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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 
Resim-İş Eğitimi Profesör 1 Plastik sanatlar alanında doçentliğini almış olmak.Sanat Eğitiminde yaratıcı drama ve estetik gelişim üzerine çalışmaları olmak. 
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Çocuk Diş Hekimliği Doçent 1 
Pedodonti alanında doçentliğini almış olmak.Sedasyonda bispektral indeks (BIS) , insan dişi pulpa hücreleri izolasyonu ve 
fitosfingosin ( phytosphingosine) konularında çalışmaları olmak. 

Periodontoloji Doçent 1 
Periodontoloji alanında doçentliğini almış olmak.Destekleyici periodontal tedavinin diş kaybı üzerine etkisi ve yumuşak doku 
ogmentasyonu yöntemleri konularında çalışmaları olmak. 

Ağız, Diş ve Çene 
Radyolojisi 

Doktor Öğretim 
Üyesi 

1 
Ağız, diş ve çene radyolojisi uzmanı olmak.  Oral mukozanın malign hastalıklarının tanısında non-invaziv yöntemlerin 
kullanılması konusunda çalışmaları olmak. 
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GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 
Resim Profesör 1 Plastik sanatlar alanında doçentliğini almış olmak.Figüratif resim alanında çalışmaları olmak. 
İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
Kelam Profesör 1 Kelam ekolleri ve dini kimlikler üzerine çalışmaları olmak. 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Konstrüksiyon ve İmalat 
Doktor Öğretim 
Üyesi 

1 
Konstrüksiyon-imalat programında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Kaynaklı imalat, plazma daldırma iyon 
implantasyonu  ve malzemelerin aşınma davranışları konularında çalışmaları olmak. 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Spor Yönetim Bilimleri Profesör 1 
Spor yönetiminde işletmecilik,finans ve insan kaynakları yönetimi ile spor fedarasyonlarının sponsor ilişkileri alanında çalışmaları 
olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları 

Doktor Öğretim 
Üyesi 

1 Çocuk acil uzmanı olmak.Çocuk travma ile ilgili çalışması olmak. 

VETERİNER FAKÜLTESİ 
Dölerme ve Suni 
Tohumlama 

Doktor Öğretim 
Üyesi 

1 
Dölerme ve suni tohumlama'da doktora yapmış olmak.İnvivo ve invitro embriyo üretimi ve embriyo transferi konularında 
çalışması olmak. 

DEVLET 
KONSERVATUVARI 
Kompozisyon ve Orkestra 
Şefliği 

Profesör 1 Müzik alanında doçentliğini almış olmak.Konservatuvar eğitimi alanında çalışmaları olmak. 

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 
Translasyonel Onkoloji Profesör 1 Kalp ve damar cerrahisi alanında doçentliğini almış olmak.Translasyonel  onkoloji alanında çalışmaları olmak. 


