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Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. 
Başvurular 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları'na göre 
yapılacaktır. 

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin 
onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya veya 1 (bir) nüsha dosya ile bu 
dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) nüsha CD/flash bellek ekleyerek; 

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel 
çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya veya 1 (bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4(dört) nüsha CD/flash bellek 
ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte, bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi 
Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve 
yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya veya 1 (bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek bu 
ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. 

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır. 
Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 
İlgililere duyurulur. 
 

BİRİM / ANABİLİM DALI / ANASANAT DALI UNVAN ADET NİTELİKLER 
BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Tarih Eğitimi Doçent 1 Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında doçentliğini almış olmak. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi sağlık 
politikaları ve sağlık kurumları hakkında çalışmaları olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Profesör 1 
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi (Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları) alanında doçentliğini almış olmak. Mikro-bilgisayarlı 
tomografi, temporomandibuler eklemin artrosentez ve artroskopi ile minimal invaziv tedavileri, mental retarde 
hastalarda dental tedavi konularında çalışmaları olmak. 

Endodonti Doçent 1 
Endodonti alanında doçentliğini almış olmak. Kök kanal preparasyonu sırasında kök yüzeyinde oluşan 
sıcaklık değişimleri ve bleaching ajanlarının etkilerinin bilgisayar görüntü işleme teknikleri ile incelenmesi 
konularında çalışmaları olmak. 

Protetik Diş Tedavisi Doçent 1 Protetik Diş Tedavisi alanında doçentliğini almış olmak. Direkt lazer sinterleme yöntemi ile üretilen altyapı 
materyalleri ve seromer bağlantısı üzerine çalışmaları olmak. 
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GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

Film Tasarımı ve Yazarlık Profesör 1 İletişim Bilimleri alanında doçentliğini almış olmak. Sinema tarihi üzerine yayın ve film çalışması olmak. 

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Profesör 1 
Hemşirelik (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği) alanında doçentliğini almış olmak. Sosyal Pediatri 
alanında çalışmaları olmak. 

Halk Sağlığı Hemşireliği Doçent 1 Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doçentliğini almış olmak. Okul Sağlığı alanında çalışmaları olmak. 

HUKUK FAKÜLTESİ 

Avrupa Birliği Hukuku Profesör 1 Avrupa Birliği Hukuku, İnsan Hakları Hukuku alanları ile Mülteci Hukuku alanlarında çalışmaları olmak. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

İslam Tarihi Doçent 1 İslam Öncesi Dinler Tarihi, Historiyografi , Genç Antikçağ Dönemi konularında çalışmaları olmak. 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Cevher Hazırlama Profesör 1 
Maden Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Cevher hazırlama ve endüstriyel hammaddelerin 
zenginleştirilmesi konusunda çalışmaları olmak. 

REHA MİDİLLİ FOÇA TURİZM FAKÜLTESİ 

Turizm İşletmeciliği Doçent 1 Turizm alanında doçentliğini almış olmak. Sağlık turizmi, sürdürülebilir turizm konularında çalışmaları olmak. 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Spor Yönetim Bilimleri Doçent 1 
Spor psikolojisi alanında çalışmaları olmak. Basketbol ve raket sporları alanında araştırma ve yeterlilik 

belgesine sahip olmak. 

VETERİNER FAKÜLTESİ 

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Profesör 1 Esensiyel yağların kanatlı hayvan beslenmede kullanımıyla ilgili çalışmaları olmak. 

Veterinerlik Mikrobiyolojisi 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Mikrobiyolojide doktora yapmış olmak. Köpeklerde capnocytophaga canimorsus ve capnocytophaga 

cynodegmi türlerinde çalışması olmak. 
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