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Kısaltmalar
COVID-19

Koronavirus Hastalığı 2019

YEĞİTEK

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Ç&S

Çevresel ve Sosyal

EBA

Eğitim Bilişim Ağı

ÇSG

Çevre, Sağlık ve Güvenlik

ÇED

Çevresel Etki Değerlendirme

ÇSÇ

Çevresel ve Sosyal Çerçeve

ESMF

Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi

ÇSYP

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı

ÇSS

Çevresel ve Sosyal Standart

ETKİM

Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi

AB

Avrupa Birliği

UİEU

Uluslararası İyi Endüstri Uygulamaları

ŞM

Şikâyet Mekanizması

ILO

Uluslararası İşgücü Örgütü

KOSGEB

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

LAYS

Öğrenime Göre Ayarlanmış Okullaşma Yılı

MEBİM

Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi

ODTU

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

ÇŞB

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

MEB

Millî Eğitim Bakanlığı

YDES

Yeni Dijital Eğitim Sistemi

İSG

İş Sağlığı ve Güvenliği

PUB

Proje Uygulama Birimi

İnolab

Mesleki Öğrenme Laboratuvarı

Ar-Ge

Araştırma-Geliştirme

CSİ

Cinsel Sömürü ve İstismar

SSDE

Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim

BM

Birleşmiş Milletler

DB

Dünya Bankası

DBG

Dünya Bankası Grubu

DSÖ

Dünya Sağlık Örgütü
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Giriş
Arka Plan Bilgisi

Yeni 2019 koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19) Aralık 2019
tarihinde Çin’in Hubei eyaleti Wuhan şehrinde ilk vakalar görüldükten sonra dünya genelinde hızlı bir
şekilde yayılmaya başlamıştır. COVID-19 bugüne kadar 220 ülkede görülmüştür (bildirilen vakalar
üzerinden).1 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hızlı şekilde yayılmakta olan koronavirüsü
pandemi statüsüne yükseltmiş ve bir süre daha virüsün dünyanın her yerinde yayılmasının olası olduğunu
kabul etmiştir. 24 Kasım 2020 tarihinden itibaren COVID-19 toplam vaka sayısı 58.712.326 ve toplam ölüm
sayısı 1.388.528 olarak kaydedilmiştir.2 Türkiye’deki ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde bildirilmiş ve 24
Kasım 2020 itibarıyla bildirilen vaka sayısı 453.535’e, ölü sayısı 12.511’e ulaşmıştır.3
COVID-19 pandemisinin eğitim sektöründeki bir sonucu olarak tüm okullar ve üniversiteler kapatılmıştır.
23 Mart tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitimi başlatmıştır. MEB, online Dijital Eğitim
Platformu olan EBA (“Eğitim Bilişim Ağı”) üzerinden COVID-19’a bağlı okulların kapanması sırasında
uzaktan eğitim hizmeti sağlamaktadır. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler takvim, destekleyici yayınlar ile
kütüphane kaynakları da dahil olmak üzere çeşitli içeriklere ve öğrenciye özel öğrenim için
kişiselleştirilebilen EBA öğrenme ortamı ve ara yüzüne erişim sağlayabilmektedirler. EBA dijital eğitim
platformunda, okulların kapanması nedeniyle ek uzaktan öğrenme hizmetlerine ihtiyaç duyan 18 milyon K12 öğrencisi ve 1 milyon öğretmenin ihtiyaçlarını karşılamak için bazı geliştirmelerin yapılması
gerekmektedir. MEBİM Çağrı Merkezi üzerinden (MEB’in çağrı merkezi) öğrenci, öğretmenler ve veliler i)
platforma erişim ve şifre, ii) yanlış seviye içeriklerinin yüklenmesi, iii) öğrencilerin ödevlerinin yüklenmesi
ve iv) öğrencilerin ve sistemdeki diğer kullanıcıların ilerlemelerinin takip edilmesi konuları ile ilgili bazı
sorunların bulunduğunu bildirmişlerdir. Okulların ne zaman tamamen açılabileceği belli olmadığından
MEB’in online dijital eğitim sisteminin öğretmen ve öğrencilere yönelik nitelikli uzaktan eğitimi
destekleyebilmesini sağlamak için acil yatırımlar gerekmektedir. EBA sadece mevcut krizlere yanıt olarak
değil ayrıca Türkiye’deki farklı acil durumlar sırasında da daha dirençli bir eğitim sağlamaya yönelik bir
alternatif olarak güçlendirilebilecek bir platformdur. Ayrıca karbon salınımının azaltılması üzerinde kalıcı
bir etki bırakabilecek olan, eğitim sektöründeki yeni davranışlar ve teknolojilere dönük değişikleri de
beraberine getirebilir. Bunun yanında dijital eğitim sistemi şu anda ciddi anlamda gereklidir ve
öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin erişimi ve kullanımı bakımından da geliştirmelere ihtiyaç
duymaktadır.
Online eğitimin artık bir alternatif olmadığını ve bir gereklilik olduğunu göz önünde bulunduran MEB,
mevcut eğitim teknolojileri araçlarını geliştirmeyi ve yükseltmeyi amaçlamaktadır. Fakat COVID-19 krizi ile
birlikte kısıtlı erişim, yetersiz uzaktan eğitim rehberliği ve öğretmenler için yetersiz öğretim yöntemleri,
yetersiz kalite güvence mekanizmaları, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler arasındaki online
öğrenme destek rollerini netleştiren ve okul geneline yönelik yaklaşımların güçlendirilmesi gibi bazı
geliştirme ihtiyaçlarının ortaya çıkması muhtemeldir. MEB’in iki taraflı stratejisi bulunmaktadır ve şu
şekilde özetlenebilir: (i) hem online olarak hem de TV üzerinden gerekli materyaller, öğretmen eğitimi ve
veli rehberliği (hem müfredat hem de COVID-19 risklerini azaltma önlemleri) ile dijital eğitime erişimi
artırmak ve (ii) eğitim teknolojisindeki daha eski yatırımları tamamlarken aynı zamanda iklimle ilgili doğal
afetlere daha dirençli olan Yeni Dijital Eğitim Sistemi (“YDES”) üzerinden EBA’yı daha modern bir hale

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 eğişim: Kasım 24, 2020
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 erişim: Kasım 24, 2020
3 Ministry of Health, Republic of Turkey, https://covid19.saglik.gov.tr/
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getirmek ve öğretmenler ve öğrenciler için yenilikçi dijital eğitim materyallerine yönelik kurumsal ve sanal
yapılar oluşturmak
Türkiye ayrıca COVID-19 salgınından kaynaklanan okulların kapanışının eğitime yansıyan maliyetlerini de
en düşük seviyeye indirmeyi amaçlamaktadır. Dünya Bankası İnsan Sermayesi Endeksi içindeki “Öğrenime
Göre Ayarlanmış Okullaşma Yılı (“LAYS”)” göstergesine göre, Türkiye’deki okul sistemi çocuklara ve
gençlere 12 yıldan daha fazla eğitim sağlıyor olmasına rağmen bu 8,9 yıllık öğrenmeye denk gelmektedir.
En güncel uluslararası değerlendirmelerden birinde (PISA 2018), Türkiye erişim-öğrenme arasındaki
boşluğu kapatmaya başlamış olmasına rağmen COVID-19 krizi, elde edilen bu ilerlemeyi tehdit etmektedir.
MEB tarafından okulların kapalı olduğu süre ve yeniden açılacağı sürece yönelik olarak teklif edilen COVID19 ile ilgili yatırımlarla bu erişim-öğrenme arasındaki boşluk azaltılabilecektir.
Türkiye’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği ve 21. yüzyıl eğitiminin niteliğini geliştirmeyi amaçlayan eğitim
teknolojisine yönelik yatırımların artık Suriyeli krizi, depremler, seller, vb. gibi acil durumlara da yanıt
vermesi gerekmektedir. MEB’in hem koruma sağlamak hem de hayat kurtaran bilgileri iletmek, krizler
sırasındaki öğrenim kayıplarını asgari seviyeye indirmek ve öğretime devam etmek için acil durumlar
sırasında yanıt vermeye hazır olması bakımından ulusal ve güçlendirilmiş bir uzaktan eğitim sistemine ciddi
anlamda ihtiyacı vardır.
Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi ve Proje Geliştirme Hedefi
Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim (“SSDE”) Projesi orta vadede eğitim- insan sermayesini eşit şekilde
korumaya ve gelecekteki krizleri ele almaya zemin hazırlarken aynı zamanda COVID-19 salgınına anında
bir yanıt vererek duruma destek sağlamaktadır. Proje; Türkiye’nin, okul çağındaki çocuklara uzaktan eğitim
sağlayarak eğitim hizmetinin tüm öğrencilere ulaştırılmasına ilişkin artan talebi karşılamaya yönelik
çalışmaları da desteklemektedir.
SSDE Projesi COVID-19 pandemisi sırasında ve daha dirençli bir şekilde toparlanma için uzaktan eğitim
üzerinden güvenli okullaşma sağlamak için Türkiye’nin eğitim sektörünü desteklemeyi amaçlamaktadır.
Proje, güvenli ve etkileşimli uzaktan eğitim için COVID-19 ihtiyaçlarına yanıt vermeyi ve eğitim teknolojileri
için daha dirençli bir sistem inşa etmeye devam etmeyi amaçlamaktadır. Proje ayrıca ülkenin eğitim
teknolojileri yatırımlarına büyük oranda katkı sağlayacak ve krizler karşısında eğitim sisteminin direncini
artıracaktır.
Cihaz desteği projenin bir unsuru olmamasına rağmen, MEB fırsat adaleti stratejisinin bir parçası olarak
hassas grupların, düşük gelirli ailelerin ve öğrencilerin, geçici koruma altında bulunan kişilerin de dâhil
edilmesi için merkezî ve yerel teşkilatını teşvik edecektir. Dahası, düşük gelirli ailelerdeki öğrenciler için
donanım sağlanmasına yönelik sistematik bir yaklaşım pandeminin başlangıç sürecinde henüz
değerlendirme aşamasında olmasına rağmen uzaktan eğitim boyunca yerel idareciler, öğrencilerin eğitimi
takip etmesi için ihtiyaç duyulan donanımı kısmen sağlamıştır. Öte yandan MEB, dezavantajlı öğrenci
gruplarına yönelik 500.000 adet tablet bilgisayar temin edilmesi yönünde planlamalara başlamıştır.
Proje geliştirme hedefi, COVID-19 sırasında, sonrasında ve gelecek krizlere yönelik olarak okul çağındaki
çocuklara eşit e-öğrenme sağlamak için eğitim sisteminin kapasitesini iyileştirmektir.
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Proje Tanımı

