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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri 

ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı 
alınacaktır.  

BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR 
A- Profesör kadroları için 
• Profesör kadroları daimi statüdür. 
• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26’ncı maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan asgari koşullara haiz olmak. 
• https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/akademik-ilanlar adresinden ulaşılabilecek olan başvuracakları bölüm ve anabilim dalı ile başlıca araştırma 

eserini belirttikleri başvuru dilekçesi ile özgeçmiş; üç adet vesikalık fotoğraf; nüfus cüzdan sureti; resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, 
doçentlik ve diğer eğitim belgeleri; bilimsel yayınları; kongre konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve faaliyetlerini kapsayan altı (6) adet dosya ile 
tüm bu bilgileri içeren altı (6) adet CD ve birer adet yüksek lisans tezi ile doktora tezinin CD’lerini teslim etmeleri gerekmektedir. 

• Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir. 
• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır. 
• Başvurunun kabul edilebilmesi için 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesi’nin 23 üncü, 24 üncü, 25 inci ve 26 ncı maddelerde istenen şartlardan kendileriyle ilgili olan şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Adayların, 
anılan yönerge 5 inci maddesi kapsamında başvuru sırasında “Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların 
Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu”nu da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir. 

• Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. 
• Başvurular Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
B- Doçent kadroları için 
• Doçent kadroları daimi statüdedir. 
• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24’üncü maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan asgari koşullara haiz olmak. 
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• https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/akademik-ilanlar adresinden ulaşılabilecek olan başvuracakları bölüm ve anabilim dalı ile başlıca araştırma 
eserini belirttikleri başvuru dilekçesi ile özgeçmiş; üç adet vesikalık fotoğraf; nüfus cüzdan sureti; resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, 
doçentlik ve diğer eğitim belgeleri; bilimsel yayınları; kongre konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve faaliyetlerini kapsayan dört (4) adet dosya ile 
tüm bu bilgileri içeren dört (4) adet CD ve birer adet yüksek lisans tezi ile doktora tezinin CD’lerini teslim etmeleri gerekmektedir. 

• Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir.  
• Profesör unvanı olanlar doçent kadrolarına başvuramazlar. 
• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır. 
• Başvurunun kabul edilebilmesi için 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesi’nin 19 uncu, 20 nci, 21 inci ve 22 nci maddelerde istenen şartlardan kendileriyle ilgili olan şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Adayların, 
anılan yönerge 5 inci maddesi kapsamında başvuru sırasında “Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların 
Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu”nu da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir. 

• Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. 
• Başvurular Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
C- Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 
• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23’üncü maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan asgari koşullara haiz olmak. 
• https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/akademik-ilanlar adresinden ulaşılabilecek olan başvuracakları bölüm ve anabilim dalı ile başlıca araştırma 

eserini belirttikleri başvuru dilekçesi ile özgeçmiş; üç adet vesikalık fotoğraf; nüfus cüzdan sureti; resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, 
doçentlik ve diğer eğitim belgeleri; bilimsel yayınları; kongre konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve faaliyetlerini kapsayan dört (4) adet dosya ile 
tüm bu bilgileri içeren dört (4) adet CD ve birer adet yüksek lisans tezi ile doktora tezinin CD’lerini teslim etmeleri gerekmektedir. 

• Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir.  
• Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar. 
• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır. 
• Başvurunun kabul edilebilmesi için 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesi’nin 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddelerde istenen şartlardan kendileriyle ilgili olan şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 
Adayların, anılan yönerge 5 inci maddesi kapsamında başvuru sırasında “Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan 
Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu”nu da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir. 

• Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. 
• Başvurular Üniversitemizin ilgili Fakültesine şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
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D- Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim Görevlisi kadroları için 
• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31’inci maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
• ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan (Yabancı Diller Yüksekokulu 

öğretim görevliliği kadrosuna başvuru için alanında en az 80 puan) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Merkezi 
sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır. 
• Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine 

eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. 
• Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.  
• Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında: 03.10.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi 

Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik Değişikliği Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümleri uygulanacaktır.  

