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İNCELEME UZMANI/ TETKİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

1.GENEL ŞARTLAR

 Türk Vatandaşı olmak, 
 18 yaşını bitirmiş olmak, 
 Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
 01/08/2018 tarihine kadar askerlikle ilgisi bulunmamak, (E-devlet üzerinden alınan askerlik durum belgesi, başvuru sırasında teslim edilmeli) 
 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle 

hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli 
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya 
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. (E-devlet üzerinden alınan adli sicil kaydı, başvuru sırasında teslim edilmeli),

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
 Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,
 Tercihen askerlik hizmetini yerine getirmiş ya da en az 2 yıl tecil ettirmiş olmak
 Tercihen B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak,
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2.MESLEKİ ALAN ŞARTLARI

UZMAN SINIFI NİTELİKLERİ

A Grubu Kıdemli 
Sızma Testi Uzmanı 
(Takım Lideri)

Ağ ve Sistem Altyapısı  ile Web Uygulama güvenliği alanlarında Sızma Testi uzmanlığı için;

- Ağ ve Sistem Altyapısı / Web Uygulama güvenliği alanlarından en az birinden TSE Kıdemli Sızma Testi Uzmanı 
Sertifikası ile birlikte uluslararası alanda verilen

 OSCP - Offensive Security Certified Professional
 Licensed Penetration Tester (LPT)
 GIAC Penetration Tester (GPEN)
 eCPPT - eLearnSecurity Certified Professional Penetration Tester
 GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester (GXPN)
 GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)
 Offensive Security Web Expert (OSWE)
 Web Application Penetration Testing eXtreme (WAPTX)

sertifikalarından en az 1 tanesine sahip olmak,

- TSE Kıdemli sızma testi uzmanı sertifikası yok ise aşağıda belirtilen sertifikalardan en az 2 tanesine sahip olmak;
 OSCP - Offensive Security Certified Professional
 Licensed Penetration Tester (LPT)
 GIAC Penetration Tester (GPEN)
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A Grubu Kıdemli 
Sızma Testi Uzmanı 
(Takım Lideri)

 eCPPT - eLearnSecurity Certified Professional Penetration Tester
 GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester (GXPN)
 GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)
 Offensive Security Web Expert (OSWE)
 Web Application Penetration Testing eXtreme (WAPTX)

- Sızma testi kapsamında en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak (Sızma testi yapmış olmak ve bunu belgelendirmek),

-En az 4 yıllık lisans mezunu olmak (tercihen bilişim teknolojileri ve siber güvenlik alanlarında yüksek lisans ve/veya 
doktora yapmış olmak),

-Tercihen son 3 yılda düzenlenmiş YDS sınavından en az 70 İngilizce dil puanı belgesi ya da eşdeğer dil yeterlilik 
belgesine sahip olmak,

Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS) alanında sızma testi uzmanlığı için;

-Endüstriyel Kontrol Sistemleri siber güvenliği alanında en az 3 yıl iş tecrübesi olmak,

-Uluslararası alanda verilen EKS ile ilgili GIAC Global Industrial Control Systems Professional (GICSP) sertifikasına 
sahip olmak,

-En az 4 yıllık lisans mezunu olmak

-Tercihen son 3 yılda düzenlenmiş YDS sınavından en az 70 İngilizce dil puanı belgesi ya da eşdeğer dil yeterlilik 
belgesine sahip olmak,
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UZMAN SINIFI NİTELİKLERİ

B Grubu Kıdemli 
Sızma Testi Uzmanı

Ağ ve Sistem Altyapısı  ile Web Uygulama güvenliği alanlarında Sızma Testi uzmanlığı için;

- Ağ ve Sistem Altyapısı / Web Uygulama güvenliği alanlarından birinden en az TSE Sertifikalı Sızma Testi Uzmanı 
Sertifikasına sahip olmak,

- TSE Sertifikalı sızma testi uzmanı sertifikası yok ise aşağıda belirtilen sertifikalardan en az 1 tanesine sahip olmak;
 Offensive Security Certified Professional (OSCP)
 Licensed Penetration Tester (LPT)
 GIAC Penetration Tester (GPEN)
 GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester (GXPN)
 GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)
 Offensive Security Web Expert (OSWE)

- Sızma testi kapsamında en az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak, (Sızma testi yapmış olmak ve bunu belgelendirmek)

-Tercihen Ağ ve Sistem Altyapısı / Web Uygulama güvenliği alanlarından uluslararası alanda verilen OSCP, LPT, GPEN, 
GXPN, GWAPT, OSWE sızma testi uzmanı sertifikasına sahibi olmak,