SSDE Projesi, COVID-19 pandemisi sırasında ve daha dirençli bir şekilde toparlanma için uzaktan eğitim
üzerinden güvenli okullaşma sağlamak için Türkiye’nin eğitim sektörünü desteklemeyi amaçlamaktadır.
Proje, güvenli ve etkileşimli uzaktan eğitim için COVID-19 ihtiyaçlarına yanıt vermeyi ve eğitim teknolojileri
için daha dirençli bir sistem inşa etmeye devam etmeyi amaçlamaktadır. Proje ayrıca ülkenin eğitim
teknolojileri yatırımlarına büyük oranda katkı sağlayacak ve krizler karşısında eğitim sisteminin direncini
artıracaktır. SSDE Projesi bileşen 2 altında, özellikli bir Eğitim Teknolojileri Ekosistemi kurulacaktır.
Bu ekosistem, okullara yönelik yenilik ve hizmetleri destekleyecek ve eğitim teknolojisi paydaşlarını ve
kullanıcılarını bir araya getirecektir. “Eğitim teknolojisi ekosistemi”nin işletimsel yapısının içinde eğitim
teknolojisi yenilikleri için araştırma ve geliştirme sürecini koordine edecek olan Eğitim Teknolojileri
Kuluçka ve İnovasyon Merkezi (“ETKİM”) ve bunun yanı sıra yenilikleri tanımlamak, test etmek ve
değerlendirmek için öğretmenler ve okulların bulunmasını sağlayacak belirli bir strateji de bulunacaktır.
Öğretmenlerin katılımı, Mesleki Öğrenme Laboratuvarı (“İnolab”) adı altında gerçekleşecek ve ETKİM’in
bir birimi ve işlevi olarak düzenlenecektir.
ETKİM, hedeflenen araştırma ve geliştirme (“Ar-Ge”) üzerinden dijital eğitim materyalleri ve
teknolojilerinin geliştirilmesine ve test edilmesine rehberlik sağlayacaktır. Ar-Ge Programı; okulları,
öğretmenleri ve öğrencileri dijital öğrenmeye yaklaştırmak için ürün, yazılım ve donanımları test edecek ve
geliştirecek şirketleri, endüstri ortaklarını, üniversiteleri ve bireyleri hedefleyen kamu özel ortaklıkları
üzerinden eğitim teknolojileri alanında faaliyet gösteren start-upları ve girişimleri destekleyecektir.
Hedeflenen Ar-Ge hizmetleri, eğitim teknolojisi zorluklarına yenilikçi çözümler getirecek yaklaşımlar
geliştirmek için satın alınacaktır (örneğin dijitalleşme, yapay zekâ, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, engelli
veya özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenenleri destekleme, öğretmenlerin becerilerini geliştirme, düşük
akademik geçmişi olan öğrenciler, EBA platformu için yenilikçi işlevler). Yeni eğitim materyalleri ve
araçlarını geliştirmeye yönelik tüm etkinlikler (kurum içi ya da ihale üzerinden), işbirlikçiler olarak
yenilikçi öğretmenleri de dâhil edecektir ve yeniliklerin okul seviyesindeki etkilerini değerlendirmeye
çalışacaklardır. Okul seviyesindeki yeni eğitim teknolojisi yeniliklerinin model testlerinin içinde YDES’te
bulunacak olan bir “huni” değerlendirme modeli üzerinden öğretmenler ve öğrencilerden geri bildirim
alınmasını içerecektir.
İnolab, öğretmen eğitimi ve öğretmenlerin meslekî gelişimine yönelik katkılar da dâhil olmak üzere okul
seviyesindeki pedagojik ve kurumsal iyileştirmeleri destekleyecektir. Okul aktörleri yenilik sürecine
katılacak ve öğretmenler ve öğrenciler, yeni öğretim ve öğrenim materyallerinin değerlendirmesinde
bulunacaktır. İnolab stratejileri, okul seviyesindeki yenilikleri ve öğretmenler arasındaki bilgi alışverişini
destekleyecek ve teşvik edecektir. İnolab içindeki esnek öğrenme ortamlarının prototipi belirli ilgi
alanlarındaki öğretmen eğitimi ve bilgi alışverişi için olanaklar sağlayacaktır. Eğitim teknolojisi ekosistemi,
ETKİM ve İnolab yaklaşımı da dâhil olmak üzere işlevsel halde geldiğinde alt bileşen ilk uygulamayı finanse
edecektir.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (“ODTÜ”) Teknokent bölgesindeki TEKMER binasında planlanan tadilat işi
bahsi geçen ETKİM ve İnolab için uygun bir fiziksel alan yaratılması için gerçekleştirilecektir. ETKİM ve
İnolab için TEKMER Binasının Tadilatı İşi (bundan sonra “Proje” olarak anılacaktır) işbu Çevresel ve Sosyal
Yönetim Planı (“ÇSYP”) kapsamında değerlendirilmiştir.
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Çevresel ve Sosyal Yönetim Prosedürleri
Ön Değerlendirme

Dünya Bankasının Ç&S Politikasına göre Banka, tüm projeleri dört ayrı sınıflandırmadan birine dâhil eder.
Çok Yüksek Riskli, Yüksek Riskli, Orta Riskli ya da Düşük Riskli olan bu dört kategori; projenin türü,
konumu, hassaslığı ve ölçeği, olası Ç&S risk ve etkilerin doğası ve büyüklüğü, Krediyi Alan Tarafın kapasitesi
ve taahhütleri ve Ç&S azaltma önlemleri ve sonuçlarla ilgili olan diğer risk alanlarını göz önünde
bulundurur.
Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi (“ETKİM”) ve Mesleki Öğrenme Laboratuvarı (“Inolab”)
için kiralanacak olan TEKMER Binası için öngörülen küçük ölçekli tadilat çalışmaları ilgili Ç&S riskleri,
Dünya Bankası (“DB”) ve Proje Uygulama Birimi (“PUB) tarafından “Düşük veya Orta Riskli” olarak
sınıflandırılmıştır.
YEĞİTEK PUB, Proje’nin Çevresel Sosyal Yönetim Çerçevesi’nin (“ÇSYÇ”) Ek IV’ünde verilen küçük tadilat
çalışmaları için Çevresel Sosyal Yönetim Planı (“ÇSYP”) kontrol listelerinden faydalanarak “Düşük veya
Orta Riskli” olarak derecelendirilen küçük ölçekli tadilat çalışmaları için alana özel bir ÇSYP hazırlayacaktır.
Bu doküman, ETKİM ve Inolab’da gerçekleştirilecek tadilat çalışması için PUB tarafından hazırlanan
ÇSYP’dir.
Buna ek olarak, küçük ölçekli tadilat çalışmaları Türk ÇED Yönetmeliğine göre “Ek’lerde yer
almayan/ÇED’siz” projedir (yani ÇED’den muaftır).
Potansiyel Çevresel ve Sosyal Etkiler ve Azaltım Prosedürleri
Etkiler
ETKİM ve İnolab; uzaktan öğrenme alanında materyal ve iletim teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla
uzmanları, akademisyenleri, eğitim teknolojileri start-uplarını, okullardaki öğretmenleri/idarecileri ve
teknoloji, eğitim, araştırma ve yenilik alanlarında çalışan şirketleri bir araya getirmek için kurulacaktır.
MEB, bu merkezi Ankara’da bulunan ODTÜ Teknokent içinde kurmayı planlamaktadır. ETKİM ve İnolab için
1992 yılında kurulan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kullanılan TEKMER binası seçilmiştir. 4
Aralık 2020 tarihinde MEB, ODTÜ ve Teknokent Yönetimi arasında imzalanan protokolden önce ODTÜ
Teknokent Yönetimi TEKMER binasında çalışan firmaların çalışmalarını devam ettirebilmeleri için ODTÜ
kampüsü içerisinde firmalara kuluçka merkezinde yer sağlamıştır. TEKMER binasının kullanımdan önce
küçük tadilat çalışmalarından geçmesi gerekmektedir. Toplam 757 m2 genişliğindeki alan MEB’in
kullanımına ve 232 m2 genişliğindeki alan ortak kullanıma (giriş, konferans salonu, lavabolar, orta bahçe)
ayrılmıştır. Buna ek olarak 1062 m2 genişliğindeki alan kuluçka merkezine ayrılmıştır. Belirli amaçlar için
kullanıma ayrılan alan, ortak kullanım alanları ve kuluçka merkezi için ayrılan alan tadilat çalışmalarından
geçecektir. Zemin katta bulunan 492 m2’lik alan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığına (“KOSGEB)” ayrılmıştır ve son yıllarda tadilattan geçmiş olan ve şu anda tadilat
çalışmaları yürütülmeyecek olan bu alan KOSGEB tarafından kullanılacaktır.
Temel çevresel konular geçici mahiyettedir ve donanım ve mobilya sağlanacak olan ETKİM ve İnolab
kapsamındaki küçük tadilat çalışmaları çerçevesinde olacaktır. Bu tadilat çalışmaları bazı kısımlara yeni
duvarların inşa edilmesi ve bazı kısımların kaldırılması, elektrik ve diğer kabloların kurulması, boyama
işleri, yangın söndürme ekipmanlarının kurulması, aydınlatma, elektrik ve veri kabloları için zeminin
yükseltilmesi, tavan yalıtımının sağlanması ve konferans odası için yalıtım sisteminin kurulması ile sınırlı
olacaktır. Tadilat çalışmaları belirli bölme duvarlarının yıkılması, zemin materyallerinin, karoların,
kapıların, doğramaların, pencerelerin ve tavan kaplamasının sökülmesiyle başlayacaktır. Yeni tasarımda
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15 ofis alanı ve sistem odaları, lavabolar, emzirme odaları ve konferans odasının yenilenmesi evrensel
erişim ve sosyal kapsayıcılık anlayışına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Tadilat kapsamında eski elektrik,
veri, ısıtma ve su tesisatı sistemleri binadan sökülecek ve enerji verimliliği bakımından yeni sistemler
kurulacaktır. Binanın temel taşıyıcı yapısı korunarak modern bir mimari tasarım için uygun olan kapılar,
doğramalar, zemin, çatı ve dış kaplama sistemleri döşenecektir. Su tesisatının yenilenmesinden sonra
lavabolar modern zemin materyalleri ile kaplanacak ve yeni ve modern sıhhi tesisat ürünleri ile
değiştirilecektir. Konferans odası zemin materyallerinin, ses sistemlerinin, akustik panellerin ve bölme
unsurlarının kullanımı ile daha modern bir şekle getirilecektir.
TEKMER binasındaki mevcut donanım ve elektrik sistemi yasal mevzuatta bulunan ilgili düzenlemeler
uyarınca kaldırılacak ve bertaraf edilecektir. Bu tür küçük tadilat çalışmaları, ses, toz ve yapı atıklarının
(varsa asbest da dahil olmak üzere) ortaya çıkmasına neden olabilir ve ayrıca Dünya Bankası Grubunun ÇSG
Rehberleri uyarınca ulusal düzenlemelerin uygulanması ile kolayca yönetilebilecek olan olası iş sağlığı ve
güvenliği riskleri ortaya çıkarabilir.
İnsanlar ve/veya çevre üzerindeki olası olumsuz sosyal risk ve etkilerin asgari, geçici ve/veya tersine
çevrilebilir olması beklenmektedir. Hiçbir arazi istimlaki ve geçim kaynağı kaybı beklenmemektedir, çünkü
ETKİM ve İnolab kurulumu için yapılacak tadilat çalışmaları, halihazırda ODTÜ tarafından idare edilen
belirlenmiş bir alanda bulunan dolayısı ile geçim etkinlikleri için önceden kullanılmayan kamu alanı olarak
kabul edilen ODTÜ Teknokent TEKMER binasında gerçekleştirilecektir. İş gücü riskleri düşüktür ve düşük
ve orta seviyeli İş Sağlığı ve Güvenliği (“İSG”) riski bulunan tadilat çalışmalarından oluşmaktadır.
Özet olarak, tadilat çalışmaları ile ilgili olan ve bu ÇSYP içinde bulunmasına karar verilen temel çevresel ve
sosyal konular aşağıda verilmiştir:


Katı atıklar (varsa e-atıklar da dahil olmak üzere), gürültü, toz, atık su ortaya çıkması ve salınım
yönetimi,



Tehlikeli malzeme yönetimi (varsa asbest yönetimi de dahil olmak üzere),



İSG hususları (COVID-19 temas endişeleri de dahil olmak üzere) ve



İş gücü hususları.

