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ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI 
 
İlan No: TBTK.UİDB.2020-1 
 

1- Referans Kodu: TBTK.UİDB.2020-1.01 
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonu için; 

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri 

AB Çerçeve Programları kapsamında sağlık alanında görev alacak personel 
istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel, söz konusu alanda özel sektör, 
kamu sektörü ve STK’lar başta olmak üzere geniş çapta Türkiye Araştırma Alanı 
(TARAL) paydaşlarına rehberlik etmek; Avrupa başta olmak üzere uluslararası 
araştırma ve yenilik aktörleri ile Türkiye’deki eşlenikleri arasında işbirlikleri 
geliştirmek üzere görevlendirilecektir. 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 
 

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 

 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; 
Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Biyoloji, 
Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomedikal Mühendisliği, 
Biyoenformatik ve Genetik, Biyomühendislik, Biyomühendislik ve 
Genetik, Bilgisayar Mühendisliği, Eczacılık veya Tıp Fakültesi 
bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 

 Tercih edilen nitelikler; 

 Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomedikal 
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyoinformatik, Sağlık Bilişimi, 
Biyomühendislik, Bilim ve Teknoloji Çalışmaları, Bilim ve Teknoloji 
Politikası Çalışmaları programlarının birinde yüksek lisans veya 
doktora mezunu olmak. 

 Bilgisayar Mühendisliği mezunları için; tez ve ilgili araştırmalarının ya 
da iş tecrübelerinin Sağlık Bilişimi, Dijital Sağlık, Bilgi ve İletişim 
Teknolojilerinin Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanındaki uygulamaları 
üzerine olması. 

 Bilim ve Teknoloji Çalışmaları, Bilim ve Teknoloji Politikası 
Çalışmaları alanlarında yüksek lisans mezunları için; tez ve ilgili 
araştırmalarının olması ya da iş tecrübelerinin Sağlık ve/veya Yaşam 
Bilimleri alanlarında olması. 

 Avrupa Birliği’nin araştırma ve yenilik politikaları konusunda bilgi 
birikimine sahip olmak ve politika dokümanı oluşturabilmek. 

 Avrupa Komisyonu ve ilgili AB Araştırma Yönetimi Ajanslarında staj 
ya da çalışma tecrübesine sahip olmak. 

 Belçika-Brüksel’deki araştırma ve yenilik temsil ofislerinde staj ya da 
çalışma tecrübesine sahip olmak. 

 Seyahate engeli bulunmamak. 
 Disiplinli, dikkatli ve özverili olarak çalışmak. 
 Esnek çalışma ve takım çalışmasında başarılı olmak. 
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 Temel Microsoft Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabiliyor 
olmak. 

 

2- Referans Kodu: TBTK.UİDB.2020-1.02 
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonu için; 

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri 

AB Çerçeve Programları kapsamında Marie Sklodowska Curie Burs ve Dolaşım 
Destekleri alanında görev alacak personel istihdam edilecektir. İstihdam edilecek 
personel, söz konusu alanda özel sektör, kamu sektörü ve STK’lar başta olmak 
üzere geniş çapta Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) paydaşlarına rehberlik etmek; 
Avrupa başta olmak üzere uluslararası araştırma ve yenilik aktörleri ile Türkiye’deki 
eşlenikleri arasında işbirlikleri geliştirmek üzere görevlendirilecektir. 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 
 

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 

 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren 
Mühendislik bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 

 Tercih edilen nitelikler; 

 Alanında yüksek lisans veya doktora mezunu olmak. 
 Seyahate engeli bulunmamak. 
 Disiplinli, dikkatli ve özverili olarak çalışmak. 
 Esnek çalışma ve takım çalışmasında başarılı olmak. 
 Temel Microsoft Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabiliyor 

olmak. 
 

3- Referans Kodu: TBTK.UİDB.2020-1.03 
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonu için; 

3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri 

AB Çerçeve Programları kapsamında Marie Sklodowska Curie Burs ve Dolaşım 
Destekleri alanında görev alacak personel istihdam edilecektir. İstihdam edilecek 
personel, söz konusu alanda özel sektör, kamu sektörü ve STK’lar başta olmak 
üzere geniş çapta Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) paydaşlarına rehberlik etmek; 
Avrupa başta olmak üzere uluslararası araştırma ve yenilik aktörleri ile Türkiye’deki 
eşlenikleri arasında işbirlikleri geliştirmek üzere görevlendirilecektir. 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 

 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; 
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, 
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Küresel Siyaset ve 
Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler veya Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 

 Tercih edilen nitelikler; 

 Alanında yüksek lisans veya doktora mezunu olmak. 
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 Bilim ve Teknoloji Çalışmaları, Bilim ve Teknoloji Politikası 
Çalışmaları alanlarında yüksek lisans mezunlarının tez ve ilgili 
araştırmalarının olması. 

