
 

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” 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 80 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 Yükseltme ve Atama 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 

Aranılan Nitelikler: 

1. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması. 

2. ALES’ten program alanında 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 80 puan, Türkçe eğitim 

yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen öğretim görevlileri için en az 80 

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. 

Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 

 

Fakülte 
Bölüm/ 

Ana Bilim Dalı 
Unvan Adet Aranan Nitelikler 

Tıp Fakültesi 

Dâhili Tıp Bilimleri 

Bölümü Ruh 

Sağlığı ve 

Hastalıkları Ana 

Bilim Dalı 

Prof. 1 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında doçent 

unvanına sahip olmak. Cinsel işlev bozuklukları 

alanında çalışmalara sahip olmak. Madde bağımlılığı 

tedavileri alanında tecrübesi bulunmak. 

Tıp Fakültesi 

Dâhili Tıp Bilimleri 

Bölümü Ruh 

Sağlığı ve 

Hastalıkları Ana 

Bilim Dalı 

Prof. 1 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında profesör 

unvanına sahip olmak. Klinik psikiyatri ölçekleri geçerlilik 

ve güvenilirlik çalışmaları üzerine araştırmalarda 

bulunmak. Madde bağımlılığı tedavileri alanında 

tecrübesi bulunmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Matematik Bölümü Prof. 1 

Uygulamalı matematik alanında doçent unvanına sahip 

olmak. Uluslararası düzeyde araştırma yapabilmek ve 

araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Metalurji ve 

Malzeme 

Mühendisliği 

Bölümü 

Prof. 1 

Üniversitelerin metalurji ve malzeme mühendisliği lisans 

programından mezun olmak, metalurji ve malzeme 

mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora 

derecelerine sahip olmak. Üretim metalurjisi alanında 

geniş bir altyapıya sahip olmak; özellikle sıvı çelik 

üretimi, pota metalurjisi, slab döküm ve ferronikel üretimi 

konularında akademik yayınlar yapmış olmak. Demir-

çelik üretim teknolojileri, metallerin üretiminde kimyasal 

prensipler, malzeme termodinamiği ve ikincil çelik 

metalurjisi derslerini verebilir durumda olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik ve 

Elektronik 

Mühendisliği 

Bölümü 

Prof. 1 

Doktorasını elektrik ve elektronik mühendisliğinde 

kontrol teorisi ve uygulamaları konusunda tamamlamış 

olmak. Doçentlik unvanını mühendislik bilimleri 

alanından almış olmak. Kontrol teorisinin biyomedikal 

mühendislik ve hesaplamalı sinir bilimleri alanında 

uygulamaları üzerine araştırmaları bulunmak. 



 

Mühendislik 

Fakültesi 

İmalat 

Mühendisliği 

Bölümü 

Prof. 1 

Doçentliğini mühendislik bilimleri bilim alanında almış 

olmak. Uygulamalı ve hesaplamalı katı mekaniği alanları 

ile sınır eleman ve sonlu elemanlar yöntemleri 

konularında uluslararası nitelikli akademik yayınlar 

yapmış olmak. Statik, dinamik, katı cisimler mekaniği 

temel mekanik dersleri ile elastisite, viskoelastisite ve 

sürekli ortamlar mekaniği derslerini verebilir durumda 

olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Öğretim Üyesi 

(Prof., Doç., 

Dr. Öğretim 

Üyesi) 

2 

Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği veya bilişimle ilgili 

diğer lisans programlarından mezun olmak, yine 

bilgisayar mühendisliği veya bilişimle ilgili diğer 

alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak. 

Nesne tabanlı programlama, veri tabanı tasarımı ve 

yönetimi, ayrık hesaplamalı yapılar, biçimsel diller ve 

özdevinirler, işletim sistemleri, programlama dilleri, bilgi 

güvenliği, bilgi erişimi, makina öğrenmesi, yapay zekâ, 

bilgisayar ağları veya mantıksal programlama gibi 

alanlardan birkaçında ders verebilir durumda olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Otomotiv 

Mühendisliği 

Bölümü 

Öğretim Üyesi 

(Prof., Doç., 

Dr. Öğretim 

Üyesi) 

1 

Otomotiv, makine, elektrik-elektronik ve benzer 

mühendislik dallarından birinden doktorası olmak. Hibrit 

ve elektrikli araçlar, araç dinamiği, araç kontrolü, ses ve 

titreşim ve benzer alanlarda araştırmaları, yayınları 

olmak. İlgili konularda lisans ve lisansüstü dersler 

verebilmek. 

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 

doktora derecelerini alarak mezun olmak. Makine ve 

Havacılık Mühendisliğinin yapı sistemleri ve alt 

sistemleri, yapı malzemeleri ve yapısal analizler, yapı 

mukavemeti ve titreşim ile yapısal malzeme konularında 

bilgi sahibi olmak, çalışmalar/araştırmalar yapmış olmak 

ve ders verebilmek. 

Sivil 

Havacılık 

Yüksekokulu 

Uçak Elektrik 

Elektronik Bölümü 

Öğretim Üyesi 

(Prof., Doç., 

Dr. Öğretim 

Üyesi) 

1 

Üniversitelerin, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak 

Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Elektrik 

Elektronik Mühendisliği bölümlerinden lisans, yüksek 

lisans ve doktora derecesi alarak mezun olmak. Hava 

Aracı elektronik sistemleri, kontrol sistemleri 

enstrümantasyon (sensorlar, algılayıcılar) mikro 

işlemciler vb. alanlarda lisansüstü çalışmalar yapmak. 



