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İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:  
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları sağlamak kaydıyla, 2547 
sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (2018) 
uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 21 gün olup, bu süre içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza 
müracaat http://veti.itu.edu.tr/form/pdb/akademikilanbasvuru2020 adresinden yapılacaktır. 

Yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır. 
İlan ile ilgili detaylı bilgiler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.itu.edu.tr sayfası ile 0 212 285 39 62 nolu telefonundan temin 

edilebilir. 
 

BİRİM ANABİLİM/ANASANAT DALI 
Profesör Doçent Dr. Öğr.Üyesi 

İLAN NİTELİĞİ Kadro 
Adedi 

Kadro 
Der. 

Kadro 
Adedi 

Kadro 
Der. 

Kadro 
Adedi 

Kadro 
Der. 

BİLGİSAYAR VE 
BİLİŞİM FAK. 

Bilgisayar Mühendisliği 

1 1     

Bilgi güvenliği, istatiki veri/sinyal işleme, sayısal iletişim sistemleri 
için veri analitiği ve hata- düzeltme kodları, enformasyon 
sistemleri ve biyometrik/çoklu ortam güvenliği alanlarında 
çalışmaları olmak. 

    1 5 
Kuantum teknolojileri, kuantum algoritmaları, kuantum devreleri, 
kuantum yapay sinir ağları ve optimizasyon alanlarında 
çalışmaları olmak. 

Yapay Zeka ve Veri Müh. 

1 1     
Yapay zeka ve makine öğrenmesi, robotik, oyunlaştırma ve 
engelliler için robot destekli yardımcı teknolojiler alanlarında 
çalışmaları olmak. 

1 1     
Genişbant teknolojileri, yazılım tabanlı ağlar, drone ağlar, yeni 
nesil haberleşme sistemlerinin yönetimi alanlarında çalışmaları 
olmak. 
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ELEKTRİK- 
ELEKTRONİK FAK. 

Elektrik Müh.   1 1   
Motor teknolojileri, elektrikli araçlarda batarya şarj teknolojileri ve 
batarya yönetimi, güç elektroniği devreleri, elektrik makineleri 
tasarımı ve kontrolü konularında çalışmaları olmak. 

Elektronik ve Hab.Müh. 

1 1     
Geniş bant teknolojileri, 5G ve otesi kablosuz haberleşme 
konularında yayın yapmak, hem teorik hem de uygulamalı 
araştırma yapmış olmak. Doktorasını yurt dışında yapmış olmak. 

1 1     
Biyomedikal ekipman teknolojileri, elektromagnetik görüntüleme 
ve tıbbi uygulamaları ve mikrodalga sistemler konularında 
çalışmaları olmak. 

  1 1   
Mikro/Nano/Opto Elektronik, analog, yüksek frekans ve karışık 
işaret tümleşik devrelerin modellenmesi, tasarımı ve 
karekterizasyonu konularında çalışmaları olmak. 

  1 1   
Mikro/Nano/Opto Elektronik, Analog, yüksek frekans ve karışık 
işaret tümleşik devrelerin modellenmesi, tasarımı ve 
karekterizasyonu konularında çalışmaları olmak. 

ELEKTRİK- 
ELEKTRONİK FAK. 

Kontrol ve Otomasyon Müh. 

  1 1   
Robotik, mekatronik ve otomasyon, zaman geciktirmeli (ölü 
zamanlı) kontrol ve mikro enjeksiyon sistem otomasyonu 
konularında çalışmaları olmak. 

  1 1   
Robotik, mekatronik ve otomasyon, öğrenme algoritmalarının 
dinamik sistemlere uygulanması ve ağ tabanlı kontrol sistemleri 
konularında çalışmaları olmak. 

DENİZCİLİK 
FAKÜLTESİ 

Deniz Ulaştırma ve İşletme Müh. 1 1     
Yurtdışı doktoralı olup kutup bölgeleri ile ilgili deniz buzu ve 
uzaktan algılama konularında çalışmaları olmak. 
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FEN-EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

Fizik Müh. 1 1     
Büyük veri ve veri analitiği, parçacık fiziği ve süpersimetri 
konularında çalışmaları olmak, doktorasını yurt dışından almış 
olmak. 

