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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun, 12/06/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün 
Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 17/12/2019 tarih ve 35/1 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyesi 
alınacaktır. 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalına alınacak olan “Doktor öğretim üyesi” Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Enstitümüze 
tahsis edilen YÖK GELECEK PROJESİ “Öncelikli ve Özellikli Alanlar Kontenjanları” kapsamında istihdam edilecektir. 

1- İstenen Belgeler: 
a) Profesör kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet 

öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 
(altı) nüsha CD/flash bellek ekleyerek (Profesör adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca 
araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.) 

b) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 
adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri 
içeren 4 (dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri 
gerekmektedir. 

2- Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir. 
3- Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi 
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 17/12/2019 tarih ve 
35/1 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Kanun ve Yönetmelikler ve belgeler http://www.iyte.edu.tr adresinden 
temin edilebilir.) 

4- Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 
5- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
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BİRİMİ ANABİLİM DALI UNVAN ADET DERECE AÇIKLAMA 

Mimarlık 
Fakültesi Mimarlık Doktor Öğretim 

Üyesi 1 4 

Lisans eğitimini Mimarlık veya İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimini Mimarlık 
veya İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamış olmak. 
Betonarme yapıların deprem performansı, onarım ve 
güçlendirilmesi konuları üzerinde çalışmaları olmak. 
Tarihi yığma ve betonarme yapıların yapı sağlığının 
izlenmesi üzerine çalışmaları olmak. Yapı Mühendisliği 
alanında uluslararası bilimsel çalışmalara, yayınlara ve 
tercihen iş deneyimine sahip olmak. 

Mimarlık 
Fakültesi 

Şehir ve Bölge 
Planlama 

Doktor Öğretim 
Üyesi 1 3 

Şehir ve Bölge Planlama veya Mimarlık alanında lisans ve 
kentsel tasarım alanında lisansüstü derecesi veya 
dereceleri olmak. Kentsel Morfoloji, Kentsel Tasarım, 
Kentsel Dönüşüm ve Kamusal Mekan alanlarıyla ilişkili 
ulusal/ uluslararası araştırmalara ve uluslararası yayınlara 
sahip olmak. Temel Tasarım konusunda çalışmaları olmak 
bu alanda lisans ve lisansüstü ders verme deneyimine 
sahip olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Elektrik- Elektronik 
Mühendisliği 

Doktor Öğretim 
Üyesi  

(Öncelikli Alan) 
1 3 

YÖK GELECEK PROJESİ kapsamında istihdam edilmek 
üzere Büyük Veri ve Veri Analitiği alanında bilimsel 
çalışmaları olmak 

Mühendislik 
Fakültesi Biyomühendislik Profesör 1 1 

Biyomedikal Mühendisliği alanında doktora derecesine 
sahip olmak. Doktorasını yurtdışında yapmış olmak. 
Doktora sonrası yurtdışı araştırma tecrübesine sahip 
olmak. Doçentliğini Biyomühendislik ya da Biyomedikal 
Mühendisliği alanından almış olmak. Ağırlıksız ortam 
biyolojisi, kemik rejenerasyonu, kök hücre karar 
mekanizmaları, kök hücre ve kanser hücrelerinin mekanik 
sinyallerle uyarılması ve manyetik levitasyon tabanlı 
hücre / doku mühendisliği çalışmaları yapıyor olmak. 
Belirtilen çalışma konularında proje yürütücülüğü yapmış, 
yapıyor olmak ve uluslararası yayınlara sahip olmak. 
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Mühendislik 
Fakültesi 

Biyomühendislik 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 3 

Hesaplamalı Kimya ve Biyoloji” veya “Hesaplamalı Bilim 
ve Mühendislik” alanında doktora derecesine sahip olmak. 
Yüksek lisansını ve doktorasını yurtdışında yapmış olmak. 
Doktora sonrası en az 2 yıl yurtdışı araştırma tecrübesine 
sahip olmak. Çok değişkenli kimyasal ve biyolojik 
verilerin bilgisayar yardımıyla analiz edilerek 
anlamlandırılması, ileri malzemelerin biyolojik çevre ile 
olan etkileşimlerinin deneysel ve hesaplamalı yöntemlerle 
karşılaştırmalı olarak incelenmesi, biyomedikal 
nanomalzemelerin toksisitelerinin tasarım aşamasında 
hesaplamalı tahminlerinin yapılması, yapıözellik 
korelasyonuna dayanarak istenilen özelliklere sahip yeni 
malzemelerin tasarlanması ve biyoinformatik-
kemoinformatik alanlarında çalışmalar yapıyor olmak. 
Belirtilen çalışma konularında proje yürütücülüğü 
deneyimine sahip olmak ve uluslararası yayınlara sahip 
olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Makine Mühendisliği Profesör 1 1 

