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İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca 

aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. 
 

Sıra 
No Fakülte Bölüm/Program/ 

Anabilim Dalı Unvan Kadro 
Sayısı Aranan Kriterler İlan Takvimi Açıklama 

1 
Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Mekatronik 
Mühendisliği 

Lisans Programı 

Doktor Öğretim 
Üyesi veya 

Doçent veya 
Profesör 

1 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 
başvuracak adaylar için, Mekatronik 
Mühendisliği alanında doktora derecesine 
sahip olmak, Yapay Zeka ve Makine 
Öğrenmesi alanlarında uzmanlaşmış olmak. 
 
Doçent veya Profesör kadrosuna 
başvuracak adaylar için, Mekatronik 
Mühendisliği alanında doktora derecesini 
ve doçentliğini almış olmak, Yapay Zeka 
ve Makine Öğrenmesi alanlarında 
uzmanlaşmış olmak. 

Duyuru Başlama 
Tarihi: 

13.10.2020 
Son Başvuru Tarihi: 

27.10.2020 

Yabancı Dil Puanı: 80 
 

Farklı unvanlar için 
başvuru olması 
halinde, adaylar 

arasında öncelik puan 
yüksekliği, yayın 

çeşitliliği ve çalışma 
alanlarının ihtiyaç 
duyulan derslere 

uygunluğu gözetilerek 
belirlenecektir. 

2 
Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Enerji Sistemleri 
Mühendisliği 

Lisans Programı 

Doktor Öğretim 
Üyesi veya 

Doçent veya 
Profesör 

1 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 
başvuracak adaylar için, Enerji 
Mühendisliği, Enerji Sistemleri 
Mühendisliği alanında doktora derecesine 
sahip olmak, Rüzgar Enerjisi veya Güneş 
Enerjisi uzmanlık alanlarından en az 
birinde uzmanlaşmış olmak. 
 
Doçent veya Profesör kadrosuna 
başvuracak adaylar için, Enerji 
Mühendisliği, Enerji Sistemleri 
Mühendisliği alanında doktora derecesini 
ve doçentliğini almış olmak, Rüzgar 
Enerjisi veya Güneş Enerjisi uzmanlık 
alanlarından en az birinde uzmanlaşmış 
olmak. 

Duyuru Başlama 
Tarihi: 

13.10.2020 
Son Başvuru Tarihi: 

27.10.2020 

Yabancı Dil Puanı: 80 
 

Farklı unvanlar için 
başvuru olması 
halinde, adaylar 

arasında öncelik puan 
yüksekliği, yayın 

çeşitliliği ve çalışma 
alanlarının ihtiyaç 
duyulan derslere 

uygunluğu gözetilerek 
belirlenecektir. 
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3 
Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Elektrik- 
Elektronik 

Mühendisliği 
Lisans Programı 

Doktor Öğretim 
Üyesi veya 

Doçent veya 
Profesör 

1 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 
başvuracak adaylar için, Elektrik-
Elektronik Mühendisliği, Elektronik 
Mühendisliği veya Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisliği alanlarından 
birinde doktora derecesine sahip olmak, 
Haberleşme uzmanlık alanlarından en az 
birinde uzmanlaşmış olmak. 
 
Doçent veya Profesör kadrosuna başvuracak 
adaylar için, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 
alanlarından birinde doktora derecesini ve 
doçentliğini almış olmak, Haberleşme 
uzmanlık alanlarından en az birinde 
uzmanlaşmış olmak. 

Duyuru Başlama 
Tarihi: 

13.10.2020 
Son Başvuru Tarihi: 

27.10.2020 

Yabancı Dil Puanı: 80 
 

Farklı unvanlar için 
başvuru olması 
halinde, adaylar 

arasında öncelik puan 
yüksekliği, yayın 

çeşitliliği ve çalışma 
alanlarının ihtiyaç 
duyulan derslere 

uygunluğu gözetilerek 
belirlenecektir. 

