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İŞİN AMACI 

 

Kampanyalar ve Aktivizm Koordinatörü, Kampanyalar Bölümü’nün bir üyesi olarak Uluslararası Af 

Örgütü (UAÖ) Türkiye Şubesi’nin misyonu, vizyonu, stratejileri ve Faaliyet Planı ile uluslararası 

hareketin belirlediği uluslararası öncelikler doğrultusunda UAÖ’nün kampanya faaliyetlerinin 

stratejik planlaması, koordinasyonu, uygulanması, raporlanması, izleme ve değerlendirilmesinin yanı 

sıra kampanyalar için üyeler ve aktivistlerin harekete geçirilmesinden sorumludur. 

 
GÖREVLER/ SORUMLULUKLAR 

 
1. Uluslararası kampanyaların etki yaratmasına yönelik çalışmalar yürütmek; UAÖ Türkiye 

Şubesi’nin katkı sunabileceği kampanya konularını UAÖ Türkiye Şubesi ofisindeki ilgili 

çalışanlarla ve UAÖ’nün uluslararası sekretaryasındaki diğer bölümler ve ekiplerle iş birliği 

içinde belirlemek. 

2. UAÖ Türkiye Şubesi’nin Faaliyet Planı ve yıllık planları dahilinde stratejik kampanya planlarını 

ve faaliyetleri yazmak/ bütçeyi aylık/yıllık olarak izlemek, Bölüm Direktörünü bilgilendirmek. 

3. Tüm lojistik gereklilikleri koordine etmek ve yönetmek de dahil olmak üzere kampanya 

faaliyetlerinin uygulanmasını sağlamak. 

4. Uluslararası sekretaryayı bilgilendirmek de dahil olmak üzere tüm faaliyetlerin gidişatı ve 

sonuçlarının izlenmesinin bir parçası olarak kampanya faaliyetlerinin etkin şekilde 

raporlanmasını sağlamak. 

5. İnsan hakları alanındaki kamu politikaları ve uygulamalarda değişim yaratma imkanlarını tespit 
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etmek. 

6. UAÖ Kriz Yönetimi çalışmasının etkin şekilde uygulanmasını sağlamak, kriz durumunda Bölüm 

için hızla harekete geçme kapasitesi oluşturmak ve geliştirmek. 

7. Her kampanya/eylem hakkında değerlendirme yapılması ile çıkarılan derslerin uygulanmasını 

sağlamak. 

8. Medya ve Sosyal Medya çalışanlarıyla iş birliği içinde kampanya hedeflerini gerçekleştirmek 

üzere çok çeşitli iletişim ve kampanya araçları tasarlamak, oluşturmak ve kullanmak. (Web, 

sosyal medya ve e-akvitizm için diğer mobil kampanya imkanları gibi akvitizm alanındaki yeni 

eğilimlere uygun yeni yöntemler de buna dahildir.) 

9. UAÖ Türkiye Şubesi’nin aktivist ağları ve yapılarının Türkiye’nin mevcut ve oluşum halindeki 

sivil yapılarıyla iş birliği içinde gelişimini yönetmek. (Varsa) gönüllü tematik/grup 

koordinatörlerini yönetmek. UAÖ Türkiye Şubesi’nin aktivist kazanma, mevcut aktivistlerini 

bünyesinde tutma, örgütleme ve harekete geçirme stratejilerini tasarlamak, geliştirmek ve 

uygulamak. 

10. Aktivistlere eğitim vermek de dahil olmak üzere aktivistlerin ve yerel grupların UAÖ Türkiye 

Şubesi’nin kampanya hedeflerine katkı sunmasını mümkün kılmak üzere stratejiler uygulamak. 

UAÖ Türkiye Şubesi’nin diğer çalışanları, gönüllüleri ve aktivistlerinin yanı sıra küresel hareket 

ile etkin çalışma ilişkileri kurmak; kampanya stratejileri, faaliyetler ve aktivistler hakkında 

onları bilgilendirmek ve onlara danışmak. 

11. Aktivizm alanında ortaya çıkan eğilimlere uygun yeni yöntemler tasarlamak ve geliştirmek; 

kampanya faaliyetleriyle ilgili yaratıcı yaklaşımlar belirlemek ve bu yaklaşımları teşvik etmek; 

on binlerce e-aktiviste yönelik yaratıcı web, sosyal ağ ve mobil kampanya imkanları yaratmak. 

12. Tüm kampanyaların bütçesini bölüm Direktörü ile birlikte çalışarak oluşturmak, yapılandırmak 

ve yönetmek. 

13. UAÖ’nün kampanya faaliyetlerine katkı sunabilecek kurum dışından ilgili örgütler/şirketler ve 

kişilerle etkin bir ağ oluşturmak ve bu ağın devamlılığını sağlamak. 

14. Sosyal medya çalışanları ile iş birliği içinde çalışmak ve SM için içerik üretmek. 

15. İlgili Kaynak Geliştirme çalışanları ile iş birliği içinde çalışmak ve dijital KG için kaynak 

üretmek. 

16. İşin sorumluluklarına uygun olarak bölüm Direktörünün aktardığı ilgili diğer tüm görev ve 

projeleri yürütmek. 

 

ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ 

Rapor verdiği kişi: –Kampanyalar ve Savunuculuk Direktörü 

Diğer temel ilişkiler: Kampanya ve Aktivizm Koordinatörü, Medya ve Basın Sorumlusu, Kaynak 

Geliştirme Bölümü, Sosyal Medya Sorumlusu, Mülteci Hakları Koordinatörü, İnsan Hakları Eğitimi 

Koordinatörü ve UAÖ Türkiye Şubesi ofisindeki ilgili diğer tüm çalışanlarla; Uluslararası 



Amnesty International Turkey  
Campaigns Coordinator 3 

Sekretaryanın Kampanyalar Bölümü ve ilgili diğer ekiplerinin yanı sıra gerekli olduğu durumlarda 

Uluslararası Af Örgütü hareketinin diğer şubeleriyle; kampanya hedeflerine katkı sağlayan kurum 

dışından örgütler/kişiler/şirketlerle yakın iş birliği içinde görev yapar.  
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