 -En az 2 yıllık ön lisans mezunu olmak,

-Tercihen son 3 yılda düzenlenmiş YDS sınavından en az 70 İngilizce dil puanı belgesi ya da eşdeğer dil yeterlilik 
belgesine sahip olmak,
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B Grubu Kıdemli 
Sızma Testi Uzmanı 

Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS) alanında sızma testi uzmanlığı için; 

-Endüstriyel Kontrol Sistemleri siber güvenliği alanında en az 2 yıl iş tecrübesi olmak,

-Tercihen uluslararası alanda verilen EKS ile ilgili GIAC Global Industrial Control Systems Professional (GICSP) 
sertifikasına sahip olmak,

-En az 2 yıllık ön lisans mezunu olmak

-Tercihen son 3 yılda düzenlenmiş YDS sınavından en az 70 İngilizce dil puanı belgesi ya da eşdeğer dil yeterlilik 
belgesine sahip olmak,
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UZMAN SINIFI NİTELİKLERİ

C Grubu Sızma Testi 
Uzmanı

Ağ ve Sistem Altyapısı  ile Web Uygulama güvenliği alanlarında Sızma Testi uzmanlığı için;

- Ağ ve Sistem Altyapısı / Web Uygulama güvenliği alanlarından birinden en az TSE Kayıtlı Sızma Testi Uzmanı 
Sertifikasına sahip olmak,

- Sızma testi kapsamında en az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak, (Sızma testi yapmış olmak ve bunu belgelendirmek)

-Tercihen Ağ ve Sistem Altyapısı / Web Uygulama güvenliği alanlarından uluslararası alanda verilen OSCP, LPT, GPEN, 
eCPPT, CEH sızma testi uzmanı sertifikasına sahibi olmak,

-En az 2 yıllık ön lisans mezunu olmak,

Tercihen son 3 yılda düzenlenmiş YDS sınavından en az 70 İngilizce dil puanı belgesi ya da eşdeğer dil yeterlilik belgesine 
sahip olmak,

 Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS) alanında sızma testi uzmanlığı için;

-Endüstriyel Kontrol Sistemleri siber güvenliği alanında en az 1 yıl iş tecrübesi olmak,

-Tercihen uluslararası alanda verilen EKS ile ilgili GIAC Global Industrial Control Systems Professional (GICSP) 
sertifikasına sahip olmak,
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-En az 2 yıllık ön lisans mezunu olmak,

-Tercihen son 3 yılda düzenlenmiş YDS sınavından en az 70 İngilizce dil puanı belgesi ya da eşdeğer dil yeterlilik 
belgesine sahip olmak,

UZMAN SINIFI NİTELİKLERİ

A Grubu Kıdemli 
Bilişim Uzmanı 
(Takım Lideri)

Bilgi Güvenliği Alanı:

- Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, 
elektronik ve haberleşme mühendisliği, siber güvenlik mühendisliği, kriptografi alanında dört yıllık eğitim veren 
fakültelerin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümlerinden lisans mezunu olmak (Bu alanlarda yüksek 
lisans ve doktora yapmış olmak tercih sebebidir),

- En az 2 yılı Bilgi Güvenliği alanında olmak üzere, en az 5 yıl Bilgi İşlem (yazılım geliştirme, yazılım testi, sistem 
geliştirme, ağ yönetimi) tecrübesine sahip olmak,

- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (TS ISO/IEC 27001) alanında tecrübe sahibi olmak ve TS ISO/IEC 27001 Tetkik 
Görevlisi/ Baş Tetkik Görevlisi Sınavını Başarı ile geçmiş olmak,

- Tercihen son 3 yılda düzenlenmiş YDS sınavından en az 80 İngilizce dil puanı belgesi ya da eşdeğer dil yeterlilik 
belgesine sahip olmak,

- İngilizce olarak gerçekleştirilecek tetkik ve eğitimlerde görev alacak düzeyde konuşma becerisine sahip olmak,
- Tercihen Sızma Testi Firma Belgelendirmesi veya EBYS Ürün Belgelendirmesi konularında tecrübe sahibi olmak,
- Tercihen CISA sertifikasına sahibi olmak.
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A Grubu Kıdemli 
Bilişim Uzmanı 
(Takım Lideri)

Veri Merkezi Alanı:

- Bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme 
mühendisliği alanında dört yıllık eğitim veren fakültelerin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren 
bölümlerinden lisans mezunu olmak (Bu alanlarda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak tercih sebebidir),

- Kamu ve/veya özel kuruluşlarda veri merkezi tasarım ve kurulum süreçlerinde görev almış olmak, (İşletim 
sürecinde de görev almış olmak tercih sebebidir.)

