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Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:  
2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının 

Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim 
üyesi alınacaktır.  

A) GENEL ŞARTLAR  
1) Başvuracak adayların 657 sayılı kanunun 48. Maddesindeki genel şartları ve “Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

İlkeleri İle İlgili Yönerge”sinde (http://www.trabzon.edu.tr/mevzuat/yonerge/ogretimuyeyukselme.pdf) istenen şartları sağlamaları gerekir.  
2) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar 2547 sayılı Kanunun 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekir.  
3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların YÖKDİL veya YDS'den en az 65 ya da eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana 

eşdeğer bir puan almış olmaları gerekmektedir.  
4) Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge”sine istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan 

doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar, müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası 
Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadro atamaları yapılmayacaktır.  

B) İSTENEN BELGELER  
a) Doçentlik Kadroları İçin;  
1) Bir adet Başvuru Dosyası (Başvuru dilekçesi, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşacak)  
2) Doçentlik belgesi, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınların tamamını içeren dört adet taşınır bellek veya CD.  
b) Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin;  
1) Bir adet başvuru dosyası (Başvuru dilekçesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil 

belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri, özgeçmiş ve yayın listesi)  
2) Nüfus cüzdanı örneği, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının 

onaylı örnekleri, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınların tamamını içeren dört adet taşınır bellek veya CD.  
C) GENEL AÇIKLAMALAR  
1) Adaylar, başvuru Dilekçesinde (http://personel.trabzon.edu.tr/tr/page/formlar/2734), duyuru ilan numarasını mutlaka belirtip, dilekçeyi eksiksiz 

doldurmalıdırlar.  
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2) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul 
edilmeyecektir. Yapılan başvurular ilan edilen kadro derecesine atanmaya uygun olmalıdır.  

3) Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.  
4) Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini 

müracaat belgelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir (Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde halen görev yapmakta olan adayların hariçtir).  
5) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.  
6) Adalet Bakanlığından alınacak güncel (başvuru döneminde alınmış olmalı) adli sicil belgesi de başvuru belgeleri ile birlikte ibraz edilmelidir.  
7) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, adayların başvuru ve atanma 

koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde sınavı kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacak olup, atamaları yapılmış olanlar var ise 
atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca, bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.  

8) Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.  
9) İdarenin gerekli görmesi halinde her aşamada ilanda değişiklik yapılabilir veya ilan iptal edilebilir. Üniversite resmi internet sayfasından yapılan 

tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.  
10) Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün olup, başvuru süresi 15. günün mesai saati sonunda (Saat 

17:00’de) biter. Süresi içinde Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına ulaşmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir. 
Postada yaşanacak gecikmeler dikkate alınmayacak olup, bundan Üniversitemiz sorumlu değildir.  

11) Başvurular şahsen veya posta ile Trabzon Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına (Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, Fatih Kampüsü, 
Söğütlü, Akçaabat, Trabzon) yapılacaktır.  

12) Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.  
D) BAŞVURU TAKVİMİ  
 

Kadro Türü İlan Tarihi Son Başvuru Tarihi Başvuru Adresi  

Öğretim Üyesi 31/12/2019 14/01/2020 
Trabzon Üniversitesi, Personel Dairesi Başkanlığı  
Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, Fatih Kampüsü, Söğütlü, Akçaabat, Trabzon  

İlgililere duyurulur. 
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İlan 
Numarası 

Kadronun İlan Edildiği Birim 
Kadro 
Adedi 

Kadro 
Derecesi 

Kadro 
Unvanı 

Açıklama  

201912117 
Fatih Eğitim Fakültesi 
Temel Eğitimi Bölümü 
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı 

1 1 Doçent 
Doçentliğini eğitim programları ve öğretimi alanında almış 
olup, öğretim program uygulamaları alanlarında çalışmaları 
bulunmak  

201912118 
Fatih Eğitim Fakültesi 
Temel Eğitimi Bölümü 
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı 

1 1 Doçent 
Doçentliğini sınıf öğretmenliği alanında almış olup ilkokuma 
yazma ve Türkçe öğretimi alanlarında çalışmaları bulunmak  

201912119 
İlahiyat Fakültesi 
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 
Din Eğitimi Anabilim Dalı 

1 1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
İlgili alanda doktora yapmış olup, değerler eğitimine dair 
çalışmaları bulunmak  

201912120 
İlahiyat Fakültesi 
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 
Felsefe Tarihi Anabilim Dalı 

1 5 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
İlgili alanda doktora yapmış olup, metafizik eleştirilere dair 
çalışmaları bulunmak  

201912121 
İlahiyat Fakültesi 
Temel İslam Bilimleri Bölümü 
İslam Hukuku Anabilim Dalı 

