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 Uluslararası İş Birlikleri Ofisi (UİO-ICO), ODTÜ Rektörlüğü’ne bağlı olarak çalışan; üniversitenin 
uluslararasılaşma politika, amaçları ve faaliyetleri doğrultusunda programlar ve çalışmalar yürüten bir birimdir. Ofis 
bünyesinde yürütülen faaaliyetler ve sorumluluk alanları kapsamında çalışmak üzere tam zamanlı personel alımı 
yapılacaktır. Çalıştırılacak personel Avrupa Birliği projeleri kapsamında AB Proje Asistanı pozisyonuyla ve 1 yıl 
sözleşmeli (sözleşmenin mevcut bütçeler ve programların sürdürülebilmesi halinde uzatılması söz konusu olabilecektir) 
olarak çalıştırılacak olup alınacak aylık net ücret, devlet üniversitelerinde yeni istihdam edilen bir Araştırma Görevlisi 
maaşına eşit olacak şekilde tespit edilecektir.  

 
Aşağıda detayları verilen niteliklere uygun ve listelenmiş şartlara haiz kişilerin İngilizce hazırlanmış fotoğraflı 

özgeçmişleri ile şartlar başlığı altında istenen diğer destekleyici doküman kopyalarını, 19 Eylül 2022 Pazartesi günü 
17.00’a kadar Uluslararası İş Birlikleri Ofisi’ne e-postayla (ico@metu.edu.tr), normal posta veya kargo yoluyla kapalı 
zarf içinde ya da ofise şahsen gelerek elden teslim edecek şekilde ulaştırmaları gerekmektedir. Belirtilen tarih ve 
saatten sonra ulaşan veya gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.  Özgeçmişler aday seçimi tamamlansa dahi 
iade edilmeyecek, ileride oluşabilecek pozisyonlarda kullanmak üzere ve sadece birim personeli tarafından kullanılan 
kapalı sistem arşivde tutulacaktır. Başvuran tüm adaylar burada yazılı şartları kabul ettiklerini beyan ederler. Mülakata 
çağrılacak adaylar http://www.ico.metu.edu.tr internet sitesinde ilan edilecek ve pandemi koşulları nedeniyle gerek 
görülürse çevrimiçi olarak görüşmeye davet edilebileceklerdir. Özgeçmişte yazılan bilgilerin doğruluğu ICO-UİO 
tarafından farklı kaynaklar kullanarak teyit edilebileceğinden ve ilgili adaydan gerekirse geçerli kanıt sunulması 
isteneceğinden bu bilgilerin geçerli, tutarlı ve güvenilir olduğu hususundan adayın kendisi sorumludur. Yanlış, yalan 
beyan yapılması ile manipülasyon amacıyla bilgilerde oynama olduğunun tespiti durumunda ilgili aday işe alınsa dahi 
iş sözleşmesi yapılmayacak ve işe alınmış aday ile sözleşme hemen feshedilecektir.  

 
 

Adayların UİO Bünyesinde Yapacakları İşler ve Sorumluluk Alanları 
 
Alınacak personelin sorumluluk alanları burada yazılanlar arasından olmakla birlikte burada listelenmeyen ancak ICO-
UİO tarafından yürütülen diğer tüm iş kollarında sorumluluklar birim yöneticisi ve ilgili program koordinatörü 
tarafından verilebilecek ve birimin verimli çalışmasını gözetmek amacıyla birim yetkilisi tarafından iş ve sorumluluk 
alanları ileriki tarihlerde değiştirilebilecektir: Ofis sosyal ağlarının yürütülmesi (twitter, facebook); UİO web sitesinin 
güncellenmesi ve dizaynının geliştirilmesi; iç ve dış paydaşlar tarafından talep edilmiş öğrenci-öğretim üyesi sayıları vb. 
verilerin akışının yürütülmesi ve buna yönelik sistematik geliştirilmesi; ofisin yürüttüğü programlar için ihtiyaç duyulan 
broşürler, duyuru metinleri, afişler vb görsel-işitsel ve basılı tanıtım materyalleri oluşturulmasına yönelik çalışmalar 
yürütülmesi; birim içi veri ağının (paylaş) sistematize edilmesi. Erasmus, Mevlana, Overseas Exchange gibi programlara 
seçilmiş öğrencilere birim içinde Değişim/Hareketlilik Koordinatörü gözetiminde danışmanlık verilmesi, program 
tanıtımı yapılması.  
 
 

Şartlar 
 

1. Dil Becerileri/İngilizce: Minimum düzeyde ODTÜ İYS 80 veya ODTÜ tarafından kabul edilen İngilizce yeterlik sınavları 
eşdeğerlik tablosuna belirtilen sınav sonuçlarından herhangi birinden minimum ODTÜ İYS 80 eşdeğeri sonuca son 5 yıl 
içinde alınmış bir eşdeğer sınav yoluyla sahip olunması ve bunun geçerli bir belgeyle başvuru sırasında ibraz edilmesi 
gerekmektedir. Kabul edilen eşdeğer sınavlar ve sonuçları için bu iki linkten lütfen gerekli kontrolleri yapınız: 
https://oidb.metu.edu.tr/tr/odtu-tarafindan-kabul-edilen-ingilizce-yeterlilik-sinavlari-es-degerlik-tablosu ve 
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf  
 

2. Eğitim Seviyesi: Halen Türkiye’de yerleşik bir üniversitede herhangi bir ön lisans ya da lisans programında öğrenim 
gören öğrenciler, bu ilana başvuru yapamazlar. Yüksek lisans ya da doktora eğitimlerini sürdüren adaylar veya lisans 

 
1Başvuru Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile başvuru sırasında Türkiye’de geçerli bir çalışma iznine sahip ve üst-orta 
düzeyde Türkçe bilen; geçerli çalışma izni ve Türkçe bilgisini belgeleyebilecek yabancı ülke vatandaşlarına açıktır. UİO-
ICO, çalışma izni başvurusunda yardımcı olmayacaktır.  
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programından son 3 yıl ya da yüksek lisans programından son 2 yıl içinde mezun olmuş adayların başvurusu kabul 
edilecektir. Doktora derecesini almış/tamamlamış adayların başvuruları da kabul edilmeyecektir. 
 

3. Eğitim Alanları: Başvuru tüm akademik alanlara açık olmakla birlikte öncelik verilecek ve tercih edilecek akademik 
alanlar: “sosyal ve beşeri bilimler”, “eğitim bilimleri ve alt alanları” ile “iktisadi ve idari bilimler ile alt alanları” 
olacaktır.  
 

4. Genel Not Ortalaması: Lisans program mezunu adayların mezuniyet genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden 
minimum 2.5 ya da 100 üstünden 75 not ortalamasına; eğitimlerini halen sürdüren veya mezun olmuş lisansüstü 
öğrencilerin 4.00 üzerinden minimum 3.3 veya eşdeğeri genel not ortalamasına sahip olması ve bu durumlarını 
başvuruda belgelendirmeleri gerekmektedir.  
 

5. İş Tecrübesi: Başvuru tüm adaylara açık olmakla birlikte, üniversitelerin Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İş Birlikleri, 
Erasmus, Mevlana, Değişim Ofisi, vb birimlerde çalışmış adaylara öncelik verilecek ve bu adaylar iş alımda tercih 
edilecektir. Bu ofislerde çalışmış adayların çalışmalarını belgelendirmeleri istenecektir.  


