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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, 

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 çiftçilik 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.  

Kapsam ve Amaç 

Proje kapsamında, işveren çiftçi ödemeleri yapılacaktır. İşveren çiftçilerden kendilerine bağlı 

çalışan işçileri kayıtlı istihdam etmesi beklenecektir. İşveren çiftçi kendisine bağlı çalışan işçiler 

için ücret, gelir vergisi, SGK primleri gibi işveren maliyetlerini ödemekle yükümlüdür. İşveren 

çiftçinin talep etmiş olduğu ödemelerin yapılabilmesi için maliyetlerin uzman tarafından 

kontrol edilmesi gerekliliği doğmuştur. Bu kapsamda sosyal güvenlik ve bordro uzman hizmet 

alımına ihtiyaç duyulmaktadır.  

 



 

 2 

Nitelikler ve Beceriler 

1. İnsan Kaynakları Süreçlerinde Özlük İşleri Kavramları 

• Özlük işleri ve bordro hazırlama süreçlerinin detaylı takibini bilen 

•  

2. Yasalar ve İK Bakımından İşe Başlatma Süreçleri 

• İş hukuku bakımından yapılması gereken çalışmaların takibi konusunda 

deneyimli 

• Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından yapılacak çalışmalar konusunda deneyimli  

• İş sağlığı ve güvenliği Kanunu ile ilgili çalışmalar konusunda deneyimli  

• Borçlar Kanunu gereğince yapılacak işlemler takibi konusunda deneyimli, 

3. İş Hukukunda Özlük İşleri ve Temel Bordro Süreçleri 

• İş hukuku temel kavramları, işçi, işveren, işyeri konularına hakim , 

• Alt ve asıl işveren ilişkileri uygulamaları, sözleşme yönetiminin takibini bilen 

• İş hukukunda iş sözleşmeleri, özellikleri, yapılması ve sonlandırılması 

işlemlerinin yapabilen 

• Belirsiz, belirli, kısmi süreli, çağrıya dayalı iş sözleşmeleri özellikleri , ücret, 

tazminat ve yıllık izin bakımından, hafta tatili ayırımlarını bilen, 

• İş sözleşmelerinin sonlandırılması ihbar önelleri ve kıdem tazminatına hak 

kazanma şartlarını bilen, 

• Deneme ve değerlendirme süreçlerinde iş hukuku uygulamalarını bilen, 
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• Kötü niyet tazminatı işten çıkarmada gereklilikler ve yetersizlik kavramlarını 

bilen 

• İşe iade davası açılması şartları, mahkeme süreçler ve Yargıtay kararlarını 

uygulama karşısında sonuçlarını bilen 

• Temel iş hukukunda hak düşürücü süreler ve çalışan ilişkileri yönetimlerini 

bilen, 

• Personel işten ayrılması işlerini yürüten, 

4. Özlük İşleri Yönetiminde Gerekli Dosya, Belge ve Yazılar 

• Personel özlük dosyası oluşturma konusunda deneyimli  

• Personel dosyasında yer alan belgelerin yasal bakımdan yorumlamasını bilen  

• İşe giriş ve çıkış işlemlerinde yasal olarak oluşturulması gereken belgelerin 

takibini bilen 

5. Ücret ve Fazla Mesai, İş Süreçleri Kavramları 

• İş hukuku, vergi kanunları ve SGK bakımından ücret kavramlarını detaylı bilen, 

• Çalışma süreleri ve fazla mesai kavramlarınının yasal süreçlerini bilen 

• Fazla mesai şartları ve alınacak onay yazısını oluşturacak 

• Çalışma hayatında ücret şekilleri hesaplama yöntemlerini bilen 

• Ücret ve kıdem tazminatında hak düşürücü süreleri bilen 

6. Yıllık İzin Hak Etme ve Kullanma Süreçleri 

• Temel İş hukukunda yıllık izin hak etme ve kullanma süreçlerini bilen 

• Sosyal Güvenlik bakımından yıllık izin kullanımı ve sonuçlarını bilen 
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• İSG Yönünden yıllık izin hak etme ve kullanmada önemli kavramları bilen 

• İdari izinler kullanımı, ücretli ve ücretsiz izinleri detaylı bilen ve uygulayan 

7. Personeli İşten Ayırma Sürecinde Yapılacak Çalışmalar 

• Haklı Nedenle iş özleşmesi fesih hallerini bilen 

• Feshin geçici sebebe dayandırılması, sözleşmenin feshinde usul ve yöntemleri 

bilen 

• İş Kanununu, Borçlar Kanunu, SGK zaman aşımı sürelerini bilen 

• İşten ayırmak için oluşturulması gereken belgeler, iş arama iznini yasal olarak 

uygulamasını bilen 

• İşten ayırma yazısı hazırlanırken dikkat edilecek konuları bilen 

• Kıdem ve ihbar tazminatı hak etme hesaplama yöntemlerini bilen 

• Kıdem ve ihbar hak edilen ve edilmeyen durumları bilen 

8. İş ve İşe İade Davaları Açılması, İşe İade Kavramı ve Sonuçları 

• İş iade davası açılma koşullarını bilen 

• İşçi açısından Yetersizlik, Davranışlar, İşin ve işyerinin gereklerinin önemini bilen 

