Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim
görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları
sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15
gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir.
Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate
alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak
olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri sınavları web sayfamızda belirtildiği gibi
yapılacaktır.
a) Öğretim Üyeleri İçin:
Aranılan Belgeler:
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Doktora belgesi
3. Doçentlik belgesi
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya
6. Resimli öz geçmiş
7. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
Aranılan Nitelikler:
1.Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan
yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi
yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim
yapılan bölümler için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili
bir puan almış olmak.
2. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama
kriterlerini sağlamış olmak.
b) Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri İçin:
Aranılan Belgeler:
1.İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2.Resimli öz geçmiş
3.1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4.Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5.Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6.ALES sonuç belgesi
7.Nüfus cüzdanı sureti
8.Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir
belge.
Aranılan Nitelikler:
1.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.
2.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.
3. a) Öğretim Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi
yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim
yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen öğretim görevlileri için en az 85
puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

b) Araştırma Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi
yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 70 puan, Türkçe eğitim
yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen araştırma görevlileri için en az
80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
Fakülte/Enstitü
Yüksekokul

Bölüm/Ana Bilim Dalı/Program

Unvan

Adet

Aranan Nitelikler
Ortopedi ve travmatoloji ana bilim dalında
doçent unvanına sahip olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Ortopedi
Prof.

1

ve

travmatoloji

alanında

uluslararası düzeylerde akademik araştırma
yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli

Hastalıkları Ana Bilim Dalı

yayın

üretebilmek.Ortopedik

onkoloji

alanında eğitici düzeyde deneyimli olmak.
İç hastalıkları ana bilim dalında profesör
unvanına sahip olmak. İç hastalıkları
Tıp Fakültesi

Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

alanında uluslararası düzeylerde akademik
Prof.

1

araştırma yapabilmek ve araştırmalarından
nitelikli yayın üretebilmek.Endokrinoloji ve
metabolizma hastalıkları yan dal uzmanı
olmak.
Kadın hastalıkları ve doğum ana bilim
dalında doçent unvanına sahip olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın hastalıkları ve doğum alanında
Prof.

1

uluslararası düzeylerde akademik araştırma
yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli

Ana Bilim Dalı

yayın üretebilmek. Jinekolojik onkoloji yan
dal uzmanlığına sahip olmak.
Göz hastalıkları ana bilim dalında doçent
unvanına
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları Ana Bilim

sahip

olmak.Göz

hastalıkları

alanında uluslararası düzeylerde akademik
Prof.

1

Dalı

araştırma yapabilmek ve araştırmalarından
nitelikli yayın üretebilmek.Yetişkin ve çocuk
glokom cerrahisi konularında deneyimli
olmak ve bu alanda ağırlıklı yayınlara sahip
bulunmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Üroloji Ana Bilim Dalı

Üroloji ana bilim dalında profesör unvanına
Prof.

1

sahip olmak.Androloji alanında deneyime
sahip olmak.
Moleküler

biyoloji

ve

genetik

lisans

diplomasına ve biyofizik alanında doçent
Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı

Prof.

1

unvanına sahip olmak.Tıp fakültesinde görev
yapma

deneyimi

düzeylerde

olmak.

araştırma

Uluslararası

yapabilmek

ve

araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek.

İşletme
Fakültesi

İşletme
Fakültesi

Fen Edebiyat
Fakültesi

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

İşletme
Fakültesi

Maliye Bölümü

Prof.

İşletme Bölümü

Prof.

Psikoloji Bölümü

Öğretim Üyesi
(Prof., Doç., Dr.
Öğretim Üyesi)

Odyoloji Bölümü

Öğretim Üyesi
(Prof., Doç., Dr.
Öğretim Üyesi)

Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji Ana Bilim Dalı

Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Anatomi Ana Bilim Dalı

Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji Ana Bilim Dalı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Doçent

Doçent

Doçent

Dr. Öğretim
Üyesi

1

Maliye bölümü doktora mezunu olmak.
Bütçe ve mali planlama alanında uluslararası
projelerde görev almış olmak.

1

Muhasebe alanında doçent unvanına sahip
olmak.Denetim,
muhasebe,
finansal
piyasalar, finansal raporlama ve kripto
paralar konularında araştırmaları ve nitelikli
yayınları olmak.

1

Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak. Klinik
psikoloji, deneysel/bilişsel psikoloji veya
bilişsel bilimler alanlarından birinde doktora
yapmış olmak.

2

Dil ve konuşma bozuklukları (terapisi) veya
odyoloji alanında lisans veya yüksek lisans
veya doktora derecesine sahip olmak veya
Kulak-Burun-Boğaz alanında tıpta uzmanlık
derecesine sahip olmak.

1

Kardiyoloji ana bilim dalında doçent
unvanına sahip olmak. Kardiyoloji alanında
uluslararası düzeylerde akademik araştırma
yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli
yayın
üretebilmek.Akut
perikardit
sınıflamasında elektrokardiyografik sınıflama
ve akut miyoperikarditte klinik değerlendirme
konularında çalışmalara sahip olmak.

1

Doçentliğini anatomi alanından almış
olmak.Tıp
doktoru
olmak.Uluslararası
düzeylerde araştırma yapabilmek ve
araştırmalarından
nitelikli
yayın
üretebilmek.Deney Hayvanları Uygulama ve
Etik Kursu Sertifikasına sahip olmak.

1

Kardiyoloji ana bilim dalında doçent
unvanına sahip olmak.Kardiyoloji alanında
uluslararası düzeylerde akademik araştırma
yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli
yayın üretebilmek.Transkatater aort kapak
implantasyonu, kardiyak görüntüleme ve
karotis girişimleri alanlarında bilimsel
çalışmaları olması.

