
 

 
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. 
 
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), sivil toplumun yasal, mali ve işlevsel altyapısını geliştirmek amacıyla 
1993 yılında kurulmuştur. TÜSEV’in farklı vakıf ve derneklerden oluşan 112 Mütevelliler Heyeti üyesi 
bulunmakta ve bu kuruluşlar aynı çatı altında işbirliği yapmaktadır.  
Türkiye’de güçlü bir sivil toplumun varlığı için çalışan TÜSEV;  

 STK’lar için elverişli ve destekleyici yasal ortamın oluşturulması,  

 STK’ların stratejik ve etkin kaynaklara erişimlerinin teşvik edilmesi,  

 Kamu, özel sektör ve sivil toplum arasında etkin diyalog ve işbirliğinin sağlanması, 

 Türkiye’deki sivil toplumun uluslararası alanda görünürlüğünün artırılması ve işbirliklerinin 
desteklenmesi,  

 Sivil toplumla ilgili bilgi üretim ve paylaşımının artırılması amaçlarıyla; bilgiye dayalı, yenilikçi, 
katılımcı çözümler üretmekte ve bu çözümlerin hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalarını 
sürdürmektedir.  
 

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 2015 
yılında başlayan üçüncü döneminde; ana hedef grupları olan vakıflar, şirketler, bireyler ve aileler ile 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 Koordinatörü’ne bağlı olarak çalışacak Proje Uzmanının, Değişim için Bağış projesinin uygulanmasında 
aşağıdaki sorumlulukları üstlenmesi beklenmektedir: 
 
Sorumluluklar:  

 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. 

 
Adaylarda Aranan Özellikler: 

 Sosyal Bilimler alanında lisans veya yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak, 

 En az bir yıllık profesyonel çalışma deneyimine sahip olmak, (STK’larda profesyonel ya da gönüllü 
olarak çalışmış olmak tercih sebebi olacaktır.) 

 Sivil toplum, bağışçılık, sosyal girişimcilik ve gönüllülük gibi konulara ilgi duymak, 

 Türkçe ve İngilizce dillerinde etkin sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olmak,  

 Araştırma yapmaya ilgi duymak, 

http://www.degisimicinbagis.org/


 

 Microsoft Office programlarını etkin şekilde kullanabilmek, 

 Sosyal medya araçlarının kullanımı konusunda deneyim sahibi olmak,  

 Etkinlik planlama ve organizasyon becerisine sahip olmak, 

 Takım çalışmasına yatkın olmak ve zamanı etkin yönetmek, 

 Seyahat engeli bulunmaması, 

 Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak. 

 
Başvuru süreci: 
Proje Uzmanı pozisyonuna başvurmak isteyen adayların özgeçmişlerini ve İngilizce niyet mektuplarını,  11  

Kasım 2016  Cuma günü saat 18:00’e kadar kubra@tusev.org.tr  adresinden Kübra Efe’ye göndermeleri 

gerekmektedir. Lütfen başvuru mailinizin konusunu Proje Uzmanı İlanı olarak belirtiniz. Yalnızca eksiksiz 

olarak gönderilen başvurular değerlendirmeye alınacak ve ön elemeyi geçen başvuru sahipleri ile 

iletişime geçilecektir. 
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