
T.C. Karnu Ihale Kurumundan:

sözLEşMELi siı-işiNü pERsoNELi GiRiş sINAvI DuyuRusu

Kamu lhale Kurumunda istihdam edilmek üzeıe;375 sayılı Kanun Hükmünde Karamamenin Ek 6 ncı
maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bi|gi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli
İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hıkkında Yönetmeliğin E inci maddesi uyarınca, Kurumumuz tarafından l1-12
Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak sınav sonuçlarına göre tam zamanlı çalıştırılmak üzere; aşağıda I/B bölüınünde
özel şartlar tablosunda gösterilen .l (dört) pozisyon unvanı için toplam 8 (sekiz) söz|eşme|i bilişim personeli
alınacaktır.

I. BAŞ\'IJRU ŞARTLARJ:
A_GENEL ŞARTLAR @i r E Li KL E R)
l) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde beIirtilen şart|arı taştmak,
2) Fakültelerin dört 1ıllık bilgisal,ar ınühendisliği. yazıIım nrühendisliği, elektrik mühendisliği. elektronik

ınühendisliği. elektrik ve elektronik nıühendis|iği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilnıiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) (2) nci maddede belirtilenler dışında kalan dört yılIık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden.
fen-edebiyat, eğitim ve eğitiın bilin,ıleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile
istatistik. ınatematik ve fizik bölünılerinden va da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edi|miş _,-urt
dışıııdaki yükseköğretim kurıımlarıııdaır nıezun olmak (Bu kısınıda belirıilen bölüm nıezunları sadece u7-1ık briiı
sljzleşıııe ücret lavanının 2 (iki) krlı öılcnecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.),

{) Yazılıın, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetiıni konusunda veya büyük ölçekli ağ
sislemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, her bir pozisyon için aşağıda yer alan özel şartlar tablosundaki
nıeslcki tecrübeye sahip olmak (Mesleki lecrilbenin belirlenmesinde, bilişim personeli olarak 657 .saylı Kanuııu lubi
kcıdrolu ve,,a aynı Kanunun ] üncü nıaddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hüknıünde Kararnameyc ıabi
sözleşnıeli slotüdeki hizmetler ile özcl kesimde sosyol güvenlik kurumlarına prim ödemek sureti_yle işçi sıoİiisiinctc
hilişinı parsoneli oIurak geçliği heIgı,lcna» hi:meı süreleri dikkaıe alınır.1,

5) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kuru|an ağ yönetimi güvenliği hakkında bi|gi sahibi olmaları
kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

6) Hizmetin gerektirdiği nitcliklere. muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup. yoğun iş
temposuıra ayak uydurabilme ve tak|ın ça|üşmasına yatkın olmak.

7) GiivenIik soruŞtunnası rc/ı'eva arşiv araştırmasında kaınu hizmetine atanmasına engel bir duruınu
bıılı,ınınamak,

B-ÖZF-L ŞARTLAR @irELiKLER) Başvuru yapılacak her bir pozisyon için aşağıda özel şartlar
tablosuırda belirti|en nitelikleri taşımak.
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l

. Yaz lhm. yazlllm lasarlml ve geli§llnlmesi, test edilmesi ile bu sorecin yön€tlmi konusunda
!€ya büyoli ölçek li ag s istem lerinin kurulumu ve yönctimikonusunda en a2 8 yıllık mesleki
ıccrübe}. sahip olmak. (Tercihen 4 yll büy0}t ölçekli bilgi işIem birimlerlnde çal|ştlğnl
bc!e§lenıck*).

. web Labaüll| (ç.k La!manl|) uygulamalarln sisıem testi konusunda deneyimli olmal.

. web tclllolojileri pcrformans. güvenlik ve teslleri konusunda bil8i süibi olmaİ,

. NEl'. Java !e mobil platformu ile geliştirilmiş uvgulamalafD sistem ve p€rformans testl
konusunda dene} imli olma}i.