• İşe iade davası açılma süresi, mahkeme süreçleri ve işe iade sonuçlarının olası 

tazminat yükümlülüklerini bilen 

• Ücret, Kıdem, ihbar fazla mesai ve benzeri ödemeler için açılacak davaları 

uygulamalı bilen 

• Performans sonucu işten çıkarmada dikkat edilecek hususları bilen ve 

uygulayan 
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9. Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulamaları 

• Sosyal Güvenlik Kavramı ve uygulamalarını bilen 

• Çalışma şekillerine göre sigortalı sayılma şekillerini bilen 

• İşyeri açılışı ve yapılacak çalışmaları bilen 

• İşçinin giriş ve çıkışlarının bildirimini bilen 

• SGK Mevzuatında sigorta kolları ve sağlanan yardımları bilen 

• İş kazaları ve meslek hastalıkları kavramı, primleri, bildirimler ve sağlanan 

yardımları bilen 

• Genel Sağlık Sigortası kavramı, sağlanan yardımları bilen 

• Kayıt dışı istihdam sorunları ve idari para cezalarını bilen 

• Sosyal Güvenlikte İş sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını bilen 

• Geçici iş göremezlik sistemi, raporların bildirimi ve ödemelerin hesaplanmasını 

bilen 

• Bordro yapımı, Aylık prim tahakkukları ve teşvik uygulaması ve ödeme 

yöntemlerini bilen 

• SGK Mevzuatında ücret, bordro, yapılması, çok sayıda bordo hazırlanması, 

kontrolunu bilen 

• % 5 Hazine teşviki şartları ve kaybedilmesi durumundaki olasılıkları doğru 

hesaplayan 

• SGK Ve diğer kurumların işçi çalıştırma ile ilgili sağladığı güncel teşv,k 

uygulamalarını bilen, 
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• Çalışma şekillerine göre (Kısmi-Çağrı üzerine) SGK bildirimi, GSS uygulamalarını 

bilen 

10. Ücret ve Bordro Uygulamaları 

• Bordro parametreleri, Bordroda ödemeleri istisna ve indirimleri bilen 

• Puantaj kaydı oluşturma ve eksik günler bildirimi uygulamalarını bilen 

• Elle bordro yapılmasında özellikler ve uygulama örnekleri de detaylı yapmış 

olma, 

• Aylık Muhtasar Prim ve Hizmet Bildirgelerini süresi içinde doğru ve eksiksiz 

hazırlamayı bilen 

• İşsizlik sigortası hesaplama ve ödemelerini bilen, 

• Özel Sağlık sigortası ve BES bordro uygulamalarını bilen 

11. Yargıtay Kararları ile Özlük İşleri ve Ücret Ödeme Sonuçları 

• İşe iade kavramında Yargıtay kararları ve uygulamalarını bilen 

• 270 saatlik fazla çalışma sözleşmesi Yargıtay kararlarında son değişiklikleri bilen 

• Yönetici fazla çalışma ücreti 

• İbranamenin geçerliliği için yapılacak işleri bilen 

12. İş Sağlığı ve Güvenliğinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları 

• İşe başlatma aşamasında alınacak İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini bilen 

• İş Kazaları ve meslek hastalıkları hakkında alınacak tedbirler İş Güvenlik 

Ekibinden gelecek bilgileri ışığında denetleme ve kontrol uygulamalarını bilen, 

• İş KazasınınSosyal Güvenlik kurumu na yasal süresi içerisinde bildirilmesni bilen,  
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Görev ve Sorumluluklar 

 Proje kapsamında yapılacak sözleşmelerde yer alan işveren-işçi, SGK bordro 

alanlarında akış çizilmesi ve gerekli kontrol prosedürlerinin oluşturulması ve 

uygulanması hususunda tavsiye vermek ve destek olmak, 

 FM ve MIS sistemleri içinde ihtiyaç duyulacak süreç çizimlerinde ve gerekli kontrol 

prosedürlerinin oluşturulması ve uygulanmasında tavsiye vermek ve destek 

sağlamak, 

 Teknik alanı ile ilgili süreç geliştirmeler ile ilgili strateji geliştirmek, 

 Proje kapsamındaki ödemeler için süreç akışını ayarlamada ve gerekli kontrol 

prosedürlerinin oluşturulması ve uygulanmasında proje uygulama birimine tavsiye 

vermek ve destek sağlamak   

 Çiftçi ve işçi ödemelerinde uygulamalarda yaşanan sıkıntıları raporlayıp sistemi 

güncellemek, 

 İşverenler tarafından iletilen diğer işveren maliyetlerinin kontrolünün 

sağlanmasına destek olmak, 

 Devam çizelgesi ve puantajlarda yer alan gün sayısına göre SGK ödeme kontrol 

sisteminin iyileştirmesine destek olmak, 

 Devam çizelgesi ve puantajlarda yer alan gün sayısına göre hazırlanan ücret 

bordrolarının kontrolünün sisteminin iyileştirilmesine destek olmak, 

 Hizmet alımı sürecinde proje ödeme kısımları ile ihtiyaç duyulabilecek diğer teknik 

alanlarda destek sağlamak. 

Süre 
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Sosyal güvenlik ve bordro uzmanı hizmet süresinin 2021 Eylül ayında başlaması ve 

30.06.2022 tarihinde bitmesi öngörülmektedir. 

 


