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SÖZLÜK  

 

Çiftçi: Proje kapsamında TKK ile sözleşmeli üretim ilişkisi kuran ve yalnızca projenin teknik desteklerinden 

(örneğin, ürünlerin alıcıların taleplerine uygun olarak nasıl yetiştirileceğine ilişkin eğitim / danışmanlık 

hizmetleri) faydalanan çiftçiler 

İşgücü Yönetim Prosedürü: Projenin ulusal gereklilikleri ve Dünya Bankası'nın Çevresel ve Sosyal Çerçevesinin 

hedeflerini karşılama yaklaşımını belirler  

İşveren: Birim kooperatif ile sözleşmede belirtilen mevcut koşullara ek olarak, topluluk çalışanları ile resmi 

sözleşmeler yapma asgari ücret ve prim ödeme; çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve sağlık ve iş güvenliği 

standartlarının ihlal edilmemesini hükümlerini içerecek olan bir sözleşme aracılığıyla birim kooperatif ile 

sözleşmeli üretim programına giren çiftçiler 

Proje: “Gelişmiş Pazar Bağlantıları ile Mültecilere ve Türkiye Vatandaşlarına Tarımsal İstihdam Desteği Projesi”ni 

ifade etmektedir. 

Şikayet Mekanizması: Şikayet mekanizması, belirli ticari faaliyetlerden ve operasyonlardan olumsuz etkilenen 

bireyler, çalışanlar, topluluklar ve / veya sivil toplum kuruluşları tarafından kullanılabilecek resmi bir şikayet 

sürecidir. 

Yararlanıcı: Proje ve hakları hakkında bilgi alan, Bileşen 1.1 kapsamındaki eğitimlere katılan ve projenin çalışan 

veri tabanına kaydolan kişiler 

Toplum Çalışanı: Bu İGYP belgesinde Bileşen 1 kapsamında proje tarafından ücret sübvansiyonu ve İş Başında 

Eğitim (OJT) yoluyla çiftçiler tarafından istihdam çalışanları ifade eder 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

KISALTMALAR 

TKK Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 

ÇSÇ Çevresel ve Sosyal Çerçeve 

ÇSYÇ Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi 

ESS Çevresel ve Sosyal Standart 

CTŞ Cinsiyet Temelli Şiddet 

ŞDM Şikayet ve Düzeltme Mekanizması 

İYP İşgücü Yönetim Prosedürü 

İ&D İzleme ve Değerlendirme 

AÇSHB Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

STK Sivil Toplum Kuruluşu 

İŞG İş Sağlığı Güvenliği 

İBE İş Başı Eğitim 

BK Birim Kooperatif 

PKH Proje Kalkınma Hedefleri 

PUB Proje Uygulama Birimi 

BB Bölge Birlik 

PKP Paydaş Katılım Planı 

GKaS Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler (SuTP) 

TY Teknik Yardım 

TK Türk Kızılay 

DB Dünya Bankası 
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I.PROJE ÖZETİ 

I.I Proje Kalkınma Hedefleri 

PKH İfadesi 

1. Proje Kalkınma Hedefi (PKH), seçilen illerdeki topluluklar için kırsal alanlarda 

kayıtlı tarımsal istihdam fırsatları yaratma koşullarını geliştirmektir. Bu PKH, Türkiye'deki 

sürdürülebilir geçim kaynaklarına ve istihdam fırsatlarına erişmeleri için mültecileri ve ev 

sahibi toplulukları desteklemek amacıyla AB FRIT tarafından finanse edilen girişimlerin 

genel bir hedefine katkıda bulunmaktadır.   

PKH-Göstergeler 

2. PKH’nin başarısı aşağıdaki göstergelerle ölçülecektir: 

(a) Sertifikalı eğitim alan işçi sayısı (faydalanıcı cinsiyeti ve mülteci / mülteci olmayana 

göre ayrıştırılmıştır) 

(b) Yaratılan kayıtlı iş sayısı (faydalanıcı cinsiyeti ve mülteci / mülteci olmayana göre 

ayrıştırılmıştır) 

(c) Projeye katılan işveren sayısı 

(d) Proje faydalanıcılarının sayısı (proje desteğinden yararlanan kişi sayısını 

değerlendirir)  

I.II Proje Bileşenleri 

3. Teklif edilen proje, kalkınma hedefini üç faaliyet grubu aracılığıyla 

gerçekleştirecektir: (a) seçilen illerdeki kırsal ev sahibi topluluklarda çalışan Türkiye 

vatandaşlarının ve mültecilerin istihdam edilebilirliklerinin ve kayıtlı istihdama 

yönlenmesinin arttırılması, (b) sözleşmeli üretim değer zincirini güçlendirerek istihdamın 

artırılması ve (c) TKK için uygulama desteği ve kapasite geliştirme sağlanması. Proje, 

Bölüm 
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mültecilerin mevcudiyetine; sözleşmeli üretimin mevcut veya uygulanabilir olduğu ve 

kayıtlı istihdamın arttırılmasına elverişli olan alanlara; ve birim kooperatiflerin teklif edilen 

projenin spesifikasyonları uyarınca sözleşmeli üretimi teşvik etme, koordine etme ve 

denetleme kapasitesine dayalı objektif kriterlere göre seçilen Adana, Adıyaman, 

Gaziantep, İzmir, Mersin ve Bursa illerinde (bkz. Şekil 1) uygulanacaktır. Bu kriterlere 

dayanarak, proje uygulaması ilerledikçe, TKK Merkez Birliği (MB) ve Dünya Bankası'nın 

mutabakatı ile yeni iller eklenebilir. 

 

Şekil 1. Seçilen Şehirler 

                     
 

Bileşen 1: Sözleşmeli üretim aracılığıyla istihdan fırsatlarını arttırmak   

4. Bu bileşen, seçilen illerdeki kırsal ev sahibi topluluklarda çalışan Türk vatandaşları 

ve mültecilerin istihdam edilebilirliğini artırmayı ve resmi istihdam fırsatları yaratmayı 

amaçlamaktadır. Önerilen proje, tarım işçilerinin verimliliğini artırmaya yönelik bir dizi 

entegre önlem uygulayarak ve çiftçileri daha iyi vasıflı işgücü ile resmi sözleşmeler 

yapmalarına destek olarak bu hedefe ulaşacaktır. Özellikle, önerilen proje seçilen illerde 

işgücü talebini ve arzını (a) kırsal kesimdeki mültecilerin ve yoksul Türk vatandaşlarının 

tarım sektöründeki pazar talebine dayalı becerilerini geliştirerek; (b) TKK’nın sözleşmeli 

üretim kapasitesini genişleterek ve çiftçilere daha kalifiye işçilere erişim ve resmi iş 

teklifleri için teşvikler sağlayarak artıracaktır. Bu bileşen aynı zamanda kırsal istihdam 

bağlamında işverenler ve çalışanlar arasındaki eşleştirme kalitesini de artırmayı 

amaçlamaktadır. Bu nedenle proje, kapsamlı eğitim ve beceri geliştirme yoluyla 

mültecilerin ve yoksul Türk vatandaşlarının istihdam edilebilirliğini artıracak; ve bu 
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yararlanıcıların bir alt kümesi için proje, resmi çalışanlar olarak işe alınma fırsatı sunacak, 

müdahale sonrasında istihdam edilebilirlik ve deneyimlerini daha da artıracak ve diğer 

resmi fırsatları bulma fırsatlarını artıracaktır.  

5. Alt bileşen 1.1: Tarım işçilerinin beceri ve istihdam edilebilirliklerini arttırmak. 

Bu faaliyet, piyasa talebine dayalı olarak faydalanıcılar arasında teknik ve sosyal yaşam 

becerilerin arttırılmasına katkıda bulunacaktır. Mülteciler için Türkçe dil becerilerini 

geliştirmeye de katkıda bulunacaktır. Bu amaçla proje, dünyadaki iş projelerinde etkili 

olduğu kanıtlanmış eğitime, Türkiye'deki tarım sektörünün özel bağlamına yönelik bir 

yaklaşım geliştirmeyi amaçlamaktadır: eğitim, işverenlerin beceri taleplerine cevap 

verecek şekilde tasarlanacak ve özel sektör tarafından sağlanacaktır. Seçilen illerde 

sözleşmeli üretim düzenlemeleri kapsamında olacak olan belirli mahsuller için işgücü ve 

mevcut beceri arasındaki boşlukları belgelemek için ayrıntılı bir ihtiyaç değerlendirmesi 

yapılacaktır. İhtiyaç değerlendirmesi, işçilerinin teknik, sosyo-duygusal ve Türkçe 

becerilerini kapsayacaktır. Çiftçiler arasında yapılan bu ihtiyaç değerlendirmesine 

dayanarak, eğitim modülleri üçüncü bir tarafça geliştirilecektir. Eğitimin verilmesi, TKK 

Merkez Birliği tarafından seçilen illerdeki uzman ve sertifikalı eğitim sağlayıcılarına da 

sağlanacaktır. Eğitim sağlayıcılar daha sonra bu müfredata dayalı olarak yararlanıcılara 

eğitim verecek ve eğitime katılan faydalanıcılara günlük ücret ödeyeceklerdir. Bu 

yaklaşımın etkili olduğu kanıtlanırsa, TKK’nın kendisinin veya hatta ülke yönetiminin bu 

eğitim modelini benimsemesi ve projenin ömrünün ötesinde daha geniş bir şekilde etki 

etmesi mümkündür. 

(a) Sosyal Yaşam beceri eğitimi. Kursiyerler, kırsal istihdama uygun 

şekilde ve mültecilere özel olarak uyarlanmış yaşam becerileri eğitimi 

alacaklardır. Yararlanıcılar, işverenlerinin beklediği tarım bağlamına ve iş 

başında davranışlarına uyumun iyileştirilmesi konusunda eğitim 

alacaklardır. TKK Merkez Birliği, bu eğitimin sunumunu deneyimli bir 

servis sağlayıcıya yaptıracaktır. 

(b) Teknik eğitim. Eğitimin yürütüleceği teknik beceriler, daha önce 

tamamlanan talep tarafı beceri ihtiyaçları değerlendirmesinin ardından 

belirlenecek ve modüller buna göre tasarlanacaktır. Beceri 

değerlendirmesiyle belirlenen teknik beceriler arasında, öncelikli olarak 
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işçiler için daha yüksek ücretli işlere erişimi kolaylaştırabilecek ve özellikle 

sözleşmeli üretim ortamında çiftçiler için daha yüksek işgücü verimliliğine 

yol açabilecek becerilere öncelik verilecektir. İhtiyaç değerlendirmesinin 

sonuçlarına göre teknik eğitim müfredatını ve modüllerini geliştirmek ve 

sunmak için bir danışmanlık firması istihdam edilecektir. 

(c) İBE. Proje yararlanıcıların pratik beceriler kazanmalarına ve 

öğrendikleri teknik becerileri uygulamalarında yardımcı olmak için İBE 

programını uygulayabilir. İBE, daha fazla işçi istihdam etmeyi taahhüt 

eden sözleşmeli çiftçilik yoluyla TKK ile bağlantılı resmi işverenlere 

sunulacaktır. İBE yeni, daha az deneyimli yararlanıcılara istihdam 

edilebilirliklerini geliştirmek için pratik beceriler sağlayacaktır. İBE eğitim 

süresi boyunca tüm işgücü maliyetini (ücretler) karşılayacaktır. Kırsal 

istihdamın özel durumuna göre düzenlenecek; TKK tarafından yürütülen 

beceri analizi talebine göre yapılandırılacaktır. İBE'nin tam ayrıntılı bir 

süreci ve operasyonelliği Kullanım Kılavuzunda açıklanacaktır. 

(d) Türkçe eğitimi. Türkçe dil eğitimi için yönlendirilen mültecilere, 

tarımsal çalışma bağlamında dil ihtiyaçlarına odaklanarak Türkçe temel dil 

becerileri kazandıracak eğitim verilecek. Türkçe eğitimi almaya uygunluk, 

proje faydalanıcılarının istihdam öncesi profillerinin bir parçası olarak 

değerlendirilecektir. 

7. Bu alt bileşenin uygulanması birim kooperatifleri tarafından gerçekleştirilecektir. 

Sosyal yardım faaliyetleri, Merkez Birliği tarafından mültecilerle çalışma deneyimi olan bir 

sivil toplum kuruluşuna taşeron olarak verilecektir. Eğitim, Merkez Birliği tarafından 

deneyimli ve sertifikalı eğitim sağlayıcılara sağlanacaktır. TKK, istihdam profillemesini 

gerçekleştirerek ve faydalanıcıları eğitime ve daha sonra potansiyel işverenlere 

yönlendirerek yararlanıcıların bu aşamalarda hareket etmesini kolaylaştıracaktır.  

8. Bu bileşenin farklı hizmetlerinden yararlanacak kişiler (1.1) “Faydalanıcı” olarak 

tanımlanmıştır (bkz. Terimler Sözlüğü). 

9. Alt bileşen 1.2: Çiftliklerin artan üretim kapasitesi ile işgücü talebi arttırmak. Alt 

bileşen, TKK verimliliği, ürünlerin kalitesini ve işgücü talebini arttırmak için işverenleri 
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destekleyerek sözleşmeli üretim şemasını yeni çiftçilere ve yeni ürünlere genişletecektir. 

Bu amaçla, bu alt bileşen uygun işverenlere gelişmiş bir hizmet paketi sunacaktır. 

10. Hizmet paketinin tamamı aşağıdakileri içerecektir (bu hizmet paketinin farklı 

işveren türleri için nasıl farklılaşacağını görmek için Tablo 1'e bakınız): 

(a) Teknik Yardım (TY). Birim kooperatifler ve Bölge Birlikler, sözleşmeli üretime 

giren çiftçilere, örneğin, alıcıların spesifikasyonlarına uygun olarak ürünlerin nasıl 

yetiştirileceğine ilişkin eğitim / danışmanlık hizmetleri içeren teknik yardım (TY) 

sunmaktadır. Bu bileşen sayesinde, çiftçilere teknik yardım, sözleşmeli üretimin 

faydaları, faaliyetler, faydalar ve önerilen projenin beklenen sonuçları ile katılımın 

genel koşulları hakkında bilgiler içerecek şekilde genişletilecektir. Proje ayrıca 

çiftçilere SGK'ya kayıt yapmanın yararları, çalışanların yönetilmesi ile ilgili 

tavsiyeler, çalışanların istihdam edilmesine ilişkin yasal gereklilikler ve alt sektörde 

oluşturulacak açık ve alt bileşen 1.1 kapsamında geliştiriilecek olan işçi havuzu veri 

tabanını kullanmanın faydaları hakkında bilgi sağlayacaktır. Proje ayrıca çiftçilere 

işçilerin yönetiminde ve mültecilerle ilişkilerinde yardımcı olacak sosyal beceriler 

eğitimi de sağlayacak. Bu teknik yardım aynı zamanda çiftçilere ÇSYÇ ve bu İYP'de 

belirlenen çevresel ve sosyal standart da dahil olmak üzere proje gereksinimleri 

hakkında bilgi sağlayacaktır. 

(b) Ücret Desteği. Bir çiftçi alt grubu için proje geçici olarak mültecileri ve Türk 

işçileri resmi olarak istihdam etmeye teşvik etmek için ücret sübvansiyonları 

sağlayacak ve bu da işçilere en az asgari ücret ödenmesi ve SGK'ya katılmalarıyla 

sonuçlanacaktır. Bu ücret sübvansiyonları, yeni kayıtlı çalışanların ücretlerinin bir 

kısmını ve SGK katkıları, gelir vergisi ve damga vergisini içeren kayıt maliyetlerini 

sözleşmeli tarım düzenlemesi kapsamındaki istihdam süresince finanse edecektir. 

Mülteciler söz konusu olduğunda, önerilen proje gerektiğinde çalışma izinlerini 

almalarına destek olacaktır. Ücret sübvansiyonu, Merkez Birliği tarafından 

doğrudan işçilere (ücretler) ve SGK'ya (primler ve katkılar) yapılan son 

ödemelerden sorumlu olacak olan işverene devredilecektir. 

11. Ücret sübvansiyonu, Tablo 1'de gösterildiği gibi işveren türlerine göre 

değişecektir. 
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Tablo 1. İşveren Türüne göre Sağlanan Hizmetler 

 (1) Şu anda bazı kayıtlı çalışanı 

bulunan işverenler  

(2) Daha önce hiç kayıtlı çalışanı 

bulunmayan işverenler 

Teknik 

Yardım 
Evet 

Evet  

(SGK prosedürleri de dahil olmak 

üzere çalışanların yönetimine ve 

çalışanlarla ilişkilerine vurgu 

yaparak) 

Ücret 

Desteği 

Evet  

(sadece kayıtlı istihdam edilen 

yeni işçiler için) 

Evet  

(tüm kayıtlı istihdam edilen 

işçiler için) 

İşçilerin 

Kayıt ve 

Sigorta 

Primi 

Maliyetleri 

Desteği   

Evet  

(sadece kayıtlı istihdam edilen 

yeni işçiler için) 

Evet  

(tüm kayıtlı istihdam edilen 

işçiler için) 

 

12. Projeden TY desteği almaya hak kazanabilmek için (yukarıda açıklandığı gibi), 

çiftçilerin ortağı oldukları birim kooperatif ile bir sözleşmeli üretim programına girmeleri 

gerekecektir. Ücret sübvansiyonu desteğinden yararlanan işverenlerin, sözleşme tarım 

sözleşmesinde belirtilen mevcut koşullara ek olarak, topluluk çalışanları ile resmi 

sözleşmeler yapma, asgari ücret ve prim ödemeleri, çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve sağlık 

ve iş güvenliği standartlarının ihlal edilmemesi için hükümler içeren bir sözleşme 

imzalaması gerekecektir. 

 

Bileşen 2: Küçük ölçekli yatırımlar aracılığıyla sözleşmeli üretimin değer zincirini 

güçlendirerek istihdam yaratma 

13. Bu bileşen, sözleşmeli tarım programlarının tarım ürünlerinin katma değerini 

artırmak amacıyla birim kooperatiflerin tarım ürünlerini işleme kapasitesini artırarak proje 

alanlarında sözleşmeli üretim programlarının kullanımını ve talebini artırmayı 

amaçlamaktadır. Analizler, bu tür tesislerdeki kapasite kısıtlamalarının bazı alanlarda 

sözleşmeli tarım programlarının kullanımını artırma kapsamını sınırladığını 

göstermektedir. Bu tür kapasite kısıtlamaları, birim kooperatiflerin ürünleri kurutmak, 
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depolamak, derecelendirmek, sıralamak ve paketlemek için fiziksel kapasitesini artıracak 

bir miktarını finanse etmek için birim kooperatiflere mikro ve küçük hibeler sağlanarak ele 

alınacaktır. Projelerin uygulanmasının ek resmi tarım dışı işler yaratması beklenmektedir 

ve bu nedenle seçim kriterlerinin bir kısmı hibenin uygulanması sonucunda potansiyel yeni 

istihdam olacaktır. Bu mikro ve küçük hibeler, yeni tesislerin inşası veya arazi edinimi ile 

ilgili faaliyetler gibi inşaat işleri için kullanılmayacaktır. 

 

Bileşen 3: Uygulama desteği ve kurumsal kapasite geliştirme 

14. Bu bileşen, ACC'nin (merkezi, bölgesel ve birincil ACC'ler) izleme ve değerlendirme 

(İ & D) yanı sıra potansiyel faydalanıcılara ve genel olarak halka iletilmesi de dahil olmak 

üzere önerilen projeyi etkili bir şekilde uygulama kapasitesini güçlendirecektir. 

15. Alt bileşen 3.1: Proje yönetimi ve kapasite geliştirme. Bu alt bileşen, TKK’nın 

projeyi uygulama kapasitelerini güçlendirecektir. Bu, gerekli operasyonel personeli ve 

satın alma, finansal yönetim, İ & D ile çevresel ve sosyal güvenceler dahil ancak bunlarla 

sınırlı olmamak üzere seçilmiş uzmanları işe alarak yapılacaktır. 

16. Alt bileşen 3.2: Şikayet ve düzeltme mekanizması ve vatandaş katılımı. Bu alt 

bileşen, faydalanıcılar, çalışanlar, işverenler ve topluluklara şikayette bulunmak için daha 

geniş bir yol sağlayacak bir Şikayet ve Düzeltme Mekanizmasına (ŞDM) fon sağlayacaktır. 

Tam zamanlı görevli personeli olan bir telefon hattından oluşan TKK Merkez Birlik'in 

mevcut ŞDM'sini temel alacak ve ayrıca TKK Merkez Birliği'ndeki sorumlu personele 

şikayetleri yönlendiren bir veri tabanı besleyen bir web sitesi bağlantısı, daha sonra 

veritabanına kaydedilir. Bu sistem, Türkiye'deki nüfusa ve tarım işçilerine yönelik 

ŞDM'lerin bu nüfusa da erişebilmesini sağlayacak deneyime dayanarak değiştirilecektir. 

Asgari olarak, birim kooperatifleri ve mültecilerle güçlü ilişkileri olan bir sivil toplum 

örgütünü ve şikayete verilen yanıtı şikayette bulunan kişiye iletmek için bir geri bildirim 

döngüsünü içeren bir alım işlevi içermesi beklenmektedir. 

17. Alt bileşen 3.3: İzleme ve değerlendirme. 
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I.III Uygulayıcı Kurum 

Tarım Kredi Kooperatifleri 

18. Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) projenin uygulayıcı organı olacaktır. TKK 

sisteminin genel amacı, çiftçi üyelerinin ekonomik çıkarları korumak ve finansal ve mesleki 

gereksinimlerini karşılamaktır. Bu nedenle TKK, Merkez Birliği (MB), 17 Bölge Birlik (BB) ve 

şu anda 900.000'den fazla çiftçi üyesi bulunan 1.625 Birim Kooperatiften (BK) oluşan üç 

katmanlı bir yapı ile faaliyet göstermektedir. Mevcut haliyle, TKK yapısı, MB’nin BB’yi 

yönlendirdiği ve daha sonra BK’nın işleyişini denetleyen yukarıdan aşağıya hiyerarşik bir 

yapı ile oldukça merkezileştirilmiştir. Bu üç ilgili seviyenin her biri bağımsız olarak çalışır 

ve ayrı mali defter ve kayıtlar tutar.  

19. Tarım Kredi Kooperatifleri, 1163 sayılı Zirai Kooperatifiler Genel Kanunu ve 1581 

sayılı Kanun hükmünde yönetilmektedir. Merkez Birlik, kooperatiflerin ve Bölge Birliklerin 

kooperatifçilik ilkeleri doğrultusunda yürütülmesinden, temel üretim-tüketim mallarının 

ve araçlarının sağlanmasından, TKK’yı destekleyici gerekli ilişkilerin kurulmasından, 

kooperatiflere ve Bölge birliklerine mali kaynakların sağlanmasından sorumludur. Ayrıca, 

kredi sistemlerinin düzenli çalışmasını sağlamak, Bölge Birliklerin iş ve işleyişlerini 

denetlemek Merkez Birlik yetki alanındadır.  
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II. PROJENİN İŞGÜCÜ KULLANIMINA GENEL 

BAKIŞ 

II.I İşçi Çeşitleri 

20. ÇSS2, çalışanları doğrudan çalışanlar, sözleşmeli çalışanlar, toplum çalışanları ve 

birincil tedarik çalışanları olarak sınıflandırır. Bu İşgücü Yönetimi Prosedürü (İYP), ÇSS2'de 

tanımlanan tüm proje çalışanları için geçerlidir: 

(a) Doğrudan İşçiler. Doğrudan proje ile ilgili olarak çalışmak için hibe alıcısı tarafından 

istihdam edilen veya çalışan kişiler (proje sahibi ve proje uygulayıcı ajanslar dahil), 

(b) Sözleşmeli İşçiler. Konumdan bağımsız olarak, projenin temel işlevleriyle ilgili işleri 

yapmak için üçüncü taraflar aracılığıyla istihdam edilen veya çalışan kişiler, 

(c) Birincil Tedarik Çalışanları. Hibe alıcısının birincil tedarikçileri tarafından istihdam 

edilen veya çalışanlar, 

(d) Toplum Çalışanları. Toplum emeği sağlamak için istihdam edilen veya çalışan insanlar. 

21. Proje, Doğrudan İşçiler, Sözleşmeli İşçiler ve Toplum İşçileri ile ilgilenecektir. Proje 

yarı zamanlı, geçici, mevsimlik ve göçmen işçilerle ilgilenecektir. LMP, Dünya Bankası 

Çevresel ve Sosyal Standartlar 2'ye (ÇSS2) göre proje ile ilgili tüm istihdam türleri altında 

istihdam edilen kişilere uygulanabilir. 

22. Doğrudan İşçiler. Proje Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) tarafından 

uygulanacaktır. Doğrudan çalışanlar, (i) proje faaliyetlerinin uygulanması için TKK 

tarafından işe alınan danışmanlar, (ii) halihazırda TKK personeli olan ve projenin 

uygulanmasını desteklemek üzere görevlendirilenler dahil olmak üzere tam zamanlı 

Bölüm 
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çalışanlardır. TKK’nın çeşitli proje görevlerini yerine getirmesi için PUB'a destek vermekle 

görevlendirilecek mevcut personelin maliyetleri TKK tarafından projeye bir katkı olarak 

ödenecektir. PUB'un aşağıdaki personelden oluşması önerilmektedir: 

 Proje Müdürü 

 Finansal Yönetim Uzmanı 

 Satınalma Sorumlusu 

 Saha Uzmanı 

 BT uzmanı 

 Sosyal Güvenlik Uzmanı 

 Çevre Uzmanı 

 Program Görevlisi 

 Saha Görevlisi 

 Proje Asistanı 

 İ & D Uzmanı 

 İletişim ve Görünürlük Uzmanı 

23. Projenin uygulanmasını desteklemek üzere TKK Merkez Birliği tarafından ek olarak 

görevlendirilen Doğrudan İşçiler; 

 Bölge Birliği Müdürü 

 Birincil Kooperatif Müdürü 

 Ziraat Mühendisi 

 Finans ve Muhasebe Müdürü 

 Eğitim Müdürü 

 Tedarik Bölüm Müdürü 

 BT Departman Yöneticisi 

 Sözleşmeli Tarım ve Bitkisel Satınalma Departmanı Müdürü 

24. Sözleşmeli İşçiler. Üçüncü taraflarca (i) saha ile ilgili çalışmalar, (ii) BT ile ilgili 

çalışmalar, (iii) eğitim ile ilgili çalışmalar, (iiii) görünürlükle ilgili çalışmalar, (iiiii) hükümet 

dışı kuruluşlar (STK'lar) TKK’ya ortaklık ve uygulama destek hizmetleri verecek. Alanla ilgili, 

BT ile ilgili, eğitimle ilgili ve görünürlükle ilgili çalışmalar yapan işçiler, dış kaynak hizmet 



 

 

11 

sağlayıcısı olarak işe alınacak danışmanlık firmalarının çalışanları olacaktır. Danışmanlık 

firmaları tarafından görevlendirilecek sözleşmeli işçiler, projenin farklı zamanlarında 

çeşitli görevleri (eğitim sunumu, ihtiyaç analizi, BT desteği vb.) Gerçekleştirmek için 

projede yer alacaklardır. Sözleşmeli çalışanların performansı ÇSS2 gereklilikleri uyarınca 

yönetilecek ve izlenecektir. 

25. Birincil Tedarik Çalışanları. Birincil tedarik çalışanları, projenin mikro ölçekli 

yatırım bileşeni için makine ve / veya donanım sağlayacak üçüncü taraf firmaların 

çalışanları ile bilgisayar, sunucu ve güvenlikle ilgili donanımlar sağlayacak firmaların 

çalışanlarından oluşmaktadır.  

26. Topluluk Çalışanları. Topluluk Çalışanları, hem mülteci hem de Türk vatandaşı 

olan, ücretli bir sübvansiyon alacak ve / veya Bileşen 1 kapsamında Proje tarafından 

finanse edilen İş Başında Eğitim programına katılacak olan tam zamanlı, yarı zamanlı, 

geçici ve mevsimlik işçilerdir. Projeden doğrudan İş Başında Eğitim ile ilişkili bir ücret 

sübvansiyonu ve / veya ücret alan ve resmi işletmeler (çiftlikler) ile uğraşan işçiler, 

topluluk çalışanları olarak kabul edilecektir. 

II.II Proje Çalışanlarının Sayısı 

27. Doğrudan Çalışanlar. Hem yeni işe alınan PUB uzmanları hem de bu projeye 

adanmış TKK çalışanları dahil olmak üzere, proje faaliyetlerinin uygulanmasıyla ilgilenecek 

toplam doğrudan çalışan sayısının yaklaşık 150-250 olduğu tahmin edilmektedir. 