. APl Tesı araçları (|osıMan. Soapul) konusunda bilgi sahibl olnlak.

. c#_ AsP Nl:T. wPF. sQL uygulama geliştirm€ konusunda bilgi sahibi olmali.

. Ncsnc ıcmelli (oblcct oriented) ve hizmct lemclli (ser!ice onenıed) uygulama geliştirme
konularlnllil hi]gi sahibi olmaj(.

. [JMl il(. nııd€lleme. Ms sQL Server veri tabanl şema }aplları te sQL konusunda bilgl
sahibiolmak

. sDLc ve lcsl sürcçlcri konusunda bllgi sahjbiolmak.

. s0rüm taliip^onırol sistemleri (oiT, T[s) konusunda |ecrübeli olmaİ
'ıercih€n:

. lsl'QB Ctrliri.d 'ı'€sıcr s€rtifil(.sl s.hibi olmrk

. scl€nium, R.norcI, Cucumbcr gibi t.sı ıraçlannl kulıanmlş olmık

81ıllık
nleslcLi
tecrühc

3 Knıl



Kıdcmli
Uygulaına
Geliştirici

]

Yarlllfn. _,"azıllm tasarıml vc 8eliŞtirilmesi ile bu sürecin yön€timi konusunda veya büyük
ölç€k]i ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda cn az 6 yllllk mesıeki
(ecrttbe!c sahip olmak ( I'ercjhen 3 yll büyük ölçekli bilgi işlcm birimlerinde çalı§tığlnl
bclg!lcllıck').
l}ilgisalar çırrc birimlerinin donanlml ve kurulan ağ yönetinI güvenligi hakklnda bilgi
sahibl ııllnak kaydlyl4 VB,NET, C# NET dillefini iyi deİ€crde bilmek.
C.l|ir (ılçclli web tabanll (çok laımanl) u},gulama 8cliştlrm€ konusund4 REDls.
XMl.. ll IN{I . Javascrlpt konulannda deneylnli olmaİ.
web tcknolojileri peffo.mansı. 8uvenligi ve testleİi konusunda tecrlübe sahibi olmak.
\tr llıdo§s Acli!c Directory konusunda bilgi ve tecrübe sahibi otmaİ.
vcri ıaha[l tasarlml. opıimizasyon ve p€rformans anlllml konulaıında tecrübe sahibi
olmal
MS-sQ|. konusunda deneylmll (sP. Function, Triger. Tlansacıion konulanna h6İin))
olmal,
NFl' nlalformuna hıakim, wCF. wPF. winForms, ASP NET webForms_ NET Core
konulafı nda denevim li olmak.
web sc^islcri REST- soAP. XML. JSON. wEB APl konularlnda bilgi ve tecrobe
sahihi

Ne\na ıcnıclIi (objecl orienıed) ve hizm€t temelli (scrvicc oriented) uygulama
g§liştlnrı§ l(nıtlafl na hallm oImaİ

l ercihtIli
. PllP. c}ılİll. sCRtIM gibi proje ve yıztlım sürcç sı.nd.rtlınnln uygulındlğl

proial.rd. gör.r, e|mlş olmıL

6 yllllk
mcsleki
tecriibe

3 Kııı

] on Yüz
Geliştiricisi

. Yaz|lım la7lllrn tasanml ve gelişıirilmesi. süreç analizi- iş analizi. sistem tcst. proJe
\önelınli \ c\a lalilc }önetimi konularl ile bu s0İeçlerin ,,önclimi konusund_a_ en az 4 yIlllk
nreiilel(i tcc b§vc sahip olmali.

. Diital ıasannı alanlaründa deneylml olan (2Dl3D içerikler, banner. email. broşür vb )

. Adob€ pho(oshop vb ul tasanm progfamlaıl konusunda yetkinlik sahibi olan

. IiTM1_5 /Css3 / UXdeneyimine sahipoImaİ,

. Jquerü bilgisine sahip olmak.