- AUTOCAD veya muadil programlar ile MS PROJECT, MS OFFICE VISIO programlarını aktif kullanıyor olmak,
- EN 50600 standardına hakim, tercihen TS EN 50600-2-4 (Veri merkezi tesisleri ve altyapıları - Bölüm 2-4: 

Haberleşme kablolama altyapısı) süreçlerinde en az 5 yıl tasarım kurulum ve operasyon aşamaları tecrübesine 
sahip olmak,

- Yönetim sistem standartlarına hakim olmak ve tercihen TS EN ISO 9001, TS EN ISO/IEC 27001, TS EN ISO 
50001, TS EN ISO 14001 Standartları temel eğitim ve tetkikçi eğitimlerini almış olmak,

- Son 5 yılda düzenlenmiş YDS sınavından en az 70 İngilizce dil puanı belgesi ya da eşdeğer dil yeterlilik belgesine 
sahip olmak,

- İngilizce olarak gerçekleştirilecek eğitim ve tetkiklerde görev alacak düzeyde konuşma becerisine sahip olmak,
- Tercihen en az 2 yıl Proje yöneticiliği veya proje yürütücülüğü yapmış olmak,
- Tercihen PMP (Project Management Professional) sertifikasına sahip olmak,
- Tercihen veri merkezi belgelendirme tecrübesine sahip olmak,
- Tercihen CCNA (Cisco Certificated Network Associate) sertifikalarına sahip olmak.
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A Grubu Kıdemli 
Bilişim Uzmanı 
(Takım Lideri)

Ürün Güvenliği Alanı:

- Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, 
elektronik ve haberleşme mühendisliği, siber güvenlik mühendisliği, kriptografi alanında dört yıllık eğitim veren 
fakültelerin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümlerinden lisans mezunu olmak (Bu alanlarda yüksek 
lisans ve doktora yapmış olmak tercih sebebidir),

- Akıllı kart, akıllı kart erişim cihazı, işletim sistemleri, biyometrik kontrol sistemleri, veri tabanı, dijital imza 
ürünleri vb. ürün ve sistemlerin ortak kriterler belgelendirme ve test süreçlerinde görev almış olmak,

- Yan kanal analizi, tersine mühendislik, ISO/IEC 15408 Ortak Kriterler standardı vb. siber güvenlik 
değerlendirmeleri konusunda teknik bilgiye sahip olduğunu sertifikalandırmak ya da bu alanlarda en az 4 yıl iş 
tecrübesine sahip olmak,

- Tercihen iyi derecede mikroişlemci ve elektronik devre tasarımı bilgisine sahip olmak, 
- Tercihen yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,
- Tercihen akredite bir değerlendirme laboratuvarında çalışmış olmak, 
- Yönetim sistemi standartlarına hakim olmak ve tercihen TS EN ISO 9001 ve TS EN ISO/IEC 27001 standartları 

temel eğitim ve tetkikçi eğitimlerini almış olmak,
- Tercihen son 3 yılda düzenlenmiş YDS sınavından en az 70 İngilizce dil puanı belgesi ya da eşdeğer dil yeterlilik 

belgesine sahip olmak,
- İngilizce olarak gerçekleştirilecek tetkik ve eğitimlerde görev alacak düzeyde konuşma becerisine sahip olmak,
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A Grubu Kıdemli 
Bilişim Uzmanı 
(Takım Lideri)

Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS) Alanı: 

- Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, 
elektronik ve haberleşme mühendisliği, haberleşme mühendisliği, siber güvenlik mühendisliği, kontrol 
mühendisliği alanında dört yıllık eğitim veren fakültelerin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren 
bölümlerinden lisans mezunu olmak (Bu alanlarda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak tercih sebebidir),

- En az 2 yılı endüstriyel kontrol sistemlerinde olmak üzere, en az 5 yıllık bilgi teknolojileri siber güvenlik alanında 
iş tecrübesine sahip olmak,

- ISA/IEC 62443 uzmanı olmak (4 aşamalı ISA/IEC sertifikasyon sürecini tamamlamış ve sertifikalarını almış 
olmak).

