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TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 
 

İlan No: TBTK.TEYDEB/2016-1 
 

TBTK.TEYDEB.2016-1.01 – 1.17 referans kodlu pozisyonlar için; 

 
İşin Tanımı ve Özellikleri 

 

TÜBİTAK’a Ar-Ge desteği için sunulan proje önerilerinin ve diğer destek taleplerinin, 
mevzuata uygun olarak değerlendirilmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik 
süreçlerde görev almak; TÜBİTAK'ın görevlendireceği ulusal ve uluslararası proje 
değerlendirme/izleme toplantıları ile diğer toplantılara katılmak;  TÜBİTAK‘ın düzenlediği ya 
da katıldığı tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde görev almak; TÜBİTAK destek programlarına 
ilişkin mevzuat ve süreç iyileştirme çalışmalarında görev almak; firma, üniversite ve sivil 
toplum kuruluşlarıyla yapılacak işbirlikleri kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarda ve 
temaslarda görev almak; yeni programların tasarımında görev almak. 
 

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 
 

1) Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2016-1.01 
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı / *Bilimsel 
Programlar Başuzmanı pozisyonlarına başvurabilmek için; 
 
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar 

Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İstatistik 
ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve 
Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden birini 
bitirmiş olmak, 

b) Alanında en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak, 

c) Alanında yüksek lisans veya doktora derecesi almış olmak tercih sebebidir. 

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3 

Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 

 
2) Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2016-1.02 

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı / *Bilimsel 
Programlar Başuzmanı pozisyonlarına başvurabilmek için; 
 
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Mühendislik 

Bölümleri, Fizik, Matematik veya İstatistik bölümlerinden birini bitirmiş olmak, 

b) Bilişim alanında (bilişim projesi/yazılım geliştirme) en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi 
olmak, 

c) Bilgisayar Mühendisliği veya ilgili bir alanda (bilişim, enformatik, vs.) yüksek lisans 
veya doktora derecesi almış olmak tercih sebebidir. 
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İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3 

Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 

 

3) Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2016-1.03 
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı / *Bilimsel 
Programlar Başuzmanı pozisyonlarına başvurabilmek için; 
 
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektronik 

Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini 

bitirmiş olmak, 

b) Alanında en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak, 

c) Alanında yüksek lisans veya doktora derecesi almış olmak tercih sebebidir. 

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 

Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 

 

4) Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2016-1.04 
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı / *Bilimsel 
Programlar Başuzmanı pozisyonlarına başvurabilmek için; 
 
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Endüstri 

Mühendisliği veya Endüstri Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş 
olmak, 

b) Alanında en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak, 

c) Tercih edilen nitelikler; 

 Alanında yüksek lisans veya doktora derecesi almış olmak, 

 Yöneylem Araştırması alanında mesleki tecrübe sahibi olmak. 

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 

Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 

 

5) Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2016-1.05 
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı / *Bilimsel 
Programlar Başuzmanı pozisyonlarına başvurabilmek için; 
 
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Moleküler 

Biyoloji ve Genetik veya Genetik ve Biyomühendislik bölümlerinden birini bitirmiş 

olmak, 

b) Alanında en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak, 

c) Alanında yüksek lisans veya doktora derecesi almış olmak tercih sebebidir. 

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 

Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 
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6) Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2016-1.06 
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı / *Bilimsel 
Programlar Başuzmanı pozisyonlarına başvurabilmek için; 
 
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Gıda 

Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak, 

b) Alanında en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak, 

c) Tercih edilen nitelikler; 

 Beslenme veya Gıda Kimyası konularında ders almış olmak, 

 Alanında yüksek lisans veya doktora derecesi almış olmak. 

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 

Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 

 

7) Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2016-1.07 
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı / *Bilimsel 
Programlar Başuzmanı pozisyonlarına başvurabilmek için; 
 
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Eczacılık 

(Farmasötik Teknoloji Bölümü mezunu olmak) bölümünü bitirmiş olmak, 

b) Alanında en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak, 

c) Alanında yüksek lisans veya doktora derecesi almış olmak tercih sebebidir. 

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 

Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 

 

8) Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2016-1.08 
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı / *Bilimsel 
Programlar Başuzmanı pozisyonlarına başvurabilmek için; 
 
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik 

Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon 
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak, 

b) Güç Elektroniği konusunda en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak, 

c) Alanında yüksek lisans veya doktora derecesi almış olmak tercih sebebidir. 