 

Sivil 

Havacılık 

Yüksekokulu 

Pilotaj Bölümü 

Öğretim Üyesi 

(Prof., Doç., 

Dr. Öğretim 

Üyesi) 

1 

Üniversitelerin Pilotaj, Sivil Havacılıkla ilgili 

bölümlerinden yüksek lisans veya doktora derecesi 

alarak mezun olmak. Uçak elektrik elektronik ile ilgili B.2 

ve/veya uçak gövde motor bakımı ile ilgili B1.1, B1.2, 

B1.3 lisans belgelerine sahip olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 

Bölümü 

(Fizik Grubu) 

Doçent 1 

Üniversitelerin Fizik veya Fizik Öğretmenliği lisans 

programlarından birinden mezun olmak. Fizik Ana Bilim 

dalında katı-hal fiziği alanında doktora derecesine sahip 

olmak. Doçentlik unvanını fizik alanında almış olmak. 

Katı-hal fiziği alanında teorik ve deneysel çalışmaları 

olmak, uluslararası yayın potansiyeli yüksek olmak, 

özellikle metal-yarıiletken diyot yapıları, ince film güneş 

pilleri, nanoyapı tabanlı heteroeklemler ve hidrojen 

depolama uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış 

olmak. Lisans ve lisansüstü programlarda ders vermiş 

olmak, özellikle birinci sınıf fizik derslerinde İngilizce 

eğitim vermiş olmak. 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Bölümü 

Doçent 1 

Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçent unvanına 

sahip olmak. Kalça, diz artroplastisi ve yaşam kalitesi 

üzerine etkileri konularında çalışmış olmak. Hayvan 

deneyi sertifikası sahibi olmak ve hayvan deneyleri 

konusunda tecrübeli olmak. Nano teknolojik 

biomalzemeler konusunda tecrübe sahibi ve çalışma 

yapmış olmak. Acilde ortopedik girişimler konusunda 

çalışma yapmış olmak. 

İşletme 

Fakültesi 
İktisat Bölümü Doçent 1 

Doçentlik unvanını "Mikroiktisat” alanında almış olmak. 

İşgücü ekonomisi, yükseköğretim piyasaları, göç 

ekonomisi, beşeri sermaye ve ekonomik kalkınma 

konularında uzmanlaşmış olmak ve uzmanlık 

alanlarında lisans ve lisansüstü dersler vermiş olmak. 

İşletme 

Fakültesi 

Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık 

Bölümü 

Doçent 1 

Halkla ilişkiler ve tanıtım alanında doktora yapmış 

olmak. Doçentlik unvanını reklamcılık alanında almış 

olmak. Bütünleşik pazarlama iletişimi, medya ve 

reklamcılık alanında uluslararası düzeyde yayınlara 

sahip olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Mütercim 

Tercümanlık 

Bölümü 

Doçent 1 

İngiliz dil bilim alanında doçent unvanına sahip olmak, 

dil bilim, dil bilim ve çeviri, çeviri eğitimi alanlarında 

yayın yapmış olmak. Üniversitelerin Mütercim 

Tercümanlık Bölümlerinde (İngilizce) en az 10 yıl dil 

bilim dersleri vermiş olmak 



 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Psikoloji Bölümü Doçent 1 

Uygulamalı psikoloji alanında doçent unvanına sahip 

olmak. Kişilik kuramları, stresle baş etme ve krize 

müdahale konularında ders verme deneyimine sahip 

olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Matematik Bölümü 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Matematik Bölümü lisans mezunu olmak. Uygulamalı 

matematik alanında doktorasını tamamlamış olmak. 

Sayısal analiz veya sonlu elemanlar yöntemi gibi kısmi 

türevi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri 

alanlarında çalışmalar yapıyor olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

Bölümü 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Üniversitelerin yazılım mühendisliği, bilgisayar 

mühendisliği, bilgisayar bilimleri veya bilişim alanındaki 

bir lisans veya yüksek lisans programından mezun 

olmak. Yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, 

bilgisayar bilimlerinden veya bilişimle ilgili bir alandan 

doktora derecesine sahip olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

İmalat 

Mühendisliği 

Bölümü 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Doktora çalışmasını sac metal şekillendirme işlemleri ve 

sürtünmenin etkileri konusunda yapmış olmak. Makine 

Mühendisliği lisans derecesine sahip olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Enerji Sistemleri 

Mühendisliği 

Bölümü 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Makine Mühendisliği Bölümü lisans, yüksek lisans 

mezunu olmak. Doktorasını enerji alanında yapmış ve 

ısı transferi, akışkanlar mekaniği ve yenilenebilir enerji 

alanında bilimsel araştırma yapmış olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik ve 

Elektronik Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Fakültelerin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 

lisans mezunu olmak ve ilgili ana bilim dalında tezli 

yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 

İşletme 

Fakültesi 
İktisat Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Matematik ya da Ekonometri programlarında yüksek 

lisans yapıyor olmak. Desen tanıma, makine öğrenmesi, 

algoritma, kesikli matematik konularından en az birini 

biliyor olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Matematik Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Matematik bölümü mezunu olup Matematik veya 

Uygulamalı Matematik Ana Bilim dallarında tezli yüksek 

lisans veya doktora yapıyor olmak, Matlab programı 

kullanıyor olmak. 

Sivil 

Havacılık 

Yüksekokulu 

Pilotaj Bölümü 
Araştırma 

Görevlisi 
1 

Üniversitelerin Pilotaj ve Sivil Havacılık ile ilgili Uçak 

Elektrik elektronik veya Uçak Gövde Motor Bakımı 

Bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak. Pilotaj, 

Uçak Elektrik Elektronik veya Uçak Gövde Motor Bakımı 

ile ilgili ana bilim dallarında tezli yüksek veya doktora 

yapıyor olmak. 
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