28. Sözleşmeli İşçiler. Alanla ilgili, BT ile ilgili, eğitimle ilgili ve görünürlükle ilgili 

çalışmalar kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli işçilerin sayısı henüz 

bilinmemektedir. Bu, uygulama başladığında belirlenecektir. Mültecilerle çalışma 

konusunda uzmanlaşmış STK'lar ile işbirliği yapılması planlanmaktadır. Türk Kızılay (TRC) 

projenin göçmenlere ulaşım noktasında projeye katılımı öngörülmektedir. TRC'nin 

Toplum Merkezlerine sahip olduğu her ilde bir personel sağlayarak projeyi destekleyebilir. 

29. Birincil Tedarik Çalışanları. Projenin birincil tedarikçileri tarafından istihdam 

edilecek olan Birincil Tedarik Çalışanlarının sayısı şu anda bilinmemektedir. Bu, proje 

uygulaması başladığında ve TKK ile birincil tedarikçiler arasındaki anlaşma belirlendiğinde 

bilinecektir. 
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30. Topluluk Çalışanları. Proje, Bileşen 1 kapsamında faaliyet yapacak ve ücret 

sübvansiyonları alacak ve Proje tarafından finanse edilen İş Başında Eğitim programına 

katılabilecek Türk ve mülteci tarım işçilerini destekleyecektir. Topluluk çalışanlarının 

toplam sayısının 8.000 civarında olacağı tahmin edilmektedir. 

II.III Proje Çalışanlarının Özellikleri 

31. Doğrudan İşçiler. Proje, proje uygulama faaliyetlerini desteklemek için bireysel 

danışmanlar ve uzmanlar istihdam edecektir. Bu danışmanların hüküm ve koşullarına 

ulusal iş mevzuatı, bu iş yönetimi prosedürü ve TKK İK Politikaları rehberlik edecektir. TKK 

personeli proje uygulamasına tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak doğrudan işçi olarak 

dahil olacaktır (bkz. Paragraf 23). TKK, TKK personelinin maaşlarını finanse edecektir. 

Doğrudan çalışanlar, ilgili lisans derecesi ve hem kadınlar hem de erkekler dahil olmak 

üzere kanıtlanmış yeterli deneyime sahip lider uzmanlar olacaktır. 

32. Sözleşmeli İşçiler. Sözleşmeli İşçiler, ihtiyaç değerlendirmesi, eğitim, BT 

danışmanlığı ve saha desteği gibi görevler üstlenmeleri için ACC ile aralarındaki özel 

sözleşme anlaşmaları tarafından yönlendirilen danışman firmaların çalışanlarıdır. Bu 

danışmanlar proje için tam zamanlı çalışmayacaklardır. Firma danışmanlıkları, uygulama 

sırasında PUB Uzmanlarını destekleyecek ve görevlerini yalnızca sözleşmelerinde 

belirtildiği şekilde gerçekleştirecektir. Örneğin, saha ile ilgili görevler için işe alınacak firma 

danışmanları, seçilen illerdeki sahayı ziyaret etmek ve işçileri ve çiftçileri günlük olarak 

izlemek ve tarım işçilerinin katılım belgelerini düzenli olarak kontrol etmekle sorumlu 

olacaklardır. Danışman firmalardan işe alınacak sözleşmeli işçilere bir başka örnek de 

eğitimle ilgili işleri yürüten işçilerdir. Eğitim ihtiyaç değerlendirmesi yapmaktan, eğitim 

ihtiyaçları ve eğitimi konusunda eğitim modülleri geliştirmekle sorumlu olacaklardır.  

33. Birincil Tedarik İşçileri. Birincil tedarikçiler tarafından istihdam edilecek işçiler, 

birincil tedarik çalışanları için ÇSS2 gerekliliklerine tabi olacaktır. TKK ile tedarikçiler 

arasındaki sözleşme anlaşmalarında tüm gereksinimler belirlenecek ve yönlendirilecektir. 

34. Topluluk Çalışanları. Topluluk çalışanları, iş gerekliliklerine göre iş yapabilen ve Sosyal 

Güvenlik Kurumuna kayıt dahil olmak üzere tarımsal işlerde resmi olarak çalışmaya istekli 

olacaklardır. Bunlar hem Türk vatandaşları hem de mülteciler (çoğunlukla Suriye) olacak. 

Türkiye'de tarım sektörünün doğası ve işgücü piyasasının özellikleri göz önüne alındığında, 
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işgücünün çoğunlukla vasıfsız ve yarı nitelikli olması muhtemeldir. Eserlere katılım isteğe 

bağlı olacak ve 18 ile 59 yaşları arasında hem erkekleri hem de kadınları kapsayacak. 

Faaliyetlerin gerçekleştiği ev sahibi topluluktan ve mülteciden eşit sayıda kadın ve erkeği 

eğitmek ve kiralamak için hükümler verilecek. Mülteci işçilerin çiftliklerde çalışmak için 

çoğunlukla STK'lar tarafından Projeye yönlendirilmesi beklenmektedir. 

II.IV İşgücü İhtiyacının Zamanlaması 

35. Doğrudan çalışanlar ve sözleşmeli STK çalışanları proje süresi boyunca genellikle 

tam zamanlı ve yıl boyunca çalışacaktır. Projenin başlangıcından itibaren projeye dahil 

olacaklardır. Sözleşmeli işçiler, “işçilerin özellikleri” bölümünde açıklandığı gibi ihtiyaç 

esasına göre işe alınacaktır. Bu nedenle, Projenin başından sonuna kadar devreye 

gireceklerdir. Projenin niteliği göz önüne alındığında, Topluluk Çalışanları genellikle 

bitkisel üretim sezonu boyunca devreye girecektir. Tipik olarak, üretim sezonu Şubat'tan 

Ekim'e kadar sürer, ancak hava koşullarına ve ürün türlerine bağlı olarak biraz daha uzun 

veya daha kısa olabilir. Topluluk İşçilerinin Eylül 2020'den itibaren işçi olarak 

görevlendirilmesi beklenmektedir. Eğitim faaliyetleri Eylül (Mayıs / Haziran 2020) 'den 

önce, teknik çalışanları eğiterek çiftlikteki çalışmalara hazırlamayı amaçlamaktadır. 
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III. TEMEL POTANSİYEL İŞ RİSKLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

36. Faaliyetler ve proje ile ilgili işgücü riskleri aşağıda açıklanmıştır. 

III.I Proje Faaliyetleri 

37. Projenin uygulanması sırasında çeşitli faaliyetler olacaktır. İlk aşamada, projenin 

uygulanacağı illerde farkındalık yaratmak için proje kapsamının ve hedeflerinin 

yaygınlaştırılması gerçekleştirilecektir. Projenin ilk yılında uygulanacağı iller arasında 

İzmir, Bursa, Mersin, Adana, Adıyaman, Gaziantep bulunmaktadır, ancak Projenin 

uygulanmasının ileri dönemlerinde mevcut illere yeni iller eklenebilir. Farkındalık 

yarattıktan sonra; potansiyel topluluk çalışanlarına ulaşmak, beceri profilleme faaliyetleri, 

saha içi ve sınıf içi eğitimler, çalıştaylar, seminerler doğrudan çalışanlar ve sözleşmeli 

çalışanlar tarafından gerçekleştirilecektir. Ayrıca doğrudan çalışanlar proje yönetimi 

görevlerini, izleme ve değerlendirme görevlerini ve raporlama görevlerini yerine 

getireceklerdir. Daha sonra, topluluk çalışanları (Türk ve mülteciler) sözleşmeli tarım 

faaliyetlerinin bir parçası olarak sahada (çiftlikler) çalışacaktır. Birincil tedarik çalışanları, 

istihdam etkisini artırmak için mikro / küçük yatırım destek aşamasında projeye 

katılacaklardır. 

III.II Temel İşgücü Riskleri 

38. Proje, orta veya yüksek düzeyde işgücü risklerinin proje faaliyetleriyle 

ilişkilendirilmesini öngörmektedir. Doğrudan çalışanların ve sözleşmeli çalışanların 

işlerinin çoğu proje yönetimi, eğitim, profil oluşturma ve benzeri işler gibi ofislerde ve / 

veya odalarda gerçekleştirileceğinden, düşük işçilik riskleri yaşayacaktır. Tüm doğrudan ve 

Bölüm  
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sözleşmeli işçiler resmi olarak istihdam edilecek ve bir dizi insan kaynakları politikası 

tarafından yönlendirilecektir. 

39. Topluluk çalışanları, işgücü risklerinin seviyesini artırabilecek çiftliklerde 

çalışmalar yapacaklardır. Bunlar iş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile ilişkili riskleri ve uzun 

çalışma saatleri, dinlenme eksikliği ve yüksek sıcaklıklı hava koşullarında çalışma gibi 

çalışma koşullarını içerebilir. Genel olarak, Türkiye'de tarım sektöründe çocuk işçiliği ve 

zorla çalıştırma biçimleri riski bulunabilmektedir. Bununla birlikte, proje tasarımı, 18 yıllık 

asgari çalışma yaşı ve tarımsal işlerle uğraşan işçilerin kayıtlı istihdamı gibi bu riskleri en 

aza indirecek tedbirleri içermektedir. Bu önlemler, bu İYP'de daha fazla tartışılacaktır. 

Tarım sektöründeki işin doğası gereği, işçiler gübre ve böcek ilaçlarına maruz kalmaktadır 

ve çeşitli sağlık ve güvenlik risklerine neden olabilecek makineleri idare etmektedir. Risk 

azaltma ve önleme prosedürleri Proje tasarımı, İYP ve ÇSYÇ'de yer almaktadır. 
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IV. ÇALIŞMA MEVZUATINA KISA BİR BAKIŞ: 

ŞARTLAR VE KOŞULLAR 

40. Türkiye'de işgücü ile ilgili konuları düzenleyen birçok yasa bulunmaktadır; 

Anayasa, İş Kanunu (No 4857), Türk Borçlar Kanunu (No: 6098), İş Mahkemeleri Kanunu 

(No: 7036), Sendikalar Kanunu, “Birlik Hukuku” (6356 sayılı) olarak da bilinen Toplu İş 

Sözleşmesi, Kamu Hizmeti Sendikaları ve Toplu İş Sözleşmesi (4688 sayılı), İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu (6331 sayılı) (No. 854), Basın ve Medya İş Hukuku. Yukarıdakilere ek 

olarak, yıllık izin, çalışma saatleri, fazla mesai, asgari ücret, kadın çalışanlar ve çocuk işçiliği 

gibi ikincil kanunlar ve düzenlemeler bulunmaktadır. 

41. Türkiye ayrıca, çalışanlara eşit muamele, cinsiyet eşitliği, çocuk işçiliği, asgari 

ücret, zorunlu çalışma, İSG, örgütlenme hakkı ve toplu iş sözleşmesi de dahil ancak 

bunlarla sınırlı olmamak üzere ILO sözleşmelerinin çoğunu onaylamıştır. Türkiye, 1950 

tarihli İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi'ne 

ve Avrupa Konseyi'nin 1961 Avrupa Sosyal Şartı ve Gözden Geçirilmiş Sosyal Şartı'na 

taraftır. İş Kanunu, istihdam ilişkisini düzenleyen ana tüzüktür. Proje için de geçerli olan 

diğer birincil mevzuat şunları içerir: 

 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu (6356 sayılı) 

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

 Borçlar Kanunu (No. 6098) 

 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 

 Yabancılar İçin Çalışma İzni Kanunu (No. 6735) 

 Devlet Memurları Kanunu (No. 657) 

 Yükleniciler ve Alt Yükleniciler Hakkında Yönetmelik 

Bölüm 
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42. 15 Ocak 2016 tarihinde kabul edilen Geçici Koruma Kapsamında Yabancılar İçin 

Çalışma İzni Yönetmeliği, geçici koruma kapsamındaki kişilere çalışma izni verme 

prosedürlerini düzenler. 

Zorla Çalıştırma ve Çocuk İşçiliği 

43. Türk İş Kanunu zorunlu çalışma konularını kapsamamaktadır. Ancak, Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası, Md. 18 zorla çalıştırmayı yasaklar. “Hiç kimse çalışmaya 

zorlanamaz. Zorla çalıştırma yasaktır. Bu tür emeğin şekli ve koşullarının kanunla 

öngörülmesi kaydıyla, bir bireyin ceza veya gözaltında tutulması sırasında yapılması 

gereken işler; olağanüstü hal sırasında vatandaşlardan talep edilen hizmetler; ve 

vatandaşlık yükümlülüğü olarak ülkenin ihtiyaçlarının gerektirdiği fiziksel veya entelektüel 

çalışmalar zorunlu çalışma olarak kabul edilmeyecektir. ” Ceza Kanununun 80. 

Maddesinde insan ticareti ve madde cezalandırılmaktadır. 117 çalışma ve çalışma 

özgürlüğünün ihlalini cezalandırmaktadır. Türkiye, 29 sayılı Zorla Çalıştırmayla ilgili ILO 

Sözleşmesini ve 105 sayılı Zorla Çalıştırmanın Kaldırılmasına ilişkin ILO Sözleşmesini 

onaylamıştır. 

44. Türk İş Kanunu, bir çocuğun çalıştırılabileceği asgari yaşı ve çocukların 

çalışabileceği koşulları belirler (Madde 71, Bölüm 4). Asgari istihdam yaşı 15'tir, ancak bazı 

mesleki eğitim vakalarında 14 yaşındakiler için hafif çalışmalara izin verilebilir. Türk İş 

Kanunu'nun 73. Maddesine göre, 18 yaşın altındaki çocuklar ve yaşlarına bakılmaksızın 

kadınlar, maden, kablo döşeme ve kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yeraltı veya su altı 

işlerinde çalıştırılmamalıdır. 

45. 06.04.2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yürürlüğe giren 

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, çocukların ve 

gençlerin çalışma esaslarını belirlemeyi ve ekonomik sömürüyü önlemeyi 

amaçlamaktadır. Sağlık ve güvenliklerini, fiziksel, ahlaki ve sosyal gelişimlerini veya 

eğitimlerini tehlikeye atmadan çalışanlar. Bu Yönetmelik, 10.6.2003 tarihli ve 25134 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanan 4857 sayılı İş Kanununun 71 inci maddesi esas alınarak 

hazırlanmıştır. 

46.  AÇSHB tarafından Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Ulusal Programı (2017-

2023) 2017 yılında yürürlüğe girmiş ve ilgili kurum / kuruluşlar, sosyal ortaklar ve STK'lar 

ile işbirliği içinde uygulanmıştır. Programda öncelikli hedef gruplar “Sokaklarda Çalışma”, 
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“Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışma” ve “Aile İşletmeleri 

Hariç Mobil ve Geçici Tarımsal İşlerde Çalışma”; 18 yaşın altındaki çocukların bu alanlarda 

çalışması özellikle yasaktır. 

