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Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 2021-01 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. 

- Adaylar; fotoğraf, kimlik fotokopisi e-Devlet üzerinden alınan karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora mezun belgeleri ile doçentlik belgesi, erkek 
adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ve bilimsel eserlerinden 
oluşan dosyaları ile birlikte Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden (http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) çevrimiçi 
başvuru yoluyla müracaat edecektir. 

- Müracaat edecek adaylarca; Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci” başlıklı sayfasında yer alan “Öğretim 
Üyeliğine İlk Defa veya Yeniden Başvuracak Adayların Yayın ve Faaliyetlerini Değerlendirme Formu”nu bilgisayar ortamında 1 (bir) adet doldurarak her 
sayfası paraflı ve son sayfası imzalı olacak şekilde çevrimiçi başvuru sistemine yüklenecektir. 

- Müracaat edecek adayların (http://www.bartin.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Mevzuat (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşabilecekleri “Bartın 
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. 

- Adaylar elektronik ortamda müracaat edecekleri başvuru dosyalarını hazırlarken Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Kadrolarına 
Başvuru Süreci” başlıklı web sayfasında yer alan açıklamalara dikkat etmelidir. 

- Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 
- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” 

müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir. e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir. 
- Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış 

olması şarttır. 
- Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günün sonu olan 23:59’a kadar http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/ 

AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
- İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından 

https://w3.bartin.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 
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BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET *ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR 

Bartın Orman 

Fakültes  

Orman 

Mühend sl ğ  

Ölçme B lg s  ve 

Kadastro 
Profesör 1 1 

Orman Mühend sl ğ  alanında doçentl k unvanı almış olmak. 

Uzaktan Algılama ve Coğraf  b lg  s stemler  üzer ne çalışmaları 

bulunmak. Doçentl k unvanı aldıktan sonra Web Of Sc ence 

(SCI/SCI-Expanded) ndeksler nde yayımlanmış en az 5 (beş) 

makales  bulunmak ve kurum dışı fonlarca desteklenen en az 1 

(b r) ulusal veya uluslararası projede yürütücü olarak görev 

almış/alıyor olmak. 

Edeb yat Fakültes  

Çağdaş Türk 

Lehçeler  ve 

Edeb yatları 

Güney-Batı Türk 

Lehçeler  ve 

Edeb yatları 

Doçent 1 1 

D lb l m ve ağız çalışmaları üzer ne eserler  bulunmak. Son üç 

takv m yılında Web Of Sc ence (SSCI, AHCI, ESCI) 

ndeksler nde yayımlanmış en az 1 (b r) makales  bulunmak veya 

kurum dışı fonlarca desteklenen en az 1 (b r) ulusal veya 

uluslararası projede yürütücü/akadem k danışman olarak görev 

almış/alıyor olmak. 

Edeb yat Fakültes  

Çağdaş Türk 

Lehçeler  ve 

Edeb yatları 

Kuzey-Batı Türk 

Lehçeler  ve 

Edeb yatları 

Profesör 1 1 

Çağdaş Türk Lehçeler  ve Edeb yatları alanında doçentl k unvanı 

almış olmak. Doçentl k unvanı aldıktan sonra Web Of Sc ence 

(SSCI, AHCI, ESCI) ndeksler nde yayımlanmış en az 1 (b r) 

makales  bulunmak veya kurum dışı fonlarca desteklenen en az 

1 (b r) ulusal veya uluslararası projede yürütücü olarak görev 

almış/alıyor olmak. 

Edeb yat Fakültes  Sosyoloj  Uygulamalı Sosyoloj  Doçent 1 1 

Sosyoloj  alanında doçentl k unvanı almış olmak. Son üç 

takv m yılında Web Of Sc ence (SSCI, AHCI, ESCI) 

ndeksler nde yayımlanmış en az 1 (b r) makales  bulunmak veya 

kurum dışı fonlarca desteklenen en az 1 (b r) ulusal veya 

uluslararası projede yürütücü/akadem k danışman olarak görev 

almış/alıyor olmak. 
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Edeb yat Fakültes  Tar h Yakınçağ Tar h  Doçent 1 1 

Yakınçağ Tar h  alanında doçentl k unvanı almış olmak. Ermen  

tar h  üzer ne çalışmaları olmak. Son üç takv m yılında Web 

Of Sc ence (SSCI, AHCI, ESCI) ndeksler nde yayımlanmış en 

az 1 (b r) makales  bulunmak veya kurum dışı fonlarca 

desteklenen en az 1 (b r) ulusal veya uluslararası projede 

yürütücü/akadem k danışman olarak görev almış/alıyor olmak. 

