
İş Tanımı 

SATIN ALMA VE SÖZLEŞME YÖNETİM UZMANI 

Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım 
İstihdamı Desteği Projesi 

 

Arka Plan 

Gelişmiş̧ Pazar Bağlantıları Yoluyla Mülteciler ve Türk Vatandaşları için Tarımsal İstihdamı 
Destekleme Projesi, Dünya Bankası tarafından yönetilen, Avrupa Birliği tarafından finanse 
edilen ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yürütülen bir projedir. Projenin amacı, 
Bursa, İzmir, Mersin, Adana, Adıyaman ve Gaziantep olmak üzere altı ilde mültecilerin ve 
Türkiye vatandaşlarının sürdürülebilir geçim kaynaklarına ve istihdam olanaklarına 
erişmelerine destek olmaktır. Proje, teknik ve sosyal beceri eğitimi, kayıtlı istihdam için ücret 
sübvansiyonu ve çiftçilere teknik yardım sağlayarak sözleşmeli üretim yoluyla bu illerde resmi 
tarımsal istihdam fırsatları yaratma koşullarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. 

Projenin amacı, hem mülteciler hem de tarımda çalışan Türkiye vatandaşları için kayıtlı 
istihdama ulaşmanın önündeki engelleri kaldırmaktır. Bu amaçla proje, potansiyel işçileri 
teknik becerilerinin yanı sıra sosyal becerilerini de geliştirmeleri ve kazandıkları niteliklerini 
belgelendirmeleri için eğitecektir. Daha sonra bu eğitimli işçileri Projeye kaydolan çiftçilerle 
eşleştirecek ve tüm kayıt ücretlerini ve çiftçi tarafından resmi olarak istihdam edilecek işçilerin 
net ücretlerinin bir kısmını karşılayacaktır. Proje, potansiyel yararlanıcılar (mülteciler ve tarım 
işçisi olarak çalışmak için gönüllü olan Türk vatandaşları) bulmayı; niteliklerine (fiziksel ve 
teknik) göre onları kaydetmeyi ve profillerini çıkarmayı; teknik ve sosyal beceri eğitimi 
vermeyi; işveren ile eşleşmeyi; kayıtlı istihdam giderlerinin ve ücretlerinin bir kısmını 
karşılamayı önermektedir. 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 'nin yukarıda listelenen proje illerinde 211 Birim Kooperatifi 
(BK) ve 5 Bölge Birliği (BB) vardır. 

Mersin Bölge Birliği (Adana, Mersin) 

Gaziantep Bölge Birliği (Gaziantep) 

Şanlıurfa Bölge Birliği (Adıyaman)  

İzmir Bölge Birliği (İzmir)  

Balıkesir Bölge Birliği (Bursa) 

Yukarıda belirtilen proje faaliyetleri,  yerel kooperatifler yardımıyla illerde uygulanacaktır. 
Buna ek olarak, Türk Kızılay’ın işçilere sosyal yardım (outreach) faaliyetlerine yardımcı olması 
ve işçi alt kümesinin, özellikle de mültecilerin ön profilini çıkarması, onları kendileri için en 
uygun hizmete yönlendirmek için onlara ulaşmaları planlanmaktadır. Türkiye Tarım Kredi 



Kooperatifleri, işçilere eğitim gibi Proje hizmetlerini sağlamak için bir dizi hizmet sağlayıcıyla 
iletişime geçecektir. 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Projenin uygulanmasını desteklemek için danışmanlar 
istihdam etmektedir. Bu danışmanlar birlikte, Projeyi uygulamakla görevli Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri birimlerine, Bölge Birliklere ve Birim Kooperatiflere özel destek ve uzmanlık 
sağlayacak bir Proje Uygulama Birimi (PUB) oluşturacaktır. 

Kapsam ve Amaç 

Proje kapsamında, satın alma ve proje uygulaması ile ilgili faaliyetleri yürütmek, gerekli 
koordinasyonu sağlamak ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Destek Hizmetleri 
Departmanına teknik yardım sağlamak için bir Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi Uzmanının 
görevlendirilmesi gerekmektedir. 

 

Nitelikler ve Beceriler 

• Mühendislik, Hukuk, Ekonomi, Finans, İşletme veya Ticaret alanlarında lisans derecesi, 

• Tercihen Dünya Bankası uluslararası finansman kuruluşlarının tedarikinde en az 3 yıl bu 
deneyim ile minimum 5 yıllık satın alma deneyimi, 

• Kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlarla çalışma deneyimi, 

• Türkiye'deki kamu ihale / satın alma kuralları ve prosedürlerine ilişkin temel bilgiler, 

• Sözlü ve yazılı Türkçe ve İngilizce dillerinde akıcılık Ofis uygulamaları ve diğer Profesyonel 
yazılımları kullanabilme becerisi, 

• Seyahat kısıtlaması olmaması, 

• Takım çalışması becerileri, 

• Analitik düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olması, 

• Esnek çalışma saatlerine uyum sağlama, 

• Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 1 yıl süreyle ertelemiş olmak. 

