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ULUSLARARASI B RL  DA RE BA KANLI I 
 
lan No: TBTK.U DB.2020-1 

 

1- Referans Kodu: TBTK.U DB.2020-1.01 
Bilimsel Programlar Uzman Yardmcs / Bilimsel Programlar Uzman pozisyonu için; 

1.1- in Tanm ve Özellikleri 

AB Çerçeve Programlar kapsamnda sa lk alannda görev alacak personel 
istihdam edilecektir. stihdam edilecek personel, söz konusu alanda özel sektör, 
kamu sektörü ve STK�lar ba ta olmak üzere geni  çapta Türkiye Ara trma Alan 
(TARAL) payda larna rehberlik etmek; Avrupa ba ta olmak üzere uluslararas 
ara trma ve yenilik aktörleri ile Türkiye�deki e lenikleri arasnda i birlikleri 
geli tirmek üzere görevlendirilecektir. 

stihdam Edilecek Personel Says : 1 
Personelin Görev Yapaca  ehir : ANKARA 
 

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Ko ullar 

 Yüksekö retim Kurumlarnn en az dört yllk lisans e itimi veren; 
Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Biyoloji, 
Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomedikal Mühendisli i, 
Biyoenformatik ve Genetik, Biyomühendislik, Biyomühendislik ve 
Genetik, Bilgisayar Mühendisli i, Eczaclk veya Tp Fakültesi 
bölümlerinden birini bitirmi  olmak. 

 Tercih edilen nitelikler; 

 Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomedikal 
Mühendisli i, Bilgisayar Mühendisli i, Biyoinformatik, Sa lk Bili imi, 
Biyomühendislik, Bilim ve Teknoloji Çal malar, Bilim ve Teknoloji 
Politikas Çal malar programlarnn birinde yüksek lisans veya 
doktora mezunu olmak. 

 Bilgisayar Mühendisli i mezunlar için; tez ve ilgili ara trmalarnn ya 
da i  tecrübelerinin Sa lk Bili imi, Dijital Sa lk, Bilgi ve leti im 
Teknolojilerinin Sa lk ve Ya am Bilimleri alanndaki uygulamalar 
üzerine olmas. 

 Bilim ve Teknoloji Çal malar, Bilim ve Teknoloji Politikas 
Çal malar alanlarnda yüksek lisans mezunlar için; tez ve ilgili 
ara trmalarnn olmas ya da i  tecrübelerinin Sa lk ve/veya Ya am 
Bilimleri alanlarnda olmas. 

 Avrupa Birli i�nin ara trma ve yenilik politikalar konusunda bilgi 
birikimine sahip olmak ve politika doküman olu turabilmek. 

 Avrupa Komisyonu ve ilgili AB Ara trma Yönetimi Ajanslarnda staj 
ya da çal ma tecrübesine sahip olmak. 

 Belçika-Brüksel�deki ara trma ve yenilik temsil ofislerinde staj ya da 
çal ma tecrübesine sahip olmak. 

 Seyahate engeli bulunmamak. 
 Disiplinli, dikkatli ve özverili olarak çal mak. 
 Esnek çal ma ve takm çal masnda ba arl olmak. 
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 Temel Microsoft Office uygulamalarn iyi seviyede kullanabiliyor 
olmak. 

 

2- Referans Kodu: TBTK.U DB.2020-1.02 
Bilimsel Programlar Uzman Yardmcs / Bilimsel Programlar Uzman pozisyonu için; 

2.1- in Tanm ve Özellikleri 

AB Çerçeve Programlar kapsamnda Marie Sklodowska Curie Burs ve Dola m 
Destekleri alannda görev alacak personel istihdam edilecektir. stihdam edilecek 
personel, söz konusu alanda özel sektör, kamu sektörü ve STK�lar ba ta olmak 
üzere geni  çapta Türkiye Ara trma Alan (TARAL) payda larna rehberlik etmek; 
Avrupa ba ta olmak üzere uluslararas ara trma ve yenilik aktörleri ile Türkiye�deki 
e lenikleri arasnda i birlikleri geli tirmek üzere görevlendirilecektir. 

stihdam Edilecek Personel Says : 1 
Personelin Görev Yapaca  ehir : ANKARA 
 

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Ko ullar 

 Yüksekö retim Kurumlarnn en az dört yllk lisans e itimi veren 
Mühendislik bölümlerinden birini bitirmi  olmak. 

 Tercih edilen nitelikler; 

 Alannda yüksek lisans veya doktora mezunu olmak. 
 Seyahate engeli bulunmamak. 
 Disiplinli, dikkatli ve özverili olarak çal mak. 
 Esnek çal ma ve takm çal masnda ba arl olmak. 
 Temel Microsoft Office uygulamalarn iyi seviyede kullanabiliyor 

olmak. 
 