Kimya 

1 1     
Ftalosiyanin türevi bileşiklerin perovskit güneş pilleri için boşluk 
taşıyıcı malzeme olarak kullanıldığı ve elektrokatalitik hidrojen 
üretiminde kullanıldığı çalışmaları olmak. 

    1 5 
Enerji depolama, tetrapirol türevlerinin fotokatalitik, katalitik ve 
enerji uygulamalarındaki kullanımı üzerine çalışmaları olmak. 

    1 5 
İleri fonksiyonel malzeme modellemesi ve hesaplamalı malzeme 
bilimi alanlarında çalışmaları olmak. 

Matematik 1 1     
Büyük veri ve veri analitiği, diferansiyel denklemler için düz ve 
ters saçılma problemleri alanlarında çalışmaları olmak. 

Mol. Biy. ve Genetik 

    1 5 
Biyomedikal ekipman teknolojileri, hücre- biyomimetik lipit zar 
etkileşimlerinin yüzeye hassas sensör sistemlerle 
karakterizasyonu konusunda çalışmaları olmak. 

    1 5 
İleri fonksiyonel malzeme ve enerjik malzeme teknolojileri, 
aquaporin üretimi ve su arıtma uygulamaları alanında çalışmaları 
olmak. 

Mol. Biy. ve Genetik     1 5 

Mikroorganizmalar arasındaki iletişim ve metal katkılı 
nanomalzemelerin antibakteriyel etkileri üzerine çalışmaları 
olmak, biyofilm oluşumunun engellenmesi üzerine ürün patentine 
sahip olmak. 

GEMİ İNŞAATI ve 
DENİZ BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları 
Müh. 

  1 1   
Gemi Mukavemeti ve Gemi Kontrol Sistemleri üzerine çalışmaları 
olmak. 

Gemi ve Deniz Teknolojisi 
Mühendisliği 

  1 1   
Yurtdışı doktoralı olup, Deniz ve Gemi Mühendisliği bilim 
alanında doçent olup, açık deniz yapılarının mukavemeti ve 
yorulması alanında çalışmaları olmak. 
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İNŞAAT FAKÜLTESİ 

İnşaat Mühendisliği 

1 1     
Betonda durabilite göstergeleri, olasılığa dayalı durabilite 
tasarımı ve atık tellerin betonda kullanımı üzerine çalışmaları 
olmak. 

1 1     
Çimento Esaslı Kompozit Yapı Elemenlarının Davranışı üzerine 
yayınları ve patentleri olmak. 

  1 1   
Çelik levhalı perde sistemler, çelik yapı sistemlerinin doğrusal 
olmayan davranışı ve çelik birleşimler alanlarında çalışmaları 
olmak. 

  1 1   
İnşaat Mühendisliği alanında Doçent olup; hidrolik ve su 
kaynakları mühendisliği, bulanık zincir modeli ve trend analizi 
üzerine çalışmaları olmak. 

  1 1   
İklim değişikliği, istatiksel altölçekleme kuraklık, risk analizi, 
modelleme, yeraltı suyu ve tarihi su yapıları konularında 
çalışmaları olmak. 

Çevre Mühendisliği 

1 1     

İçme sularında doğal organik maddelerin giderimi ve 
dezenfeksiyon yan ürünlerinin oluşumu ve modellenmesi, 
membran proseslerle giderimi ve modellemesi alanlarında 
çalışmaları olmak. 

    1 5 
Membran teknolojilerinde tıkanma kontrolü üzerine CFD 
simülasyonu ve membran biyoreaktörler üzerine çalışmaları 
olmak. 

    1 5 
İleri fonksiyonel malzeme ve enerjik malzeme teknolojileri, 
nanokompozit fiber malzemelerin üretimi, bu malzemlerin su 
atıksu arıtımında kullanılması üzerine çalışmaları olmak 

Geomatik Mühendisliği 
  1 1   

Harita mühendisliği alanında Doçent unvanı almak ve entropi 
alanında çalışmaları olmak. 

  1 1   Harita mühendisliği alanında Doçent ünvanı almak. 



31.12.2020    “PERŞEMBE”    YALÇIN 
11230 

“EBYS ” 
“ÇEŞİTLİ İlanlar” 

 5 
 

İŞLETME 
FAKÜLTESİ 

Endüstri Mühendisliği 

1 1     Süreç madenciliği, lokasyon temelli veri analitiği ve tedarik zinciri 
karar modellemesi konularında çalışmaları olmak. 