Başvurularda İstenen Belgeler 
• Başvurulan unvan, birim, bölüm (varsa anabilim/program adı), kendi e-posta, telefon ve adres bilgilerini de içeren tarihli ve imzalı dilekçe, 
• Özgeçmiş, 
• Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge, 
• Lisans diploması ve transkript (aslı veya aslı gibidir onaylı), 
• Tezli Yüksek lisans diploması / doktora diploması ve transkript belgesi (aslı veya aslı gibidir onaylı), 
• Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından düzenlenen denklik belgesi, 
• Halen öğrenci olanlardan öğrenci belgesi (Tezli Yüksek Lisans veya Doktora), 
• İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf), 
• ALES sonuç belgesi (internet çıktısı), 
• YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavın sonuç belgesi (internet çıktısı), 
• Adli sicil kaydının olmadığına dair belge, 
• Nüfus cüzdan fotokopisi, 
Not: Ön değerlendirme sonucu, giriş sınavı ve sınav sonuç ilan tarihlerini içeren takvim ilanımız yayımlandıktan sonra 

https://www.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde ve ilgili fakültelerin web adreslerinde duyurulacaktır. 
Başvurular ilgili fakültelere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. 
Postada meydana gelen gecikme nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
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E- Öğretim Üyesi dışındaki Araştırma Görevlisi kadroları için 
• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50’inci maddesinin (d) fıkrası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları 

taşımak. 
• Başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak. 
• ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir 

sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme 
aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır. 
• Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.  
• Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine 

eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. 
Başvurularda İstenen Belgeler 
• Başvurulan unvan, birim, bölüm (varsa anabilim/program adı), kendi e-posta, telefon ve adres bilgilerini de içeren tarihli ve imzalı dilekçe, 
• Özgeçmiş, 
• Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge, 
• Lisans diploması ve transkript aslı veya aslı gibidir onaylı fotokopisi, 
• Mezuniyet belgelerinin ve transkript belgelerinin aslı veya aslı gibidir onaylı fotokopisi, 
• Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından düzenlenen denklik belgesi, 
• Öğrenci belgesi (Tezli Yüksek Lisans veya Doktora), 
• İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf), 
• ALES sonuç belgesi (internet çıktısı), 
• YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavın sonuç belgesi (internet çıktısı), 
• Adli sicil kaydının olmadığına dair belge, 
• Nüfus cüzdan fotokopisi, 
Not: Ön değerlendirme sonucu, giriş sınavı ve sınav sonuç ilan tarihlerini içeren takvim ilanımız yayımlandıktan sonra 

https://www.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde ve ilgili fakültelerin web adreslerinde duyurulacaktır. 
Başvurular ilgili fakültelere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. 
Postada meydana gelen gecikme nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
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SIRA FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM 
DALI UNVAN KAD. 

DER. ADET İHTİYAÇ VE HİZMET GEREKLERİ DOĞRULTUSUNDA 
ARANAN NİTELİKLER 

1 Eğitim 
Bilimleri Temel Eğitim Okul Öncesi 

Eğitimi Profesör 1 1 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında tezli yüksek lisans ve doktora 
yapmış olmak. Okul öncesi dönemdeki çocukların bilişsel stilleri, 
ahlaki ve sosyal kural algıları, anne babalarının ebeveynliğe 
yönelik öz yeterlikleri konularında çalışmalar yapmış olmak. 

2 Sağlık 
Bilimleri 

Beslenme ve 
Diyetetik 

Beslenme 
Bilimleri Profesör 1 1 

Diyetisyen unvanına sahip olmak. Doçentlik unvanını Beslenme 
ve Diyetetik alanında almış olmak. Beslenme Bilimleri, Toplum 
Beslenmesi ve Epidemiyolojisi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi 
alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 

3 Eğitim 
Bilimleri Eğitim Bilimleri 

Rehberlik ve 
Psikolojik 

Danışmanlık 
Doçent 2 1 

Yüksek lisans, doktora ve doçentlik unvanını Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık alanından almış olmak. Aile danışmanlığı 
alanında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verme 
yeterliğine sahip olmak. 

4 Sağlık 
Bilimleri Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Doçent 3 1 Travma, Bilinçli farkındalık ve kendini yetiştirme konularında 

teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmış olmak. 

5 Siyasal 
Bilgiler İşletme Üretim Yönetimi 

ve Pazarlama Doçent 2 1 
Doçentl k unvanını Pazarlama alanında almış̧ olmak. 
Sürdürüleb l rl k ve materyal zm alanında çalışmalar yapmış̧ 
olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak. 

6 Tıp Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Plastik, Estetik ve 
Rekonstrüktif 

Cerrahi 
Doçent 1 1 

Doçentlik unvanını Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi 
alanında almış olmak. Malign melanom, flep sağkalımı ve 
fizyolojisi, kök hücre uygulamaları ve skar fizyolojisi alanlarında 
deneysel çalışmalar yapmış olmak. 

