
 
EK-1  

KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU 
 
 

KURUM BİLGİLERİ 

Kurum Adı/Unvanı: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. 

Adresi: Yağlıpınar Mahallesi Türksat (Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı 06839 /ANKARA 

Telefonu: 0 312 925 30 00 Faks no: 0 312 925 29 00 

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ 

Meslek Adı: BT Grafik Tasarım Uzmanı Açık İş Sayısı: 1 

Niteliği (Geçici/Daimi): Daimi Deneyim Süresi: 4 

Başvuru Tarihleri: 31.07.2020 (Bu tarihe kadar uygun aday bulunması durumunda ilan 
kapatılacaktır.) 

Başvuru Adresi: https://kariyer.turksat.com.tr 

İrtibat Kişisi: - Unvanı: - 

Telefonu: - E-posta: - 

GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ 

Yer: Şartları sağlayan adaylara bildirilecektir. 

Tarih: Şartları sağlayan adaylara 
bildirilecektir. 

Saat: Şartları sağlayan adaylara bildirilecektir. 

ÇALIŞMA ŞARTLARI 

Çalışma Adresi: Ankara 

Çalışma Süresi: 8 saat (Günlük) Çalışma Saatleri: 09:00 – 18:00 

MÜRACAAT KOŞULLARI 

Ekte yer alan ilan metninde belirtilmiştir. 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten 

alınabilir), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi 

Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınabilir) 

Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu 

gösteren belge 

FORM ONAY BİLGİLERİ 

Tarih: 

Adı Soyadı: 

Unvanı: 

Kaşe/İmza: 

Not: Bu form işçi alımı yapılacak her meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması 
için bağlı olunan İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine gönderilir. 
 
 
 

https://kariyer.turksat.com.tr/


 

 

BT GRAFİK TASARIM UZMANI 

Talep Edilen Pozisyon Unvanı: BT Grafik Tasarım Uzmanı 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara 

 

1. İş Tanımı 

Yazılım projelerinde, son kullanıcı ekranlarını kullanılabilirlik ve son kullanıcı deneyimini 

en iyi seviyeye getirmek için görsel tasarımlar yapmak üzere BT Grafik Tasarım Uzmanı 

istihdam edilecektir. 

  

2. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar 

2.1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak. 

2.2. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli 

olmak. 

2.3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı 

bulunmamak. 

2.4. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile 

aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan 

fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene 

ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 

nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz 

kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım 

satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı 

suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör 

örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette 

bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya 

iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. 

2.5. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış 

olmak. 

2.6. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv 

araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması. 

 

3. Pozisyona Yönelik Nitelikler 
3.1. Grafik tasarım programlarından en az 3 tanesi hakkında tecrübe sahibi olmak, 

3.2. En az 3 adet proje ya da referans gösterebilecek (özgün, kendi eserleri) responsive 

design, accessibility, usability web standartları uyumlu %80 ve üzeri (Wai, W3c) html 

yazma alanında tecrübe sahibi olmak, (Testler http://validator.w3.org/ aracılığı ile 

yapılacaktır) 

3.3. Tasarladığı web sitelerinin validator’larda %80 ve üzeri başarı yakalaması Cross 

Browser konusunda tecrübe sahibi olmak, (Testler http://validator.w3.org/ aracılığı 

ile yapılacaktır) 

3.4. Grafik tasarım konusunda tecrübe sahibi olmak, 

3.5. Yazılım projelerine ara yüz konsepti hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak, 



3.6. Mobil uygulama ara yüzü, mobil site, kullanıcı ara yüzü ve web sitesi tasarlama 

konularından en az birinde tecrübe sahibi olmak, 

3.7. Web sitesi ve mobil uygulama tasarım ve güncelleme konusunda tecrübe sahibi 

olmak, 

3.8. HTML5, CSS3, JQuery, Bootstrap ve Javascript Framework konularında bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 

3.9. Modern Web arayüzleri, yaratıcı banner ve benzeri interaktif uygulamaları 

tasarlayıp üretebilen, 

3.10. Illustrator, InDesign, Photoshop, XD vb. programları kullanabilen,  

3.11. Sektördeki gelişmeleri ve web trendlerini yakından takip eden,  

3.12. Tasarım yeteneği gelişmiş ve görsel algısı yüksek, 

3.13. Kullanılabilirlik ve erişebilirlik (UI/UX) konularında bilgi sahibi olmak, 

 

4. Genel Kriterler 

4.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1979 tarihinden sonra doğmuş olmak, 

4.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektronik 

ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri 

Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar, Bilgisayar ve 

Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, 

Matematik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Güzel Sanatlar ve İletişim Fakültesinin 

Multimedya, Grafik, Dijital Tasarım bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak 

4.3. Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak 

4.4. Yabancı Dil: 4.5.3. maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı 

olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir. 

4.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. 

Aday başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan 

veya üzeri bir puan alması gerekmektedir. 

[(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,35] + [(Sektöründeki Tecrübe Yılı 

/ 7) x 100] x 0,50] + [(Yabancı dil puanı) x 0,15]>=60 

4.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans 

mezuniyet ortalaması esas alınır.  

4.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı 

süredir. Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası 

süre hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması 

gerekmektedir. Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum 

tecrübe süresinin üzerinde olması durumunda formülde yer alan 7 yıl süre esas 

alınacaktır. 

4.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), 

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi’nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 

60 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü 

öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması 

durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. Resmi dili 



İngilizce olan bir ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan 

İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz ve hesaplamada 60 puan esas alınır. 

 

5. Başvuru Yeri ve Şekli 

https://kariyer.turksat.com.tr adresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. 

Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. 

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler 

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakın https://kariyer.turksat.com.tr sistemine 

elektronik ortamda eklenmesi zorunludur. 

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet 

belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve 

YÖK denklik belgesi 

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı) 

6.3. Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 

İngilizce olduğunu gösteren belge 

 

7. Önemli Uyarılar 

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi 

bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir. 

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında 

(https://turksat.com.tr) ilan edilecektir. 

 

https://kariyer.turksat.com.tr/
https://kariyer.turksat.com.tr/
https://turksat.com.tr/
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BT GÜVENLİK OPERASYON UZMANI 

Talep Edilen Pozisyon Unvanı: BT Güvenlik Operasyon Uzmanı 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4 

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara 

 
1. İş Tanımı 

Güvenlik Cihaz (Yeni Nesil Güvenlik Duvarları (NGFW), Yeni Nesil Saldırı Önleme Sistemi (NGIPS), 
Web Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF), Veri Tabanı Güvenlik Duvarı (DBFW), DDOS Atak Önleme 
Sistemi, Güvenlik Olay Yönetimi (SIEM) vb. sistemlerin herhangi birinin yönetimini yapmak, 
Güvenlik Operasyonları kapsamında mevcut logları inceleyerek tehdit olabilecek durumlarda 
ilgili diğer paydaşlarla görüşerek gerekli aksiyonları almak, yönettiği sistemin genel durumu ve 
tehdit durumları ile ilgili periyodik raporlar sunmak, tehdit geri beslemelerinden gelen 
istihbarata göre sürece uygun anında aksiyon almak, yönettiği sistemin pazarda olan ürünleri ve 
kabiliyetleri alanında çalışmak üzere BT Güvenlik Operasyon Uzmanı istihdam edilecektir. 

 

2. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar 

2.1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak. 

2.2. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak. 

2.3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı 

bulunmamak. 

2.4. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda 

sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis 

veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin 

işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve 

haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, 

göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 

667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 

güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, 

mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. 

2.5. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak. 

2.6. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının 

olumlu sonuçlanmış olması. 

 

3. Pozisyona Yönelik Nitelikler 
3.1. Güvenlik Cihaz (Yeni Nesil Güvenlik Duvarları (NGFW), Yeni Nesil Saldırı Önleme Sistemi 

(NGIPS), Web Uygulama Güvenlik Duvarı(WAF), Veri Tabanı Güvenlik Duvarı (DBFW), 

DDOS Atak Önleme Sistemi, Güvenlik Olay Yönetimi (SIEM) vb. sistemlerin herhangi 

birinin) yönetiminde en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak, 

3.2. Unix/Linux Windows, İstemci ve Sunucu işletim sistemleri hakkında en az birinde tecrübe 

sahibi olmak, 

3.3. TCP/IP, OSI, Ağ/Güvenlik Protokolleri hakkında tecrübe sahibi olmak,  

3.4. İleri seviye güvenlik (ağ güvenliği, sistem güvenliği, erişim güvenliği, uygulama güvenliği 

ve veri tabanı güvenliği) tecrübesine sahip olmak, 

3.5. Log yönetimi ve olay müdahale konularında tecrübe sahibi olmak, 



3.6. Siem, Log Toplama, Ağ güvenliği teknoloji, süreç ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi 

olmak, 

3.7. Siem ürünleri hakkında tecrübe ve bilgi sahibi olmak, 

3.8. EDR konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak, 

3.9. Zafiyet tarama araçları hakkında tecrübe ve bilgi sahibi olmak, 

3.10. ISO 27001, KVKK, 5651 sayılı kanun regülasyonlar hakkında bilgi sahibi olmak, 

3.11. Veri tabanı Güvenlik Duvarı konusunda bilgi sahibi olmak, 

3.12. Uygulama Güvenlik Duvarı konusunda bilgi sahibi olmak, 

3.13. Windows, Linux scripting ve Regex yazabilmek,  

3.14. Windows/Linux işletim sistemleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak, 

3.15. TCP/IP, HTTP, DNS, TLS vb. network protokollerinin işleyişi konusunda bilgi sahibi olmak, 

3.16. IDS/IPS, Web Gateway, WEB Proxy, Mail Gateway, Paket Yönlendirici gibi güvenlik 

teknolojilerinin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak, 

3.17. OSI modeli ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak, 

3.18. Loglar içerisinde doğru ayrıştırma ve ilişkilendirme işlemleri yapmış olmak, 

 

4. Genel Kriterler 

4.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1979 tarihinden sonra doğmuş olmak, 

4.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar 

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği,  Endüstri Mühendisliği, 

Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgi Güvenliği 

Teknolojileri ve Matematik bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak 

4.3. Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak 

4.4. Yabancı Dil: 4.5.3. maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 

60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir. 

4.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday 

başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri bir 

puan alması gerekmektedir. 

[(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,35] + [(Sektöründeki Tecrübe Yılı / 7) x 

100] x 0,50] + [(Yabancı dil puanı) x 0,15]>=60 

4.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet 

ortalaması esas alınır.  

4.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. 

Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre 

hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. 

Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin 

üzerinde olması durumunda formülde yer alan 7 yıl süre esas alınacaktır. 

4.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, 

Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 

Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye 

Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin eşdeğer kabul 

ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da en az bu puana denk puan almış 

olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan 

bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas 



alınacaktır. Resmi dili İngilizce olan bir ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış 

olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz ve hesaplamada 60 puan esas alınır. 

 

5. Başvuru Yeri ve Şekli 

https://kariyer.turksat.com.tr adresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden 

yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. 

 

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler 

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakın https://kariyer.turksat.com.tr sistemine elektronik 

ortamda eklenmesi zorunludur. 

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi 

(e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik 

belgesi 

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı) 

6.3. Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce 

olduğunu gösteren belge 

 

7. Önemli Uyarılar 

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir 

esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir. 

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) 

ilan edilecektir. 

 

https://kariyer.turksat.com.tr/
https://kariyer.turksat.com.tr/
https://turksat.com.tr/


 
EK-1  

KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU 
 
 

KURUM BİLGİLERİ 

Kurum Adı/Unvanı: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. 

Adresi: Yağlıpınar Mahallesi Türksat (Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı 06839 /ANKARA 

Telefonu: 0 312 925 30 00 Faks no: 0 312 925 29 00 

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ 

Meslek Adı: BT İşletim Sistemi Uzmanı - 
Windows 

Açık İş Sayısı: 1 

Niteliği (Geçici/Daimi): Daimi Deneyim Süresi: 4 

Başvuru Tarihleri: 31.07.2020 (Bu tarihe kadar uygun aday bulunması durumunda ilan 
kapatılacaktır.) 

Başvuru Adresi: https://kariyer.turksat.com.tr 

İrtibat Kişisi: - Unvanı: - 

Telefonu: - E-posta: - 

GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ 

Yer: Şartları sağlayan adaylara bildirilecektir. 

Tarih: Şartları sağlayan adaylara 
bildirilecektir. 

Saat: Şartları sağlayan adaylara bildirilecektir. 

