
 

SAHA SORUMLUSU İSTİHDAMI DUYURUSU 
İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden: 
Proje No : P171543 
Başvuru Numarası : CS3.1-14 
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. Bu kapsamda, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Proje Uygulama Birimi’nde 
istihdam edilmek üzere Gaziantep iline 1 Saha Sorumlusu alınacaktır. Saha Sorumlusu Proje 
süresince Temmuz 2021– Aralık 2022 arasında tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. 
Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre 
Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin süresi yaklaşık 18 ay olup, Temmuz 2021’de 
başlatılması planlanmaktadır. 

3- Aranılan Nitelikler: 
- Üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisans derecesi, 
- Uluslararası finanse edilen projelerde minimum 2 yıl deneyim, 
- Tercihen mülteci ve göç projelerindeki deneyim, 
- Korunmasız nüfuslarla, özellikle farklı ülkelerden çiftçiler ve işçiler dahil olmak üzere 

kırsal nüfuslardan gelen mültecilerle ilişki kurma becerisi, 
- Kamu kurumları, ortak kuruluşlar, hizmet sağlayıcılar ve diğer paydaşlarla etkin bir 

şekilde çalışma deneyimi ve becerisi, 
- Diğer niteklerin detaylarına iş tanımından ulaşılabilir. 
4-Görev ve Sorumluluklar; 
- Çiftçilere erişim, Projeye çiftçi kaydı için Birim Kooperatifleri desteklemek; sözleşme 

imzalama ve işçi ve beceri gereksinimlerini belirlemek, 
- Profil oluşturma, işçi kayıt faaliyetleri ve eşleştirmeyi desteklemek, 
- Eğitimin çiftçilere ve işçilere verilmesini koordine etmek, 
- Projenin gerektirdiği şekilde görev ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için 

çiftçileri, işçileri ve hizmet sağlayıcıları (eğitim ve saha danışmanlığı) izlemek için nokta 
kontrolleri planlamak ve uygulamak, 

- Sahada oluşan sorunları tespit etmek, tanımlamak ve raporlamak, Saha Koordinatörünün 
belirlediği şekilde aksiyon almak, 

-Detaylı görev ve sorumluluklara İş Tanımı’ndan ulaşılabilir. 
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 ulaştırması gerekmektedir. 
 frit@tarimkredi.org.tr 
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