
TECRÜBE
ÖĞRENİM 

DURUMU
BÖLÜM YETKİNLİK ÖZETİ

1

BİLİŞİM VE BİLGİ 

GÜVENLİĞİ İLERİ 

TEKNOLOJİLER 

ARAŞTIRMA MERKEZİ

Gebze/KOCAELİ

DİĞER 

TEKNİSYEN VE 

TEKNİKERLER

3 KOCAELİ NORMAL 2 ÖNLİSANS
*Makine

*Mekatronik

1) T.C. Vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip 

olmamak.

3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

4) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerlik ile herhangi bir ilişiği olmamak.

5) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

6) Alanında 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve istenilen tecrübeye sahip olduğunu çalışılan işyerleri ile 

SGK'dan alınacak belgeler ile ibraz etmek.

7)Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

• AR-GE amaçlı inşaat projelerinde görev almış olmak.

• Mekanik tesisatlarına ait proje ve Teknik Şartname hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak.

• Keşif, metraj, yaklaşık maliyet ve hakediş hazırlama konularında tecrübe sahibi olmak.

• Microsoft Office ve Autocad programlarını iyi derecede kullanabilmek.

• Uygulama alanlarında şantiye tecrübesine sahip olmak.

• Mekanik bakım, hidrolik, pnömatik ve sıhhi tesisatların yapılması ve kontrol edilmesi konusunda tecrübe 

sahibi olmak.

2

BİLİŞİM VE BİLGİ 

GÜVENLİĞİ İLERİ 

TEKNOLOJİLER 

ARAŞTIRMA MERKEZİ

Gebze/KOCAELİ

DİĞER 

TEKNİSYEN VE 

TEKNİKERLER

1 KOCAELİ NORMAL 2 ÖNLİSANS

*İnşaat

*İnşaat Teknolojisi

*İnşaat Teknikerliği

*Yapı Denetimi

1) T.C. Vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip 

olmamak.

3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

4) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerlik ile herhangi bir ilişiği olmamak.

5) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

6) Alanında 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve istenilen tecrübeye sahip olduğunu çalışılan işyerleri ile 

SGK'dan alınacak belgeler ile ibraz etmek.

7) Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

• AR-GE amaçlı inşaat projelerinde görev almış olmak.

• İnşaat işlerine ait proje ve Teknik Şartname hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak.

• Keşif, metraj, yaklaşık maliyet ve hakediş hazırlama konularında tecrübe sahibi olmak.

• Microsoft Office ve Autocad programlarını iyi derecede kullanabilmek.

• Uygulama alanlarında şantiye tecrübesine sahip olmak.

• İnşaat işlerinin yapılması ve kontrol edilmesi konusunda tecrübe sahibi olmak.

NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanmaktadır.

İş başvuruları İŞKUR'un web sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi

Adres  : Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli

E-Posta : bilgem.ik@tubitak.gov.tr

Telefon : (262) 648 10 00 – 3517-3548-2434-3542-3820-3523

TÜBİTAK BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE TEKNİSYEN ALINACAKTIR.
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