
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, 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 Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan 
formları, 

8- 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, 

9- 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, 

- 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 Doçent 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
AÇIKLAMA 

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ  1 

İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak. 
İngiliz Dili Eğitimi Alanında doktora yapmış 
olmak, Tüm dil repertuarının öğrencilerin 
yabancı dil becerilerine ve öğretmenlerin 
kimlik yapılandırmasına etkisi üzerine 
çalışmalar yapmış olmak, L1 kullanımı 
üzerine çalışmalar yapmış olmak 

 



EĞİTİM PROGRAMLARI VE 
ÖĞRETİM 

 1 

Yüksek Lisansını Eğitimin Sosyal ve Tarihi 
Temelleri Alanında yapmış olmak, Eğitim 
Programları ve Öğretim Alanında doktora 
yapmış olmak, İlkokul fen bilimleri dersine 
yönelik program değerlendirmeleri ve e-
öğrenmenin Fen Eğitimine etkileri üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

NÖROLOJİK REHABİLİTASYON  1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 
mezunu olmak, Yükseklisansını ve /veya 
doktorasını Nörolojik Rehabilitasyon yada 
fizyoterapi rehabilitasyonu alanında 
tamamlamış olmak 

HEMŞİRELİK ESASLARI  1 

Doktorasını Hemşirelik Esasları alanında 
almış olmak. Yanık pansumanı ve 
refleksoloji alanında çalışmalar yapmış 
olmak. 

AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZ. MES. YÜKSEKOKULU 

ÇOCUK GELİŞİMİ  1 

Okul öncesi eğitimi veya sınıf öğretmenliği 
eğitimi alanında doktora yapmış olmak. 
Değerler eğitimi konusunda çalışmalar 
yapmış olmak. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK 1  

Doçentliğini Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Alanında almış olmak; Rekombinant aşı 
üretimi ve rekombinant DNA teknolojisiyle 
biyolojik moleküllerin üretimi konularında 
çalışmalar yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

İÇ HASTALIKLARI(ENDOKRİNOLOJİ 
VE METABOLİZMA HAST.) 

1  

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 
alanında doçent unvanı almış olmak, 
Polikistik over sendromunda hormonal, 
sonografi ve QRS-T ilişkisi üzerine çalışması 
olmak. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

HADİS 1  

Temel İslam Bilimleri alanında doçentlik 
belgesine sahip olmak, Ders Kitaplarındaki 
Hadisler konusunda çalışmalar yapmış 
olmak. 

KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ  1 

Temel İslam Bilimleri alanında doktora 
belgesine sahip olmak, Kelam ilmi açısından 
insan iradesi ve davranışları konusunda 
çalışmalar yapmış olmak. 

 



MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

ELEKTRONİK 1  

Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

alanında almış olmak ve hesaplamalı sinir 

bilim, biyomedikal sinyal işleme ve veri 
madenciliği üzerine çalışmalar yapmış 

olmak. 

KDZ. EREĞLİ TURİZM FAKÜLTESİ 

TURİZM REHBERLİĞİ 1  

Doçentliğini Turizm bilim alanında almış 
olmak. Turist rehberlerine yönelik şikâyetler 

ve yasa dışı turist rehberliği konularında 

çalışmış olmak. 

DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU 

AŞÇILIK  1 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bilim 

dalında doktora yapmış olmak. Bölgesel 

yemek çeşitliliği üzerine çalışmaları olmak. 
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 09.11.2018 

tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uygulanacaktır. 

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. 
Öğretim elemanı kadrosuna başvuran adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre 

aşağıdaki belgeleri başvurdukları birime verecekleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir; 
1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı 

ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email vb.) açıkça belirtilecektir. 
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
3- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya e-Devlet 

çıktısı, (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.) 
4- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Transkript fotokopileri, 
5- Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi 
6- Bir adet fotoğraf, 
7- Özgeçmiş, 
8- Merkezi Sınav Belgesi (ALES), 
9- Adli Sicil Belgesi (En geç 1 (bir) aylık), 
10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
11- Onaylı hizmet/tecrübe belgesi, 
12- Başvuru Formu, 
ile müracaat etmeleri ilan olunur. 

 



- Başvurular şahsen veya posta ile ilan edilen fakülte/yüksekokula yapılmalıdır. 
- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin 

eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
- Sonuçların duyurulacağı internet adresi: http://w3.beun.edu.tr 
- 1 (bir) kişi aynı anda birden çok kadroya başvuramaz. Birden çok kadroya 

başvurdukları tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilir. 
- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 

sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak 
talep edemeyeceklerdir. 

