
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme 

ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat 

dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını 

gösterir belgeler (lisans, yükseklisans ve doktora  belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha 

evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç) ilgili birimlere 

şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı 

web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları 

Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.  

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; 

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, 

yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Kadrolara başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan 

edilecektir.  

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları 

gerekmektedir. 

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan 

müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması 

gerekir. 
 

BÖL.ANABİLİM/ANASANAT DALI YRD. DOÇ AÇIKLAMALAR 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   

Klinik Bilimler Bölümü   

Ortodonti 1 Seramik braketler ve ortognatik cerrahi üzerine çalışmış olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ   

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü   

Matematik Eğitimi 1 Yüksek lisans ve doktorasını matematik eğitimi alanında 

yapmış olmak ve fonksiyonlar konusunda pedagojik alan 

bilgisini ölçmeye yönelik test geliştirilme çalışması yapmış 

olmak. 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ   

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü   

Mütercim Tercümanlık (Farsça) 1 Fars dili ve edebiyatı alanında doktora yapmış olmak. 

Sosyoloji Bölümü   

Sosyometri 1 Din sosyolojisi alanında etnoğrafik çalışma yapmış olmak. 

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ   

 Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü   

Din Bilimleri 1 Yahudilik, hristiyanlık, Amerikan misyonerliği ve oryantalizmi 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ   

Dahili  Tıp Bilimleri Bölümü   

Kardiyoloji 1 Periferik damar hastalıkları tanı-tedavisi ve atriyal septal 

defektlerin perkütan yolla kapatılması ile ilgili çalışmalar 

yapmış olmak. 

Radyoloji 1 Pulminer malignitesi olan vakalarda kranial Manyetik 

Rezonans Spektroskopi (MSR) çalışması yapmış olmak. 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ   

Rekreasyon Bölümü   

Rekreasyon  1 Doktora çalışmasını rekreasyon ile ilgili alanda yapmış olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ   

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü   

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon anabilim dalında doktora yapmış 

olmak ve hastalıklarda bilinç düzeyi konusunda çalışmalar 

yapmış olmak. 
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