3- Referans Kodu: TBTK.U DB.2020-1.03 
Bilimsel Programlar Uzman Yardmcs / Bilimsel Programlar Uzman pozisyonu için; 

3.1- in Tanm ve Özellikleri 

AB Çerçeve Programlar kapsamnda Marie Sklodowska Curie Burs ve Dola m 
Destekleri alannda görev alacak personel istihdam edilecektir. stihdam edilecek 
personel, söz konusu alanda özel sektör, kamu sektörü ve STK�lar ba ta olmak 
üzere geni  çapta Türkiye Ara trma Alan (TARAL) payda larna rehberlik etmek; 
Avrupa ba ta olmak üzere uluslararas ara trma ve yenilik aktörleri ile Türkiye�deki 
e lenikleri arasnda i birlikleri geli tirmek üzere görevlendirilecektir. 

stihdam Edilecek Personel Says : 1 
Personelin Görev Yapaca  ehir : ANKARA 

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Ko ullar 

 Yüksekö retim Kurumlarnn en az dört yllk lisans e itimi veren; 
Uluslararas li kiler, Uluslararas li kiler ve Avrupa Birli i, 
Uluslararas li kiler ve Avrupa Çal malar, Küresel Siyaset ve 
Uluslararas li kiler, Küresel ve Uluslararas li kiler veya Siyaset 
Bilimi ve Uluslararas li kiler bölümlerinden birini bitirmi  olmak. 

 Tercih edilen nitelikler; 

 Alannda yüksek lisans veya doktora mezunu olmak. 
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 Bilim ve Teknoloji Çal malar, Bilim ve Teknoloji Politikas 
Çal malar alanlarnda yüksek lisans mezunlarnn tez ve ilgili 
ara trmalarnn olmas. 

 Avrupa Birli i�nin ara trma ve yenilik politikalar konusunda bilgi 
birikimine sahip olmak ve politika doküman olu turabilmek 

 Avrupa Komisyonu ve ilgili AB Ara trma Yönetimi Ajanslarnda staj 
ya da çal ma tecrübesine sahip olmak. 

 Belçika-Brüksel�deki ara trma ve yenilik temsil ofislerinde staj ya da 
çal ma tecrübesine sahip olmak 

 Seyahate engeli bulunmamak. 
 Disiplinli, dikkatli ve özverili olarak çal mak. 
 Esnek çal ma ve takm çal masnda ba arl olmak. 
 Temel Microsoft Office uygulamalarn iyi seviyede kullanabiliyor 

olmak. 
 

4- Referans Kodu: TBTK.U DB.2020-1.04 
Bilimsel Programlar Uzman Yardmcs / Bilimsel Programlar Uzman pozisyonu için; 

4.1- in Tanm ve Özellikleri 

AB Çerçeve Programlar kapsamnda enerji alannda görev alacak personel 
istihdam edilecektir. stihdam edilecek personel, söz konusu alanda özel sektör, 
kamu sektörü ve STK�lar ba ta olmak üzere geni  çapta Türkiye Ara trma Alan 
(TARAL) payda larna rehberlik etmek; Avrupa ba ta olmak üzere uluslararas 
ara trma ve yenilik aktörleri ile Türkiye�deki e lenikleri arasnda i birlikleri 
geli tirmek üzere görevlendirilecektir. 

stihdam Edilecek Personel Says : 1 
Personelin Görev Yapaca  ehir : ANKARA 
 

4.2- Adaylarda Aranacak Özel Ko ullar 

 Yüksekö retim Kurumlarnn en az dört yllk lisans e itimi veren; Elektrik 
Mühendisli i, Elektronik Mühendisli i, Elektrik ve Elektronik 
Mühendisli i, Elektronik ve Haberle me Mühendisli i, 
Telekomünikasyon Mühendisli i, Makine Mühendisli i, Otomotiv 
Mühendisli i, Enerji Mühendisli i, Enerji Sistemleri Mühendisli i, 
Nükleer Enerji Mühendisli i, Endüstri Mühendisli i, Endüstri ve 
Sistem Mühendisli i, Sistem Mühendisli i, Petrol ve Do algaz 
Mühendisli i, Fizik veya Kimya bölümlerinden birini bitirmi  olmak. 

 Tercih edilen nitelikler; 

 Alannda yüksek lisans veya doktora mezunu olmak. 
 Seyahate engeli bulunmamak. 
 Disiplinli, dikkatli ve özverili olarak çal mak. 
 Esnek çal ma ve takm çal masnda ba arl olmak. 
 Temel Microsoft Office uygulamalarn iyi seviyede kullanabiliyor 

olmak. 
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5- Referans Kodu: TBTK.U DB.2020-1.05 
Bilimsel Programlar Uzman Yardmcs / Bilimsel Programlar Uzman pozisyonu için; 

5.1- in Tanm ve Özellikleri 

AB Çerçeve Programlar kapsamnda ula m alannda görev alacak personel 
istihdam edilecektir. stihdam edilecek personel, söz konusu alanda özel sektör, 
kamu sektörü ve STK�lar ba ta olmak üzere geni  çapta Türkiye Ara trma Alan 
(TARAL) payda larna rehberlik etmek; Avrupa ba ta olmak üzere uluslararas 
ara trma ve yenilik aktörleri ile Türkiye�deki e lenikleri arasnda i birlikleri 
geli tirmek üzere görevlendirilecektir. 

