
KISMİ ZAMANLI ÇALIŞACAK ÖĞRENCİ İLANI 

İlan Tarihi: 31 Ocak 2023 

Son Başvuru Tarihi: 15 Şubat 2023 

Yapılacak İşin Niteliği: Eğitim Fakültesi Dekanlığında ve Eğitim Fakültesi Teknoloji Destek 
Grubu’nda gereksinim duyulan işler için teknik destek sağlamak, Fakülte personeline bilişim 
araçları konusunda yaşanan sorunlarda yardımcı olmak 

Çalıştırılacak Kısmi Zamanlı Öğrenci Sayısı: 4 

Haftalık Çalışma Süresi: 15 saat (Aylık 60 saat) 

Çalışma Şekli: Akademik 

Bir Saatlik Çalışma Karşılığı Ödenecek Brüt Ücret: 2023 Yılı Lisans öğrencileri için 15.68 TL., 
yüksek lisans öğrencileri için 20.20 TL. 

Aranan Şartlar: 

1) Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenci olmak 

2) Disiplin cezası almamış ve/veya hakkında herhangi bir disiplin soruşturması açılmamış 
olmak 

3) Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu öğrenci olmamak. 
4) Normal eğitim öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, kısmi zamanlı 

öğrenci olarak görevlendirildiği dönemde eğitimini hiçbir şekilde uzatmamış olduğunu 
belgelemek 

5) Akademik bölümlerde (Dekanlıklar, Enstitüler, YDYO vb.) çalıştırılacak lisans 
öğrencilerinin en az 7. dönem öğrencisi ve not ortalamalarının ise en az 3.00 / 4.00 
olması gerekmektedir. Lisansüstü öğrenciler için not ortalaması en az 3.60 / 4.00 
olmalıdır.  

6) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak 
7) Yetim maaşı ve nafaka hariç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak. 
8) Daha önce sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak. 
9) Şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler için sadece normal eğitim-

öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak 
ve disiplin cezası almamış olmak şartları aranır. 

Aranan Nitelikler: 

Temel seviyede bilgisayar ve ofis programları konusunda bilgi sahibi olmak, 

Teknolojik gelişmeleri, trendleri takip eden, bilişim becerileri yüksek, 

Kullanıcı odaklı, insan ilişkileri kuvvetli ve ekip çalışmasına yatkın 

Ön Değerlendirme için Gerekli Belgeler: 

1) Başvuru dilekçesi 
2) Özgeçmiş 
3) Transkript 

Başvurular 15 Şubat 2023 tarihine kadar aşağıdaki adrese e-posta ile yapılabilir. 



İletişim Bilgileri: 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Dekanlığı 

Dumlupınar Bulvarı No:1 Çankaya/Ankara 

Tel: 312 210 40 04 

e-posta: sekreter@metu.edu.tr 

tel:210

