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OYUN ve ANİMASYON SEKTÖRÜ, GELECEĞİNİ BEKLİYOR...  

 
Oyun geliştirme ve animasyon teknolojileri alanındaki girişimci faaliyetlerin teşvik 
edilmesi ve mevcut fikirlerin ticarileşmesini hedefleyen “ODTÜ Teknokent Animasyon 
Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi” (METUTECH-ATOM), ülkemizde bu alanda 
faaliyet gösteren ilk ve tek ön-kuluçka merkezidir. Türkiye ve Dünya’da animasyon ve 
oyun teknolojileri konusunda uzmanlaşmış ve ülke ekonomisine yüksek katma değer 
üreterek katkıda bulunan bir çekim merkezi olma amacıyla 2008’in Mayıs ayında 
kurulan METUTECH-ATOM, 650 başvuru arasından seçtiği 40 girişimciye, eğitimden 
danışmanlığa, teknik ve fiziksel altyapıdan finansal ile pazarlama desteklerine kadar 
pek çok imkanı sunarak, yeni bir sektör oluşturma çabalarıyla birlikte oyun ve 
animasyon fikri olan girişimcilerin risklerini azaltmayı birinci öncelik olarak belirlemiştir.  
 
Dünyada 45 milyar dolarlık bir hacme sahip oyun sektöründen ülkemizin de mevcut 
potansiyeli ölçüsünde pay alabilmesini amaçlayan METUTECH-ATOM, içerisinde yer 
alan girişimci grupların sadece Türkiye’de değil, dünyada da söz sahibi olabilecek 
marka ve geliştirme süreçleriyle söz sahibi olabilmesini amaçlamaktadır. Bu noktada, 
ilgili alanlarda ticarileştirilebilecek iş fikrine sahip ve kendi şirketini kurmak isteyen 
girişimcileri pek çok farklı değerlendirme aşamasından sonra, merkezde veya network 
içerisinde yer vererek destek olmaktadır. 
 
Önümüzdeki günlerde kuruluşunun birinci yılını dolduracak olan METUTECH-ATOM 
bünyesinde, gündelik oyunlardan, animasyona; 2 ve 3 boyutlu görselleştirme 
çalışmalarından, web tabanlı oyunlara; eğitim amaçlı interaktif ortamlardan, reklam ve 
pazarlama uygulamalarına kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren girişimci 
gruplardan oluşmaktadır. METUTECH-ATOM’da çalışacak öğrenci ve mezunlar, hem 
yaratıcı yönlerini ortaya koyabilecekleri rahat bir ortamda disiplinlerarası uyum içinde 
çalışmayı öğrenecekler, hem de teknik ve iş geliştirme konularında tecrübe ve 
yetkinliklerini artırma imkanı bulacaklar. 
 
Herhangi bir üniversite ya da bölüm sınırlaması olmadan; grafik tasarım, modelleme, 
animasyon, yazılım ve işletme alanlarında çalışma imkanı sağlayacak olan METUTECH-
ATOM’ a başvurular 25 Mayıs Pazartesi günü 17.30’a kadar devam edecek. Başvurular, 
özgeçmiş ve niyet mektubuyla birlikte METUTECH-ATOM’a e-mail yoluyla 
ulaştırılabilecek. Başvuruların hangi alana yönelik yapıldığını belirleyebilmek için, ilan 
kodu da başvuru e-mailinde belirtilmelidir. Tasarım alanlarıyla ilgili başvuranların önceki 
çalışmalarını içeren demo reel ve portfolyolarını kargo ile ya da ilgili link veya web sitesi 
adresini e-mail ile METUTECH-ATOM’a göndermeleri gerekmektedir. Başvuru sürecinin 
ardından, uygun bulunan adaylarla mail ya da telefon aracılığıyla iletişime geçilecek 

e birebir mülakat gerçekleştirilecek.  v 
İletişim: 
METUTECH-ATOM 
Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi 
Ofis      : +90 312 210 0133      
E-mail : metutech-atom@metutech.metu.edu.tr     
Web : www.metutech-atom.org 
Adres  : ODTÜ Teknokent Galyum Blok 
ODTÜ, 06531, Çankaya, Ankara/Türkiye 

mailto:metutech-atom@metutech.metu.edu.tr
http://www.metutech-atom.org/
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METUTECH-ATOM 
2009 Açık Pozisyonlar 

 
İş Geliştirme / Proje Yönetimi 
 
İlan Tarihi: 13.05.2009 
Şehir: Ankara 
İlan Türü: Stajyer 
Alınacak Personel: İş Geliştirme 
Alınacak Personel Sayısı: 2 
İlan Kodu: LMİ 
 
