
 

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Akademik Personel İlanı 

 

(Yardımcı Doçent) 

 

Üniversitemiz birimlerine,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değiĢiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 

ilgili maddelerinde belirtilen koĢullara göre öğretim üyesi alınacaktır.  

 

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koĢulları taĢıyan Yardımcı Doçent kadrolarına baĢvuracak adayların ilgili 

Dekanlıklara/Yüksekokullara şahsen başvurmalarıgerekmektedir.  

 

Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların,  baĢvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; ekleyecekleri özgeçmiĢini, 2 adet fotoğrafını, nüfus 

cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık  belgesi ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosya halinde vereceklerdir.  

NOT: Yardımcı Doçent kadrolarına baĢvurularda üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurumunun belirlediği kıstaslar 

çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma Ģartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince üniversitemizde ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır.  

 

 Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eĢdeğerliliğinin onaylanmıĢ olması gerekmektedir. 

 Herhangi bir kamu kurumunda çalıĢanlar (daha önce çalıĢıp ayrılmıĢ dahi olsalar) çalıĢtıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir. 

 BaĢvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beĢ) gün olup, posta ile yapılacak baĢvurular dikkate alınmayacaktır.  

 

 

 

 

 



NAMIK  KEMAL ÜNİVERSİTESİ 

AKADEMİK KADRO İLANI 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

DER. ADET AÇIKLAMA 

ÇORLU MÜHEN. 

FAKÜLTESĠ 

ELEKTRONĠK 

VE HABER. 

MÜH. TELEKOMĠNĠKASYON Yrd.Doç. 5 1 

Elektronik ve HaberleĢme veya Elektronik alanında Doktora 

yapmıĢ olmak.  

BEDEN EĞĠTĠMĠ 

VE SPOR YO. 

BEDEN EĞĠTĠMĠ  

ve SPOREĞĠTĠMĠ  

 

Yrd.Doç. 4 1 

Spor ve Egzersiz Psikolojisi, Spor Yönetimi alanlarında 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

GÜZEL SANAT. 

TAS. VE MĠMAR. 

FAKÜLTESĠ 

MĠMARLIK 

BÖLÜMÜ 

MĠMARLIK  

ANABĠLĠM DALI Yrd.Doç. 4 1 

ġehir ve bölge planlama lisans  mezunu , Mimarlık veya Peyzaj 

mimarlığı alanında Doktora yapmıĢ olmak. 

TIP FAKÜLTESĠ 

DAHĠLĠ TIP 

BĠLĠMLERĠ ACĠL TIP Yrd.Doç. 4 1 

Acil Tıp alanında uzmanlık yapmıĢ, Karaciğer yaralanmalarında  

batın tomografisinde Stereloji yöntemi kullanılarak batın içi 

kanama miktarının hesaplanması ve bunun prognozla iliĢkisi 

üzerine çalıĢma yapmıĢ olmak. 

TIP FAKÜLTESĠ 

DAHĠLĠ TIP 

BĠLĠMLERĠ ACĠL TIP Yrd.Doç. 4 1 

Acil tıp alanında uzmanlık yapmıĢ, Endotrakeal tüp yerinin 

doğrulanmasında hızlı trakeal ultrason  uygulaması üzerine 

çalıĢma yapmıĢ olmak. 

TIP FAKÜLTESĠ 

CERRAHĠ TIP 

BĠLĠMLERĠ GENEL CERRAHĠ Yrd.Doç. 5 1 

Genel cerrahi alanında uzmanlık yapmıĢ olmak; cerrahi flaplerin 

yara iyileĢmelerinin karĢılaĢtırılması konusunda çalıĢma yapmıĢ, 

en az 5 yıl baĢta  ERCP olmak üzere- giriĢimsel endoskopi 

deneyimine sahip olmak.  

TIP FAKÜLTESĠ 

DAHĠLĠ TIP 

BĠLĠMLERĠ DERMATOLOJĠ Yrd.Doç. 3 1 

Dermatoloji alanında uzmanlık yapmıĢ ; koroner stentli 

hastalarda stent restenozu ile nikel alerjisi üzerine çalısma yapmıĢ 

olmak. 

 


