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Referans No: CS-C3.1-13
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi’nin giderlerine
yönelik Dünya Bankası ile bir ikraz anlaşması imzalamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Yatırım
Programında 2011H01-1413 proje numarası ile tanımlanan Türkiye Güvenli Okullaşma ve Uzaktan
Eğitim Projesinde bireysel danışmanlık hizmetlerine yönelik sözleşme kapsamındaki uygun ödemeler
için fonların bir dilimini kullanmayı planlamaktadır.
MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) projenin farklı birimlerinde proje
süresince tam zamanlı istihdam etmek üzere, Çevre Uzmanı pozisyonu için, uygun bireysel
danışmanları ilgilerini göstermeye davet etmektedir.

Çevre Uzmanı:
Bahsi geçen personelin iş tanımı özetle; projenin Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesinin
(ÇSÇ) Çevresel ve Sosyal Standartlarının (ÇSS) gereksinimlerine uygun olarak uygulanmasını ve
Proje’nin çevresel ve sosyal boyut ve etkinliklerinin sürekli geliştirilmesini sağlamaktır. Danışman,
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışacaktır. Hizmetlerin süresi 24
ay olarak öngörülmekte olup, bu sürenin bitiminde, Danışman ile yapılmış olan sözleşme,
Danışman’ın performansına ve iş gerekliliklerine bağlı olarak uzatılabilecektir.
Danışman tarafından gerçekleştirilecek görevlerin detaylı listesi aşağıdaki gibidir:
1. Stratejik planlama, çalışma programı ve projenin çevresel ve sosyal strateji ve faaliyetlerinin
izlenmesinde YEGİTEK'i desteklemek,
2. Projenin Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesine (ÇSYÇ) uygunluğunu sağlanmak,
3. Proje çalışanları için iş sağlığı ve güvenliği (İSG) önlemlerinin uygulanmasını sağlamak,
4. Proje kapsamında işe alınan danışmanların ve yüklenicilerin ulusal istihdam, sağlık ve
güvenlik kanunlarına ve ÇSYÇ'ye uymasını sağlamak için ilgili mevzuat çerçevesinde Proje
Uygulama Birimini desteklemek;
5. Proje İşletme Kılavuzunun ilgili bölümlerinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere, potansiyel
olumsuz çevresel ve sosyal etkileri en aza indiren ve Projenin potansiyel olumlu faydalarını en
üst düzeye çıkaran tasarım ve uygulama çözümlerini teşvik etmek;
6. ÇSYÇ hükümlerinin uygulanmasına ilişkin proje ilerleme raporlarını izlemede ve girdi
sağlamada Proje Uygulama Birimini desteklemek;
7. Geçerli tüm ÇSÇ standartlarına ve ihale dokümanlarının gerekliliklerine uyumu sağlamak
için Proje Uygulama Birimi yönetimine ve personeline rehberlik etmek;
8. Yürürlükteki tüm ÇSÇ standartları ve gerekliliklerine uyumu sağlamak ve proje
yatırımlarının (okul seviyesi dahil) yerinde izlenmesini sağlamak için Proje Uygulama Birimi
yönetimine ve personeline rehberlik etmek;
9. Proje Uygulama Birimi yönetimine ve personeline, özellikle paydaşların ve yararlanıcıların
katılımıyla araştırma ve veri toplama faaliyetlerini desteklemeleri için rehberlik etmek;