1 1     
Yapay zeka ve makine öğrenmesi, bulanık mantık temelli yapay 
zeka modelleri, zeki karar destek sistemleri ve stratejik 
opsiyonlar konularında çalışmaları olmak. 

  1 1   Coğrafi Bilgi Sistemleri esaslı taşıma optimizasyonu ve ulaştırma 
sistemlerinde fiyatlandırma konularında çalışmaları olmak. 

İşletme Mühendisliği 1 1     

Üretim ve işlemler yönetimi alanında doçent unvanına sahip olup; 
tersine lojistik ağ tasarımı, proje yönetimi kararlarının 
modellenmesi ve bulanık risk analizi konularında çalışmaları 
olmak. 

KİMYA-METALURJİ 
FAK. 

Kimya Müh. 

  1 1   

Modelleme ve simülasyon teknolojileri, proteinlerin ve 
biyomalzemelerin çeşitli moleküler modelleme ve moleküler 
dinamik simülasyon teknikleri ile tasarımı konusunda çalışmaları 
olmak. 

  1 1   Gazlaştırma ve sentez gazı dönüşüm teknolojileri alanında 
çalışmaları olmak. 

    1 4 

Yukarıdan aşağı üretim tekniği ile kimyasal çözücü 
bulundurmayan polimerik nano parçacık üretimi ve hesaplamalı 
akışkanlar dinamiği ile polimerik akışların incelenmesi 
konularında çalışmaları olmak. 

Metalurji ve Malzeme Müh. 

  1 1   

Mikro/Nano/opto elektronik, Mikro/nano partikül kompozit 
sistemlerin mekanik alaşımlama - mekanokimya ve kimyasal 
buhar biriktirme teknikleri ile sentezlenmesi üzerine çalışmaları 
olmak. 

    1 4 
İleri fonksiyonel malzeme ve enerjik malzeme teknolojileri, 
paslanmaz çelikler, yüksek mukavemetli çelikler ve alüminyum 
alaşımlarında korozyon konusunda çalışmaları olmak. 

Gıda Mühendisliği 1 1     

Gıdaların reolojik ve viscoelastik ölçümü ve modellenmesi, 
camsılığa geçiş sıcaklığının değerlendirilmesi, emülsiyon 
stabilitesi, elektroeğirme ve nanolifler, nanoliflerle enkapsülasyon 
ve kontrollü salım konularında çalışmaları olmak. 
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MADEN FAKÜLTESİ 

Cevher Hazırlama Müh.     1 5 
Cevher ve Kömür Hazırlama İşlemlerinde Termal Proseslerin 
Uygulanması Konularında çalışmaları olmak. 

Jeofizik Mühendisliği 

1 1     
Deprem Mekanizmalarının belirlenmesi, tsunami simülasyonları 
ve kabuk-litosfer yapısının modellenmesi alanlarında çalışmaları 
olmak. 

  1 1   
Sismolojik gözlem ve modelleme yaklaşımları ile yerkürenin 
izotropik ve anizotropik özelliklerinin incelenmesi alanında 
çalışmaları olmak. 

MAKİNA FAKÜLTESİ Makine Müh. 

    1 5 
Motor teknolojileri, jet motorları, gaz ve buhar türbinleri 
konusunda çalışmaları olmak. 

1 1     
İnsansız hava araçları tasarımı ve kontrolü, otonom taşıtlar, 
görüntü temelli kontrol alanlarında yayınları ve projeleri olmak. 

  1 1   
Mekanik infiltrasyon yöntemiyle sintaktik köpük metal üretimi ve 
karakterizasyonu konusunda çalışmaları olmak. 

  1 1   
Farklı içten yanmalı motor tiplerinde ve kısmi yükte verim 
arttırmaya yönelik deneysel ve kuramsal çalışmaları olmak. 

MİMARLIK 
FAKÜLTESİ 

Mimarlık   1 1   
Mimarlıkta yapı ve yapım teknolojileri alanlarında çalışmaları 
olmak 

Şehir ve Bölge Planlaması 1 1     
Şehir Planlama, Şehir Ekonomisi ve Kentsel Coğrafya 
alanlarında çalışmaları olmak. 

