
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Mimarlık ve Tasarım Fakültesine 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 
Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvurular ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde www.marmarapersis.com adresi üzerinden online olarak yapılacaktır. 
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.  

BİRİM ADI BÖLÜMÜ 
ANABİLİM DALI/ 

ANASANAT DALI/ 
PROGRAM 

KADRO 
UNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR 

Mimarlık ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Mimarlık Bina Bilgisi Dr.Öğr. 
Üyesi 1 

Mimarlık lisans derecesine sahip olmak. Bina bilgisi veya mimari tasarım 
alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen İngilizce yabancı dil sınavlarından 85 ve üzeri puan 
almış olmak. Mimari tasarım alanında indeksli dergilerde yayınları veya 
uygulamalı çalışmaları bulunmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl 
öğretim elemanı olarak çalışmış ve alanında İngilizce ders verme tecrübesine 
sahip olmak. 

Mimarlık ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Mimarlık Yapı Bilgisi Dr.Öğr. 
Üyesi 1 

Mimarlık lisans derecesine sahip olmak. Mimarlık yapı alanında tezli yüksek 
lisans ve doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
İngilizce yabancı dil sınavlarından 85 ve üzeri puan almış olmak. Yapı ve yapım 
teknolojileri alanında indeksli dergilerde yayınları veya uygulamalı çalışmaları 
bulunmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl öğretim elemanı olarak 
çalışmış ve alanında İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak. 

Mimarlık ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Endüstriyel 
Tasarım Endüstriyel Tasarım Dr.Öğr. 

Üyesi 1 

Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım alanında lisans, tezli 
yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak. Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen İngilizce yabancı dil sınavlarından 85 ve üzeri puan 
almış olmak. Endüstriyel Tasarım alanında indeksli dergilerde yayınları veya 
uygulamalı çalışmaları olmak. Tasarımda üretim ve malzeme konusunda 
akademik çalışmalarda bulunmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl 
öğretim elemanı olarak çalışmış ve alanında İngilizce ders verme tecrübesine 
sahip olmak. 
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