stihdam Edilecek Personel Says : 1 
Personelin Görev Yapaca  ehir : ANKARA 
 

5.2- Adaylarda Aranacak Özel Ko ullar 

 Yüksekö retim Kurumlarnn en az dört yllk lisans e itimi veren; Elektrik 
Mühendisli i, Elektronik Mühendisli i, Elektrik ve Elektronik 
Mühendisli i, Elektronik ve Haberle me Mühendisli i, 
Telekomünikasyon Mühendisli i,  Makine Mühendisli i, Otomotiv 
Mühendisli i, Havaclk ve Uzay Mühendisli i, Uçak ve Uzay 
Mühendisli i, Uçak Mühendisli i, Uzay Mühendisli i, Uzay Bilimleri 
ve Teknolojisi Mühendisli i, Uzay Bilimleri ve Teknolojisi, Astronomi 
ve Uzay Bilimleri veya Ula trma Mühendisli i bölümlerinden birini 
bitirmi  olmak. 

 Tercih edilen nitelikler; 

 Alannda yüksek lisans veya doktora mezunu olmak. 
 Seyahate engeli bulunmamak. 
 Disiplinli, dikkatli ve özverili olarak çal mak. 
 Esnek çal ma ve takm çal masnda ba arl olmak, 
 Temel Microsoft Office uygulamalarn iyi seviyede kullanabiliyor 

olmak. 
 
 

6- Referans Kodu: TBTK.U DB.2020-1.06 
Bilimsel Programlar Uzman Yardmcs / Bilimsel Programlar Uzman pozisyonu için; 

6.1- in Tanm ve Özellikleri 

AB Çerçeve Programlar kapsamnda Avrupa Yenilik Konseyi (EIC) alannda 
görev alacak personel istihdam edilecektir. stihdam edilecek personel, söz konusu 
alanda özel sektör, kamu sektörü ve STK�lar ba ta olmak üzere geni  çapta 
Türkiye Ara trma Alan (TARAL) payda larna rehberlik etmek; Avrupa ba ta 
olmak üzere uluslararas ara trma ve yenilik aktörleri ile Türkiye�deki e lenikleri 
arasnda i birlikleri geli tirmek üzere görevlendirilecektir. 

stihdam Edilecek Personel Says : 1 
Personelin Görev Yapaca  ehir : ANKARA 
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6.2- Adaylarda Aranacak Özel Ko ullar 

 Yüksekö retim Kurumlarnn en az dört yllk lisans e itimi veren 
Mühendislik bölümlerinden birini bitirmi  olmak. 

 Tercih edilen nitelikler; 

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

Giri imcilik ve Yenilik Yönetimi, Teknolojide Giri imcilik ve Yenilik 
programlarndan birinde yüksek lisans mezunu olmak. 

 Teknoloji transfer ofislerinde veya teknoparklarda çal m  olmak. 
 Seyahate engeli bulunmamak. 
 Disiplinli, dikkatli ve özverili olarak çal mak. 
 Esnek çal ma ve takm çal masnda ba arl olmak. 
 Temel Microsoft Office uygulamalarn iyi seviyede kullanabiliyor 

olmak. 
 

7- Referans Kodu: TBTK.U DB.2020-1.07 
Bilimsel Programlar Uzman Yardmcs / Bilimsel Programlar Uzman pozisyonu için; 

7.1- in Tanm ve Özellikleri 

AB Çerçeve Programlar kapsamnda iklim de i ikli i, çevre, kaynak verimlili i, 
ham maddeler alannda görev alacak personel istihdam edilecektir. stihdam 
edilecek personel, söz konusu alanda özel sektör, kamu sektörü ve STK�lar ba ta 
olmak üzere geni  çapta Türkiye Ara trma Alan (TARAL) payda larna rehberlik 
etmek; Avrupa ba ta olmak üzere uluslararas ara trma ve yenilik aktörleri ile 
Türkiye�deki e lenikleri arasnda i birlikleri geli tirmek üzere görevlendirilecektir. 

stihdam Edilecek Personel Says : 1 
Personelin Görev Yapaca  ehir : ANKARA 
 

7.2- Adaylarda Aranacak Özel Ko ullar 

 Yüksekö retim Kurumlarnn en az dört yllk lisans e itimi veren; Çevre 
Mühendisli i veya Kimya Mühendisli i bölümlerinden birini bitirmi  
olmak. 

 Tercih edilen nitelikler; 

 Alannda yüksek lisans veya doktora mezunu olmak. 
 Seyahate engeli bulunmamak. 
 Disiplinli, dikkatli ve özverili olarak çal mak. 
 Esnek çal ma ve takm çal masnda ba arl olmak. 
 Temel Microsoft Office uygulamalarn iyi seviyede kullanabiliyor 

olmak. 
 