ÇALIŞMA ŞARTLARI 

Çalışma Adresi: Ankara 

Çalışma Süresi: 8 saat (Günlük) Çalışma Saatleri: 09:00 – 18:00 

MÜRACAAT KOŞULLARI 

Ekte yer alan ilan metninde belirtilmiştir. 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten 

alınabilir), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi 

Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınabilir) 

Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu 

gösteren belge 

FORM ONAY BİLGİLERİ 

Tarih: 

Adı Soyadı: 

Unvanı: 

Kaşe/İmza: 

Not: Bu form işçi alımı yapılacak her meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması 
için bağlı olunan İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine gönderilir. 
 
 

https://kariyer.turksat.com.tr/


 
 

BT İŞLETİM SİSTEMİ UZMANI - WİNDOWS 

Talep Edilen Pozisyon Unvanı: BT İşletim Sistemi Uzmanı - Windows 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara 

 

1. İş Tanımı 
Hem iç hem dış müşterilerde sunucu ve ağ altyapıları projelerini planlamak, uygulamak, 
denetlemek ve bakımlarını yapmak üzere BT İşletim Sistemi Uzmanı – Windows istihdam 
edilecektir. 

 

2. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar 

2.1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak. 

2.2. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli 

olmak. 

2.3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı 

bulunmamak. 

2.4. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile 

aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla 

hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı 

veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat 

karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü 

bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik 

Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 

oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı 

bulunmamak. 

2.5. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak. 

2.6. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının 

olumlu sonuçlanmış olması. 

 

3. Pozisyona Yönelik Nitelikler 
3.1. İşletim sistemi üzerindeki LDAP, DHCP, DNS, Web, FTP, Cluster, Mail servislerinden en 

az üçü hakkında tecrübe sahibi olmak, 

3.2. Sistem kümeleme ve yük dengeleme teknolojilerinden en az birinde tecrübe sahibi 

olmak, 

3.3. Sistem performans iyileştirme ve hata tespit etme konularında tecrübe sahibi olmak, 

3.4. İç ve dış müşterilere yönelik sunucuları tasarlamış, kurmuş ve yapılandırmış olmak, 

3.5. PowerShell scripting alanında tecrübe sahibi olmak, 

3.6. Windows Server ve Active Directory de Local Group Policy, güvenlik sıkılaştırması ve 

iyileştirmesi konusunda tecrübe sahibi olmak, 

3.7. Active Directory group policy, Forest, Domain ve Trust konularında tecrübe sahibi 

olmak, 

3.8. VMWare, Hyper-V sanallaştırma teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak, 



3.9. Esnek çalışma saatlerine uyum sağlamak, 

3.10. Yardım masasından gelen talepleri karşılamak, 

3.11. Proje planları, risk değerlendirmeleri ve acil durum planları geliştirme ve uygulama 

alanlarında tecrübe sahibi olmak, 

3.12. Canlı ortamlarda izleme, konfigürasyon yönetimi ve raporlama işlevlerini tasarlama ve 

uygulama alanlarında tecrübe sahibi olmak,  

3.13. Destek ve en iyi uygulama süreç dokümanlarını hazırlamada tecrübe sahibi olmak, 

3.14. Envanter ve varlık yönetimi dokümanlarını hazırlamada tecrübe sahibi olmak, 

3.15. Tercihen MCSE veya eşdeğer bir sertifikaya sahip olmak, 

3.16. İleri seviye Windows Server (200x/20xx) ve masaüstü işletim sistemi versiyonlarında 

tecrübe sahibi olmak, 

3.17. En az 50 Windows sunuculu bir ortamı yönetmiş olmak, 

3.18. Windows server güncelleme ve yükseltme konularında tecrübe sahibi olmak, 

3.19. VMWARE ve HYPERV sanallaştırma teknolojilerini ve sanal sunucuları yönetme 

konusunda tecrübe sahibi olmak, 

3.20. LAN/WAN ağları hakkında ileri seviyede tecrübe sahibi olmak, 

 

4. Genel Kriterler 

4.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1979 tarihinden sonra doğmuş olmak, 

4.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri 

Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar, Bilgisayar ve 

Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri ve 

Matematik bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak 

4.3. Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak 

4.4. Yabancı Dil: 4.5.3. maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı 

olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir. 

4.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday 

başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri 

bir puan alması gerekmektedir. 

[(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,35] + [(Sektöründeki Tecrübe Yılı / 

7) x 100] x 0,50] + [(Yabancı dil puanı) x 0,15]>=60 

4.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet 

ortalaması esas alınır.  

4.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. 

Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre 

hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. 

Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin 

üzerinde olması durumunda formülde yer alan 7 yıl süre esas alınacaktır. 

4.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı 

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi’nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da 

en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin 

öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada 



yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. Resmi dili İngilizce olan bir ülkede en az 3 

(üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz ve 

hesaplamada 60 puan esas alınır. 

 

5. Başvuru Yeri ve Şekli 

https://kariyer.turksat.com.tr adresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden 

yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. 

 

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler 

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakın https://kariyer.turksat.com.tr sistemine 

elektronik ortamda eklenmesi zorunludur. 

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi 

(e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK 

denklik belgesi 

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı) 

6.3. Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce 

olduğunu gösteren belge 

 

7. Önemli Uyarılar 

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi 

bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir. 

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında 

(https://turksat.com.tr) ilan edilecektir. 

 

https://kariyer.turksat.com.tr/
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EK-1  

KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU 
 
 

KURUM BİLGİLERİ 

Kurum Adı/Unvanı: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. 

Adresi: Yağlıpınar Mahallesi Türksat (Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı 06839 /ANKARA 

Telefonu: 0 312 925 30 00 Faks no: 0 312 925 29 00 

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ 

Meslek Adı: BT Linux - Unix Uzmanı Açık İş Sayısı: 1 

Niteliği (Geçici/Daimi): Daimi Deneyim Süresi: 4 

Başvuru Tarihleri: 31.07.2020 (Bu tarihe kadar uygun aday bulunması durumunda ilan 
kapatılacaktır.) 

Başvuru Adresi: https://kariyer.turksat.com.tr 

İrtibat Kişisi: - Unvanı: - 

Telefonu: - E-posta: - 

GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ 

Yer: Şartları sağlayan adaylara bildirilecektir. 

Tarih: Şartları sağlayan adaylara 
bildirilecektir. 

Saat: Şartları sağlayan adaylara bildirilecektir. 

ÇALIŞMA ŞARTLARI 

Çalışma Adresi: Ankara 

Çalışma Süresi: 8 saat (Günlük) Çalışma Saatleri: 09:00 – 18:00 

MÜRACAAT KOŞULLARI 

Ekte yer alan ilan metninde belirtilmiştir. 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten 

alınabilir), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi 

Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınabilir) 

Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu 

gösteren belge 

FORM ONAY BİLGİLERİ 

Tarih: 

Adı Soyadı: 

Unvanı: 

Kaşe/İmza: 

Not: Bu form işçi alımı yapılacak her meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması 
için bağlı olunan İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine gönderilir. 
 
 
 

https://kariyer.turksat.com.tr/


 
 

BT LİNUX - UNİX UZMANI 

Talep Edilen Pozisyon Unvanı: BT Linux - Unix Uzmanı 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara 

 
1. İş Tanımı 

Hem iç hem dış müşterilerde sunucu ve ağ altyapıları projelerini planlamak, uygulamak, 
denetlemek ve bakımlarını yapmak üzere BT Linux - Unix Uzmanı istihdam edilecektir. 

 

2. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar 

2.1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak. 

2.2. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli 

olmak. 

2.3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı 

bulunmamak. 

2.4. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile 

aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla 

hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı 

veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat 

karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü 

bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik 

Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 

oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı 

bulunmamak. 

2.5. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak. 

2.6. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının 

olumlu sonuçlanmış olması. 

 

3. Pozisyona Yönelik Nitelikler 
3.1. Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu, Debian, Centos, Oracle Linux ve Fedora açık kaynak 

işletim sistemlerinden en az birinin sistem yönetimi, kurulumu ve konfigürasyonu 

konusunda deneyim sahibi olmak, 

3.2. C, C++, PHP, Perl, bash, Shell Scripting dillerinden en az birine hâkim olmak, 

3.3. Komut satırı, vi, sed, grep, awk gibi linux araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 

3.4. Yük dengeleme (Load Balancer) teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi 

olmak, kurulumu ve işletimi hususlarında tecrübe sahibi olmak, 

3.5. DNS, LDAP, FTP, NTP, NFS, SSL, WEB, Cluster, Mail Server, Apache, Nginx, bind, zimbra, 

postfix, repo vb. gibi protokoller ve açık kaynak uygulamalarına hakim olmak, 

3.6. Açık kaynak projeye katkıda bulunmuş ve açık kaynak proje araçları (Puppet, Ansible, 

Git, Gerrit, Jenkins, Travis-CI vs.) konusunda tecrübe sahibi olmak, 

3.7. SAN konfigurasyonu konusunda tecrübeli olmak, 



3.8. LAN/WAN ağları hakkında ileri seviyede tecrübe sahibi olmak, 

3.9. Kurumsal bulut çözümleri konusunda bilgi ve tercihen deneyim sahibi olmak 

(Openstack, Openshift, Docker, Kubernetes vb.), 

3.10. Storage yönetimi, LUN tahsisi, storage sanallaştırma konularında deneyimli olmak, 

3.11. LVM oluşturmak, yapılandırma ve değişikliklerini yapabilmek, disk genişletme ve 

daraltma işlemlerini uygulama konusunda tecrübeli olmak, 

3.12. Vmware ve RHEV sanallaştırma platformu yönetimi konularına hakim olmak,  

3.13. Yüksek erişilebilirlik, İş Sürekliliği, felaket kurtarma vb. konularında bilgi ve deneyim 

sahibi olmak, 

3.14. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak, 

3.15. Sistem performans iyileştirme ve hata tespit etme konularında tecrübe sahibi olmak, 

3.16. İç ve dış müşterilere yönelik sunucuları tasarlamış, kurmuş ve yapılandırmış olmak, 

3.17. Müşteri odaklı çalışabilecek, 

3.18. Müşterilere ürünlerle ilgili teknik sunumlar yapabilecek, demo, POC süreçlerinin 

yönetilmesi, kitlistlerin hazırlanması, şartnamelerin yazılması/yorumlanması gibi 

çalışabilecek, 

3.19. Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip, yoğun ve stresli iş temposuna 

ayak uydurulabilen, esnek çalışma saatlerine uyabilecek, sorumluluk sahibi olmak, 

takım çalışmasına yatkın olmak, gerekli durumlarda bireysel çalışabilecek durumda 

olmak, 

3.20. Yardım masasından gelen talepleri karşılamak, 

3.21. Proje planları, risk değerlendirmeleri ve acil durum planları geliştirme ve uygulama 

alanlarında tecrübe sahibi olmak, 

3.22. Canlı ortamlarda izleme, konfigürasyon yönetimi ve raporlama işlevlerini tasarlama ve 

uygulama alanlarında tecrübe sahibi olmak,  

3.23. Envanter ve varlık yönetimi dokümanlarını hazırlamada tecrübe sahibi olmak, 

3.24. Tercihen Advanced Level Linux Professional (LPIC-1) veya Red Hat Certified System 

Administrator (RHCSE) sertifikasına sahip olmak, 

3.25. Tercihen VCP ve/veya VCP6-DVC sertifikasına sahip olmak, 

 

4. Genel Kriterler 

4.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1979 tarihinden sonra doğmuş olmak, 

4.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine 

Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak 

4.3. Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak 

4.4. Yabancı Dil: 4.5.3. maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı 

olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir. 

4.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday 

başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri 

bir puan alması gerekmektedir. 

[(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,35] + [(Sektöründeki Tecrübe Yılı / 

7) x 100] x 0,50] + [(Yabancı dil puanı) x 0,15]>=60 

4.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet 

ortalaması esas alınır.  

https://www.muhendisbeyinler.net/kategori/yazilim-muhendisligi/


4.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. 

Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre 

hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. 

Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin 

üzerinde olması durumunda formülde yer alan 7 yıl süre esas alınacaktır. 

4.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı 

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi’nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da 

en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin 

öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada 

yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. Resmi dili İngilizce olan bir ülkede en az 3 

(üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz ve 

hesaplamada 60 puan esas alınır. 

 

5. Başvuru Yeri ve Şekli 

https://kariyer.turksat.com.tr adresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden 

yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. 

 

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler 

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakın https://kariyer.turksat.com.tr sistemine 

elektronik ortamda eklenmesi zorunludur. 

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi 

(e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK 

denklik belgesi 

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı) 

6.3. Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce 

olduğunu gösteren belge 

 

7. Önemli Uyarılar 

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi 

bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir. 

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında 

(https://turksat.com.tr) ilan edilecektir. 

