BaĢbakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu BaĢkanlığından;
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 12
adet ‘Sözleşmeli Bilişim Uzmanı’ alınacaktır.
31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince; Yüksek Kurum Başkanlığımız
emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek altıncı maddesi ve
bu maddeye dayanılarak yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem
Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmeliğin" sekizinci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, KPSSP3 puanının yüzde yirmisi ile
yabancı dil puanının yüzde sekseninin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek
puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından,
Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek teknik uygulama sınavı ve ardından yapılacak sözlü
sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 12 adet ‘Sözleşmeli Bilişim Personeli’
alınacaktır.
I - BAġVURU GENEL ġARTLARI:
Bilişim Uzmanı adaylarının aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir.
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun
olmak.
3. İngilizce Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az seksen puan veya
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dengi puan almış olmak.
4. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli
ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki deneyime sahip bulunmak,
(Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya
aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi
sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek
suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
5. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi
olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
II - BAġVURU ÖZEL ġARTLARI
(MESLEKĠ NĠTELĠKLERĠNE GÖRE ALINACAK BĠLĠġĠM UZMANI SAYISI)
Başvuru Genel Şartlarına ilave olarak niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.
YAZILIM GELĠġTĠRME MÜHENDĠSĠ (10 kiĢi )
- UML ile nesneye yönelik analiz, tasarım ve yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında
bilgi ve deneyim sahibi olmak,
- Java ve J2EE programlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
- JPS, Servlet, JSF, JSTL, JavaScript konularında deneyimli olmak,
- Spring, Spring MVC ve ORM araçları (özellikle Hibernate) konusunda deneyimli olmak,
- SVN gibi versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgili ve deneyimli olmak,
- Test etme ve JUnit kullanarak test kodu yazma konusunda bilgili ve deneyimli olmak,
- Tercihen Oracle veritabanı ve PL/SQL konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

AĞ VE SĠSTEM YÖNETĠCĠSĠ (2 KiĢi )
- Unix, Linux, FreeBSD/OpenBSD ve Windows işletim sistemlerinde sunucu kurulumu ve
yönetiminde deneyimli olmak,
- Uygulama sunucusu, veritabanı sunucusu, web sunucusu, e-posta sunucusu kurulumu ve yönetimi
işlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
- Microsoft Active Directory yapısına hakim olmak,
- İleri seviyede ağ-iletişim bilgisine sahip, ağ altyapı cihazlarının konfigürasyonunu yapabilmek,
- Ağ ve sistem güvenliği, güvenlik duvarı konularında deneyim sahibi olmak,
- Yedekleme ve depolama sistemleri hakkında bilgili olmak,
- Kabuk ve uygulama betikleri yazabilmek.
III- ĠSTENĠLEN BELGELER BAġVURU ġEKLĠ-YERĠ-TARĠHĠ
1) Başvuru formu (Fotoğraflı),
2) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (belgenin aslının
getirilmesi halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır),
3) Askerlik durumunu gösterir belge,
4) Özgeçmiş belgesi,
5) Adli sicil belgesi,
6) İngilizce Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az seksen puan veya
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dengi puan alınmış sınav sonuç belgesi.
Başvuru formu, Başvuru Dilekçesi ve Özgeçmiş adaylarca eksiksiz ve doğru bir şekilde
doldurulduktan sonra 14/11/2011 - 29/11/2011 tarihleri arasında basvuru@ayk.gov.tr e-posta
adresine gönderilmesi gerekmektedir. Son başvuru tarihi 29/11/2011 saat 18.00'dir.
NOT: Başvuruda beyan esas alınacaktır. Kazanan adaylar sonuç ilanı tarihinden itibaren 15 gün
içinde istenen belgelerin aslını ya da onaylı suretini ibraz edeceklerdir.
IV- BAġVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adayların, 2010-KPSSP3
(B) Grubu puanının yüzde yirmisi ile yabancı dil (İngilizce) puanının yüzde sekseninin toplamı esas
alınarak yapılacak sıralamaya göre 12/12/2011 tarihinde yapılacak teknik uygulama sınavı ve
ardından sözlü sınava girecek adayların listesi, sınav yeri ve tarihi, www.ayk.gov.tr adresinde ilân
edilecektir.
V- DEĞERLENDĠRME
Teknik uygulama ve sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam
puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve
kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.
VI- TEKNĠK UYGULAMA SINAV KONULARI
1. Java Programlama,
2. Veri Tabanı Yönetim Sistemleri,
3. Bilgi Güvenliği,
4. Ağ ve Sistem Yönetimi.
Bunlardan ilk iki konu ağırlıklı olarak yazılım geliştirme mühendisliği, diğer iki konu ise ağ ve
sistem yöneticisi pozisyonuna başvuran adaylara sorulacaktır.
VII- SÖZLÜ SINAV KONULARI
Teknik uygulama dışında kalan konular.
VIII- SONUÇLARIN ĠLANI
Sınav sonuçları sınavın bitiminden itibaren on beş gün içerisinde www.ayk.gov.tr adresinde ilan
edilecektir.
IX- ÜCRETĠ
Yukarıda ilan edilen pozisyonlar, deneyim, öğrenim durumu gibi niteliklere göre brüt 5.998 ile
11.996 TL arasında ücretlendirilecektir.
Kamuoyuna duyurulur.

