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MUHASEBE PERSONELİ İŞ İLANI                                                                                                                                    
 

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

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

Ankara Merkez Ofisinde görev yapmak üzere “Muhasebe Personeli” istihdam edilecektir.  

 

Adaylarda aranan nitelikler ve iş tanımı aşağıda sunulmaktadır: 

 

Aranan Nitelikler: 

• Üniversitelerin Maliye, İşletme, İktisat lisans bölümlerinden mezun olmak, 

• İlgili alanda en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak,  

• Tercihen Zirve muhasebe programına hakim, 

• Seyahat engeli olmayan,  

• B sınıfı araç sürücü belgesine sahip, aktif araç kullanabilen, 

• Tercihen İngilizce bilen, 

• Zaman yönetimi, planlama ve organizasyon becerisi gelişmiş adaylar aranmaktadır.  

İş Tanımı: 

 

• Harcama belgelerinin kontrol edilmesi, uygun bir biçimde kaydı ve muhasebe sistemine 

girilmesi, 

• Banka, firma personel mutabakatlarının yapılması, 

• Tüm ödeme fişlerinin hazırlanması ve onaya sunulması, 

• Proje finansal raporlarının hazırlanması, 

• Program Koordinatörü tarafından verilecek diğer işleri yapmak. 

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 

 

• Özgeçmiş 

• Diploma 

• Daha önce çalışmış olduğu yerlerden alınmış referans mektupları (çalışmış olduğu işleri 

kanıtlayan belge) 

 

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., Malcolm X Cad. Bayındır Apt. No: 24/14 Çankaya/Ankara 

0312 8145388 

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


