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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SİSTEM UZMANI ALIM SINAVI 

BAŞVURU BİLGİLERİ 
(7 MAYIS 2016) 

 

Bankamızın Bilgi Teknolojileri Bölümlerinde Sistem Uzmanı olarak görevlendirilecek çalışma 

arkadaşlarımızı seçmek üzere 7 Mayıs 2016 Cumartesi günü Sistem Uzmanı alım sınavı 

düzenlenecektir. Sınav başvuruları 2 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 10.00’a kadar kabul 

edilecektir. 

Başvurular arasından yapılacak değerlendirme sonucu sadece uygun bulunan adaylara sürece ilişkin 

davet gönderilecektir. 

 

 

Başvuru Koşulları 

 

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

 Çok iyi derecede İngilizce bilmek ve TOEFL (IBT)* sınavından en az 85 puan almış olmak, 

(Başvuranlar, seviye tespit sınavından aldığı notu 31.12.2016 tarihine kadar geçerliliğini 

koruyan bir sınav sonuç belgesiyle belgelendirmelidir. Yabancı dil sertifikaları mülakat 

aşamasında ibraz edilmelidir.) 

 Yazılı sınav tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak, (7 Mayıs 1986 ve sonrasında 

doğanlar başvurabilecektir.) 

 Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da en erken Ağustos 2017 celp dönemine 

kadar tecil ettirmiş olmak, (Sınav tarihinde askerlik görevini yürütmekte olanların en geç 2016 

Mayıs ayı içinde terhis olacak durumda bulunmaları gerekmektedir.) 

 Üniversitelerin 4 yıllık eğitim verilen bilgisayar, yazılım, elektrik-elektronik, bilişim ve 

enformatik alanlarındaki bölümlerinden mezun olmak, (İlgili bölümlerin yetkili makamlarca 

tanınmış, yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup bu durumu belgeleyebilen adayların da 

başvuruları kabul edilmektedir. Lisans son sınıf öğrencilerinin en geç 2016 Haziran ayı içinde 

mezun olup bu durumu aynı tarih itibariyle belgeleyebilmeleri gerekmektedir.) 

 Daha önce, Bankamızın yaptığı sınavların herhangi birinin mülakat aşamasında başarısız 

sayılmamış olmak,  

 Daha önce yapılan Bilgi İşlem ve Yazılım Uzmanlığı sınavlarına bir defadan fazla katılmamış 

olmak, 

 Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak, (İşe alım aşamasında 

tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenecektir.)  

 Kamu haklarından yoksun bulunmamak,  

 Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak,  

 Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak, 
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Sınav 

 

Sınav Yöntemi 

 

Sınavın yazılı aşaması 7 Mayıs 2016 Cumartesi günü İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilecektir. 

 

Sınava Başvuru ve Davetler 

 

Sınava başvurular 2 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 10.00’a kadar sadece ik.isbank.com.tr 

adresinde yer alan İş Başvuru Formu üzerinden yapılabilecektir. Şubelerimiz veya Genel Müdürlük 

birimlerimiz aracılığıyla sınav başvurusunda bulunmak mümkün değildir. 

Sınav ile ilgili tüm davet ve duyurular 4 Mayıs 2016 Çarşamba günü saat 18.00’den itibaren İş 

Başvuru Formunda yer alan Başvuru Durum Takip alanından yapılacaktır. Bu tarihten itibaren 

Başvuru Durum Takip alanının kontrol edilmesi önem taşımaktadır. 

 

Belge Hazırlama 

 

Yukarıda belirtilen işe alım süreci sonucunda uygun bulunan adaylara, Bankamız ihtiyaçları 

doğrultusunda görev teklifi yapılarak, işe alım aşamasının bir parçası olan belge hazırlama süreci 

başlatılacaktır. Bu belgeler üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunan adayların 

işe alımı gerçekleşecektir. 

 

Başvuru yaparken kendileri hakkında gerçek dışı bilgiler veren adaylar, söz konusu durumun alım 

sürecinin hangi aşamasında fark edildiğine bakılmaksızın süreç dışında bırakılacaklardır. 

 

Pozisyon İle İlgili Bilgiler 

 

Sistem Uzmanları, Veri Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Bölümlerinde; 

- İş zekası, veri analitiği, veri ambarı ve büyük veri altyapılarının yönetimi, 

- Test otomasyon, performans test, test ortamları ve test verisi yönetimi, 

- Bilgi güvenliği, risk ve uyum konularının yasalar, mevzuatlar ve uluslararası standartlar 

çerçevesinde yönetimi, 

- Ana sistem, sunucu (Unix, Linux, Windows Server, VMware), veri depolama, yedekleme 

altyapılarının yönetimi, 

- Uygulama sunucuları (WebSphere, IIS, Sharepoint) yönetimi, 

- Veri tabanlarının (Oracle, DB2, MS SQL, IMS) yönetimi, 

- İletişim Ağlarının (WAN, LAN, VoIP, IP Telephony) yönetimi, 

- Altyapı, uygulama ve veri mimarisi yönetimi 

alanlarında görev yapacaktır.  

https://ik.isbank.com.tr/IKbasvuru/login.aspx
https://ik.isbank.com.tr/IKbasvuru/login.aspx

