
 

 
 
 
PROJE KOORDİNATÖRÜ İLANI 

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi’nde çalışmak 

üzere Proje Koordinatörü arıyor. 

TÜSEV, Yasal Çalışmalar Programı altında Ekim 2021-Ekim 2024 yılları arasında Avrupa Birliği Türkiye 

Delegasyonu tarafından finanse edilen ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği’yle (STGM) birlikte 

uygulanacak olan Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi’ni yürütecektir.  

Proje kapsamında TÜSEV, sivil toplum kuruluşlarını (STK) ilgilendiren yasal ve mali mevzuat hakkında 

bilgi kaynaklarının hazırlanması ve politika önerileri oluşturulmasıyla sivil toplum için elverişli ortamın 

izlenmesi ve geliştirilmesi konularında faaliyetler hayata geçirecektir. 

TÜSEV, projenin TÜSEV sorumluluğundaki faaliyetlerinin koordinasyon, uygulama ve raporlama 

aşamalarında görev alacak bir koordinatör aramaktadır. Tam zamanlı olarak çalışacak ve İstanbul’da 

ikamet etmesi beklenen koordinatörün öncelikli sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

Sorumluluklar 

• Proje ortağı STGM ile proje koordinasyon sürecinin eksiksiz olarak yürütülmesi, 

• Proje faaliyetlerinin uygulanması, koordinasyonu ve projenin mali yönetimine katkı 

sağlanması, 

• Kamu kurumlarından, sivil toplum kuruluşlarından ve akademik kuruluşlardan paydaşlar ile 

ilişkilerin geliştirilmesi ve yürütülmesi, 

• Proje ekibinin koordinasyonunun sağlanması 

• Proje raporlarının hazırlanması, 

• Projede yer alan toplantı, seminer ve konferans gibi etkinliklerin düzenlenmesi için gerekli 

çalışmaların yürütülmesi ve üçüncü partilerle ilişkilerin takibi, 

• Projede yer alan araştırma ve yayınların hazırlanması ve koordinasyonun yürütülmesi. 

 

Adaylarda Aranan Özellikler 

• Üniversitelerin tercihen sosyal bilimler bölümlerinden en az lisans derecesine sahip olmak, 

• Avrupa Birliği proje yönetimi ve raporlama konusunda en az 5 yıllık deneyime sahip olmak, 

• Sivil toplum için elverişli ortam ve sivil toplumu ilgilendiren yasal ve mali mevzuat 

konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

• Araştırma süreçlerinin takibi, rapor yazımı, politika önerisi hazırlama, vaka analizi yazma gibi 

bilgi üretim faaliyetlerinde deneyimli olmak, 

• Farklı alanlardan paydaşlarla ilişki geliştirme ve iş birliği yürütme becerilerine sahip olmak, 

• Toplantı yönetimi, kolaylaştırıcılık ve sunum teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak. 

• Türkçe ve İngilizce dillerinde kendini sözlü ve yazılı olarak güçlü şekilde ifade edebilmek, 

• Microsoft Office programlarını ileri düzeyde kullanabilmek, 

• Takım çalışmasına yatkın olmak ve zamanı etkin yönetebilmek, 

• Seyahat engeli bulunmaması. 

 

Başvuru Süreci 

 



 

 

 

İlgilenen adayların İngilizce hazırlanmış özgeçmişlerini ve niyet mektuplarını, olması durumunda 

bugüne dek hayata geçirdikleri bilgi üretim faaliyetlerinden örnekleri (rapor, politika metni, vaka 

analizi vs.), 1 Kasım 2021 Pazartesi günü, saat 18:00’e kadar, kubra@tusev.org.tr adresinden Kübra 

Efe’ye iletmelerini rica ederiz. Başvurular iletilirken Proje Koordinatörü başlığının kullanılması önem 

taşımaktadır. Yalnızca eksiksiz olarak gönderilen başvurular değerlendirmeye alınacak ve ön elemeyi 

geçen başvuru sahipleri ile iletişime geçilecektir. 
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