 

https://kariyer.turksat.com.tr/
https://kariyer.turksat.com.tr/
https://turksat.com.tr/


 
EK-1  

KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU 
 
 

KURUM BİLGİLERİ 

Kurum Adı/Unvanı: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. 

Adresi: Yağlıpınar Mahallesi Türksat (Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı 06839 /ANKARA 

Telefonu: 0 312 925 30 00 Faks no: 0 312 925 29 00 

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ 

Meslek Adı: BT Network Uzmanı Açık İş Sayısı: 1 

Niteliği (Geçici/Daimi): Daimi Deneyim Süresi: 4 

Başvuru Tarihleri: 31.07.2020 (Bu tarihe kadar uygun aday bulunması durumunda ilan 
kapatılacaktır.) 

Başvuru Adresi: https://kariyer.turksat.com.tr 

İrtibat Kişisi: - Unvanı: - 

Telefonu: - E-posta: - 

GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ 

Yer: Şartları sağlayan adaylara bildirilecektir. 

Tarih: Şartları sağlayan adaylara 
bildirilecektir. 

Saat: Şartları sağlayan adaylara bildirilecektir. 

ÇALIŞMA ŞARTLARI 

Çalışma Adresi: Ankara 

Çalışma Süresi: 8 saat (Günlük) Çalışma Saatleri: 09:00 – 18:00 

MÜRACAAT KOŞULLARI 

Ekte yer alan ilan metninde belirtilmiştir. 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten 

alınabilir), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi 

Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınabilir) 

Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu 

gösteren belge 

FORM ONAY BİLGİLERİ 

Tarih: 

Adı Soyadı: 

Unvanı: 

Kaşe/İmza: 

Not: Bu form işçi alımı yapılacak her meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması 
için bağlı olunan İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine gönderilir. 
 
 
 

https://kariyer.turksat.com.tr/


 

BT NETWORK UZMANI 

Talep Edilen Pozisyon Unvanı: BT Network Uzmanı 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara 

 

1. İş Tanımı 
Hem iç hem dış müşterilerde sunucu ve ağ altyapıları projelerini planlamak, uygulamak, 
denetlemek ve bakımlarını yapmak üzere BT Network Uzmanı istihdam edilecektir. 

 

2. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar 

2.1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak. 

2.2. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli 

olmak. 

2.3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı 

bulunmamak. 

2.4. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile 

aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla 

hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı 

veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat 

karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü 

bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik 

Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 

oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı 

bulunmamak. 

2.5. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak. 

2.6. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının 

olumlu sonuçlanmış olması. 

 

3. Pozisyona Yönelik Nitelikler 
3.1. Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, 

merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı, NAC gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en 

az 1000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak 

çalışmış olmak, 

3.2. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel 

Ağ (VPN) konularında tasarım, uygulama ve hata çözme konularında bilgi ve tecrübeye 

sahip olmak, 

3.3. Yerel Alan Ağ (LAN) ve Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN) erişim güvenliği konularında bilgi 

ve tecrübe sahibi olmak, 

3.4. Kurum ağı ve ağ kapsamında hizmet veren sunucu sistemlerine yönelik siber tehditlerin 

pro-aktif olarak tespit edilmesi ve bunların etkilerinin en aza indirilmesi için gerek ağ 

gerek sunucu sistemleri seviyesinde hizmet verecek olan tüm yazılım/donanım 

çözümlerinin (FW, IPS, IDS vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım 

artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak, 



3.5. Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewall 

donanımları, kablosuz ağ erişim kontrol sistemleri hakkında bilgi, kurulum ve yönetim 

tecrübelerine sahibi olmak, 

3.6. Ağ saldırıları ve alınacak önlemler konusunda bilgi sahibi olmak, 

3.7. IPS (Saldırı tespit ve önleme sistemi) kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konularına 

hakim olmak, 

3.8. NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 

3.9. Access Control List (ACL), Spanning Tree, VLAN, 802.1.x konularında ileri düzeyde bilgi 

sahibi olmak, 

3.10. Web Application Firewall (WAF) konusunda deneyim ve OWASP metodolojileri 

hakkında bilgi sahibi olmak, 

3.11. SD-WAN ve SDN mimarileri ve teknolojileri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

3.12. IPSEC ve SSL vpn çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme 

tecrübesine sahip olmak, 

3.13. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 

3.14. Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama 

konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

3.15. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) 

yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

3.16. En az 2 (iki) üreticinin (Cisco, Alcatel, Enterasys, Huawei, Juniper, HP, DELL vb. 

uluslararası kabul görmüş) ağ ürünleri ile çalışmış olmak, 

3.17. Kurumsal log yönetimi (SIEM) ve korelasyonu konularında bilgi sahibi olmak, 

3.18. TCP/IP, Ethernet, Layer-2 teknolojileri, P2P Metro Ethernet servisleri hakkında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 

3.19. Yük dengeleme (Load Balancer) teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi 

olmak, kurulumu ve işletimi hususlarında tecrübe sahibi olmak, 

3.20. Bilgi Güvenliği konusunda çeşitli güvenlik açığı, tehdit ve bilgi sistemleri saldırıları 

konusunda bilgi sahibi olmak, 

3.21. Bilgi Güvenliği Süreçleri, ITIL, İş Sürekliliği, Risk Yönetimi Sistemleri ve CEH hakkında 

bilgi sahibi olmak, 

3.22. Cisco Certified Network Professional (CCNP) veya eş düzey profesyonel seviye ağ 

yönetim sertifikasına sahip olmak. (CCNP Data Center, CCNP Routing and Switching, 

CCNP Collaboration, CCNP Security, CCNP Wireless, CCNP Service Provider, CCDP, 

CCNP Cloud) 

3.23. Ağ mimarileri, Ağ cihazlarının güvenliği konularında deneyim sahibi olmak, 

3.24. Yüksek erişilebilirlik, İş Sürekliliği, felaket kurtarma vb. konularında bilgi ve deneyim 

sahibi olmak, 

3.25. Sızma testi metodolojileri ve sızma testi raporları hakkında bilgi sahibi olmak, 

3.26. Microsoft Windows Server, UNIX/Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak, 

3.27. Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, 

3.28. Tercihen Airwatch MDM, OpManager, NESUS, SIEM, Network Erişim (Forescoat) 

yönetimi konularında bilgi sahibi, 

3.29. Tercihen DLP forcepoint konusunda bilgi sahibi olmak, 

3.30. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak 

3.31. Sistem performans iyileştirme ve hata tespit etme konularında tecrübe sahibi olmak, 



3.32. İç ve dış müşterilere yönelik ağ (network) tasarlamış, kurmuş ve yapılandırmış olmak, 

3.33. Müşteri odaklı çalışabilecek, 

3.34. Müşterilere ürünlerle ilgili teknik sunumlar yapabilecek, demo, POC süreçlerinin 

yönetilmesi, kitlistlerin hazırlanması, şartnamelerin yazılması/yorumlanması gibi 

çalışabilecek, 

3.35. Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip, yoğun ve stresli iş temposuna 

ayak uydurulabilen, esnek çalışma saatlerine uyabilecek, sorumluluk sahibi olmak, 

takım çalışmasına yatkın olmak, gerekli durumlarda bireysel çalışabilecek durumda 

olmak, 

3.36. Yardım masasından gelen talepleri karşılamak, 

3.37. Proje planları, risk değerlendirmeleri ve acil durum planları geliştirme ve uygulama 

alanlarında tecrübe sahibi olmak, 

3.38. Canlı ortamlarda izleme, konfigürasyon yönetimi ve raporlama işlevlerini tasarlama ve 

uygulama alanlarında tecrübe sahibi olmak,  

3.39. Envanter ve varlık yönetimi dokümanlarını hazırlamada tecrübe sahibi olmak, 

 

4. Genel Kriterler 

4.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1979 tarihinden sonra doğmuş olmak, 

4.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine 

Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak 

4.3. Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak 

4.4. Yabancı Dil: 4.5.3. maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı 

olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir. 

4.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday 

başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri 

bir puan alması gerekmektedir. 

[(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,35] + [(Sektöründeki Tecrübe Yılı / 

7) x 100] x 0,50] + [(Yabancı dil puanı) x 0,15]>=60 

4.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet 

ortalaması esas alınır.  

4.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. 

Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre 

hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. 

Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin 

üzerinde olması durumunda formülde yer alan 7 yıl süre esas alınacaktır. 

4.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı 

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi’nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da 

en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin 

öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada 

yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. Resmi dili İngilizce olan bir ülkede en az 3 

(üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz ve 

hesaplamada 60 puan esas alınır. 

https://www.muhendisbeyinler.net/kategori/yazilim-muhendisligi/


 

 

5. Başvuru Yeri ve Şekli 

https://kariyer.turksat.com.tr adresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden 

yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. 

 

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler 

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakın https://kariyer.turksat.com.tr sistemine 

elektronik ortamda eklenmesi zorunludur. 

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi 

(e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK 

denklik belgesi 

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı) 

6.3. Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce 

olduğunu gösteren belge 

 

7. Önemli Uyarılar 

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi 

bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir. 

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında 

(https://turksat.com.tr) ilan edilecektir. 

 

https://kariyer.turksat.com.tr/
https://kariyer.turksat.com.tr/
https://turksat.com.tr/


 
EK-1  

KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU 
 
 

KURUM BİLGİLERİ 

Kurum Adı/Unvanı: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. 

Adresi: Yağlıpınar Mahallesi Türksat (Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı 06839 /ANKARA 

Telefonu: 0 312 925 30 00 Faks no: 0 312 925 29 00 

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ 

Meslek Adı: BT Proje Yöneticisi – Akıllı 
Çözümler 

Açık İş Sayısı: 1 

Niteliği (Geçici/Daimi): Daimi Deneyim Süresi: 4 

Başvuru Tarihleri: 31.07.2020 (Bu tarihe kadar uygun aday bulunması durumunda ilan 
kapatılacaktır.) 

Başvuru Adresi: https://kariyer.turksat.com.tr 

İrtibat Kişisi: - Unvanı: - 

Telefonu: - E-posta: - 

GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ 

Yer: Şartları sağlayan adaylara bildirilecektir. 

Tarih: Şartları sağlayan adaylara 
bildirilecektir. 

Saat: Şartları sağlayan adaylara bildirilecektir. 

ÇALIŞMA ŞARTLARI 

Çalışma Adresi: Ankara 

Çalışma Süresi: 8 saat (Günlük) Çalışma Saatleri: 09:00 – 18:00 

MÜRACAAT KOŞULLARI 

Ekte yer alan ilan metninde belirtilmiştir. 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten 

alınabilir), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi 

Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınabilir) 

Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu 

gösteren belge 

FORM ONAY BİLGİLERİ 

Tarih: 

Adı Soyadı: 

Unvanı: 

Kaşe/İmza: 

Not: Bu form işçi alımı yapılacak her meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması 
için bağlı olunan İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine gönderilir. 
 
 

https://kariyer.turksat.com.tr/


 
 

BT PROJE YÖNETİCİSİ – AKILLI ÇÖZÜMLER 

Talep Edilen Pozisyon Unvanı: BT Proje Yöneticisi – Akıllı Çözümler 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara 

 
1. İş Tanımı 

Taslak proje planı, kaynak planlaması, proje risklerinin belirlenmesi çalışmalarını yapmak, 

proje kaynak, maliyet ve zaman planını yürütmek, iş planı oluşturmak, proje paydaşlarının 

beklentilerini yönetmek, yüksek seviye risklerin varsayımlarını yapmak ve kısıtlarını 

tanımlamak, proje ekiplerinin performansını izlemek, yönetmek, değerlendirmek, 

koordinasyon sağlamak ve motivasyonlarını artıcı aktivitelerde bulunmak, projelerin yapılan 

zaman planına uygun yürütülmesini sağlamak, yazılımcılara gelen geliştirme taleplerini veya 

teknik destek konularını içeriğine ve aciliyetine göre önceliklendirmek amacıyla çalıştırılmak 

üzere BT Proje Yöneticisi – Akıllı Çözümler istihdam edilecektir. 

 

2. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar 

2.1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak. 

2.2. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli 

olmak. 

2.3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı 

bulunmamak. 

2.4. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile 

aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla 

hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı 

veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat 

karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü 

bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik 

Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 

oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı 

bulunmamak. 

2.5. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak. 

2.6. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının 

olumlu sonuçlanmış olması. 