- Üniversitemiz Sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her 
aşamasını iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular 
tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

- İlan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi 
uyarınca atama yapılacaktır. 

GENEL ŞARTLAR 
(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 
alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve ileri teknoloji enstitüleri, 
senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir 
puanı asgari puan olarak belirleyebilirler. 

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

(4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi 
kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı 
dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu 
yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile atamalarında, yabancı dille ilgili uygulamalı 
birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından 
kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir 
sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 

 



ÖZEL ŞARTLAR 
(1) Devlet yükseköğretim kurumlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda 

tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.  
(2) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans 

derecesine sahip olmak şartı aranır. 
(3) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 

alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans 
mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 

MUAFİYET 
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

SINAV TAKVİMİ 
Duyuru Başlama Tarihi  : 31.12.2021 
Son Başvuru Tarihi  : 17.01.2022 
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 24.01.2022 
Giriş Sınav Tarihi  : 28.01.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi  : 04.02.2022 

ANABİLİM DALI ÖĞR. GÖR. ARŞ. GÖR. AÇIKLAMA 
DEVLET KONSERVATUVARI 

OPERA 1  

Devlet Konservatuvarı, Müzik ve Sahne Sanatları 
Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü 
ya da Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği lisans 
programından mezun olmak. Müzik ya da müzik 
eğitimi programlarından tezli yüksek lisans mezunu 
olmak. Belgelendirmek şartıyla konserlerde piyanist 
ya da korrepetitör olarak görev almış olmak. Piyano 
ya da korrepetisyon alanında çalışmalar yapmış 
olmak 

ÇAYCUMA MES. YÜKSEKOKULU 

SOSYAL GÜVENLİK 1  
Hukuk Fakültesi Mezunu olmak. Özel Hukuk 
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

SAĞLIK BİLİMLER FAKÜLTESİ 

PROTEZ ORTEZ 1  

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans 
mezunu olmak. Tezli Yüksek lisansını Protez-Ortez 
yada Ortopedik Rehabilitasyon alanında 
tamamlamış olmak, 

 



DEVREK MES. YÜKSEKOKULU 

GELENEKSEL EL 
SANATLARI 

1  
Güzel Sanatlar Fakültelerinin Seramik bölümünden 
mezun olmak. Geleneksel Türk Sanatları Ana Sanat 
Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

FARMASÖTİK 
MİKROBİYOLOJİ 

 1 
Eczacılık Fakültesi veya Biyoloji lisans mezunu 
olmak ve Farmasötik Mikrobiyoloji alanında tezli 
yüksek lisans yapıyor olmak. 

ANALİTİK 
KİMYA(ÖNCELİKLİ ALAN) 

 1 
Eczacılık Fakültesi veya Kimya lisans mezunu 
olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 

DENİZCİLİK 
İŞLETMELERİ YÖNETİMİ 

 1 

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi lisans Programından 
mezun olmak, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Tezli 
Yüksek Lisans veya Deniz İşletmeciliği ve 
Ekonomisi Tezli yüksek lisans Programlarından 
birinde Yüksek Lisans yapıyor olmak 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

ARAP DİLİ VE BELAGATİ  1 
İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans 
mezunu olmak. Arap Dili ve Belagati alanında tezli 
yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

SİYASET VE SOSYAL 
BİLİMLER 

 1 

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 
Sİyaset Bilimi lisans mezunu olmak. Siyaset Bilimi, 
Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi alanında tezli 
yüksek lisans yapıyor olmak. 

AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 

AMELİYATHANE 
HİZMETLERİ 

1  

Hemşirelik alanında lisans mezunu olmak. 
Hemşirelik esasları, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 
veya Ameliyathane Hizmetleri alanlarından birinde 
tezli yüksek lisans yapmış olmak 

KDZ. EREĞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

DENİZ VE LİMAN 
İŞLETMECİLİĞİ 

1  

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Lisans mezunu olmak 
ve Deniz İşletmeciliği ve Ekonomisi Tezli Yüksek 
Lisans Programı veya Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 
tezli yüksek lisans Programı mezunu olmak 

REKTÖRLÜK(KALİTE 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ) 

1  

Fen Bilimleri Alanlarından birinden lisans ve tezli 
yüksek lisans mezunu olmak. Yükseköğretim 
kurumlarında en az bir dönem kalite güvencesi dersi 
verdiğini, kalite yönetimi sistemi, laboratuvar 
akreditasyonu, kalibrasyonu, güvenliği ve fen 
bilimleri program değerlendiriciliği konularında 
eğitim aldığını belgelendirmek. 
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