Edeb yat Fakültes  
Türk D l  ve 

Edeb yatı 
Yen  Türk Edeb yatı Doçent 1 1 

Yen  Türk Edeb yatı alanında doçentl k unvanı almış olmak. 

Son üç takv m yılında Web Of Sc ence (SSCI, AHCI, ESCI) 

ndeksler nde yayımlanmış en az 1 (b r) makales  bulunmak 

veya kurum dışı fonlarca desteklenen en az 1 (b r) ulusal veya 

uluslararası projelerde yürütücü/akadem k danışman olarak 

görev almış/alıyor olmak. 

Eğ t m Fakültes  Temel Eğ t m Sınıf Eğ t m  Doçent 1 1 

Temel Eğ t m (İlk Okuma Yazma ve Türkçe Eğ t m ) 

alanında doçentl k unvanı almış olmak. D kkat ve çalışan bellek 

üzer ne çalışmaları bulunmak. Son üç takv m yılında Web Of 

Sc ence (SCI/SCI-Expanded, SSCI, AHCI, ESCI) ndeksler nde 

yayımlanmış en az 1 (b r) makales  bulunmak. 

Eğ t m Fakültes  Temel Eğ t m Okul Önces  Eğ t m  

Doktor 

Öğret m 

Üyes  

3 1 

L sans, Yüksek L sans ve Doktora eğ t m n  Okul Önces  Eğ t m  

alanında yapmış olmak. Okul Önces  Eğ t m nde 21. yüzyıl 

becer ler  üzer ne çalışmaları bulunmak. Son üç takv m yılında 

yayımlanmış en az 3 (üç) b l msel makales  bulunmak. 

Eğ t m Fakültes  
Türkçe ve Sosyal 

B l mler Eğ t m  
Sosyal B lg ler Eğ t m  Profesör 1 1 

Sosyal B lg ler Eğ t m  alanında doçentl k unvanı almış olmak. 

Vatandaşlık eğ t m  üzer ne çalışmaları bulunmak. Doçentl k 

unvanı aldıktan sonra en az k s  Web Of Sc ence (SCI/SCI-

Expanded, SSCI, AHCI, ESCI) kapsamındak  derg lerde olmak 

üzere en az 10 (on) b l msel makales  bulunmak. 
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Eğ t m Fakültes  
Türkçe ve Sosyal 
B l mler Eğ t m  

Sosyal B lg ler Eğ t m  
Doktor 
Öğret m 

Üyes  
3 1 

L sans, Yüksek L sans ve Doktora eğ t m n  Sosyal B lg ler 
Eğ t m  alanında yapmış olmak. Sürdürüleb l r kalkınma ve et k 
üzer ne çalışmaları bulunmak. Son üç takv m yılında 
yayımlanmış en az 10 (on) b l msel makales  bulunmak. 

Fen Fakültes  B yoteknoloj  Nanob yoteknoloj  Profesör 1 1 

K mya alanında doçentl k unvanı almış olmak. Nanoteknoloj  
üzer ne çalışmaları bulunmak. Doçentl k unvanı aldıktan sonra 
Web Of Sc ence (SCI/SCI-Expanded) ndeksler nde 
yayımlanmış en az 5 (beş) makales  bulunmak ve kurum dışı 
fonlarca desteklenen en az 2 ( k ) ulusal veya uluslararası 
projede yürütücü olarak görev almış/alıyor olmak. 

Fen Fakültes  Matemat k 
Anal z ve Fonks yonlar 

Teor s  
Doçent 1 1 

Matemat k alanında doçentl k unvanı almış olmak. Eş ts zl k 
teor s  ve kes rl  hesaplamalar üzer ne çalışmaları bulunmak. 
Son üç takv m yılında Web Of Sc ence (SCI, SCI-Expanded) 
ndeksler nde yayımlanmış en az 5 (beş) makales  bulunmak. 

Fen Fakültes  
Moleküler 
B yoloj  ve 

Genet k 
Moleküler B yoloj  

Doktor 
Öğret m 

Üyes  
3 1 

B yomühend sl k, B yoteknoloj  veya Moleküler B yoloj  ve 
Genet k Bölümler n n b r nden l sans mezunu olmak. Bu 
alanların b r nde doktora yapmış olmak. Enz m ve moleküler 
tanı k t  üret m  üzer ne çalışmaları bulunmak. Son üç takv m 
yılında Web Of Sc ence (SCI, SCI-Expanded) ndeksler nde 
yayımlanmış en az 2 ( k ) makales  bulunmak. Kurum dışı 
fonlarca desteklenen en az 2 ( k ) ulusal veya uluslararası 
projede yürütücü olarak görev almış/alıyor olmak. 