MEB, binanın genel yapısını etkileyecek olan büyük ölçekli tadilatlardan kaçınacaktır.
YEĞİTEK PUB, ETKİM ve İnolab için kiralanacak olan TEKMER binasında öngörülen tüm küçük ölçekli
tadilat çalışmalarının saha özelinde hazırlanan ÇSYP gerekliliklerine uygun şekilde yürütülmesini
sağlayacaktır.
YEĞİTEK PUB çevresel ve sosyal risklerin azaltılmasını sağlama hususundan birinci derecede sorumludur.
Bunun için bu ÇSYP’de tanımlanan azaltma önlemlerinin, TEKMER binasının yenilenmesi işi ihalesini
kazanacak Yüklenici tarafından uygulanması gerekmektedir. PUB gerekli olması durumunda tadilat
çalışmaları ilgili olan Ç&S azaltma önlemleri hususunda ve Yüklenicinin sağlayacağı raporlama gereklilikleri
ile olarak Yükleniciyi denetleme, kontrol etme ve yönlendirme eylemlerinden sorumlu olan taraftır.
3.2.1.1

Çevresel ve Sosyal Risk ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi

MEB; kamu ve özel sektördeki uzmanları, öğretmenleri ve ilgili kuruluşları bir araya getirmek için Bileşen
2 altında bir ETKİM ve İnolab kuracaktır. Bu amaçla yani ETKİM ve İnolab yapılarını fiziksel olarak kurmak
amacıyla MEB Ankara, Türkiye’de bulunan ODTÜ Teknokent içindeki bir binayı kiralayacaktır.
Tadilat çalışmaları mevcut bina içine yeni duvarların örülmesi, kablolama çalışmalarının yapılması,
donanımların entegre edilmesi ve yalıtım malzemelerinin kullanılması gibi küçük ölçekli çalışmalarla sınırlı
olacaktır. Bu etkinlikle ilişkili çevresel etkiler, gürültü ve toz oluşması, inşaat atıklarının (varsa mevcut
elektronik donanımların bertaraf edilmesi) ortaya çıkması ve çalışanların maruz kalacakları İSG riskleri,
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elektrikle çalışma, yüksekte çalışma, döndürme/taşıma donanımları ve araç kullanımı, gürültü oluşması ve
bunların yanı sıra tehlikeli malzemelerin kullanımı, aydınlatma çalışmaları, asbest içeren malzeme ve
kimyasalların kullanımı, hava kalitesi ve yangın tehlikesi şeklinde sıralanabilir. Bu riskler risk
değerlendirme sırasında Yüklenici tarafından analiz edilecek ve bu ÇSYP’nin koşullarına uygun olarak
önleyici ve koruyucu tedbirlerin uygulanması ile azaltılacaktır.
Proje’nin herhangi bir direk, tersine çevrilemeyecek veya yönetilemeyecek etkiye sebep olması
beklenmemektedir. Proje, herhangi bir yerinden edilme veya arazi istimlakı içermeyecek ve kültürel miras
üzerinde etkiye sahip olmayacaktır. Toplum sağlığı ve güvenliği riskleri ve çalışma risklerinin düşük olması
beklenmektedir. Çalışma risklerinin çoğu küçük tadilat çalışmaları ile ilgili olan düşük ve orta İSG riskleri
ile sınırlıdır. Çevresel risklerin de genelde küçük fiziksel çalışmalarla ilgili ve orta seviyede ve geçici olması
beklenmektedir.
PUB, “Düşük ve Orta Riskli” olarak değerlendirilmiş olan TEKMER binasının tadilat çalışmaları için alana
özel bu ÇSYP’yi hazırlamıştır. Hazırlık sürecinde SSDE Projesi ÇSYÇ belgesindeki Ek IV’te yer alan küçük
tadilat çalışmaları için ÇSYP kontrol listesinden faydalanılmıştır.
Proje özelinde hazırlanmış olan PKP, SSDE Projesi ile finanse edilecek olan tüm etkinliklere uygulanacaktır.
3.2.1.2

İş ve Çalışma Koşulları

Türkiye Hükümeti, DSÖ ve diğer uluslararası standartlara uygun olarak, inşaat işleri ve İSG ile ilgili ve
işyerlerinde kullanılacak olan COVID-19 pandemi risklerine karşı alınması gereken çeşitli tedbir ve rehber
belgeleri hazırlamış ve yayımlamıştır. Bu önlemler ÇSYÇ içinde özetlenmiştir ve tadilat çalışmaları sırasında
ve PUB çalışma yerlerinde bu önlemler uygulanarak proje çalışanlarının sağlıklı olmaları sağlanacaktır.
İşçi şikayetleri için MEB’in MEBİM adlı bir bakanlık çağrı merkezi bulunmaktadır. Bu çağrı merkezi sadece
velilere ve öğretmenlere değil ayrıca MEB çalışanlarına da hizmet vermektedir. Bu çağrı merkezi proje
çalışanları için de kullanılacaktır ve bunun yanı sıra EBA platformu için projeye özel Şikâyet Mekanizması
(“ŞM”) olarak yeni bir çağrı merkezi kurulacaktır.
Tadilat çalışmalarının yapılacağı alanda Yüklenici tarafından ayrı bir şikâyet mekanizmasının kurulması
gerekmektedir. Yüklenicinin Çevre Uzmanının denetimi altında tam zamanlı bir idari çalışanın, çalışanları
ve bölgede yaşayanlar için Yüklenici tarafından görevlendirilmesi beklenmektedir. Yüklenici, çalışanlardan
ve genel halktan gelecek olan şikayetlerin ayrı bir şekilde tutulmasını sağlayacaktır.
Çalışma yaşı 18 ve üzeri olarak kabul edilecek ve bu nedenle proje tarafından finanse edilen hiçbir etkinlikle
çocuk çalıştırılmayacak ve zorla çalıştırmada bulunulmayacaktır.
3.2.1.3

Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önlenmesi ve Yönetimi

Proje etkinliklerinin doğası bakımından ETKİM ve İnolab’daki tadilat çalışmaları ile ilgili herhangi kayda
değer çevresel bir etki öngörülmemektedir. Çevresel etkiler toz, gürültü ve küçük inşaat atıklarının ortaya
çıkması ve çalışanların teması ile sınırlı olacaktır. Basit tadilatların çevresel riskleri ile ilgili azaltma
önlemleri etkili bir azaltma stratejisi oluşturmak adına bu ÇSYP’de ele alınmıştır.
Tadilat uygulama projesi geliştirilirken enerji verimlilik uygulamaları göz önünde bulundurulmuştur. Bu
tedbirler dış cephe ısı yalıtımı ve çatı ısı yalıtımı, mevcut pencerelerin ve giriş kapısının alüminyum
doğrama ve yalıtımlı cam ünitesinden oluşan yeni pencereler ve kapılarla değiştirilmesi, eski tip
radyatörlerin yerine yeni panel radyatörlerin takılması, damlacıkla yayılan hastalık risklerini önlemek için
fotoselli muslukların takılması ve LED aydınlatma kullanılmasıdır. Bunlara ek olarak tadilat çalışmalarının
kapsamı içinde su tesisatı yenilenirken kayıp ve sızıntıların önlenmesi adına gerekli tedbirler alınacak ve
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binanın yaşı uzatılacaktır. Hava işleme üniteleri hücre tipinde, plug fanlı ve %100 temiz hava geri kazanımlı
ve rotorlu (tamburlu) olacaktır. Isı geri kazanım sistem verimliliği en az %70 olacaktır.
3.2.1.4

Toplum Sağlığı ve Güvenliği

4 Aralık 2020 tarihinde MEB, ODTÜ ve Teknokent Yönetimi arasında imzalanan protokolden önce ODTÜ
Teknokent Yönetimi TEKMER binasında çalışan firmaların çalışmalarını devam ettirebilmeleri için ODTÜ
kampüsü içerisinde firmalara kuluçka merkezinde yer sağlamıştır. Tadilat çalışmaları küçük bir trafik riski
ortaya çıkaracaktır ve bu risk, Yüklenici tarafından DB’nin Genel ÇSG Rehberlerinin ve GIIP’lerinin
(Uluslararası İyi Endüstri Uygulamaları) uygulanmasıyla ele alınacaktır. Tadilat çalışmaları yapılacak olan
TEKMER binasının güvenliğini sağlamak için güvenlik personeline ihtiyaç vardır ve güvenlik personelinin
çalıştırılması ulusal yasalar ve DB’nin ÇSS’leri uyarınca gerçekleştirilecektir.
Yüklenici ayrıca TEKMER binasının tasarımı ve tadilat çalışmalarında ”evrensel erişim” ve “sosyal
kapsayıcılık” anlayışını da benimseyecektir. GIIP’te belirtildiği üzere bina tüm yaştan, farklı engel durumları
bulunan ve farklı şartlardaki insanlar için kesintisiz erişim sağlayacaktır.
3.2.1.5

Paydaş Katılımı ve Bilgi Paylaşımı

Paydaş Katılım Planı’nda (“PKP”) ayrıntıları verilmiş olan paydaş katılım etkinlikleri tadilat hazırlıkları
sırasında başlayacak ve tadilat aktivitelerinin uygulanmasına paralel olarak devam edecektir. ODTÜ,
Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biridir ve yüksek çevre bilincine sahip olan akademisyen, öğrenci,
teknoloji start-uplarından oluşan büyük bir topluluğa sahiptir. Üniversite ayrıca kampüs içinde birçok çevre
dostu çözüm uygulamaktadır. ETKİM ve İnolab’ın hedefleri, tadilat aktivitelerinin kapsamı, olası Ç&S etkiler
ve bunları azaltma stratejileri ve etkinliklerin programının tadilatlar başlamadan önce hazırlanması ile ilgili
bilgiler PUB tarafından bu etkinliğin temel paydaşları ile proaktif bir şekilde paylaşılacaktır.
Bu ÇSYP’nin nihai versiyonu MEB web sayfası ve Dünya Bankası web sayfası üzerinden İngilizce ve Türkçe
olarak yayımlanacaktır. ÇSYP ile ilgili yorumların gönderilmesi amacıyla iletişim için e-posta, telefon, adres
ve sosyal medya hesabı verilecektir.
Çevresel ve Sosyal Yönetim Planının Amacı
Bir ÇSYP'nin amacı, tadilat çalışmalarına özgü çevresel ve sosyal etkileri, azaltma hiyerarşisine uygun olarak
yönetmektir. ÇSYP, işlerin belirli risk ve etkilerinden kaçınmak, en aza indirmek, azaltmak veya hafifletmek
için belirli bir zaman dilimi içinde belirli önlemleri ve eylemleri içeren bir etki azaltma planı ve bir izleme
planı sağlamaktadır. Bu önlemler, DB’nın Çevresel Sosyal Çerçevesi (“ÇSÇ”)’ne ve geçerli ulusal mevzuatsal
gerekliliklere uygun olarak tasarlanmıştır.
Bu ÇSYP, YEĞİTEK’in PUB’ince DB’nin ÇSÇ’sine, mevzuat gerekliliklerine, DBG’nin Genel Çevre Sağlık ve
Güvelik Kılavuzlarına ve Uluslararası İyi Endüstri Uygulamaları (“UİEU”)’na uyumlu olacak şekilde, detaylı
ve kullanım kolaylığı gözetilerek hazırlanmıştır.
İzleme ve Raporlama
Yüklenici, yapılacak her aktivite hakkında bilgiler içeren Ç&S İzleme Raporlarını aylık bazda hazırlayacak
ve PUB’a sunacaktır. Bu raporların içeriği ve kapsamını PUB ve Yüklenici değerlendirecek ve antant
kalacaktır. İlgili detaylar, Bölüm Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’de verilmiştir.
PUB, üç ayda bir Dünya Bankasına sunulmak üzere, Ç&S İzleme Raporları hazırlayacaktır. İlgili detaylar,
Bölüm Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’de verilmiştir.
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Raporlama, izleme çalışmasının entegre bir parçası olup, proje prosesleri ve karar alma bilgileri hakkında
değerli iç görü sunar. Dolayısı ile, zamanında müdahale edilmesini ve düzeltici eylemlerin ayarlanmasını
mümkün kılar. Herhangi bir dikkate değer uygunsuzluk halinde, bu uygunsuzluğun doğası, boyutları ve etki
kapsamı hakkında, Yüklenici, PUB’I ve PUB’da Dünya Bankasını, anında bilgilendirecektir. Dünya Bankası
ile aksi şekilde anlaşılmadığı sürece, PUB, bu ÇSYP’nin Yüklenici tarafından uygulanması konusundaki uyum
durumunu, üç ayda bir veya Dünya Bankası talep ettiği zaman, Dünya Bankasına raporlayacaktır
Yüklenicinin, bu ÇSYP’de belirlenen tedbirleri ve/veya uygulanabilir yerel mevzuat gerekliliklerini hayata
geçirmemesi halinde ve uyumsuzluk belirlenirse, PUB, uygulama için bir zaman dilimi ile düzeltici eylemler
önerecektir. Eğer düzeltici eylemler yerine getirilmez ve belirlenen zaman diliminde uygunluk sağlanmaz
ise, PUB, Yüklenici eylemleri yerine getirene, uygunluk sağlanana ve bu PUB tarafından Kabul edilene (saha
gözlemleri veya masa başı çalışması ile) ödemeleri tutma hakkına sahiptir.
Küçük Ölçekli Tadilat İşleri için Çevresel ve Sosyal Azaltım Planı Kontrol Listesi
Çevresel ve Sosyal Azaltım Planı Kontrol Listesi, küçük ölçekli tadilat işleri için uygulanacak ve DB ÇSS’leri
uyumlu olacak ve kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Kontrol listesi formatı, bölgesel
etkili yaygın inşaat işi sözleşmeleri kapsamında tipik tedbirleri ortaya koymaktadır. Kontrol listesi dört ana
bölümden oluşmaktadır:


