
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 
Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik ve Kocaeli Üniversitesi’nin ilgili yönerge 

hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. 

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular geçersizdir. 

Adaylar http://perdb.kocaeli.edu.tr/is/Form_1b.doc adresinde bulunan öğretim üyeleri başvuru formundan 2 adet doldurarak, 2 adet fotoğraf, öğrenim belgelerinin fotokopisi, 

nüfus cüzdan fotokopisi ve özgeçmişi ile birlikte, 
a) Profesör kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarını, doçentlik belgesi, özgeçmiş ve bu bilgileri içeren CD ile birlikte 6 takım sunacaklar. 

b) Doçent kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarını, doçentlik belgesi, özgeçmiş ve bu bilgileri içeren CD ile birlikte 4 takım sunacaklar. 

c) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarını, doktora diploması özgeçmiş ve bu bilgileri içeren CD ile birlikte 4 takım olarak sunacaklar.  

d) Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.  

e) Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine 

ekleyecekler. 

f) Başvurulan alan ve unvana ilişkin kriterlerin adaylar tarafından http://perdb.kocaeli.edu.tr/AtamaYonerge.php adresinden temin edilerek puanlama tablosunun doldurulması 

ve birer örneklerinin dosyalara eklenmesi gerekmektedir. 

          Yurtdışından alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir. 

           İlgililere Duyurulur. 

BİRİM       ANABİLİM DALI            KADRO ÜNVANI     DERECE   ADEDİ  AÇIKLAMA  

Mühendislik Fakültesi  Çevre Bilimleri   Prof.  1       1  Çevre biyoteknolojisi ve farmasötik giderimi konusunda  
             çalışmış olmak. 

Fen Edebiyat Fakültesi  Katıhal Fiziği   Prof.  1       1  Katı(oksit ) yapılar ile mineral kompozitlerin yapısal ve  

             dielektrik özellikleri üzerine araştırmalar yapmış olmak.  

İktisadi ve İdari Bil. Fak.  Muhasebe ve Finansman  Doçent  3       1  Üniversitelerde tam maliyetleme alanında çalışmış olup,  

             doktorasını muhasebe alanında yapmış olmak. 

İktisadi ve İdari Bil. Fak.  Siyaset ve Sosyal Bilimler  Yrd. Doç. 4       1  Lisans ve Yükseklisans öğrenimini Siyaset Bilimi ve  

             Politik Felsefe üzerine yapmış olmak. 

İktisadi ve İdari Bil. Fak.  Uluslararası İlişkiler  Yrd. Doç. 4       1  Karar Birimleri ve Türk dış politikası konusunda çalışmalar  

             yapmış olmak. 

Teknoloji Fakültesi  Elektrik Enerjisi ve Otomasyon Doçent  3       1  Güç elektroniği, yenilenebilir enerji konusunda çalışmaları  

             olmak.  
Teknoloji Fakültesi  Yenilenebilir Enerji   Yrd. Doç. 4       1  Enerji verimliliği ve biyogaz üretimi konularında yayınlar  

             yapmış olmak.  

Tıp Fakültesi    Kalp Damar Cerrahisi  Yrd. Doç. 5       2  Kalp damar cerrahisi konusunda uzman olmak. 

Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Rekreasyon   Doçent  3       1  Doçentliğini spor bilimleri alanında yapmış olup, sporda  

             psikoloji, toplumsal cinsiyet ve şiddet çalışmaları yapmış  

             olmak.  

Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Spor Yöneticiliği   Doçent  3       1  Spor Bilimleri alanında doçentliğini almış olup, ergonomi  

             alanında çalışmış olmak. 

Turizm İşlt. ve Otelcilik YO Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yrd. Doç. 4       1  

Turizm İşlt. ve Otelcilik YO Konaklama İşletmeciliği  Yrd. Doç. 4       1  

http://perdb.kocaeli.edu.tr/AtamaYonerge.php

