
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve 
Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri 
(http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. 
maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, 
süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, 
doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 
kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 
 fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. 
Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel 
referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından 
duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların 
yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.
Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

BİRİM ANABİLİM DALI UNVAN DER. ADET AÇIKLAMA

Bolu Turizm İşletmeciliği ve 
Otelcilik Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği Yardımcı 

Doçent 4 1

Turizm işletmeciliği anabilim 
dalında tezli yüksek lisans ve 
doktora yapmış olmak. Yöresel 
mutfaklar ve gastronomi turizmi 
alanlarında çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Yardımcı 
Doçent 5 1

Hızlandırılmış üst çene 
genişletmeleri ve ortodontik 
tedavide kullanılan bonding ajanları 
ile ilgili araştırma yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Profesör 1 1

Müzik bilim alanında doçentliğini 
almış olmak; Tarihsel Müzikoloji ve 
Sistematik Müzikoloji alanlarında 
çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi

Kentleşme ve Çevre 
Sorunları

Yardımcı 
Doçent 4 1 Yönetim Sosyolojisi alanında 

çalışmaları olmak.

Mehmet Tanrıkulu Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme 
Teknikleri

Yardımcı 
Doçent 5 1

Yeni Nesil Manyetik Rezonans 
Görüntüleme Cihazı üretiminde 
kullanılan MgB2 süperiletken teller 
ve parkur bobin üretimi üzerinde 
çalışması olmak.

Mudurnu Süreyya Astarcı 
Meslek Yüksekokulu

Ormancılık ve Orman 
Ürünleri

Yardımcı 
Doçent 4 1

Odun gövdelerinin hidrolik 
iletkenliklerinin incelenmesi 
konusunda doktora yapmış olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Yardımcı 

Doçent 4 1

Tavuk kesimhane artıklarından 
jelatin üretim koşullarının 
araştırılması ve optimizasyonu 
konusunda çalışmış olmak.

04 Ocak 2017 tarihli ve  29938 sayılı Resmi Gazete ile 05 Ocak 2017 tarihli Hürriyet Gazetesi

Başvuru tarihleri: 04 Ocak 2017-19 Ocak 2017