Bölüm 1, fiziksel alan, kurumsal ve mevzuatsal konuları, proje tanımı, kapasite geliştirme program
ve paydaş katılımı konularını içerir, proje özelliklerini anlatır, açıklayıcı bölümdür.



Bölüm 2, Bölüm 3’te yol gösterici olmak üzere, basit Evet/Hayır soru formatında hazırlanmış,
çevresel ve sosyal ön değerlendirme bölümüdür.



Bölüm 3’te Ç&S etkisi bulunan her bir aktivite için azaltım tedbirlerini tablolaştırılmıştır.



Bölüm 4 ise tadilat işlerindeki aktiviteler için bir izleme planı sunmaktadır. Bu kısım, Dünya
Bankası ÇSYP’lerindeki formata göre hazırlanmıştır.

Bölüm 3’te verilen azaltım tedbirleri (bu rapor Bölüm 5.3) ve Bölüm 4’te verilen izleme planı (bu rapor
Bölüm 5.4) Yüklenicinin gerekli çevresel koşulları sağladığını onaylamanın temelini teşkil eder.
Bu raporun, Bölüm 5’inde sunulan Çevresel Sosyal Yönetim Planı Kontrol Listesi, TEKMER binasında
yapılacak tadilat çalışmaları özelinde hazırlanmıştır.
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4

Çevresel ve Sosyal Yönetim Sorumlulukları
Görev ve Sorumluluklar

Tadilat işi ihaleyi kazanın inşaat yüklenicisi firma (“Yüklenici”) tarafından gerçekleştirilecektir. Bu
Yüklenici, işbu ÇSYP’de bahsi geçen tüm Ç&S ve İSG tedbirlerinin ve gerekliliklerinin sağlanmasından
sorumludur.
Tadilat işinin 6 ay içinde tamamlanması beklenmektedir.
YEĞİTEK PUB, tadilat süresince, işlerin uygunluğunun sağlanmasında kontrolör olarak görev alacaktır.
YEĞİTEK PUB temsilcileri, çevre uzmanı ve sosyal uzman dahil olacak şekilde, düzenli olarak haftalık bazda
sahayı ziyaret edecekler, ilerlemeyi ve Yüklenicinin Ç&S performansını değerlendireceklerdir. Ayrıca, saha
gözlem notlarını PUB’un Çevresel ve Sosyal İzleme Raporlarına gireceklerdir.
Bölüm 5.3’de verilen Çevresel Sosyal Azaltım Planı, Yüklenici tarafından uygulanacak azaltım tedbirlerin
içermektedir. Bölüm 5.4’de verilen Çevresel ve Sosyal İzleme Planı, bu tedbirlerin uygulama durumlarını
izlemek ve kontrol etmek için dizayn edilmiştir. Bu İzleme Planı, sorumlu tarafları da sunmaktadır. Azaltım
Planı’nın efektif ve zamanında uygulanması ve efektif ve yerinde izlemeler, çevresel ve sosyal etkilerin
azaltılması ve bazı durumlarda tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır.
Yüklenicinin ve YEĞİTEK PUB’nin sorumlulukları hakkında detaylı bilgi aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.
Tablo 4.1 İlgili Makamların Kurumsal Görevleri
Şirket/Kurum

Görevler
Tadilat çalışmalarını yapması için Yüklenici ile YEĞİTEK tarafından sözleşme yapılır. Yüklenici
Bölüm 5.3’te verilen Azaltma Planı içindeki azaltma tedbirlerinin geliştirilmesi ve
uygulanmasından sorumlu olan taraftır.
Yüklenici bu ÇSYP’de belirtilen sorumluluklarına bağlı kalır.
Yüklenici ulusal düzenlemeler ve DB’nin ÇSS’lerine uygunluk bakımından bu ÇSYP içindeki
sorumluluk ve görevlerinin farkında olduğundan emin olur.
Yüklenici, uygun çalışma yapısı ve azaltma önlemlerinin uygulanması ile ilgili olarak çalışanları
yönlendirecek ve danışmanlık sağlayacak olan tam zamanlı bir güvenlik uzmanı ve tam zamanlı
bir çevre uzmanı alır.

Yüklenici

Tadilat yapılacak olan alanda Yüklenici tarafından ayrı bir şikâyet mekanizmasının kurulması
gerekmektedir. Halkla ilişkileri gerektirebilecek olan olası şikayetlerin çözülmesi için
Yüklenicinin çalışanları ve bölgede yaşayanlar için Yüklenici tarafından Yüklenicinin Çevre
Uzmanının denetimi altında tam zamanlı bir idari personelin alınması gerekmektedir. Yüklenici,
çalışanları ve genel halktan gelen şikayetlerin ayrı bir şekilde kaydedilmesini sağlayacaktır.
Ayrıca Yüklenicinin yetkin olan Proje Yöneticisi azaltma planında verilen önlemlerin
uygulanmasını izleyecektir.
Yüklenici YEĞİTEK PUB’a sunmak için aylık olarak Çevresel ve Sosyal İzleme Raporları
hazırlayacaktır.
Yüklenici çevre, ilgili topluluk, halk veya çalışanlar üzerinde anlamlı olumsuz etkiye sebep olan
veya sebep olması olası olan Proje ile ilgili herhangi bir kaza veya durumu YEĞİTEK PUB’a
zamanında bildirecektir.
Yüklenici, çevresel ve sosyal farkındalığı artırmak için DB’nin ÇSS’leri ve ulusal düzenlemeler
bakımından çevresel ve sosyal hususlar ile ilgili olarak (İSG de dahil olmak üzere) çalışanlara
eğitim verecektir.

YEĞİTEK PUB

YEĞİTEK PUB, çevresel ve sosyal hususlar da dahil olmak üzere tüm tadilat çalışmalarının
tatmin edici bir şekilde uygulanmasından sorumludur. PUB, Ç&S ve İSGS uygunluğu ile ilgili
Yüklenicinin performansını izleyecektir.
Uygunluk için gerekli yönlendirmelerde bulunacaktır.
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Şirket/Kurum

Görevler
YEĞİTEK PUB, DB’ye sunulacak olan saha denetim notları ile birlikte Ç&S ve İSG hususları,
Yüklenicinin performansı, karşılaşılan uygunsuzluklara karşı gerçekleştirilen eylemlerle ilgili
olarak çeyrek dönemlik Çevresel ve Sosyal İzleme Raporlarını hazırlayacaktır.
YEĞİTEK PUB çevre, ilgili topluluk, halk veya çalışanlar üzerinde anlamlı olumsuz etkiye sebep
olan veya sebep olması olası olan Proje ile ilgili herhangi bir kaza veya durumu Proje’nin
Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planına uygun olarak DB’ye zamanında bildirecektir.
YEĞİTEK PUB, Yüklenicinin aylık Çevresel ve Sosyal İzleme Raporlarını inceleyecek ve gerekli
görülen noktalarda gözden geçirme veya içerik değişikliği talebinde bulunacaktır.
YEĞİTEK PUB saha incelemeleri sırasında gözlemlenen uygunsuzluk durumlarında raporlar
içinde uygunsuzluk formlarının hazırlanmasından sorumludur.
YEĞİTEK PUB temsilcisi sahayı haftalık olacak şekilde düzenli olarak ziyaret edecek ve
ilerlemeleri takip edecektir. Ayrıca Yüklenicinin Ç&S ve İSG uygunluk durumu da temsilciler
tarafından değerlendirilecektir.

Dünya Bankası

DB proje geliştirme aşamalarını ve Proje’nin Ç&S ve İSG performansı ile ilgili çeyrek dönemlik
izleme raporlarını periyodik olarak inceleyecektir.

Kapasite Geliştirme ve Eğitim Gereklilikleri
Farkındalık oluşturmak ve sorumlu kapasitelerin geliştirilmesi için bir takım eğitimin sağlanması
Yüklenicinin yönetimi ve çalışanları için gereklidir.
Bu bakımından YEĞİTEK PUB, çalışmalar başlamadan önce Yüklenicinin yönetimi ve çalışanları için
çevresel ve sosyal bir eğitim yürütme sorumluluğunu üstlenir.
YEĞİTEK PUB gerekli olan durumlarda yüklenicinin temsilcilerine verdiği eğitimleri tekrar edebilir.
Eğitimlerin temel konuları aşağıda verilmiştir:


Davranış Kuralları



Çevresel ve sosyal azaltma yöntemleri ile ilgili sorumluluklar ve tedbirlerin uygulanmasının
izlenmesi



Toprak kirliliği kontrolü



Atık yönetimi



Su kirliliği kontrolü



Hava kalitesi



Gürültü kontrolü



Kara habitatının korunması



Toplum sağlığı ve güvenliği



Şikâyet mekanizması



İSG tedbirleri

Yüklenicinin kendi personeli için aynı eğitimi vermesi zorunludur. Yüklenici tarafından gerçekleştirilecek
olan her istihdam sırasında Yüklenici, yeni personele eğitim verecektir. YEĞİTEK PUB, Yüklenicinin eğitim
hususundaki eylemlerini izleme konusundan sorumludur.
Yüklenici, kendisi tarafından veya YEĞİTEK PUB tarafından gerekli görülen durumlarda personele verdiği
eğitimi tekrar edecektir.

