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Not: Doçent kadrosuna başvuracak adaylar için, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 
tarafından seçilecek Jüri üyelerince sözlü sınavı yapılacaktır. 

 

BÖLÜM /ANABİLİM/ 
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Profesör Doçent 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
AÇIKLAMALAR 

FEN-EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 
    

İstatistik Bölümü     

Yöneylem Araştırması   1 

Doktorasını istatistik alanında yapmış olmak. 

Matris ayrışımı, kapula ve veri zarflama analizi 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Batı Dilleri ve 

Edebiyatları Bölümü 
    

Mütercim Tercümanlık 

(Fransızca) 
 1  

Doçentlik unvanını çeviribilim alanında almış 

olmak. Çeviri teknolojileri,  destekli çeviri, 

otomatik çeviri konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

Psikoloji Bölümü     

Gelişim Psikolojisi 1   

Doçentlik unvanını eğitim psikolojisi alanında 

almış olmak. Kişilik,  benlik,  bağlanma stilleri  

ve  terapötik  ittifak konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Sosyal Psikoloji 1   

Doçentlik unvanını eğitim psikolojisi alanında 

almış olmak. Değerlerin psikolojik temelleri ve  

romantik  ilişkiler konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

Sosyal Psikoloji   1 

Yüksek Lisansını rehberlik ve psikolojik 

danışmanlık, Doktorasını sosyoloji alanında 

yapmış olmak. Kuşaklar arası toplumsallaşma ve 

teknoloji bağımlılığı konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 



 

DİŞ HEKİMLİĞİ 

FAKÜLTESİ 
    

Klinik Bilimler Bölümü     

Periodontoloji  1  

Doçentlik unvanını periodontoloji alanında almış 

olmak. Çocuk hastalarda periodontal sağlık ve 

antimikrobiyal peptit konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

GÜZEL SANATLAR 

FAKÜLTESİ 
    

Çizgi Film ve 

Animasyon Bölümü 
    

Çizgi Film ve 

Animasyon 
 1  

Doçentlik unvanını plastik sanatlar alanında almış 

olmak. Heykel ve üç boyutlu dijital modelleme 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Çizgi Film ve 

Animasyon 
  1 

Doktorasını sanat tarihi alanında yapmış olmak. 

Geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi yayın 

illüstratörlüğü ve Cumhuriyet dönemi Türk resmi 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Çizgi Film ve 

Animasyon 
  1 

Sanatta Yeterliğini yeni medya alanında yapmış 

olmak. Çizgi film ve animasyon teknikleriyle 

çoklu ortam öğrenme materyalleri konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

MÜHENDİSLİK VE 

MİMARLIK 

FAKÜLTESİ 

    

Makine Mühendisliği 

Bölümü 
    

Konstrüksiyon ve 

İmalat 
  1 

Yüksek Lisans ve Doktorasını makine 

mühendisliği alanında yapmış olmak. Alışılmamış 

imalat yöntemleri, toz enjeksiyon kalıplama ve 

ısıl-matematik modelleme konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ     

Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 
    

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
  1 

Yan Dal Uzmanlığını çocuk endokrinoloji 

alanında yapmış olmak. Büyüme hormonu 

tedavisinin, kan basıncı üzerine ilgisi konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 



 

Çocuk ve Ergen Ruh 

Sağlığı ve Hastalıkları 
  1 

Uzmanlığını çocuk ve ergen ruh sağlığı ve 

hastalıkları alanında yapmış olmak. Çocuk ve 

ergenlerde bilişsel davranışçı terapi eğitimi almış 

olmak. 

VETERİNER 

FAKÜLTESİ 
    

Zootekni ve Hayvan 

Besleme Bölümü 
    

Veterinerlik Zootekni 1   

Doktorasını zootekni, Doçentlik unvanını hayvan 

yetiştirme ve ıslahı alanında almış olmak.  Kanatlı 

hayvan yetiştirme ve ıslahı ile arı yetiştirme ve 

ıslahı konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Klinik Bilimler Bölümü     

Veterinerlik İç 

Hastalıkları 
  1 

Doktorasını iç hastalıkları  (Veterinerlik)  

alanında yapmış olmak. Vektör aracılı enfeksiyöz 

hastalıkların köpeklerde kalp ve pıhtılaşma 

üzerine etkileri konusunda çalışmalar yapmış 

olmak. 

TOPLAM 3 3 8  

 6278/1-1 
 


