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Giriş

Türk  Hızlandırıcı  ve  Işınım  Laboratuvarı  (TARLA)  Türkiye'de  hızlandırıcı  ve  hızlandırıcılara  dayalı
araştırmaları  gerçekleştirmek  için kurulmuş çok disiplinli bir ileri araştırma laboratuvarıdır. Misyonu,
ülkedeki ilk hızlandırıcı  tabanlı kullanıcı tesisini inşa etmek ve tesisi  dünyadan ve ülkemizden farklı
alanlardan araştırmacıların kullanımına açmaktır. Hızlandırıcısı  süper-iletken teknolojiye dayalı  olan
TARLA’da elektronlar  40  Milyon Elektron  Volta  hızlandırılarak,  hızlandırılan  demet  ile  ilk  aşamada
yüksek akılı polarize  Gama ışını   ve kızıl-ötesi bölgesinde yüksek parlaklıkta  Serbest Elektron Lazeri
üretilmesi  amaçlanmaktadır. TARLA,  sunduğu  altyapı  ile  sadece  akademik  ve  endüstriyel  topluma
hizmet etmekle kalmayacak, aynı zamanda ülkede ileri teknoloji altyapı ve bilgi birikiminin gelişmesine
de  katkı  sağlayacaktır.  Altyapı,  6550  sayılı  Araştırma  Altyapılarının  Desteklenmesine  Dair  Kanun
kapsamında Türkiye'nin Ulusal Araştırma Altyapısı olarak kabul edilmiştir.

Görev  Tanımı

İstihdam edilecek yönetici, TARLA Yönetim Kurulu ve İcra Kurulunun  denetimi altında ve Bilimsel ve
Teknik  Direktörlerle  yakın  işbirliği  içinde,  altyapının genel  İdari  Yönetimini  sağlayacaktır.  Yönetim
Kuruluna  periyodik  rapor  verecek  olan  altyapı  yöneticisi,  TARLA'nın  vizyon  ve  misyonunu  yerine
getirmek  için   genel  öncülüğü  sağlamakla  yükümlüdür.  Yönetici,  laboratuvarın  işleyişini,  üye
üniversitelerle  ve  diğer  kurumlarla  olan ilişkilerini,ulusal  uluslarası  akademik  ve   endüstriyel
kullanıcılar  ile  olan  ilişkilerini,  faaliyetleri  TARLA ile  örtüşen hem ulusal  hem de uluslararası  diğer
laboratuvarlarla  bağlarını  ve   katılımını  denetleyecektir.   Benzer  bilim,  teknoloji  ve  inovasyon
merkezlerinde kazandığı  başarılı üst  düzey yönetim deneyimini  TARLA’ya aktarabilecek  olan  kişiler
ideal yönetici adayı olarak nitelendirilebilir.   Tüm uluslardan nitelikli başvuru sahiplerinin başvuruları
kapsamlı değerlendirilecektir.  Müdür adayı, aşağıdaki temel faaliyetlerden sorumlu olacaktır.

 Yönetim Kurulu ve İcra komitesiyle işbirliği içinde, TARLA’nın performans kriterlerinde 
belirtilen ölçülebilir hedeflere ulaşmak ve  Stratejik Planda belirtildiği gibi öncelikli faaliyetleri 
gerçekleştirmek için çalışmak;

 TARLA kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak için TARLA'nın idari yönetimi ve planlaması 
ile ilgili çalışmaları yönetmek;

 Tüm idari, teknik ve araştırmacıların denetlemek, personelin performans değerlendirmelerinin
yapmak ve personel için elverişli çalışma koşullarını sağlamak;
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 TARLA'nın yasal gerekliliklerinin izlenmesi dahil, günlük operasyonel kayıtların tutmak ve 
TARLA'nın tüm organlarının faaliyetlerini denetlemek;

 Yönetim Kurulu ve İcra Komitesinin çalışmalarını desteklemek; ve uygun şekilde yönetim 
kurulu ve komite toplantılarına katılmak;

 TARLA politikaları ve bağlı olduğu yasalara uygun olarak yeni personel istihdam süreçlerine 

katkıda bulunmak, istihdam edilen personelin eğitimini sağlamak;
 Kamu kurumu ve kuruluşlarında kabul edilen kural ve düzenlemeleri takip etmek ve bu 

düzenlemelerin TARLA'da senkronizasyonunu sağlamak;
 Eğitim faaliyetlerinin organizasyonunu sağlamak; bilimsel ve teknik yöneticiler ile, TARLA'nın 

bilimsel ve teknik personelinin eğitim lojistiğinin yanı sıra farklı bölümlerdeki kursiyerlerin 
lojistiğini koordine etmek;

 Güçlü bir kullanıcı tabanı ve dış paydaş gurubu oluşturmak için kullanıcı, eğitim ve proje ofisi 
gibi birimleri denetlemek,  Halkla İlişkiler faaliyetlerine katkıda bulunmak,

 Altyapıda hazırlanan raporlarının, stratejik belgelerin, konferansların, sempozyumların, komite
toplantılarının, danışma gruplarının, danışman faaliyetlerinin ve yönetim kurulu toplantılarının
lojistik ve idari bileşenlerinden sorumlu olmak.

