
KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 

ÖĞRETĠM ELEMANI ALIM ĠLANI 

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi DıĢındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav ile GiriĢ Sınavlarına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde, 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

BaĢvuru BaĢlangıç Tarihi  31.12.2020 Sınava GiriĢ Tarihi 29.01.2021 

Son BaĢvuru Tarihi 14.01.2021 Sonuç Açıklama Tarihi 05.02.2021 

Ön Değerlendirme Sonucu 

Açıklama Tarihi 

 

22.01.2021 

Sonuçların Açıklanacağı 

Ġnternet Adresi 

 

https://www.ksu.edu.tr 

BaĢvuru Yeri ve ġekli BaĢvurular KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire BaĢkanlığı 

AvĢar KampusüOnikiĢubat / KAHRAMANMARAġ adresine Ģahsen veya posta ile 

yapılacaktır.  

Genel ġartlar 
Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Ģartları taĢımak, 

b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya 

eĢdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almıĢ olmak gerekir.  

Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin baĢvuru belgeleri ekinde muafiyet durumları kanıtlamaları halinde ön 

değerlendirme ve nihai değerlendirme aĢamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

c) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aĢamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasındakullanılacak not 

sistemlerinin 100’lük not sistemine eĢdeğerliği Yükseköğretim Kurulunun eĢdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. 

d) Alanında tecrübe sahibi olmak Ģartı, lisans mezuniyet tarihinden itibaren geçerlidir.  

 Özel ġartlar 

 1) Öğretim görevlisi kadrosuna baĢvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek 

lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak Ģartı aranır.  

 2 ) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına 

baĢvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da Lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az 

iki yıl tecrübe sahibi olmak Ģartı aranır 

Muafiyet 
(1) Doktora veya tıpta, diĢ hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini 

tamamlamıĢ olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, 

yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalıĢmıĢ veya çalıĢmakta olanlarda merkezi sınav Ģartı aranmaz. 

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları 

haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak baĢvurularda yabancı dil Ģartı aranmaz. 
 

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar ; 

Üniversitemiz https://www.ksu.edu.tr adresinde yayınlanan baĢvuru formu ekinde; 

2 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,  

3 - ÖzgeçmiĢ  

4 - Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,  

5 - Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)  

6 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi 

(onaylı belge)  

7 – Onaylı Resmi Transkriptler (Lisans ve Lisansüstü)   

8 - ALES belgesi (ÖSYM’nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten 

itibaren beĢ yıl geçerlidir.  

 9 - 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiĢ)  

10 - Yabancı Dil Belgesi (Asıl ya da doğrulama kodu bulunan)  

12 - Tecrübe durumunu gösterir belge (Ġlanın nitelikler kısmında belirtilen alanda çalıĢtığını gösterir ilgili kurumdan alınmıĢ belge) 

13 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Dökümü veya Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalıĢmakta olanlar ile ayrılmıĢ 

olanlar getireceklerdir.)  

ÖNEMLĠ NOTLAR:  

1. Adaylar baĢvurularını Ģahsen veya posta ile yapacaklardır. Süresi içerisinde yapılmayan, postadaki gecikmeler veya eksik bilgi ve 

belge ile yapılan baĢvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.  



 

4. Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya baĢvuru yapabilir. Birden fazla kadroya baĢvuran adayların 

baĢvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.  

6. Ġstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. 

Bunların atamaları yapılmıĢ olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kiĢiler hakkında yasal iĢlem yapılacaktır.  

7. Ġdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aĢamasını iptal edebilir.  

8. Adayların, e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgeleriyle baĢvuru yapılabileceği, söz konusu 

belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aĢamalarında bu belgelerin 

kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi 

gerekmektedir. 

9. Üniversitemiz Ġnternet 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 

AraĢtırma Merkezi (UZEM) 

Öğr. Gör. 

(Uyg.Birim) 
4 1 SAY. 50 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, BiliĢim Sistemleri 

Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol 

Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Öğretmenliği veya Bilgisayar 

Öğretmenliği bölümlerinin birisinden lisans 

mezunu olmak ve alanında tezli yüksek 

lisans yapmıĢ olmak. 

KAHRAMANMARAġ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MYO    

Sağlık Bakım Hizmetleri 

Bölümü YaĢlı Bakım Programı  

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

6 1 SAY. MUAF 

Hastane enfeksiyon hastalıkları hemĢireliği 

alanında tezli yüksek lisans mezunu olup 

tam teĢekküllü hastanelerde en az 5 yıllık 

klinik tecrübesi ve eğitim hemĢireliği 

alanlarında çalıĢmıĢ olmak. 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 

Bölümü Odyometri Programı 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

6 1 SAY. MUAF 

Düzeltme: 06.01.2021 tarih 

31356 sayılı Resmi Gazete 

Odyoloji veya Odyoloji ve konuĢma 

bozuklukları alanında tezli yüksek lisans 

yapmıĢ olup tam teĢekküllü 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 yapmıĢ olmak. 

ARGE laboratuvarında en az üç yıl çalıĢma 

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 yapmıĢ olmak. 

SOSYAL BĠLĠMLER MYO      

Yönetim ve Organizasyon 

Bölümü Lojistik Programı 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

4 1 EA. MUAF 

ĠĢletme lisans mezunu olup uluslararası 

ticaret ve lojistik alanında tezli yüksek 

lisans yapmıĢ olmak. 

TEKNĠK BĠLĠMLER 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 yapmıĢ olmak ve belgelendirmek 

Ģartıyla 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 

Düzeltme: 

06.01.2021 

tarih 

31356 

sayılı 

Resmi 

Gazete 

 

SÖZ.-

EA. 

 

MUAF 

Çizgi film ve animasyon, grafik, görsel 

iletiĢim tasarımı, reklamcılık ve görsel 

tasarım, görsel sanatlar ve görsel iletiĢim 

tasarımı bölümlerinden birinden lisans 

mezunu olup alanında tezli yüksek lisans 

yapmıĢ olmak ve belgelendirmek Ģartıyla 

lisans mezuniyet tarihinden itibaren 

alanında en az iki yıl deneyimli olmak. 

Elektrik ve Enerji Bölümü 

Ġklimlendirme 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 yapmıĢ olmak ve belgelendirmek 

Ģartıyla lisans mezuniyet tarihinden itibaren 

alanında en az iki yıl deneyimli olmak. 

ANDIRIN MESLEK YÜKSEKOKULU      

Elektrik ve Enerji Bölümü 

Elektrik Enerjisi Üretim, Ġletim 

ve Dağıtım Programı  

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

4 1 SAY. MUAF 

Elektrik mühendisliği lisans mezunu olup 

elektrik-elektronik alanında tezli yüksek 

lisans yapmıĢ 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 iliĢkiler ve reklamcılık lisans 

mezunu olup halkla iliĢkiler veya rehberlik 

ve psikolojik danıĢmanlık alanında tezli 

yüksek lisans yapmıĢ olmak. 

TÜRKOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU      

Hukuk Bölümü Ceza Ġnfaz 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 yapmıĢ olmak. 

 


