
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

I. Üniversitemiz BİLTİR Merkezinde görevlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4'üncü maddesinin
(B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma ek olarak 28/06/2007 tarih ve 2007/12251 
sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın "Sınav Şartı" 
başlıklı Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrası doğrultusunda KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle Üniversitemiz tarafından 
yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel pozisyonunda 2 adet Programcı alınacaktır.

1.1-BAŞVLJRU ŞARTLARI;

GENEL ŞARTLAR;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c) Yabancı Dil Bilgisi; En az D düzeyinde YDS veya dengi düzeyde İngilizce bilgisi gerekmektedir. Yurtiçi veya yurtdışında 
İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden en az lisans düzeyinde mezun olanların dil düzeyleri minimum (D) düzeyini 
sağlamış olarak kabul edilir.

PROGRAMCI-1 İÇİN ÖZEL ŞARTLAR;

ODTÜ-BİLTİR Merkezi Taşıt Güvenliği Birimi/Hasarsız Çarpışma Test Laboratuarında görevlendirilecek Programcı için özel 
şartlar:

a) 4 yıl süreli eğitim veren Mühendislik Fakültelerinden veya Mühendislik Fakültesi Bölümlerinden mezun olmak veya bu 
bölümlerde yüksek lisans, doktora yapmış ya da yapıyor olmak,

b) Otomotiv alanına ilgi duymak ve tercihen daha önce Taşıt Güvenliğine yönelik testler konusunda çalışmış olmak,

c) Tercihen Veri Toplama Sistemleri, Sensörler, Yüksek Hızlı Kameralar hakkında bilgi sahibi olmak,

d) Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz yazılımlarım kullanabilmek,

PROGRAMCI-2 İÇİN ÖZEL ŞARTLAR;

ODTÜ-BİLTİR Merkezi Dövme Araştırma ve Uygulama Laboratuarında görevlendirilecek Programcı için özel şartlar:

a) Makina Mühendisliği Bölümünden mezun olmak veya bu bölümlerde yüksek lisans, doktora yapmış ya da yapıyor olmak,

b) Dövme Prosesi ile ilgili olmak,

c) Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz yazılımlarını kullanabilmek, özellikle Dövme Prosesi Simülasyonu yazılımlarını 
kullanabiliyor olmak

BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ;

Üniversitemiz http://www.pdb.metu.edu.tr/ sitesinde bulunan iş başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan 
sonra KPSS ve YDS belgeniz ile beraber başvuruların en geç 25 Kasım 2016 tarihi mesai saati bitimine kadar ODTÜ Rektörlük 
Binası Personel Dairesi Başkanlığı İdari Özlük ve Eğitim Müdürlüğü / ANKARA adresine şahsen yapılması gerekmektedir.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI;

Üniversitemiz tarafından KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü sıralaması esas almmak suretiyle yapılacak yerleştirme listesi ve 
mülakat tarihi http://www.pdb.metu.edu.tr/ sitesinde ilan edilecektir.

Duyurulur.


