
TED Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

Üniversitemize, “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve 

Yükseltme Kriterleri” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille 

Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerini yerine getirmiş olmak 

kaydı ile  aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim 

üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları 

gerekmektedir. 

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Başvuracak adayların:  

Başvuracağı fakülte ve bölümü belirtir, kişinin iletişim bilgilerini içeren bir dilekçenin 

ekinde; bir adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim durumlarını gösterir 

tüm belgelerini (Lisans/Y.Lisans/Doktora), doçentlik belgelerini, fotoğraflı özgeçmişlerini  

(yayınlarını, hazırlanmakta veya yayınlanmak üzere süreci başlatılmış olan yayınlarını, öğretilen 

dersler ve yönettiği / yönetmeye devam ettiği doktora / yüksek lisans çalışmalarının listesini, 

yayınlarına yapılan atıfları ve yayın kurulu üyeliği, yarışma ve ödül jürisi üyeliği vb... diğer 

faaliyetlerini içeren), referans verebilecekleri üç kişinin iletişim bilgileriyle isimlerini, yabancı dil 

belgelerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını (Öğrenim ve Araştırma Planlarını) 

içeren niyet mektuplarını, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini 

sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren portfolyolarını, bu yaklaşımın uygulandığını 

gösteren kanıtları iletmeleri gerekmektedir. İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan 

diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi 

şarttır.  

Başvuru dosyası (2 kopya) eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. Başvurular TED 

Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen / posta aracılığı ile / e-posta ile 

yapılabilir.  

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kadrolar ile 

ilgili diğer tamamlayıcı bilgilere http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden ulaşılabilmektedir. 

Duyurulur. 

 

 

Birimi Bölümü 

Akademik 

Unvan Adet Özel Koşullar 

Mühendislik  

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 

Bölümü 

Profesör 1 

Adayların; 

 - Doçent unvanını “İnşaat 

Mühendisliği” alanından almış 

olmaları gerekmektedir. 

- Hava-su karışımı akımlar ve su 

yapılarının modellenmesi ile 

sediment taşınımı ve rezervuar 

sedimantasyonu konularında 

çalışmalar yapmış olmaları 

gerekmektedir. 



Birimi Bölümü 

Akademik 

Unvan Adet Özel Koşullar 

Mühendislik  

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 

Bölümü 

Doktor  Öğretim 

Üyesi 
1 

Adayların; Doktora derecesini 

“İnşaat Mühendisliği” alanından 

almış olmaları gerekmektedir. 

Doktora çalışmalarını “Hidrolik” 

alanında yapan, bu alanda ilgili 

dersleri (Akışkanlar Mekaniği, 

Hidromekanik, Su Kaynakları 

Mühendisliği ve Kıyı 

Mühendisliği)  vermiş, araştırma 

projeleri ile yayınları olan adaylara 

öncelik verilecektir. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

Bölümü  

Doktor  Öğretim 

Üyesi 
1 

Adayların; Doktora derecesini 

“Endüstri Mühendisliği”, 

“Yöneylem Araştırması” veya 

ilgili bir alandan almış olmaları 

gerekmektedir. 

”Rassal Süreçler”, “Kuyruk 

Kuramı”, “Tedarik Zinciri 

Eniyilemesi”, “Geniş Ölçekli 

Rassal Benzetim Modellerinin 

Tasarım ve Analizi”, “Envanter 

Kuramı”, “Gelir ve Getiri 

Yönetimi”, “Finans Mühendisliği” 

alanlarının bir veya birden 

fazlasında araştırma yürüten 

adaylara öncelik verilecektir.  

Mühendislik 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

Bölümü  

Doktor  Öğretim 

Üyesi 
1 

Adayların; Doktora derecesini 

Endüstri Mühendisliği, Yöneylem 

Araştırması veya ilgili bir alandan 

almış olmaları gerekmektedir. 

”Rassal Süreçler”,  “Kuyruk 

Kuramı”, “Geniş Ölçekli Rassal 

Benzetim Modellerinin Tasarım ve 

Analizi”, “Envanter Kuramı”, 

“Gelir ve Getiri Yönetimi”, 

“Finans Mühendisliği” alanlarının 

bir veya birden fazlasında 

araştırma yürüten adaylara  öncelik 

verilecektir.  



Birimi Bölümü 

Akademik 

Unvan Adet Özel Koşullar 

Eğitim 

Fakültesi  

Temel 

Eğitim  

Bölümü 

Okul Öncesi 

Eğitimi 

Anabilim 

Dalı 

Doçent / Doktor  

Öğretim Üyesi 
1 

Adayların; Doçent unvanını veya 

Doktora derecesini  “Okul Öncesi 

Eğitimi” veya “Çocuk Gelişimi ve 

Eğitimi” alanından almış olmaları 

gerekmektedir. 

“Okul Öncesi Eğitimi” alanında 

öğretmenlik deneyimine sahip olan  

adaylara öncelik verilecektir. 

Eğitim 

Fakültesi  

Eğitim 

Bilimleri 

Bölümü 

Doktor  Öğretim 

Üyesi 
1 

Adayların; Doktora derecesini 

”Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme” alanından almış 

olmaları gerekmektedir. 

“Matematik Okur – Yazarlığı” ve 

“Öğrenme - Öğretme Süreci 

Değişkenleri Arasındaki İlişkiler” 

alanında çalışmaları bulunan 

adaylara öncelik verilecektir. 

Eğitim 

Fakültesi  

Temel 

Eğitim  

Bölümü 

Sınıf Eğitimi 

Anabilim 

Dalı 

Profesör / 

Doçent / Doktor  

Öğretim Üyesi  

1 

Adayların; Doçent unvanını veya 

Doktora derecesini “Sınıf Eğitimi / 

Öğretmenliği” veya “İlköğretim” 

alanında almış olmaları 

gerekmekte olup; “İlkokuma 

Yazma” alanına ilişkin çalışmaları 

bulunan ve sınıf öğretmenliği 

tecrübesine sahip adaylara öncelik 

verilecektir. 

- Doçent unvanını veya Doktora 

derecesini “Türkçe Öğretmenliği” 

alanından almış olmaları 

gerekmekte olup; öğretmenlik 

tecrübesine sahip adaylara öncelik 

verilecektir. 

 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi  

Matematik 

Bölümü 

Doktor  Öğretim 

Üyesi 
1 

Adayların; Lisans ve Doktora 

derecesini  “Matematik” alanından 

almış olmaları gerekmektedir. 

Doktora çalışmalarını “Cebir” 

alanında yapan, bu alanda 

araştırma projeleri ve yayınları 

olan adaylara öncelik verilecektir.   

Fen-Edebiyat 

Fakültesi  

Matematik 

Bölümü 

Doktor  Öğretim 

Üyesi 
1 

Adayların; Lisans ve Doktora 

derecesini “Matematik” alanından 

almış olmaları gerekmektedir. 
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