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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 
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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 

Tıp Fakültesi 
Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü 
Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim 

Dalı 
Prof. 1 

Eczacılık fakültesi lisans mezunu olmak. Farmakoloji alanında 
doktora yapmış olmak.Tıbbi farmakoloji alanında uluslararası 
düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından 
nitelikli yayın üretebilmek. 

Tıp Fakültesi 
Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü 
İç Hastalıkları Anabilim Dalı 

Prof. 1 
İç hastalıkları alanında uzmanlık derecesine sahip olmak. İç 
hastalıkları alanında uluslararası düzeylerde akademik araştırma 
yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Matematik Bölümü Prof. 1 

Uygulamalı matematik alanında doçent unvanına sahip olup finansal 
matematik alanında da araştırma yapmış olmak. Uluslararası 
düzeyde araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın 
üretebilmek. 
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Mühendislik 
Fakültesi 

Kimya Mühendisliği Bölümü Prof. 1 
Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik derecelerini kimya 
mühendisliği alanında almış olmak.Alev aerosol prosesleri tasarımı, 
yanma ve reaksiyon mühendisliği alanlarında uzman olmak. 

Güzel Sanatlar, 
Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 
Mimarlık Bölümü Prof. 1 Mimarlık lisans programı mezunu olmak. 

Sivil Havacılık 
Yüksekokulu 

Uçak Gövde Motor Bakımı 
Bölümü 

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

1 

Üniversitelerin havacılık ve uzay mühendisliği, uzay mühendisliği, 
uçak mühendisliği veya makine mühendisliği bölümlerinden lisans, 
yüksek lisans ve/veya doktora derecelerini alarak mezun olmak. 
Makine ve havacılık mühendisliğinin yapı sistemleri ve alt 
sistemleri, yapı malzemeleri, yapı mukavemeti ve korozyon, çatlak 
muayenesi, metal ve kompozit malzeme üretim teknikleri 
konularında çalışmalar/araştırmalar yapmış olmak ve ders 
verebilmek 

Sivil Havacılık 
Yüksekokulu 

Uçak Elektrik Elektronik Bölümü
Öğretim Üyesi 
(Prof, Doç, Dr. 
Öğretim Üyesi)

1 

Üniversitelerin uçak elektrik elektronik, elektrik elektronik 
mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, mekatronik 
mühendisliği veya bilgisayar mühendisliği bölümlerinden lisans, 
yüksek lisans ve/veya doktora derecesi alarak mezun olmak. Hava 
aracı elektronik sistemleri, kontrol sistemleri, enstrümantasyon, hava 
aracı veri yolları, yazılım yönetim kontrolü ve dijital teknikler 
konularında araştırma yapabilmek, ders verebilmek ve deneyler 
hazırlayabilmek. 

Sivil Havacılık 
Yüksekokulu 

Havacılık Yönetimi Bölümü 
Öğretim Üyesi 
(Prof, Doç, Dr. 
Öğretim Üyesi)

1 

Üniversitelerin sivil hava ulaştırma işletmeciliği, havacılık yönetimi 
veya işletme bölümlerinden lisans, yüksek lisans ve/veya doktora 
mezunu olmak. İşletme Bölümünden doktora derecesine sahip 
olanlar için doktorasını yönetim ve organizasyon alanında yapmış 
olmak. 



25/8/2021             ÇARŞAMBA 
ÇEŞİTLİ 

7888            (EBYS-DİSKET) 
SALİH 

4 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Sosyal Bilimler Ortak Dersler 
Bölümü 

Doçent 1 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi veya Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 
alanlarında, yüksek lisans (tezli) veya doktora yapmış olmak. 
Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında doçent unvanına 
sahip olmak. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini vermiş olmak. 

Güzel Sanatlar 
Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 

Tekstil ve Moda Tasarımı 
Bölümü 

Doçent 1 
Fakültelerin tekstil ve moda tasarımı ile ilgili bölümlerden lisans 
mezunu olmak. Moda tasarımı alanında doktorasını tamamlamış ve 
tasarım temel alanında doçentlik unvanı almış olmak. 

