
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

 

 Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan 

kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama 

Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 17.12.2019 tarih ve 35/1 sayılı 

Kararı hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

1- İstenen Belgeler: 

a)  Profesör kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim 

üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen 

belgeleri kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 (altı) nüsha CD/flash bellek ekleyerek  

(Profesör adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca 

araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.) 

b) Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim 

üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen 

belgeleri kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek 

c) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet 

öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda 

belirtilen belgeleri kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (dört) nüsha CD/flash bellek 

ekleyerek  

Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR)  müracaat etmeleri 

gerekmektedir. 

2- Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını 

taşımaları gerekmektedir. 

3- Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama 

Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 

17.12.2019 tarih ve 35/1 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Kanun ve 

Yönetmelikler ve belgeler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.) 

4- Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

5- Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

 

BİRİMİ 
ANABİLİM 

DALI 
UNVAN ADET DERECE AÇIKLAMA 

Mühendislik 

ve Fen 

Bilimleri 

Enstitüsü 

Mühendislik 

İşletmeciliği 

Profesör 1 1. 
Pazarlama alanında doktora derecesi almış 

olmak ve uluslararası saygın akademik 

dergilerde bilimsel yayın yapmış olmak. Firma 

yenilikçiliği, teknogirişimcilik, yeni ürün 

geliştirme ve dağıtım kanallarının yönetimi 

alanlarında ilgili literatüre yön verici 

çalışmalar yapmış olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Kimya 

Mühendisliği 

Doçent 1 1. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini 

Kimya Mühendisliği ve/veya Malzeme Bilimi 

ve Mühendisliği alanından almış olmak. 

Doçentlik unvanını Kimya Mühendisliği bilim 

alanından almış olmak. Yumuşak doğaya sahip 

malzemelerin kendiliğinden düzenlenme 

davranışları, modifikasyonları, ilaç taşıyıcı 

sistemleri ve hidrojel uygulamaları, 

yarıiletken, adsorbent ve iyon değiştirici 

malzemeler gibi konularda uluslararası 

yayınları olmak. Tübitak ve/veya Avrupa 

Birliği Projelerinde yürütücü ve/veya 

araştırmacı olarak çalışmış olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 3. Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans, 

yüksek lisans, doktora derecesine sahip olmak. 

Veri güvenliği ve gizliliği konularında 

araştırma ve yayınları olmak. 

 



Mimarlık 

Fakültesi 

Endüstriyel 

Tasarım  

Doçent 1 1. Doçentlik unvanını Endüstri Ürünleri Tasarımı 

bilim alanından almış olmak. Ürün tasarımı, 

toplumsal bağlam, tüketim kültürü, sanat-

tasarım arakesiti ve özne-nesne ilişkileri 

üzerine araştırma ve yayınlar yapmış olmak. 

Tüketim kültürü, maddi kültür, ürün geliştirme 

ve tasarıma giriş/temel tasarım ile ilgili dersleri 

vermiş olmak. 

Fen 

Fakültesi 

Matematik Doçent 1 3. Doktorasını kodlama teorisi ve kriptoloji 

alanında yapmış olmak. Doçentlik unvanını 

Matematik bilim alanından almış olmak. 

Kodlama Teorisi ve Kriptoloji alanında 

yayınları ve çalışmaları olmak. Ulusal ve 

uluslararası proje yürütme deneyimi 

bulunmak. 

Fen 

Fakültesi 

Fizik Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 5. Fizik Bilimi alanında doktora derecesine sahip 

olmak. X-ışını fotoelektron spektrokopisi 

(XPS) tekniğinde ve ultra yüksek vakum 

(UHV) ekipmanlarının kullanımında ileri 

derecede yayın ve çalışmaları olmak. 

Taramalı tünelleme mikroskobu (STM) ve 

düşük enerjili elektron kırınımı (LEED) 

tekniklerinde yayın ve çalışmaları olmak. 

Yüzey fiziği ve malzeme bilimi alanlarında 

nitelikli uluslararası yayın ve araştırma 

deneyimine sahip olmak. Uluslararası 

sinkrotron radyasyonu laboratuvarlarında 

çalışma deneyimine sahip olmak. 

Fen 

Fakültesi 

Kimya Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 5. Lisans derecesini Kimya, doktora derecesini 

İnorganik Kimya anabilim dalından almış 

olmak. İnorganik Kimya alanında sentetik 

laboratuvar ve inorganik/organik maddelerin 

karakterizasyonu, iyonik sıvılar, zayıf 

koordine eden anyonlar, biyokütle dönüşümü, 

nanoparçacıklar, metal organik kafes (MOF) 

yapıları ve katalitik uygulamaları ile ilgili 

araştırmaları ve deneyimi olmak, uluslararası 

hakemli ve prestijli dergilerde yayımlanmış 

makaleleri olmak. İnorganik Kimya alanında 

yurt dışında seçkin araştırma kurumlarında 

doktora sonrası araştırma deneyimine sahip 

olmak. 

Fen 

Fakültesi 

Kimya Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 5. Lisans ve yüksek lisans derecelerini Kimya, 

doktora derecesini malzeme bilimi ve 

nanoteknoloji alanından almış olmak. Organik, 

supramoleküler ve malzeme kimyası 

alanlarında çalışmış, gözenekli fonksiyonel 

polimerik malzemelerin dizaynı, sentezi ve 

karakterizasyonu konularında deneyimi olmak, 

uluslararası hakemli ve prestijli dergilerde 

yayımlanmış makaleleri olmak. Kimya ve 

malzeme bilimi alanında yurt dışında seçkin 

araştırma kurumlarında doktora sonrası 

araştırma deneyimine sahip olmak. 

 

 

 


