerin 
konulması gerekmektedir. 

http://personel.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/1261030201890628.docx
http://personel.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/1261030201890628.docx
http://personel.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/1261030201890628.docx


4. Başvuru formunun ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, noterden veya 
resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, 
erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa 
yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyanın 1 (bir) 
nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 4 (dört) nüshasını elektronik ortamda 
(flash bellek) şahsen veya posta yolu ile ilgili birime başvurmaları gerekmektedir 

NOT: 
- 1,2 ve 3. maddelerdeki belgeler Karabük Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının 

internet sitesindeki Formlar bölümünde veya Duyurular kısmından temin edilebilir. 
- Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Yükseköğretim Kurulu 

ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylı olması şarttır.  
- Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.  
- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar 

dikkate alınmayacaktır. 
- Adaylar en fazla bir kadroya başvuru yapabilirler. 

 
İlan No AKA. UNVAN BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI ÖZEL ŞART 

ÖÜ2019-3/01 Profesör 
 SAĞLIK BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ  

BESLENME VE 

DİYETETİK 
TOPLU BESLENME 

Stafilokok ve Brusella 

Etkenlerinin herbiri ile ve 

Sütlerin Mikrobiyolojik Kalitesi 

üzerine çalışmış olmak 

ÖÜ2019-3/02 Profesör İŞLETME FAKÜLTESİ 
BANKACILIK VE 

FİNANS 

BANKACILIK VE 

FİNANS 

 İslam Ekonomisi ve Faizsiz 

Bankacılık üzerine çalışma 

yapmış olmak. 

ÖÜ2019-3/03 Doçent 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

İNŞAAT 

MÜHENDİSLİĞİ 

YAPI 

MALZEMELERİ 

Çimentosuz kompozit Yapı 

Malzemeleri Üretimi üzerine 

çalışma yapmış olmak. 

ÖÜ2019-3/04 Profesör 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ  

METALURJİ VE 

MALZEME 

MÜHENDİSLİĞİ 

MALZEME BİLİMİ 

Grafen Oksit/Metal Oksit İnce 

Film Süperkapasitörler üzerine 

çalışma yapmış olmak. 

ÖÜ2019-3/05 Profesör TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ 
FİZİKSEL TIP VE 

REHABİLİTASYON 

Alt Ekstremite Amputasyonunda 

Soket Yapım Teknikleri ve Uyku 

Kalitesi üzerine çalışma yapmış 

olmak. 

ÖÜ2019-3/06 Doçent 
TEKNOLOJİ 

FKAÜLTESİ  

ELEKTRİK 

MÜHENDİSLİĞİ 

DEVRELER VE 

SİSTEMLER 

 Metal-Yalıtkan-Yarıiletken 

Yapıların Elektriksel 

Özelliklerinin İncelenmesi 

üzerine çalışma yapmış olmak. 

ÖÜ2019-3/07 DR.ÖĞR.ÜYESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
DOĞU DİLLERİ VE 

EDEBİYATLARI 

ARAP DİLİ VE 

EDEBİYATI 

Kur’an-ı Kerimin Son Cüzünün 

İrabı üzerine çalışma yapmış 

olmak. 
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