
İş Tanımı 

 

EĞİTİM UZMANI 

Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım 

İstihdamı Desteği Projesi 

 

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, 

seçilen pilot illerde mültecilerin ve Türk vatandaşlarının sürdürülebilir geçim kaynaklarına ve 

istihdam fırsatlarına erişmesine destek olmaktır. 

Tarım alanında seçilen illerde hem mülteciler hem de Türk vatandaşları çeşitli istihdam 

engelleriyle karşı karşıyadır. Engeller, kayıtlı tarımsal istihdam, yapılandırılmış iş eşleştirme ve 

mesleki beceri eksikliğiyle ilgilidir. 

Proje, sadece çiftlik içi işlerden oluşan resmi istihdam hizmetlerini değil, aynı zamanda teknik 

ve sosyal beceri eğitim programlarını ve resmi istihdam edilebilirliği artırmak amacıyla değer 

zinciriyle ilgili işleri artırmaya yönelik yatırımları da içermektedir. 

 

Kapsam ve Amaç 

Bu belgenin amacı, "Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları Yoluyla Mülteciler ve Türk Vatandaşları için 

Tarımsal İstihdam Destek Projesi" kapsamında çalışacak Eğitim Uzmanının görev ve 

sorumluluklarını tanımlamaktır. 

 

Nitelikler ve Beceriler 

 İlgili üniversite derece programlarından (Sosyal Bilimler veya işle ilgili alan gibi) mezuniyet 

  Uluslararası projelerde Eğitim Uzmanı / Koordinatörü veya benzeri bir rol olarak en az 5 

yıllık deneyim 

 Düşük okuryazarlık düzeyine sahip kişiler de dahil olmak üzere eğitim programlarının 

tasarımı ve sunumunda kanıtlanmış önemli bir deneyim, 

 Yetişkin eğitimi ve beceri geliştirmeye yönelik olanlar da dahil olmak üzere geleneksel ve 

modern öğretme-öğrenme yöntem ve tekniklerine ilişkin kanıtlanmış bilgi 



 Beceri geliştirme ile ilgili literatür bilgisi gereklidir. 

 Eğitim Danışmanlığı sözleşme yönetiminde deneyim tercihe şayandır. 

 Tarıma dayalı eğitim programları dahil olmak üzere tarım sektörüne ilişkin bilgi ve deneyim 

bir artıdır. 

 Mükemmel iletişim becerileri ve ekip halinde çalışabilme becerisi 

 Aynı anda birden çok rekabet halindeki görevi yönetme becerisiyle sağlam organizasyon 

becerileri. 

 Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurma kapasitesi. Arapça bilmek bir artıdır. 

 Microsoft Office yazılımı bilgisi (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), 

 Erkek adaylar (Türk vatandaşları) için askerlik hizmetini tamamlamış veya ertelemiş olmak, 

 Esnek çalışma saatlerine ve yoğun programa uyabilirlik, 

 Seyahat kısıtlamasının olmaması, 

 Mükemmel analitik, rapor yazma ve organizasyon becerileri 

 

Görev ve sorumlulukları 

TKK Eğitim Departmanının rehberliğinde, Eğitim Uzmanı, bunun yüksek kalitede yürütülmesini 

ve Projenin amaçlarını karşılamasını sağlamak için Proje dahilinde eğitimin sağlanmasıyla ilgili 

tüm hususlardan sorumlu olacaktır. 

Daha spesifik olarak, Danışman: 

 Çıktıların yüksek kalitede olmasını, çiftçilerin ihtiyaçlarını yansıtmasını ve Projenin 

hedeflerini karşılamasını sağlamak için dış kaynak danışmanları tarafından proje döngüsü 

için zamanında yürütülen beceri açığı analizlerini planlar ve izler. 

 İhtiyaç Değerlendirmesine dayalı olarak Eğitim Sağlayıcılar için Görev Tanımı Taslağı 

hazırlar ve ihale değerlendirmesi de dahil olmak üzere Tedarik sürecine Teknik girdi sağlar. 

 Hem teknik hem de sosyal beceri eğitimi alanlarında müfredat tasarımından ve eğitim 

sağlanmasından sorumlu danışmanları koordine eder ve denetler: 

o Taslak müfredat ve eğitim planları dahil olmak üzere danışmanlığın çıktılarını 

gözden geçirir 

o Firmalar tarafından önerilen eğitim yöntemlerini gözden geçirerek bunların 

uluslararası en iyi uygulamalara dayanmasını ve hedef nüfus için uygun olmasını 

sağlar 



o Eğitimin kadınlar ve mülteciler için uygun olmasını sağlamak için öğretme-öğrenme 

yöntemlerini belirler 

o Eğitim sağlayıcılar tarafından sunulan izleme raporlarının eksiksiz olduğundan ve 

Sözleşme şartlarına göre sunulduğundan emin olmak için gözden geçirir 

o Eğitimlerin kalitesini ve yararlanıcıların katılımını değerlendirmek için eğitim 

sağlayıcıların yerinde kontrollerini yapar 

 Eğitimin uygulama planına göre verilmesi için, Saha Görevlileri ile yakın koordinasyon 

içinde, her bir Proje ilinde eğitimin verilmesini koordine eder 

 Proje içerisindeki eğitim faaliyetlerinin doğru bir şekilde takip edilmesini ve uygulamadaki 

ilerlemenin değerlendirmesini sağlamak için İzleme ve Değerlendirme sistemini, formları, 

veri toplama ve analizi gözden geçirir ve ona girdi sağlar 

 Türkiye'deki diğer ilgili deneyimleri belirlemek ve çıkarılan dersleri paylaşmak için diğer 

paydaşlarla işbirliği yapar 

 TKK Eğitim Departmanı dış ortakları ve dış kaynak eğitim sağlayıcıları ile yakın ilişki içinde 

olur 

 Proje Yöneticisine faaliyetlerle ilgili aylık yazılı raporlar sağlar 

 İşbu iş Tanımı çerçevesinde ortaya çıkan diğer görevleri yerine getirir. 

 

Süresi 

Eğitim Uzmanının hizmet süresinin 2021'in ilk çeyreğinde başlaması ve 2022'nin son 

çeyreğinde, Projenin kapanışına veya projenin uzatılmış kapanış tarihine denk gelmesi 

öngörülmektedir. Sözleşme performans esasına göre yenilenecek ve yıllık olacaktır. 


