
 

HUKUK DANIŞMANLIĞI DUYURUSU İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden: 
Proje No : P171543 
Başvuru Numarası : CS3.1-18B 
1 - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile 

Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi için AB Sığınmacı 
Mali İmkan Fonu kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) ile 
Avrupa Birliği’ne proje başvurusu kabul edilmiş olup, uygulama aşamasına geçilmiştir. Bu proje 
kapsamında alınan fon davetin düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin ödemelerinde 
kullandırılacaktır. 

2- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri kısa süreli Hukuk Danışmanlığı Hizmeti alacaktır. 
Kısa süreli Hukuk Danışmanlığı Temmuz 2021 - Nisan 2022 arasında süresi yaklaşık 10 ay olup, 
Temmuz 2021’de başlatılması planlanmaktadır 

3- Görev 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,  

- İş Tanımı çerçevesinde ortaya çıkan diğer görevlerin yerine getirilmesi. 
4-Aranılan nitelikler ve beceriler; 
-Hukuk lisans derecesine sahip olmak,  
-Sözleşme Hukuku veya Kamu Hukuku alanında lisansüstü çalışma yapmış olması tercih 

sebebidir, 
-Sözleşme hukuku alanında minimum 5 yıllık tecrübe sahibi olması, 
-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,  
-Diğer nitelikler ve beceriler iş tanımında detaylı olarak verilmiştir. 
5 - Detaylı İş Tanımına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
 https://www.tarimkredi.org.tr/gundem/duyurular/ 
6- Başvuruların istenilen belgelerle beraber son başvuru tarihi 30.06.2021 saat 18.00 

tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese elektronik postayla veya elden ulaştırması gerekmektedir. 
 frit@tarimkredi.org.tr 
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