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Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde ve 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılmak üzere 
öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. 

Doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına, yardımcı doçent kadrosuna başvurular ise ilgili birimlere 
şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.  Yabancı 
ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir. 

Devlet hizmet yükümlüsü adaylar başvurularında yükümlülük süresini belgelendirecek olup, bu adayların başvuruları 
devlet hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63. maddesi hükümleri dahilinde 
değerlendirilerek kabul veya reddedilecektir 

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 
ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır. 

Yardımcı doçent kadrosuna başvurularda, merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 sayılı 
Yüksek Öğretim Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemiz ilgili birimlerince ayrıca 
yabancı dil sınavı yapılacaktır. 

Adaylar, hangi dilden sınava gireceklerini dilekçelerinde belirteceklerdir. 
Yardımcı doçentlik dil sınavının yeri ve  tarihi Rektörlüğümüzce daha sonra belirlenecek olup, konu ile ilgili duyuru 

www.ksu.edu.tr. adresinden yapılacaktır. 
Adaylardan istenilen belgeler ; Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını 

belirten   http://www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, 
doktora / uzmanlık diploması fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil 
belgesi ile birlikte ; Doçent kadrosuna başvuracaklar doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım, yardımcı  
doçent kadrolarına başvuracaklar ise bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklardır. 

 
 

BİRİM UNVAN K/D ADET NİTELİĞİ 
TIP FAKÜLTESİ 
Göz Hastalıkları Doçent 1 1 Vitreoretinal cerrahi konusunda deneyimli olup, 

oftalmoloji alanında uluslararası sertifikaları olmak 
Göz Hastalıkları Yrd. Doç. 1 1 Behçet hastalarında korneal speküler mikroskobik bulgular 

konusunda çalışmış olmak 
Acil Tıp Yrd. Doç. 1 1 Beyin iskemisinde takrolimusun etkinliği konusunda 

çalışmış olmak 
Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon Yrd. Doç. 1 1 Fibromyalji sendromlu hastalarda gebelik sayısı ve 

emzirme süresi konusunda çalışmış olmak 
İç Hastalıkları Yrd. Doç. 1 1 Gastroenteroloji yan dal uzmanı olup, lisans düzeyinde en 

az 2 yıl ders verme deneyimine sahip olmak 
 
Tıbbi Mikrobiyoloji 

 
Yrd. Doç. 
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Tıp Doktoru ve Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olup, yüzeyel 
cilt biyopsisi yapılan hastalarda parazit sıklığı konusunda 
çalışmış olmak 

 


