
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Aşağıda  Anabilim Dalı  itibariyle  unvan ve şartları  belirtilen,  Üniversitemiz Fakülte  ve Yüksekokullarında  açık  bulunan  kadrolara 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 
Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden  itibaren 15 gündür. Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, 

Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına; 
1- Başvuru Dilekçesini, 
2- T.C.Kimlik No'larını gösterir beyanlarını, 
3- Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretini, 
4- Üç adet fotoğraflarını, 
5- Adli Sicil Belgesini (En geç 1 (bir) aylık) 
6- Başvuracak adayların başvuru formunu (http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.) 
7- Üniversitemizin https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/59441486 sayfasında yayınlanmış olan  Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Dr. 

Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları, 
8- Profesör kadrolarına başvuracak adayların "Profesörlüğe atanmak için Doçentlik şartlarını tekrar sağladığını gösteren dilekçesi, özgeçmiş, 

doçentlik belgesi onaylı sureti, bilimsel yayınları (yayınlarından biri başlıca araştırma eseri olarak gösterilir.) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara 
yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman,  eğitim- öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik 
veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları"  içeren 1 (Bir) adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 
6 (Altı) adet USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, 

9- Doçent kadrolarına başvuracak adayların "7. maddedeki Doçent kadrosuna Atanma İlkeleri formu doldurularak, özgeçmiş, doçentlik belgesi 
onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları" içeren 1(Bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4(dört) adet USB ile 
Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, 

10- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların "7. maddedeki Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna Atanma İlkeleri formu, özgeçmiş, diploma 
onaylı suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları " içeren 1(Bir) adet dosya ve 
bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (Dört) adet USB ile ilgili fakülte dekanlığına / yüksekokul müdürlüğüne, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 
(Onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. 

- Müracaat edenlerin 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki  şartları ve Üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/icerik/12/mevzuat.html sayfasında 
yayınlanmış olan " Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma İlkeleri"nde belirtilen şartları  sağlamış olmaları, 
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- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri, 
- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 
NOT: Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

 

ANABİLİM DALI 
Profesör Doçent 

Dr. Öğretim 
Üyesi AÇIKLAMA 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

ESKİ TÜRK DİLİ   1 
Türkiyat Araştırmaları Anabilim dalında doktora yapmış olmak. 
Eski Türkçe üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

KURUMLAR SOSYOLOJİSİ 1   
Sosyoloji alanında doçentliğini almış olmak. Kurumlar 
sosyolojisi alanında ampirik ve teorik çalışmalar yapmış olmak. 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

GIDA TEKNOLOJİSİ 1   
Doçentliğini Gıda Mühendisliği alanında almış olmak. Gıda 
Mühendisliğinde Eksrüzyon, kurutma, membran, ekstraksiyon 
ve yenilir filim konularında çalışmalar yapmış olmak. 

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE 
MİKRODALGA TEKNİĞİ 

  1 

Elektrik-Elektronik  Mühendisliği alanında lisans mezunu ve 
doktora derecesine sahip olmak, elektromanyetik alanlar, 
mikrodalga tekniği ve optik sinyal işleme konularında çalışmalar 
yapmış olmak. 

BİYOELEKTRONİK   1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak. Yüksek 
lisansını Biyomedikal Mühendisliği, Doktorasını Elektrik-
Elektronik Anabilim Dalında almış olmak. Biyomedikal işaret 
işleme ve yapay zeka alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ   1 
Metalürji Malzeme Mühendisliği alanında lisans mezunu ve 
doktora derecesine sahip olmak, alüminyum alaşımların dökümü 
ve sert dolgu kaplamalar üzerine çalışmalar yapmış olmak. 
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TIP FAKÜLTESİ 
İÇ HASTALIKLARI (TIBBİ ONKOLOJİ 
 BİLİM DALI) 

1   Tıbbi onkoloji alanında doçent unvanı almış olmak. 

İÇ HASTALIKLARI (TIBBİ ONKOLOJİ 
BİLİM DALI) 

 1  Tıbbi onkoloji alanında doçent unvanı almış olmak. 

İÇ HASTALIKLARI (TIBBİ ONKOLOJİ  
BİLİM DALI) 

  1 Tıbbi onkoloji alanında yan dal uzmanı olmak. 

ÇOCUK SAĞLIĞI  VE HASTALIKLARI 
(ÇOCUK  KARDİYOLOJİSİ BİLİM DALI) 

  1 
Çocuk kardiyolojisi alanında yan dal uzmanı olmak, çocuklarda 
COVİD-19 tedavilerinin kalbe  etkileri üzerine çalışması olmak. 

İÇ HASTALIKLARI (NEFROLOJİ BİLİM 
DALI) 

  1 Nefroloji alanında yan dal uzmanı olmak. 

RADYOLOJİ   1 
Radyoloji Uzmanı olmak, kardiyak manyetik rezonans (MR) 
görüntüleme üzerine çalışması olmak. 

ACİL TIP  1  Acil tıp alanında doçent unvanı almış olmak. 
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

RESİM  1  
Sanatta yeterliliğini resim alanında tamamlamış olmak, plastik 
sanatlar alanında doçent unvanı almış olmak. Resim bölümünde 
lisans düzeyinde dersler vermiş olmak. 

GRAFİK   1 
Sanatta Yeterliliğini grafik alanında tamamlamış olmak ve aynı 
alanda Arttırılmış Gerçeklik üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU 

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ   1 
Turizm işletmeciliği lisans mezunu olmak. İşletme alanında 
yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Turist yenilikçiliği ve 
destinasyon imajı konularında çalışmaları olmak. 
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