 

3. Pozisyona Yönelik Nitelikler 
3.1. Proje yönetimi süreçleri, adımları ve yaşam döngüsü konularında tecrübe sahibi olmak, 

3.2. Bilişim projeleri için sözleşme ve teknik şartname hazırlama ve bu süreçleri yönetme 

tecrübesine sahip olmak, 

3.3. Proje yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak, 

3.4. Test terminolojisi ve süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak,  

3.5. Hata takip ve raporlama araçları konusunda tecrübe sahibi olmak, 

3.6. MS Office programlarını etkin kullanabilen, 



3.7. Analitik düşünen, planlama becerisi gelişmiş, araştırma ve raporlama becerilerine sahip 

olan,  

3.8. Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkileri iyi, sözlü ve yazılı iletişim ve koordinasyon 

becerilerine sahip, sonuç odaklı,  

3.9. Tercihen PMP sertifikasına sahip, 

3.10. Kamu ve Özel kurumlar için, satın alma süreçleri, sözleşme, teknik şartname ve teklif 

oluşturma süreçlerinde deneyim sahibi olmak 

3.11. Mevcut bilişim teknolojilerine ve iş süreçlerine hâkim, teknoloji seçimi konusunda 

deneyimli, çözüm ve sonuç odaklı çalışmak 

3.12. Tercihen aşağıdaki alanlardan en az 2 tanesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak; 

1. Kurumsal Mimari ve Çözüm Mimarisi 

2. Veri Merkezi Teknolojileri (Yazılım, Donanım, Sistem) 

3. Trend Teknolojiler ve Akıllı Uygulamalar (Büyük Veri, Resim İşleme, Yazılım 

Metodolojileri, Yapay Zekâ, Karar Destek Sistemleri vb.) 

4. EDS, KGYS, İzleme, Güvenlik, Kamera ve Görüntüleme vb. sistemlerin kurulum veya 

projelerinde yer almış olmak 

5. Bilişim Güvenliği ve İş Sürekliliği 

3.13. Ankara dışındaki saha çalışmalarında yer almak üzere seyahat engelinin bulunmaması 

ve aktif araç kullanabiliyor olması 

 

4. Genel Kriterler 

4.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1979 tarihinden sonra doğmuş olmak, 

4.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Haberleşme 

Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Matematik Mühendisliği, Endüstri 

Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 

bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak 

4.3. Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak 

4.4. Yabancı Dil: 4.5.3. maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı 

olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir. 

4.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday 

başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri 

bir puan alması gerekmektedir. 

[(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,35] + [(Sektöründeki Tecrübe Yılı / 

7) x 100] x 0,50] + [(Yabancı dil puanı) x 0,15]>=60 

4.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet 

ortalaması esas alınır.  

4.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. 

Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre 

hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. 

Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin 

üzerinde olması durumunda formülde yer alan 7 yıl süre esas alınacaktır. 

4.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı 

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 



Merkezi’nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da 

en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin 

öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada 

yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. Resmi dili İngilizce olan bir ülkede en az 3 

(üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz ve 

hesaplamada 60 puan esas alınır. 

 

5. Başvuru Yeri ve Şekli 

https://kariyer.turksat.com.tr adresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden 

yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. 

 

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler 

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakın https://kariyer.turksat.com.tr sistemine 

elektronik ortamda eklenmesi zorunludur. 

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi 

(e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK 

denklik belgesi 

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı) 

6.3. Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce 

olduğunu gösteren belge 

 

7. Önemli Uyarılar 

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi 

bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir. 

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında 

(https://turksat.com.tr) ilan edilecektir. 

 

https://kariyer.turksat.com.tr/
https://kariyer.turksat.com.tr/
https://turksat.com.tr/


 
EK-1  

KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU 
 
 

KURUM BİLGİLERİ 

Kurum Adı/Unvanı: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. 

Adresi: Yağlıpınar Mahallesi Türksat (Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı 06839 /ANKARA 

Telefonu: 0 312 925 30 00 Faks no: 0 312 925 29 00 

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ 

Meslek Adı: BT Proje Yöneticisi – İş Zekası Açık İş Sayısı: 1 

Niteliği (Geçici/Daimi): Daimi Deneyim Süresi: 4 

Başvuru Tarihleri: 31.07.2020 (Bu tarihe kadar uygun aday bulunması durumunda ilan 
kapatılacaktır.) 

Başvuru Adresi: https://kariyer.turksat.com.tr 

İrtibat Kişisi: - Unvanı: - 

Telefonu: - E-posta: - 

GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ 

Yer: Şartları sağlayan adaylara bildirilecektir. 

Tarih: Şartları sağlayan adaylara 
bildirilecektir. 

Saat: Şartları sağlayan adaylara bildirilecektir. 

ÇALIŞMA ŞARTLARI 

Çalışma Adresi: Ankara 

Çalışma Süresi: 8 saat (Günlük) Çalışma Saatleri: 09:00 – 18:00 

MÜRACAAT KOŞULLARI 

Ekte yer alan ilan metninde belirtilmiştir. 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten 

alınabilir), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi 

Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınabilir) 

Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu 

gösteren belge 

FORM ONAY BİLGİLERİ 

Tarih: 

Adı Soyadı: 

Unvanı: 

Kaşe/İmza: 

Not: Bu form işçi alımı yapılacak her meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması 
için bağlı olunan İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine gönderilir. 
 
 
 

https://kariyer.turksat.com.tr/


 
 

BT PROJE YÖNETİCİSİ – İŞ ZEKASI 

Talep Edilen Pozisyon Unvanı: BT Proje Yöneticisi – İş Zekası 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara 

 
1. İş Tanımı 

Taslak proje planı, kaynak planlaması, proje risklerinin belirlenmesi çalışmalarını yapmak, 

proje kaynak, maliyet ve zaman planını yürütmek, iş planı oluşturmak, proje paydaşlarının 

beklentilerini yönetmek, yüksek seviye risklerin varsayımlarını yapmak ve kısıtlarını 

tanımlamak, proje ekiplerinin performansını izlemek, yönetmek, değerlendirmek, 

koordinasyon sağlamak ve motivasyonlarını artıcı aktivitelerde bulunmak, projelerin yapılan 

zaman planına uygun yürütülmesini sağlamak, yazılımcılara gelen geliştirme taleplerini veya 

teknik destek konularını içeriğine ve aciliyetine göre önceliklendirmek amacıyla çalıştırılmak 

üzere BT Proje Yöneticisi – İş Zekası istihdam edilecektir. 

 

2. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar 

2.1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak. 

2.2. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli 

olmak. 

2.3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı 

bulunmamak. 

2.4. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile 

aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla 

hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı 

veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat 

karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü 

bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik 

Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 

oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı 

bulunmamak. 

2.5. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak. 

2.6. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının 

olumlu sonuçlanmış olması. 

 

3. Pozisyona Yönelik Nitelikler 
3.1. Proje yönetimi süreçleri, adımları ve yaşam döngüsü konularında tecrübe sahibi olmak, 

3.2. Bilişim projeleri için sözleşme ve teknik şartname hazırlama-inceleme ve bu süreçleri 

yönetme tecrübesine sahip olmak, 

3.3. Proje yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak, 

3.4. Test terminolojisi ve süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak,  

3.5. Hata takip ve raporlama araçları konusunda tecrübe sahibi olmak, 

3.6. Veri ambarı analizi, dizaynı, tasarımı ve kurulumu konularında tecrübeli, 



3.7. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü konusunda tecrübeli, 

3.8. IBM DataStage, Informatica, SAP Data Services, Oracle ODI ve benzeri ETL araçlarından 

en az birinde tecrübeli, ETL/ELT test teknikleri konusunda bilgi sahibi, 

3.9. İş Zekası ve veri görselleştirme araçlarından(Business Objects, Oracle BI, Qlikview, 

Tableau, Cognos vb.) en az bir tanesi ile modelleme, tasarım, ileri raporlama, 

dashboard geliştirme konularında tecrübeli, 

3.10. İleri seviyede SQL bilgisi ve SQL tunning konusunda bilgi sahibi, 

3.11. Veri Analizi/Analitiği konusunda bilgi sahibi, 

3.12. MS Project, Visio, Jira, Confluence gibi proje koordinasyon araçları kullanmış, 

3.13. Tercihen Project Management Professional (PMP) ya da Prince2 sertifikasına sahip, 

3.14. Seyahat engeli olmayan, aktif araç kullanabilen, 

3.15. En az 5 İş Zekası Sisteminin, Analiz / Tasarım / Geliştirme / Test / Uygulama 

çalışmalarının tamamında yer almış, 

3.16. Farklı İş Zekası araçlarının kıyaslamasını yapabilecek, 

 

4. Genel Kriterler 

4.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1979 tarihinden sonra doğmuş olmak, 

4.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 

Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, 

Matematik Mühendisliği, Matematik, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 

bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak 

4.3. Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak 

4.4. Yabancı Dil: 4.5.3. maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı 

olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir. 

4.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday 

başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri 

bir puan alması gerekmektedir. 

[(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,35] + [(Sektöründeki Tecrübe Yılı / 

7) x 100] x 0,50] + [(Yabancı dil puanı) x 0,15]>=60 

4.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet 

ortalaması esas alınır.  

4.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. 

Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre 

hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. 

Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin 

üzerinde olması durumunda formülde yer alan 7 yıl süre esas alınacaktır. 

4.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı 

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi’nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da 

en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin 

öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada 

yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. Resmi dili İngilizce olan bir ülkede en az 3 

(üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz ve 

hesaplamada 60 puan esas alınır. 

 



 

5. Başvuru Yeri ve Şekli 

https://kariyer.turksat.com.tr adresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden 

yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. 

 

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler 

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakın https://kariyer.turksat.com.tr sistemine 

elektronik ortamda eklenmesi zorunludur. 

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi 

(e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK 

denklik belgesi 

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı) 

6.3. Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce 

olduğunu gösteren belge 

 

7. Önemli Uyarılar 

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi 

bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir. 

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında 

(https://turksat.com.tr) ilan edilecektir. 

 

https://kariyer.turksat.com.tr/
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https://turksat.com.tr/


 
EK-1  

KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU 
 
 

KURUM BİLGİLERİ 

Kurum Adı/Unvanı: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. 

Adresi: Yağlıpınar Mahallesi Türksat (Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı 06839 /ANKARA 

Telefonu: 0 312 925 30 00 Faks no: 0 312 925 29 00 

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ 

Meslek Adı: BT Proje Yöneticisi Açık İş Sayısı: 4 

Niteliği (Geçici/Daimi): Daimi Deneyim Süresi: 4 

Başvuru Tarihleri: 31.07.2020 (Bu tarihe kadar uygun aday bulunması durumunda ilan 
kapatılacaktır.) 

Başvuru Adresi: https://kariyer.turksat.com.tr 

İrtibat Kişisi: - Unvanı: - 

Telefonu: - E-posta: - 

GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ 

Yer: Şartları sağlayan adaylara bildirilecektir. 

Tarih: Şartları sağlayan adaylara 
bildirilecektir. 

Saat: Şartları sağlayan adaylara bildirilecektir. 

ÇALIŞMA ŞARTLARI 

Çalışma Adresi: Ankara 

Çalışma Süresi: 8 saat (Günlük) Çalışma Saatleri: 09:00 – 18:00 

MÜRACAAT KOŞULLARI 

Ekte yer alan ilan metninde belirtilmiştir. 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten 

alınabilir), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi 

Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınabilir) 

Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu 

gösteren belge 

FORM ONAY BİLGİLERİ 

Tarih: 

Adı Soyadı: 

Unvanı: 

Kaşe/İmza: 

Not: Bu form işçi alımı yapılacak her meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması 
için bağlı olunan İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine gönderilir. 
 
 
 

https://kariyer.turksat.com.tr/


 
 

BT PROJE YÖNETİCİSİ 

Talep Edilen Pozisyon Unvanı: BT Proje Yöneticisi 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4 

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara 

 
1. İş Tanımı 

Taslak proje planı, kaynak planlaması, proje risklerinin belirlenmesi çalışmalarını yapmak, 

proje kaynak, maliyet ve zaman planını yürütmek, iş planı oluşturmak, proje paydaşlarının 

beklentilerini yönetmek, yüksek seviye risklerin varsayımlarını yapmak ve kısıtlarını 

tanımlamak, proje ekiplerinin performansını izlemek, yönetmek, değerlendirmek, 

koordinasyon sağlamak ve motivasyonlarını artıcı aktivitelerde bulunmak, projelerin yapılan 

zaman planına uygun yürütülmesini sağlamak, yazılımcılara gelen geliştirme taleplerini veya 

teknik destek konularını içeriğine ve aciliyetine göre önceliklendirmek amacıyla çalıştırılmak 

üzere Proje Yöneticisi istihdam edilecektir. 

 

2. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar 

2.1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak. 

2.2. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli 

olmak. 

2.3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı 

bulunmamak. 

2.4. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile 

aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla 

hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı 

veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat 

karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü 

bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik 

Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 

oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı 

bulunmamak. 

2.5. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak. 

2.6. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının 

olumlu sonuçlanmış olması. 

