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Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda, Üniversitemize tam zamanlı öğretim 

üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu 

gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve 

çalışmalarını kapsayan dosyasını iletmesi gerekmektedir. İlana başvurular https://www.sabanciuniv.edu/tr/akademik-pozisyon-ilanlari web sayfasından 

alınacaktır. İstenen evraklar linkteki ilgili alanlara yüklenmelidir. 

Öğretim Üyesi İlan Tarihleri 

İlan Tarihi : 04.08.2021 

İlana Son Başvuru Tarihi : 18.08.2021 

FAKÜLTE UZMANLIK ALANI UNVANI ADET ARANAN NİTELİKLER 

Mühendislik ve Doğa 

Bilimleri Fakültesi 

Bilgisayar Bilimi ve 

Mühendisliği 
Prof. 1 

Biçimsel yöntemler, yazılım testi, yazılım testinde biçimsel 

yaklaşımlar, model tabanlı test, sonlu durum makineleri ve özdevinim 

(otomatlar) kuramı, konularında üst düzey ve uluslararası dergilerde 

yayın yapmış olmak. 

Sanat ve Sosyal Bilimler 

Fakültesi 
Tarih Prof. 1 

Osmanlı hane halkları, yaşam standartları tarihi; 17. ve 18. yüzyıllarda 

(karşılaştırmalı perspektif içinde) Osmanlı tarihi, 16. ve 18. 

yüzyıllarda karşılaştırmalı mimarlık, sanat ve kültür tarihi konularında 

üst düzey ve uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak. 

Yönetim Bilimleri 

Fakültesi 
Pazarlama Prof. 1 

Pazarlama stratejisi, inovasyon ve yeni ürün geliştirme, konularında 

üst düzey ve uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak. 
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Mühendislik ve Doğa 

Bilimleri Fakültesi 

Bilgisayar Bilimi ve 

Mühendisliği 
Doç. 1 

Paralel algoritmalar, çizge algoritmaları, yüksek başarımlı hesaplama, 

dağıtık hesaplama, GPU hesaplama, büyük veri analizi, makine 

öğrenmesi ve optimizasyon konularında üst düzey ve uluslararası 

dergilerde yayın yapmış olmak 

Mühendislik ve Doğa 

Bilimleri Fakültesi 

Endüstri ve Malzeme 

Mühendisliği 
Doç. 1 

Talaşlı imalat, robotik imalat, 5-eksen frezeleme, talaşlı imalat 

dinamiği, takım yolu hesaplama ve aşındırıcı su jeti kesim konularında 

üst düzey ve uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak. 

Sanat ve Sosyal Bilimler 

Fakültesi 
Psikoloji Doç. 1 

Gelisim psikolojisi, dil edinimi, cocuklarda zihin gelisimi, dil ve zihin, 

konularında üst düzey ve uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak. 

Mühendislik ve Doğa 

Bilimleri Fakültesi 

Moloküler Biyoloji, 

Genetik ve 

Biyomühendislik 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Biyomühendislik, doku mühendisliği, kök hücre teknolojileri, 

mikroakışkan sistemler, biyomalzemeler ve biyosensörler konularında 

üst düzey ve uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak. 

Mühendislik ve Doğa 

Bilimleri Fakültesi 

Bilgisayar Bilimi ve 

Mühendisliği 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Makine öğrenmesi, veri bilimi, veri madenciliği, sosyal ağ analizi, 

büyük veri analizi ve ağ bilimi, konularında üst düzey ve uluslararası 

dergilerde yayın yapmış olmak. 

İlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://www.sabanciuniv.edu/tr/akademik-pozisyon-ilanlari web sayfasında bulunan Akademik 

Pozisyonlar kısmından ulaşılabilir. 7002/1-1 


