
 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde, Üniversitemizin aşağıda 
belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi 
alınacaktır. 

Başvuru Başlangıç Tarihi 31.12.2020 Sınava Giriş Tarihi 29.01.2021 

Son Başvuru Tarihi 14.01.2021 Sonuç Açıklama Tarihi 05.02.2021 

Ön Değerlendirme Sonucu 
Açıklama Tarihi 

22.01.2021 
Sonuçların Açıklanacağı 
İnternet Adresi 

https://www.ksu.edu.tr 

Başvuru Yeri ve Şekli 
Başvurular Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 
Avşar Kampusü Onikişubat / KAHRAMANMARAŞ adresine şahsen veya posta ile yapılacaktır. 

Genel Şartlar 
Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
b) ALES’ten en az 70, 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 gerekir. 

Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde 
muafiyet durumları kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında 
ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

c) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. 

d) Alanında tecrübe sahibi olmak şartı, lisans mezuniyet tarihinden itibaren geçerlidir. 
Özel Şartlar 
1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 
şartı aranır. 

2 ) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 
alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans 
derecesine sahip olmak ya da Lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl 
tecrübe sahibi olmak şartı aranır 

Muafiyet 
(1) 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. 

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar ; 
Üniversitemiz https://www.ksu.edu.tr adresinde yayınlanan başvuru formu ekinde; 
1 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
2 - Özgeçmiş 
3 - Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 

http://www.ksu.edu.tr/


 

4 - Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge) 
5 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge) 
6 - Onaylı Resmi Transkriptler (Lisans ve Lisansüstü) 
7 - ALES belgesi (ÖSYM’nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan 

orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. 
8 - 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş) 
9 - Yabancı Dil Belgesi (Asıl ya da doğrulama kodu bulunan) 
10 - Tecrübe durumunu gösterir belge (İlanın nitelikler kısmında belirtilen alanda çalıştığını 

gösterir ilgili kurumdan alınmış belge) 
11 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Dökümü veya Hizmet Belgesi (Halen bir kamu 

kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) 
ÖNEMLİ NOTLAR: 
1. Adaylar başvurularını şahsen veya posta ile yapacaklardır. Süresi içerisinde yapılmayan, 

postadaki gecikmeler veya eksik bilgi ve belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

2. Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. 
Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 
sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 
hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

4. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. 
5. Adayların, e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgeleriyle 

başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak 
ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak 
kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir. 

6. Üniversitemiz İnternet adresinde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara 
ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 

Birimi Unvanı K/D Adet 
ALES 
PUAN 
TÜRÜ 

Y.Dil Niteliği 

REKTÖRLÜK       

Uzaktan Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (UZEM) 

Öğr. Gör. 
(Uyg.Birim) 

4 1 SAY. 50 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol 
Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Öğretmenliği veya Bilgisayar 
Öğretmenliği bölümlerinin birisinden lisans 
mezunu olmak ve alanında tezli yüksek 
lisans yapmış olmak. 

KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO    

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü 
Yaşlı Bakım Programı 

Öğr. Gör. (Ders 
Verecek) 

6 1 SAY. MUAF 

Hastane enfeksiyon hastalıkları hemşireliği 
alanında tezli yüksek lisans mezunu olup 
tam teşekküllü hastanelerde en az 5 yıllık 
klinik tecrübesi ve eğitim hemşireliği 
alanlarında çalışmış olmak. 



 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 
Bölümü Odyometri Programı 

Öğr. Gör. (Ders 
Verecek) 

6 1 SAY. MUAF 

Odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında 
tezli yüksek lisans yapmış olup tam 
teşekküllü hastanelerde odyometri alanında 
en az 5 yıl tecrübesi olmak. 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 
Bölümü Patoloji Laboratuvar 

Teknikleri Programı 

Öğr. Gör. (Ders 
Verecek) 

6 1 SAY. MUAF 

Biyoloji veya biyomühendislik lisans 
mezunu olup biyomühendislik ve bilimleri 
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 
ARGE laboratuvarında en az üç yıl çalışma 
tecrübesi olmak. 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 
Bölümü Patoloji Laboratuvar 

Teknikleri Programı 

Öğr. Gör. (Ders 
Verecek) 

6 1 SAY. MUAF 
Biyomühendislik lisans mezunu olup 
biyomühendislik ve bilimleri alanında tezli 
yüksek lisans yapmış olmak. 

SOSYAL BİLİMLER MYO      

Yönetim ve Organizasyon 
Bölümü Lojistik Programı 

Öğr. Gör. (Ders 
Verecek) 

4 1 EA. MUAF 
İşletme lisans mezunu olup uluslararası 
ticaret ve lojistik alanında tezli yüksek lisans 
yapmış olmak. 

TEKNİK BİLİMLER MYO      

Elektrik ve Enerji Bölümü Doğal 
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 

Programı 

Öğr. Gör. (Ders 
Verecek) 

5 1 SAY. MUAF 

Enerji Sistemleri Mühendisliği veya Makine 
Mühendisliği bölümlerinden mezun olup 
belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisans 
yapmış olmak ve belgelendirmek şartıyla 
lisans mezuniyet tarihinden itibaren 
alanında en az iki yıl deneyimli olmak. 

