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MALİYE BAKANLIĞI 

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ 

SINAV DUYURUSU 

 

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 

31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük 

Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller 

Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan Kamu Personel 

Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun 

toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak (bu sıralamaya göre son 

sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) sözleşmeli bilişim 

personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı 

sırasına göre 8 (sekiz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

 

BAŞVURU ŞARTLARI 

A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz 

olmak, 

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, 

elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği 

bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için 

başvuru yapabilirler.) 

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük 

ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 

geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, 

e) Pozisyonları aşağıdaki özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübeye sahip olduğunu 

belgelendirmek, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı 

Kanuna tabi kadrolu veya Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile aynı özel kesimde sosyal 

güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği 

belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) 

f) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 

muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş 

olmak. 

 

B. ÖZEL ŞARTLAR 

1. Kıdemli Ağ ve Güvenlik Uzmanı: (1 Kişi-Tam zamanlı-Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 

katına kadar) 

a) Özel sektör veya kamuda en az 5 (beş) yıl ağ ve güvenlik uzmanı olarak görev yapmış olmak, 

b) Kurumsal bir ağ altyapısının yönetimi konusunda yeterli düzeyde tecrübeye sahip olmak, 

c) Ağ teknolojileri, ağ güvenliği ve güvenlik duvarları alanında aşağıda belirtilen sertifikalara 

sahip olmak, 

- Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security ve/veya Cisco Certified 

Security Professional (CCSP) sertifikasına sahip olmak, 

- Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikası tercih sebebidir, 

d) Firewall, IPS, Antivirüs, Web&Mail Güvenliği, Log Yönetimi, VPN, SSL,URL Filtering gibi 

güvenlik ürünleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
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e) Anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, yük dengeleyiciler, ağ erişim kontrol sistemleri 

hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

f) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Sanal Özel Ağ (VPN),  Ağ ve Sistem 

Güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

g) Merkezi iz kaydı (log) yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

h) Penetrasyon/Sızma Testi, Stres Testi, Saldırı Önleme Sistemleri, Zafiyet Tarama Sistemleri ve 

şifreleme konuları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

i) Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak, 

j) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak. 

 

2. Ağ ve Güvenlik Uzmanı: (1 Kişi-Tam zamanlı-Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına 

kadar) 

a) Özel sektör veya kamuda en az 3 (üç) yıl ağ ve güvenlik uzmanı olarak görev yapmış olmak, 

b) Kurumsal bir ağ altyapısının yönetimi konusunda yeterli düzeyde tecrübeye sahip olmak, 

c) Firewall, IPS, Antivirüs, Web&Mail Güvenliği, Log Yönetimi, VPN, SSL,URL Filtering gibi 

güvenlik ürünleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

d) Anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, yük dengeleyiciler, ağ erişim kontrol sistemleri 

hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

e) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Sanal Özel Ağ (VPN),  Ağ ve Sistem 

Güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

f) Merkezi iz kaydı (log) yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

g) Penetrasyon/Sızma Testi, Stres Testi, Saldırı Önleme Sistemleri, Zafiyet Tarama Sistemleri 

ve şifreleme konuları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

h) Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak, 

i) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak. 

 

3. Sistem Yöneticisi: (1 Kişi-Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar) 

a) Özel sektör veya kamuda en az 3 (üç) yıl sistem yöneticisi olarak görev yapmış olmak, 

b) Sunucu donanımlarının, yüksek ölçekli disk sistemlerinin ve yedekleme sistemlerinin 

yapılandırılması, yönetimi ile SAN ağı yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

c) Active Directory, DNS, DHCP, SCOM, SCCM, File Server, IIS gibi sistemlerin yönetimi 

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

d) E-posta (Microsoft Exchange Server 2013) sisteminin yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 

e) Sanallaştırma teknolojileri ve  VMWare veya Hyper-V  sanallaştırma yazılımları konusunda 

tecrübe sahibi olmak, 

f) Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak, 

g) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak. 

 

4. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı: (1 Kişi-Tam zamanlı-Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 

katına kadar) 

a) Özel sektör veya kamuda en az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme uzmanı olarak görev yapmış 

olmak, 

b) J2EE ve Web uygulama geliştirme teknolojilerine bilgi sahibi olmak, 

c) JSP/Servlet, Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden herhangi birini kullanarak en az 5(beş) yıl 

tecrübe sahibi olmak, 

d) DHTML, XHTML, CSS, JAVASCRIPT konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

e) Veritabanı mimarisi, tasarımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

f) Versiyon kontrol yazılımlarından en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

g) Yazılım gereksinim analizi, yazılım tasarımı, yaşam döngüsü süreçlerinin yönetimi ve 

dokümantasyon konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

h) Yazılım mimarileri, tasarım örüntüleri, nesneye dayalı programlama ve ORM konularında 

çok iyi derecede bilgi sahibi olmak, 

i) Web servis geliştirme (SOAP,WSDL,XML,XSLT, XSD) ve  WCF (Windows 

Communication Foundation) ile uygulama geliştirmiş olmak, 

j) Tercihen test güdümlü programlama, refactoring ve yazılım süreçleri konusunda bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
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k) Ekip yönetme ve ekip motivasyonu konusunda beceri sahibi olmak, 

l) Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak, 

m) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak. 