ETKİM ve İnolab için TEKMER Binasının Tadilatı İşi
ÇSYP

10

Yüklenicinin eğitimlerinin temel konuları aşağıda verilmiştir:


Davranış kuralları



Çevresel ve sosyal azaltma yöntemleri hususundaki sorumluluklar



Toprak kirliliği kontrolü



Atık yönetimi



Su kirliliği kontrolü



Hava kalitesi



Gürültü kontrolü



Kara habitatının korunması



Toplum sağlığı ve güvenliği



Şikâyet mekanizması



İSG önlemleri



İş güvenliği günlük toplantıları



İş özelindeki toplantılar

Ayrıca Yüklenici ulusal mevzuat bakımından personeli için zorunlu olan eğitimleri sağlayacaktır. Yüklenici
tarafından çalışanlara COVID-19 tedbirleri ile ilgili periyodik eğitim verilecektir.
Çevresel ve Sosyal İzleme Raporları
Çevresel ve Sosyal İzleme Raporu (“ÇSİR”), çevresel ve sosyal etkinliklerin kaydedilmesi bakımından en
önemli araçlardan biridir. Bu bakımdan ÇSİR’ler tadilat çalışmaları sırasında çalışmalar tamamlanana kadar
aylık olarak Yüklenici tarafından hazırlanacaktır. YEĞİTEK PUB ayrıca çeyrek dönemlik olarak kendi
ÇSİR’lerini DB’ye iletme hususundan sorumludur.
Yüklenici YEĞİTEK PUB için Türkçe dilinde aylık ÇSİR’ler hazırlayacaktır. ÇSİR, Çevresel ve Sosyal Azaltma
Planı’nda (Bknz. Bölüm 5.3) tanımlanan tüm konuları içerecektir çünkü Yüklenici bu Plan’da verilen azaltma
tedbirlerinin uygulanmasından sorumlu olan esas taraftır. Bu raporların içinde kaydedilen ilerlemeler,
ÇSYP’nin uygulanma istatistikleri, yerel çağrı merkezleri ile ilgili istatistikler, şikâyet mekanizması
üzerinden alınan şikayetler ve çözümlerine yönelik bilgiler ve ilgili olan diğer tüm bilgiler bulunacaktır.
Yüklenicinin uygulamaları ÇSİR içinde bulunacak ve bunların yanında örnek mahiyetinde alan fotoğrafları,
kayıt belgeleri, loglar ve Çevresel ve Sosyal İzleme Planı’nda (Bknz. Bölüm 5.4) bahsedilen belgeler
sunulacaktır. Yüklenicinin iç uygunsuzluk ve uygunsuzluk izlemeleri ve Yüklenici tarafından
gerçekleştirilen önleyici ve düzeltici eylemler ve kanıtları ile birlikte bu ÇSİR içinde listelenecektir. Tüm
analiz (örnek/ölçüm raporları ve bunlara ek olarak ilgili değerlendirme ve ilgili iyileştirme etkinlikleri de
ÇSİR’e ek olarak verilecektir. Bunların yanı sıra bu raporlar alınan tüm iç/dış şikayetleri, çözümleri ile ilgili
bilgileri ve diğer ilgili bilgileri içerecektir. Bu raporlar kısa olmalı ve okuyucuya kolaylık sağlamalıdır. Bu
raporlar, her ayın ilk haftasında YEĞİTEK PUB’a ve Proje yöneticisine iletilecektir ve daha sonra YEĞİTEK
PUB temsilcisi raporları inceleyecek ve Yüklenici ile birlikte bulgularını Yüklenicinin saha ofisinde
paylaşacaktır. YEĞİTEK PUB herhangi bir belgeyi görme veya kontrol etme talebinde bulunduğunda
Yüklenicinin bu belgeleri gereken zamanda vermesi gerekmektedir.
YEĞİTEK PUB, düzenleme ve güncelleme taleplerinde bulunabilir. Yüklenici bu düzenlemeleri bir hafta
içinde tamamlayacak ve düzenlenmiş versiyonu YEĞİTEK PUB’a iletecektir.
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Yüklenicinin ÇSYP ve/veya uygulanan ulusal düzenlemelerdeki önlemleri ihlal etmesi durumunda PUB
düzeltici önlemler ve uygulama zaman çerçevesi önerecektir. Yüklenicinin belirlenen zaman içinde bu
düzeltici eylemleri uygulaması gerekmektedir.
Ek olarak gerçekleşen tüm önemli çevresel ve sosyal durumlar için (örneğin ölüm, gün kayıplı kaza, çevre
sızıntıları vb.) yüklenici YEĞİTEK PUB’u 3 iş günü içinde bilgilendirecek ve PUB olayın bilgisini alır almaz
(en geç 3 iş günü içinde) DB’yi bilgilendirecektir. Yüklenici kök sebep analizi, alınan önlemler ve telafi
önlemleri de dahil olacak şekilde olay tutanağını 30 iş günü içinde PUB’a iletecektir ve PUB bu raporu Dünya
Bankası’na iletecektir.
YEĞİTEK PUB çeyrek dönemlik ÇSİR’leri İngilizce olarak hazırlayacak ve Dünya Bankası’na iletecektir.
Çevresel ve Sosyal Azaltma Planı’nda (Bknz. Bölüm 5.3) verilen azaltma önlemlerinin uygulanma durumu
ve Çevresel ve Sosyal İzleme Planı’nda (Bknz. Bölüm 5.4) verilen izleme parametrelerinin değerlendirmesi
Yüklenici’nin Ç&S ve İSG performansı ile birlikte ÇSİR’lerde sunulacaktır. PUB’da görevli olan çevre uzmanı
ve sosyal uzman sahayı düzenli olarak ziyaret edecek ve kendi gözlem notlarını ÇSİR’lere dahil edecektir.
Yüklenici’nin uygunsuzlukları da sunulacak ve iyileştirme yöntemleri, tanımlanan ve gerçekleştirilen
önleyici ve düzeltici eylemler de ÇSİR’lere dahil edilecektir. Sonradan hazırlanan raporlar önceki
gözlemlerin ve düzeltici eylemlerin durumu hakkında bilgi verecektir.
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5

Tadilat Çalışmaları için Çevresel ve Sosyal Azaltım Planı Kontrol Listesi
Genel Proje ve Saha Bilgisi

ETKİM ve İnolab için TEKMER binasının tadilat işleri ve saha ile ilgili genel bilgiler aşağıda Tablo 5.1’de
verilmiştir.
Tablo 5.1 Genel Proje ve Saha Bilgileri
Genel
Ülke
Proje adı

Türkiye
Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında
Eğitim Teknolojileri Yenilik Merkezi ve İnolab için TEKMER Binasının Tadilatı

Proje ve etkinliğin
kapsamı

SSDE Projesi kapsamı içinde Bileşen 2 altında bir Eğitim Teknolojileri ve Dijital İçerik
Ekosistemi inşa edilecektir. Ekosistem okullara yönelik yenilik ve hizmetleri teşvik
edecek ve eğitim teknolojileri paydaşlarını ve kullanıcılarını bir araya getirecektir.
“Eğitim teknolojileri ekosistemi” için organizasyonel yapı, Ar-Ge Programı üzerinden
eğitim teknolojileri yenilikleri için araştırma ve geliştirme sürecini ve okulların ve
öğretmenlerin yenilikleri tanımlama, test etme ve değerlendirmelerini sağlayacak
stratejiyi koordine edecek olan Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon
Merkezi (“ETKİM”) şeklinde olacaktır. Öğretmenlerin katılımı ETKİM’in bir birimi ve
işlevi olan Mesleki Öğrenme Laboratuvarı (“İnolab”) sayesinde organize
edilecektir.
ETKİM ve İnolab olarak kullanılması için 1992 yılında ODTÜ Teknokent içinde inşa
edilen TEKMER binası seçilmiştir. Bu binada kullanımdan önce küçük tadilat
çalışmaları yapılması gerekmektedir. Tadilat çalışmaları belirli bölme duvarlarının
yıkılması, zemin materyallerinin, karoların, kapıların, doğramaların, pencerelerin ve
tavan kaplamasının sökülmesiyle başlayacaktır. Yeni tasarımda 15 ofis alanı ve sistem
odaları, lavabolar ve konferans odasının yenilenmesi gerçekleştirilecektir. Tadilatlar
kapsamında eski elektrik, veri, ısıtma ve su tesisatı sistemleri binadan sökülecek ve
enerji verimliliği bakımından yeni sistemler kurulacaktır. Binanın temel taşıyıcı yapısı
korunarak modern bir mimari tasarım için uygun olan kapılar, doğramalar, zemin, çatı
ve dış kaplama sistemleri döşenecektir. Su tesisatının yenilenmesinden sonra
lavabolar modern zemin materyalleri ile kaplanacak ve yeni ve modern sıhhi tesisat
ürünleri ile değiştirilecektir. Konferans odası zemin materyallerinin, ses
sistemlerinin, akustik panellerin ve bölme unsurlarının kullanımı ile daha modern bir
şekle getirilecektir.

Saha Açıklaması
Saha adı
Saha konumunun
açıklaması

ODTÜ Teknokent’te Bulunan TEKMER Binası
TEKMER Binası

Saha Haritası [ x ] Evet [ ] Hayır

ODTÜ Teknokent

Bknz. Ek 2

(İhsan Doğramacı Bulvarı)
06800 Çankaya/Ankara/Türkiye
Arsa kime ait?
Uygunsa coğrafi, fiziksel,
biyolojik, jeolojik,
hidrografik ve sosyoekonomik bağlamın
açıklaması

ODTÜ
Ankara, Türkiye’nin başkenti ve en kalabalık ikinci şehridir. 2019 yılı itibariyle nüfus
5,639,076’dır. Nüfus 25 ilçe ve bu ilçelerde bulunan 1425 semtte yaşamaktadır. Şehrin
nüfus yoğunluğu 215’tir. Coğrafi olarak Anadolu’nun merkezinde ve Batı Karadeniz
Bölgesi’nin kuzey kısmı hariç olmak üzere büyük bir kısmı İç Anadolu Bölgesi’nde
bulunmaktadır. Şehir, yüzölçümü bakımından en büyük üçüncü şehirdir.
TEKMER Binası 1992 yılında yapılmıştır ve ETKİM ve İnolab için Proje kapsamında
yenilenecektir. 4 Aralık 2020 tarihinde MEB, ODTÜ ve Teknokent Yönetimi arasında
imzalanan protokolden önce ODTÜ Teknokent Yönetimi TEKMER binasında çalışan
firmaların çalışmalarını devam ettirebilmeleri için ODTÜ kampüsü içerisinde
firmalara kuluçka merkezinde yer sağlamıştır.
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ODTÜ Teknokent’in kurulumu 1980’lerin sonunda başlamıştır. Dünya Bankası’nın
desteği ile fizibilite çalışmaları başlatılmış ve bu çalışmaların sonucunda teknoloji
geliştirmeye yönelik bir kuluçka merkezi kurma amacıyla ODTÜ TEKMER binası
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(“KOSGEB”) ile iş birliği içinde kurulmuştur. ODTÜ TEKMER’in başarılı çıktıları
ODTÜ’de bir Teknokent kurulmasını güçlendirmiştir. 2000 yılında ilk ODTÜ
Teknokent binası hizmete geçmiştir.
Türkiye’nin ilk ve en yenilikçi teknokenti olan ODTÜ Teknokent’in hedefi ülkenin
uluslararası rekabet gücünü artıracak olan teknolojileri geliştiren ve üreten
araştırmacılara ve şirketlere modern altyapı ve üst yapı sağlamaktır.
400’den fazla kiracı şirket bulunan ODTÜ, Türkiye’deki en büyük teknokentlerden
biridir.
ODTÜ Teknokent’te bulunan şirketler yazılım ve bilgi teknolojilerindeki (%50),
elektronik, (%20), makine ve tasarım (%15), medikal teknolojileri (&6), enerji ve
çevre (%6) ve geriye kalan %3’ü oluşturan ileri malzeme, tarım, gıda, havacılık ve uzay
ve otomotiv alanlarında Ar-Ge etkinliklerinde bulunmaktadır.
ODTÜ Teknokent, içindeki şirketler ve girişimciler için çeşitli ve çok yönlü programlar
sunmaktadır. Daha önceden bahsedilen hizmetler ve etkinlikler nedeniyle ODTÜ
Teknokent 2018 yılındaki bir çalışmada en başarılı olgun teknokent olarak anılmıştır.
Bu nedenle Türkiye’deki en başarılı ve en gelişmiş teknokentlerden biridir.
Bu bakımdan YEĞİTEK, etkili bir ekosistem başlatmayı hedefleyen ETKİM ve İnolab
için ODTÜ Teknokent’i seçmiştir.
Hastane, sağlık hizmet
birimleri, okul, ev gibi en
yakın hassas alıcıların
konumu ve uzaklığı

Özellikle agrega, su, taş
gibi olası materyal
kaynaklarının konumu ve
uzaklığı ve

ETKİM ve İnolab’ın kurulacağı TEKMER binası ODTÜ Teknokent’te kurulacaktır.
ODTÜ Teknokent, ODTÜ içinde bulunmaktadır.
Aşağıdaki tablo hangi yönde olduklarını da ifade ederek en yakın hassas alıcıları
göstermektedir. Ek 3, tanımlanan alıcıları gösteren bir harita içermektedir.
Alıcı Adı

Uzaklık (km)

TEKMER Binasına Göre

İktisat Fakültesi
Yabancı Diller Yüksek
Okulu
ODTÜ İlkokulu ve Orta
Okulu
ODTÜ Yurtları
Ankara Şehir Hastanesi
Gaziler Fiziksel Tedavi ve
Rehabilitasyon Hastanesi

0.26

Doğu

0.35

Kuzeydoğu

0.7

Kuzeybatı

0.94
1.54

Güney
Kuzeybatı-Batı

1.66

Güneybatı

Tadilat çalışmalarının kapsamı içinde agrega ve taş gibi materyaller
kullanılmayacaktır. TEKMER binası içinde su sistemi mevcuttur ve bu sistem
çalışmalar sırasında kullanılacaktır.