1 2 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
İlgili alanda doktora yapmış olup, fıkıh usulü’ne dair 
mukayeseli çalışmaları bulunmak  

201912122 
İlahiyat Fakültesi 
Temel İslam Bilimleri Bölümü 
İslam Hukuku Anabilim Dalı 

1 1 Doçent 
Doçentliğini İslam hukuku alanında almış olup, modern 
hukuk ile İslam devletler hukuku arasında mukayeseli 
çalışmalar yapmış olmak  

201912123 
İlahiyat Fakültesi 
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü 
İslam Tarihi Anabilim Dalı 

1 4 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
İlgili alanda doktora yapmış olup, Anadolu’nun İslamlaşma 
sürecine dair çalışmaları bulunmak  
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201912124 
İletişim Fakültesi 
Gazetecilik Bölümü 
Gazetecilik Anabilim Dalı 

1 1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
Basın yayın alanında doktora yapmış olup, popüler bilim 
alanında çalışmaları bulunmak  

201912125 
Spor Bilimleri Fakültesi 
Antrenörlük Eğitimi Bölümü 
Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı 

1 4 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
Beden eğitimi öğretmenliği anabilim dalında doktora yapmış 
olup, egzersiz reçetesi konusunda çalışmaları bulunmak  

201912126 

Spor Bilimleri Fakültesi 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 
Bölümü 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi 
Anabilim Dalı 

1 2 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Beden eğitimi öğretmenliği lisans mezunu olup, beden 
eğitimi ve spor öğretmenliği anabilim dalında yüksek lisans, 
spor bilimleri anabilim dalında doktora yapmış olmak ve 
çocuklarda fiziksel aktivite ve egzersiz alanında çalışmaları 
bulunmak  

201912127 

Spor Bilimleri Fakültesi 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 
Sporda Psikososyal Alanlar Anabilim 
Dalı 

1 1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Antrenörlük eğitimi hareket ve antrenman anabilim dalında 
yüksek lisans, spor bilimleri anabilim dalında doktora yapmış 
olup, sporda teknik becerileri etkileyen faktörler üzerine 
çalışmaları bulunmak  

201912128 
Spor Bilimleri Fakültesi 
Rekreasyon Bölümü 
Rekreasyon Anabilim Dalı 

1 1 Doçent 

Rekreasyon bölümü veya peyzaj mimarlığı bölümü lisans 
mezun olup, peyzaj mimarlığı alanında doçentlik unvanı 
almış olmak ve rekreasyonel planlamalar üzerine çalışmaları 
bulunmak  

201912129 
Spor Bilimleri Fakültesi 
Spor Yöneticiliği Bölümü 
Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı 

1 5 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Spor yöneticiliği veya işletme lisans bölümlerinin birinden 
mezun olup, beden eğitimi ve spor alanında tezli yüksek 
lisans ve doktora yapmış olmak ve engelli sporları üzerine 
çalışmaları bulunmak  

TOPLAM 13  

 11784/1-1 
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Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:  
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili hükümleri uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim görevlisi ve 2547 
sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrosu”na araştırma görevlisi alınacaktır.  

A) GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR  
1) Öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,  
a) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ ten en az 70 puan almış olmak. 

(Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda; adayın, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/ana bilim 
dalı/ program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden, özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan 
programlardan mezun olanların herhangi bir ALES puan türünden), Merkezi sınav muafiyetinden yararlanacakların ön değerlendirme ve nihai değerlendirme 
aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.  

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan 
muadili bir puan almış olmak,  

2) Araştırma görevlisi ilanları “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrosu” kapsamında olup, “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi 
Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca yapılacaktır.  

3) Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 50 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atama yapılacaktır.  
4) Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların azami 

eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir.  
a) 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 

2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile  
b) Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin 

dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 2016- 2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle 
araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.  

c) Doktora öğrenimi gören öğrencilerin doktora tez aşamasına geçmemiş doktora öğrencisi olması gerekmektedir.  
5) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması,  
6) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak,  
B) MUAFİYETLER  
1) Meslek yüksekokullarının, 9/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 

Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.  
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2) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek 
yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı 
kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.  