 Avrupa Birliği’nin araştırma ve yenilik politikaları konusunda bilgi 
birikimine sahip olmak ve politika dokümanı oluşturabilmek 

 Avrupa Komisyonu ve ilgili AB Araştırma Yönetimi Ajanslarında staj 
ya da çalışma tecrübesine sahip olmak. 

 Belçika-Brüksel’deki araştırma ve yenilik temsil ofislerinde staj ya da 
çalışma tecrübesine sahip olmak 

 Seyahate engeli bulunmamak. 
 Disiplinli, dikkatli ve özverili olarak çalışmak. 
 Esnek çalışma ve takım çalışmasında başarılı olmak. 
 Temel Microsoft Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabiliyor 

olmak. 
 

4- Referans Kodu: TBTK.UİDB.2020-1.04 
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonu için; 

4.1- İşin Tanımı ve Özellikleri 

AB Çerçeve Programları kapsamında enerji alanında görev alacak personel 
istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel, söz konusu alanda özel sektör, 
kamu sektörü ve STK’lar başta olmak üzere geniş çapta Türkiye Araştırma Alanı 
(TARAL) paydaşlarına rehberlik etmek; Avrupa başta olmak üzere uluslararası 
araştırma ve yenilik aktörleri ile Türkiye’deki eşlenikleri arasında işbirlikleri 
geliştirmek üzere görevlendirilecektir. 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 
 

4.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 

 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik 
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 
Telekomünikasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Otomotiv 
Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, 
Nükleer Enerji Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve 
Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz 
Mühendisliği, Fizik veya Kimya bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 

 

 Tercih edilen nitelikler; 

 Alanında yüksek lisans veya doktora mezunu olmak. 
 Seyahate engeli bulunmamak. 
 Disiplinli, dikkatli ve özverili olarak çalışmak. 
 Esnek çalışma ve takım çalışmasında başarılı olmak. 
 Temel Microsoft Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabiliyor 

olmak. 
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5- Referans Kodu: TBTK.UİDB.2020-1.05 
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonu için; 

5.1- İşin Tanımı ve Özellikleri 

AB Çerçeve Programları kapsamında ulaşım alanında görev alacak personel 
istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel, söz konusu alanda özel sektör, 
kamu sektörü ve STK’lar başta olmak üzere geniş çapta Türkiye Araştırma Alanı 
(TARAL) paydaşlarına rehberlik etmek; Avrupa başta olmak üzere uluslararası 
araştırma ve yenilik aktörleri ile Türkiye’deki eşlenikleri arasında işbirlikleri 
geliştirmek üzere görevlendirilecektir. 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 
 

5.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 

 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik 
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 
Telekomünikasyon Mühendisliği,  Makine Mühendisliği, Otomotiv 
Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay 
Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uzay Bilimleri 
ve Teknolojisi Mühendisliği, Uzay Bilimleri ve Teknolojisi, Astronomi 
ve Uzay Bilimleri veya Ulaştırma Mühendisliği bölümlerinden birini 
bitirmiş olmak. 

 Tercih edilen nitelikler; 

 Alanında yüksek lisans veya doktora mezunu olmak. 
 Seyahate engeli bulunmamak. 
 Disiplinli, dikkatli ve özverili olarak çalışmak. 
 Esnek çalışma ve takım çalışmasında başarılı olmak, 
 Temel Microsoft Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabiliyor 

olmak. 
 
 

6- Referans Kodu: TBTK.UİDB.2020-1.06 
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonu için; 

6.1- İşin Tanımı ve Özellikleri 

AB Çerçeve Programları kapsamında Avrupa Yenilik Konseyi (EIC) alanında 
görev alacak personel istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel, söz konusu 
alanda özel sektör, kamu sektörü ve STK’lar başta olmak üzere geniş çapta 
Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) paydaşlarına rehberlik etmek; Avrupa başta 
olmak üzere uluslararası araştırma ve yenilik aktörleri ile Türkiye’deki eşlenikleri 
arasında işbirlikleri geliştirmek üzere görevlendirilecektir. 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 
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6.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 

 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren 
Mühendislik bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 

 Tercih edilen nitelikler; 

 Alanında yüksek lisans veya doktora mezunu olmak. 
 Teknoloji Yönetimi, Yenilik Yönetimi, Teknoloji ve Yenilik Yönetimi,  

Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi, Teknolojide Girişimcilik ve Yenilik 
programlarından birinde yüksek lisans mezunu olmak. 