. AngularJs ReacLJs, Nod€Js. webpack. vueJs gibi leknolojiler konusunda bilgi saİibi
olmak.

. Adobe a'Icati\c ('bud 8ibi ıasarlma yönelik yazülümlaİ konusunda bilgi sahibi olmali.

. llesnonti\. l|la\ al/ hakklnda bilti sahibi olmak,

. stylus. s s5 lcya Lcss gibi teİnolojiler hakk,nda bilgi sahibi olnlak.

. Boolslrap Foundation veya herhantj bir css fiamework hakkında bllgi sahibi olmak.

. Farkll taravlcılar işletim sistemleıi ve cihazlar ara$ uyumltllıı[ nroblemlcri ha*klnda bilgi
sahlbiohnak.

. 
^1icios,,fl 

\\ lrl'ıl\gıllamalan konusunda bilgi sahibi olmali,
. MVC n|ünıarısı hal\lında bilgı sahıhı olmal

.l 
1 ıllık

nlcslcki
tccriibc

2 Kaüı

{
tJl,gulıma
(ielişlirici

. Yazllınl \İlll|n] tasannİ vc gclişlirilm€si ile bu sürecin yönetimi konusunda v€ya bOyok
ölçckli ag sistemlerinln kurulumu v€ yönetimi konusunda en az 4 yllltk mesleki tecrübcyğ
saiip olmak.

. Bilgisayar çevre birimlerinln donanlml ve kurulan ağ yönetimi g0venliği hakkünda bilg|
sahibi olnıal kavdl},|a. VB NE I', cf NE'I dillerini iyi derccedc bilmek.

. web ıaban|l (çol Lalmanll) uygolama geliştirme konusunda. XML, HTML, Javascript
kon laründa denelimli olmak

. web teknolojileri performünsl, güvenlıği ve lestlerj konusunda ıecrube sanibi olmar,

. windort§ Aclite Di.ectory konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

. Verl taban| Lasar|ml. optimizrsyon vc perfoaTnans aİlflml konulaIlnda tecİübe sahibi
olmak.

ı MS-SQI. konıısunda deneyimli (sP İ-unction. Triger. Transaction konularlna hıekim)
olmak,

. NET nlal|-ormuna h6tim. Windows Senisleri. XMI- wcb servisleri ve wEB APl
Ionulannda denevimli olmaı.

. NET plaıformuna h6!ıın. WCF. wPF. winForms. ASP_NET webt-orms. NET Core
konulannda dcncyimll olmak.

. web servisIcfi REs't. soAP. xML. JsoN, wEB API konular|nda bjlgi ve tecrübe sahibl.

. Nesne tcnlclli (objcct orientcd) vc hizmct temelli (Service orlenl€d) uygulama geli§tirmc
konulanllll hıekin olmak
Tercihtn:
. ılicro§r,fl ( trlifitd Profe§sionsl Deve|oDar (ılcPD) serdnkıs| sahibi olmaI

* ıııilıiı trıçctııbiıgi işıcnıbirinrininbclirlcnmcsilıd(,:]]5sarllIKHK'nınEl6ncImaddesindekikriterleresasaIlnacaklr

Iı. BAşVURU içİx cenr«ı-i BELGI LER:
l) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi ya da yurt dışındaki öğretim kurumlarına ait diploma denklik

belgesi veya www.turkiye.gov.tr adresindeki e-Devlet uygulamas| üzerinden a|ınan ve üstündeki barkod numarası
ile doğruluğu teyit edilebilen " yiikseköğre üiııı Mezun Belgesi",
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2) Kamu Personeli Seçıne Sınavı (KPSS) sonuç belgesi (202() veya 202l yılı KPSSP3 puanı olnıuyun vel,a
belge ihraz elnıeyen adayın KPSS 1ıutıııı 70 (_ı,,etnıiş) olıırak kıbul edilecehir.),

3) Son beş yıl içinde yapı|mış bu lunan İngilizce dilinde yabancı diI bilgisi seviyesini gösteren belge (Yabııncı
Dil Bilgisi Seviye Tespil Suımındun (YDS) olıüı l putıııı ya da bu dilde yapılan diğer yabanu dil sınaylarıııı]un alınaıı
fe Yiik.\eköğretiın Kıırulunca kabul edilen YDS dengi puanı göslerir belge - Yabancı dil puunı olmuyı,ın ve/veya
üSIiın.lcki barkod numorası yeyd on(o,kodu ile doğruluğa ıeyil edilebilen belge ibraz eımeyen adayın yııbancı rliI
puunı () (sıfir1 olarqk kabul edilecekıiı,.).