- Son 5 yılda düzenlenmiş YDS sınavından en az 70 İngilizce dil puanı belgesi ya da eşdeğer dil yeterlilik belgesine 
sahip olmak,

- İngilizce olarak gerçekleştirilecek eğitim ve tetkiklerde görev alacak düzeyde konuşma becerisine sahip olmak.
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UZMAN SINIFI NİTELİKLERİ

B Grubu Kıdemli 
Bilişim Uzmanı 

Bilgi Güvenliği Alanı:

- Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, 
elektronik ve haberleşme mühendisliği, siber güvenlik mühendisliği, kriptografi alanında dört yıllık eğitim veren 
fakültelerin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümlerinden lisans mezunu olmak (Bu alanlarda yüksek 
lisans ve doktora yapmış olmak tercih sebebidir),

- En az 2 yılı Bilgi Güvenliği alanında olmak üzere, en az 5 yıl Bilgi İşlem (yazılım geliştirme, yazılım testi, sistem 
geliştirme, ağ yönetimi) tecrübesine sahip olmak,

- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (TS ISO/IEC 27001) alanında tecrübe sahibi olmak ve TS ISO/IEC 27001 Tetkik 
Görevlisi/ Baş Tetkik Görevlisi Sınavını Başarı ile geçmiş olmak,

- Son 3 yılda düzenlenmiş YDS sınavından en az 80 İngilizce dil puanı belgesi ya da eşdeğer dil yeterlilik belgesine 
sahip olmak,

- İngilizce olarak gerçekleştirilecek tetkik ve eğitimlerde görev alacak düzeyde konuşma becerisine sahip olmak,
- Tercihen Sızma Testi Firma Belgelendirmesi veya EBYS Ürün Belgelendirmesi konularında tecrübe sahibi olmak,
- Tercihen CISA sertifikasına sahibi olmak.
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Bilişim Uzmanı

Veri Merkezi Alanı:

- Bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme 
mühendisliği alanında dört yıllık eğitim veren fakültelerin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren 
bölümlerinden lisans mezunu olmak(Bu alanlarda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak tercih sebebidir),

- Kamu ve/veya özel kuruluşlarda veri merkezi tasarım ve kurulum süreçlerinde görev almış olmak, (İşletim 
sürecinde de görev almış olmak tercih sebebidir.)

- AUTOCAD veya muadil programlar ile MS PROJECT, MS OFFICE VISIO programlarını aktif kullanıyor olmak,
- EN 50600 standardına hakim, tercihen TS EN 50600-2-4 (Veri merkezi tesisleri ve alt yapıları - Bölüm 2-4: 

Haberleşme kablolama altyapısı) süreçlerinde en az 5 yıl tasarım kurulum ve operasyon aşamaları tecrübesine 
sahip olmak,

- Yönetim sistem standartlarına hakim olmak ve tercihen TS EN ISO 9001, TS EN ISO/IEC 27001, TS EN ISO 
50001, TS EN ISO 14001 Standartları temel eğitim ve tetkikçi eğitimlerini almış olmak,

- Tercihen son 5 yılda düzenlenmiş YDS sınavından en az 70 İngilizce dil puanı belgesi ya da eşdeğer dil yeterlilik 
belgesine sahip olmak,

- İngilizce olarak gerçekleştirilecek eğitim ve tetkiklerde görev alacak düzeyde konuşma becerisine sahip olmak,
- Tercihen en az 2 yıl Proje yöneticiliği veya proje yürütücülüğü yapmış olmak,
- Tercihen PMP (Project Management Professional) sertifikasına sahip olmak,
- Tercihen veri merkezi belgelendirme tecrübesine sahip olmak,
- Tercihen CCNA (Cisco Certificated Network Associate) sertifikalarına sahip olmak.
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 B Grubu Kıdemli 
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Yazılım Kalite ve Süreç Yönetimi Alanı:

- Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, 
elektronik ve haberleşme mühendisliği, siber güvenlik mühendisliği, kriptografi alanında dört yıllık eğitim veren 
fakültelerin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümlerinden lisans mezunu olmak (Bu alanlarda yüksek 
lisans ve doktora yapmış olmak tercih sebebidir. Ayrıca ISO/IEC 15408 Ortak Kriterler standardı kapsamında bir 
değerlendirme laboratuvarında en az 5 yıl ürün testi ve değerlendirme tecrübesine sahip kişilerde, yukarıda 
belirtilen alanlardan farklı bir alanda dört yıllık eğitim veren fakültelerden mezun olmak da geçerli sayılacaktır.),