 Teknoloji transfer ofislerinde veya teknoparklarda çalışmış olmak. 
 Seyahate engeli bulunmamak. 
 Disiplinli, dikkatli ve özverili olarak çalışmak. 
 Esnek çalışma ve takım çalışmasında başarılı olmak. 
 Temel Microsoft Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabiliyor 

olmak. 
 

7- Referans Kodu: TBTK.UİDB.2020-1.07 
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonu için; 

7.1- İşin Tanımı ve Özellikleri 

AB Çerçeve Programları kapsamında iklim değişikliği, çevre, kaynak verimliliği, 
ham maddeler alanında görev alacak personel istihdam edilecektir. İstihdam 
edilecek personel, söz konusu alanda özel sektör, kamu sektörü ve STK’lar başta 
olmak üzere geniş çapta Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) paydaşlarına rehberlik 
etmek; Avrupa başta olmak üzere uluslararası araştırma ve yenilik aktörleri ile 
Türkiye’deki eşlenikleri arasında işbirlikleri geliştirmek üzere görevlendirilecektir. 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 
 

7.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 

 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Çevre 
Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş 
olmak. 

 Tercih edilen nitelikler; 

 Alanında yüksek lisans veya doktora mezunu olmak. 
 Seyahate engeli bulunmamak. 
 Disiplinli, dikkatli ve özverili olarak çalışmak. 
 Esnek çalışma ve takım çalışmasında başarılı olmak. 
 Temel Microsoft Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabiliyor 

olmak. 
 

8- Referans Kodu: TBTK.UİDB.2020-1.08 
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonu için; 

8.1- İşin Tanımı ve Özellikleri 

AB Çerçeve Programları veri tabanı oluşturulması, yönetilmesi konularında görev 
alacak personel istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel, AB Çerçeve 
Programları veri tabanının geliştirilmesi, güncellenmesine ilişkin süreçleri 
yürütmek; mevcut iş zekası uygulamasını geliştirmek ve işletmek; ulusal ve 
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uluslararası stratejilere, eylem planlarına girdi sağlamak adına veri analizi ve 
istatistiki çalışmaları yürütmek üzere görevlendirilecektir. 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 
 

8.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 

 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; 
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar 
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri ve 
Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi 
ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, İstatistik, 
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, İşletme 
Enformatiği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Matematik Mühendisliği, 
Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Uçak 
Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Uzay Bilimleri ve Teknolojisi 
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 

 Tercih edilen nitelikler; 

 İyi seviyede SQL ve/veya T-SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip 
olmak ve bunu belgeleyebilmek. 

 Alanında yüksek lisans veya doktora mezunu olmak. 
 Seyahate engeli bulunmamak. 
 Disiplinli, dikkatli ve özverili olarak çalışmak. 
 Esnek çalışma ve takım çalışmasında başarılı olmak. 
 Temel Microsoft Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabiliyor 

olmak. 
 
 

9- Referans Kodu: TBTK.UİDB.2020-1.09 
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonu için; 

9.1- İşin Tanımı ve Özellikleri 

AB Çerçeve Programları kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri alanında 
görev alacak personel istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel, söz konusu 
alanda özel sektör, kamu sektörü ve STK’lar başta olmak üzere geniş çapta 
Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) paydaşlarına rehberlik etmek; Avrupa başta 
olmak üzere uluslararası araştırma ve yenilik aktörleri ile Türkiye’deki eşlenikleri 
arasında işbirlikleri geliştirmek üzere görevlendirilecektir.  

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 
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9.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 

 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; 
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar 
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri ve 
Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi 
ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Elektrik 
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 
Telekomünikasyon Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme 
Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği veya Sistem 
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 

 

 Tercih edilen nitelikler; 

 Alanında yüksek lisans veya doktora mezunu olmak. 
 Seyahate engeli bulunmamak. 
 Disiplinli, dikkatli ve özverili olarak çalışmak. 
 Esnek çalışma ve takım çalışmasında başarılı olmak. 
 Temel Microsoft Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabiliyor 

olmak. 
 