4) Güncel programlama dillerindcn cn az ikisini bildiğine ilişkin beIge /Belg e olarak öğrenilen progranılunıa
dilleriııin belirıildiği onaylı lisans vcvu lisansiislü transkript belgesiı,eya eğiıim kurumlarından alınan kurs katılını
ser l ifi ku l urı gi bi be l ge ler kabu l ed ile ce kt ir. ),

5) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler (Serıifikalar
s nıuı, l u ul ın m ış olmal ıd ır. ),

6) Çalışma sürelerini gösteren belgeler (Mesleki lecrübe sürelerinin hesabında lisans nıezuniycti
s<ınrasındaki süreler dikkaıe olınacak olup, söz konusu sürelerin belirIennıesincle" aday tarafından ibraz editen İGK
burkoıllu hizmel dökümü ve/ve,ı,a ilgili kuruma ail çalış»ıu belgesinde. odavın bilişim alanında çal§tğInı göstaren
ııııı,ıııı, ııııı,an kodIarı ı,e siirelar csus ulıııucuklır.).

7) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir be|ge,
8) Son a|tı ay içinde çekilmiş fotoğraf,

ııl. BAŞVURU ŞEKLİ, YERi vE TARİHİ:
Başvurular 4 Nisan 2022 tarihinde başlayacak ve l5 Nisan 2O22 tarihi mesai bitiminde sona erecektir, Tüm

başvurular elektronik oIarak alınacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar sınava kahlabilmek için: Kurumun resmi intemet sitesinde (www. ihale.gov.tr) yer alan "Kanıu ihale

Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı" modülü içindeki "Sınav Başvuru Forııızırı " elektronik ortaında
taın ve eksiksiz olarak doldurduktan sonra. başvuru için istenen tüm belgeleri tarayıcıda (scanner) taratmak suretiyle
söz konusu modüle yükleyerek elektronik ortamda başvurusunu tamamlamış olacaktır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek o|up, birden fazla pozisyona başvuru
1,apı lanıayacaktır.

Belirtilen gün ve saate kadar Kuruma elektronik ortamda ulaşmayan başvurular ile başvuru için gerek|i
belgeleri bulunmayan veya eksik ya da hatalı yük|enmiş başvurular dikkate alınmayacak ve belgelerin sonradan
tamamlanması da mümkün olmayacaktır. (Başvuru yaplıklan sonra başvuru süresi içinde bilgilerini güncelleınek ya
da veni belge eklemelr/değiştirmek isüeyen odtwlar, başvuru devam etıiği stjrece başvurusunu ye n ileyebilecekı ir. )

ıV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDiRiLMESi VE SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Başvuruların iııceleıımesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan aday|ardan, KPSS puanının yüzde

'eImişi 
/2020'ı;eya 2()2] ylı KPSSP3 puaııı olıııut,-an v/ı,eya belge ibra: clıııeycn rıdcıyın KPSS pİanı 70 (ı,İınıişl

olaruk dikkale alınır.) ile İngilizce dilinde yabancı di| puaı ının yiizde otuzıınun (Yubancı dit puıın'ı olmayun ı,e/velu
belge ibraı elmeyenlerin yaboncı ılil pııtıı_ıı 0 (sıfır) olarıık dikkaıe aIınır - Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, beİge
ii:erinle gcçerlilik süresi belirlilnıenıiş isc 5 1,ıl süreyle geçerlidir.) toplamı esas alınarak en yüksek puanlı adaydİn
başlanıak üzere yapılan sıralamada, ilanda istihdam edileceği belirtilen her bir pozisyon için l0 (on) katı aday sınaı,a
çağrılacaktır. (Son sıradaki ada1, ila oııı puunıı sahip ada1,|ar da sınovo kabul edilecektir-)

