
 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ne aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı 

ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma 
Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır. 

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca 
Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesi ile birlikte, özgeçmişini, tasdikli veya e-devlet üzerinden 
alınan karekodlu Doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım 
başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınabilir Belleğe aktararak ilanın yayım tarihinden 
itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, tasdikli veya e-
devlet üzerinden alınan karekodlu Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun 
hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe aktarılarak 
dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Rektörlük 
Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında 
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 
Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca 
denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde 
başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

İlan olunur. 
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Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 
Endüstriyel 

Tasarım 
Endüstriyel Tasarım Profesör 1 

Endüstriyel Tasarım bilim alanında doktora ve 
doçentlik unvanlarını almış olmak. Tasarım 
Eğitimi, Tasarım Anlambilimi alanlarında 
bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak. 
Yükseköğretim kurumlarında, eğitim dili 
İngilizce olan lisans veya lisansüstü 
programlarda ders verme tecrübesine sahip 
olmak. YÖK’ün kabul ettiği İngilizce yabancı 
dil sınavlarından en az 90 veya üzeri puan 
almış olmak. 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Doçent 1 

Mimari tasarım alanında doktora yapmış, 
mimarlık bilim alanında doçentlik unvanı 
almış olmak. Mimari tasarım, kent, mekan ve 
toplum ilişkileri alanlarında bilimsel çalışmalar 
ve yayınlar yapmış olmak. Yükseköğretim 
kurumlarında, eğitim dili İngilizce olan lisans 
veya lisansüstü programlarda ders verme 
tecrübesine sahip olmak. YÖK’ün kabul ettiği 
İngilizce yabancı dil sınavlarından en az 90 
veya üzeri puan almış olmak. 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Mimarlık Tarihi Doçent 1 

Türk-İslam mimarisi hakkında bilimsel 
çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak. 
Uluslararası endekslerde (AHCI) taranan 
dergilerde makale yayınlamış olmak. 
Yurtdışında saha araştırma tecrübesine sahip 
olmak. Yükseköğretim kurumlarında, eğitim 
dili İngilizce olan lisans veya lisansüstü 
programlarda ders verme tecrübesine sahip 
olmak. YÖK’ün kabul ettiği İngilizce yabancı 
dil sınavlarından en az 95 veya üzeri puan 
almış olmak. 
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