Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor
Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesine ve Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı
statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.
FAKÜLTE
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi

BÖLÜMÜ
Okul Öncesi Öğretmenliği
Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Bölümü
Sınıf Öğretmenliği Bölümü
Gıda Mühendisliği Bölümü
Malzeme Bilimi ve
Nanoteknoloji Mühendisliği
Bölümü – Seramik
Malzemeler Alanı
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BAŞVURU İŞLEMLERİ:
Profesör kadrosu için, başvuracak adayların,
* 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim
dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini,
* Fotoğraflı özgeçmişlerini,
* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,
* Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
* Bilimsel yayınlarını,
* Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
* Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen
6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze
teslim etmeleri gerekmektedir.
Doçent kadrosu için, başvuracak adayların,
* 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim
dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,
* Fotoğraflı özgeçmişlerini,
* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,
* Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
* Bilimsel yayınlarını,
* Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
* Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen
4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 3 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze
teslim etmeleri gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların,
*2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim
dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,

*Fotoğraflı özgeçmişlerini,
*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,
*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
*Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini,
*Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren
4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 3 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili
Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.
*Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne başvuracak adayların; Okul Öncesi Öğretmenliği
veya Çocuk Gelişimi üzerine doktora yapmış olması şartı aranmaktadır.
*Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne başvuracak adayların; teknoloji ve
yükseköğretim politikaları ve yükseköğretimde yaratıcılık konularında çalışmaları olması,
karşılaştırmalı eğitim ve sürdürülebilir kalkınma alanında uluslararası projelerde çalışmış olması,
doktora programında karşılaştırmalı ve uluslararası eğitim dalında çalışmalar yapmış olması
şartları aranmaktadır.
*Sınıf Öğretmenliği Bölümüne başvuracak adayların; Sınıf Öğretmenliği üzerine doktora
yapmış olması şartı aranmaktadır.
* Gıda Mühendisliği Bölümüne başvuracak adayların;
- Gıda Teknolojisi alanında doktora diplomasına sahip olması,
- En az 1 yıl yurt dışında araştırma faaliyetleri yapmış olması,
- Güncel gıda işleme teknolojileri, nanoemülsiyonlar, biyoaktif yenilebilir film ve
kaplamalar, mikrobiyal enzim kullanımı ile fruktooligosakkarit üretimi üzerine çalışmalar yapmış
olması şartları aranmaktadır.
Son başvuru tarihi, ilanın yayınlandığı gün dahil olmak üzere 15 günlük sürenin bitimidir.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir.
(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması
gerekmektedir. )
İlan olunur.
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