Güzel Sanatlar 
Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
Bölümü 

Doçent 2 
Lisans ve/veya lisansüstü derecelerini iç mimarlık ve çevre tasarımı 
ve/veya sanat, tasarım ve mimarlık alanında almış olmak. İç 
mimarlık bilim alanında doçentlik unvanını almış olmak. 

Güzel Sanatlar 
Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
Bölümü 

Doçent 1 
Lisans ve/veya lisansüstü derecelerini iç mimarlık ve çevre tasarımı 
ve/veya kentsel tasarım ve peyzaj mimarlık alanında almış olmak. 
Mimarlık bilim alanında doçentlik unvanını almış olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği Bölümü 

Doçent 1 

Üniversitelerin metalurji ve malzeme mühendisliği lisans 
programından mezun olmak ve doçentlik unvanını malzeme ve 
metalurji mühendisliği alanında almış olmak. Yüzey kaplamaları ve 
ısıl işlem konularında akademik yayınlar yapmış olmak. Temel 
malzeme bilimi, metal malzemeler, faz dönüşümleri, katılaşma 
süreçleri, malzeme karakterizasyonu, metallerin korozyonu ve 
oksidasyonu derslerini verebilir durumda olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü 
Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Anabilim Dalı 
Doçent 1 

Kadın hastalıkları ve doğum anabilim dalında doçent unvanına sahip 
olmak. Kadın hastalıkları ve doğum alanında uluslararası düzeylerde 
akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın 
üretebilmek. Laparoskopik cerrahi ile ilgili bilimsel çalışma ve 
cerrahi deneyime sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü 

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
Doçent 1 

İç hastalıkları ana bilim dalında doçent unvanına sahip 
olmak.Gastroenteroloji alanında uluslararası düzeylerde akademik 
araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın 
üretebilmek. 
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Mühendislik 
Fakültesi 

Endüstri Mühendisliği Bölümü Doçent 1 

Lisans derecesini endüstri mühendisliği alanında almış olmak. 
yüksek lisans ve doktora derecelerinde yöneylem araştırması 
ve/veya endüstri mühendisliği alanında çalışmış olmak ve bu 
alanlarda araştırma, uluslararası bilimsel dergilerde nitelikli yayınlar 
yapmış ve ilgili alanlarda ders vermiş olmak. 

İşletme Fakültesi 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 

Bölümü 
Doçent 1 

Temel eğitim alanında doçent unvanına sahip olmak. 
Yükseköğretimde Öğretim Yöntemleri: Ters yüz öğrenme, Akran 
öğretimi, İşbirliğine dayalı öğretim konularında araştırmaları ve 
nitelikli yayınları olmak. 

Güzel Sanatlar, 
Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 
Mimarlık Bölümü 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 

Mimarlık bölümü mezunu olmak, mimarlık alanında yüksek lisans 
ve doktora derecesine sahip olmak. 
Mimarlık alanında, lisans ve yüksek lisans düzeyinde teorik, 
uygulamalı ders ve mimari tasarım stüdyo dersi yürütme deneyimi 
olmak. 

Güzel Sanatlar, 
Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 
Grafik Tasarımı Bölümü 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 
Doktorasını grafik tasarımı alanında yapmış olmak. Üniversitelerin 
ilgili bölümlerinde bilgisayar destekli tasarım ve web tasarımı 
dersleri yürütmüş olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Fizik ana bilim dalında doktora derecesine sahip olmak.Alanındaki 
ve/veya disiplinler arası alanlardaki yetkinliğini seçkin uluslararası 
dergilerde yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası 
atıflarla gösterebilmek. 
İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

İngilizce Mütercim ve 
Tercümanlık Bölümü 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Çeviri Bilim (İngilizce), İngiliz 
Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi bölümlerinin birinden lisans 
diplomasına sahip olmak. 
Yüksek lisans ve doktora derecelerini İngilizce Mütercim ve 
Tercümanlık, Çeviri Bilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, 
İngiliz Kültürü ve Edebiyatı veya İngiliz Dilbilimi alanlarından 
birinden almış olmak. Çeviri dersi vermiş olmak. 
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Mühendislik 
Fakültesi 

Mekatronik Mühendisliği 
Bölümü 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 