10- Referans Kodu: TBTK.UİDB.2020-1.10 
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonu için; 

10.1- İşin Tanımı ve Özellikleri 

AB Çerçeve Programları kapsamında sosyal ve beşeri bilimler alanında görev 
alacak personel istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel, söz konusu 
alanda özel sektör, kamu sektörü ve STK’lar başta olmak üzere geniş çapta 
Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) paydaşlarına rehberlik etmek; Avrupa başta 
olmak üzere uluslararası araştırma ve yenilik aktörleri ile Türkiye’deki eşlenikleri 
arasında işbirlikleri geliştirmek üzere görevlendirilecektir. 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 
 

10.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 

 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; 
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, 
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Küresel Siyaset ve 
Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası İlişkiler veya Sosyoloji bölümlerinden birini bitirmiş 
olmak. 

 

 Tercih edilen nitelikler; 

 Alanında yüksek lisans veya doktora mezunu olmak. 
 Avrupa Birliği’nin araştırma ve yenilik politikaları konusunda bilgi 

birikimine sahip olmak ve politika dokümanı oluşturabilmek 
 Avrupa Komisyonu ve ilgili AB Araştırma Yönetimi Ajanslarında staj 

ya da çalışma tecrübesine sahip olmak. 
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 Belçika-Brüksel’deki araştırma ve yenilik temsil ofislerinde staj ya da 
çalışma tecrübesine sahip olmak. 

 Seyahate engeli bulunmamak. 
 Disiplinli, dikkatli ve özverili olarak çalışmak, 
 Esnek çalışma ve takım çalışmasında başarılı olmak, 
 Temel Microsoft Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabiliyor 

olmak. 
 

11- Referans Kodu: TBTK.UİDB.2020-1.11 
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonu için; 

11.1- İşin Tanımı ve Özellikleri 

AB Çerçeve Programları kapsamında yasal ve finansal konular alanında 
(ağırlıklı olarak finansal konularda) görev alacak personel istihdam edilecektir. 
İstihdam edilecek personel, söz konusu alanda özel sektör, kamu sektörü ve 
STK’lar başta olmak üzere geniş çapta Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) 
paydaşlarına, yürürlükteki AB Çerçeve Programı ile ilgili ulusal, uluslararası 
mevzuat, kılavuz ve diğer kaynaklardan edinilen bilgileri özümseyerek bu bilgileri 
kullanarak birebir görüşmeler ve eğitimler yoluyla etkin bir şekilde rehberlik etmek; 
TÜBİTAK’ın dahil olduğu Çerçeve Programı projelerinin mali süreçlerinde proje 
yürütücülerine destek olmak, onları projenin fonlandığı programın kural ve süreçleri 
doğrultusunda yönlendirmek; TARAL paydaşlarının yürürlükteki Çerçeve Programı 
zemininde uluslararası temsili ve çıkarlarının korunmasına destek olmak; görev 
yapacağı Birimin yasal ve mali stratejik planlama, bütçe uygulama, raporlama ve 
denetim süreçlerini koordine etmek. 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 
 

11.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 

 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; 
İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Aktüerya, Aktüerya 
Bilimleri, İktisat, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İşletme, İşletme-
Ekonomi, Maliye, Finansal Ekonometri, Ekonometri, Bankacılık ve 
Finans, Bankacılık, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve 
Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Küresel 
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Endüstri Mühendisliği, 
İşletme Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği veya Sistem 
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.   

 Tercih edilen nitelikler; 

 Uluslararası fon kaynaklı (Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, vb.) 
programların/projelerin yasal ve mali yönetim süreçlerinde iş 
deneyimine veya bu süreçlere dair ulusal/uluslararası geçerliliği olan 
sertifikaya sahip olmak. 

 Alanında yüksek lisans veya doktora mezunu olmak. 
 Seyahate engeli bulunmamak. 
 Disiplinli, dikkatli ve özverili olarak çalışmak. 
 Esnek çalışma ve takım çalışmasında başarılı olmak. 
 Temel Microsoft Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabiliyor 

olmak. 
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12- Referans Kodu: TBTK.UİDB.2020-1.12 
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonu için; 

