
 
 

 1 

KURUMSAL İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI 
 
İlan No: TBTK.KİDB.2021-1 
 

1. Referans Kodu: TBTK.KİDB.2021-1.01 
Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için; 

1.1. İşin Tanımı ve Özellikleri 

Kurumun sosyal medya hesaplarının (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, 
YouTube, Telegram ve BİP) yönetimi, Kurumun sosyal medya hesaplarında içerik 
planlarının oluşturulması, ilgili merkez ve enstitülerin sosyal medya hesapları için 
gerekli iletişimlerin kurularak, merkez ve enstitü ile eşgüdüm halinde süreç 
yönetiminin işletilmesi, sosyal medya hesapları için paylaşım metinlerinin 
oluşturulması, Dijital Ajans ile kurum arasındaki iletişimin sağlanması, sosyal 
medya hesapları için raporlama araçları aracılığı ile gelişim takibinin 
gerçekleştirilmesi ve sosyal medya yorum takibinin gerçekleştirilerek, şikâyet, 
eleştiri ve soruların ilgili birimlere yönlendirilmesi, çevrim içi etkinliklerin yönetimi 
konularında görev alacak Dijital Medya/Sosyal Medya Yöneticisi personel 
istihdam edilecektir. 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 
 

1.2. Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 

1.2.1. Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar 
ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Görsel İletişim Tasarımı, İletişim 
ve Tasarımı,  Yeni Medya ve İletişim, Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Pazarlama, Radyo, Televizyon 
ve Sinema, İletişim Bilimleri, Basın ve Yayın, Gazetecilik, Televizyon 
Haberciliği ve Programcılığı ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden birini 
bitirmiş olmak.  

1.2.2. Sosyal medya içerik üretimi ve yönetimi alanında en az 3 yıl mesleki 
tecrübeye sahip olmak (söz konusu alanda çalışıldığının belgelenmesi 
gerekmektedir). 

1.2.3. Tercih edilen nitelikler; 

 Türkçe dil bilgisi kurallarına tam anlamıyla hakim olmak,  
 Global sosyal medya yönetim araçlarının (Tweetdeck, Hootsuite,    
Sendible, v.s) kullanım mantığına hakim olmak,  
 Open Broadcaster Software (OBS), Wirecast, Restream vb. gibi canlı 
yayın yazılımları ile YouTube ve sosyal medya platformları üzerinden 
etkinlik/programlarının canlı yayın süreçlerini yönetmek, 
 Globalde kullanılan sosyal medya hesaplarını takip etmek, yeni 
platformlar hakkında bilgi sahibi olmak, 
 Sosyal medya raporlaması için global araçları kullanabilmek, 
 Platform bazlı algoritmalara ve teknik detaylara hakim olmak, 
 Grafik tasarım konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
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 Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ve Adobe Premiere yazılımlarını 
kullanabiliyor olmak, 

 Video portfolyosuna sahip olmak, 
 Güçlü iletişim yetilerine sahip olmak, 
 Esnek ve yoğun çalışma temposuna yatkın olmak, 
 Seyahat engeli bulunmamak, 
 Takım çalışmasına yatkın olmak, 
 Sözlü ve yazılı yüksek iletişim becerilerine sahip olmak. 

 

2. Referans Kodu: TBTK.KİDB.2021-1.02 
Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için; 

2.1. İşin Tanımı ve Özellikleri 

Kurumsal ziyaret, etkinlik, duyuru, ürün, tanıtım haberlerinin yazılması, Kurumsal 
haberlerin ilgili ajanslara ve diğer basın yayın organlarına servis edilmesi, aylık 
TÜBİTAK bülteni için içeriklerin oluşturulması, ilgili birimlerden içerik taleplerinin 
gerçekleştirilmesi ve yayın süreçlerinde aktif rol alınması, Kurumsal medya haber 
takibinin gerçekleştirilmesi ve basın kuruluşlarından gelecek röportaj talepleri ile 
ilgili süreçleri yürütmek konularında görev alacak Haber Yazarı personel istihdam 
edilecektir. 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 

2.2. Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 

2.2.1. Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İletişim 
Bilimleri, Basın ve Yayın, Gazetecilik, Televizyon Haberciliği ve 
Programcılığı, Radyo, Televizyon ve Sinema, Görsel İletişim Tasarım, 
Yeni Medya ve İletişim, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, 
Uluslararası İlişkiler, Kültür ve İletişim Bilimleri, Politika ve Ekonomi ve 
Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 

2.2.2. Haber / içerik üretimi alanında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak (söz 
konusu alanda çalışıldığının belgelenmesi gerekmektedir). 