C) İSTENEN BELGELER  
1) Başvuru dilekçesi “Öğretim Elemanı İçin Başvuru Dilekçesi”nin (http://personel.trabzon.edu.tr/tr/page/formlar/2734) doldurulmuş ve 

imzalanmış hali,  
2) Özgeçmiş ve varsa bilimsel yayınlarını kapsayan dosya  
3) Lisans diploması / mezuniyet belgesi fotokopisi (noter veya kurum onaylı olması zorunludur)  
4) İlan edilen kadroya bağlı olarak lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, ve sanatta yeterlik öğrenim durum belgesi / mezuniyet belgesi 

fotokopisi (noter veya kurum onaylı olması zorunludur)  
5) Lisans transkript belgesi fotokopisi (noter veya kurum onaylı olması zorunludur)  
6) ALES belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir)  
7) Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil belgesi),  
8) Nüfus cüzdan fotokopisi  
9) İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)  
10) Deneyim sahibi olduğunun gösterir belge (ilan edilen kadroya bağlı olarak ilanda kamuda çalışanlardan onaylı hizmet cetveli ve ilgili alanda 

çalıştığını gösterir belge; özel sektörde çalışanlardan SGK hizmet dökümü ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belge),  
11) Askerlikle ilişkisi Olmadığına Dair Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)  
12) Hizmet Belgesi (daha önce kamuda hizmeti olanlar için)  
13) Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair güncel adli sicil belgesi (E-Devlet üzerinden alınan belge)  
D) GENEL AÇIKLAMALAR  
1) Başvuru Dilekçesinde (http://personel.trabzon.edu.tr/tr/page/formlar/2734), duyuru ilan numarası mutlaka belirtip, dilekçeyi eksiksiz 

doldurmalıdırlar.  
2) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul 

edilmeyecektir. Yapılan başvurular ilan edilen kadro derecesine atanmaya uygun olmalıdır.  
3) Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini 

müracaat belgelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir (Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde halen görev yapmakta olan adayların hariçtir).  
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4) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.  
5) Adalet Bakanlığından alınacak güncel (başvuru döneminde alınmış olmalı) adli sicil belgesi de başvuru belgeleri ile birlikte ibraz edilmelidir.  
6) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, adayların başvuru ve atanma 

koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde sınavı kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacak olup, atamaları yapılmış olanlar var ise 
atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca, bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.  

7) Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.  
8) Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet 

belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.  
9) İdarenin gerekli görmesi halinde her aşamada ilanda değişiklik yapılabilir veya ilan iptal edilebilir. Üniversite resmi internet sayfasından yapılan 

tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.  
10) Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün olup, başvuru süresi 15. günün mesai saati sonunda (Saat 

17:00’de) biter. Süresi içinde Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına ulaşmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir. 
Postada yaşanacak gecikmeler dikkate alınmayacak olup, bundan Üniversitemiz sorumlu değildir.  

11) Başvurular şahsen veya posta ile Trabzon Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına (Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, Fatih Kampüsü, 
Söğütlü, Akçaabat, Trabzon) yapılacaktır.  

12) Öğretim elemanı ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 
100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu not dönüşüm tablosuna göre yapılacaktır.  

13) Sonuçlar Üniversitemiz internet sayfasında ((http://www.trabzon.edu.tr/) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.  
14) Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.  
 
E) BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 

 

İlan Tarihi 
Son Başvuru 

Tarihi 
Ön Değerlendirme 

Tarihi 
Giriş Sınavı 

Tarihi 
Sonuç Açıklama 

Tarihi 
Başvuru Adresi 

31/12/2019 14/01/2020 21/01/2020 28/01/2020 04/02/2020 
Trabzon Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı 

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, 
Fatih Kampüsü, Söğütlü, Akçaabat, Trabzon 

İlgililere duyurulur. 
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İlan 
Numarası 

Kadronun İlan 
Edildiği Birim 

Kadro 
Adedi 

Kadro 
Derecesi 

Kadro 
Unvanı 

ALES 
Puanı 

Yabancı 
Dil Puanı Aranacak Özel Şartlar 

201912213 

Hukuk Fakültesi  
Kamu Hukuku Bölümü  
Anayasa Hukuku 
Anabilim Dalı  

1 6 Araş. Gör. 70 50 

Hukuk fakültesi mezunu olup, kamu hukuku 
alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya 
aynı alanda doktora tez aşamasına geçmemiş 
doktora öğrencisi olmak.  

201912214 

Hukuk Fakültesi  
Özel Hukuk Bölümü  
Deniz Hukuku Anabilim 
Dalı  

1 6 Araş. Gör. 70 50 

Hukuk fakültesi mezunu olup, özel hukuk 
alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya 
aynı alanda doktora tez aşamasına geçmemiş 
doktora öğrencisi olmak.  

201912215 

Hukuk Fakültesi  
Kamu Hukuku Bölümü  
Hukuk Tarihi Anabilim 
Dalı  

1 6 Araş. Gör. 70 50 

Hukuk fakültesi mezunu olup, kamu hukuku 
alanında tezli yüksek lisans yüksek lisans 
yapıyor olmak veya aynı alanda doktora tez 
aşamasına geçmemiş doktora öğrencisi olmak.  