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile adayların sınava gireceği tarih ve saate i|işkin bilgiler, Kurumun
resmi intenret sitesinden ilan edilecek olup, bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından aday|ara İyrıca tebligar
yap ı lııayacaktır.

v. SINAVIN şEKLi, YERi VE TARiHi:
Sınav; sözlü sınav usulünde, Kurumumuzun Mevlana Bu|varı (Konya Yolu) No: l86 Balgat/Ankara

adresindeki hizmet binasında. l1-12 Mayıs 2022 tarihlerinde yapı|acaktır.

vI. SINAV ciniş ıtı-cnsİ:
Sınav GiriŞ Belgesi; sınava girmeye hak kazanan adaylarca, Kurumun resmi internet sitesinden teıniır

edi|ecektir. Adaylara ayrıca Sınav Giriş Belgesi gönderilmeyecek olup, sınavın yapılacağı adres. tarih ve sınav
saatlerine ilişkin bilgilere bu belgede yer verilecektir.

Adayların sınav esnasında. Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı
veya süriicü belgesi gibi fotoğrafl ı ve onaylı özel bir kimlik belgesiniyanlarında bulundurma|arı gerekmektedir. Bu
belgeIeri bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır,

VII. SINAV KONULARI:
Sözlü sınavda adaylara, genel şartlar ile başvurulan pozisyon için özel şartlar tablosunda yer alan özel

niteliklcr bölümündeki konulara iIişkin bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik sorular yöneltilecektir,

,



VIII. SINAV SONUCU:
Sınav sonucunda başarılı olan adaylar Kurumun resmi intemet sitesinde ilan edilecek olup, adayların sınavda

başarılı sayılabilmeleri için | 00 tam pııan üzerinden eı,ı az 70 puan almaları gerekir. Sınav sonucunda l00 tam puan
üzerindeıı 70 ve daha fazla puan alaır adaylar arasından puan srasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday
asil olarak ilan edilecektir. Ayrıca Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde asil aday sayısı kadar aday. yedek
olarak belirlenecektir.

Yedek aday belirlenmiş olması halinde, gerçeğe aykırı beyanda buIundukları için sınavın geçersiz sayılması
vcva bu sebeple sözleşmeniır iptal cdilnıcsi, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde göreve başlanılmaması ya
da bu hakkından vazgeçilmesi sebeplcrinden biriyle boş kalan veya boşalan pozisyontara, sınav sonuçlarının ilaır
edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, yedek adaylar arasından başarı sıralamasına göre
yer|eştirme yapı labilecektir.

lx. ÜCRET:
Aylık brüt sözleşıne ücreti: 657 savılı Devlet Memurları Kanuırunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre

istihdam cdi|enler için,616l1978 rarihli ve 7ll5754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürür|üğe konulan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü madde sinin ikinci fıkrasında yer İlan söİleşme ücret tavanının,
pozisyonlar itibariyle özel şartlar tablosunda belirtilen katlarla çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktlr. Ancak
Kurum. tavan ücretin altında siizleşme dtizenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

ilan olunur.

iıurişiu niıciı-ıni:
Telefon: (3l2) 2l8 48 43
Faks : (312) 2l8 48 83

NOT : Gerçeğe aykırı bevan<|a hulundukları tespit edilenler ile sıııava girme şartlarını taşımadıkları halde
sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşıne yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından
gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshed ileceklir. Ayrıca.
gerçeğe aykırı beyanda buiunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Sınava ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sitesinden ilgililere duyurulacaktır.
Bunun dışında adayIara şahsen veya telefonla ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.
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