8- Referans Kodu: TBTK.U DB.2020-1.08 
Bilimsel Programlar Uzman Yardmcs / Bilimsel Programlar Uzman pozisyonu için; 

8.1- in Tanm ve Özellikleri 

AB Çerçeve Programlar veri taban olu turulmas, yönetilmesi konularnda görev 
alacak personel istihdam edilecektir. stihdam edilecek personel, AB Çerçeve 
Programlar veri tabannn geli tirilmesi, güncellenmesine ili kin süreçleri 
yürütmek; mevcut i  zekas uygulamasn geli tirmek ve i letmek; ulusal ve 
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uluslararas stratejilere, eylem planlarna girdi sa lamak adna veri analizi ve 
istatistiki çal malar yürütmek üzere görevlendirilecektir. 

stihdam Edilecek Personel Says : 1 
Personelin Görev Yapaca  ehir : ANKARA 
 

8.2- Adaylarda Aranacak Özel Ko ullar 

 Yüksekö retim Kurumlarnn en az dört yllk lisans e itimi veren; 
Bilgisayar Mühendisli i, Yazlm Mühendisli i, Bili im Sistemleri 
Mühendisli i, Bilgisayar ve Yazlm Mühendisli i, Bilgisayar 
Teknolojisi ve Bili im Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri ve 
Mühendisli i, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisli i, Bilgisayar Bilimi 
ve Mühendisli i, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisli i, statistik, 
statistik ve Bilgisayar Bilimleri, Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, letme 

Enformati i, Yönetim Bili im Sistemleri, Matematik Mühendisli i, 
Havaclk ve Uzay Mühendisli i, Uçak ve Uzay Mühendisli i, Uçak 
Mühendisli i, Uzay Mühendisli i veya Uzay Bilimleri ve Teknolojisi 
Mühendisli i bölümlerinden birini bitirmi  olmak. 

 Tercih edilen nitelikler; 

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

 Alannda yüksek lisans veya doktora mezunu olmak. 
 Seyahate engeli bulunmamak. 
 Disiplinli, dikkatli ve özverili olarak çal mak. 
 Esnek çal ma ve takm çal masnda ba arl olmak. 
 Temel Microsoft Office uygulamalarn iyi seviyede kullanabiliyor 

olmak. 
 
 

9- Referans Kodu: TBTK.U DB.2020-1.09 
Bilimsel Programlar Uzman Yardmcs / Bilimsel Programlar Uzman pozisyonu için; 

9.1- in Tanm ve Özellikleri 

AB Çerçeve Programlar kapsamnda bilgi ve ileti im teknolojileri alannda 
görev alacak personel istihdam edilecektir. stihdam edilecek personel, söz konusu 
alanda özel sektör, kamu sektörü ve STK�lar ba ta olmak üzere geni  çapta 
Türkiye Ara trma Alan (TARAL) payda larna rehberlik etmek; Avrupa ba ta 
olmak üzere uluslararas ara trma ve yenilik aktörleri ile Türkiye�deki e lenikleri 
arasnda i birlikleri geli tirmek üzere görevlendirilecektir.  

stihdam Edilecek Personel Says : 2 
Personelin Görev Yapaca  ehir : ANKARA 
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9.2- Adaylarda Aranacak Özel Ko ullar 

 Yüksekö retim Kurumlarnn en az dört yllk lisans e itimi veren; 
Bilgisayar Mühendisli i, Yazlm Mühendisli i, Bili im Sistemleri 
Mühendisli i, Bilgisayar ve Yazlm Mühendisli i, Bilgisayar 
Teknolojisi ve Bili im Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri ve 
Mühendisli i, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisli i, Bilgisayar Bilimi 
ve Mühendisli i, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisli i, Elektrik 
Mühendisli i, Elektronik Mühendisli i, Elektrik ve Elektronik 
Mühendisli i, Elektronik ve Haberle me Mühendisli i, 
Telekomünikasyon Mühendisli i, Endüstri Mühendisli i, letme 
Mühendisli i, Endüstri ve Sistem Mühendisli i veya Sistem 
Mühendisli i bölümlerinden birini bitirmi  olmak. 

 

 Tercih edilen nitelikler; 

 Alannda yüksek lisans veya doktora mezunu olmak. 
 Seyahate engeli bulunmamak. 
 Disiplinli, dikkatli ve özverili olarak çal mak. 
 Esnek çal ma ve takm çal masnda ba arl olmak. 
 Temel Microsoft Office uygulamalarn iyi seviyede kullanabiliyor 

olmak. 
 

