
 

İLETİŞİM UZMANI İSTİHDAMI DUYURUSU İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden: 
Proje No:P171543 
Başvuru Numarası: CS3.1-06 
1 - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği,  Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları 

ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi için AB 
Sığınmacı Mali İmkan Fonu kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya 
Bankası) ile Avrupa Birliği’ne proje başvurusu kabul edilmiş olup, uygulama aşamasına 
geçilmiştir. Bu proje kapsamında alınan fon davetin düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin 
ödemelerinde kullandırılacaktır. 

2.Bu kapsamda, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Proje Uygulama Birimi’nde istihdam 
edilmek üzere İletişim Uzmanı proje süresince Haziran 2021– Aralık 2022 arasında tam zamanlı 
olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans 
kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. 

3- Adaylarda aranılan nitelikler: 
-Üniversitelerin ilgili bölümlerinde (iletişim, gazetecilik, reklam veya sosyal bilimler) 

lisans derecesi, 
-Avrupa Birliği'nin iletişim ve görünürlük yönergelerine ilişkin deneyim ve bilgi. 
-Tercihen Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projelerde en az 4 yıl iletişim 

deneyimi, 
-Kamu kurumları ile koordineli çalışma ve proje yürütme konusunda en az 5 yıllık 

iletişim deneyimi, 
-İletişimin raporlama ve izleme araçları hakkında bilgi sahibi, özellikle AB iletişim 

raporlamasında deneyim, 
-Kamuoyunu bilinçlendirme etkinlikleri içeren iletişim çalışmaları alanlarında 

Türkiye'deki kamu kurumları tarafından yürütülen projelerde deneyim, 
-İletişim stratejisi hazırlama, stratejik iletişim çalışmalarını yönetme ve uygulama 

tecrübesi, 
-İngilizce ve Türkçe içerik üretebilmek için hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde sözlü 

ve yazılı iletişim kurma kapasitesi, 
-Microsoft Office yazılımı (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) ve çalışma alanıyla ilgili 

profesyonel yazılımlar (Photoshop, Illustrator, Final Cut Pro, Adobe Premier Pro, After Effects 
vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olması, 

-Takım çalışmasına uygun, 
-Erkek adaylar (Türk vatandaşları) için askerlik hizmetini tamamlamış veya ertelemiş, 
-Esnek çalışma saatlerine ve yoğun programa uyabilme, 
-Seyahat kısıtlaması olmaması 
4- Beklenen Hizmetler: 
-Proje kapsamında yürütülen iletişim çalışmalarına yön verecek bir iletişim stratejisi 

hazırlamak, 
-İletişim stratejisi altında listelenen faaliyetleri uygulamak ve bu sözleşmelerle sağlanan 

hizmet ve ürünlerin kalitesini sağlamak için gerekli hizmetler için ihale duyurularının teknik 
bölümlerini geliştirmek 

-Bir çalışma takvimi ve iletişim bütçesi dahil olmak üzere iletişim faaliyetlerini AB 
iletişim stratejisi şablonuna uygun olarak yönlendiren bir iletişim eylem planı hazırlamak, 

-Her hedef grup için ana mesajlar ve akılda kalıcı slogan seçenekleri üretmek, 
-Basılı malzemeler için içerik oluşturmak ve tasarım süreçlerini denetlemek, 
-Çevrimiçi medya platformları için içerik oluşturmak ve tasarım süreçlerini denetlemek, 
Beklenen hizmetlerin tamamına İletişim Uzmanı iş tanımından ulaşılabilmektedir. 
5- Başvuruların istenilen belgelerle beraber son başvuru tarihi 24.06.2021 saat 18.00 

tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese elektronik postayla veya elden ulaştırması gerekmektedir. 
frit@tarimkredi.org.tr 
FESAS Proje Ofisi Mutlukent Mahallesi 1964. Sokak No:13 Ümitköy-Çankaya-Ankara 
6 - Detaylı İş Tanımına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
https://www.tarimkredi.org.tr/gundem/duyurular/ 
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