
 
 
 
 

İZLEME&DEĞERLENDİRME UZMANI İŞ İLANI 

Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından yürütülen “Suriyeli&Türk Çocukların ve Gençlerin Erken Çocukluk 

Eğitimi, Koruma, Güçlendirme ve Beceri Programları Yoluyla Desteklenmesi Projesi” kapsamında 

Şanlıurfa ilinde görev yapmak üzere “İzleme&Değerlendirme Uzmanı” istihdam edilecektir. 

Adaylarda aranan nitelikler ve iş tanımı aşağıda sunulmaktadır: 

 Aranan Nitelikler: 

• Üniversitelerin Sosyal Bilimler bölümlerinden mezun veya bu bölümlerde yüksek lisans 

yapmış, 

• Nitel ve nicel araştırma teknikleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi, 

• MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Powerpoint) iyi derecede kullanabilen, 

• Sosyal gelişme veya kalkınma projelerinde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak  

• İzleme&Değerlendirme alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak, 

• Seyahat etmesine bir engeli olmamak, 

• İyi derecede İngilizce (konuşma, okuma ve yazma) bilgisine sahip olmak.  

İş Tanımı: 

• Programın izleme&değerlendirme raporlarının hazırlanması, 

• Proje hedefleri doğrultusunda istatiksel güncellemeleri yapmak, verilerin analizini yaparak 

izleme ve değerlendirme süreçlerini etkileyebilecek olası sorunları belirlemek ve uygun çözüm 

önerileri sunmak, 

• Sahada yürütülen veri toplama süreçlerini süpervize ederek, gerekli görülmesi halinde 

paylaşılan raporların ve bu raporların kapsadığı verilerin arşivini yapmak,  

• Merkezde görev alan diğer çalışanlara izleme ve değerlendirme süreç ve araçları konusunda 

eğitim vermek, 

• İzleme faaliyetleri doğrultusunda, proje hedeflerine göre alınabilecek aksiyonlar konusunda 

proje ekiplerini bilgilendirmek, 

• Veri toplama araçlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesine katkıda bulunmak ve bu araçların 

proje raporlama ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak, 

• Programda belirlenen aktivitelerin yararlanıcılara etkisini ölçmek,  

• Proje uygulama alanlarında izleme ziyaretleri yapmak, odak grup görüşmeleri yapmak, 

• Program faaliyetlerinin uygulanmasının izlenmesi, aylık verilerin izleme sistemlerine girişinin 

sağlanması ve üç aylık periyotlarla proje ilerleme raporlarını hazırlamak, 

• Program İzleme&Değerlendirme sorumlularının koordinasyonunu yapmak, 

• Proje koordinatörünün program faaliyetlerine ilişkin talep ettiği diğer tüm görevleri yerine 

getirmek. 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 

1. Özgeçmiş 

2. Diploma 

3. Daha önce çalışmış olduğu yerlerdeki yöneticilerini içeren referans listesi 

İlgilenen adayların bu belgelerle 04 Temmuz 2022 Saat 16.00’a kadar aşağıda verilen mail adresine 

başvuruda bulunmaları beklenmektedir. Başvuruda bulunurken hangi pozisyon için başvuru 

yapıldığı mutlaka belirtilmelidir. 

Önemli Not: Türkiye Kalkınma Vakfı, birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, 

geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır; tüm çalışan ve gönüllülerinden bu 



 
 
 
 

taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Türkiye Kalkınma Vakfı, cinsel sömürü ve istismar, cinsel taciz, 

görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere Türkiye Kalkınma Vakfı’nın amaç ve 

ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir. Türkiye Kalkınma 

Vakfı, ayrıca çocuk güvenliği standartları ile cinsel sömürü ve istismarın önlenmesi ilkelerini de kabul 

eder ve bu ilkeleri kurum çalışmalarında anaakımlaştırır. Seçilen tüm adayların bu standartlara ve 

ilkelere uymaları beklenir; bu nedenle adaylar referans kontrolü ve geçmiş araştırması aşamalarından 

geçeceklerdir. Geçmiş araştırması, akademik geçmişin ve çalışma geçmişinin doğrulanmasını 

içerecektir. Seçilen adayların geçmiş araştırması kapsamında ek bilgi sağlamaları gerekebilir. 

Türkiye Kalkınma Vakfı 

Çukurambar Mah., MalcolmX Cad., Bayındır Apt. No:24/14 Çankaya/Ankara 

0312 8145388 

e-mail: ik@tkv-dft.org.tr 
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