Ücretler ve Kesintiler 

47. Bir iş sözleşmesi (iş sözleşmesi) ücretin biçimini ve miktarını belirleyecektir. Türk 

İş Kanunu Madde 32-62, Ücretler ve ücret kısmı ücret ödeme ve kesinti olarak 

tanımlanmaktadır. Ücret ayda en az bir kez ödenecektir. Asgari ücret limiti Türk İş Kanunu, 

Madde-39 tarafından düzenlenmiştir. 

Çalışma saatleri 

48. Türk İş Kanunu Madde 63 uyarınca, çalışma süresi haftada 45 saati (günde 9 saat) 

aşmayacaktır. Bu, yemek molaları için zamanı içermez. Saatlerin hafta boyunca eşit olarak 

dağıtılmadığı durumlarda, günlük çalışma süresi günde 11 saati aşamaz. Türk İş 

Kanunu'nun 71. maddesine göre, temel eğitimini tamamlamış ancak okula devam 

etmeyen çocukların çalışma süresi günde yedi saatten fazla ve haftada otuz beş saatten 

fazla olmayacaktır. Ancak bu çalışma süresi haftada kırk saate kadar artırılabilir. 

Dinlenme Araları 

49. Türk İş Kanununun 67 nci maddesine göre, işyerinde günlük çalışma süresi ve 

dinlenme molalarının başlangıcı ve bitişi işçilere duyurulur. Faaliyetin niteliğine bağlı 

olarak, işin başlangıç ve bitiş saatleri çalışanlar için farklı düzenlenebilir. Türk İş 

Kanunu'nun 68. maddesine göre, çalışanların alanın gelenekleri ve işin gereklilikleri göz 

önünde bulundurularak tespit edilen iş gününün yaklaşık ortasında dinlenme molasına izin 

verilecektir;  

a. On beş dakika, iş dört saat veya daha az sürdüğünde, 

b. Yarım saat, iş dört saatten uzun sürdüğünde ve yedi buçuk saate 

kadar (yedi buçuk dahil), 

c. Bir saat, iş yedi buçuk saatten fazla sürdüğünde. 

50. Türk İş Kanunu'nun 46. maddesine göre, bu Kanun kapsamındaki işyerlerinde 

çalışanların, yedi günlük bir süre içinde kesintisiz olarak en az yirmi dört saat (haftalık 

dinlenme günü) dinlenmelerine izin verilecektir. 63. maddede belirtildiği gibi haftalık 

dinlenme gününden önceki günlerde çalışmışlardır. İşlenmemiş dinlenme günü için 
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işveren, karşılığında hiçbir iş yükümlülüğü olmaksızın çalışanın günlük ücretini 

ödeyecektir. 

İşten Ayrılma 

51. Türk İş Kanununa göre, 53. Madde uyarınca, duruşma süresi de dahil olmak üzere 

işe alımlarından bu yana en az bir yıl hizmet vermiş olan çalışanların yıllık ücretli izin 

almasına izin verilecektir. Çalışanların yıllık ücretli izin sürelerinin uzunluğu; 

a. Hizmet süresi bir ila beş yıl arasındaysa on dört gün (beşi dahil), 

b. Beş yıldan fazla ve on beş yıldan az ise yirmi gün, 

c. On beş yıl ve daha fazla ise yirmi altı gün (on beş dahil). 

52. On sekiz yaşın altındaki ve elli yaşın üzerindeki çalışanlar için yıllık ücretli izin 

süresi yirmi günden az olmamalıdır. Yıllık ücretli izin Kanununun hükümleri, nitelikleri 

gereği bir yıldan az süren mevsimlik veya diğer mesleklerde çalışanlar için geçerli değildir. 

Türk İş Kanunu'na göre, yıllık izin süresine denk gelen 55. Madde, ulusal tatiller, haftalık 

dinlenme günleri ve resmi tatiller yıllık izin süresine dahil edilemez. Türk İş Kanunu'nun 

74. Maddesine göre, ilke olarak kadın çalışanlar, toplam on altı hafta, hapsedilmeden sekiz 

hafta önce ve hapsedildikten sekiz hafta sonra çalışmamalıdır. Çoğul gebelik durumunda, 

kadın çalışanların çalışmaması gereken sekiz haftadan önce iki haftalık bir süre daha 

eklenir. Bununla birlikte, sağlık durumu doktor sertifikası tarafından onaylandığı şekilde 

uygun olan bir kadın çalışan, doğumdan üç hafta öncesine kadar dilediği takdirde işyerinde 

çalışabilir. Bu durumda, çalıştığı süre, hapsedildikten sonra kendisine izin verilen süreye 

eklenir. 

53. Kadın çalışanın istediği takdirde, on altı haftanın sona ermesinden sonra altı aya 

kadar ya da birden fazla hamilelik durumunda, yukarıda belirtilen on sekiz haftanın sona 

ermesinden sonra ücretsiz izin verilir. Bu süre, çalışanın yıllık ücretli izin hakkı için bir yıllık 

hizmetinin belirlenmesinde dikkate alınmaz. Kadın çalışanlara, çocuklarını bir yaşın altında 

beslemeleri için toplam bir buçuk saat bakım izni verilecektir. Çalışan, bu izni ne zaman ve 

kaç taksitte kullanacağına kendisi karar verecektir. Hemşirelik izninin uzunluğu günlük 

çalışma süresinin bir parçası olarak ele alınacaktır. 

Ek Mesai 

54. Türk İş Kanunu 41. Maddeye göre, her fazla mesai ücreti, normal saatlik ücretin 

bir buçuk katı oranında ödenir. Haftalık çalışma süresinin sözleşmeyle kırkbeş saatten 
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daha az bir sürede ayarlandığı durumlarda, yukarıda belirtilen ilkelere göre yapılan 

haftalık ortalama çalışma süresini aşan ve haftada sadece kırkbeş saat sürebilen işler kabul 

edilir. mesai saatleri dışında çalışmak. Fazladan çalışma saatlerinde, her fazladan fazla 

saat, haftada 45 saatten az çalışan işçiler için normal saatlik ücretin dörtte biri oranında 

ödenir. Fazla mesai yapan veya fazladan saatlerde çalışan çalışan, fazla mesai ücreti almak 

yerine, serbest zaman olarak, her saat için bir saat ve otuz dakika fazla mesai ve her ilave 

saat için bir saat on beş dakika kullanabilir. Çalışan, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde, 

çalışma süresi içinde ve ücretlerinde herhangi bir kesinti olmaksızın kullanır. Fazla mesai 

için çalışanın onayı gerekir. Toplam fazla mesai, yılda iki yüz yetmiş saatten fazla olamaz. 

Fazla mesai ve yöntemleri çıkarılacak yönetmelikle belirtilir. 

İş Uyuşmazlıkları 

55. Türk İş Kanunu, bir iş sözleşmesinin veya işin diğer yönlerinin temel hüküm ve 

koşulları hakkında işveren ve çalışan arasında anlaşmazlığın olduğu durumlarda işçilerin 

uyuşmazlıkları çözmelerine izin veren hükümler içermektedir. Bu tür anlaşmazlıklar 6325 

sayılı Medeni Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Kanunu ile Türk İş Kanunu, Madde 20, İş 

sözleşmesinin feshi için herhangi bir gerekçe bulunmadığını iddia eden veya gösterilen 

gerekçelerin feshi haklı göstermek için geçerli olmadığı gerekçeleri, fesih bildirimini 

aldıktan sonra bir ay içinde iş mahkemesine bu fesih itirazında bulunma hakkına sahiptir. 

Toplu sözleşmede tahkim hükmü varsa veya taraflar bu konuda hemfikirse, uyuşmazlık 

aynı süre içinde özel tahkime de yönlendirilebilir. Feshin geçerli bir gerekçeye dayandığını 

kanıtlama yükü işverene aittir. Ancak, işten çıkarmanın işveren tarafından sunulandan 

farklı bir gerekçeye dayandığını iddia ederse, ispat yükümlülüğü çalışanın üzerinde 

olacaktır. Mahkeme, hızlı duruşma prosedürlerini uygulamalı ve davayı iki ay içinde 

sonuçlandırmalıdır. Kararın temyiz edilmesi halinde, Yargıtay kesin kararını bir ay içinde 

vermelidir. Türk İş Kanunu doğrudan çalışanlar ve tam zamanlı çalışan yabancı işçiler dahil 

sözleşmeli işçiler için geçerlidir. 

Örgütlenme özgürlüğü 

56. İşçilerin ve kamu görevlilerinin sendika mevzuatı farklıdır. İşçiler, (07.11.2012 

tarihli, 28460 sayılı Resmi Gazete) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu Anlaşmalar Kanunu 

kapsamındadır. Yerel yasalarla düzenlenmiş dört tür toplu sözleşme vardır: işyeri toplu 

pazarlık sözleşmesi, kurumsal toplu sözleşmeler, grup toplu sözleşmeleri ve çerçeve 
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sözleşmeleri. Bir işyeri için bir işyeri sözleşmesi yaratılırken, aynı sektörde aynı işverenin 

sahip olduğu birden fazla işyeri için bir işletme seviyesi sözleşmesi oluşturulur. Aynı 

sektördeki farklı işverenlerin sahip olduğu işyerleri için bir sendika ile işveren sendikası 

arasında bir grup toplu sözleşmesi oluşturulabilir. 

Ayrımcılık yapmama 

57. Türk Anayasası'nın 10. maddesine göre, ‘herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi görüş, 

felsefi inanç, din ve mezhep veya benzeri herhangi bir gerekçeyle ayrım yapmaksızın yasa 

önünde eşittir. Makale ayrıca ‘erkek ve kadınların eşit haklara sahip olduğunu 

belirtmektedir. Devlet bu eşitliğin uygulamada var olmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu 

amaçla alınan önlemler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. ” Türkiye İş 

Kanunu'nun 5. maddesi istihdamda ayrımcılığın yasaklanmasını düzenlemektedir. Bu 

maddeye göre relationship istihdam ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi görüş, felsefi inanç, 

din ve cinsiyet ya da benzeri nedenlerle ayrımcılık yapılmasına izin verilmemektedir. 

Biyolojik nedenler veya işin niteliği ile ilgili nedenler dışında, işveren, çalışanın cinsiyeti 

nedeniyle iş sözleşmesinin sonuçlandırılması, koşulları, yürütülmesi ve feshi konusunda 

doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir ayrımcılık yapmamalıdır. Aynı madde, 'benzer 

işler veya eşit değerdeki işler için farklı ücretlendirmeye izin verilmediğini' belirterek eşit 

iş değeri için eşit ücret ilkesi için bir temel işlevi görür. 

Toplu İşten Çıkarma 

58. İş Kanunu 14857 Madde 29.- İşveren, işletmenin, işyerinin veya faaliyetin 

gerektirdiği ekonomik, teknolojik, yapısal veya benzer nitelikteki nedenlerle toplu fesihler 

tasarladığında, sendika dükkânlarına, ilgili bölgesel çalışma müdürlüğü ve Kamu İstihdam 

Bürosu, planlanan işten en az 30 gün önce yazılı bilgi içerir. Toplu işten çıkarılma,  

a) 20 ile 100 arasında çalışanı olan işyerlerinde en az 10 işçi; 

b) 101 ile 300 arasında çalışanı olan işyerlerinde, çalışanların en az yüzde 

10'u; 

c) 301 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde, en az 30 çalışan, aynı tarihte 

veya bir ay içinde farklı tarihlerde 17. maddeye göre feshedilir. 

Kıdem tazminatı 

59. İş sözleşmesinin feshi üzerine, çalışanlar, en az bir yıl sürekli çalışmayı tamamlamış 

olmaları koşuluyla kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Bu ödeme, çalışılan yılların 
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sayısının, çalışanın fesih sırasındaki aylık maaşı ile çarpılmasıyla hesaplanır. İşveren sağlık 

sözleşmesine veya mücbir sebeplere dayanarak iş sözleşmesini feshi sona erdirirse, 

işveren, mümkünse, çalışanına kıdem tazminatı vermek zorundadır. Ancak, işveren iş 

sözleşmesini, çalışanın ahlaksız ve onursuz davranışları nedeniyle sona erdirirse, işveren 

kıdem tazminatı ödemekle yükümlü değildir. Çalışan iş sözleşmesini haklı gerekçeyle 

feshederse, işveren her durumda kıdem tazminatı ödemek zorundadır. Ancak, işçinin iş 

sözleşmesini istediği zaman, İş Kanunu'nda belirtilen herhangi bir sebep olmadan sona 

erdirmesi durumunda, işveren (işçinin askeri görev gibi faktörler nedeniyle sözleşmeyi 

feshetmesi durumunda) kıdem tazminatı ödemekle yükümlü değildir). 

İş sözleşmesinin feshi 

60. İş Kanunu uyarınca, işverenler sözleşmeleri iki şekilde feshedebilir: (i) geçerli bir 

sebep göstermek (Madde 18-19) veya (ii) adil bir nedenle sözleşmeyi kırmak. En az 30 

çalışanı olan bir işyerinde 6 aylık çalışmayı tamamlayan çalışanlar, İşçinin sözleşmesini 

keyfi bir şekilde feshinden koruyarak İş Kanunu uyarınca belirli korumalardan 

yararlanabilir. İş sözleşmesinin feshi geçerli olmak için, çalışana yazılı bir bildirim yapılmalı 

ve yasal bildirim sürelerine uyulmalıdır. Bununla birlikte, bazı durumlarda, işverenler 

istihdam ilişkisini adil bir nedenden dolayı sonlandırabilir (sağlık nedenleriyle, ahlaksız, 

onursuz veya kötü niyetli davranışlar veya diğer benzer davranışlar, mücbir sebepler için). 

Bu durumlarda, işveren yasal uyarı sürelerine uymak zorunda değildir ve derhal 

feshedebilir. Daha fazla bilgi için, bkz., İş Kanunu, Md. 24-26.  

61. 4857 sayılı İş Kanunu büyük ölçüde ÇSS2'nin temel gereklilikleriyle tutarlıdır. İş 

Kanunu ve ÇSS2 arasındaki en önemli boşluk, bir işyeri şikayet mekanizması ile ilgili özel 

gerekliliklerin olmaması ve yüklenicinin şikayet giderim mekanizması ile ilgili bir gereklilik 

olmamasıdır. İş Kanunu, ÇSS2 gereklilikleri ile ilgili olarak yüklenicilerin seçimi, yönetimi 

ve izlenmesine ilişkin herhangi bir hüküm içermemektedir. Bu boşluklar projenin İşgücü 

Yönetimi Prosedürleri ile ele alınacaktır. 