12.1- İşin Tanımı ve Özellikleri 

İkili ve çok taraflı bilim, özel sektör odaklı teknoloji ve yenilik işbirliği süreçlerinin 
yürütülmesinde görev alacak personel istihdam edilecektir. İstihdam edilecek 
personel, EUREKA ve kümeleri kapsamındaki program ve çağrılarının 
yürütülmesinin yanı sıra tematik alanlar ile ülke ve bölgelere ilişkin strateji ve 
eylemlerin oluşturulmasına katkı sağlamak; yabancı kişi ve kuruluşlarla işbirliği 
faaliyetlerinde bulunmak; heyetlerle görüşmeler organize etmek, sorumluluğundaki 
programların tanıtımını yapmak konularında görevlendirilecektir. 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 
 

12.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 

 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; 
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar 
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri ve 
Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi 
ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Elektrik 
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,  
Telekomünikasyon Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme 
Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği veya Sistem 
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 

 Tercih edilen nitelikler; 

 Araştırma ve yenilik politikaları konusunda bilgi birikimine sahip olmak 
ve politika dokümanı oluşturabilmek. 

 Uluslararası organizasyonlarda staj ya da çalışma tecrübesine sahip 
olmak. 

 

13- Referans Kodu: TBTK.UİDB.2020-1.13 
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonu için; 

13.1- İşin Tanımı ve Özellikleri 

İkili ve çok taraflı bilim, teknoloji ve yenilik işbirliği süreçlerinin yürütülmesinde 
görev alacak personel istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel, bilim ve 
teknoloji alanında sorumluluğundaki ülke ve bölgelere ilişkin strateji ve eylemlerin 
oluşturulmasını ve yürütülmesini sağlamak; ulusal ve uluslararası stratejilere, 
eylem planları hazırlamak; yabancı kişi ve kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerinde 
bulunmak; Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ikili ve çok taraflı 
ilişkiler kapsamında yabancı heyetlerle görüşmeler organize etmek; ikili ve çok 
taraflı proje çağrılarını yürütmek; ikili ve çok taraflı işbirliği programlarının tüm 
paydaşlara tanıtımını yapmak; tanıtım faaliyetleri için birim internet sayfasına katkı 
sağlamak ve uygun iletişim materyalleri hazırlamak konularında 
görevlendirilecektir. 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 
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13.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 

 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Siyaset 
Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası 
İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, 
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası 
İlişkiler veya Sosyoloji bölümlerinden birini bitirmiş olmak.  

 

 Tercih edilen nitelikler; 

 Alanında yüksek lisans mezunu olmak. 

 Araştırma ve yenilik politikaları konusunda bilgi birikimine sahip olmak. 

 İngilizce politika dokümanı, rapor ve/veya analiz oluşturma konusunda 
tecrübe sahibi olmak. 

 Uluslararası organizasyonlarda ve/veya uluslararası faaliyetleri 
bulunan kurum/kuruluşlarda staj ya da çalışma tecrübesine sahip 
olmak. 

 

14- Referans Kodu: TBTK.UİDB.2020-1.14 
Uzman Yardımcısı / Uzmanı pozisyonu için; 

14.1- İşin Tanımı ve Özellikleri 

Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Ödül ve Destek 
Programlarında görev alacak personel istihdam edilecektir. İstihdam edilecek 
personel, Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Ödül ve Destek 
Programlarında Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) paydaşlarına rehberlik etmek; 
sorumlu olunan destek ve ödül programına ilişkin başvuru ve destek iş akışını 
yürütmek ve raporlamaları gerçekleştirmek üzere görevlendirilecektir.  

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 
 

14.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 

 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; 
İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Aktüerya, Aktüerya 
Bilimleri, İktisat, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İşletme, İşletme-
Ekonomi, Maliye, Finansal Ekonometri, Ekonometri, Bankacılık ve 
Finans, Bankacılık veya Mühendislik bölümlerinden birini bitirmiş 
olmak. 

 Tercih edilen nitelikler; 

 Alanında yüksek lisans veya doktora mezunu olmak. 
 Seyahate engeli bulunmamak. 
 Disiplinli, dikkatli ve özverili olarak çalışmak. 
 Esnek çalışma ve takım çalışmasında başarılı olmak. 
 Temel Microsoft Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabiliyor 

olmak. 
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ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR 

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak. 

b) Erkek adaylar için, askerlik ile herhangi bir ilişiği bulunmamak. 

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı 
bulunmamak. 