1

Ekonometri alanında yüksek lisans veya
doktora yapmış olmak. Ekonometri, iktisat,
lojistik yönetimi veya uluslararası ticaret ve
lojistik bölümlerinin sayısal derslerine ilişkin
eğitim deneyimine sahip olmak.Uluslararası
ticaret ve lojistik veya lojistik yönetimi
bölümlerinde en az 3 yıl İngilizce ders vermiş
olmak.

Siyaset, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi alanlarından birinde doktora
İşletme

Siyaset Bilimi ve Kamu

Dr. Öğretim

Fakültesi

Yönetimi Bölümü

Üyesi

1

derecesi sahibi olmak. Sivil toplum, kadın
çalışmaları,

nitel

araştırma

yöntemleri

konularında araştırmaları/çalışmaları olmak
ve ders verebilmek.
Siyaset, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi alanlarından birinde doktora
İşletme

Siyaset Bilimi ve Kamu

Dr. Öğretim

Fakültesi

Yönetimi Bölümü

Üyesi

derecesi sahibi olmak.Yasama siyaseti,
1

karşılaştırmalı
araştırma

siyasi

kurumlar,

yöntemleri

nicel

konularında

araştırmaları/ çalışmaları olmak ve ders
verebilmek.
Çocuk sağlığı ve hastalıkları ana bilim
dalında uzman unvanına sahip olmak.
Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü
Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Ana Bilim Dalı

Dr. Öğretim
Üyesi

Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında
1

uluslararası düzeylerde akademik araştırma
yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli
yayın üretebilmek.Çocuk kardiyolojisi yan dal
uzmanı olmak.
Fizyoloji ana bilim dalında doktora yapmış
olmak.Fizyoloji

alanında

uluslararası

düzeylerde akademik araştırma yapabilmek
Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Dr. Öğretim

Fizyoloji Ana Bilim Dalı

Üyesi

ve
1

araştırmalarından

üretebilmek.Deney

nitelikli

yayın

hayvanı

kullanım

sertifikası sahibi olmak, moleküler teknikler
ve fizyolojideki uygulama alanları ile ilgili
sertifikası olmak, performans testleri ile ilgili
sertifikası olmak.
Nükleer

Tıp Fakültesi

Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü

Dr. Öğretim

Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı

Üyesi

tıp

uzmanı

unvanına

sahip

olmak.Nükleer tıp alanında uluslararası
1

düzeylerde akademik araştırma yapabilmek
ve

araştırmalarından

nitelikli

yayın

üretebilmek.
Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Dr. Öğretim

Fakültesi

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

Üyesi

Genel cerrahi uzmanı unvanına sahip
1

olmak.Deney Hayvanları Uygulama ve Etik
Kursu Sertifikası sahibi olmak.
Üniversitelerin

yazılım

mühendisliği,

bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri
veya bilişim alanındaki bir lisans veya
Mühendislik
Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim
Üyesi

1

yüksek lisans programından mezun olmak.
Yazılım

mühendisliği,

bilgisayar

mühendisliği, bilgisayar bilimlerinden veya
bilişimle ilgili bir alandan doktora derecesine
sahip olmak.

Sağlık
Hizmetleri
Meslek Yüksek

Kulak-Burun-Boğaz alanında tıpta uzmanlık
İlk ve Acil Yardım Programı

Dr. Öğretim
Üyesi

1

derecesine sahip olmak. Otonöroloji ve
pediatrik

otorinolaringoloji

alanlarında

bilimsel çalışmaları bulunmak.

Okulu

Psikoloji Bölümü lisans mezunu olup sosyal
Fen Edebiyat
Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Dr. Öğretim
Görevlisi

psikoloji
1

alanında

olmak,istatistik

ve

doktora

yapmış

sosyal

psikoloji

konularında ders verme deneyimine sahip
olmak.
Üniversitelerin

İngilizce Mütercim ve

Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz
Dilbilimi Bölümlerinin birinden mezun olup
Çeviri Bilim (İngilizce) , İngiliz Dili ve
Fen Edebiyat

İngilizce Mütercim ve

Dr. Öğretim

Fakültesi

Tercümanlık Bölümü

Görevlisi

1

Edebiyatı veya herhangi bir sosyal bilimler
alanında yüksek lisans yapmış, Çeviri Bilim
(İngilizce) İngiliz Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz
Dilbilimi alanlarının birinde doktora yapmış
olmak Üniversitelerde en az 10 yıl İngilizce
ders vermiş olmak.
Üniversitelerin

bilişim

sistemleri

mühendisliği, yazılım mühendisliği ya da
Mühendislik
Fakültesi

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Araştırma
Görevlisi

1

bilgisayar mühendisliği bölümlerinden lisans
derecesine sahip olmak ve belirtilen üç
bölümden birinde yüksek lisans programına
kayıtlı olmak.

Mühendislik
Fakültesi

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Araştırma
Görevlisi

Araştırma
Görevlisi

İnşaat mühendisliği bölümü mezunu olup
1

doktora yapıyor olmak.
Beslenme ve diyetetik alanında doktora
1

Ameliyathane Hizmetleri

Öğretim

Meslek

Programı

Görevlisi

Hemşirelik lisans eğitimi almış olmak. Tezli
1

Sağlık
Meslek
Yüksekokulu

yüksek lisansını hemşirelik alanında yapmış
olmak.

Yüksekokulu

Hizmetleri

yeterlilik sınavını başarılı ile tamamlamış
olmak.

Sağlık
Hizmetleri

yapı ana bilim dalında tezli yüksek lisans -

Fizyoterapi lisans mezunu olmak tezli
Fizyoterapi Programı

Öğretim
Görevlisi

1

yüksek lisansını fizyoterapi alanında yapmış
olmak. En az on yıllık fizyoterapi mesleki
tecrübesi bulunmak.
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