 

3. Pozisyona Yönelik Nitelikler 
3.1. Proje yönetimi süreçleri, adımları ve yaşam döngüsü konularında tecrübe sahibi olmak, 

3.2. Bilişim projeleri için sözleşme ve teknik şartname hazırlama ve bu süreçleri yönetme 

tecrübesine sahip olmak, 

3.3. Proje yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak, 

3.4. Test terminolojisi ve süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak,  

3.5. Hata takip ve raporlama araçları konusunda tecrübe sahibi olmak, 

3.6. Yazılım geliştirme süreçleri, Agile metodolojisi ve Scrum yöntemlerine hâkim olmak, 



3.7. Agile metodolojisi ile çalışan proje yönetim programı JIRA kullanmış olmak, 

3.8. MS Office programlarını etkin kullanabilen, 

3.9. Analitik düşünen, planlama becerisi gelişmiş, araştırma ve raporlama becerilerine sahip 

olan,  

3.10. Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkileri iyi, sözlü ve yazılı iletişim ve koordinasyon 

becerilerine sahip, sonuç odaklı,  

3.11. Tercihen PMP sertifikasına sahip, 

3.12. Kamu ve Özel kurumlar için, satın alma süreçleri, sözleşme, teknik şartname ve teklif 

oluşturma süreçlerinde deneyim sahibi olmak 

3.13. Mevcut bilişim teknolojilerine ve iş süreçlerine hâkim, teknoloji seçimi konusunda 

deneyimli, çözüm ve sonuç odaklı çalışmak 

3.14. Seyahat engelinin bulunmaması ve aktif araç kullanabiliyor olmak 

 

4. Genel Kriterler 

4.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1979 tarihinden sonra doğmuş olmak, 

4.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 

Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik 

Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, 

Matematik Mühendisliği, Matematik, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 

bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak 

4.3. Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak 

4.4. Yabancı Dil: 4.5.3. maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı 

olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir. 

4.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday 

başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri 

bir puan alması gerekmektedir. 

[(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,35] + [(Sektöründeki Tecrübe Yılı / 

7) x 100] x 0,50] + [(Yabancı dil puanı) x 0,15]>=60 

4.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet 

ortalaması esas alınır.  

4.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. 

Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre 

hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. 

Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin 

üzerinde olması durumunda formülde yer alan 7 yıl süre esas alınacaktır. 

4.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı 

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi’nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da 

en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin 

öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada 

yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. Resmi dili İngilizce olan bir ülkede en az 3 

(üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz ve 

hesaplamada 60 puan esas alınır. 

 



 

 

5. Başvuru Yeri ve Şekli 

https://kariyer.turksat.com.tr adresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden 

yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. 

 

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler 

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakın https://kariyer.turksat.com.tr sistemine 

elektronik ortamda eklenmesi zorunludur. 

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi 

(e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK 

denklik belgesi 

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı) 

6.3. Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce 

olduğunu gösteren belge 

 

7. Önemli Uyarılar 

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi 

bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir. 

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında 

(https://turksat.com.tr) ilan edilecektir. 
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KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU 
 
 

KURUM BİLGİLERİ 

Kurum Adı/Unvanı: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. 

Adresi: Yağlıpınar Mahallesi Türksat (Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı 06839 /ANKARA 

Telefonu: 0 312 925 30 00 Faks no: 0 312 925 29 00 

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ 

Meslek Adı: BT Veri Madenciliği Veri Analiz 
Uzmanı 

Açık İş Sayısı: 2 

Niteliği (Geçici/Daimi): Daimi Deneyim Süresi: 4 

Başvuru Tarihleri: 31.07.2020 (Bu tarihe kadar uygun aday bulunması durumunda ilan 
kapatılacaktır.) 

Başvuru Adresi: https://kariyer.turksat.com.tr 

İrtibat Kişisi: - Unvanı: - 

Telefonu: - E-posta: - 

GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ 

Yer: Şartları sağlayan adaylara bildirilecektir. 

Tarih: Şartları sağlayan adaylara 
bildirilecektir. 

Saat: Şartları sağlayan adaylara bildirilecektir. 

ÇALIŞMA ŞARTLARI 

Çalışma Adresi: Ankara 

Çalışma Süresi: 8 saat (Günlük) Çalışma Saatleri: 09:00 – 18:00 

MÜRACAAT KOŞULLARI 

Ekte yer alan ilan metninde belirtilmiştir. 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten 

alınabilir), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi 

Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınabilir) 

Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu 

gösteren belge 

FORM ONAY BİLGİLERİ 

Tarih: 

Adı Soyadı: 

Unvanı: 

Kaşe/İmza: 

Not: Bu form işçi alımı yapılacak her meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması 
için bağlı olunan İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine gönderilir. 
 
 

https://kariyer.turksat.com.tr/


 
 

BT VERİ MADENCİLİĞİ VERİ ANALİZ UZMANI 

Talep Edilen Pozisyon Unvanı: BT Veri Madenciliği Veri Analiz Uzmanı 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara 

 

1. İş Tanımı 

Analitik projelerinde veri analizi ve makine öğrenmesi vb. konularda çalışmak üzere BT Veri 

Madenciliği Veri Analiz Uzmanı istihdam edilecektir. 

 

2. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar 

2.1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak. 

2.2. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli 

olmak. 

2.3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı 

bulunmamak. 

2.4. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile 

aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla 

hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı 

veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat 

karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü 

bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik 

Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 

oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı 

bulunmamak. 

2.5. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak. 

2.6. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının 

olumlu sonuçlanmış olması. 

 

3. Pozisyona Yönelik Nitelikler 
3.1. Phyton, R, Java, Scala gibi yazılım dillerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak, 

3.2. Yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

3.3. SQL, PL/SQL, T/SQL veya PL/PGSQL konularında tecrübe sahibi olmak, 

3.4. Veri analizi, veri madenciliği ve makina öğrenmesi konularında tecrübe sahibi olmak, 

3.5. Tensorflow, Keras, Scikit-learn, Pyspark konularından birinde tecrübe sahibi olmak, 

3.6. Makine öğrenmesi algoritmaları konusunda tecrübe sahibi olmak, 

3.7. ETL (Extract, Transform, Load) çözümleri konusunda tecrübe sahibi olmak, 

3.8. Geniş ölçekli veri tabanlarından en az birinde bilgi sahibi olmak, 

3.9. Raporlama ve istatistiksel veri analizi araçlarından en az birinde bilgi sahibi olmak, 

3.10. Veri Madenciliği, Veri Entegrasyonu ve Veri Ambarı modelleme konusunda bilgi sahibi 

olmak, 

 



4. Genel Kriterler 

4.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1979 tarihinden sonra doğmuş olmak, 

4.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Matematik ve Yönetim Bilişim 

Sistemleri bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak 

4.3. Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak 

4.4. Yabancı Dil: 4.5.3. maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı 

olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir. 

4.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday 

başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri 

bir puan alması gerekmektedir. 

[(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,35] + [(Sektöründeki Tecrübe Yılı / 

7) x 100] x 0,50] + [(Yabancı dil puanı) x 0,15]>=60 

4.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet 

ortalaması esas alınır.  

4.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. 

Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre 

hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. 

Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin 

üzerinde olması durumunda formülde yer alan 7 yıl süre esas alınacaktır. 

4.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı 

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi’nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da 

en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin 

öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada 

yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. Resmi dili İngilizce olan bir ülkede en az 3 

(üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz ve 

hesaplamada 60 puan esas alınır. 

 

5. Başvuru Yeri ve Şekli 

https://kariyer.turksat.com.tr adresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden 

yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. 

 

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler 

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakın https://kariyer.turksat.com.tr sistemine 

elektronik ortamda eklenmesi zorunludur. 

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi 

(e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK 

denklik belgesi 

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı) 

6.3. Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce 

olduğunu gösteren belge 

https://kariyer.turksat.com.tr/
https://kariyer.turksat.com.tr/


 

 

7. Önemli Uyarılar 

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi 

bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir. 

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında 

(https://turksat.com.tr) ilan edilecektir. 

 

https://turksat.com.tr/


 
EK-1  

KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU 
 
 

KURUM BİLGİLERİ 

Kurum Adı/Unvanı: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. 

Adresi: Yağlıpınar Mahallesi Türksat (Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı 06839 /ANKARA 

Telefonu: 0 312 925 30 00 Faks no: 0 312 925 29 00 

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ 

Meslek Adı: BT Yazılım Geliştirme Uzmanı 
(DevOps) 

Açık İş Sayısı: 2 

Niteliği (Geçici/Daimi): Daimi Deneyim Süresi: 4 

Başvuru Tarihleri: 31.07.2020 (Bu tarihe kadar uygun aday bulunması durumunda ilan 
kapatılacaktır.) 

Başvuru Adresi: https://kariyer.turksat.com.tr 

İrtibat Kişisi: - Unvanı: - 

Telefonu: - E-posta: - 

GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ 

Yer: Şartları sağlayan adaylara bildirilecektir. 

Tarih: Şartları sağlayan adaylara 
bildirilecektir. 

Saat: Şartları sağlayan adaylara bildirilecektir. 

ÇALIŞMA ŞARTLARI 

Çalışma Adresi: İzmir 

Çalışma Süresi: 8 saat (Günlük) Çalışma Saatleri: 09:00 – 18:00 

MÜRACAAT KOŞULLARI 

Ekte yer alan ilan metninde belirtilmiştir. 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten 

alınabilir), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi 

Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınabilir) 

Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu 

gösteren belge 

FORM ONAY BİLGİLERİ 

Tarih: 

Adı Soyadı: 

Unvanı: 

Kaşe/İmza: 

Not: Bu form işçi alımı yapılacak her meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması 
için bağlı olunan İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine gönderilir. 
 
 

https://kariyer.turksat.com.tr/


 
 

BT YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (DEVOPS) 

Talep Edilen Pozisyon Unvanı: BT Yazılım Geliştirme Uzmanı (DevOps) 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 

Personelin Görev Yapacağı Şehir: İzmir 

 

1. İş Tanımı 

Sistemlerimizdeki yazılım bileşenlerinin sürekli entegrasyon (continuous integration) ve 

sürekli dağıtım (continuous delivery) teknolojileri ile güncel ve kararlı tutulmasını sağlamak, 

sistemlerimizdeki yazılım bileşenlerinin yüksek erişilebilir (HA) durumda olması için gerekli 

tasarım çalışmalarını yürütmek, yoğun yük altında yazılımların ölçeklenebilir olması için 

gerekli tasarım ve kodlama çalışmalarını yürütmek ve diğer yazılım geliştirme faaliyetlerinde 

çalışmak üzere BT Yazılım Geliştirme Uzmanı (DevOps) İstihdam edilecektir. 

 

2. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar 

2.1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak. 

2.2. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli 

olmak. 

2.3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı 

bulunmamak. 

2.4. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile 

aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla 

hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı 

veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat 

karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü 

bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik 

Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 

oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı 

bulunmamak. 

2.5. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak. 

2.6. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının 

olumlu sonuçlanmış olması. 

 

3. Pozisyona Yönelik Nitelikler 
3.1. Linux işletim sistemleri ile ilgili sistem yönetimi düzeyinde deneyim sahibi olmak 

3.2. Python, Java, .NET, C, C++ dillerinden en az bir tanesinde arka taraf (backend) 

uygulamalar geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak 

3.3. XML Web Servisleri/REST API geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak 

3.4. LXC, Docker, Kubernetes, vb. gibi container teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim 

sahibi olmak  

3.5. Puppet, Chef ve Ansible gibi konfigürasyon yönetimi teknolojileri hakkında bilgi ve 

deneyim sahibi olmak 



3.6. Yazılım yüksek erişilebilirliği hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak 

3.7. Yazılım ölçeklenebilirliği hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak 

3.8. Temel ağ bilgi teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak 

3.9. SQL (MariaDB, PostgreSQL, vb.) ve NoSQL (Redis, MongoDB, vb.) veritabanları 

kullanımı ve tasarımı hakkında tecrübe sahibi olmak 

3.10. Bulut bilişim platformları (OpenStack, AWS, Google Cloud, Microsoft Azure) hakkında 

bilgi sahibi olmak 

 

4. Genel Kriterler 

4.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1979 tarihinden sonra doğmuş olmak, 

4.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 

Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik 

Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri 

Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar, Bilgisayar ve 

Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri ve 

Matematik bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak 

4.3. Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak 

4.4. Yabancı Dil: 4.5.3. maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı 

olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir. 

4.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday 

başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri 

bir puan alması gerekmektedir. 

[(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,35] + [(Sektöründeki Tecrübe Yılı / 

7) x 100] x 0,50] + [(Yabancı dil puanı) x 0,15]>=60 

4.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet 

ortalaması esas alınır.  