Makina Mühendisliği bilim alanında doçentlik derecesine 
sahip olmak.  
Kompozit malzeme mekaniği, yapısal tasarım ve 
optimizasyonu, boyutsal kararlılık, kompozitlerin yorulma 
ömrü için optimum tasarımı, ileri mühendislik matematiği 
uygulamaları, integral dönüşüm tekniklerinin kırılma 
mekaniği problemlerine uygulanması, stokastik yöntemler 
ile mühendislik mekaniği problemlerinin çözümlemeleri 
konularında çalışan ve uluslararası düzeyde yayınları 
olmak. 
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Mühendislik 
Fakültesi 

Makine Mühendisliği 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 5 

Deneysel akışkanlar mekaniği, akış kontrol , aerodinamik 
ve itki yönlendirmesi, jet çarpma akışları ve bunların 
atomizasyonu ve akış kontrol cihazlarının aero-akustik 
karakteristiklerinin belirlenmesi gibi alanlarda çalışmaları 
veya patentleri ve uluslararası düzeyde yayınları olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Makine Mühendisliği 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 5 

Biyomalzemeler, bunların yüzey kalitesinin incelenmesi, 
hücre-metalik yüzey etkileşiminin incelenmesi, plastik 
deformasyon görmüş yüzeylere hücre tutunumunun 
incelenmesi, biyomalzemelerin üretimi, biyo-uyumluluk 
testleri veya modellenmesi gibi alanlarda çalışmaları ve 
uluslararası düzeyde yayınları olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Gıda Mühendisliği 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 5 

Doktorasını Gıda Mühendisliği alanında yapmış olmak. 
Isıl olmayan gıda prosesleri, uyarlamalı sinirsel bulanık 
çıkarım sistemi, yapay sinir ağları, gıda ve tarımsal yan 
ürünlerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi 
konularında çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak. Gıda 
Mühendisliği teori ve ilkeleri ile ilgili, özellikle akışkanlar 
mekaniği, ısı transferi, kütle transferi, temel işlemler gibi 
lisans derslerini vermiş olmak. 

Fen Fakültesi Kimya 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 4 

Lisans ve doktora derecelerini Kimya dalından almış 
olmak.  
Organik, inorganik,  iyonik sıvılar nanoparçacıklar ve sıvı 
kristal malzemelerin sentez ve karakterizasyonu ile ilgili 
konularda araştırmalar yapmış olmak ve bu çalışmalardan 
uluslararası hakemli ve yüksek etki faktörlü dergilerde 
yayımlanmış makaleleri olmak. Biyoorganik Kimya 
alanında yurt dışında eğitim veya araştırma deneyimine 
sahip olmak, Nanoparçacıkların ışık ile etkileşimleri 
konusunda yayınları olmak. 
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Fen Fakültesi Fotonik Doktor Öğretim 
Üyesi 1 5 

Elektrik Mühendisliği alanında yüksek lisans ve 
Bilgisayar Mühendisliği alanında yurtdışı doktora 
Derecesine sahip olmak.  
Yenilikçi CMOS/MEMS aygıt tasarım fabrikasyon ve 
karakterizasyonu konularında deneyimli olmak ve 
uluslararası hakemli dergilerde yayın sahibi olmak. 
Lisansüstü tez danışmalığı yapma ve lisans ve lisansüstü 
ders verme deneyimi olmak. 

Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve 
Genetik Profesör 1 1 

Mikrobiyoloji ve Moleküler Tıp alanında doktora yapmış 
olmak.  
Biyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Doğal 
antimikrobiyaller, antibiyotik direnci olan bakteriler ve 
proteomiks konularında araştırmaları ve uluslararası 
yayınları bulunmak. Moleküler genetik, Mikrobiyoloji, 
Mikrobiyal genetik ve Mikrobiyal fizyoloji alanlarında 
lisans ve lisansüstü dersler vermiş olmak. 

Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve 
Genetik 

Doktor Öğretim 
Üyesi 1 4 

Bütünleştirici ve Hücresel Moleküler Biyoloji alanında 
doktora yapmış olmak. Kanser, yaşlanma ve metabolizma 
alanlarında nitelikli çalışmaları ve uluslararası yayınları 
olmak.  
Doktora sonrası en az beş yıl araştırma tecrübesi olmak. 

