
İş Tanımı 

İLETİŞİM UZMANI 

Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım 

İstihdamı Desteği Projesi 

Arka Plan 

Gelişmiş Pazar Bağlantıları Yoluyla Mülteciler ve Türk Vatandaşları için Tarımsal İstihdamı 

Destekleme Projesi, Dünya Bankası tarafından yönetilen, Avrupa Birliği tarafından finanse 

edilen ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) tarafından yürütülen bir projedir. Projenin amacı, 

seçilen pilot illerde mültecilerin ve Türk vatandaşlarının sürdürülebilir geçim kaynaklarına ve 

istihdam fırsatlarına erişmesine destek olmaktır. 

 

Tarımsal alanda seçilen illerde hem mülteciler hem de Türk vatandaşları çeşitli istihdam 

engelleriyle karşı karşıyadır. Engeller, kayıtlı tarımsal istihdam, yapılandırılmış iş eşleştirme ve 

mesleki beceri eksikliğiyle ilgilidir. 

 

Proje, sadece çiftlik içi işlerden oluşan resmi istihdam hizmetlerini değil, aynı zamanda teknik 

ve sosyal beceri eğitim programlarını ve resmi istihdam edilebilirliği artırmak amacıyla değer 

zinciriyle ilgili işleri artırmaya yönelik yatırımları da içermektedir. 

 

Projenin birincil hedef grubu 18-59 yaşları arasındaki mülteciler ve Türk vatandaşlarıdır. Proje 

kapsamında pilot illerde bilinçlendirme, bilgilendirme, erişim ve görünürlük faaliyetleri 

yürütülecektir. Bu faaliyetler, hedef grupları proje faaliyetleri hakkında bilgilendirmek, belirli 

konularda farkındalık yaratmak (örn. Sözleşmeli çiftçilik) ve hedef grupları projenin uygulama 

ve görünürlük faaliyetlerine dahil etmek için gereklidir. 

 

Proje kapsamında gerçekleştirilecek tüm iletişim ve görünürlük eylemleri, Avrupa Birliği Dış 

Eylemler İletişim ve Görünürlük Kılavuzu ve FRIT Tesis Görünürlük Kılavuzları ile uyumlu 

olacaktır. 

 

Kapsam ve Amaç 

Bu belgenin amacı, "Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları Yoluyla Mülteciler ve Türk Vatandaşları için 

Tarımsal İstihdam Destek Projesi" kapsamında çalışacak İletişim Uzmanının görev ve 

sorumluluklarını tanımlamaktır. 

 



Nitelikler ve Beceriler 

 Üniversitelerin ilgili bölümlerinde (iletişim, gazetecilik, reklamcılık 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 yıllık iletişim deneyimi, 

 Kamu kurumları ile koordineli çalışma ve proje yürütme konusunda en az 5 yıl iletişim 

deneyimi, 

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

raporlamasında deneyimli. 

 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 üretecek şekilde Türkçe ve İngilizce dillerinde sözlü ve yazılı 

iletişim kurma kapasitesi, 

 Microsoft Office programları (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) ve ayrıca üretim 

süreçlerinin denetimi sağlayacak derecede çalışma alanıyla ilgili program (Photoshop, 

Illustrator, Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro, After Effects vb.) bilgisi, 

 Takım çalışması becerileri, 

 Erkek adaylar (Türk vatandaşları) için askerlik hizmetini tamamlamış veya ertelemiş olması, 

 Esnek çalışma saatlerine ve yoğun programa uyarlanabilirlik, 

 Seyahat kısıtlaması olmaması. 

 

Görev ve sorumlulukları 

 "Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türk Vatandaşları için Tarımsal İstihdam 

Destek Projesi" kapsamında yürütülen iletişim çalışmalarına yön veren bir iletişim stratejisi 

hazırlamak, 

 İletişim stratejisi altında listelenen faaliyetleri uygulamak için gerekli hizmetler için ihale 

duyurularının teknik bölümlerini geliştirmek ve bu sözleşmeler yoluyla sunulan hizmet ve 

ürünlerin kalitesini sağlamak 

 İletişim faaliyetlerini AB iletişim stratejisi şablonuna uygun olarak yönlendiren bir çalışma 

takvimi ve iletişim bütçesi içeren bir iletişim eylem planı hazırlamak 

 Her hedef grup için ana mesajlar ve akılda kalıcı slogan seçenekleri üretmek, 

 Projeyle ilgili görünürlük etkinliklerini (proje başlatma ve kapanış etkinlikleri, çalıştaylar, 

iletişim kampanyaları, yerel düzeyde iletişim sosyal medya yönetimi, fotoğraf ve video 

belgeleri, sosyal medya yönetimi vb.) ve pilot illerdeki yararlanıcılar için 

bilgilendirme/halkla ilişkiler faaliyetlerini gerçekleştirmek için gereken tüm içeriği 

denetlemek ve tüm etkinliklerde AB’nin görünürlüğü sağlamak, 

 Basılı materyaller için içerik oluşturmak ve tasarım süreçlerini denetlemek, 

 Çevrimiçi medya platformları için içerik oluşturmak ve tasarım süreçlerini denetlemek, 



 Hizmet sağlayıcılar ile koordineli ve iletişim stratejisi ve planı doğrultusunda tüm basılı ve 

görsel-işitsel görünürlük materyallerinin hazırlanmasını sağlamak, 

 Medya ilişkilerini koordine etmek (basın davetleri, basın açıklamaları, basın toplantıları ve 

medya ziyaretlerinin hazırlanması) ve bu konudaki tüm faaliyetleri desteklemek, 

 Farkındalık yaratma ve tanıtım için hazırlanan video senaryolarına destek sağlamak, 

 İnsanlarla ilgili hikayeler ve başarı hikayeleri üretmek, e-bültenler hazırlamak, 

 Açık hava reklam faaliyetlerinin zamanında yürütülmesi için destek sağlamak, 

 Faydalanıcıları bilinçlendirmeyi ve bilinçlendirmeyi amaçlayan faaliyetlerin 

organizasyonuna destek sağlamak, 

 Hizmet sağlayıcılar ve proje ortakları arasında koordineli iletişimi sağlamak 

 Tüm iletişim araçlarının ve ürünlerinin bağışçı ve proje ortakları tarafından onaylanan 

iletişim stratejisine uygun olmasını sağlamak, 

 Avrupa Birliği Delegasyonundan alınan iletişimle ilgili ad hoc taleplere yanıt vermek (gerekli 

izinleri almak, proje alanına basın ziyaretleri düzenlemek için yüksek düzeylerde takip 

etmek, video belgelerini koordine etmek vb.). 

 Proje kapsamında uygulanan tüm iletişim faaliyetleri için iletişim noktası olarak TKK ve 

Dünya Bankası arasındaki iletişimi koordine etmek, 

 Bu İş Tanımı çerçevesinde ortaya çıkan diğer görevleri yerine getirmek. 

 

Süresi 

İletişim Uzmanının hizmet süresinin 2021'nin ikinci çeyreğinde başlaması ve 2023'ün son 

çeyreğinde, Projenin kapanışına tekabül eden veya projenin uzatılmış kapanış tarihine denk 

gelmesi öngörülmektedir. 

 