4.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. 

Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre 

hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. 

Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin 

üzerinde olması durumunda formülde yer alan 7 yıl süre esas alınacaktır. 

4.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı 

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi’nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da 

en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin 

öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada 

yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. Resmi dili İngilizce olan bir ülkede en az 3 

(üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz ve 

hesaplamada 60 puan esas alınır. 

 

5. Başvuru Yeri ve Şekli 

https://kariyer.turksat.com.tr adresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden 

yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. 

 

 

https://kariyer.turksat.com.tr/


 

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler 

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakın https://kariyer.turksat.com.tr sistemine 

elektronik ortamda eklenmesi zorunludur. 

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi 

(e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK 

denklik belgesi 

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı) 

6.3. Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce 

olduğunu gösteren belge 

 

7. Önemli Uyarılar 

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi 

bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir. 

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında 

(https://turksat.com.tr) ilan edilecektir. 

 

https://kariyer.turksat.com.tr/
https://turksat.com.tr/


 
EK-1  

KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU 
 
 

KURUM BİLGİLERİ 

Kurum Adı/Unvanı: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. 

Adresi: Yağlıpınar Mahallesi Türksat (Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı 06839 /ANKARA 

Telefonu: 0 312 925 30 00 Faks no: 0 312 925 29 00 

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ 

Meslek Adı: BT Yazılım Geliştirme Uzmanı 
(ERP-IFS) 

Açık İş Sayısı: 2 

Niteliği (Geçici/Daimi): Daimi Deneyim Süresi: 4 

Başvuru Tarihleri: 31.07.2020 (Bu tarihe kadar uygun aday bulunması durumunda ilan 
kapatılacaktır.) 

Başvuru Adresi: https://kariyer.turksat.com.tr 

İrtibat Kişisi: - Unvanı: - 

Telefonu: - E-posta: - 

GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ 

Yer: Şartları sağlayan adaylara bildirilecektir. 

Tarih: Şartları sağlayan adaylara 
bildirilecektir. 

Saat: Şartları sağlayan adaylara bildirilecektir. 

ÇALIŞMA ŞARTLARI 

Çalışma Adresi: Ankara 

Çalışma Süresi: 8 saat (Günlük) Çalışma Saatleri: 09:00 – 18:00 

MÜRACAAT KOŞULLARI 

Ekte yer alan ilan metninde belirtilmiştir. 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten 

alınabilir), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi 

Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınabilir) 

Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu 

gösteren belge 

FORM ONAY BİLGİLERİ 

Tarih: 

Adı Soyadı: 

Unvanı: 

Kaşe/İmza: 

Not: Bu form işçi alımı yapılacak her meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması 
için bağlı olunan İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine gönderilir. 
 
 

https://kariyer.turksat.com.tr/


 
 
 

BT YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (ERP-IFS) 

Talep Edilen Pozisyon Unvanı: BT Yazılım Geliştirme Uzmanı (ERP-IFS) 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara 

 

1. İş Tanımı 

Yazılım geliştirme metodolojisine ve iş planlarına uygun olarak kendisine verilen iş paketleri 

içindeki yazılım geliştirme faaliyetlerini zamanında ve beklenen nitelikte yerine getirmek 

üzere BT Yazılım Geliştirme Uzmanı (ERP-IFS) istihdam edilecektir. 

 

2. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar 

2.1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak. 

2.2. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli 

olmak. 

2.3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı 

bulunmamak. 

2.4. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile 

aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla 

hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı 

veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat 

karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü 

bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik 

Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 

oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı 

bulunmamak. 

2.5. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak. 

2.6. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının 

olumlu sonuçlanmış olması. 

 

3. Pozisyona Yönelik Nitelikler 
3.1. Nesne tabanlı programlama ve tasarım kalıpları konusunda tecrübe sahibi olmak, 

3.2. Yazılım geliştirme standartları konusunda tecrübe sahibi olmak, 

3.3. Java, .NET, PHP ve benzeri dillerden en az bir tanesinde tecrübe sahibi olmak, 

3.4. Veri tabanı tasarımı ve SQL kullanımı hakkında tecrübe sahibi olmak,  

3.5. Dhtml, Xhtml, Css, Javascript ve Ajax web teknolojileri konusunda tecrübe sahibi 

olmak, 

3.6. Versiyon kontrol yazılımlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak, 

3.7. XML Web servisleri geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak, 

3.8. Uygulama geliştirme araçlarından en az birinin kurulumu ve kullanımı konusunda 

tecrübe sahibi olmak, 

3.9. C# programlama diline hakim Visual Studioüzerinde proje geliştirmiş olmak,  



3.10. Öncelikli olarak PL/SQL tercihen SQL, T-SQL dillerini ileri düzeyde kullanabilen 

3.11. Web ve E-Dönüşüm projeleri için ASP.NET, .NET tabanlı web servisler (WCF, WebApi, 

RESTFull vs.), "Full-Stack Developer" olarak çalışmış olmak, 

3.12. ERP Projeleri için; C# Windows Formu uygulamaları geliştirmiş olmak, 

3.13. IFS Report Desinger, Crystal Report gibi rapor geliştirme araçlarını kullanmış olmak, 

3.14. IFS ERP kurulum, yazılım geliştirme ve uygulama süreçlerinde en az 1 (bir) yıl aktif rol 

almış olmak, 

 

4. Genel Kriterler 

4.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1979 tarihinden sonra doğmuş olmak, 

4.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Matematik ve Yönetim Bilişim 

Sistemleri bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak 

4.3. Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak 

4.4. Yabancı Dil: 4.5.3. maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı 

olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir. 

4.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday 

başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri 

bir puan alması gerekmektedir. 

[(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,35] + [(Sektöründeki Tecrübe Yılı / 

7) x 100] x 0,50] + [(Yabancı dil puanı) x 0,15]>=60 

4.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet 

ortalaması esas alınır.  

4.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. 

Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre 

hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. 

Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin 

üzerinde olması durumunda formülde yer alan 7 yıl süre esas alınacaktır. 

4.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı 

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi’nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da 

en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin 

öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada 

yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. Resmi dili İngilizce olan bir ülkede en az 3 

(üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz ve 

hesaplamada 60 puan esas alınır. 

 

5. Başvuru Yeri ve Şekli 

https://kariyer.turksat.com.tr adresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden 

yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. 

 

 

https://kariyer.turksat.com.tr/


6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler 

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakın https://kariyer.turksat.com.tr sistemine 

elektronik ortamda eklenmesi zorunludur. 

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi 

(e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK 

denklik belgesi 

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı) 

6.3. Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce 

olduğunu gösteren belge 

 

7. Önemli Uyarılar 

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi 

bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir. 

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında 

(https://turksat.com.tr) ilan edilecektir. 

 

https://kariyer.turksat.com.tr/
https://turksat.com.tr/


 
EK-1  

KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU 
 
 

KURUM BİLGİLERİ 

Kurum Adı/Unvanı: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. 

Adresi: Yağlıpınar Mahallesi Türksat (Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı 06839 /ANKARA 

Telefonu: 0 312 925 30 00 Faks no: 0 312 925 29 00 

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ 

Meslek Adı: BT Yazılım Geliştirme Uzmanı 
(Front-End) 

Açık İş Sayısı: 4 

Niteliği (Geçici/Daimi): Daimi Deneyim Süresi: 4 

Başvuru Tarihleri: 31.07.2020 (Bu tarihe kadar uygun aday bulunması durumunda ilan 
kapatılacaktır.) 

Başvuru Adresi: https://kariyer.turksat.com.tr 

İrtibat Kişisi: - Unvanı: - 

Telefonu: - E-posta: - 

GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ 

Yer: Şartları sağlayan adaylara bildirilecektir. 

Tarih: Şartları sağlayan adaylara 
bildirilecektir. 

Saat: Şartları sağlayan adaylara bildirilecektir. 

ÇALIŞMA ŞARTLARI 

Çalışma Adresi: Ankara 

Çalışma Süresi: 8 saat (Günlük) Çalışma Saatleri: 09:00 – 18:00 

MÜRACAAT KOŞULLARI 

Ekte yer alan ilan metninde belirtilmiştir. 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten 

alınabilir), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi 

Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınabilir) 

Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu 

gösteren belge 

FORM ONAY BİLGİLERİ 

Tarih: 

Adı Soyadı: 

Unvanı: 

Kaşe/İmza: 

Not: Bu form işçi alımı yapılacak her meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması 
için bağlı olunan İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine gönderilir. 
 
 

https://kariyer.turksat.com.tr/


 
 

BT YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (FRONT-END) 

Talep Edilen Pozisyon Unvanı: BT Yazılım Geliştirme Uzmanı (Front-End) 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4 

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara 

 

1. İş Tanımı 

Yazılım geliştirme metodolojisine ve iş planlarına uygun olarak kendisine verilen iş paketleri 

içindeki yazılım geliştirme faaliyetlerini zamanında ve beklenen nitelikte yerine getirmek 

üzere BT Yazılım Geliştirme Uzmanı (Front-End) istihdam edilecektir. 

 

2. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar 

2.1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak. 

2.2. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli 

olmak. 

2.3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı 

bulunmamak. 

2.4. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile 

aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla 

hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı 

veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat 

karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü 

bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik 

Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 

oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı 

bulunmamak. 

2.5. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak. 

2.6. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının 

olumlu sonuçlanmış olması. 

 

3. Pozisyona Yönelik Nitelikler 
3.1. Nesne tabanlı programlama ve tasarım kalıpları konusunda tecrübe sahibi olmak, 

3.2. Yazılım geliştirme standartları konusunda tecrübe sahibi olmak, 

3.3. Java, .NET, PHP ve benzeri dillerden en az bir tanesinde tecrübe sahibi olmak, 

3.4. Veri tabanı tasarımı ve SQL kullanımı hakkında tecrübe sahibi olmak,  

3.5. Dhtml, Xhtml, Css, Javascript ve Ajax web teknolojileri konusunda tecrübe sahibi 

olmak, 

3.6. Versiyon kontrol yazılımlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak, 

3.7. XML Web servisleri geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak, 

3.8. Uygulama geliştirme araçlarından en az birinin kurulumu ve kullanımı konusunda 

tecrübe sahibi olmak, 

3.9. Front-end geliştirme konusunda bilgi sahibi,  



3.10. Dinamik web uygulamaları için yapısal frameworklerden (AngularJS, ReactJS veya 

VueJS) en az birini aktif olarak kullanabilen,  

3.11. Web / Mobil ara yüz geliştirme konularında tecrübeli (responsive tasarım),  

3.12. AJAX, JSON ve Restful API konusunda tecrübeli, 

3.13. Tekrar kullanılabilecek kod ve kütüphaneler geliştirebilen,  

3.14. İyi derecede HTML5, JavaScript, CSS3, SASS, jQuery, Bootstrap kullanan AngularJS, 

Angular 6, React ile çalışmış olan,  

3.15. Tasarım uygulamaları hakkında bilgi sahibi (Photoshop, Sketch),  

3.16. REST API'ler ile çalışmış (GET/POST/Auth), 

3.17. Nodejs, Angular ve ExpressJs Frameworkleri konusunda tecrübe sahibi yazılım 

geliştirmiş olmak,  

3.18. Bootstrap CSS ve JS konusuna hakim olmak, 

3.19. Restful API konusunda tecrübeli olmak, 

3.20. IIS konusunda tecrübeli olmak, 

3.21. Yeni ve farklı teknolojiler kullanmaya hevesli,  

3.22. Dokümantasyon ve düzenli kod kültürü olan, 

 

4. Genel Kriterler 

4.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1979 tarihinden sonra doğmuş olmak, 

4.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Matematik ve Yönetim Bilişim 

Sistemleri bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak 

4.3. Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak 

4.4. Yabancı Dil: 4.5.3. maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı 

olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir. 

4.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday 

başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri 

bir puan alması gerekmektedir. 

[(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,35] + [(Sektöründeki Tecrübe Yılı / 

7) x 100] x 0,50] + [(Yabancı dil puanı) x 0,15]>=60 

4.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet 

ortalaması esas alınır.  

4.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. 

Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre 

hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. 

Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin 

üzerinde olması durumunda formülde yer alan 7 yıl süre esas alınacaktır. 

4.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı 

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi’nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da 

en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin 

öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada 



yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. Resmi dili İngilizce olan bir ülkede en az 3 

(üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz ve 

hesaplamada 60 puan esas alınır. 

 

5. Başvuru Yeri ve Şekli 

https://kariyer.turksat.com.tr adresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden 

yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. 

 

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler 

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakın https://kariyer.turksat.com.tr sistemine 

elektronik ortamda eklenmesi zorunludur. 