62. Bir diğer önemli boşluk, İş Kanunu'nun (Madde 4) tarım ve ormancılık işleri yapan 

ve 50'den az çalışanı olan, aile ile ilgili tarımla ilgili inşaat işleri, evde yapılan el işleri, ev 

işleri, sporcular, rehabilitasyondaki insanlar, üç veya daha az çalışanı esnaf olarak çalışan 

veya küçük el sanatları üreten işletmeler. Bu projede, 50'den az işçi çalıştıran tarım 

işletmeleri sözleşme tarım programına katılabilir. LMP, 50'den az işçi çalıştıran 
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işletmelerle iştigal edenler dahil olmak üzere tüm topluluk çalışanları için geçerli olan 

şartlar ve koşulları ortaya koyacaktır.  

63. Doğrudan ve sözleşmeli işçiler, yukarıda belirtilen çalışma koşulları, iş 

sözleşmeleri, sözleşme fesihleri, ücretler ve kesintiler, çalışma saatleri, fazla mesai, aralar, 

dinlenme, haklar, gibi yaprakları (yıllık izinler, doğum izni, hastalık izni) kapsayan yasalara 

tabidir. , ölüm yaprakları, ücretsiz yapraklar) ve temel iş sağlığı ve güvenliği (İSG). 

64. Doğrudan çalışanlar, ilgili ulusal çalışma ve istihdam mevzuatında belirtilen hak ve 

menfaatlere sahip olacaktır. Doğrudan işçi sözleşmeleri, ulusal yasaların izin verdiği 

korumaları sağlamak için ulusal mevzuata uygun olarak hazırlanacaktır.  
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V. ÇALIŞMA MEVZUATINA KISA BİR BAKIŞ: İŞ 

SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

65. 6331 sayılı İSG Kanunu, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve mevcut 

sağlık ve güvenlik koşullarını iyileştirmek için işveren ve çalışanların görev, yetki, 

sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemeyi amaçlamaktadır. Kanun, gerek kamu 

gerekse özel sektördeki tüm iş ve işyerleri, bu işyerlerinin işverenleri ve temsilcileri, 

faaliyet alanlarına bakılmaksızın çırak ve stajyerler dahil tüm çalışanlar için geçerlidir. 

Ancak, Kanun'un geçerli olmadığı çeşitli faaliyetler ve kişiler vardır. Bunlar, fabrikalar, 

bakım merkezleri, dikiş atölyeleri vb. gibi işyerlerinde çalışanlar, afet ve acil durum 

birimleri müdahale, ev hizmetleri, mal üreten kişiler ve Türk Silahlı Kuvvetleri, polis ve 

Ulusal İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı'nın faaliyetleri, mahkumlar için icra hizmetleri 

boyunca yürütülen iyileştirmeler çerçevesinde işçi ve hapishane atölyesi, eğitim, güvenlik 

ve mesleki kurs faaliyetleri istihdam etmeden kendi adlarına ve kendi hesabına 

hizmetlerdir. 

66. Projenin doğrudan ve sözleşmeli çalışanları da dahil olmak üzere proje çalışanları 

bu yasaya tabidir. Kanun, işverenleri çalışanlarına güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı 

sağlamaları ve işçilere işlerinin sağlık ve güvenliklerine sunabilecekleri potansiyel riskler 

konusunda bilgilendirmelerini şart koşmakta ve zorlamaktadır. Aşağıdaki genel bakış 

ÇSS2'de belirtilen maddelerle ilgili mevzuatın temel yönlerini sunmaktadır. 

 İşveren, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, yapılan iş ile ilgili 

olarak çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamakla 

yükümlüdür: 

 Eğitim ve bilgi sağlama, organizasyon, gerekli araç ve 

gereçlerin sağlanması da dahil olmak üzere mesleki riskleri 

Bölüm 
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önlemek için gerekli önlemlerin alınması ve değişen 

koşullara uygun iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması. 

 İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlemek, 

kontrol etmek ve bunlara uyumu sağlamak. 

 Periyodik risk değerlendirmeleri yapmak. 

 Görevler belirlenirken çalışanın sağlık ve güvenlik açısından 

uygunluğunu dikkate almak. 

 İSG bilgisi ve talimatı verilenler dışındaki çalışanların, can ve 

özel tehlike bulunan yerlere girmelerine izin verilmemesi 

için gerekli önlemlerin alınması. 

67. Benzer şekilde çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile işverenin talimatları konusunda 

aldıkları eğitim ve desteğe uygun olarak başkalarının sağlığını ve güvenliğini tehlikeye 

atmamak ve görev yapmakla yükümlüdür. Çalışanların işveren tarafından verilen eğitim 

ve talimatlara göre temel yükümlülükleri şunlardır: 

 İşyerindeki makine, teçhizat, alet, teçhizat, tehlikeli madde, 

nakliye teçhizatı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun olarak 

işletmek, güvenlik teçhizatlarını doğru kullanmak ve keyfi olarak 

çıkarmamak. 

 Verilen kişisel koruyucu donanım ve ekipmanın doğru kullanımı ve 

korunması. 

 İşyerindeki makine, ekipman, alet, ekipman, tesis ve binalarda 

sağlık ve güvenlik açısından ciddi ve yakın bir tehlike ile 

karşılaşıldığında ve koruma önlemlerinde eksiklik fark edildiğinde 

işvereni veya çalışan temsilcisini derhal bilgilendirin. 

 Yetkili denetim makamı tarafından tespit edilen eksiklik ve 

çelişkileri gidermek için işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği 

yapın. 

 Görev alanlarında iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için işveren ve 

çalışan temsilcileri ile işbirliği yapmak. 

68. Yasa, işçilerin İSG eğitimine ilişkin olarak aşağıdakileri öngörmektedir: 
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 İşveren, her çalışanın güvenlik ve sağlık eğitimi almasını 

sağlamalıdır. Bu eğitim, bir transfer veya iş değişikliği durumunda, 

ekipmanda bir değişiklik olması veya herhangi bir yeni teknolojinin 

kullanılması durumunda işe alım ile ilgili olarak sağlanacaktır. 

Eğitim, yeni veya değiştirilmiş riskleri dikkate alacak şekilde 

uyarlanacak ve gerekirse periyodik olarak tekrarlanacaktır. 

 İşçi temsilcileri uygun eğitim alma hakkına sahiptir. 

 İşleri konusunda mesleki eğitim aldıklarını kanıtlamak için belge 

sunmayan işçiler, mesleki eğitim gerektiren tehlikeli ve çok 

tehlikeli işlerde çalıştırılamayabilir. 

 İş kazası veya hastalığı geçiren işçilere, kaza veya hastalığın 

nedenleri, kendilerini koruma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri 

hakkında ek eğitim verilecektir. Bundan başka; altı aydan uzun 

süre herhangi bir nedenle işten ayrılan işçilere, işe dönmeden önce 

tazeleme eğitimi verilir. 

 Dış teşebbüsler ve / veya işletmelerden çalışanlar, sağlık ve 

güvenlik riskleri hakkında uygun talimatlar aldıklarını kanıtlamak 

için belge sunmadıkça, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak 

sınıflandırılan işlerde çalışmaya başlamayabilir. 

 Geçici iş ilişkisine taraf olan işveren, işçinin sağlık ve güvenlik 

riskleri konusunda eğitim almasını sağlayacaktır. 

 Kanunda belirtilen eğitimler hiçbir koşulda işçilere mali yük 

getiremez. Eğitimlere harcanan zaman fiili çalışma süresi olarak 

kabul edilecektir. Eğitimler için ayrılan zamanın haftalık çalışma 

saatlerini aşması durumunda, haftalık çalışma saatlerini aşan 

çalışma saatleri fazla mesai olarak değerlendirilir. 
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VI. SORUMLU PERSONEL 

69. Proje, TKK Merkez Birliği tarafından uygulanacak ve ilgili departmanları önerilen 

faaliyetleri TKK’nın organizasyon yapısında tanımlandığı yetkiler doğrultusunda 

gerçekleştirecektir. TKK Merkez Birliği altında, projeye özgü görevleri yerine getirmek için 

sorumlu departmanları destekleyecek bir Proje Uygulama Birimi (PUB) kurulacaktır. PUB'da 

tedarik, finansal yönetim, sosyal koruma, iletişim, alan ve BT alanlarında uzmanlaşmış 

becerilere sahip bireysel danışmanlar görevlendirilecektir. 

70. PUB, TKK sistemlerini kullanarak projeyi izleyecektir. Saha düzeyinde, Bölge Birlikler 

ve Birim Kooperatifler sözleşmeli üretimin ve çiftlikteki gerçek istihdamın izlenmesi ve 

doğrulanmasını yöneteceklerdir. Birim Kooperatifler, hem üye çiftçiler hem de işçiler için ilk 

katılım noktası olarak çalışacak; tüm sözleşmeler BK düzeyinde imzalanacaktır. Çiftçi 

sözleşmelerinin hazırlanması ve yönetimine ek olarak; Birim Kooperatifler, işveren çiftçisi 

tarafından imzalanan zaman çizelgelerini PUB'a teslim edecek, böylece zaman çizelgeleri BT 

sistemine kaydedilecektir. Bölge Birliklerindeki Saha Görevlileri, çiftçilerin ve işçilerin 

kayıtlarının bir kısmını gerçekleştirecek, saha firması danışmanlarının desteğiyle çiftlikteki 

faaliyetleri izleyecek ve hem PUB Alan Koordinatörüne hem de Merkez Birliğine rapor 

verecektir. 

71. Resmi olarak işveren çiftçiler tarafından istihdam edilen ve sözleşmeli olan tarım 

işçilerinin ücretleri ile SGK ödemeleri de dahil olmak üzere kayıt ve formalizasyon maliyetleri 

proje tarafından finanse edilecektir. İşverenler günlük katılım kağıtlarını tutacak ve çalışılan 

günlere bağlı olarak işçiler için aylık bordrolar hazırlayacaktır. Proje tarafından finanse 

edilecek katılım tutarı, bordro hazırlama ve uygun miktarın hesaplanması, BK’nın denetimi 

ve kontrolü ve TKK Merkez Birliği tarafından izleme altında bağımsız bir hizmet sağlayıcı 

tarafından doğrulanacaktır. Bu doğrulama ayrıca TKK PUB’un saha koordinatörleri tarafından 

izlenecek ve BK personeli tarafından onaylanacaktır. Doğrulanmış belgelere dayanarak, 
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BK’lar her bir çiftçiye aktarılacak miktarları gösteren özet ödeme talepleri listeleri 

hazırlayacak ve listeleri TKK PUB’a gönderecektir. TKK Merkez Birliği, PUB’un yardımıyla 

uygun miktarları çiftçilerin banka hesaplarına aktaracaktır. Çiftçiler, tarım işçilerinin banka 

hesaplarına yapılacak ücret ödemelerinden ve işçiler adına SGK'ya yapılacak sosyal güvenlik 

prim ödemelerinden ve ödemelerin kanıtlarını BK’ya sunmaktan sorumlu olacaklardır. BK’lar, 

PUB aracılığıyla TKK Merkez Birliği'ne yapılan ödemelerin kanıtlarının bir kopyasını 

sağlayacaktır.  

72. TKK aşağıdakilerden sorumlu olacaktır: 

 Bu iş yönetimi prosedürünü doğrudan çalışanlara uygulama 

 Projenin hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulanması sırasında ve 

ayrıca iç prosedürün bu Prosedür için önemli herhangi bir yönünde 

değişmesi durumunda, gerektiğinde bu Prosedürü güncelleme 

 Proje kapsamında kiralanan yüklenicilerin, bu iş yönetimi 

prosedürüne, ulusal istihdam, sağlık ve güvenlik yasalarına ve 

ÇSYÇ'de yer alan ilgili azaltma önlemlerine uygun olmasını sağlama 

 Bu iş yönetimi prosedürünün toplum çalışanlarına uygulanmasını 

sağlama 

 Projeye katılımlarını arttırmak ve ilk istihdam öncesi profili 

yürütmek için işçilere erişimden sorumlu kuruluşların, bu iş 

yönetimi prosedürüne, ulusal istihdam, sağlık ve güvenlik 

yasalarına ve ÇSYÇ'de yer alan azaltma önlemlerine uygun 

olmasını sağlama 

 Yüklenicilerin, hibe sözleşmesinde ve Genel Sözleşme Şartlarında 

Dünya Bankası Standart İhale Belgelerinde yer alan ve ÇSS2 ve 

ulusal iş kanunu uyarınca sözleşmeli ve taşeron işçilere karşı 

yükümlülüklerini yerine getirdiğini izleme 

 Doğrudan çalışanların işe alım ve istihdam süreçlerinin kayıtlarını 

tutma 
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 Sözleşmeli işçilerin ve toplum işçilerinin bu iş yönetimi prosedürü 

ve ulusal iş yasası uyarınca yürütülmesini sağlamak için istihdam 

sürecini izleme 

 Ücret sübvansiyonu ve İBE programlarına katılan yüklenicilerin ve 

işverenlerin bu iş yönetimi prosedürlerine uygunluğunu izleme 

 Ulusal iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak işyerlerinde 

iş sağlığı ve güvenliği standartlarının karşılandığını izleme 

 Proje çalışanlarının İSG konusunda eğitimlerinin izlenmesi 

 İşçilerin şikayet mekanizmasını geliştirmek ve uygulamak ve 

doğrudan, sözleşmeli ve taşeron işçilerden ve toplum işçilerinden 

alınan şikayeti ele alma  

73. STK'lar ve Yükleniciler aşağıdakilerden sorumlu olacaktır: 

 ÇSYÇ ve bu iş yönetimi prosedüründe bulunan İSG azaltma önlemlerine 

uyma ve buu önlemleri sözleşmeli ve taşeron işçilere uygulama 

 Yükleniciler, alt yüklenicilerin işgücü yönetimi prosedürüne ve ÇSYÇ'ye 

uygunluğunu denetleyecektir 

 Sözleşmeli ve toplum çalışanlarının işe alım ve istihdam süreçlerinin 

kayıtlarını tutmak 

 Sözleşmeli ve topluluk çalışanlarına iş tanımını ve istihdam koşullarını açıkça 

bildirmek 

 İşgücü, iş sağlığı ve güvenliği performansı hakkında düzenli inceleme ve 

raporlama sistemine sahip olmak 

74. Bu ÇSS'nin gereklilikleri, uyumsuzluk için uygun hukuk yollarıyla birlikte üçüncü 

taraflarla yapılan sözleşme anlaşmalarına dahil edilecektir. Bu nedenle, bu tür üçüncü 

tarafların, taşeronlarla yaptıkları sözleşmelerde eşdeğer gereklilikler ve uyumsuzluk 

çözümleri içermesi gerekecektir. 

