
İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği, Proje Grup Başkanlığı’nda sözleşmeli olarak 

istihdam edilmek üzere tam zamanlı personeller alınacaktır. 

Kadro Aranan Nitelikler 

Proje Uzman Yardımcısı 
Genel 
Kadro Kodu: PE-4 
Sözleşme süresi: 2 yıl 
 

İİBF mezunu olmak ve İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler 
alanlarından birisinde yüksek lisans yapmış olmak 
İleri derecede İngilizce bilmek (TOEFL IBT asgari 110 puan) 
En az 1 yıl proje tecrübesine sahip olmak 
Office uygulamalarını ileri derecede kullanabilmek 
Yurt içi seyahat engeli olmamak 

Proje Uzman Yardımcısı 
Teknik 
Kadro Kodu: TPE-2 
Sözleşme süresi: 1 yıl 
 

Mühendislik (Makine, elektrik, elektronik, bilgisayar), fizik, matematik 
bölümlerinden birisinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanlardan birisinde 
yüksek lisans yapmış olmak 
İleri derecede İngilizce bilmek (TOEFL IBT asgari 110 puan) 
En az 1 yıl proje tecrübesine sahip olmak 
Office uygulamalarını ileri derecede kullanabilmek 
Yurt içi seyahat engeli olmamak 

Proje Uzman Yardımcısı 
Sosyal ve Siyasal Araştırmalar 
Kadro Kodu: PE-4 
Sözleşme süresi: 2 yıl 
 

Sosyoloji, tarih, dil ve edebiyat, coğrafya, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler 
bölümlerinden birisinden lisans mezunu olmak ve sosyal bilimler alanlarından 
birisinde yüksek lisans yapmış olmak 
İyi derecede İngilizce bilmek (TOEFL IBT asgari 100 puan) 
İleri derecede Çince bilmek (HSK asgari 5. Düzey) 
Office uygulamalarını ileri derecede kullanabilmek 
Yurt dışı seyahat engeli olmamak 

Proje Uzman Yardımcısı 
Afrika Araştırmaları 
Kadro Kodu: PEA-2 
Sözleşme süresi: 1 yıl 
 

Sosyoloji, tarih, dil ve edebiyat, coğrafya, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler 
bölümlerinden birisinden lisans mezunu olmak ve sosyal bilimler alanlarından 
birisinde yüksek lisans yapmış olmak 
İyi derecede İngilizce bilmek (TOEFL IBT asgari 110 puan) 
İleri derecede Fransızca bilmek  
Office uygulamalarını ileri derecede kullanabilmek 
Yurt dışı seyahat engeli olmamak 

Proje Uzman Yardımcısı 
Afrika Araştırmaları 
Kadro Kodu: PEA-4 
Sözleşme süresi: 1 yıl 
 

Sosyoloji, tarih, dil ve edebiyat, coğrafya, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler 
bölümlerinden birisinden lisans mezunu olmak ve sosyal bilimler alanlarından 
birisinde yüksek lisans yapmış olmak 
İyi derecede İngilizce bilmek (TOEFL IBT asgari 110 puan) 
İleri derecede Arapça bilmek  
Office uygulamalarını ileri derecede kullanabilmek 
Yurt dışı seyahat engeli olmamak 

Proje Uzman Yardımcısı 
Afganistan Araştırmaları 
Kadro Kodu: PEF-4 
Sözleşme süresi: 1 yıl 
 

Sosyoloji, tarih, dil ve edebiyat, coğrafya, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler 
bölümlerinden birisinden lisans mezunu olmak ve sosyal bilimler alanlarından 
birisinde yüksek lisans yapmış olmak 
İyi derecede İngilizce bilmek (TOEFL IBT asgari 110 puan) 
İleri derecede Farsça bilmek  
Office uygulamalarını ileri derecede kullanabilmek 
Yurt dışı seyahat engeli olmamak 

Proje Denetçisi 
Genel 
Kadro Kodu: PI-2 
Sözleşme süresi: 2 yıl 
 

İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Hukuk, Uluslararası İlişkiler alanlarından 
birisinde doktora yapmış olmak 
İleri derecede İngilizce bilmek (TOEFL IBT asgari 110 puan) 
En az 1 yıl denetim tecrübesine sahip olmak 
İyi derecede İkinci dil (tercihen Rusça ya da Arapça) bilmek 
Office uygulamalarını ileri derecede kullanabilmek 
Yurt dışı seyahat engeli olmamak 

 

 

 

 



Başvuru şekli ve süreç 

- 30 Nisan 2021 tarihine kadar genelmerkez@iksad.org.tr adresine ön başvuru yapılması 

gerekmektedir. 

- Ön başvuruların değerlendirilmesi neticesinde uygun görülen adaylar 8- 9 Mayıs 2021 

tarihlerinde (2 gün sürecektir) yapılacak olan yazılı sınav için Ankara’ya davet edilecektir. 

Adayların ulaşım ve konaklama giderleri kurumumuzca karşılanacaktır 

- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar 10 Mayıs 2021 tarihinde yüz yüze görüşmeye alınacaktır. 

Kesin sonuçlar (kabul/red) 20 Mayıs 2021 tarihinde adaylara bildirilecektir 

- Kabul edilen adaylardan ek belgeler (sağlık raporu, sabıka kaydı, pasaport sureti gibi) talep 

edilecektir.  

- Eksik belgelerin ikmal edilmesi ve sözleşme imzalanmasının ardından 1 Haziran 2021 

tarihinde kabul edilen adayların ataması yapılacaktır 

Ön Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

Başvuru dilekçesi – dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız 

Diploma örnekleri (E devlet üzerinden alınan ya da matbu diplomalarınızın PDF/JPG hali) 

Yabancı dil belgesi (Son 3 yıl içerisinde alınmış TOEFL ve HSK sınav sonuçları kabul edilecektir. 

Fransızca, Farsça ve Arapça için herhangi bir sınav sonuç belgesi istenmemektedir. Başvurusu 

uygun bulunan adaylar ayrıca Fransızca, Farsça ve Arapça sınavlarına alınacaktır) 

İş tecrübesini destekler nitelikte belge 

 

Yazılı Sınavın İçeriği 

Genel Yetenek Testi 

Mesleki Yetenek Testi 

Türkçe Kompozisyon 

İngilizce Kompozisyon 

Çince, Farsça, Arapça, Fransızca dillerinde (başvurulan kadroya göre) kompozisyon 

 

Yüz Yüze Görüşmenin İçeriği 

Adayın iş tecrübesi hakkında bilgi edinmek 

Adayın eğitim geçmişini tanımak 

Adayın temsil yeteneği hakkında bilgi edinmek 

Adayın Türkçeyi kullanma becerisini ölçmek 

Adayın yabancı dil kullanma becerisini ölçmek 

Adaya işle ilgili bilgi vermek 

Adaya sahip olacağı sosyal ve mali imkanlar hakkında bilgi vermek 

 