10- Referans Kodu: TBTK.U DB.2020-1.10 
Bilimsel Programlar Uzman Yardmcs / Bilimsel Programlar Uzman pozisyonu için; 

10.1- in Tanm ve Özellikleri 

AB Çerçeve Programlar kapsamnda sosyal ve be eri bilimler alannda görev 
alacak personel istihdam edilecektir. stihdam edilecek personel, söz konusu 
alanda özel sektör, kamu sektörü ve STK�lar ba ta olmak üzere geni  çapta 
Türkiye Ara trma Alan (TARAL) payda larna rehberlik etmek; Avrupa ba ta 
olmak üzere uluslararas ara trma ve yenilik aktörleri ile Türkiye�deki e lenikleri 
arasnda i birlikleri geli tirmek üzere görevlendirilecektir. 

stihdam Edilecek Personel Says : 1 
Personelin Görev Yapaca  ehir : ANKARA 
 

10.2- Adaylarda Aranacak Özel Ko ullar 

 Yüksekö retim Kurumlarnn en az dört yllk lisans e itimi veren; 
Uluslararas li kiler, Uluslararas li kiler ve Avrupa Birli i, 
Uluslararas li kiler ve Avrupa Çal malar, Küresel Siyaset ve 
Uluslararas li kiler, Küresel ve Uluslararas li kiler, Siyaset Bilimi 
ve Uluslararas li kiler veya Sosyoloji bölümlerinden birini bitirmi  
olmak. 

 

 Tercih edilen nitelikler; 

 Alannda yüksek lisans veya doktora mezunu olmak. 
 Avrupa Birli i�nin ara trma ve yenilik politikalar konusunda bilgi 

birikimine sahip olmak ve politika doküman olu turabilmek 
 Avrupa Komisyonu ve ilgili AB Ara trma Yönetimi Ajanslarnda staj 

ya da çal ma tecrübesine sahip olmak. 
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 Belçika-Brüksel�deki ara trma ve yenilik temsil ofislerinde staj ya da 
çal ma tecrübesine sahip olmak. 

 Seyahate engeli bulunmamak. 
 Disiplinli, dikkatli ve özverili olarak çal mak, 
 Esnek çal ma ve takm çal masnda ba arl olmak, 
 Temel Microsoft Office uygulamalarn iyi seviyede kullanabiliyor 

olmak. 
 

11- Referans Kodu: TBTK.U DB.2020-1.11 
Bilimsel Programlar Uzman Yardmcs / Bilimsel Programlar Uzman pozisyonu için; 

11.1- in Tanm ve Özellikleri 

AB Çerçeve Programlar kapsamnda yasal ve finansal konular alannda 
(a rlkl olarak finansal konularda) görev alacak personel istihdam edilecektir. 
stihdam edilecek personel, söz konusu alanda özel sektör, kamu sektörü ve 

STK�lar ba ta olmak üzere geni  çapta Türkiye Ara trma Alan (TARAL) 
payda larna, yürürlükteki AB Çerçeve Program ile ilgili ulusal, uluslararas 
mevzuat, klavuz ve di er kaynaklardan edinilen bilgileri özümseyerek bu bilgileri 
kullanarak birebir görü meler ve e itimler yoluyla etkin bir ekilde rehberlik etmek; 
TÜB TAK�n dahil oldu u Çerçeve Program projelerinin mali süreçlerinde proje 
yürütücülerine destek olmak, onlar projenin fonland  programn kural ve süreçleri 
do rultusunda yönlendirmek; TARAL payda larnn yürürlükteki Çerçeve Program 
zemininde uluslararas temsili ve çkarlarnn korunmasna destek olmak; görev 
yapaca  Birimin yasal ve mali stratejik planlama, bütçe uygulama, raporlama ve 
denetim süreçlerini koordine etmek. 

stihdam Edilecek Personel Says : 1 
Personelin Görev Yapaca  ehir : ANKARA 
 

11.2- Adaylarda Aranacak Özel Ko ullar 

 Yüksekö retim Kurumlarnn en az dört yllk lisans e itimi veren; 
statistik, statistik ve Bilgisayar Bilimleri, Aktüerya, Aktüerya 

Bilimleri, ktisat, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, letme, letme-
Ekonomi, Maliye, Finansal Ekonometri, Ekonometri, Bankaclk ve 
Finans, Bankaclk, Uluslararas li kiler, Uluslararas li kiler ve 
Avrupa Birli i, Uluslararas li kiler ve Avrupa Çal malar, Küresel 
Siyaset ve Uluslararas li kiler, Küresel ve Uluslararas li kiler, 
Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler, Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Endüstri Mühendisli i, 

letme Mühendisli i, Endüstri ve Sistem Mühendisli i veya Sistem 
Mühendisli i bölümlerinden birini bitirmi  olmak.   

 Tercih edilen nitelikler; 

 Uluslararas fon kaynakl (Birle mi  Milletler, Avrupa Birli i, vb.) 
programlarn/projelerin yasal ve mali yönetim süreçlerinde i  
deneyimine veya bu süreçlere dair ulusal/uluslararas geçerlili i olan 
sertifikaya sahip olmak. 