7 Tıp Dahili Tıp 
Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 1 

Göğüs Hastalıklarında Doçent unvanına sahip olmak. Türkiye ve 
Avrupa Yeterlilik (Board ve HERMES) sınavlarında başarılı 
olmak. Otofloresan bronkoskopi ile senkron tümör araştırması 
alanında çalışması bulunmak. 

8 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Pedodonti Dr. Öğr. 
Üyesi 3 1 

Doktora veya uzmanlığını Pedodonti anabilim dalında yapmış 
olmak. Dental travma, çocukların bilişsel seviyesi, toplum halk 
sağlığı ve optik koherens tomografi ile görüntüleme konularında 
çalışma yapmış olmak. 
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9 Eğitim 
Bilimleri Özel Eğitim Zihin Engelliler 

Eğitimi 
Dr. Öğr. 

Üyesi 3 1 

Doktorasını Zihin Engelliler Eğitimi alanında yapmış olmak. 
Otizmli bireylerin eğitimi ve kaynaştırma uygulamaları 
konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliğine 
sahip olmak. 

10 Eğitim 
Bilimleri Eğitim Bilimleri 

Eğitim 
Programları ve 

Öğretim 

Dr. Öğr. 
Üyesi 3 1 

Yüksek lisans ve doktorasını Eğitim Programları ve Öğretim 
alanında yapmış olmak. Akademik duygular, aktif vatandaşlık, öz 
yeterlik, program değerlendirme konularında çalışmaları olmak. 
İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak. 

11 Eğitim 
Bilimleri Temel Eğitim Okul Öncesi 

Eğitimi 
Dr. Öğr. 

Üyesi 3 1 

Yüksek lisans ve doktorasını Okul Öncesi Eğitimi alanında 
yapmış olmak. Sosyal-duygusal gelişim, erken çocuklukta 
yürütücü işlevler konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce 
ders verme yeterliğine sahip olmak. 

12 Hukuk Kamu Hukuku Anayasa Hukuku Dr. Öğr. 
Üyesi 3 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olup Kamu Hukuku Anabilim Dalında 
Doktora yapmış olmak. Anayasa Hukuku alanında çalışmalar 
yapmış olmak. 

13 Hukuk Kamu Hukuku Mali Hukuk Dr. Öğr. 
Üyesi 3 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olup Kamu Hukuku Anabilim Dalında 
Doktora yapmış olmak. Mali Hukuk alanında çalışmalar yapmış 
olmak. 

14 
Mühendislik 

ve Doğa 
Bilimleri 

Moleküler 
Biyoloji ve 

Genetik 
Genetik Dr. Öğr. 

Üyesi 3 1 
Biyoremediasyon ve metal bazlı antitümör ilaç tasarımı 
konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verme 
yeterliliğine sahip olmak. 

15 
Mühendislik 

ve Doğa 
Bilimleri 

Elektrik 
Elektronik 

Mühendisliği 
Elektronik Dr. Öğr. 

Üyesi 4 1 
Çoklu radyo frekans kaynaklarından enerji hasatlanması, enerji 
hasatlama haberleşme sistemlerinin modellenmesi, pil şarj zamanı 
ve modülasyonun etkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

16 
Mühendislik 

ve Doğa 
Bilimleri 

Matematik 
Analiz ve 

Fonksiyonlar 
Teorisi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 4 1 Matematik alanında doktora yapmış olmak. Toplanabilirlik ve 

Tauber Teorisi konusunda yayınları bulunmak. 

17 Sağlık 
Bilimleri Hemşirelik Hemşirelikte 

Yönetim 
Dr. Öğr. 

Üyesi 3 1 

Hemşirelikte Yönetim Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans ve 
doktora yapmış olmak. Çalışma hayatında toplumsal cinsiyet 
rolleri, kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığı, kişilik özellikleri 
konularında çalışmalar yapmış olmak. 
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18 
Sanat, 

Tasarım ve 
Mimarlık 

Görsel İletişim 
Tasarımı 

Görsel İletişim 
Tasarımı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 4 1 Animasyon alanında kuramsal ve pratik çalışmaları olmak. 

Programlama dersi verebiliyor olmak. 

19 Siyasal 
Bilgiler Maliye Maliye Teorisi Dr. Öğr. 

Üyesi 4 1 Kurumsal yapı ile kamu maliyesi ilişkisi üzerine çalışmaları 
olmak. 