4 
Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

İnşaat 
Mühendisliği 

Lisans Programı 

Doktor Öğretim 
Üyesi veya 

Doçent veya 
Profesör 

1 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 
başvuracak adaylar için, İnşaat 
Mühendisliği Bölümlerinde yapı uzmanlık 
alanından veya Deprem Mühendisliği 
Bölümlerinden doktora derecesine sahip 
olmak. Betonarme taşıyıcı elemanların 
nonlinear davranışı, tasarımı, detay ve 
boyutlandırılması konularında çalışmalar 
ve yayınlar yapmış olmak. 
 
Doçent veya Profesör kadrosuna başvuracak 
adaylar için, İnşaat Mühendisliği veya 
Deprem Mühendisliği alanlarında doktora 
derecesini ve doçentliğini almış olmak. 
Betonarme taşıyıcı elemanların nonlinear 
davranışı, tasarımı, detay ve 
boyutlandırılması konularında çalışmalar ve 
yayınlar yapmış olmak. 

Duyuru Başlama 
Tarihi: 

13.10.2020 
Son Başvuru Tarihi: 

27.10.2020 

Yabancı Dil Puanı: 80 
 

Farklı unvanlar için 
başvuru olması 
halinde, adaylar 

arasında öncelik puan 
yüksekliği, yayın 

çeşitliliği ve çalışma 
alanlarının ihtiyaç 
duyulan derslere 

uygunluğu gözetilerek 
belirlenecektir. 
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5 
Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Makine 
Mühendisliği 

Lisans Programı 

Doktor Öğretim 
Üyesi veya 

Doçent veya 
Profesör 

1 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 
başvuracak adaylar için, Makine 
Mühendisliği alanında doktora derecesine 
sahip olmak, Konstrüksiyon ve İmalat 
uzmanlık alanlarından en az birinde 
uzmanlaşmış olmak 
 
Doçent veya Profesör kadrosuna 
başvuracak adaylar için, Makine 
Mühendisliği alanında doktora derecesini 
ve doçentliğini almış olmak, Konstrüksiyon 
ve İmalat uzmanlık alanlarından en az 
birinde uzmanlaşmış olmak. 

Duyuru Başlama 
Tarihi: 

13.10.2020 
Son Başvuru Tarihi: 

27.10.2020 

Yabancı Dil Puanı: 80 
 

Farklı unvanlar için 
başvuru olması 
halinde, adaylar 

arasında öncelik puan 
yüksekliği, yayın 

çeşitliliği ve çalışma 
alanlarının ihtiyaç 
duyulan derslere 

uygunluğu gözetilerek 
belirlenecektir. 

6 
Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Lisans Programı 

Doktor Öğretim 
Üyesi veya 

Doçent veya 
Profesör 

1 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 
başvuracak adaylar için, Bilgisayar 
Mühendisliği alanından doktora derecesi 
kazanmış olup Bilgisayar Donanımı konulu 
çalışmalar yapmış/yapıyor olmak ve 
eserleri bulunmak;  
Doçent veya Profesör kadrosuna 
başvuracak adaylar için Bilgisayar 
Mühendisliği alanında doçentlik derecesi 
kazanmış olmak ve Bilgisayar Donanımı 
konulu çalışmalar yapmış/yapıyor olmak ve 
eserleri bulunmak. 

Duyuru Başlama 
Tarihi: 

13.10.2020 
Son Başvuru Tarihi: 

27.10.2020 

Yabancı Dil Puanı: 80 
 

Farklı unvanlar için 
başvuru olması 
halinde, adaylar 

arasında öncelik puan 
yüksekliği, yayın 

çeşitliliği ve çalışma 
alanlarının ihtiyaç 
duyulan derslere 

uygunluğu gözetilerek 
belirlenecektir. 
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7 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Genetik ve 

Biyomühendislik 

Lisans Programı 

Doktor Öğretim 

Üyesi veya 

Doçent veya 

Profesör 

1 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 

başvuracak adaylar için, Biyomühendislik, 

Kimya Mühendisliği veya ilgili alanlarda 

doktora derecesine sahip olmak, 

biyomalzeme, doku mühendisliği ve ilgili 

alanlarda çalışmalar yapmış olmak. 