İkt sad  ve İdar  
B l mler Fakültes  

İkt sat İkt sat Tar h  Doçent 1 1 

İkt sat Tar h  alanında doçentl k unvanı almış olmak. 19 uncu 
yüzyıl ve Cumhur yet Dönem  Osmanlı ekonom s  üzer ne 
çalışmaları bulunmak. Son üç takv m yılında yayımlanmış en az 
2 ( k ) makales  bulunmak veya kurum dışı fonlarca desteklenen 
en az 1 (b r) ulusal veya uluslararası projede yürütücü/akadem k 
danışman olarak görev almış/alıyor olmak. 
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İkt sad  ve İdar  
B l mler Fakültes  

İşletme Muhasebe F nansman Doçent 1 1 

Muhasebe alanında doçentl k unvanı almış olmak. Stratej k 
Mal yet ve Performans Yönet m S stemler  üzer ne çalışmaları 
bulunmak. Son üç takv m yılında yayımlanmış en az 2 ( k ) 
makales  bulunmak veya kurum dışı fonlarca desteklenen en 
az 1 (b r) ulusal veya uluslararası projede yürütücü/akadem k 
danışman olarak görev almış/alıyor olmak. 

İkt sad  ve İdar  
B l mler Fakültes  

Uluslararası 
T caret ve 
Loj st k 

Uluslararası T caret ve 
Loj st k 

Doçent 1 1 

Endüstr  Mühend sl ğ , Üret m ve Operasyon Yönet m  veya 
Uluslararası T caret b l m dallarının b r nde doçentl k unvanı 
almış olmak. Loj st k ve/veya Tedar k Z nc r  Yönet m  üzer ne 
çalışmaları bulunmak. Son üç takv m yılında Web Of Sc ence 
(SCI, SCI-Expanded, SSCI) ndeksler nde yayımlanmış en az 2 
( k ) makales  bulunmak. 

İkt sad  ve İdar  
B l mler Fakültes  

Yönet m B l ş m 
S stemler  

Yönet m B l ş m 
S stemler  

Profesör 1 1 

Yönet m B l ş m S stemler  veya İşletme alanında doktora 
yapmış olmak. Algor tmalar ve nesneler n nternet  üzer ne 
çalışmaları bulunmak. Doçentl k unvanı aldıktan sonra Web Of 
Sc ence (SCI, SCI- Expanded, SSCI) ndeksler nde yayımlanmış 
en az 2 ( k ) makales  bulunmak ve kurum dışı fonlarca 
desteklenen en az 1 (b r) ulusal veya uluslararası projede 
yürütücü olarak görev almış/alıyor olmak. 

İkt sad  ve İdar  
B l mler Fakültes  

Yönet m B l ş m 
S stemler  

Yönet m B l ş m 
S stemler  

Doçent 1 1 

Yönet m B l ş m S stemler  veya İşletme alanında doktora 
yapmış olmak. Yapay s n r ağları ve çok kr terl  karar verme 
tekn kler  üzer ne çalışmaları bulunmak. Son üç takv m yılında 
Web Of Sc ence (SCI, SCI-Expanded, SSCI) ndeksler nde 
yayımlanmış en az 2 ( k ) makales  bulunmak. 

İslam  İl mler 
Fakültes  

Felsefe ve D n 
B l mler  

D n B l mler  Doçent 1 1 

Felsefe ve D n B l mler  alanında doçentl k unvanı almış olmak. 
D n eğ t m ne yönel k eserler üzer ne çalışmaları bulunmak. 
Kurum dışı fonlarca desteklenen en az 1 (b r) ulusal veya 
uluslararası projede yürütücü/akadem k danışman olarak görev 
almış/alıyor olmak. 



