SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ
İlan No: TBTK.SAGE.ML.2020-2 (Usta)
1- Referans Kodu: TBTK.SAGE.ML.2020-2.MATB01
Usta pozisyonu için;
1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Yürütülen projeler kapsamında, çeşitli sistemlerin üretimi konularında çalışacak,
üretim montaj hattında elektrik ve elektronik devre elemanları uygulamaları, kablaj,
lehimleme ve bütünleme konularında görev alacak personel istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı
Personelin Görev Yapacağı Şehir

:1
: Ankara

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
1.2.1- Meslek lisesi ve dengi okulların Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanını
bitirmiş olmak.
1.2.2- Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya muaf olmak.
1.2.3- Son başvuru tarihi itibarıyla 28 yaşından gün almamış olmak.
1.2.4- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip
olması tercih sebebidir.

 Ölçü aletlerini kullanabilmek. (osiloskop, multimetre, network analizör,
kumpas vb.)
 Basit el aletlerini kullanabilme becerisine sahip olmak. (lehim, dremel,
eğe vb.)
 Montaj hattı deneyimine sahip olmak.
 Elektronik devrelerin tamiratını yapabilmek.
2- Referans Kodu: TBTK.SAGE.ML.2020-2.SETB01
Usta pozisyonu için;
2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Yürütülen projeler kapsamında, tasarlanan elektronik kartların ve kablajların
talimatları ile test edilmesi, bütünleme işleminin yapılması, üretimlerinin, satın
alımlarının takibi; elektronik kartlar üzerindeki düzeltme işlemlerinin yapılması, saha
testlerine destek verme konularında görev alacak personel istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
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2.2.1- Meslek lisesi ve dengi okulların Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanını
bitirmiş olmak.
2.2.2- Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya muaf olmak.
2.2.3- Son başvuru tarihi itibarıyla 28 yaşından gün almamış olmak.
2.2.4- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip
olması tercih sebebidir.
 J-STD-001, IPC-7711/7721, IPC/WHMA-A-620 eğitimlerini alarak geçerli
bir sertifikaya sahip olmak.
 İş güvenliğine uygun koruyucu donanımlarla çalışma konusunda
deneyimli ve bilgi sahibi olmak.
 Ekip çalışmasına yatkın olmak.
2.2.5- Yürütülen çalışmalar doğrultusunda mesai saatleri dışında ve/veya Ankara
ili dışında çalışmaya uygun olmak.
3- Referans Kodu: TBTK.SAGE.L.2020-2.YBİB01
Usta pozisyonu için;
3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Yürütülen Ar-Ge Hizmet Binası, Füze ve Entegrasyon Merkezi, Yüksek Hızlı Rüzgar
Tüneli Kurulumu projeleri kapsamında, elektrik zayıf akım alanında (anons, kartlı
geçiş sistemleri, yangın algılama, otomasyon ve kamera vb.) sistemlerin kurulumu
ve tesislerin tamamlanması, test edilmesi ve devreye alınması çalışmalarını
yürütecek, ilgili projeler kapsamında tadilat çalışmalarının uygulama işlerini yapacak
ve arızalara karşı çözüm yöntemlerini geliştirip uygulayacak personel istihdam
edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
3.2.1- En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
3.2.2- Güvenlik Sistemleri, Kamera Sistemi, Yangın Algılama Sistemi, Kartlı Geçiş
Sistemi, Seslendirme ve Acil Anons Sistemi alanlarında 5 yıl tecrübesi
bulunmak.
3.2.3- “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Güvenlik Sistemleri”, “Genel
Seslendirme ve Anons Sistemi” ve “Yangın Alarm Sistemi”
sertifikalarına sahip olmak.
3.2.4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.
3.2.5- Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya muaf olmak.
3.2.6- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip
olması tercih sebebidir.

 Yüksek ve açık alanda çalışma engeli bulunmamak.
 Planlama ve organizasyon yeteneği kuvvetli olmak.
 Sorun ve arıza tespiti ile birlikte çözüm üretebilecek ve sorumluluk
alabilecek yetkinlikte olmak.
 Planlı, kestirimci ve doğrulayıcı bakım faaliyetlerinin yürütülmesi, takip
ve kontrollerinin yapılmasını sağlamak.
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 İş güvenliği ve kalite konularında bilgi sahibi olmak.
 MS Office ve AUTOCAD programlarını kullanabilmek.
 Aktif, sorgulayıcı, gelişime açık, insan ilişkilerinde kuvvetli ve ekip
çalışmasına yatkın olmak.

 Seyahat engeli bulunmamak.
 Mesai saatleri dışında çalışma konusunda engeli bulunmamak.
 IP-CCTV, kartlı geçiş sistemi, güvenlik sistemleri, anons ve yangın
algılama sistemlerinin yapımı, devreye alınması, senaryo oluşturma ve
yazılım entegrasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Zayıf akım sistemlerinde arıza tespiti, bakım ve onarım, montaj,
kablolama ve testi aşamalarında çalışabilmek.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
a)

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b)

Askerliğini tamamlamış veya muaf olmak (erkek adaylar için).

c)

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

d)

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, irtikap, 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
Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı
bulunmamak.

BAŞVURU SÜRECİ
a)

İlana başvuruda bulunmak için “kariyer.sage.tubitak.gov.tr” internet adresinden İş
Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluşturduktan
sonra referans kodu seçilerek, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda
eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde
başvuru kabul edilmeyecektir.

b)

Başvuruların en geç 30/11/2020 günü saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

c)

Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru
sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu
seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 2
(iki) adet referans kodlu pozisyona başvuru yapabilecektir.

d)

Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre
değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen
belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz
sayılacaktır.
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Nüfus Cüzdanı.
Meslek Lisesi Diploması veya Çıkış Belgesi / Lise Diploması veya Çıkış Belgesi.
Meslek Lisesi / Lise Not Döküm Belgesi.
Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi.
TBTK.SAGE.L.2020-2.YBİB01 ilanına yapılacak başvurular için işe giriş (varsa
ayrılış) tarihini belirten, ilgili kurumca onaylı Çalışma/Hizmet Belgesi; SGK Hizmet
Dökümü ve ilanın 3.2.3. maddede sayılan sertifikalar.
 Özgeçmiş. (TC Kimlik numarası ve telefon numaralarını da içerecek şekilde renkli
resimli olarak hazırlanması gerekmektedir.)
e)

İlanlara geçerli başvuru yapan tüm adaylar mülakata davet edilecektir.

f)

Mülakata çağrılacak adaylara, istenilirse birim yetkililerince sözlü mülakat öncesi yazılı
sınav veya el becerisine dayalı uygulama (Alan Bilgisi Sınavı) yaptırılabilecektir.

Not: ‘’Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığı’nın (www.tubitak.gov.tr)
ve SAGE’nin (www.sage.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata
girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine
gönderilecektir’’
İletişim Bilgileri: TÜBİTAK SAGE
www.sage.tubitak.gov.tr
E-posta : sage.ik@tubitak.gov.tr
Telefon : 0 312 590 90 00
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