 

Görev ve sorumlulukları 

• Tedarik planını hazırlamak ve Dünya Bankası'na sunulmasından önce gerekli formatta 
STEP sistemine hazırlanması / güncellenmesi / yüklenmesi içn PUB'a yardım sağlamak 
ve ayrıca PUB'a tüm mal ve hizmetlerin Tedarik Planına uygun olarak temini için PUB’a 
tavsiye ve yardım sağlamak. Satın alma planının hazırlanmasında, sözleşme 



paketlemesinin, proje uygulaması için, etkili olduğundan ve Dünya Bankası kriterlerini 
karşıladığından emin olmak 

• Tedarikle ilgili görevler için Planların, Programların ve Bütçelerin hazırlanmasına ve 
revizyonuna katkıda bulunmak 

• Tüm satın alma faaliyetlerinin Dünya Bankası'nın satın alma kural ve prosedürlerine 
uygun olarak yürütülmesi için PUB ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin ilgili 
birimlerine destek vermek, 

• Gelecekteki kısa listelere olası eklenmesi veya gelecekteki değerlendirmeler için mal, 
iş, danışmanlık dışı ve danışmanlık hizmetleri tedarikçilerinden alınan menfaat 
mektuplarının veri tabanlarını oluşturmak ve sürdürmek, 

• PUB'ı ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri teknik komisyonlarını, uygun 
değerlendirme kriterlerini formüle etmeleri, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 'nin 
ilgili departmanlarıyla işbirliği içinde teklif verme belgelerinin taslağını hazırlamaları ve 
gözden geçirilmek üzere zamanında Dünya Bankası gerekliliklerine uygun olarak Dünya 
Bankası'na sunmaları ve uygun şekilde itiraz olmaması için desteklemek, 

• Proje kapsamında tedarik edilecek kararlaştırılan mal ve hizmetler için teknik 
şartnamelerin / Görev Tanımlarının hazırlanmasında ilgili teknik komisyonlarla çeşitli 
tedarik yöntemlerine uygun olarak çalışmak, sözleşme taslakları, davet mektupları vb. 
hazırlanmasına destek vermek, 

• İhale dokümanlarının sadece idari / ticari kısımlarını değil, aynı zamanda ihale 
dokümanlarının teknik şartnameleri, vb. diğer kısımlarını da hazırlayıp gözden geçirip 
bu kısımların standardın diğer kısımları ile veya Dünya Bankası'nın örnek ihale belgeleri 
ile tutarlılığını sağlamak ve gerektiğinde değişiklikler için gerekli tavsiyelerde 
bulunmak, 

• Teklif değerlendirme komisyonlarını desteklemek için tekliflerin alınması, açılması ve 
incelenmesine katılmak, 

• Teklif açılış tutanaklarının hazırlanmasına yardımcı olmak / hazırlamak, 

• İhale dokümantasyonunda belirtilen kriterler temelinde teklif değerlendirme 
formlarının hazırlanmasında ve alınan tekliflerin değerlendirilmesinde teklif 
değerlendirme komitelerine yardımcı olmak, 

• Teklif değerlendirme komitelerine, Dünya Bankası standart formatlarına uygun 
kapsamlı değerlendirme raporları hazırlamaları ve değerlendirme raporlarını gözden 
geçirilmek veya ancak ve ancak Proje İşlemleri Elkitabında (PİY) daha ayrıntılı 
açıklandığı ve detaylandırıldığı gibi istisnai bir durum meydana geldiğinde itiraz 
etmemek üzere zamanında Dünya Bankası'na sunmaları için yardım etmek, 



• Kazanan teklif sahiplerinin zamanında bildirilmesinde Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri’ne yardımcı olmak, onay ve imza için bir sözleşme düzenlemek, 

• Gerekirse sözleşme müzakerelerinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’ne yardım 
etmek, 

• Sözleşme performansını ve sözleşmeye dayalı, idari ve yasal gerekliliklerin yerine 
getirilmesini izlemek, sözleşme yapılan mal ve hizmetlerin başarılı bir şekilde 
tamamlanmasını ve teslim edilmesini sağlamak için yükleniciler, danışmanlar ve diğer 
tedarikçilerle iletişimde denetim ve kabul komiteleri ve sözleşme yöneticilerine destek 
vermek, 

• Zeyilname ve teklif duyuruları gibi diğer ilgili belgeleri hazırlamak, 

• İhale, değerlendirme ve teslimat sırasında her adımı izlemek ve kronolojik olarak 
kaydetmek için amaca uygun bir satın alma ve sözleşme izleme sistemi kurmak ve 
sürdürmek (önemli onay tarihlerinin, bildirimlerin, sözleşme miktarlarının vb. 
Kayıtlarını tutmak) ve sonradan incelemeler, denetim ziyaretleri ve denetimler 
sırasında PUB, Dünya Bankası, iç ve dış denetçiler gibi taraflarca satın alma bilgilerinin 
hızlı bir şekilde alınmasını sağlamak için dosyalama sistemi hazırlamak, 

• Proje raporlarında yer alması istenen tablo, analiz, bilgi ve belgeleri hazırlamak, 

• Proje kapsamındaki satın alma faaliyetlerinin uygulanması için TKK personelinin 
eğitimini üstlenmek. 

• Bu İş Tanımı çerçevesinde ortaya çıkan diğer görevleri yerine getirmek. 

 

Hizmetlerin süresi 

Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi Uzmanı hizmetlerinin süresi 2021 Kasım ayında başlayacak 
ve 2022 yılının sonuna kadar sürmesi planlanmaktadır. 