2.2.3. Tercih edilen nitelikler; 

 Türkçe dil bilgisi kurallarına tam anlamıyla hakim olmak,  
 Haberin bütün unsurlarına tam anlamıyla hakim olmak, 
 MS Office Word uygulamasına tam anlamıyla hakim olmak, 
 Dijital içerik süreçlerine hakim olmak, 
 Haber portfolyosuna sahip olmak, 
 Güçlü iletişim yetilerine sahip olmak, 
 Esnek ve yoğun çalışma temposuna yatkın olmak, 
 Seyahat engeli bulunmamak, 
 Takım çalışmasına yatkın olmak, 
 Sözlü ve yazılı yüksek iletişim becerilerine sahip olmak, 
 Problem çözme becerisine sahip olmak, 
 Çözüm odaklı süreç yönetebilir olmak. 
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3. Referans Kodu: TBTK.KİDB.2021-1.03 
Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için; 

3.1. İşin Tanımı ve Özellikleri 

Kurum tarafından yürütülen faaliyetlere ve kurum tarafından ortaya çıkarılan ürün 
ve projelere ilişkin tanıtım metni, önsöz, konuşma metinleri vb. metinlerin 
yazılması, Yazılan içeriklerin redaksiyonunu yapılması, Kuruma ait kamu spotu ve 
tanıtım filmleri vb. işlerde kullanılacak senaryo, akış vb. metinlerin yazımı ve 
yazılan metinlerin redaksiyonunun yapılması ve Kurumun etkinlik, proje ve 
ürünlerine dair özgün içerikler üretebilmek, içerik sunumları hazırlayabilmek 
konularında görev alacak Metin Yazarı personel istihdam edilecektir. 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 

3.2. Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 

3.2.1. Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Radyo, 
Televizyon ve Sinema, Görsel İletişim Tasarım, İletişim Tasarımı, 
İletişim Bilimleri, Basın ve Yayın, Gazetecilik, Televizyon Haberciliği ve 
Programcılığı, Yeni Medya ve İletişim, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 
Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Kültür ve İletişim Bilimleri, 
İletişim Bilimleri, Politika ve Ekonomi, Türk Dili ve Edebiyatı, Grafik 
Tasarımı, Grafik Sanatlar,  Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi ve İletişim 
Bilimleri bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 

3.2.2. Metin Yazarlığı alanında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak (söz 
konusu alanda çalışıldığının belgelenmesi gerekmektedir). 

3.2.3. Tercih edilen nitelikler; 

 Türkçeye ve dil bilgisi kurallarına hakim olmak,  
 Microsoft Office uygulamalarına çok iyi derecede hâkim olmak, 
 Sözlü ve yazılı iletişim becerilerinin kuvvetli olmak, 
 İçerik editörlüğü ve metin yazarlığı alanlarına hakim olmak, 
 Araştırmacı yönleri kuvvetli, sıra dışı fikirler üretebilmek, 
 Yoğun çalışma temposuna yatkın olmak, 
 Yurtiçi ve Yurtdışı seyahat engeli olmamak. 
 

4. Referans Kodu: TBTK.KİDB.2021-1.04 
Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için; 

4.1. İşin Tanımı ve Özellikleri 

Kurum tarafından düzenlenen veya kurumun katılacağı etkinlik ve 
organizasyonların web sitesi, bülten ve diğer mecralar için haberinin yazılması, 
Kurum tarafından düzenlenen veya kurumun katılacağı etkinlik ve 
organizasyonların duyuru ve basın bültenlerinin hazırlanıp medya kuruluşlarına 
iletilmesi, Kurum tarafından düzenlenen veya kurumun katılacağı etkinlik ve 
organizasyonlarda medya ile ilişkileri düzenleme ve yürütmek ve Kurum 
etkinliklerini takip ederek haber oluşturulması için gereken ses kaydı almak, not 
tutmak vb. işlerin yapılması konularında görev alacak Muhabir personel istihdam 
edilecektir. 
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İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 

4.2. Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 

4.2.1. Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İletişim 
Bilimleri, Basın ve Yayın, Gazetecilik, Televizyon Haberciliği ve 
Programcılığı, Yeni Medya ve İletişim, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 
Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Kültür ve İletişim Bilimleri, 
İletişim Bilimleri, Politika ve Ekonomi, Türk Dili ve Edebiyatı, Radyo, 
Televizyon ve Sinema ve Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi bölümlerinden 
birini bitirmiş olmak. 

