Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü birimlerinde 657 sayılı Kanunun
4/B maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek
ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere; 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu
puan sıralaması (70 puan ve üzerinde alanlardan) esas alınmak suretiyle 103 adet sözleşmeli Programcı
alınacaktır.

UNVANI
(Pozisyon)

ADEDİ

İŞ
TECRÜBE
SÜRESİ

5 yıldan
fazla
3-5 yıl
PROGRAMCI

103
1-3 yıl

0-1 yıl

İNGİLİZCE
DÜZEYİ

A-B
C
D
A-B
C
D
A-B
C
D
A-B
C
D

AYLIK
BRÜT
SÖZLEŞME
ÜCRETİ
(TL)
1.882,62
1.814,42
1.803,95
1.803,95
1.718,69
1.690,30
1.633,35
1.564,99
1.526,86
1.414,96
1.338,06
1.299,61

ARANILAN NİTELİKLER
1- Üniversitelerin
Bilgisayar
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği veya Endüstri
Mühendisliği bölümlerinden mezun
olmak,
2- Java programlama dilini bildiğini
belgelemek.
(Yükseköğrenimi
sırasında bilgisayar alanında ders
aldığına ilişkin belge (Transkript ve
ders açılım belgesi) veya Milli Eğitim
Bakanlığı onaylı özel bilgisayar
kursları programcılık sertifikası ile)

1- Talepte bulunacakların;
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmaları,
b) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları,
gerekmektedir.

234-

Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya 31/12/2009 tarihine kadar tecil ettirmiş olmak.

6-

İsteklilerin; en geç 05/08/2009 tarihi mesai bitimine kadar www.sgk.gov.tr adresinde yayımlanan ilan
ekindeki formata uygun olarak hazırlayacakları özgeçmişlerini belirtir dilekçe ve istenilen belgeleri,
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziyabey Cad.No:6
Balgat/ANKARA (İrtibat Tel: 0 312 207 84 29) adresine posta yoluyla veya bizzat müracaat etmek
suretiyle teslim etmiş olmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7-

İlanda belirtilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son müracaat tarihine
kadar Kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra
ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce
bilgisi aranır. Ancak, yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans
düzeyinde mezun olanlar, yurtiçinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra anadili İngilizce olan
yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test Of English as
a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi)
veya “International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların
İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilecektir.
5- İngilizce dil düzeyi A, B, C, D düzeyinde olmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Yabancı Dil
Sınav Sonuçlarından KPDS 5 yıl, TOEFL 2 yıl süreyle geçerlidir. ÜDS sınav sonuçları, dil düzeyi
olarak kabul edilmeyecektir.

8-

Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları uyan adaylardan 2008 yılı KPSSP3 (70
puan ve üzerinde olan adaylar) puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen pozisyon sayısının iki
katı kadarı Kurumumuz Sözleşmeli Personel Sınav, Değerlendirme ve Yerleştirme Komisyonunca
sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınav notu 70 (yetmiş) puan ve üzerinde olanlar başarılı sayılacak
ve sözlü sınav puanı en yüksekten başlamak üzere yerleştirilecektir. Puan eşitliği halinde sırasıyla
alanında yüksek lisans mezunu olanlar ve İngilizce dil puanı yüksek olanlar öncelikle yerleştirilecektir.
Yerleştirme sonuçları Kurum internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan edilecektir.

9-

Yerleştirilmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, ilan
edilen pozisyon sayısı ve aldıkları sözlü sınav puanına göre (70 puan ve üzerinde alanlardan) en
yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralamada, sözleşme yapılacak ilan edilen pozisyon sayısı
içerisinde yer almamaları nedeniyle yerleştirilemeyenlerden yerleştirme yapılacaktır.

10-

Sözlü sınav tarihi, yeri, saati ve sözlü sınava
katılacak adayların listesi ile sözlü sınav sonuçları Kurumumuz internet sitesinde (www.sgk.gov.tr)
ilan edilecektir. (Sözlü sınava katılacak adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.)
11- İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri
birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak
çalışacaklardır.

12-

İlanda belirtilen ücrete ilaveten brüt 903,11 TL ek ödeme ile ayda 60 saat fiilen fazla çalışma
yapılması halinde saat ücreti brüt 2,20 TL üzerinden ayda brüt 132,00 TL fazla çalışma ücreti
ödenecektir. (Ek ödeme brüt tutarından sigorta ve sağlık primi ile damga vergisi, fazla çalışma brüt
tutarından ise sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi kesilmektedir.)

13-

Bilgisayar Mühendislerinin ücretlerine (14 üncü maddeye göre ödeme yapılanlar hariç olmak
üzere) brüt 376,52 TL ayrıca ilave yapılır. Ancak, bu miktarın 14 üncü maddeye göre hesaplanacak
miktarın altında kalması halinde 14 üncü maddeye göre ödeme yapılacaktır.

14-

Adayların, Kurumumuz Bilgi İşlem Merkezinde güncel olarak kullanılan programlama
dillerinden Java programlama dilini bildiğini gösteren belgelerine istinaden tabloda belirtilen ücretler
%25 oranında artırılarak ödenecektir. (Bu maddeye göre ödeme yapılanlara ayrıca 13 üncü maddeye
göre ödeme yapılmaz)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA
(İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı)

Kurumunuzda, 657 sayılı Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli personel olarak
çalışmak istiyorum.
Gereğini arz ederim. …./…./2009
İMZA
Adı Soyadı
Doğum Yeri ve Yılı
T.C.Kimlik No
Tel
GSM
e-posta
Başvurduğu pozisyon
Bildiği programlama dilleri
İngilizce düzeyi
YAZIŞMA ADRESİ

: ……………………………..
: ……………………………..
: ……………………………..
: 0 (……..) ……….…………
: 0 (……..) ………….………
: …………………...................
: ……………………………...
: ……………………………...
: ……………………………...
: ………………………………
……………………………....
……………………………....

EKLER:
1. Nüfus cüzdanı tasdikli örneği (muhtar, noter veya Kurumumuzca tasdikli),
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli ya da okul onaylı örneği (diplomanın
düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra
diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden ya da okuldan onaylı örneği).
3. Erkekler için; askerliğini yaptığına, muaf olduğuna ya da 31/12/2009 tarihine kadar ertelettiğine dair belge,
4. KPSS sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli ya da Kurumumuzca tasdikli örneği,
5. KPDS sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli ya da Kurumumuzca tasdikli örneği (yada eşdeğer belgenin
aslı veya noter tasdikli örneği ya da Kurumumuzca tasdikli örneği),
6. Öğrenim dili İngilizce olan okullardan mezun olanların okullarından alacakları, okulun öğrenim dilinin
İngilizce olduğuna dair belgenin aslı,
7. Java programlama dilini bildiğini gösterir belgenin aslı veya noter ya da okul tasdikli örneği (Türkçe),
ÖZGEÇMİŞ:

