
FAKÜLTE BÖLÜM ANABĐLĐM DALI PROFESÖR DOÇENT YARD.DOÇ. AÇIKLAMA

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ MET.VE MALZEME MÜH. ÜRETİM METALURJİSİ 1 (*) Grafen Malzemeler ve Akışkan Redoks Bataryalar üzerine çalışmaları olmak.

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 1 (*) Fonksiyonel Gıdalar alanında yayın ve çalışmaları olmak.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ 1 (*) Robotik alanında doktora yapmış olmak.

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 1
Kompleks Yüzeylerin İmalatı, Optimizasyon ve Dinamik Ölçümler konusunda 

çalışmaları olmak.

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 1
Gemi Titreşimleri ve Gemi Dövünme Hareketleri üzerine çalışmalar yapmış 

olmak.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK MAKİNELERİ 1 Elektrik Makineleri ve / veya Güç Elektroniği alanında çalışmalar yapmış olmak.

(*) : 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelik”  uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

YILDIZ TEKN ĐK ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜ ĞÜ’NDEN 
 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. 
Adayların, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri”ni  sağlıyor olması gerekmektedir. 
Söz konusu şartların sağlandığını gösteren AYDEK Sonuç Belgesi almak için kadro başvurusu yapıldıktan sonra eş zamanlı olarak Üniversitemiz Araştırma Planlama Rektör Yardımcılığına (Davutpaşa Kampüsü Rektörlük 
Binası) AYDEK başvurusunda bulunulması gerekmektedir. AYDEK başvurusu için hazırlanacak dosyada bulunması gereken belgeler http://www.apry.yildiz.edu.tr/page/19 linkinde yer almaktadır. Başvurunun kabulü için 
linkte belirtilen yönerge ve istenilen belgelerdeki evrakların eksiksiz tamamlanması gerekmektedir. 
Profesör kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eseri”ni belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, bilimsel 
yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, 
üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur  6 adet CD eklenerek Rektörlüğe, 
Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile 
bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur  4 adet CD eklenerek Rektörlüğe, 
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, başvurdukları bölüm ve 
anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, varsa yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını 
kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur  4 adet CD eklenerek ilgili Fakülte Dekanlığına; 
Duyurumuzun yayımı tarihinden itibaren başlayarak 15 gün içinde başvurmaları gerekmektedir. 