4.2.2. Muhabirlik alanında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak (söz konusu 
alanda çalışıldığının belgelenmesi gerekmektedir). 

4.2.3. Tercih edilen nitelikler; 

 Haber yazmayı ve röportaj tekniklerini bilmek,  
 Sosyal medya yayıncılığına hakim olmak, 
 Microsoft Office programlarını bilmek,  
 Diksiyonu düzgün, kendini iyi ifade edebilmek 
 Öğrenmeye açık ve özverili olmak, 
 Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek, 
 Şehir içi ve şehir dışı seyahat engeli olmamak. 
 

5. Referans Kodu: TBTK.KİDB.2021-1.05 
Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için; 

5.1. İşin Tanımı ve Özellikleri 

Kurumun iletişim stratejileri çerçevesinde gerekli dijital video materyalleri için 
modern tasarımların üretilmesi, video montaj yapabilmek, istenilen şekilde filmler 
oluşturabilmek, video içerik üretimine fikir geliştirerek katkı sağlamak, özel günler, 
kutlamalar, tebrikler mesajları için kurumsal videolar üretmek, Kurum için tanıtım 
videoları hazırlamak, çevrim içi toplantılarda ekran kayıtlarını almak konularında 
görev alacak Video Kurgu ve Montaj personeli istihdam edilecektir. 

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 

5.2. Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 

5.2.1. Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Film 
Tasarımı ve Yönetimi, Fotoğraf, Radyo, Televizyon ve Sinema, Görsel 
Sanatlar, Görsel İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım, Kurgu, Ses ve 
Görüntü Yönetimi, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarımı bölümlerinden birini 
bitirmiş olmak. 

5.2.2. Video kurgu ve montaj alanında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak 
(söz konusu alanda çalışıldığının belgelenmesi gerekmektedir). 
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5.2.3. Tercih edilen nitelikler; 

 Görsel ve tasarım yönü kuvvetli, tercihen hareketli infografikler 
yapabilmek, 

 Ofis programlarına hakim olmak, PowerPoint ve benzeri programlarla 
istenilen şekilde sunum oluşturabilmek, 

 Mesleki sertifika sahibi olmak, 
 After Effects, Premiere Pro, Photoshop, Illustrator, Sony Vegas 

programlarını çok iyi kullanabilmek, 
 Işık renk kadraj bilgisine sahip olmak, 
 Greenbox montajı ve altyazı ekleme konusunda tecrübeli olmak, 
 Open Broadcaster Software (OBS), Wirecast, Restream vb. gibi canlı 

yayın yazılımları ile YouTube ve sosyal medya platformları üzerinden 
etkinlik ve programlarının canlı yayın süreçlerini yönetmek. 

 

6. Referans Kodu: TBTK.KİDB.2021-1.06 
Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için; 

6.1. İşin Tanımı ve Özellikleri 

Kurum (Şehir içi - şehir dışı) etkinliklerinde video çekimlerinin yapılması, çekilen 
videoların düzenlenmesi, montajlanması ve arşivlenmesi, Kurum (Şehir içi - şehir 
dışı) etkinliklerinde fotoğraf çekimlerinin yapılması, çekilen fotoğrafların 
düzenlenmesi ve arşivlenmesi, Çekilen video ve fotoğrafların ilgili birimlere 
zamanında, doğru ve hızlı bir şekilde iletilmesi ve Kurum içi tanıtım videoları için 
genel çekimler yapmak konularında görev alacak Kameraman ve Fotoğrafçı 
personel istihdam edilecektir. 

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 

6.2. Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 

6.2.1. Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Fotoğraf, 
Radyo, Televizyon ve Sinema, Görsel Sanatlar, Görsel İletişim Tasarımı, 
İletişim ve Tasarım, Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi, İletişim Bilimleri, 
Basın ve Yayın, Gazetecilik, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı ve 
Yeni Medya ve İletişim bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 

6.2.2. Kameraman ve fotoğrafçı alanında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak 
(söz konusu alanda çalışıldığının belgelenmesi gerekmektedir). 

