
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı kanunun 

48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir. 

Müracaat eden adayların başvuru dosyaları Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu 

inceleme sonucunda aranan koşulları tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir. 

Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamalar yapılmayacak ve ataması yapılmış olanların ise 

atamaları iptal edilecektir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. 

Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvurular ise ilgili akademik birimlere şahsen 

yapılacaktır. 

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar, 2547 sayılı Kanunun 26. Maddesine uygun olarak başvuru formu ekinde; 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı 

fotokopisi, özgeçmiş ve yayın listesi, lisans diploması, yüksek lisans diploması, doktora veya uzmanlık belgesi, doçentlik belgesinden oluşan belgeleri bir 

takım, Ayrıca; nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş ve yayın listesi, doktora veya uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, yayınlardan birini başlıca araştırma 

eseri olarak gösterdikleri yayınlarından oluşan dosyayı altı takım halinde vereceklerdir. 

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, 2547 sayılı Kanunun 24. Maddesine uygun olarak başvuru formu ekinde; 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı 

fotokopisi, yabancı dil belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi, doçentlik belgesinden oluşan belgeleri bir 

takım, Ayrıca; nüfuz cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş ve yayın listesi, doktora veya uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi ,yayın listesi ve yayınlardan oluşan 

dosyayı dört takım halinde vereceklerdir. 

Doçent kadrolarına başvuran adaylar, Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jüriler tarafından yapılacak sözlü sınavdan başarılı olmak 

zorundadır. Ancak, sözlü sınav sonucunda doçentlik unvanını kazananlar ile daha önce bir başka üniversiteye atanmak üzere başvurup sözlü sınavdan 

başarılı olan ve bu başarısını Üniversitelerarası Kurul tarafından kendisine verilen “Doçentlik Sözlü Sınavı Başarı Belgesi” ile ibraz eden adaylar için ayrıca 

bir başka sözlü sınav yapılmayacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar, 2547 sayılı kanunun 23. Maddesine uygun olarak başvuru formunda ekinde; 1 adet fotoğraf, 

nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş ve yayın listesi, lisans, yüksek lisans ve doktora veya uzmanlık belgesinden oluşan belgeleri bir takım, Ayrıca; nüfus 

cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş ve yayın listesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesinden oluşan dosyayı 4 takım halinde vereceklerdir. 



Birimi Unvanı K.D Adet Niteliği 

TIP FAKÜLTESİ 

Dermatoloji Profesör 1 1 Alopesiler ve gebeler üzerinde çalışmış olmak. 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 1 
Kekemeliği olanlarda GPER-1(G protein östrojen reseptörü) düzeyinin 

değerlendirilmesi ile ilgili çalışma yapmış olmak 

Kalp Damar Cerrahisi Doçent 1 1 
Koroner bypass ameliyatı öncesi trimetazidin kullanımının oksidatif 

parametreler üzerine etkisi konusunda çalışmış olmak. 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 1 
Sepsiste p-coumaric asit ve ellagic asitin karaciğer ve akciğer üzerindeki 

etkileri konusunda çalışmış olmak. 

Genel Cerrahi Doçent 1 1 Deneysel kolit modelinde thioredoxin etkileri konusunda çalışmış olmak. 

Ortopedi Travmatoloji 
Dr.Öğretim 

Üyesi 
3 1 

Adölesan idiopatik skolyozlu hastaların pulmoner rehbilitasyonun solunum 

fonksiyonu üzerine etkisi ve hasta memnuniyetinin sonuçları konusunda 

çalışmış olmak. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Dr.Öğretim 

Üyesi 
3 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzman olmak ve down sendromlu 

çocukların gelişimsel durumları üzerine çalışmış olmak. 

Göğüs Cerrahisi 
Dr.Öğretim 

Üyesi 
3 1 

Göğüs cerrahisi alanında uzman olmak ve sekonder akciğer neoplazmlarında 

metastazektominin sağkalım üzerine etkisi konusunda çalışmış olmak. 

Göğüs Cerrahisi 
Dr.Öğretim 

Üyesi 
3 1 

Göğüs cerrahisi alanında uzman olmak ve Spontan pnömotoraks olgularının 

değerlendirilmesi konusunda çalışmış olmak. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Moleküler Biyoloji Doçent 1 1 
Moleküler karakterizasyon, filogeni, palinoloji, mikrofungus, antimikrobiyal 

ve doku kültürü alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 

Katıhal Fiziği Doçent 1 1 
Çeşitli sıvı alaşımların, yüzey gerilimleri, vizkozite ve entalpilerinin 

termodinamik ve termofiziksel yönden incelenmesi üzerine çalışmış olmak. 

Analitik Kimya Doçent 1 1 Organosolv lignin, ozonlaşma ve degradation alanında çalışmaları olmak. 



EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Eğitim Programları ve Öğretim Doçent 1 1 
Kalkınma planları ve orta öğretimde felsefe dersi konularında çalışmaları 

olmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Muhasebe ve Finansman Profesör 1 1 Sağlık kurumlarında maliyet analizi üzerine çalışmış olmak. 

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Profesör 1 1 
Üretimde ileri imalat teknolojileri, işletmelerde üretim performansı ve 

çevreye duyarlı üretim konularında çalışmış olmak. 

İktisat Politikası Profesör 1 1 Finansal sektör reel sektör etkileşimi üzerine çalışmış olmak. 

İktisat Tarihi Profesör 1 1 
Kurumsal İktisat Okulu ve kurumsal yapının ekonomik göstergeler 

üzerindeki etkileri konularında çalışmaları olmak. 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

Tarımsal Makine Sistemleri 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
3 1 

Tarım makinaları alanında doktora yapmış olmak. Tarla pülverizatörlerinin 

otomasyonu ve tarımda görüntü işleme konularında çalışmaları bulunmak. 

Tarımsal Yapılar Doçent 1 1 
Tarımsal yapılarda broiler ve ipek böceği çevre koşullarının denetlenmesi 

konusunda çalışma yapmak. 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Tekstil Bilimleri Profesör 1 1 Tekstil terbiyesi ve kimyasalları alanında çalışmış olmak. 

ORMAN FAKÜLTESİ 

Orman Mekaniği ve Teknolojisi Doçent 1 1 Odun polimer kompozitler ve köpükleri üzerine çalışmaları olmak. 

Orman Biyolojisi ve Odun 

Koruma Teknolojisi 
Doçent 1 1 

Kompozitlerin çürüklük yapan mantarlara ve yangına karşı özelliklerinin 

geliştirilmesi ve biyobozunur kompozitlerin özelliklerinin iyileştirilmesi 

alanında çalışmalar yapmak. 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Profesör 1 1 
Spor taraftarlığı, futbol hakemleri ve işitme engelli sporcular üzerine 

çalışmaları olmak. 
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