 Alannda yüksek lisans veya doktora mezunu olmak. 
 Seyahate engeli bulunmamak. 
 Disiplinli, dikkatli ve özverili olarak çal mak. 
 Esnek çal ma ve takm çal masnda ba arl olmak. 
 Temel Microsoft Office uygulamalarn iyi seviyede kullanabiliyor 

olmak. 
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12- Referans Kodu: TBTK.U DB.2020-1.12 
Bilimsel Programlar Uzman Yardmcs / Bilimsel Programlar Uzman pozisyonu için; 

12.1- in Tanm ve Özellikleri 

kili ve çok tarafl bilim, özel sektör odakl teknoloji ve yenilik i birli i süreçlerinin 
yürütülmesinde görev alacak personel istihdam edilecektir. stihdam edilecek 
personel, EUREKA ve kümeleri kapsamndaki program ve ça rlarnn 
yürütülmesinin yan sra tematik alanlar ile ülke ve bölgelere ili kin strateji ve 
eylemlerin olu turulmasna katk sa lamak; yabanc ki i ve kurulu larla i birli i 
faaliyetlerinde bulunmak; heyetlerle görü meler organize etmek, sorumlulu undaki 
programlarn tantmn yapmak konularnda görevlendirilecektir. 

stihdam Edilecek Personel Says : 1 
Personelin Görev Yapaca  ehir : ANKARA 
 

12.2- Adaylarda Aranacak Özel Ko ullar 

 Yüksekö retim Kurumlarnn en az dört yllk lisans e itimi veren; 
Bilgisayar Mühendisli i, Yazlm Mühendisli i, Bili im Sistemleri 
Mühendisli i, Bilgisayar ve Yazlm Mühendisli i, Bilgisayar 
Teknolojisi ve Bili im Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri ve 
Mühendisli i, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisli i, Bilgisayar Bilimi 
ve Mühendisli i, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisli i, Elektrik 
Mühendisli i, Elektronik Mühendisli i, Elektrik ve Elektronik 
Mühendisli i, Elektronik ve Haberle me Mühendisli i,  
Telekomünikasyon Mühendisli i, Endüstri Mühendisli i, letme 
Mühendisli i, Endüstri ve Sistem Mühendisli i veya Sistem 
Mühendisli i bölümlerinden birini bitirmi  olmak. 

 Tercih edilen nitelikler; 

 Ara trma ve yenilik politikalar konusunda bilgi birikimine sahip olmak 
ve politika doküman olu turabilmek. 

 Uluslararas organizasyonlarda staj ya da çal ma tecrübesine sahip 
olmak. 

 

13- Referans Kodu: TBTK.U DB.2020-1.13 
Bilimsel Programlar Uzman Yardmcs / Bilimsel Programlar Uzman pozisyonu için; 

13.1- in Tanm ve Özellikleri 

kili ve çok tarafl bilim, teknoloji ve yenilik i birli i süreçlerinin yürütülmesinde 
görev alacak personel istihdam edilecektir. stihdam edilecek personel, bilim ve 
teknoloji alannda sorumlulu undaki ülke ve bölgelere ili kin strateji ve eylemlerin 
olu turulmasn ve yürütülmesini sa lamak; ulusal ve uluslararas stratejilere, 
eylem planlar hazrlamak; yabanc ki i ve kurulu larla i birli i faaliyetlerinde 
bulunmak; D i leri Bakanl  ve ilgili kurumlarla i birli i içinde, ikili ve çok tarafl 
ili kiler kapsamnda yabanc heyetlerle görü meler organize etmek; ikili ve çok 
tarafl proje ça rlarn yürütmek; ikili ve çok tarafl i birli i programlarnn tüm 
payda lara tantmn yapmak; tantm faaliyetleri için birim internet sayfasna katk 
sa lamak ve uygun ileti im materyalleri hazrlamak konularnda 
görevlendirilecektir. 

stihdam Edilecek Personel Says : 1 
Personelin Görev Yapaca  ehir : ANKARA 
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13.2- Adaylarda Aranacak Özel Ko ullar 

 Yüksekö retim Kurumlarnn en az dört yllk lisans e itimi veren; Siyaset 
Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, Siyaset 
Bilimi ve Uluslararas li kiler, Uluslararas li kiler, Uluslararas 
li kiler ve Avrupa Birli i, Uluslararas li kiler ve Avrupa Çal malar, 

Küresel Siyaset ve Uluslararas li kiler, Küresel ve Uluslararas 
li kiler veya Sosyoloji bölümlerinden birini bitirmi  olmak.  

 Tercih edilen nitelikler; 

 Alannda yüksek lisans mezunu olmak. 

 Ara trma ve yenilik politikalar konusunda bilgi birikimine sahip olmak. 

 ngilizce politika doküman, rapor ve/veya analiz olu turma konusunda 
tecrübe sahibi olmak. 

 Uluslararas organizasyonlarda ve/veya uluslararas faaliyetleri 
bulunan kurum/kurulu larda staj ya da çal ma tecrübesine sahip 
olmak. 

