
Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

                                      AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR. 

 

          Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi  

(Bakınız: https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdb-mevzuat-tr linkinden Yönergeler başlığı altından temin 

edilebilir.) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak adayların Üniversitemiz Yönergesine 

göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan Tablosunu hazırlayarak; dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri ve 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartlar ile ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. 

 

1 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının;  başvurdukları birim, bölüm 

ve anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, yayın listelerini, Doçentlik Belgesi, 

Diğer Öğrenim Belgeleri, 2 adet fotoğraf, Askerlik Durum Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel 

Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve 

Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte 

özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına 

başvurmaları gerekmektedir. (Profesör kadrosuna başvuran adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.) 

  

2 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının;  başvurdukları birim, bölüm ve 

anabilim dalını belirten dilekçelerine Doçentlik Belgesi, Diğer Öğrenim Belgeleri, 2 adet fotoğraf, Askerlik Durum Belgesi,  

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte 

özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına 

başvurmaları gerekmektedir. (Doçent kadrolarına başvuran adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.) 

 

3- 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının;  başvurdukları birim, 

bölüm ve anabilim dalı ile yabancı dillerini belirten dilekçelerine 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği askerlik belgesi, 

öğrenim belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık Belgesi ) varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi ile 

birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 

4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. 

 Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesinin (b) 

fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek Jüri tarafından başvuru dilekçesinde 

belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. 

(Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) 

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

  

4 - Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru 

yapamazlar. 

5 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

 

6- Kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir. 

 

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve  Doçent  adaylarının Üniversitemiz 

Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi 

içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. 

Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan 

şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

 

NOT: İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI/PROGRAM 
UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA 

Eğitim Fakültesi İlköğretim 
İlköğretim 

Matematik Eğitimi 
Doçent 1 1  

İletişim Fakültesi 
Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık 
- Profesör 1 1  

http://www.kastamonu.edu.tr/


Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 
Gıda Mühendisliği - 

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Tahıl teknolojisi alanında 

doktora yapmış olmak 

Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 

Biyomedikal 

Mühendisliği 
- 

Yardımcı 

Doçent 
5 1 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği veya 

Elektronik Mühendisliği 

alanında doktora yapmış 

olmak 

Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 

Malzeme Bilimi ve 

Nanoteknoloji 

Mühendisliği 

- 
Yardımcı 

Doçent 
4 1 

Seyreltik manyetik yarı 

iletkenler konusunda 

doktora yapmış olmak 

 


