
 
KURUM DI I KAMU Ç  ALIMI LAN FORMU 

 

KURUM B LG LER  

Kurum Ad/Unvan: TÜB TAK-B LGEM 
Adresi: Bar  Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli 
Telefonu: (262) 648 10 00 � 3542-3820-3548-
3517 

Faks no: 

TALEP/BA VURU B LG LER  

Meslek Ad: Uzman/Uzman Yardmcs Açk  Says: 2 
Niteli i: Kadrolu Deneyim Süresi: landa belirtilmektedir. 
Ba vuru Tarihleri: 14/10/2020-04/11/2020 
Ba vuru Adresi: https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr 
rtibat Ki isi: Unvan:  

Telefonu: : (262) 648 10 00 � 3542-3820-3548 E-posta: : bilgem.ik@tubitak.gov.tr 

GÖRÜ ME/MÜLAKAT B LG LER  

Yer: Gebze / Kocaeli 
Tarih: Daha sonra duyurulacaktr. Saat: Daha sonra duyurulacaktr. 

ÇALI MA ARTLARI 

Çal ma Adresi: : Gebze/KOCAEL  
Çal ma Süresi: - Çal ma Saatleri: - 

MÜRACAAT KO ULLARI 

Ekte yer almaktadr. 
 
 

BA VURU Ç N GEREKL  BELGELER 

Ekte yer almaktadr. 
 
 

FORM ONAY B LG LER  

TÜB TAK nsan Kaynaklar Daire Ba kanl  

Not: Bu form i çi alm yaplacak her meslek için ayr ayr düzenlenerek i  arayanlara duyurulmas için 
ba l olunan KUR l Müdürlü üne/Hizmet Merkezine gönderilir. 
 



 

1TBTK. KDB-2014.V-1 

 YER  SA LIK VE GÜVENL K 

 

lan No: TBTK.B LGEM. SG.2020-3 
 

1- Referans Kodu: TBTK.B LGEM. SG.2020-3.1 
Uzman / Uzman Yardmcs pozisyonuna ba vurabilmek için; 

1.1- in Tanm ve Özellikleri 
 

 Güvenli i Uzman /  Sa l  ve Güvenli i kapsamndaki tüm kanun ve 
yönetmelikleri takip ederek, kanun ve yönetmelikler do rultusunda gerekli çal malar 
yapmak ve yaplmasn sa lamak için görevlendirilmek üzere personel istihdam 
edilecektir. 
 
stihdam Edilecek Personel Says : 2  
Personelin Görev Yapaca  ehir : Gebze/KOCAEL  

 

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Ko ullar 

1.2.1- Yüksekö retim Kurumlarnn en az dört yllk lisans e itimi veren Fizik, Kimya, 
Biyoloji, Teknik Ö retmenlik,  Sa l  ve Güvenli i veya Mühendislik 
bölümlerinden birini bitirmi  olmak. 

1.2.2-  sa l  ve güvenli i alannda en az 2 (iki) yl mesleki tecrübe sahibi olmak. 

1.2.3- ÇSGB tarafndan geçerli en az B snf  Güvenli i Uzman sertifikasna sahip 
olmak,  

1.2.4- Adayn a a da belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinli e sahip olmas tercih 
sebebidir. 

 Tehlikeli Madde Güvenlik Dan man (TMGD Sertifikasna sahip) olmak. 

 OHSAS 18001 (ISO 45001)  Sa l  ve Güvenli i Yönetim Sistemi 

uygulamalar konusundaki görevi ile ilgili olarak bilgi birikimine sahip ve 

mevzuata hakim olmak ( ç Tetkikçi Sertifikasna sahip olmak) 

 Kurum içi standartlar do rultusunda tüm gereklilikleri gerçekle tirmek, 

mevcut sistem uygulamalar için iyile tirme çal malarna katlm sa lamak 

ve denetlemek.  güvenli i uygulamalarnn standardnn artrlmasna 

katkda bulunabilecek olmak. 

 Tehlikeli maddelere dair tüm i lem ve süreçlerin mevzuat hükümlerine 

uygun olacak ekilde yasal zorunluluklarn yerine getirilmesinin kontrol ve 

takibinin yaplmasn sa layabilir olmak. 

 leri düzeyde MS Office (Word, Excel, Powerpoint) bilgisine sahip olmak. 
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 Çözüm odakl, yazl ve sözlü ileti im yetene i güçlü olan, analitik 

dü ünebilen, planlama, organizasyon ve problem çözme konularnda etkin, 

takm çal masna yatkn, 

  Sa l  ve Güvenli i konularnda ilgili birimlerle i birli i halinde rehberlik 

ve dan manlk verebiliyor olmak. 

 Yürütülen faaliyetler ve çal ma alanlarnda yaplacak de i ikliklerle ilgili  

Sa l  ve Güvenli i açsndan gerekli inceleme ve çal malar 

gerçekle tirebilecek olmak. 