 

14- Referans Kodu: TBTK.U DB.2020-1.14 
Uzman Yardmcs / Uzman pozisyonu için; 

14.1- in Tanm ve Özellikleri 

Uluslararas birliklerine Katlm Özendirmeye Yönelik Ödül ve Destek 
Programlarnda görev alacak personel istihdam edilecektir. stihdam edilecek 
personel, Uluslararas birliklerine Katlm Özendirmeye Yönelik Ödül ve Destek 
Programlarnda Türkiye Ara trma Alan (TARAL) payda larna rehberlik etmek; 
sorumlu olunan destek ve ödül programna ili kin ba vuru ve destek i  ak n 
yürütmek ve raporlamalar gerçekle tirmek üzere görevlendirilecektir.  

stihdam Edilecek Personel Says : 1 
Personelin Görev Yapaca  ehir : ANKARA 
 

14.2- Adaylarda Aranacak Özel Ko ullar 

 Yüksekö retim Kurumlarnn en az dört yllk lisans e itimi veren; 
statistik, statistik ve Bilgisayar Bilimleri, Aktüerya, Aktüerya 

Bilimleri, ktisat, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, letme, letme-
Ekonomi, Maliye, Finansal Ekonometri, Ekonometri, Bankaclk ve 
Finans, Bankaclk veya Mühendislik bölümlerinden birini bitirmi  
olmak. 

 Tercih edilen nitelikler; 

 Alannda yüksek lisans veya doktora mezunu olmak. 
 Seyahate engeli bulunmamak. 
 Disiplinli, dikkatli ve özverili olarak çal mak. 
 Esnek çal ma ve takm çal masnda ba arl olmak. 
 Temel Microsoft Office uygulamalarn iyi seviyede kullanabiliyor 

olmak. 
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ADAYLARDA ARANACAK GENEL KO ULLAR 

a) Kamu haklarndan yasaklanmam  bulunmak. 

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

c) Görevini devaml yapmasna engel olabilecek hastal  ya da bula c hastal  
bulunmamak. 

d) Taksirli suçlar, ksa süreli hapis cezasna seçenek yaptrmlara çevrilmi  suçlar ile 
a a da saylan suçlar d nda tecil edilmi  hükümler hariç olmak üzere; alt aydan 
fazla hapis veyahut affa u ram  olsalar bile Devletin güvenli ine, anayasal düzene 
ve bu düzenin i leyi ine kar  i lenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rü vet, hrszlk, 
nitelikli hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz 
kzartc veya eref ve haysiyeti krc suçtan veya kaçakçlk, resmi ihale ve alm 
satmlara fesat kar trma, göreve ili kin srr açklama, Devlet srlarna kar  
suçlardan dolay hükümlü bulunmamak. 667 sayl KHK kapsamnda terör 
örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu�nca Devletin milli güvenli ine kar  faaliyette 
bulundu una karar verilen yap, olu um veya gruplara üyeli i, mensubiyeti veya 
iltisak yahut bunlarla irtibat bulunmamak. 

e) A a daki art sa lyor olmak. 

i. Bilimsel Programlar Uzman Yardmcs / Bilimsel Programlar Uzman 
pozisyonlar için; 

 

 

 
ii. Uzman Yardmcs / Uzman pozisyonlar için; 

 

 
Alannda yüksek lisans yapm  adaylar için A rlkl Mezuniyet Ortalamas, Lisans 
Mezuniyet Ortalamasnn %80�i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasnn 
%20�sinin toplamdr (Üniversite not sistemleri 100�lük sistemde olan adaylarn not 
ortalamalarnn 4�lük sisteme çevrilmesinde Yüksekö retim Kurulunun 4�lük 
Sistemdeki Notlarn 100�lük Sistemdeki Kar lklar Tablosu kullanlacaktr).  
 
Tecrübe yl ba vurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çal lan süreyi 
ifade etmektedir. 
 

f) Lisans ö renimini, süresi içinde ya da normal ö renim süresinden en fazla bir 
ö retim yl gecikmeli bitirmi  olmak (herhangi bir nedenle kayt dondurulmu  olup 
da belgelenmesi halinde kayt dondurulan süre hesaba katlmayacaktr). 

g) Alannda doktora mezunu olanlardan, �Adaylarda Aranacak Genel Ko ullar� 
bölümünün (e) ve (f) maddesi ko ul olarak aranmayacak olup, bu adaylarn 
sralamas için kullanlacak aday puan; doktora mezuniyet not ortalamasnn 
%50�si, yüksek lisans not ortalamasnn %10�u ve lisans not ortalamasnn %40�nn 
toplamdr (Bütünle ik doktora programndan mezun olan adaylar ile yüksek 
lisansn yurtd nda yapan adaylar için lisans not ortalamasnn %50�si ile doktora 
not ortalamasnn %50�sinin toplam dikkate alnacaktr). 
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h) ngilizce yeterlili ini a a daki snavlarn birinden alnan puanla kantlam  olmak 
(Tabloda belirtilen snavlardan alnan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi 
aranmaz). 

i. Bilimsel Programlar Uzman Yardmcs / Bilimsel Programlar Uzman 
pozisyonlar için; 

Snav Türü 

KPDS 
UDS 
YDS 

YÖKD L 

TOEFL 
IBT 

TOEFL 
CBT 

TOEFL 
PBT 

FCE CAE CPE 

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

80 96 
241 - 
242 

588 -
589 

C A C 

ii. Uzman Yardmcs / Uzman pozisyonlar için; 

Snav Türü 

KPDS 
UDS 
YDS 

YÖKD L 

TOEFL 
IBT 

TOEFL 
CBT 

TOEFL 
PBT 

FCE CAE CPE 

TBTK.U DB.2020-1.14 70 68 190 520 B C C 

 
KPDS  : Kamu Personeli Yabanc Dil Snav 
ÜDS   : Üniversiteleraras Kurul Yabanc Dil Snav 
YDS   : Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snav 
YÖKD L  : Yüksekö retim Kurumlar Yabanc Dil Snav 
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 ngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi alm  
olanlar ile o ülkede en az üç yl süreyle mesle ini uygulam  olanlardan yukarda 
belirtilen ngilizce yeterlilik ko ullar aranmaz.  