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1   

Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 
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9) Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2016-1.09 
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı / *Bilimsel 
Programlar Başuzmanı pozisyonlarına başvurabilmek için; 
 
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Biyomedikal 

Mühendisliği Genetik ve Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, 
Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 

bölümlerinden birini bitirmiş olmak, 

b) Medikal Elektronik konusunda en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak, 

c) Alanında yüksek lisans veya doktora derecesi almış olmak tercih sebebidir. 

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 

Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 

 

10) Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2016-1.10 
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı / *Bilimsel 
Programlar Başuzmanı pozisyonlarına başvurabilmek için; 
 
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik 

Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon 
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak, 

b) Elektrik Motor ve Sürücüleri konusunda en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak, 

c) Alanında yüksek lisans veya doktora derecesi almış olmak tercih sebebidir. 

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 

Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 

 

11) Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2016-1.11 
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı / *Bilimsel 
Programlar Başuzmanı pozisyonlarına başvurabilmek için; 

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Makine 
Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, İmalat 
Mühendisliği veya Makine ve Üretim Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş 

olmak, 

b) Alanında en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak, 

c) Tercih edilen nitelikler; 

 Alanında yüksek lisans veya doktora derecesi almış olmak, 

 Proje yöneticiliği yapmış olmak. 

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3 

Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 
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12) Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2016-1.12 
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı / *Bilimsel 
Programlar Başuzmanı pozisyonlarına başvurabilmek için; 
 

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri 
Mühendisliği veya Endüstri Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş 

olmak, 

b) Alanında en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak, 

c) Tercih edilen nitelikler; 

 Alanında yüksek lisans veya doktora derecesi almış olmak, 

 Proje yöneticiliği yapmış olmak. 

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 

Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 

 
13) Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2016-1.13 

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı / *Bilimsel 
Programlar Başuzmanı pozisyonlarına başvurabilmek için; 
 
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Kimya 

Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak, 

b) Alanında en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak, 

c) Alanında yüksek lisans veya doktora derecesi almış olmak tercih sebebidir. 

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 

Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 

 
14) Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2016-1.14 

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı / *Bilimsel 
Programlar Başuzmanı pozisyonlarına başvurabilmek için; 
 
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Malzeme 

Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği veya 
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak, 

b) Alanında en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak, 

c) Alanında yüksek lisans veya doktora derecesi almış olmak tercih sebebidir. 

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 

Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 

 

15) Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2016-1.15 
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı / *Bilimsel 
Programlar Başuzmanı pozisyonlarına başvurabilmek için; 
 

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Tekstil 
Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak, 
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b) Alanında en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak, 

c) Alanında yüksek lisans veya doktora derecesi almış olmak tercih sebebidir. 

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 

Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 

 

16) Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2016-1.16 
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı / *Bilimsel 
Programlar Başuzmanı pozisyonlarına başvurabilmek için; 
 

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Otomotiv 
Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak, 

b) Alanında en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak, 

c) Alanında yüksek lisans veya doktora derecesi almış olmak tercih sebebidir. 

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 

Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 

 

17) Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2016-1.17 
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı / *Bilimsel 
Programlar Başuzmanı pozisyonlarına başvurabilmek için; 
 

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Biyomedikal 
Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak, 

b) Alanında en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak, 

c) Alanında yüksek lisans veya doktora derecesi almış olmak tercih sebebidir. 

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 

Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 

 

TBTK.TEYDEB.2016-1.18 – 1.20 referans kodlu pozisyonlar için; 
 

İşin Tanımı ve Özellikleri 
 

TEYDEB bünyesinde açılan Çağrılı Programları, Teknoloji Grupları ile koordineli yürütmek; 

projelerin değerlendirilmesinde ve izleme sürecinde görev almak, proje sunan firmalarla 

temaslar sağlamak; TEYDEB tarafından yürütülen programların mevzuatlarını ve 

dokümanlarını hazırlamak, tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde görev almak; TÜBİTAK'ın 

görevlendireceği ulusal ve uluslararası proje değerlendirme/izleme toplantıları ile diğer 

toplantılara katılmak; TÜBİTAK‘ın düzenlediği ya da katıldığı tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde 

görev almak; TÜBİTAK destek programlarına ilişkin mevzuat ve süreç iyileştirme 

çalışmalarında görev almak. 
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Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 
 

18) Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2016-1.18 
Bilimsel Programlar Uzmanı / *Bilimsel Programlar Başuzmanı pozisyonlarına 
başvurabilmek için; 
 

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Makine 
Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Makine ve 
Üretim Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği 
bölümlerinden birini bitirmiş olmak, 

b) Alanında yüksek lisans veya doktora derecesi almış olmak, 

c) Otomotiv, Makine İmalat veya Enerji sektörlerinde en az 4 yıl mesleki tecrübe sahibi 
olmak. 