Üniversitelerin mekatronik mühendisliği (tercih nedeni), makina 
mühendisliği, programlarından mezun olmak, mekatronik 
mühendisliği ile doğrudan ilgili alanlardan birinde doktora 
derecesine sahip olmak Mekatronik bileşenler ve enstrumentasyon, 
robotik sistemler, dinamik sistemler mekatronik kontrol sistemleri 
analiz ve tasarımı, ,yapay zeka ve makina öğrenmesi, otonom 
taşıtlar, endüstriyel otomasyon, hidrolik, pnömatik gibi alanlardan 
bir veya bir kaçında araştırma deneyimi olmak ve ders verebilir 
durumda olmak. 

Güzel Sanatlar 
Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 
Endüstriyel Tasarım 

Dr. Öğretim 
Görevlisi 

1 

Endüstri ürünleri tasarımı/endüstriyel tasarım bölümü lisans mezunu 
olup ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak. 
En az 3 yıl bir üniversitenin ilgili bölümünde tam zamanlı öğretim 
elemanı kadrosunda çalışmış olmak. Tasarım alanında insan- 
bilgisayar etkileşimi ve teknoloji odaklı tasarım konularında 
uzmanlaşmış olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

İngiliz Dili ve Edebiyatı 
Dr. Öğretim 

Görevlisi 
1 

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini İngiliz dili ve edebiyatı 
alanında almış olmak. Üniversitelerde en az 5 yıl İngilizce ders 
vermiş olmak. 

Yabancı Diller 
Yüksekokulu 

Temel İngilizce ve Modern Diller 
Bölümleri 

Öğretim 
Görevlisi 

15 

Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili 
ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim 
Tercümanlık, Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinin birinden lisans 
mezunu olmak ve tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak. 

Güzel Sanatlar 
Tasarım 

ve Mimarlık 
Fakültesi 

Tekstil ve Moda Tasarımı 
Bölümü 

Öğretim 
Görevlisi 

1 

Fakültelerin Tekstil ve Moda Tasarımı ile ilgili bölümlerinden lisans 
mezunu olmak ve moda tasarımı alanında tezli yüksek lisans 
eğitimini tamamlamış olmak. 
Tasarım alanı ile ilgili bir doktora programına kayıtlı olmak. Alana 
yönelik bilgisayar destekli çizim ve tasarım programlarını etkin 
şekilde kullanabilmek ve lisans düzeyinde ders vermiş olmak 
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Fen Edebiyat 

Fakültesi 

İngilizce Mütercim ve 

Tercümanlık Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Üniversitelerin İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Çeviri Bilim 

(İngilizce), İngiliz Dil Bilimi Bölümlerinin birinden lisans 

diplomasına sahip olup, aynı bölümlerden birinde yüksek lisans 

programına kayıtlı olmak. 

Sivil Havacılık 

Yüksekokulu 
Pilotaj Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Üniversitelerin Pilotaj bölümlerinden mezun olmak veya havacılık, 

havacılık ve uzay, uçak veya uçak ve uzay bölümlerinden mezun 

olup en az PPL tercihen ATPL lisansına sahip olmakMühendislik 

lisans derecesine sahip olup da PPL veya tercihen ATPL lisanslarına 

sahip olmak. Üniversitelerin sivil havacılık yüksekokulu, uçak 

motor gövde veya uçak elektrik ve elektronik bölümü mezunu olup 

pilotaj PPL lisansına tercihen ATPL lisansına sahip olmak.Yukarıda 

belirtilen bölümlerin herhangi birinde yüksek lisans veya doktora 

eğitimine devam ediyor olmak. 

Sivil Havacılık 

Yüksekokulu 

Uçak Elektrik ve Elektroniği 

Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Uçak elektrik ve elektroniği, elektrik- elektronik mühendisliği, 

elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği veya elektronik ve 

haberleşme mühendisliği bölümü lisans mezunu olup bu alanların 

birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

Güzel Sanatlar 

Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 

Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

İç mimarlık ve çevre tasarımı veya iç mimarlık bölümü lisans 

mezunu olup ilgili anabilim dallarından birinde lisansüstü programa 

kayıtlı olmak. 
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