10. Çevresel ve sosyal yönlerin şu İş Tanımlarına dahil edilmesini sağlayacaktır (a) alt bileşen
1.2 kapsamında BT altyapısının genişletilmesi için Fizibilite Çalışması ve (b) Proje'nin 2.
Bileşeni kapsamındaki fizibilite çalışması için nihai İş Tanımına Ar-Ge Programı tarafından
desteklenecek faaliyetler için dahil edilmesini sağlamak.
11. ÇSYÇ altında belirtilen ilgili faaliyetlerin sahaya özel Çevresel ve Sosyal Yönetim
Planlarının hazırlanmasını desteklenmek;
12. Hazırlanan belgelerin, özellikle de ÇSYP'lerin Dünya Bankası gerekliliklerini karşıladığına
ve açık, uygulanabilir ve uygun olduğunu onayladığına dair genel bir kalite güvence işlevi
gerçekleştirmek;
13. ÇSYÇ ve Paydaş Katılım Planı ile ilgili danışma ve bilgilendirme faaliyetlerini
gerçekleştirmek;
14. Banka projenin uygulanması sırasında PUB ile karşılıklı olarak anlaşabilirse, ÇSYP'leri
önceden gözden geçirmek;
15. İzleme ve değerlendirme (İ & D) faaliyetlerinden, proje faaliyetleri, çıktıları ve sonuçlarına
ilişkin ilerlemeyi denetlemekten sorumlu olmak;
16. ÇSTP taahhüdü uyarınca, proje uygulamasına ilişkin üç aylık raporları Banka'ya sunmak;
17. Proje uygulaması boyunca yüklenicileri denetlemek;
18. Tüm küçük yenileme çalışmalarının, hazırlanan sahaya özgü ÇSYP'lere uygun olarak
yürütülmesini sağlamak;
19. Sahaya özgü ÇSYP'lerin yapım işi ihale dokümanlarına ve sözleşmelerine dahil edilmesini
sağlamak;
20. Veri merkezinin hem İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve ilgili yönetmeliklerine hem de
Dünya Bankası Grubu'nun ÇSG Kılavuzlarına uygun olarak işletileceğinden emin olmak;
21. Uygun olduğu şekilde bir Elektronik Atık Yönetim Planının geliştirilmesi yoluyla veri
merkezinin ulusal mevzuata ve Dünya Bankası Grubu’nun referans verdiği, uluslararası iyi
sektör uygulamalarına (GIIP'lere-Good International Industry Practices)uygun olarak
işletileceğinden emin olmak(alt bileşen 1.2 kapsamındaki fizibilite çalışmaları kapsamında);
22. http://yegitek.meb.gov.tr/web adresinde verilen İş Tanımı Belgesi kapsamında verilen diğer
nitelikli görevleri yerine getirmek.
Seçim kriterleri şunları kapsar:
1. Çevre veya inşaat mühendisliği, iş sağlığı ve güvenliği veya ilgili alanlarda lisans veya üstü
dereceye sahip olmak,
2. Çevre yönetimi, çevre sorunlarının önceliklendirilmesi, araçlar ve metodoloji geliştirme, iş
sağlığı ve güvenliği konularında en az üç yıllık deneyime sahip olmak,
3. Yerel ve bölgesel deneyimlerde proje yönetimi deneyimine sahip olmak,
4. Çevre yönetimi ve çevresel sürdürülebilirlikte uluslararası standartlar hakkında bilgi ve deneyim
tercih sebebidir,
5. Türkçe ve İngilizce ileri düzeyde konuşma ve yazma becerilerine sahip olmak,
6. Office Suite (Excel, Word, PowerPoint, Outlook) dahil olmak üzere bilgisayar becerilerine sahip
olmak,
7. Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği gibi kuruluşların projelerinde en az 3 yıllık
deneyime sahip olmak,
8. Çevresel ve sosyal durum tespiti, Uluslararası Finans Kuruluşlarının standartları uyarınca risk
yönetimi (yani IFC, WB, EBRD, vb.) hakkında bilgi ve deneyime sahip olmak,
9. Planlama ve analitik düşünme yeteneği gelişmiş, problem çözme becerisi yüksek, hızlı öğrenen
ve kendini geliştirmeye hevesli, iletişim becerileri güçlü ve ekip çalışmasına yatkın olmak.

İlgilenen adayların, Temmuz 2016 tarihinde yayımlanan ve Kasım 2017 ile Ağustos 2018’de
güncellenen IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri’nde yer alan ve Dünya Bankası’nın
çıkar çatışması durumundaki politikasını ortaya koyan 3.14, 3.16 ve 3.17 numaralı
paragraflarını dikkate alması gerekmektedir. Aday, Dünya Bankası’nın Satın Alma
Düzenlemeleri’nde belirtilen Bireysel Danışmanların Seçimi yöntemi (IC) doğrultusunda
seçilecektir.
EK: Çevre Uzmanı Görev Tanımı
Başvurulan pozisyona dair pozisyon adı ve referans numarasının açıkça belirtildiği
Türkçe hazırlanmış özgeçmişlerin en geç 30/09/2020 tarihinde saat 17:00’a (yerel saat)
kadar aşağıda belirtilen adrese e-posta yoluyla veya elden ulaştırılması gerekmektedir.
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