
 

 

 

 

 

 

İSPİR PAZARYOLU YEREL EYLEM GRUBU  

                              İŞE ALIM İLANI 

 

 

  

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan IPARD Programı LEADER Projesi 

kapsamında kurulan İSPAYEG Yerel Kalkınma Stratejisini bölgede uygulamak üzere 1 adet Dernek 

Müdür alımı yapılacaktır. Personel alımına ilişkin başvuru formu ekte bulunmaktadır.  

 

 Adaylarda Aranacak Genel Koşullar  

 

a) Kamu haklarından yasaklanmamış olmak (Adli Sicil Kaydı) 

 

b) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda 

sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis 

veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin 

işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref 

ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, 

göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü 

bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik 

Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 

oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı 

bulunmamak. (Adli Sicil Kaydı) 

 

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı 

bulunmamak. (Sağlık Raporu) 

 

1. Müdür Pozisyonu 

1.1 İşin Tanımı ve Özellikleri: 

 

Derneğimizin onaylanmış Yerel Kalkınma Stratejisinin gerektirdiği iletişim, yerel halk ve 

kurumların harekete geçirilmesi, tanıtım ve idari iş ve işlemlerini yerine getirilmesini sağlamak, proje 

faaliyetlerini yerine getirmek, ayrıca Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer iş ve işlemleri yerine 

getirmek üzere Müdür istihdam edilecektir. 

 

1.2 Uygunluk Kriterleri 

 

a) Lisans diploması ( En az 4 yıllık Üniversite Diploması) 

b) Bilgisayar kullanımı ( Office uygulamaları, Word, Excel, Outlook, PowerPoint) 

c) Yazılı doküman oluşturabilme becerisi ( Resmi yazı, mektup, bilgi notu, rapor, vb.) 

d) Toplantı, eğitim, çalıştay organizasyonu yapabilme becerisi, 

e) Farklı gruplardan insanlarla birlikte çalışabilme, iletişim kurma, iş planlama ve analiz etme 

becerilerine sahip olmaları, 

f) Konaklama ve seyahate engel durumu olmamak  

g) Adayın en az 1 yıldır YKS alanında ikamet ediyor olması 

h) Adayın iletişim kurma, etkin dinleme, ifade ve temsil yeteneği, özel yetenekler, pozitif 

ayrımcılık gibi Derneğimizce YKS uygulaması için önemli olarak değerlendirilen diğer 

nitelikler. 

 



 

 

 

1.3 Kişisel Özellikler 

 

a) Kendi kapasite ve sınırlarının farkında olma, kendisi ve toplumla barışık olma, 

b) İnsanlarda güven oluşturma, birlikte yaşama becerisi, özgüven, uyum, iç tutarlılık; 

c) İletişim kurabilme, iş planlama ve analiz, harekete geçme ve uygulama becerisi; 

d) İnisiyatif kullanabilme, insanları motive edebilme, yaratıcı fikirler oluşturabilme ve onlardan 

faydalanabilme, ileri görüşlü olmak, olumlu düşünme, stres durumları ile başa çıkma yeteneği; 

e) Organize olabilme, öz disiplin, bağımsızlık, atılganlık, dayanıklılık; 

f) Öğrenme ve kendini geliştirmeye istekli olmak; 

g) Başvuru sahipleri kırsal alanda, kırsal nüfusu harekete geçirmek ve özel-kamu-sivil toplum 

(STK) ortaklı Yerel Kalkınma Gruplarını kurmak için benzer görevleri yapmaya istekli ve 

müsait olmalıdır. 

h) İlgili il veya bölgede ikamet ediyor olmak veya ilgili il veya bölgede iş tecrübesine sahip 

olmak. 

i) Alan temelli katılımcı kalkınma projelerinde çalışmış olmak. 

j) Saha araştırması (anket vb.), panel ve veri toplama teknikleri konusunda deneyimi olmak. 

k) STK veya kalkınma ajanslarında çalışmış olmak. 

l) STK'lar ve dernekler ile ilgili hukuki işlemler konusunda bilgi sahibi olmak. 

m) Tercihen adayların 30 yaşını geçmemiş olması gerekmektedir. 

n) Askerlik durumunu gösterir belge (Erkek adaylar için) 

o) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği 

p) Başvuru yapacak olan adayların özgeçmişi  

 

2. Başvuru Süreci 

 

Başvuruların en geç 18.01.2023 saat 16.00’ya kadar elden yapılması gerekmektedir.   

 

Başvuru Formu aşağıda adresi yazılı Dernek Ofisimizden ve iletişim bilgilerimizden irtibata 

geçerek temin edilebilir. Başvurular yukarıda belirtilen pozisyon için gerçekleştirilecektir. 

YEG Müdür İşe Alım İşlemleri Rehberi ve eklerinde belirtilen uygunluk kriterlerine sahip tüm 

adaylar mülakata davet edilecektir. Başvuru süresi sona erdikten sonra Yönetim Kurulu 

tarafından kurulan komisyon tarafından değerlendirme yapılarak sonuçlar en geç 20.01.2023 

saat 17.00’ e kadar açıklanacak olup, değerlendirme sonuçları derneğimize ait olan sosyal 

medya hesabından yayınlanacaktır.  

 

Kazanan adaydan ilanda yer alan ve tercih edilen kriterler dikkate alınarak aşağıdaki belgeler 

istenecektir: 

 

- Lisans/Yüksekokul Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki 

yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi), zorunlu 

- Askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar için). 

- Adli Sicil Kaydı 

- Sağlık Raporu 

- Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği/İkametgah İlmühaberi 

 

 Adres: Cumhuriyet Cad. Esnaf Odası İşhanı Kat:1 No:35 İspir/Erzurum  

 

İletişim: Ahmet AYDIN/Dernek Başkanı 

 

 Tel: 0 538 584 75 05 

E-Posta: ispayeg@gmail.com / aaydin197777@gmail.com  
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