6.2.3. Tercih edilen nitelikler; 

 Enerjisi yüksek, ekip içinde uyumlu, çözüm odaklı olmak,  
 Ofis programlarına hakim olmak,  
 PowerPoint ve benzeri programlarla istenilen şekilde sunum 
oluşturabilmek, 
 Tercihen mesleki sertifika sahibi olmak, 
 Profesyonel, fotoğraf makinası ve kameraları ileri düzeyde kullanabilmek, 
 Video ekipmanları ve çekim tekniklerini çok iyi bilmek, 
 Işık renk kadraj bilgisine sahip olmak, 
 Adobe fotoğraf düzenleme programlarına hakim olmak. 
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7. Referans Kodu: TBTK.KİDB.2021-1.07 
Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için; 

7.1. İşin Tanımı ve Özellikleri 

Kurumun orta ve uzun vadeli iletişim stratejilerinin belirlenmesinde gerekli 
çalışmalara katkı sağlanması, İletişim stratejisi doğrultusunda hedeflerin hayata 
geçirilmesine destek olacak performans-tanıtım kampanyaları, basılı malzemeler, 
çizgi altı çalışmalar ve projelerinin koordinasyonun sağlanması, TÜBİTAK’ın 
vizyonu doğrultusunda, tüm paydaşlar nezdinde kurum itibarının ve marka 
değerinin bütünleşik olarak geliştirilmesi ve güçlendirilmesi sürecinde yer almak, 
katkı sağlamak, Kurumsal iletişim kanallarının ve projelerinin geliştirilmesi ve 
takibinde  görev almak, Kurumun hedef kitlesine, doğru mesajların gitmesini 
sağlamak için kampanya yönetimi yapmak, Kurumsal etkinlik ve içerik  arasındaki 
bağın kurulması, kaliteli içerik konusunda katkı sağlanması, kampanya metninin 
ve süreçlerinin hazırlanması, Metin yazmanın ve fikir üretmenin süreçlerine hakim 
olmak, Kuruma ait (Kampanya metinleri, önsöz, konuşma metinleri ve tanıtım 
içerikleri vb.) tüm yazılı dokümanlarını yazabilmek ve yazılan içeriklerin 
redaksiyonunu yapabilmek konularında görev alacak Metin Yazarı/Editör 
personel istihdam edilecektir. 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 

7.2. Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 

7.2.1. Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İletişim 
Bilimleri, Basın ve Yayın, Gazetecilik, Televizyon Haberciliği ve 
Programcılığı, Yeni Medya ve İletişim, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler, Kültür ve İletişim Bilimleri, İletişim Bilimleri, 
Politika ve Ekonomi, Türk Dili ve Edebiyatı Radyo, Televizyon ve 
Sinema, Görsel İletişim Tasarım ve İletişim Tasarımı bölümlerinden birini 
bitirmiş olmak. 

7.2.2. Metin yazarlığı alanında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak (söz 
konusu alanda çalışıldığının belgelenmesi gerekmektedir). 

7.2.3. Tercih edilen nitelikler; 

 Dil bilgisi kurallarını iyi derecede bilmek,  
 Microsoft Office uygulamalarına çok iyi derecede hâkim olmak, 
 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kuvvetli ve problem çözme yetkinliğine 
sahip olmak, 
 Özgün içerikler üretebilmek, içerik sunumları hazırlayabilmek,  
 Araştırmacı yönleri kuvvetli, sıra dışı fikirler üretebilmek, 
 İçerik editörlüğü ve metin yazarlığı alanlarına iyi derecede hakim olmak,  
 Sonuç ve çözüm odaklı, takım çalışmasına yatkın olmak, 
 Yoğun çalışma temposuna yatkın olmak, 
 Yurtiçi ve Yurtdışı seyahat engeli olmamak. 
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8. Referans Kodu: TBTK.KİDB.2021-1.08 
Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için; 

