
                             Akdeniz Kıyı Vakfı 
 

 
AKDENİZ KIYI VAKFI (MEDCOAST) YENİ ELEMAN ALACAKTIR. 

Akdeniz Kıyı Vakfı, 1993 den başlayarak günümüze dek ulaşan uluslararası MEDCOAST 
etkinliklerini yürüten, bölgesel ve uluslararası kurumlarca tanınan, önemli bir kurumdur. 

Akdeniz Kıyı Vakfı (Mediterranean Coastal Foundation)’nın temel amacı, ülkemizle birlikte 
Akdeniz ve Karadeniz’in diğer ülkelerindeki kıyı yönetimi uygulamalarının geliştirilmesine 
bilimsel destek sağlayarak Akdeniz ve Karadeniz’ in kıyı bölgelerinin iyi yönetilmesine ve 
korunmasına katkı sağlamaktır.  MEDCOAST adına geçmişte yürütülen çalışmalarla ilgili 
ayrıntılı bilgi www.medcoast.net adresinden edinilebilir.  Akdeniz Kıyı Vakfı uluslararası 
etkinliklerini Muğla’nın Ortaca İlçesi, Dalyan Mahallesindeki (Beldesindeki), tüm olanakları 
bulunan ofisinden yürütmektedir. 

Proje Asistanı ve/veya Proje Görevlisi kadrolarına alınacak yeni elemanlar, günlük Vakıf 
işleri yanı sıra Akdeniz’in Kıyısal Çevresi On İkinci Uluslararası Konferansı’nın (06-10 Ekim 
2015, Varna, Bulgaristan) düzenlenmesi, kıyı ve deniz yönetimi konularında uzman kişi ve 
kurumların yer aldığı veri tabanının bilgisayar ortamında geliştirilmesi ve MEDCOAST adıyla 
bugüne dek gerçekleştirilmiş bilimsel toplantıların kitaplarında yayımlanan bildirilerin, web 
sitemizden kullanıcılara pdf dosyası olarak ücretsiz sağlanması sisteminin kurulması işlerine 
katkı sağlayacaktır.  

Aranan elemanlar için iş yeri Muğla İli, Ortaca İlçesi, Dalyan Mahallesi (Beldesi) dir. 

Proje Asistanı ve Görevlisi kadroları için başvuracak adaylarda kesinlikle aranan özellikler 
aşağıda belirtilmiştir: 

a. Kıyı bilimleri, mühendisliği ve yönetimine katkı yapabilecek bir dalda en az lisans 
diploması olmak; 
b. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek (yazma ve konuşma); 
c. Ofis programlarını ve interneti çok iyi kullanabilmek; 
d. Uluslararası düzeyde temsil etme ve iletişim becerisine sahip olmak. 

Kesinlikle aranan özellikleri karşılamayanların başvurmamaları rica olunur.  

Başvurmak isteyenlerin, kapsamlı öz geçmişlerini, belgelerini (diploma, çalışma belgesi, 
v.b.) ve varsa referans mektuplarını e-postayla medcoast@medcoast.net adresine 
yollamaları gerekmektedir. 

Başvuru için son gün 15 Haziran 2015 (Pazartesi) dir. 

Yalnızca sözlü mülakat için seçilen adaylarla 19 Haziran 2015’ e kadar iletişim 
kurulacaktır. 

Önemli bilgi: Akdeniz Kıyı Vakfı, kesinlikle sigara içilmeyen bir kurumdur. 
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