İş sağlığı ve güvenliği 

75.  Şu anda, dış kaynaklı iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri, ulusal mevzuat ve 

yönetmeliklerin gerektirdiği şekilde TKK'da yeni işe alınan tüm personele İSG konusunda 
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yönlendirme sağlamaktadır. Ancak, topluluk çalışanları Proje kapsamında ilk kez bu yönelime 

dahil edilecektir. TKK PUB ve TKK Eğitim Departmanı, Proje uygulaması boyunca İSG 

uyumundan sorumlu olacaktır. TKK, proje çalışanlarının (doğrudan, topluluk) İSG 

prosedürleri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesini sağlamak için periyodik eğitimler ve 

duyarlılaştırma faaliyetleri sağlayacaktır. Sözleşmeli işçilerin yönlendirilmesi ilgili üçüncü 

tarafların (firmalar, STK'lar) sorumluluğundadır. 

Şikayetlerin Giderilmesi Mekanizmaları 

76.  TKK, mevcut şikayet ve şikayet prosedürlerini ve mekanizmalarını projenin 

ihtiyaçları için geliştirecek ve uyarlayacaktır. PUB, şikayet mekanizmasının yönetilmesinden 

ve Proje kapsamında alınan şikayet ve şikayetlerin yanıtlanmasından sorumlu olacaktır. 

Diğerleri 

77. Tüm Proje faaliyetleri TKK ve PUB tarafından bir işbirliği içinde yürütülecektir. 

İletişim ve görünürlük, eğitim, işçi işe alım faaliyetleri gibi ana proje faaliyetleri PUB'un 

sorumluluklarında olacaktır. Öte yandan, sözleşmeli tarım, çiftçi sözleşmesi, ürün tedarik 

faaliyetleri gibi üretimle ilgili tüm faaliyetler, Birim Kooperatifler, Bölge Birlikler ve Merkez 

Birliği tarafından yürütülecektir. 
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VII. İLKELER VE PROSEDÜRLER 

78. TKK’nın İK düzenlemeleri ve prosedürleri ulusal mevzuat ve düzenlemelere 

uygundur. Projenin doğrudan çalışanları TKK tarafından dahili insan kaynaklarından atanacak 

ve proje belgelerinde verilen referans hükümlerine uygun olarak ek personel işe 

alınabilecektir. TKK’nın istihdam, sağlık ve güvenlik kuralları ile ilgili iç düzenlemeleri vardır. 

İstihdam prosedürleri ve insan kaynakları politikası kamuya açıktır ve TKK web sitesinde 

mevcuttur. Sağlık ve güvenlikle ilgili prosedürler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na 

göre tasarlanır ve tüm TKK personeli sağlık ve güvenlik kuralları hakkında eğitilir ve 

bilgilendirilir. Çocuk işçiliğini ve zorla çalıştırmayı önlemek için, TKK politikaları çocuk işçiliği 

ve zorla çalıştırma istihdamını yasaklamak üzere tasarlanmıştır. Bu Proje için politikalar ve 

prosedürler, ÇSS2 hedeflerine ulaşmayı ve ulusal iş ve İSG yasalarına uymayı 

amaçlamaktadır. 

 Tüm proje çalışanlarının, çalışma koşullarının açıklaması da dahil olmak üzere 

yazılı olarak iş sözleşmeleri olacaktır. İşçiler iş sözleşmesini imzalayacaklar. 

Çalışma hüküm ve koşulları çalışma sahalarında mevcut olacaktır. 

 İşçiler, düzenli bir maaş alma ve işten uzak kalma süreleri veya fazla mesai, tatil 

günleri, hafta sonu vb. Çalışma koşulları gibi maaşlar için tazminat alma hakkına 

sahiptir. 

 İşçilerin çalışma saatlerinde, haftalık dinlenme ve yıllık tatillerinde kanunla 

belirtilen dinlenme süreleri olacaktır. 

 Proje çalışanlarının istihdamı, ayrımcılık yapmama ve fırsat eşitliği ilkelerine 

dayanacaktır. İstihdam ilişkisinin işe alım, tazminat, çalışma koşulları ve çalışma 

şartları, eğitime erişim, terfi veya istihdamın sona erdirilmesi gibi herhangi bir 

yönü konusunda ayrımcılık yapılmayacaktır. 
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 İşe alım prosedürleri etnik köken, ırk, din, cinsiyet, engellilik, siyasi inançlar ve İş 

Kanunu'nda yer alan diğer gerekçelerle ilgili olarak şeffaf, kamuya açık ve ayrımcı 

olmayan nitelikte olacaktır 

 İstihdam başvuruları, ACC tarafından belirlenen başvuru usullerine göre 

değerlendirilecektir. 

 İşe alımdan önce açık iş tanımları verilecek ve her yazı için gerekli beceriler 

açıklanacaktır 

 Topluluk çalışanları herhangi bir işe alma ücreti ödemeyecektir. Herhangi bir işe 

alma ücreti alınacaksa, bunlar İşveren tarafından ödenecektir. 

 Yazılı dokümantasyona ek olarak, dokümantasyonu anlamakta güçlük 

çekebilecek çalışanlara koşulların ve çalışma koşullarının sözlü bir açıklaması 

yapılacaktır. 

 Çalışma saatleri haftada 45 saattir ve fazla mesai gerektiğinde işçilere İş 

Kanunu'nda belirtilen fazla mesai ücreti ödenecektir. 

 Proje çalışanları, bu Prosedürün 10. Bölümünde açıklanan şikayet 

mekanizmasına erişebilecek, 

 Yaralanma ve sağlığa zarar verme riski yüksek olan işler için işyerinde koruma ve 

güvenlik önlemlerinin yanı sıra bu tür işlerde çalışanlar için eğitim organizasyonu 

yapılması 

 Yaralanma ve sağlığa zarar riski yüksek görevler üzerinde çalışan işçilerin 

kayıtlarını tutun 

 Asgari istihdam yaşı 18'dir 

 Proje çalışanları cinsel tacizi, cinsel sömürüyü ve istismarı yasaklayan ulusal 

yasalara uyacaktır. 

 Yasal bildirim sürelerine uyum   

79. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında bir prosedür oluşturulacaktır. Bu 

prosedür, toplum işçilerinin eğitimini, işçilerin her bir iş türü için olası riskler hakkında 

bilgilendirilmesini, işçilerin işyerinde kontrol edilmesini, çalışma alanının kontrol edilmesini 

ve gerekli önlemlerin alınmasını kapsayacaktır. Kontroller sahaya düzenli ziyaretler ve 

yerinde kontroller olarak yapılacaktır. Buna göre, topluluk çalışanları çiftliklerde çalışmalara 
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başlamadan önce olası İSG riskleri konusunda eğitilecek ve bilgilendirilecektir. Gerekli eğitimi 

almayan bir toplum çalışanının çalışmasına izin verilmeyecektir. PUB ekibi ve TKK personeli 

(tercihen TKK ziraat mühendisleri), şantiyedeki işçilerin durumunu kontrol etmek için sahaya 

düzenli ziyaretler yapacaklardır. Saha çalışanları (sahadaki faaliyetlerden sorumlu olacak 

danışmanlık şirketlerinin çalışanları) da düzenli ziyaretler ve yerinde kontroller yapacaklardır. 

80. Birincil tedarik çalışanları ile eğitmenler ve bilişim şirketi çalışanları gibi sözleşmeli 

çalışanlar için İSG yükümlülükleri ve sorumlulukları tedarik belgelerine yazılır ve düzenli 

olarak kontrol edilir. İSG risklerini en aza indirmek ve azaltmak için sağlık ve güvenlikle ilgili 

çalışma mevzuatı uygulanacaktır. İlgili İSG hükümleri aşağıda belirtilmiştir: 

 İşveren, yapılan iş ile ilgili olarak çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamakla 

yükümlüdür. 

 Benzer şekilde çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile işverenin talimatlarına ilişkin 

aldıkları eğitim ve desteğe uygun olarak başkalarının sağlık ve güvenliğini 

tehlikeye atmamak ve görev yapmakla yükümlüdür. 

 İşyerindeki makine, teçhizat, alet, teçhizat, tehlikeli madde, nakliye teçhizatı ve 

diğer üretim araçlarını kurallara uygun olarak işletmek, güvenlik teçhizatlarını 

doğru kullanmak ve keyfi olarak çıkarmamak. 

 Verilen kişisel koruyucu donanım ve ekipmanın doğru kullanımı ve korunması. 

 İşveren, her çalışanın güvenlik ve sağlık eğitimi almasını sağlamalıdır. Bu eğitim, 

bir transfer veya iş değişikliği durumunda, ekipmanda bir değişiklik olması veya 

herhangi bir yeni teknolojinin kullanılması durumunda işe alım ile ilgili olarak 

sağlanacaktır. Eğitim, yeni veya değiştirilmiş riskleri dikkate alacak şekilde 

uyarlanacak ve gerekirse periyodik olarak tekrarlanacaktır. 

 İşverenler, toplum çalışanları da dahil olmak üzere, işçilere ücretsiz olarak kişisel 

koruyucu ekipman sağlamakla yükümlüdür. 

 Tarım işletmeleri (çiftlikler) ile uğraşan topluluk işçilerine ücretsiz içme suyu 

verilecektir. 

 Eğer sağlanmışsa, toplum çalışanları için barınma, tehlikeli atıkların işlenmesi 

veya depolanması için kullanılan yerlerin yakınında bulunmamalıdır. 
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 Toplum çalışanları için sağlanan hijyen ve dinlenme tesisleri, erkekler ve kadınlar 

için ayrı tesisler içermelidir. 

81. Ulusal mevzuat ve TKK politikaları çocuk işçiliğini ve zorla çalıştırmayı 

yasaklamaktadır. Çiftliklerle ilgilenecek tüm topluluk çalışanları resmi olarak istihdam 

edilecek ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıt altına alınacaktır. Bu nedenle, çocuk işçiliği ya 

da zorla çalıştırma risklerinin, toplum çalışanları ile doğrudan ilişkili olması 

beklenmemektedir. Proje, çocuk emeğinin proje kapsamında finanse edilen faaliyetlerde 

bulunmamasını sağlamak için yaş doğrulama prosedürüne sahip olacaktır. Buna ek olarak, 

Sosyal Güvenlik Kurumu, maaşları proje kapsamında sübvanse edilecek tüm topluluk 

çalışanlarının resmi istihdamını ve yaşını doğrulayacaktır. Son olarak, proje kapsamında, 

toplum çalışanlarının resmi istihdamı, sigorta primlerini destekleme, çeşitli eğitimlerle teknik 

ve sosyal beceriler geliştirme, işçileri çiftçilerle eşleştirerek iş arama endişelerini azaltma gibi 

kötü çalışma koşullarından kaynaklanan riskler için önlemler alınacaktır. 

82. Sözleşmeli tarım sözleşmeleri ve yüklenicilerle yapılan sözleşmeler, mevcut işgücü, 

istihdam ve İSG mevzuatına ve bu iş yönetimi prosedürüne uyma yükümlülüğü hakkında bir 

hüküm içerecektir. Yüklenicilerin taşeronlarla uğraşmaları halinde, yükleniciler alt 

sözleşmelerde böyle bir hüküm oluşturmakla yükümlüdür. 

83. TKK, sözleşmeli üretime katılan yüklenicilerin ve çiftliklerin öngörülen prosedürleri 

ihlal ettiğini belirlerse, TKK yetkili iş müfettişliğini bilgilendirir. TKK, çevre, etkilenen 

topluluklar, kamu ya da çalışanlar (iş, sağlık ve güvenlik veya güvenlik) üzerinde önemli bir 

etkisi olan veya olması muhtemel olan proje ile ilgili herhangi bir olay veya kaza hakkında 3 

gün içinde Dünya Bankası'nı bilgilendirecektir. Bu tür olaylar arasında grevler veya diğer işçi 

protestoları, ciddi işçi yaralanmaları veya ölümleri, topluluk üyelerine proje kaynaklı 

yaralanmalar veya mülk hasarları yer alabilir. TKK olay ve düzeltici faaliyet hakkında bir rapor 

hazırlayacak ve etkinliğin 30 takvim günü içinde Banka'ya sunacaktır. 
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VIII. İSTİHDAM YAŞI 

84. Bu projedeki asgari çalışma yaşı 18 olacaktır. Ulusal mevzuat ve TKK politikaları 

çocuk işçiliğini yasaklamaktadır. Yasaya göre, 15 yaşın altındaki çocukların çalıştırılması 

yasaktır. 18 yaşın altındaki çocukların belirli tehlikeli işler ve gece vardiyası gerektiren işler 

için çalıştırılması da yasaktır. Potansiyel proje faydalanıcılarının (toplum çalışanları) profil 

oluşturma aşamasında yaşları doğrulanacaktır. Bu, potansiyel topluluk çalışanlarının doğum 

belgesi, ulusal kimlik kartı, pasaport, sürücü ehliyetleri, GKaS kimlik kartı veya Türk hükümeti 

tarafından kabul edilen diğer herhangi bir belgeyi içeren resmi belgeleri sağlamasını 

gerektirecektir. 

85. Buna ek olarak, AÇSHB tarafından Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Ulusal 

Programı (2017-2023) 2017 yılında yürürlüğe girmiş ve ilgili kurum / kuruluşlar, sosyal 

ortaklar ve STK'lar ile işbirliği içinde uygulanmıştır. Programda öncelikli hedef gruplar 

“Sokaklarda Çalışma”, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışma” 

ve “Aile İşletmeleri Hariç Mobil ve Geçici Tarımsal İşlerde Çalışma”; 18 yaşın altındaki 

çocukların bu alanlarda çalışması özellikle yasaktır. 

86. Proje kapsamında, aşağıda belirtilen önleme tedbirleri alınacaktır: 

 Tarım işletmelerine yönelik eğitimler, çocuk işçiliğinin zararlı yönleri ve çocuk 

işçiliğinin yasaklanmasına ilişkin ulusal mevzuat hakkında bilinçlendirme 

oturumlarını içerecektir. 

 Eğitimler yaş doğrulama prosedürünü içerecektir. 

 TKK, anonim raporlar da dahil olmak üzere çocuk işçiliğini bildirmek için 

kullanabilecekleri şikayet mekanizmaları hakkında tarım işletmelerini ve çalışan 

çalışanları bilgilendirecektir. 
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 Çiftçilerle yapılan sözleşmeler (sözleşmeli üretim), çocuk ve zorla çalıştırmanın 

yasaklanmasına ilişkin hükümleri ve çocuk veya zorla çalıştırma kullandıkları takdirde 

uygun cezai hükümleri içerecektir. 