8.1. İşin Tanımı ve Özellikleri 

Kurumun orta ve uzun vadeli iletişim stratejilerinin belirlenmesinde gerekli 
çalışmalara katkı sağlanması, iletişim stratejisi doğrultusunda hedeflerin hayata 
geçirilmesine destek olacak performans-tanıtım kampanyaları, basılı malzemeler, 
çizgi altı çalışmalar ve projelerinin koordinasyonun sağlanması, TÜBİTAK’ın 
vizyonu doğrultusunda, tüm paydaşlar nezdinde kurum itibarının ve marka 
değerinin bütünleşik olarak geliştirilmesi ve güçlendirilmesi sürecinde yer almak, 
katkı sağlamak, Kurumsal iletişim kanallarının ve projelerinin geliştirilmesi ve 
takibinde  görev almak, Kurumsal etkinlik ve içerik  arasındaki bağın kurulması, 
kaliteli içerik konusunda katkı sağlanması ve süreçlerinin hazırlanması, Kurumsal 
iş çözümleri, teknoloji trendlerinin takip edilmesi, bu trendlerin içerik olarak 
kurumsal etkinliklerde kullanılması için fikir geliştirilmesi konularında görev alacak, 
satın alma ve mali konulara hakim Planlama/Saha personeli istihdam edilecektir. 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 

8.2. Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 

8.2.1. Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; 
Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 
Reklamcılık, Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 
Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, 
Ekonomi ve Finans, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 
Maliye, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası İlişkiler, 
bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 

8.2.2. Alanında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak (söz konusu alanda 
çalışıldığının belgelenmesi gerekmektedir). 

8.2.3. Tercih edilen nitelikler; 

 Microsoft Office uygulamalarına çok iyi derecede hâkim olmak, 
 Sonuç ve çözüm odaklı, takım çalışmasına yatkın olmak, 
 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kuvvetli ve problem çözme yetkinliğine 

sahip olmak, 
 Yoğun çalışma temposuna yatkın olmak, 
 Yurtiçi ve Yurtdışı seyahat engeli olmamak. 

 

9. Referans Kodu: TBTK.KİDB.2021-1.09 
Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için; 

9.1. İşin Tanımı ve Özellikleri 

Kurumun iletişim stratejileri çerçevesinde gerekli basılı ve dijital materyaller için 
modern grafik tasarımların üretilmesi, Kurumun dijital platformlardaki yayınları için 
kullanılacak temalarının üretilmesi, Kurumun web sitesi, sosyal medya hesapları, 
mail bülteninde kullanılacak tema ve gönderi tasarımlarının üretilmesi, Özel günler, 
kutlamalar, tebrikler için kurumsal tasarımların üretilmesi, İnfografik tasarımların 
üretilmesi, Kurumsal video çalışmalarında kullanılacak görsel ve grafik 
çalışmaların üretilmesi, Kurumun ihtiyaç duyduğu web ve mobil ara yüz 
tasarımların üretilmesi konularında görev alacak Grafiker personel istihdam 
edilecektir. 
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İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA 

9.2. Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 

9.2.1. Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Görsel 
Sanatlar Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Görsel Sanatlar, Görsel 
İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı, Grafik Sanatlar, Resim ve Bilgisayar 
ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 

9.2.2. Grafikerlik alanında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak (söz konusu 
alanda çalışıldığının belgelenmesi gerekmektedir). 

9.2.3. Tercih edilen nitelikler; 

 PC veya MAC ortamında, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe 
InDesign, Adobe XD, Lightroom uygulamalarına ileri düzeyde hakim 
olmak,  

 Tercihen; Adobe video düzenleme uygulamalarında (PremierePro, After 
Effects) deneyim sahibi olmak, 

 Apple Keynote uygulamasında deneyim sahibi olmak, 
 Masaüstü yayıncılık, baskı işleri ve baskı işlerinin takibi konularına 

hakim hem de dijital, web ve sosyal medya görsel tasarımlarını 
profesyonelce üretebilmek, 

 Sunum tasarımlarına ve programlarına ileri derecede hakim olmak. 
 Tasarımcı profili olan, hızlı ve yaratıcı fikirler üretip uygulayabilmek, 
 Hayal gücü yüksek ve özgün tasarım yeteneğine sahip olmak, 
 Farklı tasarım disiplinleriyle çalışmış olmak, 
 Güçlü iletişim yetilerine sahip olmak, 
 Esnek ve yoğun çalışma temposuna yatkın olmak,  
 Seyahat engeli bulunmamak, 
 Takım çalışmasına yatkın olmak, 
 Sözlü ve yazılı yüksek iletişim becerilerine sahip olmak, 
 Problem çözme becerisine sahip olmak, 
 Çözüm odaklı süreç yönetebilir olmak. 

 
 

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR 

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak. 

b) Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış, askerlikten muaf veya askerliği tecilli 
olmak. 

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

  

e) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.  