20 Tıp Dahili Tıp 
Bilimleri 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları 

Dr. Öğr. 
Üyesi 2 1 

Çocuk Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmak. Santral venöz katater 
yerleşiminin yatak başı ultrasonografik tespitinde ve trakeostomili 
hastalarda aile geri dönüşleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

21 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Endodonti 

Öğretim 
Görevlisi 

(Uygulamalı 
Birim) 

4 1 
Doktora veya uzmanlığını Endodonti anabilim dalında yapmış 
olmak. Kanal Dolgu Maddelerinin Sitotoksisiteleri ve Hücre 
Kültürü yöntemi üzerine çalışma yapmış olmak. 

22 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Protetik Diş 
Tedavisi 

Öğretim 
Görevlisi 

(Uygulamalı 
Birim) 

4 1 

Doktora veya uzmanlığını Protetik Diş Tedavisi anabilim dalında 
yapmış olmak. Diş Hekimliği Fakültesi’nde en az 2 yıl çalışmış 
olmak. YDS, YÖK-DİL (ya da eşdeğer sınavlardan) en az 85 puan 
almış olmak. 

23 
Mühendislik 

ve Doğa 
Bilimleri 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Bilgisayar 
Yazılımı 

Öğretim 
Görevlisi 

(Uygulamalı 
Birim) 

5 1 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden lisans mezunu olmak ve 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde tezli yüksek lisans mezunu 
olmak. 

24 Rektörlük 

Tütün ve Tütün 
Mamülleri Analiz, 

Araştırma ve 
Geliştirme 

Laboratuarı- 

 

Öğretim 
Görevlisi 

(Uygulamalı 
Birim) 

5 1 

Üniversitelerin Kimya ya da Kimya Mühendisliği bölümlerinin 
birinden lisans mezunu olup bu alanların birinde tezli yüksek 
lisans yapmış olmak, ISO17025:2017 eğitimi almış veya bu 
akreditasyona sahip bir laboratuvarda çalışmış olmak 
(belgelendirmek koşulu ile), gaz kromatograf (GC) eğitimi almış 
olmak veya bu cihazı en az 1 yıl kullandığını belgelemek, YDS, 
YÖK-DİL (ya da eşdeğer sınavlardan) en az 80 puan almış olmak. 

25 Edebiyat Bilgi ve Belge 
Yönetimi 

Arşivcilik Araştırma 
Görevlisi 

5 1 Bilgi ve Belge Yönetimi lisans mezunu olmak. Bilgi ve Belge 
Yönetimi alanında doktora yapıyor olmak. 
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26 Edebiyat Doğu Dilleri ve 
Edebiyatları 

Fars Dili ve 
Edebiyatı 

Araştırma 
Görevlisi 

5 1 
Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış 
olmak. Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında doktora yapıyor 
olmak. 

27 Edebiyat Psikoloji Gelişim 
Psikolojisi 

Araştırma 
Görevlisi 

5 1 Gelişim Psikolojisi veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

28 Edebiyat Psikoloji Klinik Psikolojisi Araştırma 
Görevlisi 5 1 Klinik Psikoloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

29 
Mühendislik 

ve Doğa 
Bilimleri 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Bilgisayar 
Yazılımı 

Araştırma 
Görevlisi 5 1 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden lisans mezunu olmak ve 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde tezli yüksek lisans yapıyor 
olmak. 

30 
Mühendislik 

ve Doğa 
Bilimleri 

Biyomühendislik Biyomühendislik Araştırma 
Görevlisi 

4 1 
Biyomühendislik Bölümü lisans mezunu olmak ve 
Biyomühendislik anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor 
olmak. 

31 
Mühendislik 

ve Doğa 
Bilimleri 

Elektrik-
Elektronik 

Mühendisliği 

Kontrol ve 
Kumanda 
Sistemleri 

Araştırma 
Görevlisi 5 1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve Kontrol Mühendisliği 
Bölümlerinden lisans mezunu olmak ve bu bölümlerin birinde 
tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

32 
Mühendislik 

ve Doğa 
Bilimleri 

İnşaat 
Mühendisliği Mekanik 

Araştırma 
Görevlisi 5 1 

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve İnşaat 
Mühendisliği Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor 
olmak. 

33 
Sanat, 

Tasarım ve 
Mimarlık 

Görsel İletişim 
Tasarımı 

Görsel İletişim 
Tasarımı 

Araştırma 
Görevlisi 5 1 

Grafik Tasarımı alanında sanatta yeterlilik öğrenimi görüyor 
olmak. Desen ve illüstrasyon alanlarında yayınlanmış ya da 
sergilenmiş eserleri olmak. 

34 Turizm Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları

Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları 

Araştırma 
Görevlisi 

5 1 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunu olmak. 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları programında yüksek lisans 
yapıyor olmak. 
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