
 
AKSARAY ÜNİVERSİTESİREKTÖRLÜĞÜNDEN 
Üniversitemizde açık bulunan aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge 
bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu 
kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. 
Adaylar,  aynı web sayfasında yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine” göre düzenleyecekleri Profesör kadroları için 6 takım dosyayı, 
ikişer vesikalık resim ve imzalı dilekçe ile birlikte Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadroları için ise 4 takım dosyayı ikişer resim ve imzalı dilekçe ile 
birlikte ilgili Fakülte Dekanlıklarına ilanın yayınlandığı tarihten itibaren  15 gün içinde mesai saatlerinde teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Duyuru başlangıç ve bitiş tarihi : 22.09.2017-06.10.2017 
 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM 
DALI/PRG. UNVANI ADETİ AÇIKLAMA 

Mühendislik Fakültesi 

Harita Mühendisliği 
Bölümü 

Uzaktan Algılama 
ABD Prof. 1 Uzaktan algılama ve iklim değişikliği ile ilgili çalışmaları olmak. 

Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği 

Bölümü 

Telekominikasyon
ABD. Prof. 1 Optik ve haberleşme alanlarında çalışmaları olmak. 

Fen Edebiyat Fakültesi 

Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi 
ABD. Prof. 1 Osmanlı Devleti’nin iktisadi ve sosyal tarihi konularında çalışmaları 

olmak. 

Türk Dili Edebiyatı 
Bölümü 

Yeni Türk 
Edebiyatı ABD. Yrd.Doç. 1 Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı doktoralı olup metinlerarası 

ilişkiler ile monografi konularında çalışmaları olmak. 

İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Yrd.Doç.Dr. 1 Gelir belirsizliğinin etkileri konusunda çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri 
Bölümü 

Kalp ve Damar 
Cerrahisi ABD. Prof. 1 

Açık kalp cerrahi uygulanacak böbrek yetmezlikli hastalar ile ilgili 
çalışmalar yapmış olmak.  

Genel Cerrahi 
Yrd.Doç.Dr. 

. 
 
1 

Rektum kanserli hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası yaşam kalitesi 
üzerine çalışmaları olmak. (*) 

Kulak, Burun ve 
Boğaz Hastalıkları 

ABD. 
Yrd.Doç.Dr. 1 

Uykuda solunum bozukluğu olan hastaların vestibüler 
fonksiyonlarının değerlendirilmesi hakkında çalışma ları olmak. (*) 
 



Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri 
Bölümü 

Uroloji ABD. Yrd.Doç.Dr. 1 

İnsan mesane tümörü hücre kültürü üzerine Mitomisin-C’nin in-vitro 
etkisi hakkında çalışmaları olmak ve FEBU (Fellow of the Eurpoean 
of Urology) sertifikasına sahip olmak. (*) 
 

Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon ABD. Yrd.Doç.Dr. 1 

Non kardiyak cerrahilerde yüksek sensiviteli troponin bakılarak spinal 
ve genel anestezinin kardiyak komplikasyonlar açısından 
karşılaştırılması ile ilgili çalışmaları olmak. (*) 

Çocuk Cerrahi 
ABD. Yrd.Doç.Dr. 1 

İskemi-reperfüzyon hasarı sonucu oluşan oksidatif stres ve 
histopatolojik değişiklikler üzerine medikal ozonun etkileri üzerine 
çalışmaları olmak. (*) 

Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü 

Aile Hekimliği 
ABD. Yrd.Doç.Dr. 1 

Çocuk hastada hizmet alımında birinci basamak üçüncü basamak 
tercihinde etkili olan faktörler konusunda çalışmaları olmak. (*) 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıları ABD. Yrd.Doç.Dr. 1 

Akut romatizmal ateşli hastalarda serum L-Arjinin düzeyleri ve diyare 
ilişkili hiponatremik ve hipernatramik dehidrasyon sıvı yönetimi ile 
ilişkili çalışmalar yapmış olmak. (*) 

Kardiyoloji ABD. Yrd.Doç.Dr. 1 
ST segment yükselmeli miyokard infarktüsünde primer perkutan 
koroner girişimin akut dönemde sol ventrikül üzerine etkisi üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. (*) 

Deri ve Zuhrevi 
Hastalıkları 

Bölümü 
Yrd.Doç.Dr. 1 

Dermatoloji alanında yeterlilik belgesi sahibi olmak. 
Bazal hücreli kanserlerin histopatolojisi ve dermatoskopi arasında 
ilişki ile ilgili çalışmaları olmak. (*) 

Temel Tıp Bilimleri 
Bölümü 

Tibbı Biyokimya 
ABD. Yrd.Doç.Dr. 1 

Tıp doktoru olup, deney hayvanları uygulama ve etik kursu 
sertifikasına sahip olmak. Floresans spektrometre ile inorganik 
elementlerin analizi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. (*) 

Aksaray Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu 

Çevre Teknolojisi 
Bölümü 

Çevre Koruma ve 
Kontrol PR. Yrd.Doç.Dr. 2 

İleri oksidasyon prosesleri ile mikro kirleticilerin giderimi konusunda 
çalışmaları olmak. 
 
İleri arıtım yöntemi ile ilaç kalıntılarının giderimi konusunda 
çalışmaları olmak. 
 

 
      (*)  “Mecburi hizmet yükümlüsü olmamak veya tamamlanmasına 2 aydan uzun süre kalmamış olmak”  
 