Mevzuat
Kanalizasyon sistemi,
elektrik, su şebekesi gibi
Proje tarafından
kullanılacak altyapıları
tanımlayınız

TEKMER binasında kanalizasyon sistemi, elektrik ve su şebekesi gibi altyapılar
mevcuttur ve bu sistemler çalışmalar sırasında kullanılacaktır.

Proje etkinliklerine uygun
olan ulusal & yerel
mevzuatı & izinleri
tanımlayın (örneğin
1/1000 ya da 1/5000
ölçekli ana plan
düzenlemeleri,
yapı/tadilat izni, bina izni,
vb.)

1983 yılında yürürlüğe giren 2872 sayılı Çevre Kanunu çevresel konuları geniş
kapsamlı olarak ele almaktadır. Çevre Kanunu’nun uygulanmasını idare eden temel
esaslara göre vatandaşlar ve devlet çevrenin korunması için sorumluluklara sahiptir.
Çevre Kanunu ve kanundaki düzenlemelere ek olarak çevrenin korunması, kaynaklar,
kültürel ve doğal varlıkların korunması, kirlilik önleme ve kontrol etme, kirliliğin
önlenmesi için tedbirlerin uygulanması, sağlık, güvenlik ve çalışma hususlarında diğer
kanunlar da mevcuttur. Ayrıca Çevre kanunu ve diğer ek kanunlara paralel olarak
çeşitli düzenlemeler, tebliğler ve kararnameler yayımlanmıştır. Ek 4’te ulusal mevzuat
ve uluslararası anlaşmaların listesi verilmiştir.
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MEB, ODTÜ ve Teknokent Yönetimi arasında 4 Aralık 2020 tarihinde Tarafların takip
etmesi için bir protokol imzalanmıştır. Bu protokol, TEKMER binasının MEB
tarafından ETKİM ve İnolab olarak kullanılması ile ilgili koşul ve hükümleri
içermektedir.
Paydaş Katılımı
Kamuoyu istişaresinin ne
zaman / nerede
gerçekleştiğini belirtiniz

Bu ÇSYP’nın nihai versiyonu İngilizce ve Türkçe olarak MEB web sayfasında ve Dünya
Bankası web sayfasında yayımlanacaktır. Bu ÇSYP ile ilgili görüşlerin iletilmesi için
iletişim e-postası, telefon, adres ve sosyal ağ hesapları iletilecektir.
Kamuoyu, paydaş bilgilendirme etkinlikleri (tadilat sahasına işaretlerin
yerleştirilmesi, sözlü bilgilendirme, vb.) üzerinden ve tadilat çalışmalara başlamadan
önce bilgilendirilecektir.
Yüklenici tarafından hem çalışanlar hem de yerli halk tarafından dile getirilen
endişeler için tadilat sahasında bir şikâyet mekanizması kurulacaktır. Yüklenici
çalışanlardan ve genel halktan gelen şikayetleri aynı bir şekilde kayıt altına alacaktır.

Paydaşlar tarafından
ifade edilen sorun ve
endişelerin kısa bir özeti

Bugüne kadar paydaşlar tarafından herhangi bir sorun veya endişe dile
getirilmemiştir.

Çevresel ve Sosyal Ön Değerlendirme
Aşağıda verilen Tablo 5.2, gerçekleştirilecek tadilat çalışmalarının kapsamına dahil olacak etkinlikleri
seçmek ve bunları çevresel ve sosyal hususlar ve azaltma önlemleri ile bağlantılamak için kullanılır.
Tablo 5.2 Çevresel/Sosyal Ön Değerlendirme Tablosu
Etkinlik/Konu
Saha etkinliği
herhangi birini
içerecek mi?

Durum

Tetiklenmiş Eylemler

A. Bina iyileştirmesi ve
tadilatı

[ x ] Evet [ ] Hayır

Yanıtınız evet ise ÇSYÇ’de verilen azaltma
planı Bölüm A’ya bakınız.

B. Tehlikeli ve zehirli
materyaller

[ x ] Evet [ ] Hayır

Yanıtınız evet ise ÇSYÇ’de verilen azaltma
planı Bölüm B’ye bakınız.

C. Trafik ve yaya güvenliği

[ x ] Evet [ ] Hayır

Yanıtınız evet ise ÇSYÇ’de verilen azaltma
planı Bölüm C’ye bakınız.

ETKİM ve İnolab’a yönelik tadilat çalışmalarının içinde Tablo 5.2’de verilen etkinliklerin üçü de
bulunmaktadır. Bu nedenle ÇSYÇ Ek IV’te verilen azaltma planındaki Bölüm A, B ve C ve Bölüm O. Genel
Koşullar Proje’ye özel geliştirilen azaltma planında ve bulunmaktadır ve aşağıda verilen Tablo 5.3’te
sunulmuştur.
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Çevresel ve Sosyal Azaltım Planı
Tablo 5.3 Çevresel ve Sosyal Azaltım Planı
Aktivite
O.

Genel Koşullar

Parametre

Azaltım Önlemleri

Tasarım/Planlama
faktörleri

(a) MEB evrensel erişim4 ve sosyal kapsayıcılık kavramlarını mevcut yapıların
tasarımına ve yenilemelerine/tadilatına uygulayacaktır.

Bildirim

(b) Tesisler (veri merkezi, merkez, vb.) ulusal mevzuat (Binaların Yangından
Korunması Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete Sayısı: 26735, Onay Tarihi: 12
Aralık 2007) ve uluslararası seviyede kabul edilen yaşam ve yangın güvenlik
standartlarını uygulayarak yangınları önlemen için tasarlanacaktır.

Kaynak Verimliliği

(c)

Yapılar uygun şekilde sismik direnç bakımında kontrol edilecektir. 14.07.2007
tarihinde 26582 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve 01.01.2019 yılında
yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik ve
18.03.2018 yılında 30364 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı’nın “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” katı bir şekilde
uygulanacaktır.

(d) İlgili yerel ve çevre ile ilgili makamlar ve topluluklara gelecek etkinlikler ile ilgili
bilgi verilecektir.
(e) Halk, alanlarda COVID-19 hususunda alınan tedbirler de dahil olmak üzere
yapılacak çalışmalarla ilgili uygun medya kullanılarak ve/veya halkın erişebileceği
alanlarda (çalışma sahaları da dahil olmak üzere) bilgilendirilecektir.
(f)

Yenileme ve/veya tadilat için yasal olarak gerekli olan tüm izinler alınacaktır.

(g) Yüklenici herhangi önemli bir kaza gerçeklemesi halinde 3 iş günü içinde MEB'e
bilgi verir. MEB bilgilendirildiğinde derhal Dünya Bankasına tüm önemli kazalar
(kazalar, sızıntılar, ölüm vb.) ile ilgili bilgi verir (en geç 3 iş günü içinde) ve
düzeltici eylem planı ile birlikte kaza inceleme raporunu Dünya Bankası'na 30 iş
günü içinde iletecektir.
(h) MEB ve Yüklenici diğer kaynakların yanı sıra enerji, su ve hammaddelerin etkili
tüketimini iyileştirmek için Teknik ve mali olarak uygulanabilir tedbirleri
uygulayacaktır.
(i)

4

Ağaç kesme ve karasal flora ve faunaya her türlü zarar yasaklanacaktır. Uygulama
projesinde, iç bahçede seviyelendirme için kazı belirtilmiş olsa da bu çalışma bir
grup koşul altında önceden bildirilmek üzere İdare’nin proje yöneticisi ve PUB’in
çevre uzmanının onayına tabidir. Ağaçlar ve ağaç köklerine zarar verilmeyecek ve
eski haline getirme çalışmaları kapsamında en az 50 cm üst toprak uygun şekilde
yerleştirilecek ve seviyelendirmesi sonrası tohumlanacaktır. Yüklenici, doğaya

Evrensel erişim farklı durumlarda ve çeşitli koşullar altında tüm yaştan ve tüm becerilere sahip olan insanlar için engelsiz erişim anlamına gelir.
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Kurumsal Sorumluluk
Yüklenici

Maliyet
İnşaat maliyeti içinde

Aktivite

Parametre

Azaltım Önlemleri

Kurumsal Sorumluluk

Maliyet

zarar vermemek için ve eski haline getirme çalışmalarında azami gayret
gösterecektir.
A.

Genel Rehabilitasyon
ve Küçük Tadilat
Aktiviteleri

Hava Kalitesi

(a) Bazı bölümlerin/duvarların küçük çaplı yıkımının dışında başka bir büyük çaplı
yıkım etkinliği olmayacaktır. Uygun toz giderme yöntemleri gerekli şekilde
uygulanacaktır.

Yüklenici

İnşaat maliyeti içinde

Yüklenici

İnşaat maliyeti içinde

Yüklenici

İnşaat maliyeti içinde

Yüklenici

İnşaat maliyeti içinde

(b) Toz miktarını en az seviyede tutmak için çevredeki ortam (kaldırımlar, yollar)
moloz bulundurulmayacaktır.
(c)

Sahada yapıların/atık materyalin açık bir şekilde yakımı gerçekleştirilmeyecektir.

(d) Sahada yapı makinelerinin gereksiz fazla kullanımı gerçekleştirilmeyecektir.
Gürültü ve Titreşim

(a) Yenileme/tadilat çalışmaları sırasındaki gürültü, ilgili mevzuatta tanımlanan
zamanlarla sınırlandırılacaktır.
(b) İşlemler sırasında jeneratörlerin, hava kompresörlerinin ve diğer elektrikli
mekanik donanımların motor kapakları kapalı tutulacaktır ve donanım yaşam
alanlarında/hassas alanlardan olabildiğince uzak tutulacaktır.
(c)

Atık Su

Gürültü ve titreşimle ilgili etkiler ilgili standartlar uyarınca kontrol edilecektir.

(a) Sahada oluşacak atık su kanalizasyon hattına bağlanacaktır.
(b) Saha/yapı araçları ve makineleri sadece belirlenen alanlarda yıkanacaktır.