 

5. Yazılım Geliştirme Uzmanı: (4 Kişi-Tam zamanlı-Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına 

kadar.) 

a) Özel sektör veya kamuda en az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme uzmanı olarak görev yapmış 

olmak, 

b) J2EE ve Web uygulama geliştirme teknolojilerine bilgi sahibi olmak, 

c) JSP/Servlet, Spring ve EJB (3.X) teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, 

d) Çok iyi derecede GWT (Google Web Toolkit) framework bilgisine sahip olmak,  

e) Temel ilişkisel veri tabanı işlemleri, sorgulama ve SQL konularında bilgi sahibi olmak, 

f) Versiyon kontrol yazılımlarından en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

g) Yazılım gereksinim analizi, yazılım tasarımı, yaşam döngüsü süreçlerinin yönetimi ve 

dokümantasyon konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

h) Yazılım mimarileri, tasarım örüntüleri, nesneye dayalı programlama ve ORM konularında 

çok iyi derecede bilgi sahibi olmak, 

i) Web servis geliştirme ve entegrasyonları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

j) Tercihen test güdümlü programlama, refactoring ve yazılım süreçleri konusunda bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 

k) Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak, 

l) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak. 

 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 

Başvurular, 14.06.2017-12.07.2017 tarihleri arasında www.masak.gov.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli 

Bilişim Personeli Başvuru Formu”nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak 

suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte en geç 12.07.2017 tarihine kadar Mali Suçları Araştırma 

Kurulu Başkanlığı, Maliye Bakanlığı N Blok Dikmen Cad. 06100 Çankaya/ANKARA adresine elden 

teslim edilmek veya son başvuru tarihine kadar anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek 

suretiyle yapılacaktır. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile e-posta yoluyla yapılacak 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

İSTENİLEN BELGELER 

1) Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş yazısı, 

2) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz 

edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.), 

3) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği, 

4) Mesleki tecrübeyi gösterir belge, (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin 

belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler 

dikkate alınacaktır. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü ile çalışma sürelerini 

gösterir belge; kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge.) 

5) En az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge, (Belge olarak öğrenilen 

programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya olunan 

bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden 

alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan 

kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.) 

6) KPSS Sonuç Belgesi, (Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.) 

7) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde 

yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS 

dengi puanı gösterir belge, (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i 

ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı 

dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir.)  

8) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, 

9) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
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BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI 

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde 

yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır.) ile 

yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek 

puanlıdan başlayarak en fazla 80 aday sözlü sınava çağırılacaktır.  

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların 

tamamı sınava kabul edilecektir. 

 

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri www.masak.gov.tr sitesinde 

21.07.2017 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

 

SINAV YERİ VE TARİHİ 

Sözlü sınav 31.07.2017 – 04.08.2017 tarihleri arasında www.masak.gov.tr sitesinde ilan edilen tarih ve 

saatlerde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Maliye Bakanlığı N Blok Dikmen Cad. 06100 

Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır. 

 

SINAV KONULARI 

Sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak  “B.ÖZEL ŞARTLAR” maddesinde belirtilen 

konulardır. 

 

DEĞERLENDİRME 

Sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 

Sözlü sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.  

Sınav sonucunda başarılı sayılan en yüksek adaydan başlamak üzere sınav başarı sıralaması oluşturulacak 

ve ilan edilen pozisyon sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. 

 

SINAV SONUÇLARININ İLANI 

Her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asıl ve yedek olarak kazanan adayların listesi 

www.masak.gov.tr sitesinde ilan edilecektir 

 

ÜCRET 

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre 

istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile 

çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve 

ödemeye yetkilidir. 

 

DİĞER HUSUSLAR 

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemişse 5 yıl süreyle geçerlidir. 

Başvuru sırasına göre 8 (sekiz) aday asıl, 8 (sekiz) aday da yedek olarak belirlenecektir. Yedek sırası 

gelen adaylar, 29/12/2017 tarihine kadar çağrılacaktır. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan 

adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan adaylarla sözleşme 

yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi 

birinin taşımadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda 

bulananlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.  