- En az 3 yıl yazılım geliştirme ve yazılım test süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,
- İngilizce olarak gerçekleştirilecek tetkik ve eğitimlerde görev alacak düzeyde konuşma becerisine sahip olmak,
- Tercihen son 3 yılda düzenlenmiş YDS sınavından en az 70 İngilizce dil puanı belgesi ya da eşdeğer dil yeterlilik 

belgesine sahip olmak,
- Tercihen güvenli yazılım geliştirme ve kaynak kod analizi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
- Tercihen yapay zeka, makine öğrenme algoritmaları, yazılım üretim döngüsü, veri girişi kurulumu, veri 

madenciliği ve örüntü eşleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
- Tercihen SPICE ya da CMMI süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,
- Tercihen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (TS ISO/IEC 27001) alanında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
- Tercihen elektronik belge ve arşiv yönetimi yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
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B Grubu Kıdemli 
Bilişim Uzmanı

Ürün Güvenliği Alanı:

- Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, 
elektronik ve haberleşme mühendisliği, siber güvenlik mühendisliği, kriptografi alanında dört yıllık eğitim veren 
fakültelerin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümlerinden lisans mezunu olmak (Bu alanlarda yüksek 
lisans ve doktora yapmış olmak tercih sebebidir),

- Akıllı kart, akıllı kart erişim cihazı, işletim sistemleri, biyometrik kontrol sistemleri, veri tabanı, dijital imza 
ürünleri vb. ürün ve sistemlerin ortak kriterler belgelendirme ve test süreçlerinde görev almış olmak,

- Yan kanal analizi, tersine mühendislik, ISO/IEC 15408 Ortak Kriterler vb. siber güvenlik değerlendirmeleri 
konusunda teknik bilgiye sahip olduğunu sertifikalandırmak ya da bu alanlarda en az 2 yıl iş tecrübesine sahip 
olmak,

- Tercihen iyi derecede mikroişlemci ve elektronik devre tasarımı bilgisine sahip olmak, 
- Tercihen yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,
- Tercihen akredite bir değerlendirme laboratuvarında çalışmış olmak, 
- Yönetim sistemi standartlarına hakim olmak ve tercihen TS EN ISO 9001 ve TS EN ISO/IEC 27001 standartları 

temel eğitim ve tetkikçi eğitimlerini almış olmak,
- Tercihen son 3 yılda düzenlenmiş YDS sınavından en az 70 İngilizce dil puanı belgesi ya da eşdeğer dil yeterlilik 

belgesine sahip olmak,
- Tercihen İngilizce olarak gerçekleştirilecek tetkik ve eğitimlerde görev alacak düzeyde konuşma becerisine sahip 
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B Grubu Kıdemli 
Bilişim Uzmanı

olmak.

Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS) Alanı: 

- Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, 
elektronik ve haberleşme mühendisliği, haberleşme mühendisliği, siber güvenlik mühendisliği, kontrol 
mühendisliği alanında dört yıllık eğitim veren fakültelerin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren 
bölümlerinden lisans mezunu olmak (Bu alanlarda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak tercih sebebidir),

- En az 2 yılı endüstriyel kontrol sistemlerinde olmak üzere, en az 3 yıllık bilgi teknolojileri siber güvenlik alanında 
iş tecrübesine sahip olmak,

- ISA/IEC 62443 uzmanı olmak (4 aşamalı ISA/IEC sertifikasyon sürecinin en 3 aşamasını tamamlamış ve 
sertifikalarını almış olmak).

- Tercihen son 5 yılda düzenlenmiş YDS sınavından en az 70 İngilizce dil puanı belgesi ya da eşdeğer dil yeterlilik 
belgesine sahip olmak,

- İngilizce olarak gerçekleştirilecek eğitim ve tetkiklerde görev alacak düzeyde konuşma becerisine sahip olmak,

UZMAN SINIFI NİTELİKLERİ

C Grubu Bilişim 
Uzmanı

- Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, 
elektronik ve haberleşme mühendisliği, adli bilişim mühendisliği, kriptografi alanında dört yıllık eğitim veren 
fakültelerin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümlerinden lisans mezunu olmak (Bu alanlarda yüksek 
lisans ve doktora yapmış olmak tercih sebebidir),

- Tercihen yönetim sistem standartları hakkında bilgi sahibi olmak,
- Tercihen TS EN ISO 9001 ve TS EN ISO/IEC 27001 standartları temel eğitim ve tetkikçi eğitimlerini almış olmak,
- Tercihen son 3 yılda düzenlenmiş YDS sınavından en az 70 İngilizce dil puanı belgesi ya da eşdeğer dil yeterlilik 

belgesine sahip olmak.