  Sa l  ve Güvenli i açsndan saha denetlemeleri / olay incelemeleri 

çerçevesinde tespit edilen düzeltme / geli tirme ihtiyacndan kaynaklanan 

görevlerin belirlenmesi, tamamlanmasnn takibini yürütmek ve 

raporlayabilecek olmak. 

  yerindeki tehlikeleri tanmlamak ve risk de erlendirmesini yapmak, 

Riskleri ortadan kaldrc uygulamalar geli tirmek ve uygulamak, 

  yerinde kaza, yangn vb. önlenmesi için mevzuata uygun çal malar 

yapmak ve uygulamalarn takip etmek; do al afet, kaza, yangn vb. 

durumlar için acil durum planlarn hazrlayarak, acil durum ekiplerini 

kurmak ve e itimlerini gerçekle tirmek, tatbikatlar planlamak ve 

yaptrlmasn sa lamak, 

  yerinde i  sa l  ve güvenli i mevzuat gere i yaplacak periyodik 

kontrol, bakm ve ölçümleri planlamak, hazrlanan planlarn uygulanmasn 

kontrol etmek, 

  yerinde sa lkl ve güvenli bir çal ma ortamnn olu turulmas ve 

geli tirilmesi amac ile verilecek e itimleri (yasal mevzuat açsndan) 

belirlemek ve uygulamak. 

 
 

 

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KO ULLAR 

a) Kamu haklarndan yasaklanmam  bulunmak.  

b) TBTK.B LGEM. SG.2018-1 ve TBTK.B LGEM. SG.2020-2 numaral ilan kapsamnda 
mülakata katlmaya hak kazanmam  olmak. 
 

c) Erkek adaylar için, son ba vuru tarihi itibariyle askerli ini tamamlam  veya tecilli olmak. 
d) Görevini devaml yapmasna engel olabilecek hastal  ya da bula c hastal  

bulunmamak. 
e) Taksirli suçlar, ksa süreli hapis cezasna seçenek yaptrmlara çevrilmi  suçlar ile a a da 

saylan suçlar d nda tecil edilmi  hükümler hariç olmak üzere; alt aydan fazla hapis 
veyahut affa u ram  olsalar bile Devletin güvenli ine, anayasal düzene ve bu düzenin 
i leyi ine kar  i lenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rü vet, hrszlk, nitelikli hrszlk, 
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dolandrclk, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kzartc veya eref ve 
haysiyeti krc suçtan veya kaçakçlk, resmi ihale ve alm satmlara fesat kar trma, 
göreve ili kin srr açklama, Devlet srlarna kar  suçlardan dolay hükümlü bulunmamak. 
667 sayl KHK kapsamnda terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 
güvenli ine kar  faaliyette bulundu una karar verilen yap, olu um veya gruplara üyeli i, 
mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibat bulunmamak. 

f) A a daki artlar sa lyor olmak. 

 

i.  

 

Alannda yüksek lisans yapm  adaylar için A rlkl Mezuniyet Ortalamas, Lisans 
Mezuniyet Ortalamasnn %80�i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasnn %20�sinin 
toplamdr (Üniversite not sistemleri 100�lük sistemde olan adaylarn not ortalamalar, 
Yüksekö retim Kurulunun yaynlam  oldu u �4�lük Sistemdeki Notlarn 100�lük 
Sistemdeki Kar lklar Tablosu� esas alnarak 4�lük sisteme dönü türülecektir.)  

 Tecrübe yl, ba vurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çal lan süreyi 
ifade etmektedir. 

ii. Lisans ö renimini, süresi içinde ya da normal ö renim süresinden en fazla bir e itim-
ö retim yl gecikmeli bitirmi  olmak (herhangi bir nedenle kayt dondurulmu  olup da 
belgelenmesi halinde kayt dondurulan süre hesaba katlmayacaktr). 

g) Alannda doktora mezunu olan adaylardan, �Adaylarda Aranacak Genel Ko ullar� 
bölümünün (f) maddesi ko ul olarak aranmayacak olup, bu adaylarn sralamas için 
kullanlacak aday puan; doktora mezuniyet not ortalamasnn %50�si, yüksek lisans not 
ortalamasnn %10�u ve lisans not ortalamasnn %40�nn toplamdr (Bütünle ik doktora 
programndan mezun olan adaylar ile yüksek lisansn yurtd nda yapan adaylar için 
lisans not ortalamasnn %50�si ile doktora not ortalamasnn %50�sinin toplam dikkate 
alnacaktr). 

h) ngilizce yeterlili ini a a daki snavlarn birinden alnan puanla kantlam  olmak (Tabloda 
belirtilen snavlardan alnan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz). Lisans 
ö renimleri srasnda Türkçe, nklap Tarihi gibi asl alanla ilgili olmayan dersler d ndaki 
tüm derslerinin %100�ünü ngilizce ald n belgeleyen adaylar bu ko uldan muaf 
tutulacaktr. 

