
 
İş Tanımı 

YAZILIM İŞ ANALİSTİ DANIŞMANI 

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İstihdam Desteği Projesi 

 
Arka Plan 
 
Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İstihdam Desteği Projesi, Dünya 

Bankası tarafından yönetilen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir projedir. 

 
 
Proje,  Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin (GKAS) yoğun olarak yaşadığı bölgelerden seçilen 

yerlerde GKAS ve Türk vatandaşlarının istihdam edilebilirliği iyileştirmek amacıyla Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülmektedir.  

 

Kapsam ve Amaç 
 
Proje süresince, “Yabancıların Çalışma İzinleri Otomasyon Sistemi” ile “Çalışma İzni Otomasyon 

Sisteminin Yeni Yönetmelikler Çerçevesinde Süreç Tabanlı Geliştirilmesi” kapsamında ihtiyaç 

duyulan yazılımların geliştirilmesi ve kodlanması, bu yazılımların Kurumun diğer bilgi işlem projeleri 

ile entegrasyonu için çalışmalar yürütülmesi ve teknik danışmanlık sunulması için toplam 1 (kişi) 

Yazılım İş Analisti Danışmanının görev almasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Nitelikler ve Beceriler 

 

1- Yazılım İş Analisti Danışmanı (1 Kişi) 

 

a) Yazılım İş Analisti Danışmanı pozisyonu için bulunması zorunlu nitelik ve beceriler 

 

• Üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerinden (Tercihen Endüstri, Matematik, İstatistik veya 

Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden biri) mezun olmak. 

• Kurumsal yazılım projelerinde en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek. 

• MS Office, JIRA ve/veya Redmine programlarını etkin kullanmak. 

• Süreç ve Proje yönetimi konusunda deneyimli olmak. 

• Analiz, raporlama, dokümantasyon konularında tecrübe sahibi olmak.  

• Teknik dokümantasyonu takip edebilecek seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak. 

b) Tercihen bulunması beklenen nitelik ve beceriler 

 

• Daha önce CRM, ERP, MRP vb. iş yazılımları kullanmış ya da danışmanlığını yapmış olmak. 

• İş analizi ve/veya proje yönetimi konularında eğitim almış olmak. 

• Yazılım Geliştirme ve/veya Veritabanı tasarımı konularında çalışmış veya eğitim almış olmak. 

• Analitik düşünebilme, güçlü iletişim kurabilme becerilerine sahip olmak. 



 

Görevler ve Sorumluluklar 
 

• Uzmanlık alanı kapsamında sistem analizi ve geliştirme çalışmaları ile ilgili ortaya çıkabilecek 

görevleri yapmak ve çalışmalara destek vermek. 

• Yabancıların Çalışma İzinleri Otomasyon Sistemi yazılım geliştirme platformunu incelemek, 

Sistem’in altyapısının akışlarını dizayn ederek Proje Uygulama Birimine bilgi ve analiz 

dokümanları sağlamak. 

• Proje kapsamında görev alan diğer yazılım geliştirme danışmanı ve personelleri, sistem yöneticileri 

ile işbirliği ve koordinasyon halinde olmak ve gerekli durumlarda destek vermek. 

• Aylık İş-Zaman Programında üretilmesi planlı işler/çıktılar hakkında, aylık faaliyet/çıktı raporu 

hazırlamak ve Teknik Birim Koordinatörüne sunmak. 

• Proje kapsamında yapılacak olan toplantılara gerekli olduğunda katılım sağlamak ve gerekli ilave 

raporlamaları yapmak. 

• İdare’nin proje kapsamında vereceği diğer görevleri yürütmek. 

 
 

Çalışma Süresi 
 
Yazılım İş Analisti Danışmanının görev süresi 01.02.2022 tarihinde başlayıp 30.12.2022 tarihine kadar 

ya da Projenin kapanış uzatmasına denk gelen ileri bir başka tarihe kadar öngörülmektedir.  

Ayrıca sözleşme imzalanan personelin performansından memnun kalınması durumunda, projenin 

devamı niteliğinde olan ve Türkiye’deki Mülteciler için Avrupa Birliği Mali İmkânının (FRIT) ikinci 

aşamasında uygulanacak “İstihdama Geçişin Desteklenmesi Projesi” kapsamında sözleşme süresi 

uzatılarak bahse konu projenin bitimine kadar şu aşamada Aralık 2022 sonuna kadar devamında Hibe 

Anlaşmasının süresinin uzatılması halinde 2025 yılı sonuna kadar görevini sürdürmesi 

öngörülmektedir. Nihai danışmanlık hizmeti süresi ve diğer danışmanlık hizmeti şartları, Danışman ile 

İdare arasında tanzim edilecek sözleşme ile belirlenecektir. 


