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İstanbul Ticaret Üniversitesinden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili 

maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır. 

1) İlânda belirtilen Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren 

Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ise Resmi Gazete tarihinden itibaren ilgili Fakülte 

Dekanlığına, on beş gün içerisinde yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.  

2) Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Yükseköğretim 

Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları ve 

Üniversitemiz Senatosu’nun kabul ettiği Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme 

İlkeleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları (http://www.ticaret.edu.tr/) taşımaları, Profesör 

adaylarının dilekçesine özgeçmişi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 6 nüsha dosyayı ekleyerek, Doçent 

adaylarının dilekçelerine özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) 

örneklerini 6 nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının dilekçelerine 

özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 4 nüsha dosyayı 

ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına (Sütlüce Yerleşkesi için; Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No: 88/2 

Beyoğlu/İstanbul ve Küçükyalı Yerleşkesi için; Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. No: 4, Küçükyalı 34840, 

İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

FAKÜLTE BÖLÜM / ANABİLİM DALI KADRO UNVANI ADET 

İşletme Fakültesi İktisat (İngilizce)   

 (Doçentliğini Mikro İktisat alanında almış olmak. Sanayi İktisadı, Rekabet 

Ekonomisi ve Enerji Ekonomisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak). Prof. Dr. 1 

    

 Havacılık Yönetim 

(Doçentliğini Ekonometri alanında almış olmak. Panel veri ekonometrisi, 

uygulamalı ekonometri alanlarında araştırma ve çalışmalar yapmış olmak).i Doç. Dr. 1 

    

 Havacılık Yönetimi   

 (Doçentliğini Makro İktisat alanında almış olmak. Havacılık ekonomisi, 

havacılık finansı alanlarında araştırma ve çalışmalar yapmış olmak). Doç. Dr. 1 

    

 Uluslararası Ticaret (%30 İngilizce)   

 (İşletme Bölümü Mezunu olmak, Muhasebe ve Denetim alanında doktora 

yapmış olmak, Lisans ya da Yüksek Lisans düzeyinde ders vermiş olmak, 

Finansal Kuruluşlar ve  İç kontrol alanında yayın yapmış olmak). Dr. Öğr. Üyesi 1 

    

İnsan ve Toplum     

Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce)   

 (Uluslararası ilişkiler alanında Soğuk Savaş döneminde Türkiye-Rusya 

ilişkileri ve  

Kıbrıs konularında çalışmalarda bulunmuş olmak ve Türk dış politikası 

konusunda lisans ve yüksek lisans düzeyinde ders vermiş olmak). Dr. Öğr. Üyesi 1 
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İletişim Fakültesi Medya ve İletişim (%30 İngilizce)   

 (İletişim çalışmaları bilim alanında üniversite doçenti unvanı almış olmak. 

Çevre ve iletişim, siberzorbalık, medya okuryazarlığı ve alımlama 

konularında akademik yayınlar yapmış olmak. Medya okuryazarlığı, iletişim 

ve edebiyat, yeni medya ve toplum, iletişim etiği ve iletişim sosyolojisi 

adlarıyla Türkçe ve İngilizce dersler vermek). Prof. Dr. 1 

    

 Medya ve İletişim (%30 İngilizce)   

 (Basın ve Yayın Bölümü mezunu olmak, görsel tasarım, işleme ve 

düzenleme programlarını (Gras Valley Edius, Adobe: Premiere, After Effects, 

Photoshop Lightroom, Davinci Resolve), televizyon rejisi programlarını 

(Magicsoft Playout, Airbox Playout) iyi derecede bilmek ve kamera 

operatörlüğünü profesyonel derecede yapmış olmak. Televizyon 

programlarında ( Haber, tartışma, müzik-eğlence, kültür sanat) yönetmenlik 

ve muhabirlik gibi alanlarda en az beş yıl çalışmış olmak). Dr. Öğr. Üyesi 1 

    

 Medya ve İletişim (%30 İngilizce)   

 (Uluslararası gazetecilik deneyimi olmak. Yurt dışında faaliyet gösteren Türk 

basın organları üzerinde çalışmış olmak. Masaüstü yayıncılık alanında 

tecrübe sahibi olmak ve ders vermiş olmak). Prof. Dr. 1 

    

Hukuk Fakültesi Devletler Hukuku   

 

 

(Devletler hukuku alanında yurt dışı tecrübeye sahip olmak. Avrupa Birliği 

Hukuku, terör, global ve 

bölgesel güvenlik üzerine çalışmalar yapmış olmak). Dr. Öğr. Üyesi 1 

 Ticaret Hukuku   

 

 

 

 

 

(Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Doktorasını Özel  Hukuk alanında 

tamamlamış olmak. Ticaret Hukuku alanında doçent unvanına sahip olmak 

ve bu alanda yükseköğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü düzeyinde en 

az beş yıl öğretim üyesi olarak ders vermiş olmak. Çok iyi derecede Almanca 

bilmek, Ticaret Hukuku alanında uluslararası yayınlar yapmış olmak. Hukuk 

Fakültesinin yayın kapasitesini arttırıcı bilimsel yayın sahibi olmak). Prof. Dr. 1 

    

Mimarlık ve Tasarım     

Fakültesi Mimarlık   

 

 

(Mimarlık, Mimarlık Tasarımı bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. 

Yüksek lisansını tamamlamış ve doktorasını mimari tasarım veya şehir 

planlama alanında tamamlamış olmak). Dr. Öğr. Üyesi 1 

    

 

 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%30 İngilizce) 

(Lisansını Mimarlık alanında yapmış olmak. Doktorasını yapı fiziği alanında 

tamamlamış olmak). Dr. Öğr. Üyesi 1 
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