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi 

(e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK 

denklik belgesi 

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı) 

6.3. Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce 

olduğunu gösteren belge 

 

7. Önemli Uyarılar 

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi 

bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir. 

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında 

(https://turksat.com.tr) ilan edilecektir. 

 

https://kariyer.turksat.com.tr/
https://kariyer.turksat.com.tr/
https://turksat.com.tr/


 
EK-1  

KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU 
 
 

KURUM BİLGİLERİ 

Kurum Adı/Unvanı: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. 

Adresi: Yağlıpınar Mahallesi Türksat (Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı 06839 /ANKARA 

Telefonu: 0 312 925 30 00 Faks no: 0 312 925 29 00 

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ 

Meslek Adı: BT Yazılım Geliştirme Uzmanı 
(OpenStack) 

Açık İş Sayısı: 1 

Niteliği (Geçici/Daimi): Daimi Deneyim Süresi: 4 

Başvuru Tarihleri: 31.07.2020 (Bu tarihe kadar uygun aday bulunması durumunda ilan 
kapatılacaktır.) 

Başvuru Adresi: https://kariyer.turksat.com.tr 

İrtibat Kişisi: - Unvanı: - 

Telefonu: - E-posta: - 

GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ 

Yer: Şartları sağlayan adaylara bildirilecektir. 

Tarih: Şartları sağlayan adaylara 
bildirilecektir. 

Saat: Şartları sağlayan adaylara bildirilecektir. 

ÇALIŞMA ŞARTLARI 

Çalışma Adresi: İzmir 

Çalışma Süresi: 8 saat (Günlük) Çalışma Saatleri: 09:00 – 18:00 

MÜRACAAT KOŞULLARI 

Ekte yer alan ilan metninde belirtilmiştir. 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten 

alınabilir), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi 

Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınabilir) 

Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu 

gösteren belge 

FORM ONAY BİLGİLERİ 

Tarih: 

Adı Soyadı: 

Unvanı: 

Kaşe/İmza: 

Not: Bu form işçi alımı yapılacak her meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması 
için bağlı olunan İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine gönderilir. 
 
 

https://kariyer.turksat.com.tr/


 
 

BT YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (OPENSTACK) 

Talep Edilen Pozisyon Unvanı: BT Yazılım Geliştirme Uzmanı (OpenStack) 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Personelin Görev Yapacağı Şehir: İzmir 

 

1. İş Tanımı 

OpenStack mimarisi ile oluşturduğumuz bulut altyapımızın güncel ve kararlı versiyonda 

hizmet vermesi için gerekli yazılım geliştirme, kurulum, güncelleştirme işlemlerini 

gerçekleştirmek, OpenStack topluluğunda geliştirilen mevcut / yeni projeleri takip etmek ve 

ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut çözümümüze entegrasyonunu sağlamak üzere BT Yazılım 

Geliştirme Uzmanı (OpenStack) istihdam edilecektir. 

 

2. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar 

2.1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak. 

2.2. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli 

olmak. 

2.3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı 

bulunmamak. 

2.4. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile 

aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla 

hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı 

veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat 

karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü 

bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik 

Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 

oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı 

bulunmamak. 

2.5. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak. 

2.6. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının 

olumlu sonuçlanmış olması. 

 

3. Pozisyona Yönelik Nitelikler 
3.1. Linux işletim sistemleri ile ilgili sistem yönetimi düzeyinde deneyim sahibi olmak 

3.2. Python, Java, .NET, C, C++ dillerinden en az bir tanesinde arka taraf (backend) 

uygulamalar geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak 

3.3. XML Web Servisleri/REST API geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak 

3.4. OpenStack bulut bilişim platformu hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak 

3.5. OpenStack platformunu müşteriye hizmet verecek biçimde birden fazla node 

(hesaplama, depolama, ağ yönetimi ve kontrolcüler ayrı node'larda olacak şekilde) 

üzerinde kurma, yapılandırma deneyimine sahip olmak 

3.6. Ceph yazılım tabanlı depolama yönetimi teknolojisi ve OpenStack entegrasyonu 

hakkında deneyim sahibi olmak 



3.7. OpenStack networking teknolojisi (Open vSwitch, BigSwitch, Cumulus, vb.) hakkında 

deneyim sahibi olmak 

3.8. OpenStack altyapısının mimimum servis kesintisi ile güncellenmesi (upgrade) 

tecrübesine sahip olmak (OpenStack Kolla, TripleO projeleri vb.) tercih sebebidir. 

3.9. SQL (MariaDB, PostgreSQL, vb.) ve NoSQL (Redis, MongoDB, vb.) veritabanları 

kullanımı ve tasarımı hakkında tecrübe sahibi olmak 

 

4. Genel Kriterler 

4.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1979 tarihinden sonra doğmuş olmak, 

4.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 

Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik 

Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri 

Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar, Bilgisayar ve 

Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri ve 

Matematik bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak 

4.3. Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak 

4.4. Yabancı Dil: 4.5.3. maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı 

olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir. 

4.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday 

başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri 

bir puan alması gerekmektedir. 

[(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,35] + [(Sektöründeki Tecrübe Yılı / 

7) x 100] x 0,50] + [(Yabancı dil puanı) x 0,15]>=60 

4.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet 

ortalaması esas alınır.  

4.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. 

Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre 

hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. 

Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin 

üzerinde olması durumunda formülde yer alan 7 yıl süre esas alınacaktır. 

4.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı 

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi’nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da 

en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin 

öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada 

yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. Resmi dili İngilizce olan bir ülkede en az 3 

(üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz ve 

hesaplamada 60 puan esas alınır. 

 

5. Başvuru Yeri ve Şekli 

https://kariyer.turksat.com.tr adresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden 

yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. 

 

 

 

https://kariyer.turksat.com.tr/


6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler 

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakın https://kariyer.turksat.com.tr sistemine 

elektronik ortamda eklenmesi zorunludur. 

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi 

(e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK 

denklik belgesi 

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı) 

6.3. Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce 

olduğunu gösteren belge 

 

7. Önemli Uyarılar 

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi 

bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir. 

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında 

(https://turksat.com.tr) ilan edilecektir. 

 

https://kariyer.turksat.com.tr/
https://turksat.com.tr/


 
EK-1  

KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU 
 
 

KURUM BİLGİLERİ 

Kurum Adı/Unvanı: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. 

Adresi: Yağlıpınar Mahallesi Türksat (Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı 06839 /ANKARA 

Telefonu: 0 312 925 30 00 Faks no: 0 312 925 29 00 

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ 

Meslek Adı: BT Yazılım Geliştirme Uzmanı 
(Python) 

Açık İş Sayısı: 3 

Niteliği (Geçici/Daimi): Daimi Deneyim Süresi: 4 

Başvuru Tarihleri: 31.07.2020 (Bu tarihe kadar uygun aday bulunması durumunda ilan 
kapatılacaktır.) 

Başvuru Adresi: https://kariyer.turksat.com.tr 

İrtibat Kişisi: - Unvanı: - 

Telefonu: - E-posta: - 

GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ 

Yer: Şartları sağlayan adaylara bildirilecektir. 

Tarih: Şartları sağlayan adaylara 
bildirilecektir. 

Saat: Şartları sağlayan adaylara bildirilecektir. 

ÇALIŞMA ŞARTLARI 

Çalışma Adresi: Ankara 

Çalışma Süresi: 8 saat (Günlük) Çalışma Saatleri: 09:00 – 18:00 

MÜRACAAT KOŞULLARI 

Ekte yer alan ilan metninde belirtilmiştir. 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten 

alınabilir), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi 

Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınabilir) 

Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu 

gösteren belge 

FORM ONAY BİLGİLERİ 

Tarih: 

Adı Soyadı: 

Unvanı: 

Kaşe/İmza: 

Not: Bu form işçi alımı yapılacak her meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması 
için bağlı olunan İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine gönderilir. 
 
 

https://kariyer.turksat.com.tr/


 
 

BT YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (PYTHON) 

Talep Edilen Pozisyon Unvanı: BT Yazılım Geliştirme Uzmanı (Python) 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3 

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara 

 

1. İş Tanımı 

Yazılım geliştirme metodolojisine ve iş planlarına uygun olarak kendisine verilen iş paketleri 

içindeki yazılım geliştirme faaliyetlerini zamanında ve beklenen nitelikte yerine getirmek 

üzere BT Yazılım Geliştirme Uzmanı (Python) istihdam edilecektir. 

 

2. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar 

2.1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak. 

2.2. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli 

olmak. 

2.3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı 

bulunmamak. 

2.4. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile 

aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla 

hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı 

veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat 

karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü 

bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik 

Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 

oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı 

bulunmamak. 

2.5. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak. 

2.6. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının 

olumlu sonuçlanmış olması. 

 

3. Pozisyona Yönelik Nitelikler 
3.1. Nesne tabanlı programlama ve tasarım kalıpları konusunda tecrübe sahibi olmak, 

3.2. Yazılım geliştirme standartları konusunda tecrübe sahibi olmak, 

3.3. Python, Java, .NET, PHP ve benzeri dillerden en az bir tanesinde tecrübe sahibi olmak, 

3.4. Veri tabanı tasarımı ve SQL kullanımı hakkında tecrübe sahibi olmak,  

3.5. Dhtml, Xhtml, Css, Javascript ve Ajax web teknolojileri konusunda tecrübe sahibi 

olmak, 

3.6. Versiyon kontrol yazılımlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak, 

3.7. XML Web servisleri geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak, 

3.8. Uygulama geliştirme araçlarından en az birinin kurulumu ve kullanımı konusunda 

tecrübe sahibi olmak, 

3.9. Web tabanlı yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,  

3.10. Python programlama dilinde yazılım geliştirmiş olmak,  



3.11. PostgreSQL konusunda en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak,  

3.12. Django ve Javascript Frameworkleri konusunda tecrübe sahibi olmak, 

3.13. Restful API konusunda tecrübe sahibi olmak 

3.14. Dokümantasyon ve düzenli kod kültürü olan 

 

4. Genel Kriterler 

4.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1979 tarihinden sonra doğmuş olmak, 

4.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Matematik ve Yönetim Bilişim 

Sistemleri bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak 

4.3. Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak 

4.4. Yabancı Dil: 4.5.3. maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı 

olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir. 

4.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday 

başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri 

bir puan alması gerekmektedir. 

[(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,35] + [(Sektöründeki Tecrübe Yılı / 

7) x 100] x 0,50] + [(Yabancı dil puanı) x 0,15]>=60 

4.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet 

ortalaması esas alınır.  

4.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. 

Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre 

hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. 

Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin 

üzerinde olması durumunda formülde yer alan 7 yıl süre esas alınacaktır. 

4.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı 

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi’nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da 

en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin 

öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada 

yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. Resmi dili İngilizce olan bir ülkede en az 3 

(üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz ve 

hesaplamada 60 puan esas alınır. 

 

5. Başvuru Yeri ve Şekli 

https://kariyer.turksat.com.tr adresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden 

yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. 

 

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler 

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakın https://kariyer.turksat.com.tr sistemine 

elektronik ortamda eklenmesi zorunludur. 

https://kariyer.turksat.com.tr/
https://kariyer.turksat.com.tr/


6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi 

(e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK 

denklik belgesi 

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı) 

6.3. Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce 

olduğunu gösteren belge 

 

7. Önemli Uyarılar 

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi 

bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir. 

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında 

(https://turksat.com.tr) ilan edilecektir. 

 

https://turksat.com.tr/


 
EK-1  

KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU 
 
 

KURUM BİLGİLERİ 

Kurum Adı/Unvanı: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. 

Adresi: Yağlıpınar Mahallesi Türksat (Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı 06839 /ANKARA 

Telefonu: 0 312 925 30 00 Faks no: 0 312 925 29 00 

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ 

Meslek Adı: BT Yazılım Mimarı Açık İş Sayısı: 2 

Niteliği (Geçici/Daimi): Daimi Deneyim Süresi: 6 

Başvuru Tarihleri: 31.07.2020 (Bu tarihe kadar uygun aday bulunması durumunda ilan 
kapatılacaktır.) 

Başvuru Adresi: https://kariyer.turksat.com.tr 

İrtibat Kişisi: - Unvanı: - 

Telefonu: - E-posta: - 

GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ 

Yer: Şartları sağlayan adaylara bildirilecektir. 

Tarih: Şartları sağlayan adaylara 
bildirilecektir. 

Saat: Şartları sağlayan adaylara bildirilecektir. 