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 

Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 

 

19) Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2016-1.19 
Bilimsel Programlar Uzmanı / *Bilimsel Programlar Başuzmanı pozisyonlarına 
başvurabilmek için; 
 

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik 
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon 
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,  

b) Gömülü sistemler, Sunucu-İstemci Web/Mobil uygulama tasarımı, Bilgisayar Ağı 
konularında en az 4 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak. 

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 

Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 

 

20) Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2016-1.20 
Bilimsel Programlar Uzmanı / *Bilimsel Programlar Başuzmanı pozisyonlarına 
başvurabilmek için; 
 

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar 
Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar 
Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimi Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş 

olmak, 

b) Alanında yüksek lisans veya doktora derecesi almış olmak, 

c) Alanında en az 4 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak. 

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 

Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 
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TBTK.TEYDEB.2016-1.21 referans kodlu pozisyon için; 
 
İşin Tanımı ve Özellikleri 
 

TEYDEB Girişimcilik Destekleme Grubu proje değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev 
almak. Ağırlıklı olarak, biyoteknoloji alanındaki teknogirişim projelerinin panel değerlendirme 
süreci, destek kararı verilen projelerin izleme süreci ve proje sonrası ticarileşmeye yönelik 
izleme süreçlerini yürütmek. 
 

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 
 
21) Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2016-1.21 

Bilimsel Programlar Uzmanı / *Bilimsel Programlar Başuzmanı pozisyonlarına 
başvurabilmek için; 
 

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Biyoloji, 
Moleküler Biyoloji ve Genetik, Çevre Mühendisliği veya Gıda Mühendisliği 
(Beslenme veya Gıda Kimyası konularında ders almış olmak tercih sebebidir) 
bölümlerinden birini bitirmiş olmak, 

b) Alanında yüksek lisans veya doktora derecesi almış olmak, 

c) Alanında en az 4 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak. 

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 

Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 

 
TBTK.TEYDEB.2016-1.22 referans kodlu pozisyon için; 
 

İşin Tanımı ve Özellikleri 
 
TEYDEB Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destekleri paydaşlarının, anket, yüz yüze görüşme 
gibi yöntemlerle gereksinimlerini toplamak, destek programları ve süreçlerinin iyileştirilmesi 
ve geliştirilmesine katkı sağlamak. Girişimcilik Destekleme Grubu ve Teknoloji Gruplarında 
proje teknik uzmanı olarak da görev alarak TEYDEB bünyesindeki proje değerlendirme 
izleme süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak, bu bilgisi ile uzmanlık birikimini birleştirerek, 
TEYDEB bünyesindeki birimler ile TÜBİTAK içi veya dışı birimler, kurum ve kuruluşlar 
arasındaki bilgi alışverişinin koordinasyonunda görev almak, yeni programların tasarımında 
görev almak, TÜBİTAK'ın görevlendireceği ulusal ve uluslararası projelere ve toplantılara 
katılmak, Girişimcilik Destekleme Grubu başta olmak üzere tüm TEYDEB’in tanıtım ve eğitim 
faaliyetlerinde görev almak. Paydaşların internet üzerinden birbirleriyle etkileşime girebileceği 
platformların tasarımına katkı sağlamak ve yönetiminden sorumlu olmak. TEYDEB 
ihtiyaçlarının bilişim sistemlerine aktarılmasından sistem analisti olarak sorumlu olmak. 
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Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 
 

22) Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2016-1.22 
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı 
pozisyonlarına başvurabilmek için; 
 
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri 

Mühendisliği veya Endüstri Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş 

olmak, 

b) Bilim Teknoloji Politikaları veya İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi alanlarında en az 4 
yıl mesleki tecrübe sahibi olmak (Bu alanlarda doktora derecesi almış adaylardan 
tecrübe şartı aranmamaktadır), 

c) Bilim Teknoloji Politikaları veya İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi alanlarında yüksek 
lisans veya doktora derecesi almış olmak tercih sebebidir. 

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 

Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 

 

TBTK.TEYDEB.2016-1.23 referans kodlu pozisyon için; 
 
İşin Tanımı ve Özellikleri 

 
Patent başvuru süreçlerine (başvuru, araştırma ve inceleme raporunun düzenlenmesi, tescil 
vb.) ilişkin destekleri takip etmek, gerekli durumlarda patent değerlemesi yapmak başta 
olmak üzere 1602 Patent Destek Programının yürütülmesinde görev almak. 
 

