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BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN  

 

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi 

ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik 

hükümleri ve  “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Başvuru Koşulları ve Değerlendirme 

Esasları” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.  İlan olunur.  

BAŞVURU ŞARTLARI  

 

PROFESÖR (daimi statüde çalıştırılacaktır.)  kadrolarına başvuracak adayların; 

1. Özgeçmiş  

2. İki adet fotoğraf 

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi 

4. Askerlik durum belgesi  

5. Yabancı dil belgesi 

6. Doçentlik belgesi,  

7. Onaylı diploma fotokopileri  

8. Yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan  (6) altı adet dosyayı, bir dilekçe ekinde 

mecburi hizmet yükümlülüğünü de belirtmek suretiyle Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 

şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.  

 

DOÇENT (daimi statüde çalıştırılacaktır.)  kadrolarına başvuracak adayların; 

1. Özgeçmiş  

2. İki adet fotoğraf 

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi 

4. Askerlik durum belgesi  

5. Yabancı dil belgesi 

6. Doçentlik belgesi,  

7. Onaylı diploma fotokopileri  

8. Yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan  (4) dört adet dosyayı, bir dilekçe ekinde 

mecburi hizmet yükümlülüğünü de belirtmek suretiyle Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 

şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.  

 

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların;  

1. Özgeçmiş  

2. İki adet fotoğraf  

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi 

4. Askerlik durum belgesi  

5. Yabancı Dil belgesi  

6. Onaylı diploma fotokopileri  

7. Yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört adet dosyayı bir dilekçe ekinde 

mecburi hizmet yükümlülüğünü de belirtmek suretiyle ilgili Fakülteye şahsen veya posta ile 

teslim etmeleri gerekmektedir. 

GENEL ŞARTLAR: 

1. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan 

alacakları onaylı ayrıntılı “hizmet belgesini” müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.  

2. Her bir aday ancak bir kadroya müracaat edebilecektir. Profesör unvanı olanlar Doçent ve 

Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına 

başvuramazlar. 

3. Yardımcı Doçent adayları, hangi dilden sınava gireceklerini dilekçelerinde belirteceklerdir. 

4. Yabancı Ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. 
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5. Adayların, hazırladıkları her dosyaya, içinde yayın ve özgeçmiş listesi bulunan 1 adet CD 

koymaları gerekmektedir. 

6. Başvuruların  19 Ekim  2015 – 02 Kasım 2015 tarihleri arasında ilgili birimlere yapılması 

gerekmektedir. Eksik ve onaysız belgelerle süresi içinde yapılmayan başvurular ve postadaki 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

7. Yardımcı Doçent adayları için Yabancı Dil Sınavı   05 Kasım   2015  tarihinde  saat 10.00’da 

ilgili Fakülteler’de yapılacaktır. 

8. Adayların tümünü ilgilendiren, başvuru ve atama sürecindeki tüm bilgilendirme 

www.btu.edu.tr.adresinden yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.  

 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU  
 

 BİRİMİ:    DOĞA BİLİMLERİ,  MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

 

S. NO BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 

KADRO 

UNVANI 
DERECE ADET ARANAN NİTELİKLER 

1 Biyomühendislik  Profesör  1 1 
İngilizce dilinde ders verme yetkinliğine sahip 

olmak. Gıda mikrobiyolojisinde bakteri, virüs 

ve parazitler konusunda çalışmaları  olmak. 

2 Çevre Mühendisliği  
Çevre 

Mühendisliği 
 Doçent 2 1 

Lisans ve lisansüstü  derecelerini ve doçentlik 

unvanını çevre Mühendisliği alanında almış 

olmak. Atık suların elektrokimyasal işlemlerle 

arıtımı ve arıtım maliyet analizleri konularında 

çalışmaları olmak.  

3 Kimya Kimya Doçent  1 1 

İngilizce dilinde ders verme yetkinliğine sahip 

olmak. Korozyon inhibisyonun kuantum 

kimyasal yöntemlerle incelenmesi konularında  

çalışmaları olmak..  

4 Kimya Kimya 
Yardımcı 

Doçent 
2 1 

İngilizce dilinde ders verme yetkinliğine sahip 

olmak. Hesaplamalı kimya alanında doktora 

derecesine sahip, optoelektronik malzemelerin 

tasarım ve modellemesi konusunda çalışmaları 

olmak.  

5 
Şehir ve Bölge 

Planlama 
Bölge Planlama 

Yardımcı 

Doçent  
4 1 

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini 

şehir ve bölge planlama alanından almış 

olmak. Kentsel planlama ve yenilenebilir 

enerji ilişkisi ile bölgesel ekonomi alanında 

çalışmaları olmak. 

BİRİMİ : İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ  FAKÜLTESİ  

6 Psikoloji Psikoloji Doçent  1 1 
Mobil telefon ve teknoloji bağımlılığı 

konularında çalışma yapmış olmak. 

 BİRİMİ : İLETİŞİM FAKÜLTESİ  

7 
Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım 
Halkla İlişkiler  Doçent 1 1 

Halkla İlişkiler ve propaganda  

konularında çalışmış olmak. 

BİRİMİ:    ORMAN FAKÜLTESİ 

 

8 
Orman 

Mühendisliği  

Orman 

Mühendisliği 
Doçent  2 1 

Orman amenajmanı alanında doktora 

yapmış olmak, ormancılıkta büyüme 

modelleri ve CBS uygulamaları 

konularında çalışmış olmak.  

 

 