TEKSTİL TEKNOL. ve 
TAS. FAK. 

Tekstil Mühendisliği 
  1 1   

Nanoliflerin lityum pilleri ve enerji depolama alanında kullanımı 
konusunda çalışmaları olmak. 

  1 1   
Gümüş nanoteller ile giyilebilir elektronikler geliştirme ve kavak lif 
konularında çalışmaları olmak. 
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UÇAK ve UZAY BİL. 
FAK. 

Uçak Müh. 

1 1     

Güneş enerjisi ile desteklenen enerji üretim sistemleri, 
fotovoltaik-termal güneş kollektörleri, termoelektrik jenaratörlerle 
elektrik üretimi ve nanoakışkanların kullanımının güneş enerjisi 
soğurma performansına etkisi alanlarında çalışmaları olmak. 

1 1     
Kompozit, sandviç yapıların dinamik analizler ve optimizasyonu, 
yapılarda viskoelastisite ve sönüm etkileri konularında 
çalışmaları olmak. 

    1 4 
Uçak ve Uzay Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip 
olup, hava-hava muharebe, hava trafik, çoklu uçuş modelleri, 
optimizasyon ve kontrolü konularında çalışmaları olmak. 

Uzay Müh.     1 5 
Hava-uzay araç yapılarının doğrusal olmayan dinamik ve 
aeroelastik analizleri; fırlatma araçlarının dinamik kararsızlık 
analizleri alanlarında çalışmaları olmak. 

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ Bilişim Uygulamaları 

    1 5 
Yapay zeka ve makine öğrenmesi, yüksek boyutlu modelleme, 
pertürbasyon teorisi ve hiperspektral görüntü işleme konularında 
çalışmaları olmak. 

    1 5 
Büyük veri ve veri analitiği, parçacık fiziği ve süpersimetri 
konularında çalışmaları olmak, doktorasını yurt dışından almış 
olmak 

ENERJİ ENSTİTÜSÜ Nükleer Araştırmalar 1 1     Çevresel radyoaktivite ile izleme teknikleri, nötron aktivasyon 
analizi ve nükleer atık yönetimi alanında çalışmaları olmak. 

TÜRK MUSİKİSİ 
DEV. 

KONSERVATUVARI 

Çalgı 1 1     
Doçentliğini Müzik alanından almış olmak, Doçentlik sonrası en 
az on yıl flüt dersi verme deneyimi olmak ve Fransız Müziği 
alanında çalışmaları olmak. 

Çalgı   1 1   
5 yıl yüksek öğretim kurumunda ders vermiş olmak, Lisans ve 
lisansüstü eğitimini piyano sanat dalında yapmış olmak ve piyano 
etütleri üzerine çalışması olmak. 

Müzikoloji   1 1   Etnokoreoloji, etnomüzikoloji ve tarihsel müzik yazıları 
alanlarında çalışmaları olmak. 

Müzikoloji   1 1   Tarihsel etnomüzikoloji, kültürel bellek ve diaspora alanlarında 
çalışmaları olmak. 

TOPLAM  23  25  16 
 11230/1/1-1 
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İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:  
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin muhtelif birimlerine, 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle 
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (http://www.pdb.itu.edu.tr adresinden temin edilebilir.) 
2. ALES Belgesi (En az 70 puan ve üzeri) 
3. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi. Yönetmelikte "...yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler." hükmü 

uyarınca; Üniversitemiz Senatosunun 15.11.2018 tarihli senatosunda alınan karar uyarınca; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı 
dil sınavından Yabancı Diller Yüksekokuluna başvuracak öğretim görevlisi adayları için 90, Rektörlük Uluslararası İlişkiler (IAESTE) öğretim görevlisi 
adayları için 80, Konservatuvarın Anasanat dallarına başvuracak öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi için 55, ilandaki diğer araştırma görevlisi ve 
öğretim görevlisi kadroları için en az 65 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. 