 11017/1/1-1 
—— • —— 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Enstitümüzün aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

GENEL ŞARTLAR 
1- Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir. 
2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. 
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3- ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını 
kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

4- Yabancı Dil Sınav Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları (YDS veya 
YÖKDİL) veya eşdeğerliği (ÖSYM) tarafından kabul edilen sınavlar) (Enstitü Senatomuzun 17/12/2019 tarih ve 35/1 sayılı Kararı uyarınca) gereken 
puanları almış olmak. 

5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olmak gerekir. 
6- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 

100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemi eşdeğerliğine yükseköğretim 
kurumlarının senatoları karar verir. 

7- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartlara 
uymayan başvurular, süresi içerisinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular, onaylı istenmesine rağmen onaysız belgelerin 
olduğu başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir. Gönderilen evraklar iade edilmeyecektir. 

8- Enstitümüzdeki ilanlarda adaylar, ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler. Aynı anda birden fazla kadroya başvuran adayların 
başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

9- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların 
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 

10- Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. İlanımıza ve ilgili yönetmelik ve kararlara http://www.iyte.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. 
Enstitümüz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Enstitümüz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde 
olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: http://www.iyte.edu.tr/ dir. 

İSTENEN BELGELER 
1- Dilekçe ve Başvuru Formu ( https://personel.iyte.edu.tr/veriler/ ) adresinde yer alan öğretim görevlisi dilekçe ve başvuru formunu kullanınız) 
2- Özgeçmiş, 
3- ALES Belgesi (5 yıldan eski olmayan sınav belgesi) 
4- Yabancı Dil Belgesi 
5- Diplomaların fotokopileri (Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler ile başvuru yapılabilecektir. 

Atanmaya hak kazanılması halinde öğrenime ilişkin diploma/mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.) 
6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diploma denklik belgesi 
7- Onaylı lisans transkripti 
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8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (Eski olanların sadece ön yüzü) 
9- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgesini ibraz 

edeceklerdir. 
10- l adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı) 
11- Varsa bilimsel çalışma ve yayınları 
12- Çalışma Belgesi İsteniyorsa (Çalışılan yerlerden alınan ıslak imzalı iş deneyim belgesi ve SGK hizmet dökümü, kamu personeli için onaylı 

hizmet belgesi) 
MUAFİYET 
Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek 

yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı 
kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

Unvanı 
İlanın Çıkılacağı 

Birim 
Birimi 

Kadro 

Sayısı 
Kadro Der. 

Yabancı Dil 

Puanı 

ALES 

Alanı/ 

Puanı 

Özel Şartlar İlan No Başvuru Yeri Sınav Takvimi 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

Mimarlık Fakültesi 
Endüstriyel 

Tasarım 
1 5 70 

ALES 

SAYISAL 

70 

Lisans eğitimini endüstri ürünleri tasarımı veya 

endüstriyel tasarım alanında tamamlamış ve 

doktora eğitimini görsel tasarım veya görüntü 

tasarımı ile ilgili alanlarda almış olmak. Ürün 

tasarımı alanında mesleki tecrübeye sahip 

olmak. Dijital fabrikasyon laboratuvarları 

kurulumunda tecrübe sahibi olmak. *Dijital üretim 

yöntemleri ve prefabrik tasarım ve üretim 

alanlarında bilimsel çalışmaları olmak. 

2020/7 

İzmir Yüksek Teknoloji 

Enstitüsü Rektörlük 

Mimarlık Fakültesi 

Dekanlığı Gülbahçe 

Urla 35430 İZMİR 

İLK BAŞVURU TARİHİ : 28 Aralık 2020  

SON BAŞVURU TARİHİ : 11 Ocak 2021  

ÖN DEĞ. TARİHİ : 13 Ocak 2021  

SINAV GİRİŞ TARİHİ : 18 Ocak 2021  

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 20 Ocak 2021 

Öğretim 

Görevlisi 

(Uygulamalı 

Birim) 

Rektörlük 

Kütüphane ve 

Dokümantasyon 

Daire Başkanlığı 

1 5 70 
ALES 

SÖZEL 70 

Kütüphanecilik veya Enformasyon ve 

Dokümantasyon veya Bilgi ve Belge Yönetimi 

Bölümü veya Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans 

Mezunu Olmak. Bu Alanların Birinden Tezli 

Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Kütüphane ve 

Bilgi Merkezlerine yönelik uzaktan eğitim 

uygulamaları ile ilgili çalışmaları olmak. 

Kütüphanecilik alanında en az 5 yıl çalışmış 

olmak. 

