
 

 
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı – Proje Uzmanı İlanı 

  
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), Sosyal Yatırım programı altında yürüttüğü “Değişim için Bağış”  

projesinde tam zamanlı çalışmak üzere Proje Uzmanı arıyor. 
 
 
TÜSEV; sivil toplumun yasal, mali ve işlevsel altyapısını geliştirmek amacıyla 1993 yılında 23 vakıf ve 
dernek tarafından kurulmuştur. Bugün 110 vakıf ve dernek, TÜSEV çatısı altında işbirliği yapmakta ve sivil 
toplumun gelişimine katkı sağlamaktadır. Çalışmalarını “daha güçlü bir sivil toplum” vizyonuyla sürdüren 
TÜSEV; STK’lar için daha destekleyici bir yasal ve mali ortam yaratılması, STK’lara stratejik ve etkin kaynak 
aktarımının sağlanması, kamu, özel sektör ve sivil toplum işbirliğinin teşvik edilmesi, uluslararası topluluğun 
Türkiye’deki sivil toplumu tanıması ve işbirlikleri kurması, sivil toplumla ilgili araştırma projelerinin 
hazırlanması, bu araştırmaların sivil toplum paydaşlarının gelecek faaliyet ve programlarında yol gösterici 
şekilde kullanılması amaçlarıyla faaliyet göstermektedir. www.tusev.org.tr  

 
Değişim için Bağış Projesi 
2011 yılında başlayan Değişim için Bağış projesi Türkiye’de bağışçılık kültürünün gelişmesi ve bağışçılığı 
ilgilendiren altyapının güçlendirilmesini amaçlıyor. C.S. Mott Vakfı tarafından desteklenen projenin 2013 
yılında başlayan ikinci döneminde; ana hedef grupları olan vakıflar, şirketler, bireyler ve aileler ve yerel 
gruplara yönelik araştırma, bilgilendirme, yöntem geliştirme ve uygulama, akranlar arası öğrenmeyi teşvik 
etme faaliyetleri uygulanıyor. Proje hakkında detaylı bilgi için: www.degisimicinbagis.org   
 
Proje uzmanı Değişim için Bağış projesinin uygulanmasında proje ekibi ve ilgili diğer ekiplerle birlikte 
çalışacaktır. 
 
Sorumluluk Alanları 
Proje uzmanının proje ekibinin yönlendirmesi ile, 
 

 Proje faaliyetlerinin uygulanmasında proje ekibi ve diğer ekiplerle koordineli olarak çalışması, 

 Değişim için Bağış e-bültenlerinin hazırlanması için gerekli araştırmaların yapılması ve bültenin 
yayına hazırlanması,  

 Proje kapsamında yayınlanan blog yazıları için konuk yazarlarla iletişime geçilmesi ve yazılarının 
yayına hazırlanması, 

 Projenin sosyal medya hesapları için içerik hazırlanması ve sosyal medya yönetimi konusunda 
destek sağlanması, 

 Proje kapsamında gerekli çevirilerin (Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe) yapılması, 

 Proje yazımı ve raporlama süreçlerinde Proje Koordinatörü’ne destek vermesi, 

 Bağışçılık alanında yaşanan gelişmeleri (ulusal ve uluslararası boyutta) takip ederek, bu gelişmelerle 
ilgili bilgilendirme çalışmalarına destek vermesi beklenmektedir. 

 
Tecrübe 
Proje uzmanı pozisyonunda çalışacak kişinin aşağıdaki özelliklere sahip olması beklenmektedir:  

 En az 1 senelik çalışma tecrübesi 

 Tercihen sivil toplum alanında deneyim (STK’larda profesyonel ya da gönüllü olarak çalışmış olmak 
tercih sebebi olacaktır) 

 Sosyal Bilimler alanında lisans veya lisansüstü eğitimini tamamlamış olmak, 

 İyi derecede İngilizce bilmek, 

http://www.tusev.org.tr/
http://www.degisimicinbagis.org/


 

 Araştırma ve raporlama konularında tecrübe sahibi olmak, 

 Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmak 

 Microsoft Office programlarını etkin şekilde kullanabilmek,  

 Etkinlik planlama ve organizasyon becerisi, 

 Seyahat engeli bulunmaması, 

 Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak. 
 

Kişisel özellikler 

 Sivil toplum, bağışçılık, sosyal girişimcilik ve  gönüllülük gibi alanlaraa ilgi duyan, 

 Güçlü iletişim becerileri olan, 

 Ekip çalışmasına uygun, 

 Farklı işleri bir arada yürütebilen, 

 Sorumluluk sahibi ve iş takibi yapabilen 
Başvuru süreci 
Proje uzmanı pozisyonuna başvurmak isteyen adaylarının özgeçmişlerini ve İngilizce niyet mektuplarını,  

20 Mart 2015  Cuma günü saat 17:00’ye kadar rusen@tusev.org.tr  adresinden Ruşen Efe’ye göndermeleri 

gerekmektedir. Lütfen başvuru mailinizin konusunu Proje Uzmanı ilanı olarak belirtiniz. 

 

mailto:rusen@tusev.org.tr