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 
 
23) Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2016-1.23 

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı 
pozisyonlarına başvurabilmek için; 
 
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Mühendislik 

Bölümleri, Fizik, Kimya veya Biyoloji bölümlerinden birini bitirmiş olmak, 

b) Türk Patent Enstitüsünün açmış olduğu Patent ve/veya Marka Vekilliği Yeterlilik 
Sınavı başarı belgesine sahip olmak veya patent konusunda 3 yıl mesleki tecrübe 
sahibi olmak. 

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 

Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 
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TBTK.TEYDEB.2016-1.24 referans kodlu pozisyon için; 
 
İşin Tanımı ve Özellikleri 

 
Girişim Sermayesi Destekleme Programı kapsamında fon yöneticilerinin detaylı ön 
incelenmesi, değerlemesi ve raporlanması alanlarında görev almak; ayrıca, değişiklikler 
kapsamında uygulama esas değişiklikleri ve çağrı revizyonları konularında görev almak; söz 
konusu alanda ulusal, uluslararası gelişmeleri takip etmek; girişimcilik ekosisteminde bulunan 
aktörler ile işbirlikleri geliştirmek. 
 

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 
 
24) Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2016-1.24 

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı 
pozisyonlarına başvurabilmek için; 
 
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İşletme, İktisat, 

Maliye, Bankacılık, Finans, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, 
Ekonomi ve Finans, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Uluslararası Finans veya 
Hukuk bölümlerinden birini bitirmiş olmak, 

b) Alanında yüksek lisans veya doktora derecesi almış olmak veya alanında en az 4 yıl 
mesleki tecrübe sahibi olmak. 

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 

Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 

TBTK.TEYDEB.2016-1.25 referans kodlu pozisyon için; 
 
İşin Tanımı ve Özellikleri 

 
Uluslararası kuruluşların hibe ve diğer programları için proje başvurularının hazırlanması ve 
uluslararası kuruluşlar ile ortak işbirliklerinin hazırlanmasına yönelik çalışmalardan sorumlu 
olmak. 
 

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 
 
25) Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2016-1.25 

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı pozisyonuna başvurabilmek için; 
 
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Uluslararası 

İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uluslararası 
İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve 
Uluslararası ilişkiler, İşletme, İktisat veya Ekonomi bölümlerinden birini bitirmiş 

olmak, 

b) En az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak. 

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 

Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 
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TBTK.TEYDEB.2016-1.26 referans kodlu pozisyon için; 
 
İşin Tanımı ve Özellikleri 

 
TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarına başvuru yapacak kuruluşların ön kayıt 
işlemlerini yapmak; yönetmelik, uygulama esasları ile komitelerin kararları çerçevesinde, 
desteklenmesi uygun bulunan projelerin sözleşmelerini hazırlamak; desteklenen projelerin 
izleme ve sonuçlandırılması süreçlerinde, proje destekleme sözleşmesi ve grup tarafından 
alınan kararlar çerçevesinde, projelerin harcamalarına ait mali belgelerin yasal mevzuata 
uygunluğunu denetlemek ve/veya TÜBİTAK tarafından belirlenen rapor formatına uygun 
olarak Yeminli Mali Müşavirler kanalıyla denetlenmesini sağlamak; mal ve hizmet alımları ile 
transfer harcama ve ödemelerine ilişkin gider gerçekleştirme işlemlerinin yapılmasını 
sağlamak; Komite, Danışma Kurulu, Panel vb. toplantılara ilişkin yapılacak ödemeler ile 
Üyelerin ve TEYDEB personelinin yurtiçi veya yurtdışı geçici görevlendirilmelerinde gerekli 
ödemelere ilişkin işlemleri yapmak. 
 

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 
 
26) Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2016-1.26 

Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonlarına başvurabilmek için; 
 

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İktisat, İşletme, 
Maliye, Muhasebe, İstatistik, Ekonometri, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu 
Yönetimi bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya Muhasebe, Muhasebe Denetimi, 
Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Uluslararası Raporlama, Muhasebe ve 
Finansman alanlarından yüksek lisans veya doktora derecesi almış olmak, 

b) Alanında en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak tercih sebebidir. 

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 

Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 

 

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR 

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak. 

b) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için). 

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, irtikap, 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. 

e) Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak (100’lük 
sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki 
Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme 
dönüştürülecektir). 
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f) Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim 
-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup 
da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır). 

g) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak. 
 

