
 

 

 

 

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

 

Üniversitemizin birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesi, 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23, 24 ve 26’ncı maddeleri,  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’nde belirtilen 
esaslara göre alınacak öğretim üyesi ilanı; 31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmış olup, ilan detayları aşağıda belirtilmiştir. 

Başvuruda bulunacak tüm adaylar; 
1-Dilekçe (Güncel iletişim bilgilerini, başvurdukları Bölüm ve Anabilim/Anasanat Dalı’nı 
belirteceklerdir.)  
2-Özgeçmiş (Yayın dosyalarına da eklenecektir.) 
3-Yayın listesi (Yayın dosyalarına da eklenecektir.) 
4-2 Adet fotoğraf 
5-Onaylı öğrenim durumunu gösterir belgeler; lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi 
(Yayın dosyalarına da eklenecektir.) 
6-Onaylı nüfus cüzdanı örneği (Yayın dosyalarına da eklenecektir.) 
7-Kamuda çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar, hizmet belgelerini dilekçelerine 
ekleyeceklerdir. (Üniversitemiz Personeli hariç) 
8-Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre hazırlayacakları, Akademik 
Etkinlik Puan Tablo’sunu dilekçelerine ekleyeceklerdir. (Yayın dosyalarına da eklenecektir.) 
9-Onaylı denklik belgesi (Yurt dışından alınan diplomalar için) (Yayın dosyalarına da 
eklenecektir.) 
10-Özgeçmiş ve yayın listesini içeren bir CD veya taşınabilir bellek, yayın dosyalarının her birine 
eklenecek. 
Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, ilgili birimlere şahsen başvuru 
yapacaklardır. 
Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne, 

http://genelsekreterlik.kku.edu.tr/Idari/Sayfa/Index?Sayfa=KanunveYonetmelik internet adresinden 
erişilebilmektedir. 

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; 
Birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere, gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri, 

bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, 
eğitim-öğretim faaliyetlerini,  yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve 
doktora  çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan, eserlerinin 
belirtildiği 6 takım yayın dosyalarını, başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir. 

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; 
Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan, 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine 

ekleyeceklerdir. 
Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar; 
Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan, 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine 

ekleyeceklerdir. 
İlanımızda; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ek 38’inci maddesi uyarınca belirlenen % 

20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 
Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür. 
Posta ile yapılan başvurular, kabul edilmeyecektir. 
Yurt dışından alınan diplomaların, denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 
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