 Altyapının kullanımına ilişkin yönergelerin hazırlanması ve bu yönergenin uygulanması için gereken
faaliyetleri planlamak ve uygulamak,

 Altyapı bünyesindeki cihazların kurulum ve bakım onarımı konusunda malzeme temini, hizmet alımı ve
çalışmaları takip etmek, gerekli koordinasyonu oluşturmak, aksaklıkların en kısa sürede giderilmesini
sağlamak, finans biriminin organizasyonunu, faaliyetlerini ve raporlama sürecini denetlemek;

 Altyapının  çalışma  düzeni  hakkında  personelleri,  iç  ve  dış  kullanıcıları  bilgilendirmek,  bu  konuda
gereken organizasyonları yapmak,

 İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını takip etmek,
 Altyapının düzenli ve etkin olarak yürütülmesi için gereken idari ve mali tedbirleri almak,  altyapının mali

sürdürülebilirliğini  sağlamak  için  finansman  önceliklerini  geliştirmek  ve  finansman  faaliyetlerini
denetlemek;

 Yürütülen proje ve faaliyetleri izlemek, bu konularda resmi kurumlara ve yönetim kuruluna verilecek
izleme, değerlendirme ve denetleme raporlarını hazırlamak,

 Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi için mal ve hizmet alımlarını yetkisi dahilinde gerçekleştirmek, sabit
kıymetlerin takibini yapmak,

 Yıllık eylem planı, yıllık bütçe ile bunlara ait gerçekleşme raporlarını hazırlamak,

Aranan Temel Nitelikler 

 Bilim, teknoloji veya ilgili bir disiplinde en az lisans derecesine sahip
 Araştırma-Geliştirme, bilim, teknoloji  veya yenilik alanlarında faaliyet gösteren kurumlarda en az beş

yıllık tecrübeli,
 Çok kültürlü büyük ölçekli ortamda etkin çalışma konusunda kanıtlanmış yetenek,
 Etkin yönetim ve iletişim becerisine sahip, kendi kendini motive eden bir  lider ve bir  ekibin parçası

olarak çalışabilen;
 Ekip çalışmasına yatkın, farklı kurum/birimlerle ortak çalışmalar yürütebilen,
 İyi derecede sözlü ve yazılı İngilizce ve Türkçe bilen.
 Ofis yazılımları çok iyi seviyede kullanabilen,
 Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP) Sistemlerinde en az kullanıcı düzeyinde çalışmış olan,
 Bilim-Teknoloji kaynaklarının yönetimi ve bunların yönetime etkili bir şekilde uygulanmasında deneyim,
 Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,
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Tercihi Yetkinlikler

 Tercihen üniversitelerin Elektrik/Elektronik, Makina, Endüstri, Bilgisayar Mühendisliği ile Fizik, 
Kimya, Biyoloji vb. bölümlerinden lisans üstü dereceye sahip olmak 

 Mükemmel sözlü ve yazılı İngilizce iletişim becerileri;
 Tercihen endüstriyel tesis kurulum ya da işletmesinde en az iki yıl deneyim sahibi,
 Etkin sunum/sunuş yapabilme, planlama ve organizasyon kabiliyeti, 
 TARLA’nın faaliyet gösterdiği disiplinler ve temel stratejik alanlarındaki teknik mesleki bilgi ve 

beceriler
 Akademik çalışmalar yürütmüş olmak

Başvuru Yöntemi 

Adaylar, bir motivasyon mektubu, ayrıntılı İngilizce özgeçmiş ve kendilerine tavsiye mektubu verecek
az  üç  referans’ın  adı  soyadı  ve  iletişim  bilgileri  ile  birlikte  direktor@tarla.org.tr  adresine  e-posta
yoluyla başvurmalıdır. Tavsiye mektupları refereranslar tarafından benzer şekilde direktor@tarla.org.tr
adresine e-posta yoluyla gönderilmelidir. İlave diploma, sertifika, yetkinlik belgeleri de e-posta yolu ile
iletilebilir.  Diğer belgelerden bağımsız olarak, motivasyon mektubu ve üç tavsiye mektubu olmayan
başvurular eksik kabul edilecektir.
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