4. Özgeçmiş 
5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
6. Fotoğraf (1 adet) 
7. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi mezuniyet belgesi ile yurt dışından alınan diplomaların denklik belgeleri (Resmi Kurumlarca aslı gibidir 

veya noter onaylı) 
8. Lisans Transkripti (asıl veya noter onaylı) 
9. Lisansüstü Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için) (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.) 
10. İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar ile tecrübe gösterir belge (İlanda tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve 

görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi) 
11. Erkek Adaylar için Askerlik terhis, tecil veya muafiyet belgesi (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.) 
12. Adli Sicil Kaydı belgesi (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.) 
Başvurular; kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacak olup, Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Adaylar birden fazla kadroya başvuramazlar. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir. Sınavın kazanılması durumunda, 
belgelerin asıllarının, resmi Kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) ya da noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur. Başvuran adayların 
koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Adayları ilgilendiren 
başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (www.itu.edu.tr) yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat 
yapılmayacaktır. 
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SINAV TAKVİMİ 
Başvuru Başlama tarihi 31.12.2020 
Başvuru Bitiş Tarihi 21.01.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi 01.02.2021 
Sınav Tarihi 08.02.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi 16.02.2021 

 

İLAN 
NOSU 

FAK./ENST./KOSV./Y.O. BİRİM - ANABİLİM DALI 

ARAŞTIRMA 
GÖREVLİSİ 

ÖĞRETİM 
GÖREVLİSİ 

(Ders Verecek) 

ÖĞRETİM 
GÖREVLİSİ 
(Uygulamalı 

Birim) 
İLAN NİTELİĞİ 

BAŞVURU 
YERİ/İLETİŞİM 

Kadro 
Adedi 

Kadro 
Der. 

Kadro 
Adedi 

Kadro 
Der. 

Kadro 
Adedi 

Kadro 
Der. 

2020-53 

BİLGİSAYAR ve BİLİŞİM 
FAK. 

Bilgisayar Müh. 

5 5     

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektir-Elektronik Mühendisliği veya 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans programı mezunu 
olup, Bilgisayar Mühendisliği programında tezli yüksek lisans veya 
doktora öğrenimi yapıyor olmak. 

İTÜ Bilgisayar ve Bilişim 
Fakültesi Ayazağa 

Yerleşkesi  
Tel: 0212 285 74 57 

2020-54     1 6 

Bilgisayar Mühendisliği Lisans ve Tezli Yüksek Lisans derecelerine 
sahip olmak. Belgelendirmek koşuluyla Yüksek Lisans eğitimi 
sonrasında Bilgisayar Mühendisliği alanında en az iki (2) yıl deneyimi 
olmak. 

2020-55 

Yapay Zeka ve Veri Müh. 

4 5     
Bilgisayar Mühendisliği lisans programı mezunu olup, Bilgisayar 
Mühendisliği veya Oyun etkileşim teknolojileri programında tezli 
yüksek lisans veya doktora öğrenimi yapıyor olmak. 

2020-56 1 5     

Bilgisayar Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği veya 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Telekomünikasyon 
Mühendisliği lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği 
programında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimi yapıyor 
olmak. 
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2020-57 

FEN-EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

Fizik     1 6 

Fizik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans 
derecesine sahip olmak. Fizik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği'nde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Fizik Mühendisliği 
Bölümü laboratuvarlarındaki elektronik cihazların kullanılması ve 
cihazların kontrolünde programlama yapabilme deneyimine sahip 
olmak. 

İTÜ Fen-Edebiyat 
Fakültesi Maslak, 34469 

Sarıyer, İstanbul 
2020-58 Moleküler Biyoloji ve Genetik     1 5 

Biyoloji lisans mezunu olup, çevre biyoteknolojisi alanında doktora 
yapmış olmak, moleküler ekstremofil mikro organizmaların 
tanımlanması, membran biyotıkanmasının engellenmesi konularında 
çalışmaları olmak. 

2020-59 Kimya     1 6 
Kimya lisans ve kimya yüksek lisans mezunu olmak; GC-MS ve 
HPLC cihazlarından birinde, belgelendirmek kaydıyla Lisans sonrası 
en az 4 yıl deneyim sahibi olmak. 

2020-60 
GEMİ İNŞAATI ve DENİZ 

BİL.FAK. 
Gemi İnş. Ve Gemi Mak.Müh.     1 6 

Gemi İnşatı ve Gemi Makinaları Mühendisliğ Bölümü tezli yüksek 
lisans mezunu olup, Gemi hidronomiği ve sualtı akustiği alanlarında 
çalışmaları olup, söz konusu alanlarda ekstropolasyon Yöntemlerine 
hakim ve belirsizlik analizleri konusunda tecrübesi olmak. 