ÇALIŞMA ŞARTLARI 

Çalışma Adresi: Ankara 

Çalışma Süresi: 8 saat (Günlük) Çalışma Saatleri: 09:00 – 18:00 

MÜRACAAT KOŞULLARI 

Ekte yer alan ilan metninde belirtilmiştir. 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten 

alınabilir), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi 

Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınabilir) 

Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu 

gösteren belge 

FORM ONAY BİLGİLERİ 

Tarih: 

Adı Soyadı: 

Unvanı: 

Kaşe/İmza: 

Not: Bu form işçi alımı yapılacak her meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması 
için bağlı olunan İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine gönderilir. 
 
 
 

https://kariyer.turksat.com.tr/


 
 

BT YAZILIM MİMARI 

Talep Edilen Pozisyon Unvanı: BT Yazılım Mimarı 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara 

 

1. İş Tanımı 
Yazılım projelerinde kodlamaya başlamadan önce, gereken ihtiyaçlara göre belirlenen 
operasyonel ve teknik gereksinimlerin giderilmesi için yönetim, performans ve güvenlik gibi 
kalite alanlarında yapısal çözüm tasarlayacak, yazılım mimari ekibinde rol alıp yürütülen BT 
projelerinin mimari tasarımlarını inceleyerek iyileştirmeler yapacak, teknoloji seçimi ve 
entegrasyonu konularında aktif rol alacak, projelerde yazılım tasarımı yapacak, analiz 
yaparak müşterinin isteklerine en uygun teknoloji seçimi, tasarımı ve kurulumu yapabilecek 
BT Yazılım Mimarı istihdam edilecektir. 
 

2. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar 

2.1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak. 

2.2. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli 

olmak. 

2.3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı 

bulunmamak. 

2.4. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile 

aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla 

hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı 

veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat 

karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü 

bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik 

Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 

oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı 

bulunmamak. 

2.5. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak. 

2.6. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının 

olumlu sonuçlanmış olması. 

 

3. Pozisyona Yönelik Nitelikler 
3.1. Proje süreçleri, yaşam döngüsü, agile metodoloji, scrum, sprint, continuous 

integration, devops, kanban, extreme programming kavramlarıyla ilgili bilgi birikimine 

ve tecrübeye sahip olmak, 

3.2. JAVA veya .NET dilinde yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak, 

3.3. ORM araçları konfigürasyon ve kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,  

3.4. Veri tabanı tasarımı ve SQL kullanımı hakkında tecrübe sahibi olmak, 

3.5. SOLID principle, software design pattern konularında tecrübe sahibi olmak, 



3.6. HTML5 ve MVC JavaScript Frameworkleri (AngularJS, ReactJS vb.) konularında tecrübe 

sahibi olmak, 

3.7. Mikroservis konusunda en az 3 yıl deneyimli. En az 1 projenin mikroservise 

çevrilmesinde veya 1 projenin mikroservis mimaride gerçekleştirilmesinde rol almış 

olmak. 

3.8. Docker konteyner mimarisi ve kubernetes konusunda tecrübe sahibi olmak, 

3.9. Web Services (SOAP ve REST) konusunda tecrübe sahibi olmak,  

3.10. Uygulama sunucu teknolojilerinden en az birinin kurulumu ve kullanımı konusunda 

tecrübe sahibi olmak,  

3.11. Orta katman mimarileri SOA, ESB ve XML gateway konularında bilgi sahibi olmak,  

3.12. Single-Sign-on, Jwt ve OAuth2 authorization frameworku konularında bilgi sahibi 

olmak,  

3.13. Continous Integration (Hudson, Jenkins vb.), Continous Delivery konularında bilgi 

sahibi olmak, 

3.14. Analitik düşünme ve problem çözme yetkinliğine sahip, araştırmacı ve yenilikçi, 

3.15. Yazılımın süreç analizi, yazılım gereksinimi belirleme, yazılım tasarım dokümanı 

hazırlama, test senaryoları geliştirme, test ve kabul faaliyetlerini gerçekleştirme ve 

koordine etme konularında tecrübe sahibi olmak, 

3.16. Test otomasyonu (selenium vb.), birim test (junit, mockito, cucumber vb.) ve 

entegrasyon testleri konusunda tecrübe sahibi olmak, 

3.17. İş süreçleri (BPM) konusunda bilgi sahibi olmak,  

3.18. UML tasarımı konusunda tecrübe sahibi olmak, 

 

4. Genel Kriterler 

4.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1979 tarihinden sonra doğmuş olmak, 

4.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 

Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, 

Matematik ve Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar 

Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Matematik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Haberleşme Mühendisliği 

bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak 

4.3. Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 6 yıl tecrübeye sahip olmak 

4.4. Yabancı Dil: 4.5.3. maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı 

olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir. 

4.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday 

başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri 

bir puan alması gerekmektedir. 

[(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,35] + [(Sektöründeki Tecrübe Yılı / 

10) x 100] x 0,50] + [(Yabancı dil puanı) x 0,15]>=60 

4.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet 

ortalaması esas alınır.  

4.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. 

Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre 

hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. 

Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin 

üzerinde olması durumunda formülde yer alan 10 yıl süre esas alınacaktır. 



4.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı 

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi’nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da 

en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin 

öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada 

yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. Resmi dili İngilizce olan bir ülkede en az 3 

(üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz ve 

hesaplamada 60 puan esas alınır. 

 

5. Başvuru Yeri ve Şekli 

https://kariyer.turksat.com.tr adresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden 

yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. 

 

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler 

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakın https://kariyer.turksat.com.tr sistemine 

elektronik ortamda eklenmesi zorunludur. 

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi 

(e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK 

denklik belgesi 

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı) 

6.3. Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce 

olduğunu gösteren belge 

 

7. Önemli Uyarılar 

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi 

bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir. 

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında 

(https://turksat.com.tr) ilan edilecektir. 

 

https://kariyer.turksat.com.tr/
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EK-1  

KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU 
 
 

KURUM BİLGİLERİ 

Kurum Adı/Unvanı: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. 

Adresi: Yağlıpınar Mahallesi Türksat (Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı 06839 /ANKARA 

Telefonu: 0 312 925 30 00 Faks no: 0 312 925 29 00 

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ 

Meslek Adı: BT Yedekleme Sistem Uzmanı Açık İş Sayısı: 1 

Niteliği (Geçici/Daimi): Daimi Deneyim Süresi: 4 

Başvuru Tarihleri: 31.07.2020 (Bu tarihe kadar uygun aday bulunması durumunda ilan 
kapatılacaktır.) 

Başvuru Adresi: https://kariyer.turksat.com.tr 

İrtibat Kişisi: - Unvanı: - 

Telefonu: - E-posta: - 

GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ 

Yer: Şartları sağlayan adaylara bildirilecektir. 

Tarih: Şartları sağlayan adaylara 
bildirilecektir. 

Saat: Şartları sağlayan adaylara bildirilecektir. 

ÇALIŞMA ŞARTLARI 

Çalışma Adresi: Ankara 

Çalışma Süresi: 8 saat (Günlük) Çalışma Saatleri: 09:00 – 18:00 

MÜRACAAT KOŞULLARI 

Ekte yer alan ilan metninde belirtilmiştir. 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten 

alınabilir), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi 

Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınabilir) 

Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu 

gösteren belge 

FORM ONAY BİLGİLERİ 

Tarih: 

Adı Soyadı: 

Unvanı: 

Kaşe/İmza: 

Not: Bu form işçi alımı yapılacak her meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması 
için bağlı olunan İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine gönderilir. 
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BT YEDEKLEME SİSTEM UZMANI 

Talep Edilen Pozisyon Unvanı: BT Yedekleme Sistem Uzmanı 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara 

 

1. İş Tanımı 

Hem iç hem dış müşterilerde sunucu ve ağ altyapıları projelerini planlamak, uygulamak, 

denetlemek ve bakımlarını yapmak üzere BT Yedekleme Sistem Uzmanı istihdam edilecektir. 

 

2. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar 

2.1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak. 

2.2. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli 

olmak. 

2.3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı 

bulunmamak. 

2.4. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile 

aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla 

hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı 

veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat 

karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü 

bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik 

Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 

oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı 

bulunmamak. 

2.5. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak. 

2.6. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının 

olumlu sonuçlanmış olması. 

 

3. Pozisyona Yönelik Nitelikler 
3.1. Veri depolama sistemleri, replikasyon, yedekleme (back-up), Teyp Backup, Virtual Tape 

Library (VTL) ve snapshot alma gibi konularda deneyim sahibi olmak,  

3.2. SAN konfigürasyonu, kurulumu ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak, 

3.3. Sanallaştırma, disk ve depolama teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

3.4. Depolama teknolojilerine hakim, dağıtık depolama sistemleri konusunda tecrübe 

sahibi olmak, 

3.5. Sanallaştırma teknolojilerinde (VMware / Hyper-V) deneyim sahibi olmak,  

3.6. NAS ve SAN protokolleri (iSCSI, Fiber Kanal ) ile deneyim sahibi olmak, 

3.7. Block storage, Object storage, In-line Storage ve (Continious Data Protection) 

konularında bilgi sahibi olmak, 

3.8. En az 2 (iki) üreticinin (DELL EMC, NetApp, Fujitsu, HPE, IBM, Hitachı, Huawei vb. 

uluslararası kabul görmüş) veri depolama ürünleri ile çalışmış olmak, 

3.9. Linux ve Windows işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 



3.10. LAN/WAN ağları hakkında ileri seviyede tecrübe sahibi olmak, 

3.11. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak, 

3.12. Storage yönetimi, LUN tahsisi, storage sanallaştırma konularında deneyimli olmak, 

3.13. Yüksek erişilebilirlik, İş Sürekliliği, felaket kurtarma vb. konularında bilgi ve deneyim 

sahibi olmak, 

3.14. Sistem performans iyileştirme ve hata tespit etme konularında tecrübe sahibi olmak, 

3.15. İç ve dış müşterilere yönelik veri depolama ve/veya yedekleme toplojisi tasarlamış, 

kurmuş ve yapılandırmış olmak, 

3.16. Müşteri odaklı çalışabilecek, 

3.17. Müşterilere ürünlerle ilgili teknik sunumlar yapabilecek, demo, POC süreçlerinin 

yönetilmesi, kitlistlerin hazırlanması, şartnamelerin yazılması/yorumlanması gibi 

çalışabilecek, 

3.18. Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip, yoğun ve stresli iş temposuna 

ayak uydurulabilen, esnek çalışma saatlerine uyabilecek, sorumluluk sahibi olmak, 

takım çalışmasına yatkın olmak, gerekli durumlarda bireysel çalışabilecek durumda 

olmak, 

3.19. Yardım masasından gelen talepleri karşılamak, 

3.20. Proje planları, risk değerlendirmeleri ve acil durum planları geliştirme ve uygulama 

alanlarında tecrübe sahibi olmak, 

3.21. Canlı ortamlarda izleme, konfigürasyon yönetimi ve raporlama işlevlerini tasarlama ve 

uygulama alanlarında tecrübe sahibi olmak,  

3.22. Envanter ve varlık yönetimi dokümanlarını hazırlamada tecrübe sahibi olmak, 

3.23. Tercihen sertifikalı VCP, VCP6-DVC sertifikalarından en az birine sahip olmak, 

3.24. Tercihen Veri depolama sistemleri (DELL EMC, NetApp, Fujitsu, HPE, IBM, Hitachı, 

Huawei vb. ) ürünlerinden en az bir tanesinde sertifikaya sahip olmak, 

 

4. Genel Kriterler 

4.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1979 tarihinden sonra doğmuş olmak, 

4.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine 

Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak 

4.3. Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak 

4.4. Yabancı Dil: 4.5.3. maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı 

olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir. 

4.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday 

başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri 

bir puan alması gerekmektedir. 

[(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,35] + [(Sektöründeki Tecrübe Yılı / 

7) x 100] x 0,50] + [(Yabancı dil puanı) x 0,15]>=60 

4.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet 

ortalaması esas alınır.  

4.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. 

Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre 

hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. 

Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin 

üzerinde olması durumunda formülde yer alan 7 yıl süre esas alınacaktır. 

https://www.muhendisbeyinler.net/kategori/yazilim-muhendisligi/


4.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı 

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi’nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da 

en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin 

öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada 

yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. Resmi dili İngilizce olan bir ülkede en az 3 

(üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz ve 

hesaplamada 60 puan esas alınır. 

 

5. Başvuru Yeri ve Şekli 

https://kariyer.turksat.com.tr adresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden 

yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. 

 

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler 

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakın https://kariyer.turksat.com.tr sistemine 

elektronik ortamda eklenmesi zorunludur. 

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi 

(e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK 

denklik belgesi 

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı) 

6.3. Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce 

olduğunu gösteren belge 

 

7. Önemli Uyarılar 

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi 

bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir. 

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında 

(https://turksat.com.tr) ilan edilecektir. 
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