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Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nden 

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI 
 

            Gebze Teknik Üniversitesi’nin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda 

istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca daimi statüde öğretim 

üyesi alınacaktır. İlgili Kanunun 23, 24 ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar ile Doktor 

Öğretim Üyesi ve Profesör kadroları için web sayfamızda yer alan “Gebze Teknik 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan 

Asgari Koşullar”; Doçent kadroları için ise “Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme 

ve Atama Koşulları Yönergesi”ne haiz adaylar başvuru yapabilir. 
 

 

TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 

İlan Numarası Bölüm Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

20190901 
Moleküler Biyoloji ve 

Genetik  
Genetik Profesör 1 

Deney hayvanlarına transplantasyon konusunda 

araştırmalar ve uluslararası yayın yapmış olmak. (*) 

20190902 
Moleküler Biyoloji ve 

Genetik  
Hücre Biyolojisi Profesör 1 

2D ve 3D hücre kültür sistemleri konularında proje 

yürütmüş ve uluslararası yayın yapmış olmak. (*) 

20190903 
Moleküler Biyoloji ve 

Genetik  
Hücre Biyolojisi 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Bitki hücre bölünmesi ve genişlemesinin mikroRNA 

genleri ile regülasyonu konularında proje yürütmüş ve 

uluslararası yayın yapmış olmak. (*) 

20190904 Kimya Analitik Kimya 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Analitik Kimyada doktora derecesine sahip olmak. İlaç 

salımı üzerine araştırmalar ve uluslararası yayın yapmış 

olmak. (*) 

20190905 Kimya Fizikokimya 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Elektrokimyasal sensörler ve hidrojen üretimi 

konularında çalışmaları bulunmak ve uluslararası yayın 

yapmış olmak. (*) 

BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

İlan Numarası Bölüm Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

20190906 - Biyoteknoloji Profesör 1 

Doçentlik unvanını Biyoloji alanında almış olmak. 

Kanser biyolojisi ve ilaç direnci konuları üzerine proje 

yürütmüş ve uluslararası yayın yapmış olmak. (*) 

20190907 - Biyoteknoloji Doçent 1 

Biyomühendislik alanında doktora yapmış olmak, 

mikroalgal ve aroma biyoteknolojisi üzerine projelerde 

araştırmacı veya yürütücülük yapmış olmak ve 

uluslararası yayını olmak. (*) 

ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

İlan Numarası Bölüm Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

20190908 - Enerji Teknolojileri Doçent 1 

Doçentlik unvanını Malzeme ve Metalürji alanında 

almış olmak. Yakıt hücreleri konuları üzerine 

uluslararası projelerde araştırmacı veya yürütücülük 

yapmış olmak ve uluslararası yayını olmak. (*) 

NANOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

İlan Numarası Bölüm Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

20190909 - 

Nanobilim ve 

Nanomühendislik 

(Disiplinlerarası) 

Doçent 1 

Doktorasını Kimya alanında almış, nanokatalizör 

geliştirme ve MAS-NMR tekniği ile yüzey kimyası 

çalışmaları yapmış olmak. (*) 

20190910 - 

Nanobilim ve 

Nanomühendislik 

(Disiplinlerarası) 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Lisans derecesini mühendislik alanlarından birinde 

almış, nano/mikroelektromekanik (NEMS/MEMS) 

sistemler üzerine çalışmalar yapmış olmak. (*) 

20190911 - 

Nanobilim ve 

Nanomühendislik 

(Disiplinlerarası) 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Lisans derecesini mühendislik alanlarından birinde 

almış, iki boyutlu malzemeler üzerine çalışmalar yapmış 

olmak. (*) 

 

 

 

(*) 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 

Öğretimi ve  Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” 8. maddesinin 7. 

fıkrası uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak. 

 

 

Bu ilan, 03/09/2019 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

http://www.gtu.edu.tr/Files/Yonetmelik_ve_Yonergeler/Kosullar/GTU_Oretim_Uyesi_Kadrolarna_Atamalarda_ve_Akademik_Yukseltmelerde_Aranan_Asgari_Koullar.pdf
http://www.gtu.edu.tr/Files/Yonetmelik_ve_Yonergeler/Kosullar/GTU_Oretim_Uyesi_Kadrolarna_Atamalarda_ve_Akademik_Yukseltmelerde_Aranan_Asgari_Koullar.pdf
http://www.gtu.edu.tr/Files/Yonetmelik_ve_Yonergeler/Kosullar/GTU_Oretim_Uyesi_Kadrolarna_Atamalarda_ve_Akademik_Yukseltmelerde_Aranan_Asgari_Koullar.pdf
http://www.gtu.edu.tr/Files/UserFiles/130/YONERGE_PDF/YO-0055_GTU_Akademik_Yukseltme_ve_Atama_Kosullari_Yonergesi_R0.pdf
http://www.gtu.edu.tr/Files/UserFiles/130/YONERGE_PDF/YO-0055_GTU_Akademik_Yukseltme_ve_Atama_Kosullari_Yonergesi_R0.pdf
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.21475&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=yabanc%C4%B1%20dille%20%C3%B6%C4%9Fretim
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.21475&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=yabanc%C4%B1%20dille%20%C3%B6%C4%9Fretim
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Başvuru süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Son 