İTÜ Gemi İnşaatı ve 
Deniz Bilimleri Fakültesi 

Ayazağa Yerleşkesi 
Tel: 0212 285 64 56 

2020-61 

İNŞAAT FAKÜLTESİ 

İnşaat Mühendisliği     1 5 

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup, zemin mekaniği ve 
geoteknik alanıda doktora yapmış olmak, dip tarama çamurlarının 
susuzlaştırılması konusunda ve deniz dibi tarama malzemelerinin 
geoteknik alanında kullanılmasında çalışmaları olmak. 

İTÜ İnşaat Fakültesi 
Ayazağa Yerleşkesi  
Tel: 0212 285 38 58 

2020-62 Çevre Mühendisliği     1 5 
Kimya Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği lisans ve tezli yüksek 
lisans mezunu olmak. 
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2020-63 

İŞLETME FAK. 

Endüstri Mühendisliği 

2 6     
Mühendislik alanında lisans mezunu olup, Endüstri 
Mühendisliği/Mühendislik Yönetimi/Bilgisayar Mühendisliği/ İstatistik 
alanında tezli tüksek lisans veya doktora yapıyor olmak 

İTÜ İşletme Fakültesi 
Maçka Yerleşkesi 

Tel:0212 93 13 00-20 23 
2020-64     1 6 

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup, Endüstri Mühendisliği 
veya Mühendislik Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış 
olmak 

2020-65 Ekonomi 1 5     
İktisat yada Uluslararası Ticaret alanında lisans mezunu olup, halen 
İktisat alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

2020-66 KİMYA-METALURJİ FAK. Kimya Mühendisliği 1 6     
Kimya Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Kimya Mühendisliği 
alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimi yapıyor olmak. 

İTÜ Kimya-Metalurji 
Fakültesi Ayazağa 

Yerleşkesi 
Tel:0212 285 35 21 

2020-67 

MADEN FAK. 

Petrol ve Doğal Gaz 
Mühendisliği 

1 6     
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans 
öğrenimi yapıyor olmak. İTÜ Maden Fakültesi 

Ayazağa Yerleşkesi 
Tel:0212 285 60 73 

2020-68 
Cevher Hazırlama 

Mühendisliği 
2 6     

Cevher Hazırlama Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans öğrenimi 
yapıyor olmak. 

2020-69 MAKİNA FAK. Makine Müh. 1 6     
Makina Mühendisliği veya İmalat Mühendisliği lisans programı 
mezunu olmak ve Katı Cisimlerin Mekaniği alanında tezli yüksek 
lisans öğrencisi olmak. 

İTÜ Makine Fakültesi 
Gümüşsuyu 

YerleşkesiTel:  
0212 93 13 00-25 68 

2020-70 MİMARLIK FAK. Mimarlık     1 5 
İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık lisans mezunu olup, Yapı 
Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Çelik taban 
levhalarının gerilimi konusunda çalışmaları olmak. 

İTÜ Mimarlık Fakültesi 
Taşkışla YerleşkesiTel: 

0212 93 13 00-23 70 
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2020-71 

Uçak ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi 

Uçak Müh. 

1 6     

Uçak Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği lisans programlarından 
birinden mezun olup, Uçak ve Uzay Mühendisliği tezli yüksek 
lisans/doktora programı veya Savunma Teknolojileri tezli yüksek 
lisans/doktora programı öğrencisi olmak.Deneysel Aerodinamik" 
alanında öğrenim görüyor olmak. 

İTÜ Uçak ve Uzay 
Bilimleri Fakültesi 

Ayazağa Yerleşkesi  
Tel: 021 285 31 01 

Dahili 117 

2020-72 1 6     

Uçak Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği lisans programlarından 
birinden mezun olup, Uçak ve Uzay Mühendisliği tezli yüksek 
lisans/doktora programı veya Savunma Teknolojileri tezli yüksek 
lisans/doktora programı öğrencisi olmak.Hava -Uzay Aracı İtki 
Sistemleri alanında öğrenim görüyor olmak. 