Bilgisayar Teknolojisi Bölümü 
Bilgisayar Destekli Tasarım ve 

Animasyon Programı 

Öğr. Gör. (Ders 
Verecek) 

5 1 SAY. MUAF 

Çizgi film ve animasyon, grafik, görsel 
iletişim tasarımı, reklamcılık ve görsel 
tasarım, görsel sanatlar ve görsel iletişim 
tasarımı bölümlerinden birinden lisans 
mezunu olup alanında tezli yüksek lisans 
yapmış olmak ve belgelendirmek şartıyla 
lisans mezuniyet tarihinden itibaren 
alanında en az iki yıl deneyimli olmak. 

Elektrik ve Enerji Bölümü 
İklimlendirme ve Soğutma 

Teknolojisi Programı 

Öğr. Gör. (Ders 
Verecek) 

4 1 SAY. MUAF 

Enerji sistemleri mühendisliği veya makine 
mühendisliği bölümlerinden mezun olup 
belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisans 
yapmış olmak ve belgelendirmek şartıyla 
lisans mezuniyet tarihinden itibaren 
alanında en az iki yıl deneyimli olmak. 

ANDIRIN MESLEK YÜKSEKOKULU      

Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik 
Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım 

Programı 

Öğr. Gör. (Ders 
Verecek) 

4 1 SAY. MUAF 

Elektrik mühendisliği lisans mezunu olup 
elektrik-elektronik alanında tezli yüksek 
lisans yapmış olmak. Elektrik enerjisi üretim 
ve dağıtımı alanında en az 5 yıl tecrübesi 
olmak. 

PAZARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU      

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 
Bölümü Çağrı Merkezi Hizmetleri 

Programı 

Öğr. Gör. (Ders 
Verecek) 

4 1 
SÖZ 
/EA 

MUAF 

Halkla ilişkiler ve reklamcılık lisans mezunu 
olup halkla ilişkiler veya rehberlik ve 
psikolojik danışmanlık alanında tezli yüksek 
lisans yapmış olmak. 

TÜRKOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU      

Hukuk Bölümü Ceza İnfaz ve 
Güvenlik Hizmetleri Programı 

Öğr. Gör. (Ders 
Verecek) 

4 1 EA. MUAF 

Hukuk fakülteleri, siyasal bilgiler veya 
iktisadi ve idari bilimler fakülteleri 
bölümlerinin birinden lisans mezunu olup 
güvenlik bilimleri alanında tezli yüksek 
lisans yapmış olmak. 
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde, Üniversitemizin aşağıda 
belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi 
alınacaktır. 

 

Başvuru Başlangıç Tarihi 31.12.2020 

Sınava Giriş Tarihi 
Öncelikli Alan Araştırma 

Görevlisi Giriş Sınavı 
(Sözlü) 

28.01.2021 

Son Başvuru Tarihi 14.01.2021 
Giriş Sınavı Sonuç 
Açıklama Tarihi 

04.02.2021 

Ön Değerlendirme 
Sonucu Açıklama Tarihi 

21.01.2021 
Sonuçların Açıklanacağı 

İnternet Adresi 
https://www.ksu.edu.tr 

Başvuru Yeri ve Şekli 
Başvurular Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü 
Personel Daire Başkanlığı Avşar Kampusü Onikişubat / 
KAHRAMANMARAŞ adresine şahsen veya posta ile yapılacaktır. 

 
A)- GENEL 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. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı 
talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumları kanıtlamaları halinde 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. 

Öncelikli alanlardaki araştırma görevlisi kadrolarına atamalar 
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için Cumhurbaşkanı kararıyla 

belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde yirmisi kadar ilave atama izni, Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü eğitim 
yaptırılması amacıyla yükseköğretim kurumlarına tahsis edilebilir. Bu kapsamda ilan edilen 
araştırma görevlisi kadroları için, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda 
giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır. Sözlü giriş sınavı 
jürisi en az bir öğretim üyesi başka bir devlet üniversitesinden olmak üzere üç öğretim üyesinden 
oluşur. Sözlü sınav sonucu 70 puanın altında puan alanlar, nihai değerlendirme aşamasına 
geçemezler. Bu Yönetmelik uyarınca yapılan değerlendirme sonucu başarılı olanların atamaları 
yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılır. 

2- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. 

http://www.ksu.edu.tr/


 

3- Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 50 inci maddesinin (d) fıkrası 
uyarınca atama yapılacaktır. 

4- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta 
yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış 
olması gerekir. 

- 06.02.2013 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim 
Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim 
güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile 

- 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. 

5- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının 
birinci günü (2021 Ocak Ayı 1.Günü) itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. 