 ACC, çocuk işçiliğine katılmadıklarını izlemek için tarım işletmelerine periyodik 

denetim ziyaretleri gerçekleştirecektir. 

 PUB'da tam zamanlı bir Sosyal Koruma Uzmanı istihdam edilecektir. 

 İçişleri Bakanlığı, çocuk işçiliğini bildirmek için kullanılabilecek 155 polis ve 156 

jandarma acil servis hattını içeren yardım hatlarını işletmektedir. 

87. Proje tarafından finanse edilen faaliyetlerde asgari yaşın (18 yaş) altında bir çocuğun 

bulunduğu tespit edilirse, çocuğun yüksek yararı göz önünde bulundurularak çocuğun 

istihdamını veya katılımını sorumlu bir şekilde derhal feshetmek için önlemler alınacaktır. 

Buna ek olarak, proje bir çocuğu Ulusal Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Programı (2017-

2023) kapsamında çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik bir görevle ulusal 

kurumlardan destek almaya yönlendirecektir. Bu kurumlar Çalışma, Aile ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Ulusal İstihdam Servisi (İŞKUR), KOSGEB'dir. Çocuğu eğitim 

sistemine dahil etmek ve / veya İŞKUR ile mesleki eğitim ve 15-18 yaş arasındaki gençlerin 

çalışmasına izin verilen işlere yerleştirilmesini kolaylaştırmak için çaba gösterilecektir. 

88. Türkiye Hükümeti, 21.03.2016 tarihinde “Mevsimlik Tarım İşçileri ile Göçebe ve Yarı 

Göçebe Ailelerin Çocuklarının Eğitimine Erişim” başlıklı 2016/5 sayılı Genelge'yi 

yayınlamıştır. Genelge ile zorunlu okul çağındaki öğrenciler için, hasat döneminde aileleriyle 

birlikte göç eden, göç ettikleri yerlerde okula erişimini kolaylaştıracak düzenlemeler 

yapılmıştır. Öğrenci, ikamet adresinden bağımsız olarak, geldikleri en yakın okula kabul edilir. 

Ayrıca, bulundukları yerin okula uzaklığı göz önünde bulundurulduğunda, okullara erişim için 

sağlanan ulaşım araçlarından ve diğer eğitim modellerinden faydalanmak mümkündür. 

Öğrencilerin eğitim eksikliklerinin üstesinden gelmek için telafi eğitimi veya yaz okulu gibi 

farklı modeller vardır. Öğrencilerin takibi için İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde 

Mevsimlik Tarım İşçisi Takip Ekipleri kurulmuştur. Bu ekipler çalışmalarını her yıl Haziran ve 

Aralık aylarında rapor eder ve Milli Eğitim Bakanlığına gönderir. Buna ek olarak, ekipler çocuk 

işçiliği konusundaki farkındalıklarını artırmak amacıyla öğrencileri tanımlar ve aileler, tarım 
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aracıları ve toprak sahipleri için bilinçlendirme faaliyetleri için evlere / çadırlara ziyaretler 

düzenler. 
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IX. SÜRE VE ŞARTLAR 

89. TKK’nın çalışma hüküm ve koşulları, ulusal mevzuat ve TKK İK politikalarının 

hükümlerine tabidir. TKK çalışanlarına, ulusal mevzuatta (yani fazla mesai, ücretli yıllık izin, 

aile izni, hastalık izni, ücretsiz izin, analık ve babalık izni vb.) belirtilen tüm sosyal haklar ve 

sosyal haklar sağlanmaktadır. Ulusal mevzuatta izin verilen maksimum haftalık çalışma süresi 

45 saattir. PUB ekibi üyeleri, eğitmenler, danışmanlar ve bilişim şirketleri (doğrudan ve 

sözleşmeli işçiler) gibi sözleşmeli organların çalışanları ulusal mevzuat hükümlerine tabidir. 

Topluluk çalışanları çoğunlukla mevsimsel olarak devreye girecek ve sezon boyunca tam 

zamanlı olarak çalışacaklardır. Projede, yıl boyunca tam zamanlı istihdam edilecek birtakım 

toplum çalışanlarının olması muhtemeldir. Bu tür işçiler seralarda istihdam edilecektir. Tüm 

topluluk çalışanları (hem sezon boyunca tam zamanlı çalışanlar hem de yıl boyunca tam 

zamanlı çalışanlar), ulusal mevzuatın gerekliliklerini karşılayan hüküm ve koşullara göre işe 

alınacaktır (Türk Anayasası, 4857 sayılı İş Kanunu) ve ÇSS2. 

90. Doğrudan ve sözleşmeli işçiler için ücretler, çalışma saatleri, azami çalışma saatleri, 

yıllık izinler ve diğer hak ve menfaatler geçerli olacaktır. Sözleşmeli işçilerin hak ve 

menfaatlerine ilişkin olarak, firmalar ve TKK arasındaki sözleşmeler ulusal mevzuata uygun 

olacaktır. Ancak, danışmanlık firmaları bu İYP'nin sözleşmeli işçiler için geçerli olmasını 

sağlamaktan sorumlu olacaktır. 
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X. ŞİKAYET VE DÜZELTME MEKANİZMASI (ŞDM) 

X.I Mevcut ŞDM 

91. TKK, çalışanları, ortakları ve müşterileri için sunulan ürün ve hizmetler hakkında 

mevcut bir şikayet mekanizmasına sahiptir ve tüm şikayetler TKK yardım hattı (# 444 48 55) 

aracılığıyla gönderilmektedir (bkz. Ek 1). Ayrıca, proje çalışanlarının cinsel sömürü ve CTŞ 

dahil işyeri endişelerini dile getirmelerini sağlamak için çalışanların şikayet mekanizması 

oluşturulacaktır. Yeni şikayet mekanizmasının içeriği ve prosedürleri aşağıda ayrıntılı olarak 

verilmiştir. 

X.II Proje için Geliştirilen ŞDM 

92. Proje kapsamında, Tarım Kredi Çağrı Merkezi'nin mevcut Şikayet ve Düzeltme 

Mekanizması (ŞDM), Proje kapsamında istihdam edilecek çiftçilerin ve işçilerin (doğrudan, 

sözleşmeli ve topluluk çalışanları) şikayetlerini ve taleplerini toplamak ve değerlendirmek 

için projenin özel ihtiyaçları doğrultusunda uyarlanacaktır. Dil bariyerini önlemek için 

mekanizma Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde kurulacaktır. Doğrudan, sözleşmeli ve 

toplum çalışanlarının endişelerini ve şikayetlerini resmi olarak dile getirmeleri ve 

gerektiğinde gizli bir şekilde iletebilmeleri için şikayet mekanizması kurulacaktır. 

93. İşçilerin şikayet mekanizması şunları içerecektir: 

 Çağrı Merkezi, yorum / şikayet formu, öneri kutuları, e-posta, web sitesi gibi 

şikayetleri alma prosedürü 

 Şikayetlere cevap vermek için öngörülen zaman dilimleri 

 Şikayetlerin zamanında çözülmesini kaydetmek ve izlemek için bir kayıt 

 Şikâyetlerin çözümünü almak, kaydetmek ve izlemek için sorumlu bir 

departman 
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 Şikâyet kategorileri (çalışma koşulları, mali, çocuk / zorla çalıştırma), yasal 

konular (taciz / soygun, vb.) Ve bunları etkin bir şekilde ele almak için 

şikayetleri, şikayetleri ve endişeleri kategorize eden diğer konular. 

 Tüm proje çalışanlarına verilecek olan personel teşvik eğitimlerinde işçi şikayet 

mekanizması açıklanacaktır. Mekanizma aşağıdaki ilkelere dayanacaktır: 

 Süreç şeffaf olacak ve çalışanların endişelerini dile getirmelerine ve şikayetleri 

dile getirmelerine izin verecektir. 

 Şikayetleri dile getirenlere karşı hiçbir ayrımcılık yapılmayacak ve herhangi bir 

şikayet gizli tutulacaktır. 

 Anonim şikayetler, kökenleri bilinen diğer şikayetler gibi eşit muamele 

görecektir. 

 Yönetim şikayetleri ciddiye alacak ve buna karşılık olarak zamanında ve uygun 

önlemleri alacaktır. 

94. Şikayet mekanizmasının varlığı hakkında bilgi, ilan panoları, “öneri / şikayet 

kutuları”, çağrı merkezi, eğitim sırasında duyurular, seminerler, toplantılar, erişim bağlantısı 

aracılığıyla tüm proje çalışanlarına (doğrudan, sözleşmeli ve topluluk) sunulacaktır. proje 

web sitesinin ana sayfasında, toplum çalışanlarına, sosyal medyaya ve diğer araçlara 

dağıtılacak olan basılı materyalleri projelendirin. Proje şikayet mekanizması, proje 

çalışanlarının yasalar uyarınca mevcut diğer adli veya idari yolları kullanmalarını 

engellemeyecektir. 

95. Proje şikayet mekanizması Proje Etkinliğinin (Effectiveness) bildirilmesi ile 

oluşturulacaktır. 

X.III Proje ŞDM Prosedürleri 

96. TKK Çağrı Merkezi (444 48 55) aracılığıyla alınan şikayetler PUB'a yönlendirilecek 

ve e-posta, web sitesi, yorum / şikayet formu, öneri kutuları, bölgesel sendikalar ve birim 

kooperatifler aracılığıyla alınan diğer şikâyetler PUB Ekibi tarafından işlenecektir. Bireylerin 

şikayetlerini değerlendirme süreci 15 iş günü olacaktır. Şikayetlerin değerlendirilmesi 

sistematik, şeffaf, erişilebilir ve nesnel olacaktır. 
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97. Proje Direktörü, Proje Yöneticisi, İletişim Uzmanı, Saha Koordinatörü, Sosyal Koruma 

Uzmanı ve diğer PUB üyeleri alınan şikayet ve düzeltmelerden sorumlu olacaktır. 

X.III.I Proje ŞDM Akışı 

Şikayet Alma 

98. Şikayetler, aşağıda listelenen kanallar aracılığıyla veya TKK Birimleri (Bölge Birliği, 

Birim Kooperatifler) ile yüz yüze görüşmeler yoluyla gönderilir. 

 444 48 55 Müşteri İlişkileri 

 TKK web sitelerinde bulunan şikayet formları, sosyal medya platformları 

 info_frit@tarimkredi.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

 Sözleşmeli Tarım Modülündeki şikayet formları 

99. Herhangi bir kanaldan alınan şikayetler Proje BT sistemine girilecek ve tek bir 

noktadan değerlendirilecektir. PUB Ekibindeki İletişim Uzmanı, şikayeti dikkate alacak ve 

şikayeti sorumlu kişiye (finans uzmanı, saha uzmanı vb.) Ve / veya birime (TKK, yasal 

organizasyon vb. Herhangi bir birime) şikayetin türüne göre yönlendirecek ilk kişidir. Ayrıca, 

şikayet, iletişim uzmanı veya iletişim uzmanı tarafından yönlendirilen diğer personel 

hakkında daha fazla bilgi gerekirse, şikayet sahibine sorulacaktır. Tüm bilgiler toplandıktan 

sonra, sorumluluklar şikayeti gidermek için büyük çaba gösterecek ve 15 iş günü içinde 

çözecektir. Prosedürün nihai sonucu, daha fazla değerlendirme için BT sistemine de 

kaydedilecektir. 

İnsanlarla Bağlantı Kurma 

100. Şikayet PUB tarafından alındıktan sonra, İletişim Uzmanı tarafından ek bilgi almak 

için şikayet kaynağı ile temasa geçilecektir. Çalışma saatleri dışında alınan şikayetler ilk iş 

günü içinde değerlendirilir. Şikayetlerin giderilmesinin 15 iş günü içinde gerçekleştirilmesi 

hedeflenmektedir. 

Şikayetin Düzeltilmesi ve Kişilerin Bilgilendirilmesi 

101. PUB kısa sürede şikayetleri gidermeyi amaçlamaktadır. Her bir kişinin şikayetleri adil 

ve objektif ve yaklaşımla değerlendirilir. Her koşulda, şikayetler tüm uygun çözümler 

denenene kadar takip edilir. Kişiye karar hakkında bilgi verilecek ve geri bildirim istenecektir. 

Sonuçlara göre, şikayet davası “çözülmüş-memnun değil” veya “çözülmüş-memnun” olarak 

kapatılacaktır. Şikayet kaynağı çözüm hakkında bilgilendirilemez ve ondan herhangi bir geri 
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bildirim alınamazsa, kayıt “ulaşılamaz” olarak kapatılır. Ayrıca, Proje'de anonim şikayetler ele 

alınacaktır. 

102. Kadın işçilerin sömürü ve cinsel istismar, işyerinde CDŞ (cinsiyete dayalı şiddet) ve 

haksız muamele de dahil olmak üzere sömürülmesine ilişkin şikayetlerde harekete 

geçilmesine öncelik verilecektir. Proje Yöneticisi, Saha Koordinatörü, Sosyal Koruma Uzmanı 

ve İletişim Uzmanı, uygun olduğu şekilde, herhangi bir hakkın ihlal edildiğine inanmak için 

gerekçenin bulunduğu durumlarda uygun önlemleri almakla yükümlüdür. Uygun tayin edilen 

yetkililer, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet olaylarıyla ilgili soruşturmalar ve bu tür 

soruşturmalar sonucunda alınan önlemler hakkında bilgilendirilecektir. 

 Tüm şikâyetler ve geri bildirimler adil ve nesnel bir yaklaşımla ele alınacaktır. 

Şeffaflık ve erişilebilirlik de bu düzeltme mekanizmasının iki temel kaygısıdır. 

 Ayrıca, şikayet ve geri bildirimlerin sayısı, sıklığı, konuları analiz edilecek ve ilgili 

birimlere ve idari seviyeye periyodik olarak raporlanacaktır. 

 Bu ayrıntılı raporlara dayanarak, en sık ele alınan konular tespit edilmekte ve 

iyileştirme faaliyetleri başlatılmaktadır. 
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XI. YÜKLENİCİ YÖNETİMİ 

103. Proje içinde proje hedeflerine ulaşmak ve proje faaliyetlerini uygun şekilde 

yönetmek için çeşitli hizmetler sunulacaktır. Bu hizmetler, yazılım geliştirme, BT altyapısı 

geliştirme, sunucu ve veritabanı yönetimi, eğitim uygulama planı ve eğitim belgeleri 

hazırlama, çevrimiçi eğitim modülü geliştirme, yatırım planlama, tarlalardaki işçileri kontrol 

etme gibi saha çalışmalarıdır. 

