
 
 

T.C. 
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

 
Öğrenim dili zorunlu İngilizce olan Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerinde göreve başlamak  üzere, 2547 sayılı 
yasanın 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği “ hükümleri ve “PRÜ Öğretim 
Üyeliğine Yükseltme ve atama Kriterlerine İlişkin Senato Esasları” uyarınca,  

 
TAM GÜNLÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR. 

 

BİRİM BÖLÜM ADEDİ UNVAN* ARANAN NİTELİKLER 

Denizcilik 

Fakültesi 

Deniz Ulaştırma 

İşletme 

Mühendisliğ 

1 Doçent  

- Hukuk Fakültesi  mezunu olmak, 

- Doktorasını, Deniz Hukuku/Deniz Ticaret Hukuku  alanında yapmış olmak,  

- Halen Deniz Hukuku/Deniz Ticaret Hukuku alanında bilimsel çalışmalar 

yapıyor olmak. 

Gemi 

Makineleri 

İşletme Müh 

1 Doçent 

- Makine /Gemi İnşaatı / Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği alanlarında 

lisans /yükseklisans  mezunu olmak. 

- Doktorasını , Makine/Gemi İnşaatı/ Deniz Ulaştırma Mühendisliği 

alanlarında yapmış olmak, 

- En az Uzakyol vardiya mühendisi ehliyetine sahip olmak tercih sebebidir. 

1 Yrd.Doç.Dr. 

- Üniversitelerin;Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği/Makine Mühendisliği/ 

Deniz Harp Okulu Lisans Programlarından Mezun olmak. 

- Doktorasını , Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği alanında yapmış olmak, 

- Uzakyol vardiya mühendisi ehliyetine sahip olmak tercih sebebidir. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 

1 Doçent  

- Lisans eğitimini Makine Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği veya Gemi 

İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında tamamlamış olmak, 

- Klasik mekanik ve elektronik sistemler konularında çalışmalar yapmış olmak 

veya sayısal ve deneysel uygulamaları gerçekleştirecek ve geliştirebilecek 

donanıma sahip olmak veya enerji veya akışkanlar mekaniği konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

1 Yrd.Doç.Dr. 

- Makine Mühendisliği konularından (enerji, konstruksiyon ve imalat, sistem 

dinamiği ve kontrol veya tesisat) herhangi birinde çalışmalar yapmış olmak, 

sayısal ve deneysel uygulamaları gerçekleştirecek ve geliştirebilecek donanıma 

sahip olmak ve bu alanlardan en az birinde bir yıl deneyimli olmak. 

Gemi İnş. ve 

Gemi Mak. 

Mühendisliği 

1 Yrd.Doç.Dr. 

- Gemi İnşaatı Mühendisliği ve Makine Mühendisliği dallarında deneysel ve 

bilgisayar destekli tasarım (CFD, FEA simulasyon, optimizasyon) konularında 

çalışmış olmak. 

Elektrik 

Elektronik 

Mühendisliği 

1 Doçent 

- Elektrik (elektrik makineleri) veya Elektronik (güç elektroniği veya 

elektromanyetik dalgalar ve mikrodalga tekniği) veya Kontrol Mühendisliği 

veya Bilgisayar Mühendisliği konularında çalışmalar yapmış olmak. 

İktisadi ve 

İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

 

Denizcilik 

İşletmeleri 

Yönetimi 

Bölümü 

1 Doçent 

- İşletme alanlarında Doktor ünvanına sahip olmak.  

- Lojistik ile ilgili en az 2 yayını olmak. 

- Lojistik konularında en az 4 yıl lisans/yüksek lisans dersi vermiş olmak. 

Ekonomi ve 

Finans Bölümü 

1 Profesör 

- Ekonomi ve ilgili alanlarda İngiltere ya da ABD'de yüksek lisans ve / veya 

doktora çalışmasını tamamlamış olmak. 

- Ekonomi alanında doktor ünvanına sahip olmak. 