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile 
aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan 
fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene 
ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz 
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım 
satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı 
suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör 
örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette 
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya 
iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. 

e) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak. 

i. Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı 
pozisyonları için; 

 

Ağırlıklı	Mezuniyet	Ortalaması	 	
Tecrübe	Yılı

15
10.000

Üniversiteye	Yerleştirme	Sınavı	Sıralaması
3,20 

 
ii. Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonları için; 

 

Ağırlıklı	Mezuniyet	Ortalaması	 	
Tecrübe	Yılı

15
10.000

Üniversiteye	Yerleştirme	Sınavı	Sıralaması
3,00	

 
Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans 
Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının 
%20’sinin toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not 
ortalamalarının 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük 
Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır).  
 
Tecrübe yılı başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi 
ifade etmektedir. 
 

f) Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir 
öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup 
da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır). 

g) Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” 
bölümünün (e) ve (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların 
sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının 
%50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının 
toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek 
lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora 
not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır). 
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h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak 
(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi 
aranmaz). 

i. Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı 
pozisyonları için; 

Sınav Türü 

KPDS 
UDS 
YDS 

YÖKDİL 

TOEFL 
IBT 

TOEFL 
CBT 

TOEFL 
PBT 

FCE CAE CPE 

TBTK.UİDB.2020-1.01 
TBTK.UİDB.2020-1.02 
TBTK.UİDB.2020-1.03 
TBTK.UİDB.2020-1.04 
TBTK.UİDB.2020-1.05 
TBTK.UİDB.2020-1.06 
TBTK.UİDB.2020-1.07 
TBTK.UİDB.2020-1.08 
TBTK.UİDB.2020-1.09 
TBTK.UİDB.2020-1.10 
TBTK.UİDB.2020-1.11 
TBTK.UİDB.2020-1.12 
TBTK.UİDB.2020-1.13 

80 96 
241 - 
242 

588 -
589 

C A C 

 
ii. Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonları için; 

Sınav Türü 

KPDS 
UDS 
YDS 

YÖKDİL 

TOEFL 
IBT 

TOEFL 
CBT 

TOEFL 
PBT 

FCE CAE CPE 

TBTK.UİDB.2020-1.14 70 68 190 520 B C C 

 
KPDS  : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı 
ÜDS   : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı 
YDS   : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 
YÖKDİL  : Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 
TOEFL IBT  : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test 
TOEFL CBT  : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test 
TOEFL PBT  : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test 
FCE   : First Certificate in English 
CAE   : Certificate in Advanced English 
CPE   : Certificate of Proficiency in English 
 
Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış 
olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan yukarıda 
belirtilen İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.  

Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan 
daha az mesleki tecrübesi olan adaylardan başvurdukları pozisyona bakılmaksızın; 
Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan 
dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgelemesi 
(Üniversiteden alınmış, onaylı belge) durumunda yukarıda belirtilen İngilizce 
yeterlilik koşulları aranmaz. 

 
BAŞVURU SÜRECİ 
 

a) İlana başvuruda bulunmak için “www.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru 
Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen 
tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi 
yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir. 
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b) Başvuruların en geç 20/07/2020 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir. 

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru 
sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans 
kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en 
fazla 2 (iki) pozisyona başvuru yapabilecektir. 

d) Her bir referans kodu için; lisans ve yüksek lisans mezunu adaylardan “Adaylarda 
Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan 
başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday 
mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması 
durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır. 

e) Her bir referans kodu için; alanında doktora mezunu adaylardan “Adaylarda 
Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesine göre en yüksek puandan 
başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday 
mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması 
durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır. 

f) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel 
Koşullar” bölümünün (e) ve (f) maddeleri, Doktora öğrenimini yurt dışında 
tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e), 
(f) ve (g) maddeleri koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca 
değerlendirmeye alınacaklardır. 

g) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre 
değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen 
belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz 
sayılacaktır. 

 Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan 
internet çıktısı), 

 Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu 
olan internet çıktısı), 

 Lisans Diploma/Çıkış Belgesi/ YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve 
kontrol kodu olan) -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim 
kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi), 

 Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi, 

 Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi, 

 Deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan ilgili işyerlerinden alınan onaylı 
Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve 
kontrol kodu olan). 

 Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon 
numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.), 

 Askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar için). 

NOT : Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Kurum’un internet sayfasında 
(www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir. 

Adres : TÜBİTAK, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Tunus Cad. No:80, 06100  
Kavaklıdere-ANKARA 

 
İletişim:  Tel: 0 312 298 17 32 / 17 19 / 17 21  Faks : 0 312 427 6817 

E-posta: insan.kaynaklari@tubitak.gov.tr 