2020-73 Uzay Müh. 1 6     

Uçak Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği lisans programlarından 
birinden mezun olup, Uçak ve Uzay Mühendisliği tezli yüksek 
lisans/doktora programı öğrencisi olmak. Deneysel Akışkanlar 
Mekaniği/ Aerodinamik" alanında deneyimli ve öğrenim görüyor 
olmak 

2020-74 

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET 
KONSERVATUVARI 

Müzik Teknolojileri 1 6     Müzik Doktora Programında öğrenim görüyor olmak. 
İTÜ Türk Musikisi Devlet 
Konservatuvarı Maçka 

Yerleşkesi  
Tel: 0212 248 90 88 

2020-75 Ses Eğitimi   1 5   

Konservatuarların Ses eğitimi Bölümlerinden veya Opera Anasanat 
Dallarından lisans mezunu olmak. Müzik alanında tezli yüksek lisans 
mezunu olmak, uzmanlık alanı Ses Eğitimi ve Türk Müziği vokal 
icrası olmak. 

2020-76 

HAVACILIK ENSTİTÜSÜ 

Hava Aracı Yapıları ve 
Malzemeleri 

1 5     
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Doktora Programında öğrenim 
görüyor olup, havacılık için nanomalzeme ile güçlendirilmiş polimer 
kompozitleri konusunda çalışmalar yapıyor olmak. 

İTÜ Havacılık ve Uzay 
Teknolojileri Uyg. Ve 
Arş. Merkezi Ayazağa 

Yerleşkesi Tel: 
02122857556 
02122857557 

2020-77 

Hava Taşımacılığı Yönetimi 

1 5     
Uçak ve Uzay Mühendisliği tezli yüksek lisans programında öğrenim 
görüyor olup, yapay zeka ile hava trafiği analizi konularında 
çalışmalar yapıyor olmak. 

2020-78 1 5     
Uçak ve Uzay Mühendisliği tezli yüksek lisans programında öğrenim 
görüyor olup, hava araçları için üç boyutlu dokunabilen kompozit 
malzemeler konusunda çalışmalar yapıyor olmak. 

2020-79 

Savunma Teknolojileri 

2 5     
Uçak ve Uzay Mühendisliği tezli yüksek lisans programında öğrenim 
görüyor olup, roket dinamiği modelleme ve kontrolü konularında 
çalışmalar yapıyor olmak. 

2020-80 1 5     
Savunma Teknolojileri tezli yüksek lisans programında öğrenim 
görüyor olup, otopilot donanım-yazılım birlikte tasarımı konusunda 
çalışmalar yapıyor olmak. 
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2020-81 
YABANCI DİLLER 

YÜKSEKOKULU 
   2 5   

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve 

Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi 

Bölümlerinden birinden mezun olmak, alanında en az 4 yıl 

belgelendirmek kaydı ile Yükseköğretim Kurumlarında İngilizce 

öğretim görevlisi olarak görev yapmış olmaları vebelirtilen alanlardan 

her hangi birisinden tezli yüksek lisans  yapmış olmak. 

İTÜ-Yabancı Diller 

Yüksekokulu Maçka 

Yerleşkesi  

Tel: 0212 293 13 00-2175 

2020-82 

Rektörlük 

Merkez(IAESTE)     1 6 

İşletme lisans mezunu olup, Uluslararası İşletmecilik tezli yüksek 

lisans mezunu olmak ve/veya Yönetim ve Strateji alanında doktora 

yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla, lisans mezuniyeti sonrası 

yükseköğretim kurumlarının uluslararası öğrenci değişim programları 

alanında en az 5 yıl deneyimli olmak. 
İTÜ-Rektörlük Personel 

Daire BaşkanlığıAyazağa 

Yerleşkesi  

Tel: 0212 285 39 62 

2020-83 Merkez     1 6 

Mühendislik alanında lisans mezunu olup, doktora mezunu olmak. 

Yerel olmayan elastisite teorisinde ve burkulma konusunda deneyimi 

olmak. 

2020-84 
Merkez (Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı) 
    1 6 

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup, Bilişim hukuku alanında 

tezli yüksek lisans yapmış olmak. Veri tabanı, veri ambarı 

tecrübesine sahip olmak. 

2020-85 Merkez     1 5 
Çevre Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olup, ileri osmoz 

ve basınç geçiktirmeli osmoz konularında çalışmaları olmak. 
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