- Uluslararası Ekonomi,  Makro ekonomi, Türkiye ve Dünya Ekonomisi 

alanlarında uzmanlaşmış olmak.   

- Uzmanlaştığı alanlarda ulusal ve uluslararası yayınları olmak 

- Makroekonomi ve Türkiye Ekonomisi alanlarında en az 5 yıl lisans / yüksek 

lisans dersi vermiş olmak.  

- En az üç yıl profesör olarak çalışmış olmak 

- Yöneticilik deneyimine sahip olmak. 

1 Doçent 

- Sermaye Piyasaları üzerine yüksek lisans yapmış olmak. 

- Finans alanında Doktor ünvanına sahip olmak 

- Türev araçları ve al-sat stratejileri üzerine uluslarasası hakemli dergilerde en 

az 3 yayını bulunması. 

- Finansal veri ambarı ve model geliştirme projeleri konusunda uzmanlaşmış 

olmak. 

Uluslararası 

İşletme ve 

Ticaret Bölümü 

1 Profesör 

-Sosyal Bilimler Enstitüsü veya Bankacılık ve Sigortacılık Enstitü Müdürlüğü 

tecrübesi olmak. 

- Uluslararası Muhasebe Standartları ve Genel muhasebe defter tutma 

uygulamaları konusunda yayınları olmak. 

- İşletmelerde vergi planlaması konularında çalışmış olmak. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Adayların;  
- Özgeçmiş,  
- Bir fotoğraf,  
- Nüfus cüzdan sureti,  
- Lisans- yüksek lisans diplomaları, (aslı veya resmi onaylı örnekleri) 
- Doktora belgesi, (aslı veya resmi onaylı örnekleri) 
- Yabancı dil başarı belgesi (aslı veya resmi onaylı örnekleri) 
- Yurt dışında alınmış diploma ve unvan var ise denklik belgeleri 
 
Profesörlük ve Doçentlik için “Doçentlik Belgesi”ni eklemiş olduğu çalışma alanlarınıda belirten bir dilekçe ile birlikte 
Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-
öğretim faliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlayacakları;  profesörlük için 6,  doçentlik için 4’er takım dosyayı 

Rektörlüğe,  yardımcı doçentlik için 4’er takım dosyayı ilgili Fakülte Dekanlığı’na 09.03.2015 Pazartesi günü mesai 
bitimine kadar bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. 
 
Yardımcı doçentlik dilekçelerinde; “Sınava Girilecek Yabancı Dil”, Profesörlük dilekçelerinde “Başlıca Araştırma Eseri” 
belirtilmelidir. 
 
* Üniversitenin yapılacak atamada adayın yayınları ile birlikte başlıca uzmanlık ve araştırma konuları dikkate alınarak 
tercih yapma hakkı saklıdır. 
 
 
** Üniversitemizin öğrenim dili zorunlu İngilizce olduğu için aşağıda belirtilen koşullardan birinin sağlandığını 
belgelemek gerekmektedir. 
 

a) Lisans, Yüksek lisans veya Doktora öğrenimini bu dilin ana dil olarak konuşulduğu ülkede yada yurtiçinde 
veya dışında öğrenim dili ingilizce olan bir üniversitede tamamlamış olmak. 

b) YDS, ÜDS veya eşdeğerliliği kabul edilmiş sınavlardan birinden asgarı 80/100 veya eşdeğeri puan almış olmak. 
c) Türkçe dışındaki öğretim dilinin(ingilizce), öğretim üyesinin ana dili olması, 

 
Not: Yardımcı Doçentler için yabancı dil sınav tarihi:  18.03.2015 Çarşamba günü saat 10.30 
 
İLETİŞİM: 
Tlf: (0216)  581 00 50, (0216) 581 00 61 
Web: www.pirireis.edu.tr 
Adres: Postane Mahallesi, Manastır Yolu Eflatun Sk. No:16, 34940 Tuzla/İSTANBUL 
 

http://www.pirireis.edu.tr/