Atık Yönetimi

(a) Ortaya çıkacak olan atıklar atık yönetim hiyerarşisi (önleme, azaltma, yeniden
kullanma, enerji geri kazanımı, imha) uyarınca yönetilecektir.
(b) Atık toplama ve uzaklaştırma yolları ve sahaları/konteynerleri tüm aktivitelerden
beklenen tüm atık türleri için belirlenecektir.
(c)

Tüm katı atık türleri çevre mevzuatı gereğince toplanacak ve uzaklaştırılacaktır.

(d) Atık su uzaklaştırma kayıtları, tasarlanan uygun yönetimin kanıtı olarak
saklanacaktır.
(e) Uygun olan zamanda Yüklenici uygun ve kullanılabilecek olan materyalleri (asbest
hariç) yeniden kullanacak ve geri dönüşüm sürecinden geçirecektir.
(f)

Sahada, yakma fırını ve atık su arıtım tesisi gibi atık yönetim tesisleri
bulunmayacaktır.

(g) Tüm atıklar ayrıştırılacaktır (örneğin tehlikeli/tehlikeli olmayan, geri
dönüştürülebilir/geri dönüştürülemeyen) ve geçici olarak, sahadan nihai olarak
uzaklaştırılana kadar ilgili mevzuat tarafından belirlenen standartları karşılayan
belirlenen alanlarda tutulacaktır.
(h) Atık geri dönüştürme, ulaştırma ve uzaklaştırma işlemleri ruhsatlı şirketler ve/veya
ilgili belediyeler tarafından yürütülecektir.
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Aktivite

Parametre

Azaltım Önlemleri
(i)

Ortaya çıkacak olan e-atıklar ayrı olarak toplanacak ve Atık Elektrikli ve Elektronik
Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine (Resmî Gazete tarihi: 22 Mayıs 2012, Sayısı:
28300) göre ilgili toplama alan(lar)ına iletilecektir.

(j)

Çalışmalar başlamadan önce elektronik atıkları da içerecek bir Atık Yönetim Planı,
Yüklenici tarafından hazırlanacaktır. Yüklenicinin, bu Atık Yönetim Planı’nı PUB
tarafından onaylanmadan, işlere başlamasına izin verilmeyecektir.

Kurumsal Sorumluluk

Maliyet

(k) Atıklar resmi olmayan toplayıcılara verilmeyecektir.
(l)

İşgücü ile ilgili
konular

Kişisel hijyen malzemeleri/malzeme atıkları (örneğin tek kullanımlık maske,
eldiven) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının COVID-19 Önlemleri Çerçevesinde Kişisel
Hijyen Malzemeleri Atıklarının Yönetimine Dair 202/12 sayılı Genelgesi uyarınca
toplanacak, geçici olarak saklanacak ve atık işleme tesislerine nakil edilecek ve
ulaştırılacaktır.

(a) Çalışanlara, ulusal iş ve istihdam kanunu (diğer uygulanabilir kolektif antlaşmaları
da dahil edecektir) kapsamındaki hakları gibi istihdam hüküm ve koşulları
hakkında açık ve anlaşılır bilgi ve belge sağlanacaktır.
(b) Ulusal hukuk ve çalışma yönetimi prosedürleri gereği çalışanlara düzenli olarak
ödeme yapılacaktır.
(c)

Ulusal hukuk ve çalışma yönetimi prosedürleri gereği çalışanlara her hafta yeterli
dinlenme süresi, yıllık izin, hastalık izni, doğum ve aile izni sağlanacaktır.

(d) Çalışanlar istihdam feshi ve kıdem tazminatı ile ilgili yazılı olarak zamanında
bilgilendirileceklerdir.
(e) Çalışanlar, fırsat eşitliği ve adil muamele esaslarına göre istihdam edileceklerdir ve
istihdam ilişkisinin hiçbir tarafına ilişkin ayrımcılık yapılmayacaktır.
(f)

Kadınlar, engelli bireyler, göçmen işçiler ve çalışma çağındaki çocuklar gibi spesifik
işçi gruplarının dahil olduğu proje çalışanlarına, DB ÇSÇ’nin ÇSS2 standardı
uyarınca uygun koruma tedbirleri ve destek sağlanacaktır.

(g) Çalışanlar, işçi örgütlerine ve toplu müzakerelere ya da alternatif mekanizmalara
katılabilir veya katılmak için başvurabilir.
(h) 18 yaşın altındaki çocuklar istihdam edilmeyecektir veya Yüklenici tarafından bu
proje ile bağlantılı olarak görevlendirilmeyecektir.
(i)

Güç kullanımı veya ceza tehdidi altında bir kişiden gönülsüz olarak sağlanan
herhangi bir iş veya hizmeti içeren zorla çalıştırma, bu proje ile bağlantılı olarak
kullanılmayacaktır.

(j)

Yüklenici tarafından tadilat sahasında tüm çalışanlar için işyerine ilişkin
endişelerini dile getirebilecekleri bir çalışan şikayet mekanizması oluşturulacaktır.
Çalışan şikayet mekanizmasının iletişim detayları sağlanacaktır.

(k) Tüm çalışanlar, istihdam edildiklerinde ve iş başlamadan önce ulusal iş ve istihdam
kanunu kapsamındaki hakları ve şikayet mekanizması ile ilgili eğitim alacaklardır.
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Yüklenici

İnşaat maliyeti içinde

Aktivite

Parametre

Azaltım Önlemleri
(l)

(a) Tadilat sahasına giriş ve çıkışlar kontrol edilecektir, sahaya izinsiz girişler
engellenecektir.

(Çalışanların proje
sahasına girişleri;

(b) Çalışanların sahada konaklamaları yasaklanacaktır.

Çalışanların
topluma/kamuya
enfeksiyon
bulaştırması)

(c)

Maliyet

Tüm çalışanlar “Davranış Kuralları”na uymakla ve istihdam edildiklerinde ilgili
evrakları imzalamakla yükümlüdür.

İşgücü ile ilgili
konular

Birlikte çalışanların
enfekte olması;

Kurumsal Sorumluluk

Yüklenici

İnşaat maliyeti içinde

Yüklenici

İnşaat maliyeti içinde

Yüklenici, çalışanların işe başlamadan önce işe uygunluklarını teyit edecektir,
sağlık sorunları ve aksi halde risk altında olan çalışanlara özellikle dikkat
edecektir.

(d) Çalışanların ve sahaya giren diğer kişilerin vücut sıcaklıkları kontrol edilecektir ve
kayıt altına alınacaktır veya sahaya girmeden önce veya girerken kendiler beyan
edeceklerdir.
(e) İşe başlamadan önce çalışanlara maske kullanımı, el hijyeni ve mesafe kurallarını
içeren COVID-19’e yönelik dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında günlük
bilgilendirme yapılacaktır.
(f)

Çalışanlar olası semptomlar (ateş, öksürük) için kendilerini izlemekle ve semptom
olduğu takdirde veya iyi hissetmediklerinde amirlerine bilgi vermekle
yükümlüdürler.

(g) Enfeksiyona maruz kalmış bir bölgeden gelen veya enfekte bir kişi ile temas
halinde olan bir çalışanın sahaya 14 gün boyunca girişi engellenecektir.
(h) Hasta bir çalışanın sahaya girmesi engellenirse, Yüklenici bu kişiyi gerekirse yerel
bir sağlık kuruluşuna sevk edecektir veya 14 gün boyunca evinde kalmasını talep
edecektir.
(i)
İş Sağlığı ve Güvenliği
(İşçi Güvenliği ve
COVID-19’a maruz
kalma endişeleri)

Davranış Kuralları istihdam edildiklerinde proje çalışanları ile paylaşılacaktır.

(a) Tüm aktiviteler, hem İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (Resmî Gazete Sayısı: 28339,
Onay Tarihi: 30 Haziran 2012) ve ilgili yönetmelikler hem de Dünya Bankası
Grubu’nun ÇSG Rehberleri uyarınca uygulanacaktır.
(b) Yüklenici tüm çalışmaların güvenli ve disiplinli bir şekilde yürütüleceğini ve
çevredeki yaşam alanları ve ortamlara en az risk yansıtacak durumda
tasarlanacağını resmi olarak kabul eder.
(c)

Yüklenici çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlayacak, uluslararası en iyi
uygulamalar ve Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
tarafından sağlanan COVID-19 ile ilgili sağlık ve güvenlik tedbirleri de dahil olmak
üzere Türk Mevzuatı uyarınca uygun kişisel koruyucu donanımları (KKD) (her
zaman baret kullanımı, gerekli olan durumlarda maske, koruyucu gözlük, kemer ve
güvenlik ayakkabısı vb. kullanımı) sağlayacak ve bunların kullanılmasını
sağlayacaktır.

(d) Yüklenici iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu olması için ilgili sertifikalara ve
deneyime sahip olan personeli ve İşyerine Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
gerekliliklerine uygun acil durum ekiplerini görevlendirecektir.
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Aktivite

Parametre

Azaltım Önlemleri

Kurumsal Sorumluluk

Maliyet

(e) Tadilat çalışmaları başlamadan önce yürütülecek olan tüm işler için bir Risk
Değerlendirmesi gerçekleştirilecektir. İlgili usuller ve planlar ("Acil Durum
Planları" da dahil olmak üzere) uygulanacaktır. Hem Risk Değerlendirmesi hem de
Acil Durum Yanıt Planları COVID-19 risklerini ve ilgili durumlarda diğer bulaşıcı
hastalık risklerini göz önünde bulunduracaktır. Ayrıca, Yüklenici tarafından,
yapılacak işler ile ilgili güvenli çalışma metotlarını kapsayacak bir İSG Planı
hazırlanacaktır.
(f)

Risk Değerlendirmesi çalışması, İSG ile ilgili olarak ve Asbestle Çalışmalarda Sağlık
ve Güvenlik Hakkında Yönetmelik’e uygun şekilde asbest içeren maddelerin
yönetimini kapsayacaktır.

(g) Yüklenici tarafından işe başlamadan önce, İSG riskleri, önleyici ve düzeltici
faaliyetler, kaza/olay izlemesi, kayıtları, analizleri, uygunsuzluk aksiyon kayıtları,
periyodik denetim takvimi ve makinalar, ekipmanlar ve el aletleri gereklilikler,
sorumlu personeller, günlük ve haftalık denetim rutinleri, haftalık saha turu
prosedürleri, örnek kontrol listeleri, kontrol formları, denetim formları, loglar,
kayıtlar ve diğerlerini içeren bir Tadilat İşleri İSG Planı hazırlanacaktır.
(h) Yüklenicinin hazırlayacağı, Risk Değerlendirmesi, Acil Durum Planı ve İSG Planı,
PUB tarafından onaylanmadan, Yüklenicinin işe başlamasına izin verilmeyecektir.
(i)

Sahalarda uygun işaretlerin kullanılması sağlanacak ve çalışanlara uymaları
gereken önemli kurallar ve düzenlemeler ile ilgili bilgi verilecektir.

(j)

Çalışanlar için çalışma sahası ve gerçekleştirilecek işlerle ilgili olası riskleri
belirten çalışma kuralları da dâhil olmak üzere İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)
eğitimleri ve iş güvenliği toplantıları gerçekleştirilecektir. Bunların arasında
çalışanlara COVID-19 semptomları, nasıl korunması gerektiği ve semptomlar
görüldüğünde ne yapılması gerektiği ile ilgili düzenli eğitimlerin verilmesi
bulunacaktır.