Doçent veya Profesör kadrosuna 

başvuracak adaylar için, Biyomühendislik 

veya Kimya Mühendisliği alanında doktora 

derecesini ve doçentliğini almış olmak, 

Biyomalzeme ve ilgili alanlarda çalışmalar 

yapmış olmak. 

Duyuru Başlama 

Tarihi: 

13.10.2020 

Son Başvuru Tarihi: 

27.10.2020 

Yabancı Dil Puanı: 80 

 

Farklı unvanlar için 

başvuru olması 

halinde, adaylar 

arasında öncelik puan 

yüksekliği, yayın 

çeşitliliği ve çalışma 

alanlarının ihtiyaç 

duyulan derslere 

uygunluğu gözetilerek 

belirlenecektir. 

8 

Turizm ve 

Otelcilik 

Yüksekokulu 

Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 

Lisans Programı 

Doktor Öğretim 

Üyesi veya 

Doçent veya 

Profesör 

1 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 

başvuracak adaylar için, Gastronomi 

alanında doktora derecesine sahip olmak. 

 

Doçent veya Profesör kadrosuna 

başvuracak adaylar için, Gastronomi 

alanında doçentlik derecesine sahip olmak, 

en az üç yıl Yükseköğretim kurumlarında 

ilgili alanda ders vermiş olmak. 

Duyuru Başlama 

Tarihi: 

13.10.2020 

Son Başvuru Tarihi: 

27.10.2020 

Yabancı Dil Puanı: 80 

 

Farklı unvanlar için 

başvuru olması 

halinde, adaylar 

arasında öncelik puan 

yüksekliği, yayın 

çeşitliliği ve çalışma 

alanlarının ihtiyaç 

duyulan derslere 

uygunluğu gözetilerek 

belirlenecektir. 
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Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu (Üniversitemiz 
web sitesinde yer alan ilanlardan ulaşabilirsiniz.), kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doktora belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (diğer öğrenim belgeleri yabancı 
dil muafiyet koşulları çerçevesinde değerlendirilmek üzere istenmektedir; belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik 
belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için), yabancı dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ile 
bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak 
Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir. 

Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde 
yer alan ilanlardan ulaşabilirsiniz.), kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (diğer öğrenim belgeleri yabancı dil muafiyet 
koşulları çerçevesinde değerlendirilmek üzere istenmektedir; belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi 
(yurtdışından alınmış diplomalar için), yabancı dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ile bilimsel 
çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na teslim edeceklerdir. 

Profesörlük kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde 
yer alan ilanlardan ulaşabilirsiniz.), kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (diğer öğrenim belgeleri yabancı dil muafiyet 
koşulları çerçevesinde değerlendirilmek üzere istenmektedir; belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi 
(yurtdışından alınmış diplomalar için), yabancı dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ile bilimsel 
çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 6 adet dijital kopya (USB) olarak İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na teslim edeceklerdir. 

ÖNEMLİ: 
Yabancı dil muafiyeti ile ilgili yönetmelik maddesini Üniversitemiz web sitesinde yer alan ilanlardan inceleyebilirsiniz. (Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik) 
Adayların başvuruları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Ölçütleri ve Akademik Atama ve Yükseltme Kıstasları Yönergesinde belirtilen 

kriterleri yerine getirmeleri halinde değerlendirmeye alınmaktadır. Başvuru formu doldurulurken bu hususun dikkate alınması rica olunur. 
Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
DOÇENT / PROFESÖR KADRO BAŞVURULARI İÇİN; BAŞVURU ADRESİ 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı santralistanbul Kampüsü-Ek Bina Premier Kampüs Ofis 
Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No:29 
34400 Kağıthane - İSTANBUL 
Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 63 37 / 0212 311 63 21 
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURULARI İÇİN; BAŞVURU ADRESİ 
İlgili fakülte dekanlıklarına yapılacaktır. Üniversitemizin web sitesindeki ilgili ilanlarda adres bilgisi yer almaktadır. 
 8151/1-1 


