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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 sözleşmeli üretim yapan çiftçilerimiz işçileri kayıtlı olarak 

çalıştırması ve diğer proje şartlarına uymaları şartıyla çeşitli desteklerden 

yararlanacaktır. Hukuk danışmanı, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin uyguladığı 

sözleşmeli üretim sözleşmesini ve mevzuatını inceleyecek, uygulamada kooperatifler 

ve kurum tarafında yaşanan sorunların tespitini yapacak ve sözleşmeli üretim 

sözleşmelerinin güncellenmesi hususunda kuruma destekde bulunacaktır. Aynı 

zamanda sözleşmeli üretim mevzuatının iyileştirme önerilerinde de bulunacaktır. 
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Çalışmanın Detayı 

Proje kapsamında hizmet verecek Hukuk Danışmanı, Türkiye Tarım Kredi 

Kooperatifleri’nin uyguladığı Sözleşmeli Üretim Sözleşmesi’ni ve ilgili mevzuatı 

inceleyerek sorun tepitinin yapılması, sürecin geliştirilebilmesi için gerekli önerilerin 

yapılması ve sözleşmeli üretim sözleşmelerinin güncellenmesi konularında çalışmalar 

gerçekleştirecektir. Bu çalışmaların gerçekleştirilmesi aşamasında üzere yapılması 

beklenenler çalışmalar (bunlarla sınırlı olmamak üzere) aşağıda verilmektedir. 

 
Sözleşmeli üretim sürecinin mevcut durumunun yasal ve iç mevzuat kapsamında 

incelenmesi ve eksik ya da geliştirilmesi gereken alanların belirlenmesi 

gerçekleştirilecektir. 

Tespit edilen eksiklerin giderilebilmesi için öneriler hazırlanacak ve sözleşme 

makamına sunulacaktır. 

Tespit edilen geliştirilmesi gereken alanlar doğrultusunda öneriller hazırlanacak ve 

sözleşme makamına sunulacaktır. 

Sözleşmeli üretim sürecinin tekrar yapılandırlabilmesi için proje sahasına inilerek 

kooperatifler ve çiftçiler gibi paydaşların görüşlerinin alınacaktır. 

Sözleşmeli üretim sözleşmesini imzalayan tarafların süreçten caymak istemeleri 

durumunda uygulanabilecek etkin ve tarafları küstürmeyecek yaptırım alternatifleri 

önerileri sunulacaktır. 

Mevcut sürecin incelenmesiyle belirlenen eksikliklerin giderilmesi ve iyileştirmelerin 

yapılmasının ardından sözleşmeli üretim sözleşmeleri bu doğrultuda güncellenecektir. 

Sözleşmeli üretim sürecinin daha işler hale getirilebilmesi ve yaygınlaştırılabilmesi 

amacıyla ilgili yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için gerekli mevzuat önerileri 

getirilecektir. 

Nitelikler ve Beceriler  

 Hukuk lisans derecesine sahip olmak,  

 Sözleşme Hukuku veya Kamu Hukuku alanında lisansüstü çalışma yapmış olması 

tercih sebebidir, 

 Sözleşme hukuğu alanında minimum 5 yıllık tecrübe sahibi olması, 
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 Kamu kurum ve kuruluşlarıyla çalışma tecrübesine sahip olması, 

 Mevzuat incelemesi, değerlendirmesi ve değişiklik önerisi yapma gibi konularda 

daha önce çalışma yapmış olmak, 

 Tarım sektörüne yönelik çalışma yapmış olması tercih sebebidir, 

 Uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilen projelerde veya uluslararası 

etkinliklerde/çalışmalarda yer almış olması tercih sebebidir,  

 Ortak bir hedefe ulaşmak için bir dizi farklı kuruluşla çalışma tecrübesi,  

 Değişen iş programı gereksinimlerine hızla uyum sağlamada yüksek düzeyde 

enerjik olmak, inisiyatif kullanabilmek ve esneklik olabilmek, 

 Sorunları çözme yeteneğine sahip olmak, 

 İngilizce biliyor olmak, 

 Microsoft Office Programlarını (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) kullanabilme 

deneyimine sahip olmak 

 Takım çalışmasına yatkın olmak,  

 Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya ertelemiş olmak,  

 Esnek çalışma saatlerine ve yoğun programa uymak,  

 Seyahat kısıtlamasının olmaması,  

Görevler ve Sorumluluklar 

 Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin uyguladığı Sözleşmeli Üretim Sözleşmesi’nin 

incelenmesi, analizinin yapılması ve gerekli değişiklik önerilerinin yapılması, 

 Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Bölge Müdürlükleri, birim 

kooperatifler ve çiftçilerle görüşmeler gerçekleştirip uygulamada yaşanan sorunların 

tespit edilip raporlanması, 

 Sözleşmede tespit edilen eksiklikler kapsamında sözleşmenin güncellenmesi 

ve/veya yeni sözleşme önerilerinde bulunması, 

 Kabul edilen sözleşmelerin uygulanmasının takip edilmesi ve yeni sözleşmede 

yaşanan sorunların tespiti ve analizi, 

 Gerektiği taktirde sözleşmeli üretim sözleşmesinin tekrar güncellenmesi hususunda 

yeni öneriler sunması 

 Yeni sözleşmeli üretim sözleşmesi hususunda TKK Merkez Birliği Pazarlama 

Departmanına ve Bölge Birliklerine eğitim verilmesi,  

 Bu İş Tanımı çerçevesinde ortaya çıkan diğer görevlerin yerine getirilmesi  
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Ödeme Planı 

1. Sözleşmeli Üretim Süreci Analiz Raporu (2 ay) 

Sözleşmeli üretim sürecinin incelenmesi ve eksikliklerin ve geliştirilmesi gereken 

alanların tespit edilmesi sonucu ortaya çıkacak raporun sunulmasının ve sözleşme 

makamının onaylamasının ardından sözleşme bedelinin %25’i ödenecektir. 

2. Sözleşmeli Üretim Süreci Saha Çalışması Raporu (3 ay) 

Sözleşmeli üretim sürecinin tasarlanabilmesi için proje sahasına inilerek 

kooperatiflerden ve çiftçilerden görüşlerin alınarak hazırlanacak saha çalışma 

raporunun sunulmasının ve sözleşme makamının onaylamasının ardından sözleşme 

bedelinin  %25’i ödenecektir. 

3. Sözleşmeli Üretim Süreci Sözleşmelerinin Revize Edilmesi (3 ay) 

Çalışma kapsamında elde edilen bulgulara göre hazırlanacak güncellenmiş sözleşmeli 

üretim sözleşmelerinin cayma koşulu durumunda alınacak aksiyon önerilerinin de 

eklenmesinın ardından sunulması ve sözleşme içeriğinin makam tarafından 

onaylamasının ardından sözleşme bedelinin %30’u ödenecektir. 

4. Mevzuat Önerileri Raporu (2 ay) 

Sözleşmeli üretim sürecinin daha işler hale getirilebilmesi ve yaygınlaştırılabilmesi 

amacıyla ilgili yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için gerekli mevzuat önerilerinin yer 

aldığı raporun sunulmasının ve sözleşme makamının onaylamasının ardından 

sözleşme bedelinin  %20’si ödenecektir. 

Süre 

Kısa Süreli Hukuk Danışmanı’nın hizmet süresinin 2021 Haziran ayında başlaması ve 

2022 Mart ayında (toplam 10 ay) son bulması öngörülmektedir. 


