
İş Tanımı 

ÇEVRE UZMANI 

 

Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım 

İstihdamı Desteği 

 

 

Arka Plan 

Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım 

İstihdamı Desteği, Dünya Bankası yönetiminde ve Avrupa Birliği finansmanıyla Tarım Kredi 

Kooperatifleri (TKK) tarafından uygulanan bir projedir. Projenin amacı, seçilen pilot illerde 

mülteciler ve Türk vatandaşlarının sürdürülebilir geçim kaynağı ve istihdam fırsatlarına erişimi 

konusunda desteklemektir: 

 

Hem mülteciler hem de Türk vatandaşları, seçili illerde tarım sektöründe çeşitli istihdam 

engelleriyle karşılaşmaktadır. Söz konusu engeller, kayıtlı tarım istihdamı, yapılandırılmış 

işveren işçi eşleştirme ve mesleki becerilerin yoksunluğuyla ilgilidir. 

 

Proje, çiftlik işlerinden oluşan kayıtlı istihdam hizmetleri yanı sıra kayıtlı istihdam edilebilirliği 

arttırmak amacıyla değer zinciriyle bağlantılı işleri arttırmak amacıyla teknik ve yaşam 

becerileri eğitim program ve yatırımlarını kapsamaktadır. 

 

Proje, Dünya Bankası Çevre ve Sosyal Çerçeve (ÇSÇ) kapsamında hazırlanmış olup 

yürütülecektir. Projenin çevre ve sosyal riskleri, projeye ait ÇSÇ 1, 2, 3, 4, 6 ve 10 olmak üzere 

Çevre ve Sosyal Standart (ÇSÇ) gereklilikleri kapsamında değerlendirilecektir. 

 

Kapsam ve Amaç 

Proje kapsamında, ilgili ÇSÇ gereklilikleri kapsamında projenin yürütülmesine ilişkin çevresel 

risklerin yeterli ve düzenli yönetiminin, proje uygulama sürecinin her aşamasında projenin 

çevresel uyumunun sağlanması, ilgili Çevre ve Sosyal Yönetim Çerçevesinde öngörülen 

projeye ilişkin çevre konularının erken tespiti ve gerekli süreçlerin yürütülmesinden sorumlu 

olacak bir Çevre Koruma Uzmanı görevlendirecektir. 

 

 



Yetkinlik ve Beceriler 

• Çevre Mühendisliği alanında veya çevre bilimleriyle ilgili başka bir alanda en az lisans 

mezunu olmak 

• En az 3 yıl çevre değerlendirme ve yönetiminde deneyim olmak üzere asgari 5 yıl iş 

deneyimine sahip olmak  

• Ulusal çevre mevzuatı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak  

• IFI çevre gereklilikleri/politikaları/standartları (örn: Dünya Bankası, IFC, EBRD) yanı 

sıra sektöre özgü uluslararası sektörel iyi uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak 

tercih sebebidir. 

• İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) deneyimi tercih sebebidir. 

• Çevresel Etki Değerlendirmeleri/Çevre Yönetim Planlarının hazırlanması/uygulanması 

konusunda deneyim tercih sebebidir. 

• Mükemmel iletişim becerileri 

• İngilizce ve Türkçe dilini iyi seviyede konuşmak ve yazmak şarttır 

• Gerekli bilgisayar yazılımlarına hakim olmak (Word, Excel, PowerPoint) 

• Güçlü iletişim becerileri ve ekip ortamında çalışabilmek 

• Seyahat kısıtlaması olmamak 

• Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az bir sene ertelemiş olmak 

• Tarım sektöründe çalışma deneyimi tercih sebebidir  

Görev ve Sorumluluklar 

Çevre Koruma Uzmanı, projenin Çevre ve Sosyal Yönetim Çerçevesi kapsamında 

faaliyetlerini yürütecektir. PUB Çevre Koruma Uzmanı aşağıda belirtilen görevleri yerine 

getirecektir: 

• Teklif edilen alt projelerin incelenerek çevresel ve sosyal risk kategorisinin belirlenmesi 

konusunda PUB ve TKK Üye Kooperatifleri ve/veya TKK Bölge Birliklerine üye 

yararlanıcı çiftçilere yardım etmek;  

• Temel koşulları ve sahaya özgü potansiyel etkileri değerlendirmek için teklif edilen alt 

proje sahalarını ziyaret etmek; 

• Öngörülen çevresel etkiler ve olası azaltma önlemleri yanı sıra yapılacak çevre 

incelemesinin türü hakkında tavsiyelerde bulunmak; alt projeye ait çevre dokümanlarını 

incelemek ve gerektiğinde başvuru sahibi topluluklar ve tasarımcılara tavsiyelerde 

bulunmak; 



• Alt proje teklifleri değerlendirme sürecine katılmak ve tekliflerin çevresel uygunluğu 

ve kabul edilebilirliği hakkında tavsiyelerde bulunmak; 

• Yükleniciler için çevresel uyumun sözleşmelere uygun şekilde sağlanmasını ve 

yüklenicilerin alt projeler için belirlenmiş azaltma tedbirlerinin bilincinde ve bunlardan 

sorumlu olmasını temin etmek. 

• Onaylı alt projeler için, projeye ait Çevre ve Sosyal Yönetim Çerçevesi ve alt projeye 

ait Çevre ve Sosyal Yönetim Planının tüm ilgili paydaşlar (tasarımcılar, yükleniciler, 

yararlanıcı topluluklar) tarafından uygulanıp uygulanmadığı ve nasıl uygulandığını 

tespit etmek amacıyla düzenli çevresel izleme ve gözetim faaliyetleri yürütmek. 

• İzleme ziyaretlerinin sonuçlarını düzenli olarak PUB'a bildirmek, herhangi bir çevresel 

hususu veya uygunsuzlukları derhal tespit etmek ve bunlara ilişkin izlenecek yol 

hakkında tavsiyelerde bulunmak. Bu, yükleniciler ve yararlanıcı topluluklara 

görüşmeler ve ilgili adımlar ve çalışma programının kararlaştırılmasını da 

kapsamaktadır. 

• Diğer PUB personeliyle birlikte, tamamlanan her bir alt projenin tamamlandığını 

onaylamak ve genel çevresel uyum hakkında raporlama yapmak; 

• Tüm tavsiyelerin alt proje tasarım ve saha seçim sürecinin çok erken bir aşamasında 

dahil edilmesini sağlayacak şekilde PUB teknik personeliyle yakın bir iş birliği içinde 

çalışmak; 

• Proje uygulamasına ilişkin PUB'un düzenli ilerleme raporlarına girdi sağlamak ve 

katkıda bulunmak; 

• PUB personeli, TKK'nın diğer ilgili personeli ve tüm potansiyel yararlanıcı 

topluluklarına yönelik farkındalık arttırma/bilinçlendirme/bilgilendirme faaliyetleri 

yürütmek; 

• Gerektiğinde Dünya Bankası Çevre Uzmanlarıyla iş birliği kurmak ve talep üzerine 

çevresel dokümantasyon ve bilgi sağlamak. 

 

Süre 

Çevre Koruma Uzmanı, Projenin kapanış tarihine kadar Projenin tüm süresi için istihdam 

edilecektir. 

 