* Lisans mezunu olup 5 yldan daha az, alannda Yüksek Lisans mezunu olup 4 yldan 
daha az mesleki tecrübesi olanlar için ba vurduklar pozisyona baklmakszn �Sınav 
Puanı 1� ko ulu geçerlidir. 
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** Lisans mezunu olup 5 yl ve üzeri, alannda Yüksek Lisans mezunu olup 4 yl ve üzeri 
mesleki tecrübesi olanlarla alannda Doktora mezunu olanlar için ba vurduklar pozisyona 
baklmakszn �Sınav Puanı 2� ko ulu geçerlidir. 

KPDS  :Kamu Personeli Yabanc Dil Snav 
ÜDS  :Üniversiteleraras Kurul Yabanc Dil Snav 
YDS  :Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snav 
YÖKD L             :Yüksek Ö retim Kurumlar Yabanc Dil Snav 
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 ngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi alm  
olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yl süreyle mesle ini uygulam  olanlardan ngilizce 
yeterlilik ko ullar aranmaz. 

 

BA VURU SÜREC  
 

a) lana ba vuruda bulunmak için "www.bilgem.tubitak.gov.tr" adresinden  Ba vuru 
Sistemine kayt olmak gerekmektedir. (Ba vuru için özgeçmi  olu tururken, istenilen tüm 
evrakn sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek ba vuru 
yaplmas zorunludur).  Ba vuru Sistemi yoluyla yaplan ba vurular haricinde 
ba vuru kabul edilmeyecektir. 

b) Ba vurularn en geç 04/11/2020 tarihi saat 17:00�a kadar yaplmas gerekmektedir. 

c) Ba vurular, ilan referans kodu üzerinden de erlendirilecektir. Adaylar, i  ba vuru 
sisteminden ilan referans kodunu seçerek ba vuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu 
seçilmeden yaplan ba vurular de erlendirmeye alnmayacaktr.  

d) Her bir pozisyon için �Adaylarda Aranacak Genel Ko ullar� bölümünün (f) maddesine göre 
en yüksek puandan ba layarak olu turulacak sralamada alnacak personel saysnn 10 
kat kadar aday mülakata ça rlacaktr. Alannda doktora mezunu adaylardan ise 
�Adaylarda Aranacak Genel Ko ullar� bölümünün (g) maddesine göre en yüksek puandan 
ba layarak ayrca olu turulacak sralamada alnacak personel saysnn 5 kat kadar aday 
da mülakata ça rlacaktr. Son sradaki adayla ayn puan alan ba ka adaylar olmas 
durumunda bu adaylar da mülakata ça rlacaktr. 

e) Lisans ö renimini yurt d nda tamamlayan adaylar için �Adaylarda Aranacak Genel 
Ko ullar� bölümünün (f) maddesi, Doktora ö renimini yurt d nda tamamlayan adaylar 
için ise �Adaylarda Aranacak Genel Ko ullar� bölümünün (f) ve (g) maddesi ko ul olarak 
aranmayacak olup, bu adaylar ayrca de erlendirmeye alnacaklardr. 

f) Adaylar ba vurular esnasnda i  ba vuru sistemine girmi  olduklar beyana göre 
de erlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatal olmas veya a a da belirtilen belgelerden 
herhangi birinin eksik olmas durumunda ba vuru geçersiz saylacaktr. 

 

 Üniversiteye Giri  Snav Sonuç Belgesi (ÖSYM onayl veya kontrol kodu olan internet 
çkts). 

 Üniversiteye Giri  Snav Yerle tirme Belgesi (ÖSYM onayl veya kontrol kodu olan 
internet çkts). 
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 Güncel Özgeçmi  (Özgeçmi inizin renkli foto rafl, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon 
numaralarn da içerecek ekilde hazrlanmas gerekmektedir). 

 ÇSGB tarafndan geçerli en az B snf  Güvenli i Uzman sertifikas. 

 Lisans Diploma/Çk  Belgesi/ YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alnan ve 
kontrol kodu olan) -ve varsa üstü- (e itimlerini yurtd ndaki yüksekö retim 
kurumlarnda tamamlayanlar için Denklik Belgesi),  

 Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi. 

 Yabanc Dil Snav Sonuç Belgesi veya lisans ö renimleri srasnda asl alanla ilgili 
olmayan dersler d ndaki tüm derslerinin e itim dilinin %100 ngilizce oldu unu 
gösterir belge (üniversiteden alnm , onayl), 

 Deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan ilgili i yerlerinden alnan onayl Çal ma 
Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü Belgesi (e-devlet üzerinden alnan ve kontrol kodu 
olan). 

 Askerlik durumunu gösterir belge. 
 

 
Not: Süreçle ilgili tüm geli me ve duyurular, Kurumumuz web sayfasnda 
(www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir. 
 
leti im Bilgileri: 

Adres: Bar  Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli 
E-Posta: bilgem.ik@tubitak.gov.tr 
Telefon: (262) 648 10 00 -3542-3820-3517-3523 

 
 


