
 

 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

 
 

          Üniversitemizin aşağıda birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 

Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi ve 09 Kasım 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 Yönetmelik ile Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisanasüstü 

Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar’ın  ilgili maddelerine göre öncelikli alan kapsamında araştırma görevlisi alınacaktır. 

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER 

        Adayların başvurdukları bölüm, anabilim dalını  adres ve telefon numaralarını gösterir  dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Lisans/Lisansüstü 

diplomaların veya Geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya E-Devlet çıktısını, Lisans/Lisansüstü transkript belgeleri (onaylı), Öğrencilik 

Belgesi Onaylı sureti veya E-Devlet çıktısı, iki adet fotoğraf, bir adet nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil beyanı ve erkek adayların askerlik durum 

belgelerini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, ALES’den 70 puan aldığını gösterir belge, Yabancı Dilden 50 puan aldığını 

gösterir belgelerinden oluşan bir dosya ile ilan edilen birime, şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. İstenilen ilanlarda eksik belge ile 

yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Postadaki gecikmelerden  kurumumuz sorumlu değildir.)  

Her aday ancak bir kadroya başvuru yapabilecektir. 

Not: İlanımız 31.12.2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Başvuru Başlama 

Tarihi 

31.12.2019 Başvuru Bitiş Tarihi 15.01.2020 

Ön Değerlendirme 

Açıklama Tarihi 

20.01.2020 Sözlü Sınav Tarihi 24.01.2020 

Sonuç Açıklama 

Tarihi 

27.01.2020 Sonuçların 

Yayımlanacağı Adres 

www.kafkas.edu.tr 



 

 

BİRİMİ ANABİLİM DALI/ PROGRAM ÜNVANI 

 

ALES 

PUAN 

TÜRÜ 

DERECE ADET NİTELİKLER 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Hemşireliği 

Anabilim Dalı 

Araştırma 

Görevlisi 

 

 

 

 

 

 

      

SAY 5 1 

Hemşirelik lisans mezunu olup, Hemşirelik 

alanında tezli yüksek lisans ya da başvuru 

yapılacak anabilim dalında doktora yapıyor 

olmak. (Tezli Yüksek lisans öğrencilerinin 

araştırma görevlisi kadrosuna atanması 

halinde bu kişilere eğitimlerini tamamladıktan 

sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi 

yaptırılacaktır.) 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Halk Sağlığı Hemşireliği 

Anabilim Dalı 

Araştırma 

Görevlisi 

 

 

 

 

 

 

 

SAY 5 1 

Hemşirelik lisans mezunu olup, Hemşirelik 

alanında tezli yüksek lisans ya da başvuru 

yapılacak anabilim dalında doktora yapıyor 

olmak. (Tezli Yüksek lisans öğrencilerinin 

araştırma görevlisi kadrosuna atanması 

halinde bu kişilere eğitimlerini tamamladıktan 

sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi 

yaptırılacaktır.) 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Psikiyatri Hemşireliği 

Anabilim Dalı 

Araştırma 

Görevlisi 

 

 

 

 

 

 

 

SAY 5 1 

Hemşirelik lisans mezunu olup, Hemşirelik 

alanında tezli yüksek lisans ya da başvuru 

yapılacak anabilim dalında doktora yapıyor 

olmak. (Tezli Yüksek lisans öğrencilerinin 

araştırma görevlisi kadrosuna atanması 

halinde bu kişilere eğitimlerini tamamladıktan 

sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi 

yaptırılacaktır.) 



Mühendislik-

Mimarlık 

Fakültesi Bina Bilgisi Anabilim Dalı 

Araştırma 

Görevlisi 

 

 

 

 

 

 

 

SAY 5 1 

Mimarlık lisans mezunu olup, mimarlık 

alanında tezli yüksek lisans ya da başvuru 

yapılacak anabilim dalında doktora yapıyor 

olmak. (Tezli yüksek lisans öğrencilerinin 

araştırma görevlisi kadrosuna atanması 

halinde bu kişilere eğitimlerini tamamladıktan 

sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi 

yaptırılacaktır.) 

Mühendislik-

Mimarlık 

Fakültesi 

Mimarlık Tarihi Anabilim 

Dalı 

Araştırma 

Görevlisi 

 

 

 

 

 

 

 

SAY 5 1 

Mimarlık lisans mezunu olup, mimarlık 

alanında tezli yüksek lisans ya da başvuru 

yapılacak anabilim dalında doktora yapıyor 

olmak. (Tezli yüksek lisans öğrencilerinin 

araştırma görevlisi kadrosuna atanması 

halinde bu kişilere eğitimlerini tamamladıktan 

sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi 

yaptırılacaktır.) 

Mühendislik-

Mimarlık 

Fakültesi 

Yapı Bilgisi Anabilim 

Dalı 

Araştırma 

Görevlisi 

 

 

 

 

 

 

 

SAY 5 1 

Mimarlık lisans mezunu olup, mimarlık 

alanında tezli yüksek lisans ya da başvuru 

yapılacak anabilim dalında doktora yapıyor 

olmak. (Tezli yüksek lisans öğrencilerinin 

araştırma görevlisi kadrosuna atanması 

halinde bu kişilere eğitimlerini tamamladıktan 

sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi 

yaptırılacaktır.) 
 