Genel Nitelikler: 

 Tercihen üniversitelerin İşletme / İktisat / Endüstri Mühendisliği bölümlerinde öğrenci 
veya yeni mezun 

 İyi derecede İngilizce bilen 
 Microsoft Office programlarını kullanabilen 
 MS Project, SAP gibi programlarını kullanabilen veya bilgi sahibi 
 İnisiyatif alabilen, takım çalışmasına yatkın 
 Kendi kişisel gelişimine önem veren  

 
 
İş Tanımı: 
Stajyer olarak alınacak elemanlar projelendirme, finansal yapı, dökümantasyon, verimlilik analizleri 
konularında çalışacaktır.  
 
     ---------------------------- 
 
İlan Tarihi: 13.05.2009 
Şehir: Ankara 
İlan Türü: Stajyer 
Alınacak Personel: İş Geliştirme / Proje Yönetimi 
Alınacak Personel Sayısı: 3 
İlan Kodu: MAİ 
 
Genel Nitelikler: 

 Tercihen üniversitelerin İşletme / İstatistik / Uluslararası İlişkiler / İktisat / Endüstri 
Mühendisliği bölümlerinde öğrenci veya yeni mezun 

 İyi derecede İngilizce bilen 
 Microsoft Office programlarını kullanabilen 
 Birebir iletişim ve kurumsal ilişkiler yönü kuvvetli 
 İnisiyatif alabilen, takım çalışmasına yatkın 
 Kendi kişisel gelişimine önem veren  

 
 
İş Tanımı: 
Stajyer olarak alınacak elemanlar projelendirme, finansal yapı, dökümantasyon, verimlilik analizleri, 
IK/PR stratejileri ve iş geliştirme konularında çalışacaktır.  
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Bilgi Teknolojileri Uzmanı / Programcı 
 
 
İlan Tarihi:13.05.2009 
Şehir: Ankara 
İlan Türü: Stajyer 
Alınacak Personel: Bilgi Teknolojileri Uzmanı 
Alınacak Personel Sayısı: 1 
İlan Kodu: VNB 
 
Genel Nitelikler: 

 Bilgisayar mühendisi, bilgi teknolojileri vb. bölümlerden mezun 
 İyi düzeyde İngilizce bilen 
 İyi derecede Php, MySql ve C/C++ bilen 
 Network programlaması, sunucu kurulumu, sunucu programları (Apache, MySql, 

Windows Server, Unix vb.) konularında deneyim sahibi 
 Grid/network/çoklu server ve sunucu bakımı üzerinde tecrübesi olan 
 Takım çalışmasına yatkın 
 Yeni şeyler öğrenmeye istekli 
 Motivasyonu yüksek 

 
İş Tanımı: 
İşe alınacak personel, grubun web sitesinin alt yapısını yapabilecek, web sitesini düzenleyecek ve 
güncelleyecektir. Ek olarak proje sırasında kullanılmak üzere hazırlanacak sunucuların kurulumunu ve 
bakımını yapacaktır. 
 
     ---------------------------- 
 
İlan Tarihi:13.05.2009 
Şehir: Ankara 
İlan Türü: Stajyer 
Alınacak Personel: Programcı / Bilgisayar Mühendisi / Yazılım Mühendisi 
Alınacak Personel Sayısı: 1 
İlan Kodu: VNP 
 
Genel Nitelikler: 

 Bilgisayar mühendisliği bölümlerinde okuyan veya diğer bölümlerden olup 
programlama stajı yapmak isteyen üniversite öğrencileri 

 İyi düzeyde İngilizce bilen 
 C++ veya Actionscript öncelikli olmak üzere herhangi bir programlama dili bilen 
 Tercihen OpenGL, Direct3D kütüphanelerini kullanabilen 
 Gelişime açık, takım çalışmasına yatkın ve tercihen video oyunlarına ilgi duyan 

 
 
İş Tanımı: 
Stajyer olarak alınacak kişi, METUTECH - ATOM bünyesinde yürütülen projelerde yer alacak ve 
Yazılım tasarımı, yazılım ve algoritma geliştirme, birim test işlemleri gibi işlerde aktif görev alacaktır. 
      

