
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 Kriterlerini sağlamış olmak

koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Atama kriterleri http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.

Başvuracak adayların yayınlarını Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde bulunan puan tablosuna göre

kodlamaları gerekmektedir.

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.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus

cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört 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.

Birim Anabilim Dalı Unvan Derece Adet Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

İstatistik
Yardımcı
Doçent

4 1
Kayıp veri analizi üzerine çalışmış
olmak.

Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi

Termodinamik Doçent 2 1
Yeni ve yenilenebilir enerji
sistemleri ve ısı pompaları
konusunda çalışmalar yapmış
olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti
Yardımcı
Doçent

5 1
Sitotoksisite, Genotoksisite ve
irrigasyon solisyonları hakkında
çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi
Kulak, Burun, Boğaz
Hastalıkları

Profesör 1 1
Ağız, yüz ve çene cerrahisi yan dal
uzmanlığı olmak ve Ses hastalıkları
ile ilgili çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi Anatomi Doçent 2 1
Cerebellum hacminin hesaplamaları
üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Psikiyatri Doçent 2 1
Duygudurum bozukluklarının
etyopatogenezi ile ilgili tanısal
çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 2 1
Tekrarlayan düşükler ve
endometrium kanseri ile ilgili
çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Doçent 2 1
Periferik arter yaralanmalarında
endovasküler tedavi konusunda
çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Acil Tıp
Yardımcı
Doçent

4 1
Acil servise iş kazaları nedeni ile
başvuran hastaların demografik
özellikleri üzerine çalışması olmak.

Tıp Fakültesi Biyokimya
Yardımcı
Doçent

5 1
Eser elementlerle ilgili çalışma
yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Yardımcı
Doçent

5 1
Osteoartritte Manyetik alan ve
TENS tedavilerinin etkinliği
konusunda çalışması olmak.

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
Yardımcı
Doçent

5 1
Karaciğer kist hidatiğinde parssiyel
kistektomi ve kolelitiaziste
hepatostetoz risk faktörleri üzerine
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çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Yardımcı
Doçent

4 1

Tüberküloz lenfadenit ile sarkoidoz

ayırıcı tanısı konusunda çalışması
olmak. Türk Göğüs Hastalıkları
Yeterlilik Kurulu BOARD belgesine

sahip olmak.

Kermal Demir Fizik Tedavi ve

Rehabilitasyon Yüksekokulu
Profesör 1 1

Doçentliğini Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon alanında almış
olmak. Lenfödem ve kadın sağlığı
alanında çalışmalar yapmış olmak.

Kermal Demir Fizik Tedavi ve

Rehabilitasyon Yüksekokulu

Yardımcı
Doçent

4 1

Fibromiyalji sendromu tedavisinde

düşük doz lazer ve lokal anestezik

enjeksiyon etkinliği ile ilgili çalışma
yapmış olmak.

Bolu Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak

Sanatları
Yardımcı
Doçent

5 1
Geleneksel peynirler üzerinde

çalışmış olmak.

Gerede Uygulamalı Bilimler

Yüksekokulu
Pazarlama

Yardımcı
Doçent

4 1
İnternet ticareti ve reklamcılığı
üzerine çalışmaları olmak.
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