104. Yüklenicilerin seçim sürecinde, ihale belgelerinde tamamlanmış önceki işler, 

önceki deneyim, yüklenicinin insan kaynaklarının niteliği, sağlık ve güvenlik konularına uyum, 

çocuk işçiliği ile ilgili alınacak önlemler ve zorla çalıştırma gibi çeşitli kriterler belirtilecektir. 

Seçim kriterlerine göre, en iyi uyanlar yüklenici olarak seçilecektir. 

105. Hizmetlerin uygulama aşamasında, PUB yüklenicilerin ofislerine ve / veya işin 

yapıldığı yere planlı ve plansız ziyaretler organize edecektir. Bu ziyaretlerde kaydedilen 

ilerleme, sağlık ve güvenlikle ilgili konular ile çocuk ve zorla çalıştırılan istihdam durumu 

gözlenecektir. Herhangi bir anlaşmazlık tespit edilirse, tedarikçiye anlaşmazlığı önlemek için 

20 takvim gününden fazla bir süre bildirilmez. Anlaşmazlık 20 takvim gününden sonra da 

devam ederse, tedarikçi ile anlaşma feshedilecektir. 
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XII. TOPLUM ÇALIŞANLARI 

106. Toplum Çalışanları, Proje tarafından finanse edilen ve / veya Bileşen 1 kapsamında 

Proje tarafından finanse edilen İBE programına katılacak olan mülteci ve Türk vatandaşı olan 

ve resmi olarak kayıtlı olan işverenler tarafından çalıştırılan tam zamanlı, yarı zamanlı, geçici 

ve mevsimlik işçilerdir. Toplum çalışanları tarımsal üretim ile ilgili çalışmalar yapmakla 

meşgul olacaklardır. Proje kapsamında, saha çalışanları ve Türk Kızılay potansiyel toplum 

çalışanlarını tespit etmede rol alabilirler. Profilleme prosedüründen sonra potansiyel toplum 

çalışanları sosyal yaşam becerisi ve teknik beceri eğitimlerine katılacaklardır. Profil 

oluşturma prosedürü, yasal belgeler tarafından desteklenen yaş doğrulamasını içerecektir. 

Bu, toplum çalışanları arasında olası çocuk işçiliği risklerini önleyecektir. 

107. Çiftliklerde ihtiyaç duyulan iş esas olarak mevsimlik işlerden oluşur, bu nedenle 

toplum çalışanları sadece üretim sezonunda tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Buna 

ek olarak, seralarda istihdam tam zamanlı olacaktır. Ve bu tip istihdam 4857 sayılı İş 

Kanununa göre düzenlenecektir. Tüm topluluk işçilerinin hakları bir tarım işçisi sözleşmesi 

ile korunacaktır (bakınız Ek 2). 

108. İşverenin büyüklüğü ve niteliğine bakılmaksızın, toplum çalışanları için aşağıdaki 

hüküm ve koşullar geçerlidir: 

 Topluluk çalışanlarına, istihdamlarının hüküm ve koşulları veya erişilebilir dilde 

(Mülteciler için Arapça dahil) OJT hakkında bilgi içeren yazılı sözleşmeler 

sağlanacaktır. Bir topluluk çalışanı, imzalanan sözleşmenin bir kopyasını tutacaktır. 

 Yazılı dokümantasyona ek olarak, dokümantasyonu anlamakta güçlük çekebilecek 

çalışanlara koşulların ve çalışma koşullarının sözlü bir açıklaması yapılacaktır. 

 Topluluk çalışanları, asgari olarak aylık bir aylık asgari ücret alacaktır. 

 

Bölüm 

12 



 

 

45 

 Ücret sübvansiyon programı ayrıca, istihdam süresi boyunca veya İş Başında Eğitim 

programı için çalışanların tazminatı ve sağlık sigortası için de ödeme yapacaktır. 

 Düzenli çalışma saatleri haftada 40 saattir. Fazla mesai ek uzatma tazminatına tabi 

olacak ve yıllık 270 saatlik sınır dahilinde olacaktır. Bir toplum çalışanı, fazla mesai 

dahil günde en fazla 10 saat çalışabilir. 

 Topluluk çalışanları işin niteliğine bağlı olarak haftada beş ile 6 gün çalışacaktır. 

 Topluluk çalışanları, çalışma süresinden sonraki 7 gün içinde en az 24 saat aralıksız 

dinlenme hakkı kazanacaktır. 

 Ulusal iş sağlığı ve güvenliği ve iş kanunu, topluluk çalışanları için geçerli olacak ve 

sözleşmede bu şekilde öngörülecektir. Ulusal hukukun 50'den az çalışanı olan tarım 

işletmelerinde çalışan işçiler için geçerli olmadığı durumlarda, bu iş yönetimi 

prosedürü ve ÇSS2 hükümleri uygulanacaktır. 

 Minimum çalışma yaşı 18 olacaktır. 

 Topluluk çalışanlarının katılımı, ayrımcılık yapmama ve fırsat eşitliği ilkelerine 

dayanacaktır. İstihdam ilişkisinin işe alım, tazminat, çalışma koşulları ve çalışma 

şartları, eğitime erişim, terfi veya istihdamın sona erdirilmesi gibi herhangi bir yönü 

konusunda ayrımcılık yapılmayacaktır. 

 İşe alım prosedürleri etnik köken, ırk, din, cinsiyet, engellilik, siyasi inançlar ve İş 

Kanunu'nda yer alan diğer gerekçelerle ilgili olarak şeffaf, kamuya açık ve ayrımcı 

olmayan nitelikte olacaktır. 

 İşe alımdan önce açık iş tanımları verilecek ve her yazı için gerekli beceriler 

açıklanacaktır. 

109. Toplum çalışanları, Bölüm 10'da (Şikayet Mekanizmaları) belirtildiği gibi, tüm proje 

çalışanları için uyarlanacak olan çalışanların şikayet mekanizmasına erişebileceklerdir. 

Şikayet mekanizmasına telefon, e-posta (info_frit@tarimkredi.org.tr) ve proje web sitesi 

üzerinden erişebilirler. Ayrıca şikâyetlerini saha çalışanlarına ve TKK Bölge Birliklerine sözlü 

olarak sunabilirler. 

110. PUB ve saha uzmanları, topluluk çalışanlarının faaliyetlerini takip etmekle ve 

topluluk çalışanlarını izlemek ve harcanan çalışma saatlerini izlemekle sorumlu olacaklardır. 
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XIII. BİRİNCİL TEDARİK ÇALIŞANLARI 

111 PUB, Bileşen 2 kapsamındaki mal / ekipman tedariklerini denetleyecektir. Birincil 

tedarikçiler tarımsal ekipman ve makine üreten şirketler olacaktır. Bu sektörlerin çocuk 

işçiliği ve zorla çalıştırma gibi önemli riskler içerdiği bilinmemektedir. 

112. Yerel tedarikçilerin devreye gireceği durumlarda, PUB, tedarikçilerin çocuktan veya 

zorla çalıştırılmasından veya işçiyi ciddi güvenlik sorunlarına maruz bırakma konusunda 

önemli riskler olup olmadığını belirlemek için gereken titizlik prosedürünü uygulayacaktır. 

113. Yabancı tedarikçilerin tedarik edileceği durumlarda, PUB tedarik sürecinde 

tedarikçinin bu konulardan herhangi biri için suçlanıp suçlanmadığını veya yaptırımları olup 

olmadığını ve çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve güvenlikle ilgili kurumsal gerekliliklerini 

sorgular. Çocuk ve zorla çalıştırma ve güvenlikle ilgili herhangi bir risk varsa, TKK ekipman 

alımı için Dünya Bankası'nın belgelerini kullanacak ve bu da uygunsuzlukların giderilmesini 

de kapsamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm 

13 



 

 

47 

EK I 

 

MEVCUT TKK ŞİKAYET VE DÜZELTME MEKANİZMASI 

 

ACC Çağrı Merkezi 

  TKK aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek üzere Tarım Kredi Çağrı Merkezini 

(444 48 55) kurdu; 

• Ortak çiftçilere ve diğer müşterilere sunulan ürünler ve hizmetler hakkında geri bildirim 

almak, 

• Kurum ve yan kuruluşlar tarafından sunulan ürün ve hizmetler hakkında bilgi vermek, 

• Yeni ortaklar kaydetmek, 

• Aktif olmayan ortaklarla iletişime geçerek geri dönüşleri sağlamak, 

• Özel pazarlama faaliyetlerini yürütmek, 

• Kurumsal imajı, güveni ve ortak memnuniyetini artırmak, 

• Etkin müşteri ilişkileri yönetimi oluşturmak. 

 

  Ortakların ve diğer müşterilerin çağrı merkezine gelen bilgi talebi, talep ve 

şikayetleri ile ilgili gelen çağrılar öncelikle müşteri temsilcileri tarafından cevaplanmakta ve 

çözüme kavuşturulmaktadır. Temsilcinin kesinleştiremediği çağrılar, E-Koop sistemindeki 

"Müşteri İlişkileri" modüle yoluyla takip edilir. Yanıt veren birim / kişi, söz konusu çağrıyı 

modül aracılığıyla görür ve çağrının konusu için önerilen çözünürlüğü sağlamak üzere 

müşteri temsilcisine bir geri dönüş sağlar. Buna ek olarak, çağrı birimleri tarafından TKK 

Birimleri tarafından talep edilen ve sonuçları talep eden birime bildirilen çeşitli konularda 

harici çağrılar yapılabilir. 

Bu mevcut şikayet mekanizması Bölüm 10'da sunulduğu gibi geliştirilecektir. 

 

 

EKLER 
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EK II 

 

MEVSİMSEL TARIM İŞİ SÖZLEŞMESİ 

(ÖRNEK) 

İsimleri ve adresleri kendi özgür iradeleriyle ve aşağıda belirtilen şartlar altında yazılmış 

İşveren ile Çalışan arasında Mevsimlik Tarım İşleri Sözleşmesi imzalanmıştır. 

iŞVERENİN 

Ad Soyad : 

Kimlik Numarası: 

Adres  : 

 

İŞÇİNİN 

Ad Soyad : 

Kimlik Numarası: 

Adres  : 

A. İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

İşin ve çalışanların yönetimi İşverenin sorumluluğundadır. İşveren ve temsilcisi sözleşmeyi 

tüm hükümlerinde uygular. İşveren, sözleşmenin uygulanması veya diğer konularla ilgili 

olarak işçilerin şikayetlerini değerlendirir ve yanıtlar; uygulamada hata olup olmadığını 

düzeltir. 

1- ÜCRET 

İşveren tarafından işçiye verilecek ücret (Türkiye Asgari Ücreti esas alınarak); 

a) Günlük / haftalık / aylık …… TL. 

b) Parça esasına göre ……………… .. TL. 

c) Diğer ……………………………….… TL. 

2- GÜNLÜK ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ 

 Mevsimsel çalışma koşullarına uygun olarak, çalışma saatleri, haftalık başlangıç ve bitiş 

saatleri ve yasal mola süreleri, çalışma saatlerinin haftada 40 saat ve günde 10 saat olarak 

sabit kalması şartıyla yerel çalışma saatleri, yerel adetler ve gelenekler dikkate alınarak 

EKLER 
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İşveren tarafından belirlenir. Bunlar İşveren tarafından işçilere duyurulur ve zaman 

çizelgeleri sağlanır. 

Bu anlaşma ile belirlenen 40 saatlik haftalık çalışma süresini aşmak fazla mesaidir. Fazla 

mesai süreleri, saat başına günlük ücret miktarı% 50 artırılarak ödenir. 

3- DİĞER 

İşveren; 

•  İşçilere peşin ödeme yapacak / yapmayacaktır. 

• İşçilere, iklim koşulları, afetler ve benzeri sebeplerden dolayı çalışmadıkları için 

ödeme yapamayacaklar. 

• İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini ve iş kazaları ve hastalıklarına karşı her 

türlü tedbiri alır. 

• Çalışanın bordrosunun ve çalışana ödenen ücretin kaydını tutar. 

• Her çalışanı resmi olarak istihdam eder ve sosyal güvenlik prim ödemeleri yapar 

• Çalışanın çalışma günleri için zaman çizelgelerinin kaydını tutacaktır. 

• Bu sözleşmeye ve diğer çalışanların tüm çalışanlarının sağlığını, güvenliğini ve 

refahını koruma şartları dahil olmak üzere yürürlükteki tüm yasalara, 

düzenlemelere ve diğer gerekliliklere uyacaktır 

• Güvenli bir çalışma ortamı sağlayacaktır 

• 18 yaşın altındaki kişileri çalıştıramaz 

• Tüm işçilere eşit ve adil davranır. Erkekler ve kadınlar eşit iş için eşit ücret alırlar. 

B. İŞÇİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 

1. Kişi, İşveren tarafından belirlenen misyon ve vizyon doğrultusunda tecrübe ve 

mesleki bilgiye sahip tarım işçisi olarak çalışacaktır. İşçi bunu kabul etti. 

2. İşveren veya temsilcisi tarafından belirtilecek çalışma yerleri, işverenin tarım 

arazisi sınırları dahilinde işverenin kararına göre çalışma yeridir. 

3. Çalışanlar…. / .... / ………. 

4. Çalışanlar, arazi, ekin, tarım araçları ve ekipmanlarına zarar gelmesini önlemek 

için gerekli özeni gösterecek ve İSG eğitimlerine katılacaktır. 

5. İşçiler, işbu sözleşmenin konusu işveren tarafından devam ettiği müddetçe 

geçerli bir mazeret olmadan işi bırakıp başka bir işyerinde çalışamazlar. 
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6. Çalışanlar, bu Sözleşmeye ve diğer Yüklenicinin Personelinin ve diğer herhangi bir 

kişinin sağlığını, güvenliğini ve refahını koruma gereklilikleri de dahil olmak üzere 

yürürlükteki tüm yasalara, düzenlemelere ve diğer gerekliliklere uyacaktır. 

7. Sözleşmede yer almayan diğer hususlara İş Kanunu hükümleri uygulanır (çalışma 

saatleri, izinler vb.) 

 

Bu sözleşme üç / dört nüsha olarak düzenlenir ve taraflardan biri yükümlülüklerinden birini 

yerine getirmezse ……………………… mahkemeleri / icra daireleri yetkilidir. 

  

 

  

 

iŞVEREN 

Ad Soyad : 

Tarih  : 

İmza  : 

 

İŞÇİ 

Ad Soyad : 

Tarih  : 

İmza  : 
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