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- 1 Devops personeli (elini kirletmiş linux bilgisi olan)
- 1 ML personeli (öğrenci veya yeni mezun)
- 1 ML personeli (iş yükü alabilecek seviyede tecrübeli)

İletişim: yavuz.komecoglu@kodiks.com ve fethi.su@kodiks.com

Yapay Zeka Araştırma Mühendisi

Kodiks ürünlerinin yapay zeka çözümlerinde son teknoloji araştırma ve geliştirmelerini yapmak
üzere Ar-Ge ekibinin bir parçası olmak ister misiniz?

Adaylardan makine öğrenmesi ve derin öğrenme konusunda güçlü bir anlayışa sahip olmalarını
bekliyoruz. Ayrıca, güçlü Python programlama becerisi gereklidir.

Kısa İş Tanımı:
● AI/ML/DL modellerini sıfırdan araştırmak ve geliştirmek,
● ML/DL modellerini eğitmek ve performansı değerlendirmek için gerekli verilerin

önerilmesi, toplanması ve ön işlenmesinde aktif rol oynamak,
● Yenilikçi çözümler başlatmak için kapsamlı AI tabanlı Proof of Concept (PoCs)

geliştirmek,
● Kaynak kısıtlamalarını göz önünde bulundurarak ML hizmetlerini geniş ölçekte canlı

ortamda yayına alma,
● Geliştirilecek çalışmalardan teknik raporlar ile araştırma makaleleri/konferans makaleleri

yazma veya patent başvuruları yapma,
● İlgili makale, tez, rapor, patent belgelerini literatür taraması yaparak tasarım süreçlerine

girdi olarak aktarmak,
● Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge projelerinin (TÜBİTAK, ITEA, CELTIC, HORIZON)

belirlenmesi, proje teslim süreçlerinin yönetilmesi ve desteklenmesi (proje sunumu,
savunma, sözleşme, raporlama, analiz, tasarım ve geliştirme gibi).

Gerekli Temel Beceriler:
● 2+ yıllık uygulamalı deneyim ile Makine Öğrenimi Algoritmaları, Derin Öğrenme,

Bilgisayarla Görme, Doğal Dil İşleme (NLP), veya Veri Bilimi konularında hakim,
● Makine öğrenimi modellerini üretim ortamı için uygun hale getirme ve optimize etme

konusunda deneyimli,
● Model eğitimi, büyük miktarda veri analizi ve görselleştirme için Python'da güçlü

programlama becerisi,
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● Derin öğrenme frameworklerinden biriyle (ör. TensorFlow, Keras veya PyTorch)
programlama becerisi,

● Derin öğrenme yaklaşımlarına (CNNs, RNNs, LSTM, vb.),  doğal dil işleme (NLP)
teknolojileri ve görevlerinde (Word Embeddings, Language models, TD-IDF, Text
Classification vb.) makine öğrenimi yöntemlerine (SVM, Bayesian Learning, karar
ağaçları, lojistik regresyon vb.) aşinalık,

● Eğitilmiş yapay öğrenme modellerini web servis (REST) haline getirerek, Docker
Container olarak entegrasyon için hazır hale getirmek,

Gerekli Kişisel Beceriler:
● Yeni teknolojileri araştırmaya, öğrenmeye ve projelere uyarlamaya istekli.
● Takım ortamında çalışmayı seven, öğrenmeye ve gelişmeye istekli, müşteri odaklı ve

özverili olmak.
●

Ne sunuyoruz?
● Kendi ev çalışma alanınızı iyileştirmek için teknoloji ürünü desteği
● Çevrimiçi eğitim platformlarına üyelik desteği
● Sürekli gelişim kültürü: güncel araştırma ve teknoloji konusunda güncel kalmak için

konferanslar, kurum içi etkinlikler ve teknik sohbetler



Devops Personeli

Şirketimiz bünyesinde kurulacak olan DevOps ekibine çalışma arkadaşları aramaktayız.
Azure ve AWS de çalışan projelerin DevOps süreçlerinin oturtulması ve mevcut veya yeni
yapılacak olan projelerin DevOps ihtiyaçlarının giderilmesi.
DevOps süreçlerinde CI-CD, yatay ölçekleme vb. çözümler üzerinde çalışacaktır.
DevOps ekibine danışmanlık ve eğitimler verilerek yetkinlik seviyeleri artırılacaktır.

Kısa İş Tanımı:

● Azure, AWS platformlarında çalışan uygulamalarının K8S ile DevOps süreçlerinin
yönetilmesi.

● Halihazırda Docker ve K8S de olan on-prem uygulamaların da Devops ihtiyaçlarının
giderilmesi ve best practice’larin uygulanması.

● Yaklaşık 100 adet mevcut sunucuların Kubernetes alt yapısına geçirilmesi ve süreç
yönetimi.

● Tüm sistemlerin anlık monitör edilmesi ve ihtiyaç halinde yatay ölçeklenebilir bir mimari
kurulması.

● Mevcutta on-premde olan sunucularına güvenli bir şekilde internet ortamlarına açılması.

Gerekli Temel Beceriler:

● Linux bilgisi olan
● Jenkins, Jira, Git, Scripting, Groovy Scripts, Web Services, Prometheus, Grafana, ELK

Stack, Graylog, Ansible vb.  Devops için gerekli  yapıları hakkında bilgi sahibi olmak.
● Docker, K8S vb. hakkında bilgi sahibi.
● Prod ortamında bir KS8 sistemi yönetmiş olmak.


