
 

        

 

Proje Koordinatörü İlanı 

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) Değişim için Bağış Projesi’nde çalışmak üzere Proje 

Koordinatörü arıyor.  

TÜSEV, 2011 yılından beri Sosyal Yatırım Programı altında Değişim için Bağış Projesi’ni 

yürütüyor. Proje ile Türkiye’de bağışçılık ve filantropi kültürünün teşvik edilmesi ve stratejik 

bağışçılığın yaygınlaşmasını kolaylaştıracak altyapının geliştirilmesi amaçlanıyor. Değişim 

için Bağış Projesi kapsamında farklı bağışçılık modellerinin tanıtımı, bireysel ve kurumsal 

bağışçılık uygulamaları konusunda araştırmalar yapılması, bağışçılık alanında bilgi ve 

deneyim paylaşımlarının artırılması ve bağışçılığı çerçeveleyen yasal ve mali altyapının 

iyileştirilmesi başlıkları altında çeşitli faaliyetler yürütülüyor. Proje hakkında detaylı bilgi için: 

www.degisimicinbagis.org adresini ziyaret edebilirsiniz.  

TÜSEV, Değişim için Bağış projesinin planlama, koordinasyon, uygulama ve raporlama 
aşamalarında tam zamanlı çalışacak Proje Koordinatörü arıyor. Proje Koordinatörünün 
öncelikli sorumlulukları aşağıdaki gibidir:  

Sorumluluklar 

• Projede belirlenen faaliyetlerin koordinasyon, uygulama ve raporlamasının yapılması, 

• Bireysel ve kurumsal bağışçılar için farklı başlıklar altında akran öğrenme ve deneyim 

paylaşımı etkinliklerinin düzenlenmesi, 

• Bağışçılık alanındaki iyi örneklerin tespit edilmesi ve yaygınlaştırılması için araştırma 

ve çalışmalar yapılması, 

• Bağışçılık ve filantropi alanına ilişkin bilgi paylaşımı ve farkındalığın artması amacıyla 

sunumlar ve tanıtım çalışmaları yapılması, 

• Dünyada ve Türkiye’de bağışçılık alanındaki eğilimlerin, yeni model ve uygulamaların 

araştırılarak yaygınlaştırılması, 

• Destekle Değiştir modelinin tanıtımı ve uygulanması için çalışmaların yapılması, 

• Yerel bağışçılığın geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların planlaması ve 

uygulanması, 

•  Projenin iletişim çalışmalarının İletişim Koordinatörü ile birlikte (web sitesi, aylık 

bültenler, sosyal medya hesaplarının yönetimi) yürütülmesi, 

• Bağışçılık ve filantropi alanlarında yapılan araştırma ve yayınlara katkı sağlanması. 

Adaylarda Aranan Özellikler 

http://www.degisimicinbagis.org/
https://degisimicinbagis.org/destekle-degistir/


 

• Üniversitelerin Sosyal Bilimler bölümlerinden en az lisans derecesine sahip olmak, 

• Sivil toplum, bağışçılık ve filantropi alanlarına ilgi duymak ve bilgi sahibi olmak. 

Bireysel ve/veya kurumsal bağışçılarla çalışma deneyimine sahip olmak tercih 

sebebidir.  

• Sivil toplum alanında proje yönetimi ve raporlama konusunda en az 2 yıl deneyime 

sahip olmak,  

• Farklı alanlardan aktörlerle ilişki geliştirme ve iş birliği yapma 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 çok iyi düzeyde kullanabilmek,  

• Takım çalışmasına yatkın olmak ve zamanı etkin yönetebilmek, 

• Seyahat engeli bulunmaması. 

Başvuru Süreci 

İlgilenen adayların özgeçmişleri ile birlikte İngilizce hazırlanmış niyet mektuplarını 11 
Eylül 2019 Çarşamba günü saat 18.00’e kadar kubra@tusev.org.tr adresine göndermeleri 
gerekmektedir.  

Başvuruyu gönderirken e-postanın konusunda “Proje Koordinatörü” başlığı kullanılmalıdır. 

Yalnızca eksiksiz olarak gönderilen başvurular değerlendirmeye alınacak ve ön elemeyi 

geçen başvuru sahipleri ile iletişime geçilecektir. 

TÜSEV Hakkında 

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), sivil toplumun yasal, mali ve işlevsel altyapısını 

geliştirmek amacıyla 1993 yılında vakıf ve dernekler tarafından kurulmuştur. Mütevelliler 

Heyeti üyelerinden aldığı destekle çalışmalarını sürdüren TÜSEV hakkında detaylı bilgi için 

www.tusev.org.tr  adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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