---------------------------- 
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İlan Tarihi: 13.05.2009 
Şehir: Ankara 
İlan Türü: Stajyer 
Alınacak Personel: Programcı / Bilgisayar Mühendisi / Yazılım Mühendisi 
Alınacak Personel Sayısı: 1 
İlan Kodu: ZBP 
 
Genel Nitelikler: 

 Bilgisayar mühendisliği bölümlerinde okuyan veya diğer bölümlerden olup 
programlama stajı yapmak isteyen üniversite öğrencileri 

 Tercihen İngilizce bilen 
 C++ veya Actionscript öncelikli olmak üzere herhangi bir programlama dili bilen 
 Tercihen OpenGL, Direct3D kütüphanelerini kullanabilen 
 Gelişime açık, takım çalışmasına yatkın ve tercihen video oyunlarına ilgi duyan 

 
 
İş Tanımı: 
Stajyer olarak alınacak kişi, METUTECH - ATOM bünyesinde yürütülen projelerde yer alacak ve 
Zibumi grubu oyunlarının geliştirilme süreçlerinde görevlendirilecektir. 
 
 
 
 
 

TASARIMCI 
 
 
Animatör 
 
İlan Tarihi: 13.05.2009 
Şehir: Ankara 
İlan Türü: Stajyer 
Alınacak Personel: Animatör 
Alınacak Personel Sayısı: 2 
İlan Kodu: ZBA 
 
Genel Nitelikler: 

 Anadolu Üniversitesi Animasyon Bölümünde öğrenci 
 Tercihen İngilizce bilen 
 Tercihen Photoshop, Flash veya Illustrator programları hakkında bilgi sahibi 
 Gelişime açık, takım çalışmasına yatkın ve tercihen video oyunlarına ilgi duyan 

 
 
İş Tanımı: 
Stajyer olarak alınacak kişi, METUTECH - ATOM bünyesinde yürütülen projelerde yer alacak ve 
Zibumi grubu oyunlarının geliştirilme süreçlerinde görevlendirilecektir. 
 
     ---------------------------- 
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İlan Tarihi: 13.05.2009 
Şehir: Ankara 
İlan Türü: Stajyer 
Alınacak Personel: Animatör 
Alınacak Personel Sayısı: 3 
İlan Kodu: DZA 
 
Genel Nitelikler: 

 Tercihen üniversitelerin Animasyon / Grafik / Resim bölümlerinde öğrenci 
 Temel düzeyde İngilizce bilen 
 2B Animasyon projelerinde yer almış veya animasyon konusunda kendini geliştirmeye 

istekli olan 
 İleri düzeyde Photoshop/Painter/illustrator programlarından birini kullanıyor olmak 

veya alternatif bir program bilgisine sahip olmak 
 Takım çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi 

 
İş Tanımı: 
İşe alınacak personel, METUTECH - ATOM bünyesinde hazırlanan projede yer alacak ve 2B 
animasyon başta olmak üzere çeşitli görsel öğelerin tasarımı konularında görev alacaktır. 
 
 
     ---------------------------- 
 
İlan Tarihi:13.05.2009 
Şehir: Ankara 
İlan Türü: Fulltime 
Alınacak Personel: Animatör 
Alınacak Personel Sayısı: 2 
İlan Kodu: LMA 
 
Genel Nitelikler: 

 En az lise, tercihen üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan veya mezun 
 İyi derecede ingilizce bilen 
 Animasyon konusunda en az 1 yıl deneyimli 
 Maya, Mudbox ve Photoshop programlarını çok iyi derecede kullanabilen 
 Gelişime açık, takım çalışmasına yatkın ve insiyatif alabilen 

 
 
İş Tanımı: 
İşe alınacak personel, modelleme sürecinden sonra gelen rigleme ve animasyon yapımı sürecinde aktif 
bir şekilde çalışıp karakterlerin render önceki son haline getirilmesinde görev alacaktır. 
 
 
 
     ---------------------------- 
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İlan Tarihi: 13.05.2009 
Şehir: Ankara 
İlan Türü: Stajyer 
Alınacak Personel: Animatör 
Alınacak Personel Sayısı: 1 
İlan Kodu: VNA 
 
Genel Nitelikler: 

 Anadolu, Mimar Sinan, Hacettepe ve Marmara Üniversiteleri’nin Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nden mezun veya bu bölümlerde okumakta olan 

 Tercihen İngilizce bilen 
 Grafik tasarımı, 2D izometrik çizim ve devamlı animasyon hareketleri üzerinde 

çalışan 
 3D modelleme ve perspektif hakkında bilgi sahibi 
 Takım çalışmasına yatkın 
 Yaratıcı ve çabuk kavrayan 

 
İş Tanımı: 
İşe alınacak personel, oyun animasyonları, konsept tasarım, illüstrasyon ve izometrik çizimler 
yapılmasında görev alacaktır. 
 
