Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizce 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca aşağıda belirtilen anabilim
dalına bir adet doktor öğretim üyesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Rektörlük kadrosunda, aşağıda belirtilen birimlerde görev yapmak üzere öğretim
görevlileri alınacaktır.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU KOŞULLARI
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı
Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından 10.06.2010
tarihinde kabul edilen Üniversitemiz “Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Kriterleri”nde belirtilen minimum kriterleri ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48 inci maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)
2 - Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup,
Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç) aşağıda yer alan koşulları
da sağlamaları gerekmektedir:
a) Öğretim üyesi adaylarının, Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen ÜDS/YDS’den en az 85 puan veya
eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. İngilizce sınavlarının sonuçlarının
geçerlilik süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez. Başvuru aşamasında ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca
İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.
b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan öğretim üyesi adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar.
BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YÖNTEMİ:
Adayların ilgili Fakülte Dekanlığına hitaben, başvurulacak bölümü ve alanı belirten dilekçe ekinde;
- 4 takım, salt okunur CD’lere ve taşınabilir belleklere yüklenmiş olarak;
- Bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını
- Öğretim üyesi başvuru bilgi formunu (https://pdb.metu.edu.tr/ogretim-uyesi-kadrolarina-basvuru-sirasinda-kullanilacak-bilgi-formlari adresinden
alınabilir.)
- Özgeçmiş ve yayın listelerini
- Diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
- Dil belgesini
- Ayrıca bir şeffaf dosya içinde; özgeçmiş ve yayın listelerini, diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora), dil belgesini, öğretim üyesi
başvuru bilgi formunu (https://pdb.metu.edu.tr/ogretim-uyesi-kadrolarina-basvuru-sirasinda-kullanilacak-bilgi-formlari adresinden alınabilir.)
ODTÜ Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne (Rektörlük Binası Kat: -1) veya ilgili Dekanlığa teslim etmeleri ya da posta ile göndermeleri gerekmektedir.
- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
- İlana son başvuru tarihi 07.08.2020 mesai bitimidir.
- Posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.
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BİRİM
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

UNVAN

ADET

Doktor Öğretim Üyesi

1

ALAN
Enerji depolama uygulamaları için fonksiyonel yüzey geliştirilmesi
ve elektrokimyasal karakterizasyon

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ BAŞVURU KOŞULLARI
GENEL ŞARTLAR:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
MERKEZİ SINAV (ALES) MUAFİYETİ:
- Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ile doktora eğitimini tamamlamış olanlar ALES
muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.
- ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
İSTENEN BELGELER:
1- Adayların başvurdukları birim, ilan numarası ve tarihi ile yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe.
2- Özgeçmiş.
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4- Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.
5- ALES sonuç belgesi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir).
6- Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge.)
7- Onaylı diploma fotokopisi (Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi)
8- Resmi lisans transkripti
9- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis veya tecil belgesi (Güncel, e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya asıl)
10- İlanda belirtilen süre kadar tecrübeyi gösteren belge.
11- Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.
- Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilir.
- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin
100’lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın eşdeğerlik tablosu kullanılır.
- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları ilanda belirtilen web adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca bir tebligat
yapılmayacaktır.
- İlana başvurular ilanda belirtilen başvuru yerlerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli
dosyalar ve posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.
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İlan
No

Görev Yeri

Unvan

Sayı

Yabancı dil
puanı

ALES

Başvuru yeri ve

Koşullar

telefon no.

Sonuçların
açıklanacağı internet

Sınav Takvimi

adresi

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi veya Bilişim Sistemleri tezli
yüksek lisans mezunu olmak.
Bilişim alanında; web geliştirme, CSS, HTML5,
1

Öğrenci

Öğretim Görevlisi

İşleri Daire

(Uygulamalı

Başkanlığı

Birim)

2

İngilizce: 65

SAY:
70

içerik yönetim sistemleri, veri tabanı, ağ

Öğrenci İşleri Daire

yönetimi, bilgisayar donanımı, eğitim içeriği

Başkanlığı

hazırlama, veri toplama-düzenleme-analiz

Tel: 0312 210 34 17

oidb.metu.edu.tr

yapma ve rapor hazırlama konularında lisans

İlanın Başlama Tarihi

: 20.07.2020

Son Başvuru Tarihi

: 07.08.2020

Ön Değ. Açıklanma Tarihi

: 12.08.2020

Yazılı Sınava Giriş Tarihi

: 17.08.2020

Sonuçların Açıklanma Tarihi : 21.08.2020

öğrenimini tamamladıktan sonra en az 3 yıl
deneyimli olmak ve bu deneyimi
belgelendirmek.
Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce
Bölümü’nde İngilizce dersi vermek üzere;
İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı,
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi,
Mütercim Tercümanlık (İngilizce) lisans; İngiliz
Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve

YDYO
2

Temel

Öğretim Görevlisi

İngilizce

(Ders Verecek)

Bölümü

1

İngilizce: 90

SÖZ:
70

Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı,
Mütercim Tercümanlık (İngilizce), İngiliz
Dilbilimi, Dilbilim, Ölçme ve Değerlendirme,
Eğitim Yönetimi, Eğitim Programları ve

Yabancı Diller
Yüksekokulu Temel
İngilizce Bölümü

https://dbe.metu.edu.tr

Tel: 0312 210 21 60

İlanın Başlama Tarihi

: 20.07.2020

Son Başvuru Tarihi

: 07.08.2020

Ön Değ. Açıklanma Tarihi

: 12.08.2020

Sözlü Sınava Giriş Tarihi

: 17.08.2020

Sonuçların Açıklanma Tarihi : 21.08.2020

Öğretim Anabilim Dalı tezli yüksek lisans
mezunu olmak.
Lisans öğrenimini tamamladıktan sonra
yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl
İngilizce dersi vermiş olmak.
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