başvuru tarihi resmî tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru 

yapılabilecektir. 

Son Başvuru Tarihi: 17/09/2019 
 

 

BAŞVURU EVRAKLARI 

 

 Başvuru dilekçesi, 

- Profesör\Doçent adayı başvuru dilekçesi (indirmek için tıklayınız) 

- Doktor Öğretim Üyesi adayı başvuru dilekçesi (indirmek için tıklayınız) 

 Nüfus cüzdan sureti (onaylı kopyası***) ve 1 (bir) adet fotoğraf,  

 YÖK formatında özgeçmiş ve eserler listesi (onaylı kopyası/ (indirmek için tıklayınız),  

 Lisans ve Lisansüstü diplomaları (onaylı kopyası/ yurt dışından alınmış diplomalar için 

YÖK denklik belgeleri), 

 Doçent kadrolarına başvurular için doçentlik belgesi (onaylı kopyası), 

 Yabancı dil belgesi (onaylı kopyası), 

 AYDEK başvuru sonucu ** (onaylı kopyası),  

 Makaleler, Bildiriler, Kitap bölümleri, vb. eserlerin tam metni ve eserlere yapılan atıflar 

(elektronik USB/CD/DVD ortamında, eser listesine göre numaralandırılmış) 

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurusu için 4 (dört) takım başvuru evrakları ve eserlerin 

tam metni USB/CD/DVD ortamında ilgili Dekanlığa\Enstitü’ye; Doçent kadrosu başvurusu 

için 4 (dört) takım ve Profesör kadrosu başvurusu için ise 6 (altı) takım başvuru evrakları ve 

eserlerin tam metni USB/CD/DVD ortamında Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na 

şahsen/elden teslim edilmelidir. 

 

(**) Başvurunun kabul edilmesi için GTÜ Akademik Yükseltme ve Değerlendirme 

Kurulu’nun (AYDEK) (Yönergeyi indirmek için tıklayınız) ilgili kadro asgari koşullarının 

sağlandığına dair görüşü gerekmektedir. Adayların, anılan Yönerge kapsamında başvuru 

öncesi veya başvuru sırasında dilekçe, başvuru formu ve 1 (bir) takım başvuru evrakları ile 

birlikte Rektör Yardımcılığı’na başvuru yapmaları gerekmektedir. 

 

- AYDEK Başvuru Dilekçe (indirmek için tıklayınız) 

- AYDEK Başvuru Formu (indirmek için tıklayınız) 

 

(***) Başvuru evrakları başlığı altında “onaylı kopyası” istenilen belgelerin herhangi bir 

Resmî Kurumca aslı gibidir yapılarak onaylanması yeterli olup, E-Devlet 

kapısı(www.turkiye.gov.tr)'dan alınan kare kodlu belgeler doğruluğu teyit edilmek şartıyla 

geçerli olabilecektir. 

 

http://www.gtu.edu.tr/Files/UserFiles/130/Formlar/FR-0240_Basvuru_Dilekce_Profesor_Docent_R2.docx
http://www.gtu.edu.tr/Files/UserFiles/130/Formlar/FR-0242_Doktor_Oretim_Uyesi_Kadrosu_Bavuru_Dilekcesi_R3.docx
https://www.yok.gov.tr/DuyuruBelgeleri/Personel%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/2018/Ek_2_Ozgecmis_Formu.doc
http://www.gtu.edu.tr/Files/UserFiles/130/YONERGE_PDF/YO-0055_GTU_Akademik_Yukseltme_ve_Atama_Kosullari_Yonergesi_R0.pdf
http://www.gtu.edu.tr/Files/UserFiles/130/Formlar/FR-0132_AYDEK_Bavuru_Dilekcesi_1_-_Kopya_1.docx
http://www.gtu.edu.tr/Files/UserFiles/130/Formlar/FR-0325_EK-2_AYDEK_Bavuru_Formu_Dr.Ogr.Uyesi._Doc._Prof._R4.docx

