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TED Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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 (Ek olarak bir kopyasının 
taşınabilir disk şeklinde iletilmesi gerekmektedir.) 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. 
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Adayların; 
-Doktora derecelerini “Ortaöğretim 
Matematik Eğitimi” alanından 
almış olmaları gerekmektedir. 
-Matematiksel bilişe iletişimsel 
yaklaşım (commognition) ve 
matematiksel söylem analizi 
alanında çalışmalarının olması 
tercih sebebidir.  
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Fen-Edebiyat  
  Fakültesi 

Temel 
Bilimler 
Bölümü 

Profesör 1 

Adayların; 
-Doktora derecelerini ve doçentlik 
unvanlarını ‘’İngiliz Dili Eğitimi’’ 
alanından almış olmaları 
gerekmektedir. 
 - Uzaktan eğitim yoluyla İngilizce 
öğretimi, İngilizce öğretiminde 
teknolojinin kullanımı, hizmet 
öncesi ve hizmetiçi İngilizce 
öğretim programları konularında 
çalışmalarının bulunması tercih 
sebebidir. 

Fen-Edebiyat  
  Fakültesi 

Temel 
Bilimler 
Bölümü 

Doktor  Öğretim 
Üyesi 

1 

Adayların; 
-Doktora derecelerini “İlköğretim 
Matematik Eğitimi” alanından 
almış olmaları gerekmektedir. 
-Sayı duyusu temelli öğretim ile 
ilgili çalışmalarının olması tercih 
sebebidir.  

Mühendislik 
Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

Bölümü 

Doktor  Öğretim 
Üyesi 

1 

Adayların; 
-Doktora derecelerini “Endüstri 
Mühendisliği, Yöneylem 
Araştırması’’ veya ilgili bir alandan 
almış olmaları gerekmektedir. 
-Karar Kuramı, Tedarik Zinciri 
Yönetimi, Üretim Sistemlerinin 
Tasarımı, Gelir ve Getiri Yönetimi 
alanlarının bir veya birden 
fazlasında araştırma yürütmek 
tercih sebebidir.   

Mühendislik 
Fakültesi 

Makine 
Mühendisliği 

Bölümü 
Profesör 1 

Adayların; 
-Doktora derecelerini “Isı-
Akışkanlar alanından almış 
olmaları gerekmektedir. 
 - Doktora tezlerini  ‘’Yüksek hızlı 
(Hipersonik/Süpersonik) akışlar 
konusunda çalışmış olmaları tercih 
sebebidir. 
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