 

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması +  
Tecrübe Yılı

15
+

10.000

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması
≥ 3,00 

 

 
Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans 
Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının 
%20’sinin toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not 
ortalamalarının 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük 
Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır).  
 
Tecrübe yılı başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi 
ifade etmektedir. 
 

f) Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir 
öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup 
da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır). 

g) Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” 
bölümünün (e) ve (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların 
sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının 
%50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının 
toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek 
lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora 
not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır). 

h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak 
(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi 
aranmaz).  

Sınav Türü 

KPDS 
ÜDS 
YDS 

YÖKDİL 

TOEFL 
IBT 

TOEFL 
CBT 

TOEFL 
PBT 

FCE CAE CPE 

Sınav Puanı 1* 

60 55 157 480 C C C 

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili 
olmayan dersler dışındaki tüm derslerin %100’ünü İngilizce aldığını 
belgeleyen (Üniversiteden alınmış, onaylı belge) adaylardan yukarıda 
belirtilen İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz. 

Sınav Puanı 2** 65 61 173 500 B C C 

 
* Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 
yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın 
“Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir. 
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** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve 
üzeri mesleki tecrübesi olanlarla, alanında Doktora mezunu olanlar için 
başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir. 

 
KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı 
ÜDS  : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı 
YDS  : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 
YÖKDİL : Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 
TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test 
TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test 
TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test 
FCE  : First Certificate in English 
CAE  : Certificate in Advanced English 
CPE  : Certificate of Proficiency in English 
 
Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış 
olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan yukarıda 
belirtilen İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.  

 

BAŞVURU SÜRECİ 
 

a) İlana başvuruda bulunmak için “www.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru 
Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen 
tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi 
yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir. 

b) Başvuruların en geç 17/05/2021 tarihi 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 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir. 

d) Her bir referans kodu için (TBTK.KİDB.2021-1.09 referans kodlu pozisyon hariç); 
lisans ve yüksek lisans mezunu adaylardan “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” 
bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak 
sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. 
Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar 
da mülakata çağrılacaktır. Ayrıca, TBTK.KİDB.2021-1.01,  TBTK.KİDB.2021-1.02,  
TBTK.KİDB.20211.03,  TBTK.KİDB.2021-1.05,  TBTK.KİDB.2021-1.06  ve  
TBTK.KİDB.2021-1.07 referans kodlarında özel yetenek sınavı sonuçlarına göre 
öğrenci alan yükseköğretim lisans programları mezunu adayların ilanda yer alan tüm 
şartları sağlamaları durumunda ilgili referans kodu için bu maddenin ilk cümlesine 
göre yapılacak sıralamadan ayrı olarak lisans mezuniyet not ortalamalarına göre en 
yüksek puandan başlanarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel 
sayısının 10 katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı 
alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır. 

e) TBTK.KİDB.2021-1.09 referans kodlu pozisyon için lisans ve yüksek lisans 
mezunu adaylardan lisans mezuniyet not ortalamalarına göre en yüksek puandan 
başlanarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 10 katı aday 
mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar 
olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır. 

f) Her bir referans kodu için; alanında doktora mezunu adaylardan “Adaylarda 
Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesine göre en yüksek puandan 
başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday 
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mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması 
durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır. 

g) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel 
Koşullar” bölümünün (e) ve (f) maddeleri, Doktora öğrenimini yurt dışında 
tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e), 
(f) ve (g) maddeleri koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca 
değerlendirmeye alınacaklardır.  

h) Mülakata girmeye hak kazanan adaylara mülakat öncesi “teknik değerlendirme” 
yapılabilecektir.  

i) 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. 

 

 Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan 
internet çıktısı), 

 Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu 
olan internet çıktısı), 

 Lisans Diploma/ Çıkış Belgesi/ YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve 
kontrol kodu olan) -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim 
kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi), 

 Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi, 

 Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi, 

 Deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan ilgili işyerlerinden alınan onaylı 
Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve 
kontrol kodu olan). 

 Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon 
numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.), 

 Askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar için). 

 

NOT : Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Kurum’un internet sayfasında 
(www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir. 

Adres : TÜBİTAK, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Tunus Cad. No:80, 06100  
Kavaklıdere-ANKARA 

İletişim:  Tel: 0 312 298 17 16/ 17 21      
E-posta: insan.kaynaklari@tubitak.gov.tr 

 