2020/8 

İzmir Yüksek Teknoloji 

Enstitüsü Rektörlük 

Personel Daire 

Başkanlığı Gülbahçe 

Urla 35430 İZMİR 

İLK BAŞVURU TARİHİ : 28 Aralık 2020  

SON BAŞVURU TARİHİ : 11 Ocak 2021  

ÖN DEĞ. TARİHİ : 13 Ocak 2021  

SINAV GİRİŞ TARİHİ : 18 Ocak 2021  

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 20 Ocak 2021 



28.12.2020	“PAZARTESİ”	NAMIK 
 11017 

“EBYS‐PDF	” 
“ÇEŞİTLİ	İLANLAR”	

8 

Öğretim 

Görevlisi 

(Uygulamalı 

Birim) 

Rektörlük 

Uzaktan Eğitim 

Uygulama ve 

Araştırma Merkezi 

1 6 70 

ALES 

SAYISAL 

70 

Üniversitelerin Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar 

Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-

Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Bölümlerinden mezun olmak, Söz 

konusu alanlarda en az tezli yüksek lisans 

eğitimini tamamlamış olmak. Üniversite 

tarafından uzaktan öğretim yoluyla yürütülmekte 

olan derslerde kalite güvencesinin sağlanması 

için program çıktıları, öğrenme kazanımları, 

ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili 

planlamalar yapmak ve değerlendirmeler 

sonucunda öneriler geliştirilebilmesi, uzaktan 

öğretim programlarında görevli öğretim 

elemanlarına, öğrenme yönetim sistemi 

kullanımı, çoklu ortam ders materyali geliştirme 

konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti 

sunulması, uzaktan eğitim programlarına kayıtlı 

öğrencilere yönelik analizler yürüterek onları 

ihtiyaçlarına uygun öğrenme ortamları ile ilgili 

öneriler geliştirilmesi, eğitimler düzenlenmesi ve 

rehberler hazırlanması, Üniversitede ihtiyaç 

analizi yürüterek uzaktan öğretim yoluyla 

verilebilecek programların belirlenmesi 

konularında donanımlı ve/veya deneyimli olmak, 

uzaktan eğitim yöntem ve tekniklerine uygun 

ders tasarımı tecrübesi ve/veya donanımı olmak. 

SCORM, AICC, IEEE gibi uluslararası 

2020/9 

İzmir Yüksek Teknoloji 

Enstitüsü Rektörlük 

Personel Daire 

Başkanlığı Gülbahçe 

Urla 35430 İZMİR 

İLK BAŞVURU TARİHİ : 28 Aralık 2020  

SON BAŞVURU TARİHİ : 11 Ocak 2021  

ÖN DEĞ. TARİHİ : 13 Ocak 2021  

SINAV GİRİŞ TARİHİ : 18 Ocak 2021  

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 20 Ocak 2021 



28.12.2020	“PAZARTESİ”	NAMIK 
 11017 

“EBYS‐PDF	” 
“ÇEŞİTLİ	İLANLAR”	

9 

standartlarla uyumlu öğrenme nesnelerini 

kullanabilmek, Eğitim Yönetim Sistemleri 

konusunda yüksek lisans mezuniyeti sonrasında 

deneyimli olmak, özellikle açık kaynak LMS – 

Öğrenme Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmış 

olmak, çalışacak kişi sayısı sınırlı olduğu için 

görsel-işitsel tasarım yazılımlarını (özellikle 

grafik tasarım) kullanabilmek, multimedia 

araçlarını kullanabilmek, E-öğrenme bileşenleri 

tasarımı yapmış olmak, tercihen programlama 

dillerinden birini iyi düzeyde kullanabilmek, E- 

içerik geliştirme deneyimine ve/veya donanımına 

sahip olmak, tercihen yüksek lisans eğitimi 

sonrasında özellikle öğretim tasarımı 

konusunda, Bilgi İşlem Dairesinde ve/veya 

Uzaktan Eğitim Merkezlerinde çalışmış olmak. 

Öğretim 

Görevlisi 

(Uygulamalı 

Birim) 

Rektörlük 
Kariyer Destek 

Merkezi 
1 6 70 

ALES 

(SAY/EA/ 

SÖZ) 70 

Üniversitelerin dört yıllık İşletme, işletme 

mühendisliği, İktisat, Endüstri Mühendisliği, 

Halkla İlişkiler, İletişim Yönetimi ve Basın ve 

Yayın bölümlerinden lisans mezunu olmak. 

İnsan kaynakları yönetimi üzerine yüksek lisans 

yapmış olmak. İnsan kaynakları yönetimi 

alanında en az 2 yıl çalışma deneyimi olmak. 

Ulusal veya uluslararası proje yazma konusunda 

deneyimli olmak. 
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