01.06.2021	“SALI”	NAMIK 
 4722 

“EBYS	” 
“ÇEŞİTLİ	İLANLAR”	

6 

Mühend sl k, 
M marlık ve 

Tasarım Fakültes  

B lg sayar 
Mühend sl ğ  

B lg sayar Donanımı Doçent 1 1 

B lg sayar Mühend sl ğ  alanında doçentl k unvanı almış olmak. 
B lg sayar Donanımı üzer ne çalışmaları bulunmak. Son üç 
takv m yılında Web Of Sc ence (SCI, SCI-Expanded, SSCI) 
ndeksler nde yayımlanmış en az 2 ( k ) makales  bulunmak 

Mühend sl k, 
M marlık ve 

Tasarım Fakültes  

B lg sayar 
Mühend sl ğ  

B lg sayar Yazılımı Doçent 1 1 

B lg sayar Mühend sl ğ  alanında doçentl k unvanı almış olmak. 
B lg sayar Yazılımı üzer ne çalışmaları bulunmak. Son üç 
takv m yılında Web Of Sc ence (SCI, SCI-Expanded, SSCI) 
ndeksler nde yayımlanmış en az 2 ( k ) makales  bulunmak. 

Mühend sl k, 
M marlık ve 

Tasarım Fakültes  

Elektr k-
Elektron k 

Mühend sl ğ  
Elektr k Tes sler  Doçent 1 1 

Elektr k-Elektron k Mühend sl ğ  alanında doçentl k unvanı 
almış olmak. İlet m/Dağıtım S stemler  Planlaması üzer ne 
çalışmaları bulunmak. Son üç takv m yılında Web Of Sc ence 
(SCI, SCI-Expanded, SSCI) ndeksler nde yayımlanmış en az 2 
( k ) makales  bulunmak. 

Mühend sl k, 
M marlık ve 

Tasarım Fakültes  

Elektr k-
Elektron k 

Mühend sl ğ  

Kontrol ve Kumanda 
S stemler  

Doçent 1 1 

Elektr k-Elektron k Mühend sl ğ  alanında doçentl k unvanı 
almış olmak. Kontrol veya Robot k üzer ne çalışmaları 
bulunmak. Son üç takv m yılında Web Of Sc ence (SCI, SCI-
Expanded, SSCI) ndeksler nde yayımlanmış en az 2 ( k ) 
makales  bulunmak. 

Mühend sl k, 
M marlık ve 

Tasarım Fakültes  

İnşaat 
Mühend sl ğ  

Geotekn k Doçent 1 1 

İnşaat Mühend sl ğ  alanında doçentl k unvanı almış olmak. 
Sayısal modellemeler üzer ne çalışmaları bulunmak. Son üç 
takv m yılında Web Of Sc ence (SCI, SCI-Expanded, SSCI) 
ndeksler nde yayımlanmış en az 4 (dört) makales  bulunmak. 

Mühend sl k, 
M marlık ve 

Tasarım Fakültes  

İnşaat 
Mühend sl ğ  

Yapı Doçent 1 1 

İnşaat Mühend sl ğ  alanında doçentl k unvanı almış olmak. 
Yapıların güçlend r lmes  ve yapı zem n etk leş m  üzer ne 
çalışmaları bulunmak. Son üç takv m yılında Web Of Sc ence 
(SCI, SCI-Expanded, SSCI) ndeksler nde yayımlanmış en az 4 
(dört) makales  bulunmak. 
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Mühend sl k, 
M marlık ve 

Tasarım Fakültes  

Mak ne 
Mühend sl ğ  

Enerj  Profesör 1 1 

Mak ne Mühend sl ğ  veya Havacılık ve Uzay Mühend sl ğ  
alanında doçentl k unvanı almış olmak. Doçentl k unvanı 
aldıktan sonra Web Of Sc ence (SCI, SCI-Expanded, SSCI) 
ndeksler nde yayımlanmış en az 5 (beş) makales  bulunmak ve 

kurum dışı fonlarca desteklenen en az 1 (b r) ulusal veya 
uluslararası projede yürütücü olarak görev almış/alıyor olmak. 

Mühend sl k, 
M marlık ve 

Tasarım Fakültes  

Mak ne 
Mühend sl ğ  

Enerj  Doçent 1 1 

Mak ne Mühend sl ğ  alanında doçentl k unvanı almış olmak. 
Yen leneb l r Enerj  ve B nalarda Enerj  üzer ne çalışmaları 
bulunmak. Son üç takv m yılında Web Of Sc ence (SCI, SCI-
Expanded, SSCI) ndeksler nde yayımlanmış en az 5 (beş) 
makales  bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen en az 1 
(b r) ulusal veya uluslararası projede yürütücü/akadem k 
danışman olarak görev almış/alıyor olmak. 