 Bilimsel Programlar Uzman Yardımcılığı ve Bilimsel Programlar Uzmanı 
pozisyonları için; 

 

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + 
10.000

Ü𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒𝑦𝑒 𝑌𝑒𝑟𝑙𝑒ş𝑡𝑖𝑟𝑚𝑒 𝑆𝚤𝑛𝑎𝑣𝚤 𝑆𝚤𝑟𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠𝚤
≥ 3,20 

 

 Uzman Yardımcılığı ve Uzman pozisyonları için; 
 

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + 
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). 

*Bilimsel Programlar Başuzmanı olarak değerlendirilebilmek için; bu unvanın 

bulunduğu referans kodlarında belirtilen şartları sağlayıp, ilgili alanlarda doktora 
derecesi almış olmak ve en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak gerekmektedir. 
Bu durumdaki adaylar; “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e), (f) ve 
(g) maddelerinden muaf tutulacak olup, sıralamaya dâhil olmadan ayrıca 
değerlendirmeye alınacaktır. 

 
h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak. 

(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz) 

 
Sınav Türü 

 

KPDS 
UDS  
YDS 

TOEFL 
IBT 

TOEFL 
CBT 

TOEFL 
PBT 

FCE CAE 
 

CPE 
 

Bilimsel Programlar Uzman 
Yardımcısı/ Bilimsel 
Programlar Uzmanı/  
Bilimsel Programlar 

Başuzmanı 
Pozisyonları için  

70 68 190 520 B C C 

Uzman Yardımcısı/Uzman 
Pozisyonları için 

65 61 173 500 B C C 

KPDS  : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı 
ÜDS  : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı 
YDS  : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 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 
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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 İngilizce 
yeterlilik koşulları aranmaz.  

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan 
dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar için 
İngilizce yeterlilik şartı aranmaz. 

 

BAŞVURU SÜRECİ 

a) İlana başvuruda bulunmak için “www.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru 
Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluşturduktan sonra 
referans kod seçilerek, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi 
zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru 
kabul edilmeyecektir. 

b) Başvuruların en geç 03/05/2016 saat 17:00’ye kadar yapılması gerekmektedir. 

c) Başvuru yapılırken, aşağıda yer alan belgelerin İş Başvuru Sistemi aracılığıyla 
eksiksiz olarak iletilmesi zorunludur. İstenilen belgelerden herhangi birinin eksik 
olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

 Diploma, çıkış belgesi (lisans ve varsa üstü), eğitimlerini yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adaylar için denklik belgesi. 

 Nüfus cüzdanı, 

 Özgeçmiş, 

 Lisans (ve varsa üstü) transkript belgesi. 

 Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (veya lisans eğitim dilinin %100 İngilizce 
olduğunu gösterir belge). 

 Üniversiteye giriş sınavı yerleştirme belgesi ve Üniversiteye giriş sınavı sonuç 
belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı). 

 Alanında deneyimli adaylar için Çalışma Belgesi ve Hizmet Dökümü. 

 Türk Patent Enstitüsünün açmış olduğu Patent ve/veya Marka Vekilliği Yeterlilik 
Sınavı başarı belgesi veya patent konusunda 3 yıl mesleki tecrübesini gösterir 
çalışma belgesi ile hizmet dökümü (TBTK.TEYDEB.2016-1.23 referans kodu 
için). 

d) Adaylar en fazla iki adet referans kodlu pozisyona başvuru yapabilirler. İkiden fazla 
pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

e) Başvuruların incelenmesi sonucunda, istenen belgeleri eksiksiz ve uygun olan 
adaylardan her bir referans kodu için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” 
bölümünün (g) maddesine göre oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel 
sayısının 5 katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı 

alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır. 

f) Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar “Adaylarda Aranacak Genel 
Koşullar” bölümünün (g) maddesinden muaf tutulacak ve sıralamaya dâhil olmadan 
ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır. 

g) *Bilimsel Programlar Başuzmanı için belirtilen şartları sağlayan adaylar 

“Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e), (f) ve (g) maddelerinden muaf 
tutulacak ve sıralamaya dâhil olmadan ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır. 

http://www.tubitak.gov.tr/
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Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Kurum’un internet sayfasında 

(www.tubitak.gov.tr) ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların 
Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir. 

 
Adres:   TÜBİTAK, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı,  

   Atatürk Bulvarı No:221, 06100 
   Kavaklıdere-ANKARA 

İletişim: Tel: 0 312 468 5300 / 4467– 4873 

 Fax: 0 312 427 6817 
 
 
  

http://www.tubitak.gov.tr/