B)- ÖZEL ŞARTLAR 
1- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır: 
a)- İlanda belirtilmiş olan şartları taşımak. 
b)- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların tezli yüksek lisans, doktora veya 

sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 
C)- MUAFİYET 
1)- Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta 

olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 
D)- ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Üniversitemiz https://www.ksu.edu.tr adresinden indirilen başvuru formu ekinde; 
1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
2. Özgeçmiş 
3. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge (e-Devletten alınabilir.) 
4. Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet belgesi (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının 

diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge) 
5. Lisans ve Lisansüstü Transkripti (onaylı). 
6. Öğrenci Belgesi 
7. ALES belgesi (ÖSYM’nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan 

orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. 
8. Yabancı Dil Belgesi (Asıl ya da doğrulama kodu bulunan) 
9. İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik) 
10. Herhangi Bir Adli Sicil Kaydı Olmadığına Dair Belge (e-Devlet üzerinden alınan 

belge)  
11 Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar İçin) 
E)- ÖNEMLİ NOTLAR: 
1. Adaylar başvurularını şahsen veya posta ile yapacaklardır. Postadaki gecikmelere, 

eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara 
ilişkin sorumluluk başvurana aittir. 



 

2. Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. 
Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 
sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 
hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

4. Adayların, e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi 
ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun 
yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu 
belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi 
veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir. 

Üniversitemiz https://www.ksu.edu.tr adresinden yapılacak duyuru tebligat niteliğinde 
olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

5. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. 
 

Birimi Unvanı K/D Adet 
ALES 
PUAN 
TÜRÜ 

Y.Dil Niteliği 

TIP FAKÜLTESİ       

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji 
Anabilim Dalı 

Arş. Gör. 5 1 SAY. 50 

Sağlık ile ilgili programların birinden 
lisans mezunu olup tıbbi fizyoloji 
alanında tezli yüksek lisans yapıyor 
olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ      

Hemşirelik Bölümü Psikiyatri 
Hemşireliği 

Arş. Gör. 6 1 SAY. 50 
Hemşirelik lisans mezunu olup 
psikiyatri hemşireliği alanında tezli 
yüksek lisans yapıyor olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ      

Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi 
Anabilim Dalı 

Arş. Gör. 6 1 EA 50 
Sınıf öğretmenliği lisans mezunu olup 
sınıf öğretmenliği alanında tezli 
yüksek lisans yapıyor olmak. 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 
Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim 

Dalı 
Arş. Gör. 6 1 SAY. 50 

Fen bilgisi eğitimi alanında lisans 
mezunu olup fen bilgisi eğitimi 
alanında tezli yüksek lisans yapıyor 
olmak. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ       

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din 
Psikolojisi Anabilim Dalı 

Arş. Gör. 6 1 SÖZ. 50 

İlahiyat veya islamî ilimler fakültesi 
lisans mezunu olup din psikolojisi 
alanında tezli yüksek lisans yapıyor 
olmak. 



 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ      

Matematik Bölümü Geometri 
Anabilim Dalı 

Arş. Gör. 6 1 SAY. 50 
Matematik bölümü lisans mezunu olup 
geometri alanında doktora yapıyor 
olmak. 

Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi 
Anabilim Dalı 

Arş. Gör. 6 1 SÖZ. 50 
Tarih bölümü lisans mezunu olup 
genel Türk tarihi alanında doktora 
yapıyor olmak. 

Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri 
ve Medeniyeti Tarihi 

Arş. Gör. 
(Öncelikli 

Alan) 
7 1 SÖZ. 50 

Tarih bölümü lisans mezunu olup 
Osmanlı müesseseleri ve medeniyeti 
tarihi alanında tezli yüksek lisans veya 
doktora yapıyor olmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ      
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 
Bölümü Uluslararası Ticaret ve 

Lojistik Anabilim Dalı 
Arş. Gör. 6 1 EA 50 

Uluslararası ticaret ve lojistik alanında 
tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ      

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 
Moda Tasarımı Anasanat Dalı 

Arş. Gör. 5 1 EA 50 

Tekstil ve moda tasarımı alanında 
lisans mezunu olup moda tasarımı 
alanında doktora veya sanatta yeterlik 
yapıyor olmak. 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ      

İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı 
Malzemesi Anabilim Dalı 

Arş. Gör. 5 1 SAY. 50 
İnşaat mühendisliği bölümü lisans 
mezunu olup yapı malzemesi alanında 
tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü Devreler ve Sistemler 

Anabilim Dalı 
Arş. Gör. 5 1 SAY. 50 

Elektrik-elektronik mühendisliği 
bölümü lisans mezunu olup devreler 
ve sistemler alanında doktora yapıyor 
olmak. 

ZİRAAT FAKÜLTESİ       

Tarla Bitkileri Bölümü Tahıllar ve 
Yemeklik Baklagiller Anabilim Dalı 

Arş. Gör. 5 1 SAY. 50 
Ziraat fakültesi lisans programlarının 
birinden mezun olup tarla bitkileri 
alanında doktora yapıyor olmak. 

Bahçe Bitkileri Bölümü Bahçe 
Bitkileri Anabilim Dalı 

Arş. Gör. 5 1 SAY. 50 
Bahçe bitkileri bölümü lisans mezunu 
olup bahçe bitkileri alanında tezli 
yüksek lisans yapıyor olmak. 
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