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T.C. 

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

Personel Daire Başkanlığı 

 
 

Sayı : 31949236-299-E.1800042912 06/07/2018 

Konu : Jüri Kurulması  

 

 

DAĞITIM YERLERİNE 

 

 

            12 Haziran 2018 tarihli ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına 

Atanma Süreci ile ilgili 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında; "Fakültelerde dekan, diğer birimlerde 

müdür; ilan edilen kadrolar için adayların durumlarını incelemek üzere, en az biri başka 

üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere adayın başvurduğu bilim alanı ile 

ilgili olan üç profesör veya doçent kadrosunda bulunan doçenti, ilana son başvuru tarihinden 

itibaren on beş gün içinde tespit eder. İlan edilen kadronun bulunduğu birimin bölüm 

başkanının, profesör veya doçent kadrosundaki doçent olması halinde, tespit edilecek üç 

profesör veya doçent kadrosundaki doçentten biri olarak belirlenmesi zorunludur." 

düzenlemesi getirilmiştir.  

            Bu düzenleme çerçevesinde; Üniversitemiz birimlerinde doktor öğretim üyesi 

atamalarında uygulamada birlikteliği sağlamak amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına 

ihtiyaç duyulmuştur. 

            1- Üniversitemiz tarafından ilan edilen doktor öğretim üyesi kadrolarına müracaat eden 

adayların başvurduğu bilim alanına uygun olarak belirlenecek jürilerde kurumiçi ve/veya 

kurumdışından görevlendirilecek Doçent jüri üyesinin halihazırda doçent kadrosuna atanmış 

olmalıdır. 
            2-  Eğitim Fakültesi gibi anabilim dalı bazında eğitim veren programlar da dahil 

olmak üzere, ilan edilen doktor öğretim üyesi kadrosunun bulunduğu birimin bölüm başkanının 

profesör veya doçent kadrosunda olan bir doçent olması halinde, tespit edilecek jüri üyelerinde 

ilgili bölüm başkanının olması zorunludur. 
            Bilgilerinizi ve jüri görevlendirmelerinde yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde 

işlem tesis edilmesi  hususunda gereğini rica ederim.  

 

 

  

 
aaaaa aaaaa  Prof. Dr. Orhan UZUN 

Rektör 
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DAĞITIM LİSTESİ  

Gereği: 

Edebiyat Fakültesi 

Eğitim Fakültesi 

Fen Fakültesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

İslami İlimler Fakültesi 

Mühendislik Fakültesi 

Bartın Orman Fakültesi 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Bartın Meslek Yüksekokulu 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Ulus Meslek Yüksekokulu 
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