201912216 

Hukuk Fakültesi  
Özel Hukuk Bölümü  
İslam Hukuku Anabilim 
Dalı  

1 6 Araş. Gör. 70 50 

Hukuk fakültesi mezunu ve/veya İslam hukuku 
alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya 
aynı alanda doktora tez aşamasına geçmemiş 
doktora öğrencisi olmak.  

201912217 

Hukuk Fakültesi  
Özel Hukuk Bölümü  
İslam Hukuku Anabilim 
Dalı  

1 6 Araş. Gör. 70 50 

Hukuk fakültesi mezunu ve/veya İslam hukuku 
alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya 
aynı alanda doktora tez aşamasına geçmemiş 
doktora öğrencisi olmak  

201912218 

Hukuk Fakültesi  
Özel Hukuk Bölümü  
İş ve Sosyal Güvenlik 
Hukuku Anabilim Dalı  

1 6 Araş. Gör. 70 50 

Hukuk fakültesi mezunu olup, özel hukuk 
alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya 
aynı alanda doktora tez aşamasına geçmemiş 
doktora öğrencisi olmak  

201912219 

Hukuk Fakültesi  
Özel Hukuk Bölümü  
Medeni Hukuk 
Anabilim Dalı  

1 6 Araş. Gör. 70 50 

Hukuk fakültesi mezunu olup, özel hukuk 
alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya 
aynı alanda doktora tez aşamasına geçmemiş 
doktora öğrencisi olmak  

201912220 

Hukuk Fakültesi  
Özel Hukuk Bölümü  
Medeni Hukuk 
Anabilim Dalı  

1 6 Araş. Gör. 70 50 

Hukuk fakültesi mezunu olup, özel hukuk 
alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya 
aynı alanda doktora tez aşamasına geçmemiş 
doktora öğrencisi olmak.  
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201912221 

Hukuk Fakültesi  
Özel Hukuk Bölümü  
Medeni Usul ve İcra 
İflas Hukuku Anabilim 
Dalı  

1 6 Araş. Gör. 70 50 

Hukuk fakültesi mezunu olup, özel hukuk 
alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya 
aynı alanda doktora tez aşamasına geçmemiş 
doktora öğrencisi olmak.  

201912222 

Hukuk Fakültesi  
Özel Hukuk Bölümü  
Medeni Usul ve İcra 
İflas Hukuku Anabilim 
Dalı  

1 6 Araş. Gör. 70 50 

Hukuk fakültesi mezunu olup, özel hukuk 
alanında tezli yüksek lisans veya aynı alanda 
doktora tez aşamasına geçmemiş doktora 
öğrencisi olmak.  

201912226 

Şalpazarı Meslek 
Yüksekokulu  
Mülkiyeti Koruma ve 
Güvenlik Bölümü  
Sivil Savunma ve 
İtfaiyecilik Programı  

1 6 
Öğr. Gör. 

(Ders 
Veren) 

MUAF MUAF 

Acil yardım ve afet yönetimi lisans mezunu olup, 
KBRN (kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer) 
eğitimi belgesi almış olmak ve lisans mezuniyeti 
sonrası belgelendirmek şartıyla alanında en az iki 
yıl tecrübesi bulunmak veya bu alanda yüksek 
lisans veya doktora yapmış olmak  

201912227 

Şalpazarı Meslek 
Yüksekokulu  
Mülkiyeti Koruma ve 
Güvenlik Bölümü  
Sivil Savunma ve 
İtfaiyecilik Programı  

1 6 
Öğr. Gör. 

(Ders 
Veren) 

MUAF MUAF 

Acil yardım ve afet yönetimi, kimya, kimya 
eğitimi, kimya mühendisliği, biyoloji, biyoloji 
eğitimi, fizik, fizik eğitimi veya makine 
mühendisliği lisans programlarının birinden 
mezun olup, bu alanların birinde yüksek lisans 
veya doktora yapmış ya da lisans mezuniyeti 
sonrası belgelendirmek şartıyla alanında en az iki 
yıl tecrübesi bulunmak  

201912228 

Şalpazarı Meslek 
Yüksekokulu  
Mülkiyeti Koruma ve 
Güvenlik Bölümü  
Sivil Savunma ve 
İtfaiyecilik Programı  

1 5 
Öğr. Gör. 

(Ders 
Veren) 

MUAF MUAF 

Acil yardım ve afet yönetimi lisans mezunu olup, 
lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek şartıyla 
alanında en az iki yıl tecrübesi bulunmak veya 
diğer lisans programlarından mezun olup, acil 
yardım ve afet yönetimi alanında yüksek lisans 
veya doktora yapmış olmak  
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