Lisans mezunu olup 5 yldan daha az, alannda Yüksek Lisans mezunu olup 4 yldan 
daha az mesleki tecrübesi olan adaylardan ba vurduklar pozisyona baklmakszn; 
Lisans ö renimleri srasnda Türkçe, nklap Tarihi gibi asl alanla ilgili olmayan 
dersler d ndaki tüm derslerinin %100�ünü ngilizce ald n belgelemesi 
(Üniversiteden alnm , onayl belge) durumunda yukarda belirtilen ngilizce 
yeterlilik ko ullar aranmaz. 

 
BA VURU SÜREC  
 

a) lana ba vuruda bulunmak için �www.tubitak.gov.tr� adresinden  Ba vuru 
Sistemine kayt olmak gerekmektedir. (Ba vuru için özgeçmi  olu tururken, istenilen 
tüm evrakn sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur).  Ba vuru Sistemi 
yoluyla yaplan ba vurular haricinde ba vuru kabul edilmeyecektir. 
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b) Ba vurularn en geç 20/07/2020 tarihi saat 17:00�a kadar yaplmas gerekmektedir. 

c) Ba vurular, ilan referans kodu üzerinden de erlendirilecektir. Adaylar, i  ba vuru 
sisteminden ilan referans kodunu seçerek ba vuruda bulunabileceklerdir. Referans 
kodu seçilmeden yaplan ba vurular de erlendirmeye alnmayacaktr. Bir aday en 
fazla 2 (iki) pozisyona ba vuru yapabilecektir. 

d) Her bir referans kodu için; lisans ve yüksek lisans mezunu adaylardan �Adaylarda 
Aranacak Genel Ko ullar� bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan 
ba layarak olu turulacak sralamada alnacak personel saysnn 10 kat kadar aday 
mülakata ça rlacaktr. Son sradaki adaylarla ayn puan alan ba ka adaylar olmas 
durumunda bu adaylar da mülakata ça rlacaktr. 

e) Her bir referans kodu için; alannda doktora mezunu adaylardan �Adaylarda 
Aranacak Genel Ko ullar� bölümünün (g) maddesine göre en yüksek puandan 
ba layarak olu turulacak sralamada alnacak personel saysnn 10 kat kadar aday 
mülakata ça rlacaktr. Son sradaki adaylarla ayn puan alan ba ka adaylar olmas 
durumunda bu adaylar da mülakata ça rlacaktr. 

f) Lisans ö renimini yurt d nda tamamlayan adaylar için �Adaylarda Aranacak Genel 
Ko ullar� bölümünün (e) ve (f) maddeleri, Doktora ö renimini yurt d nda 
tamamlayan adaylar için ise �Adaylarda Aranacak Genel Ko ullar� bölümünün (e), 
(f) ve (g) maddeleri ko ul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrca 
de erlendirmeye alnacaklardr. 

g) Adaylar ba vurular esnasnda i  ba vuru sistemine girmi  olduklar beyana göre 
de erlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatal olmas veya a a da belirtilen 
belgelerden herhangi birinin eksik olmas durumunda ba vuru geçersiz 
saylacaktr. 

 Üniversiteye Giri  Snav Sonuç Belgesi (ÖSYM onayl veya kontrol kodu olan 
internet çkts), 

 Üniversiteye Giri  Snav Yerle tirme Belgesi (ÖSYM onayl veya kontrol kodu 
olan internet çkts), 

 Lisans Diploma/Çk  Belgesi/ YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alnan ve 
kontrol kodu olan) -ve varsa üstü- (e itimlerini yurtd ndaki yüksekö retim 
kurumlarnda tamamlayanlar için Denklik Belgesi), 

 Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi, 

 Yabanc Dil Snav Sonuç Belgesi, 

 Deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan ilgili i yerlerinden alnan onayl 
Çal ma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü Belgesi (e-devlet üzerinden alnan ve 
kontrol kodu olan). 

 Güncel Özgeçmi  (Özgeçmi inizin renkli foto rafl, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon 
numaralarn da içerecek ekilde hazrlanmas gerekmektedir.), 

 Askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar için). 

NOT : Süreçle ilgili tüm geli me ve duyurular Kurum�un internet sayfasnda 
(www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir. 

Adres : TÜB TAK, nsan Kaynaklar Daire Ba kanl , Tunus Cad. No:80, 06100  
Kavakldere-ANKARA 

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

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