 
 
İllüstratör / Grafik Tasarımcı 
 
 
İlan Tarihi: 13.05.2009 
Şehir: Ankara 
İlan Türü: Stajyer 
Alınacak Personel: İllüstratör 
Alınacak Personel Sayısı: 1 
İlan Kodu: VNI 
 
 
Genel Nitelikler: 

 Tercihen üniversitelerin Animasyon / Grafik Tasarım / Resim bölümlerinde öğrenci 
 Tercihen İngilizce bilen 
 2D ve Desen konularında iyi derecede bilgi sahibi 
 Tercihen Photoshop ve Grafik Table programları hakkında bilgi sahibi 
 Gelişime açık, takım çalışmasına yatkın ve tercihen video oyunlarına ilgi duyan 

 
 
İş Tanımı: 
Stajyer olarak alınacak kişi, METUTECH-ATOM bünyesinde geliştirilecek olan gündelik oyunlar ve 
ana oyun projesi için çalışmalarda bulunacaktır. Ayrıca üretilecek yan ürünler olan kartpostal, poster , 
kitap ayıracıgibi ürünlerin tasarımında görev alacaktır. 
 
     ---------------------------- 
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İlan Tarihi: 13.05.2009 
Şehir: Ankara 
İlan Türü: Stajyer 
Alınacak Personel: Grafik Tasarımcı 
Alınacak Personel Sayısı: 1 
İlan Kodu: MKG 
 
Genel Nitelikler: 

 Üniversitelerin grafik tasarım, resim vb. bölümlerinde okuyan 3. sınıf öğrencisi veya 
yeni mezun  

 Ankara’da ikamet eden 
 Oyunlar için grafik veya karakter tasarımı konusunda deneyimli 
 Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Inkscape, Autodesk Maya ve bir 3D programı 

hakkında bilgi sahibi 
 Takım çalışmasına yatkın 
 Öğrenmeye ve gelişime açık 

 
 
İş Tanımı: 
İşe alınacak personel, grubun projesinin geliştirilme sürecinde rol alacaktır. Personel, ihtiyaç duyulan 
görsel tasarım ve çizimleri hazırlayacak, oyun karakter tasarım ve çizimlerini gerçekleştirecektir. 
 
 
     ---------------------------- 
 
İlan Tarihi: 13.05.2009 
Şehir: Ankara 
İlan Türü: Stajyer 
Alınacak Personel: Grafik Tasarımcı 
Alınacak Personel Sayısı: 1 
İlan Kodu: FRG 
 
Genel Nitelikler: 

İngilizce bilen 
Photoshop, Flash veya Illustrator gibi programları iyi derecede bilen 

 
 
İş Tanımı: 
İşe alınacak personel, METUTECH - ATOM bünyesinde hazırlanan projelerde 2D çizimlerini yapacak, 
web tabanlı bilgisayar oyunlarının yapım aşamasında görev alacaktır. 
 
 
 
     ---------------------------- 
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İlan Tarihi: 13.05.2009 
Şehir: Ankara 
İlan Türü: Stajyer 
Alınacak Personel: İlüstrator / Grafik Tasarımcı 
Alınacak Personel Sayısı: 2 
İlan Kodu: ZBI 
 
 
Genel Nitelikler: 

 Tercihen üniversitelerin Animasyon / Grafik Tasarım / Resim bölümlerinde öğrenci 
 Tercihen İngilizce bilen 
 Tercihen Photoshop, Flash veya Illustrator programları hakkında bilgi sahibi 
 Gelişime açık, takım çalışmasına yatkın ve tercihen video oyunlarına ilgi duyan 

 
 
İş Tanımı: 
Stajyer olarak alınacak kişi, METUTECH - ATOM bünyesinde yürütülen projelerde yer alacak ve 
Zibumi grubu oyunlarının geliştirilme süreçlerinde görevlendirilecektir. 
 
 
 
 
Modelci 
 
 
 
İlan Tarihi: 13.05.2009 
Şehir: Ankara 
İlan Türü: Stajyer / Full-time 
Alınacak Personel: Modelci 
Alınacak Personel Sayısı: 2 
İlan Kodu: LMM 
 
Genel Nitelikler: 

 En az lise, tercihen üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun 
 İyi derecede ingilizce bilen 
 Modelleme konusunda en az 1 yıl deneyimli 
 Rigleme ve topoloji konusunda bilgi sahibi 
 Maya, Mudbox ve Photoshop programlarını çok iyi derecede kullanabilen 
 Gelişime açık, takım çalışmasına yatkın ve insiyatif alabilen 

 
 
İş Tanımı: 
İşe alınacak personel, Animasyon yapım sürecinde önemli bir step olan modelleme ayağında 
çalışacaktır. Organik ve inorganik modelleme ile texture, personelin sorumlulukları arasında yer 
alacaktır. 