Mühend sl k, 
M marlık ve 

Tasarım Fakültes  

Metalürj  ve 
Malzeme 

Mühend sl ğ  
Malzeme Doçent 1 1 

Metalürj  ve Malzeme Mühend sl ğ  alanında doçentl k unvanı 
almış olmak. Malzemeler n tr boloj  ve oks dasyon davranışları 
üzer ne çalışmaları bulunmak. Son üç takv m yılında Web Of 
Sc ence (SCI, SCI- Expanded, SSCI) ndeksler nde yayımlanmış 
en az 5 (beş) makales  bulunmak. 

Mühend sl k, 
M marlık ve 

Tasarım Fakültes  

Metalürj  ve 
Malzeme 

Mühend sl ğ  
Üret m Metalürj s  Doçent 1 1 

Metalürj  ve Malzeme Mühend sl ğ  veya K mya Mühend sl ğ  
alanında doçentl k unvanı almış olmak. Üret m metalürj s  ve 
ayırma şlemler  üzer ne çalışmaları bulunmak. Son üç takv m 
yılında Web of Sc ence (SCI, SCI-Expanded, SSCI) 
ndeksler nde yayımlanmış en az 5 (beş) makales  bulunmak. 

Spor B l mler  
Fakültes  

Antrenörlük 
Eğ t m  

Hareket ve Antrenman Doçent 1 1 

Spor b l mler  alanında doçentl k unvanı almış olmak. Hareket 
ve Antrenman üzer ne çalışmaları bulunmak. Son üç takv m 
yılında Web Of Sc ence (SCI, SCI- Expanded, SSCI) 
ndeksler nde yayımlanmış en az 2 ( k ) makales  bulunmak. 

Kurum dışı fonlarca desteklenen en az 1 (b r) ulusal veya 
uluslararası projede yürütücü/akadem k danışman olarak görev 
almış/alıyor olmak. 
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Spor B l mler  

Fakültes  

Antrenörlük 

Eğ t m  
Spor Sağlık B l mler  Profesör 1 1 

Spor b l mler  alanında doçentl k unvanı almış olmak. Spor 

sağlık b l mler  üzer ne çalışmaları bulunmak. Doçentl k unvanı 

aldıktan sonra Web Of Sc ence (SCI, SSCI, SCI-Expanded) 

ndeksler nde yayımlanmış en az 5 (beş) makales  bulunmak ve 

kurum dışı fonlarca desteklenen en az 1 (b r) ulusal veya 

uluslararası projede yürütücü olarak görev almış/alıyor olmak. 

Spor B l mler  

Fakültes  

Beden Eğ t m  ve 

Spor 
Beden Eğ t m  ve Spor Profesör 1 1 

Spor b l mler  alanında doçentl k unvanı almış olmak. Beden 

Eğ t m  ve Spor üzer ne çalışmaları bulunmak. Doçentl k 

unvanı aldıktan sonra Web Of Sc ence (SCI, SSCI, SCI-

Expanded) ndeksler nde yayımlanmış en az 5 (beş) makales  

bulunmak ve kurum dışı fonlarca desteklenen en az 1 (b r) ulusal 

veya uluslararası projede yürütücü olarak görev almış/alıyor 

olmak. 

Bartın Meslek 

Yüksekokulu 

Ulaştırma 

H zmetler  

Mar na ve Yat 

İşletmec l ğ  

Doktor 

Öğret m 

Üyes  

1 1 

Den z Ulaştırma İşletme Mühend sl ğ  alanında l sans ve 

yüksek l sans, Den z Ulaştırma ve İşletme Mühend sl ğ  

alanında doktora yapmış olmak. Son üç takv m yılında Web Of 

Sc ence (SCI, SCI-Expanded, SSCI) ndeksler nde yayımlanmış 

en az 2 ( k ) makales  bulunmak. 

Bartın Sağlık 

H zmetler  Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbb  H zmetler 

ve Tekn kler 
Opt syenl k Doçent 1 1 

F z k alanında doçentl k unvanı almış olmak. Opt k ve 

opt syenl k üzer ne çalışmaları bulunmak. Son üç takv m yılında 

Web Of Sc ence (SCI, SCI-Expanded, SSCI) ndeksler nde 

yayımlanmış en az 5 (beş) makales  bulunmak. 

*İlanda aranan şartlar kısmında yer alan yayınların tespitinde, son üç takvim yılı (2018, 2019, 2020) ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ilanın 
yayımlandığı güne kadar DOİ numarası almış olan yayınlar kabul edilecektir. 
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