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Fakülte 
Bölüm/ 

Ana Bilim Dalı Unvan Adet Aranan Nitelikler 

Mühendislik 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Bölümü 

Öğretim Üyesi 
(Prof., Doç., 
Dr. Öğretim 

Üyesi) 

1 

Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği 
veya bilişimle ilgili diğer lisans 
programlarından mezun olmak ve 
bilgisayar mühendisliği veya bilişimle 
ilgili diğer alanlardan birinde doktora 
derecesine sahip olmak, çok iyi 
derecede İngilizce bilmek. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Otomotiv 
Mühendisliği 

Bölümü 

Öğretim Üyesi 
(Prof., Doç., 
Dr. Öğretim 

Üyesi) 

1 

Otomotiv, makine, elektrik-elektronik 
ve benzer mühendislik dallarından 
birinden doktorası olmak. 
Hibrit ve elektrikli araçlar, içten 
yanmalı motorlar, araç dinamiği, araç 
kontrolü, ses ve titreşim ve benzer 
alanlarda araştırmaları, yayınları olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Metalurji ve 
Malzeme 

Mühendisliği 
Bölümü 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 

Metalurji ve malzeme mühendisliği 
alanında lisans ve yüksek lisans; mikro 
ve nanoteknoloji alanında doktora 
derecesine sahip olmak. 

İşletme Fakültesi 
Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 

Üniversitelerin siyaset bilimi ve kamu 
yönetimi bölümlerinden doktora 
derecesi almış bulunmak. 
Doktora tezinde Tanzimat Dönemi 
Türk modernleşmesi ve siyaset ilişkisi 
konusunda çalışmış olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik 
Bölümü 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği 
veya cerrahi hemşireliği alanlarında 
doktora derecesine sahip olmak. 

Yabancı Diller 
Yüksekokulu 

Temel İngilizce 
Bölümü 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

 

Eğitimde ölçme ve değerlendirme 
alanında doktora derecesine sahip 
olmak. Lisans ve yüksek lisans 
derecelerini İngiliz dili eğitimi ve/veya 
İngilizce öğretmenliği alanında almış 
olmak. Bilgisayar ortamında bireye 
uyarlanmış testler konusunda araştırma 
ve yayınları olmak. 



Sivil Havacılık 
Yüksekokulu 

Havacılık 
Yönetimi Bölümü 

Dr. Öğretim 
Görevlisi 

1 

Üniversitelerin sivil hava ulaştırma 
işletmeciliği, havacılık yönetimi veya 
işletme bölümlerinden; lisans, yüksek 
lisans ve doktora mezunu olmak. 
İşletme bölümünden doktorası olanlar 
için doktora tezini sivil havacılık ile 
ilgili bir konuda hazırlamış olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

İngiliz Dili ve 
Edebiyatı Bölümü 

Dr. Öğretim 
Görevlisi 

1 

Lisans derecesini İngiliz Dili ve 
Edebiyatı programından almış olmak. 
Yüksek lisansını ve doktorasını İngiliz 
Dili ve Edebiyatı, İngiliz Kültürü ve 
Edebiyatı veya İngiliz Kültür 
Araştırmaları programlarından birinde 
tamamlamış olmak. 

Güzel Sanatlar 
Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi 

Güzel Sanatlar 
Ortak Dersler 

Bölümü 

Öğretim 
Görevlisi 

1 

Güzel sanatlar fakülteleri bölümlerinden 
lisans derecesi sahibi olmak. Kültür ve 
Tabiat Varlıklarının Korunması 
konusunda tezli yüksek lisans yapmış 
ve aynı alanda doktora yapıyor olmak. 

 
 3817/1-1 