(k) Hem eğitimler hem de kazalar (ölümler, kayıp zamanlı kazalar, sızıntı, yangın,
pandemi veya salgın hastalıklar, sosyal huzursuzluk vb. de dahil olmak üzere)
önemli olaylar kayıt altına alınacaktır. Her olay için, kök sebep analizini
kapsayacak şekilde olay araştırma raporları, hazırlanacaktır.
(l)

B. Toksik Maddeler

Asbest Yönetimi

COVID-19 da dahil olmak üzere herhangi bir salgın veya pandemi/bulaşıcı hastalık
durumunda Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Dünya
Sağlık Örgütü tarafından sağlanan rehberlik, yönergeler ve tavsiyelere uygun
hareket edilecek ve tüm ilgili gerekli tedbirler hem çalışanların için hem de çalışma
yerleri için iş sağlığı ve güvenliği bakımından alınacaktır.

(a) Sahada asbest bulunması durumunda tehlikeli madde olduğu açık bir şekilde
işaretlenecektir.
(b) Mümkün olması halinde en az seviyede maruz kalınması için asbest uygun bir
şekilde saklanacak ve kapalı tutulacaktır.
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Yüklenici

İnşaat maliyeti içinde

Aktivite

Parametre

Azaltım Önlemleri
(c)

Kurumsal Sorumluluk

Maliyet

Asbestli alanlarda çalışmaya başlamadan önce, İSG ve çevresel tedbirleri içeren
asbest kaldırımı, taşınması, saklanması ve bertarafı vb. konularında kapsamlı bir
çalışma yöntem beyanı dokümanı hazırlanacak ve sertifikalı bir asbestli çalışma
uzmanı tarafından onaylatılacaktır.

(d) Uzaklaştırılmasından (eğer uzaklaştırma gerekliyse) önce asbest, asbest tozunu en
aza indirmek için bir ıslatıcı ile ıslatılacaktır.
(e) Asbest, yetenekli ve deneyimli çalışanlar tarafından idare edilecek ve
uzaklaştırılacaktır.
(f)

Asbest maddesi geçici olarak saklanıyorsa atıklar güvenli bir şekilde kapalı
ortamlarsa tutulur ve uygun şekilde işaretlenir. Asbestin sahadan yetkisiz bir
şekilde uzaklaştırılmaması için güvenlik önlemleri alınır.

(g) Uzaklaştırılan asbest yeniden kullanılmayacak ve ulusal mevzuat uyarınca ruhsatlı
bir tesis tarafından imha edilecektir.
Toksik / Tehlikeli
Atık Yönetimi

(a) Tüm toksik ve tehlikeli maddelerin sahada geçici olarak saklanması durumunda
sağlam konteynerler kullanılacak ve uygun etiketler kullanılarak maddenin içeriği,
özellikleri ve nasıl kullanılması gerektiği belirtilecektir.

Yüklenici

İnşaat maliyeti içinde

Yüklenici

İnşaat maliyeti içinde

(b) Tehlikeli maddelerin saklandığı konteynırlar, sızdırmaz konteynırlara
yerleştirilerek dökülme ve sızdırma gibi riskler önlenecektir.
(c)

Atıklar özel ruhsatı olan taşıyıcı firmalar tarafından taşınacak ve ruhsatlı bir tesise
ulaştırılacaktır.

(d) Tehlikeli içeriklerden veya çözücülerden oluşan boyalar ve kurşunlu boyalar
kullanılmayacaktır.
(e) Tadilat ve yapım işler sırasında ortaya çıkan atık/kullanılmış floresan lambalar
ruhsatlı bir tesis tarafından uzaklaştırılacaktır.
C. Trafik ve Yaya
Güvenliği

Tadilat
aktivitelerinden
kaynaklı kamu
trafiğine ve yayalara
yönelik direk ve
dolaylı tehlikeler

(a) Tadilat çalışmaları, işletimsel olarak herkese açık binalarda
gerçekleştirilmeyecektir.
(a) Ulusal düzenlemeler uyarınca Yüklenici sahanın uygun bir şekilde güvenli duruma
getirilmesini ve yapı/tadilat ile ilgili trafiğin düzenlenmesini sağlar. Bunların
bazıları aşağıdadır:
 İşaretlerle gösterme, uyarı işaretleri, bariyerler ve trafik yönünü değiştirilmesi:
saha net bir şekilde görülebilir olacaktır ve halk olası tehlikelere karşı
uyarılacaktır.
 Özellikle saha erişimi ve saha yanındaki yoğun trafik için trafik yönetim sistemi
ve personelin eğitimi.
 Yapı çalışmalarının trafiği aksattığı noktalarda yayalar için güvenli geçişler ve
kaldırımların temini.
 Çalışan saatlerinin yerel trafik örüntülerine göre düzenlenmesi, örneğin önemli
ulaşım etkinliklerinden yoğun saatlerden kaçınılması.
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Aktivite

Parametre

Azaltım Önlemleri
 Araçların, kamyonları, tırlarında doldurma ve boşaltma işlemleri esnasında,
belirlenmiş ve PUB tarafından onaylanmış park alanlarının kullanılması.
 Hız limitlerine ve trafik kurallarına uyulması.
 Tadilat çalışması için belirlenen alan sınırları dışına diğer bir değişle
Teknokent alanına veya ODTÜ’ye izinsiz çıkışların/geçişlerin önlenmesi.
 ODTÜ ve ODTÜ Teknokent acil durum birimleri ile koordinasyon için acil
durumlara karşı hazırlıklı olmak için ön toplantılar yapılması.
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Kurumsal Sorumluluk

Maliyet

Çevresel ve Sosyal İzleme Planı
Tablo 5.4 Çevresel ve Sosyal İzleme Planı

(Tadilat)

Aktivite süresince

Hazırlık aşaması (Tadilat Öncesi)

Faz

Konu

Ne
(Parametre
izlenecek mi?)

Nerede
(Parametre
izlenecek mi?)

Nasıl
(Parametre izlenecek mi?)

Ne zaman
(Sıklığı /ya da
sürekliliği
tanımlayın)

Neden
(Parametre izlenecek
mi?)

Maliyet
(Proje bütçesinde
yer almıyorsa)

Kim
(İzlemeden
sorumlu mu?)

İzinler

Geçerli izinler

Yüklenicinin
saha ofisi

İzinlerin, görüşlerin, onayların vb.
gözden geçirilmesi ve kontrolü ile

Tadilat işleri
başlamadan önce

İzinlerin yerinde ve
sunulabilir olmasını
sağlamak için

İnşaat maliyeti
içinde

Yüklenici

Saha

Saha organizasyonu
tedbirleri

Sahada

Sınırlama, işaretleme, atık
konteynerleri yerleştirme, atık
alanı, tehlikeli malzeme depolama
alanı saha ofisleri, periyodik kontrol
kayıtları ile birlikte iş ekipmanları,
makinalar, el aletlerinin kontrolü ile

Tadilat işleri
başlamadan önce

Sahanın çalışanlar ve
yerleşikler için güvenli
olmasının sağlanması
için

İnşaat maliyeti
içinde

Yüklenici

İstihdam hüküm ve
koşulları

Yüklenicinin
saha ofisi

İstihdam kayıtlarının (çalışanların
sözleşmeleri, personel kayıtları)
incelenmesi ve kontrol edilmesi

Tadilat işleri
başlamadan önce

Çalışanların ulusal iş ve
istihdam kanuna göre
istihdam edilmelerini
sağlamak için

İnşaat maliyeti
içinde

Yüklenici

Çalışan şikayet
mekanizması eğitimi

Yüklenicinin
saha ofisi

Eğitim raporunun, katılımcı
kayıtlarının incelenmesi ve kontrol
edilmesi

Tadilat işleri
başlamadan önce

Çalışan şikayet
mekanizması
eğitiminin verilmesini
sağlamak için

İnşaat maliyeti
içinde

Yüklenici

Paydaş
Katılımı ve
Bilgi
Paylaşımı

Paydaş bilgilendirme
faaliyetleri

Sahada

Tadilat başlamadan önce toplumun
bilgilendirilmesi (işaretler, sözlü
bilgilendirme vb.)

Tadilat işleri
başlamadan önce

Etkili ve duyarlı paydaş
katılımı ve bilgi
paylaşımı sağlamak için

İnşaat maliyeti
içinde

Yüklenici

Hava Kalitesi

Toz ve partikül
madde

Günlük bazda sürekli

Toz seviyesini
minimumda
tutulmasını,
iritasyonun
engellenmesini ve
görüşün açık olmasını
sağlamak için

İnşaat maliyeti
içinde

Yüklenici

Gürültü seviyesinin
yasal kabul edilebilir
sınırlarda olduğundan
emin olmak için

İnşaat maliyeti
içinde

Yüklenici

İşgücü ile
ilgili konular

Yüklenicinin
saha ofisi

ÇSYP’nın kamuyla paylaşılması
Sahada

Azaltım tedbirlerinin
uygulanmasına dair sahada gözlem
Çalışanların veya civarda
oturanların şikayetleri halinde hava
kalitesi (PM10) ölçümleri

Gürültü

Sahada ve civarında
gürültü seviyesi
(dBA)

Sahada
Hassas alıcıların
civarında

Azaltım tedbirlerinin
uygulanmasına dair sahada gözlem
Şikâyet halinde gürültü seviyesi
ölçümleri
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Çalışanların veya
civarda oturanların
şikayetleri sonucu
Günlük bazda sürekli

Faz

Konu

Atık Su
Yönetimi

Ne
(Parametre
izlenecek mi?)

Araç/makine yıkama
kaynaklı atık su

Nerede
(Parametre
izlenecek mi?)

Sahada

Nasıl
(Parametre izlenecek mi?)

Ne zaman
(Sıklığı /ya da
sürekliliği
tanımlayın)
Çalışanların veya
civarda oturanların
şikayetleri sonucu

Neden
(Parametre izlenecek
mi?)

Maliyet
(Proje bütçesinde
yer almıyorsa)

Kim
(İzlemeden
sorumlu mu?)

Günlük bazda sürekli

Yıkama kaynaklı atık
suların çevreye deşarj
edilmemesini sağlamak
için

İnşaat maliyeti
içinde

Yüklenici

Azaltım tedbirlerinin
uygulanmasına dair sahada gözlem
(belirlenmiş alanlar, sızıntılar,
konteynerleri, ikincil konteynerler tavalar-, etiketler, yangın
söndürücüler vb.)

Günlük bazda sürekli

Atık yönetiminin
yeterli ve
yönetmeliklere uygun
şekilde yürütülmesini
sağlamak için

İnşaat maliyeti
içinde

Yüklenici

Atık kayıtlarının, taşıma fişlerinin,
etiketlerin, atık loglarının vb.
kontrolü ile

Aylık (kayıtlar)

Azaltım tedbirlerinin
uygulanmasına dair sahada gözlem
Mevcutsa, sahada belirlenmiş araç
ve makine yıkama yerlerinin gözle
kontrolü

(Tadilat)

Aktivite süresince

Atık
Yönetimi

İşgücü ile
ilgili konular

İşgücü ile
ilgili konular

Atık

Sahada

İstihdam hüküm ve
koşulları

Yüklenicinin
saha ofisi

Maaş ödeme kayıtlarının
incelenmesi ve kontrol edilmesi

Haftalık

Ulusal hukuk ve
çalışma yönetimi
prosedürleri gereği
çalışanlara düzenli
ödemelerin yapılmasını
sağlamak için

İnşaat maliyeti
içinde

Yüklenici

Çalışanların günlük
olarak
bilgilendirilmesi

Sahada

Sahada görsel kontroller

Her gün işe
başlamadan önce

Günlük
bilgilendirmelerin
yapılmasını sağlamak
için

İnşaat maliyeti
içinde

Yüklenici

Sahada COVID-19
tedbirlerinin
uygulanmasını
sağlamak için

İnşaat maliyeti
içinde

Yüklenici

COVID-19 tedbirleri

Günlük bilgilendirmeye katılım
listelerinin ve günlük konuların
kontrol edilmesi
Sahada

Azaltım tedbirlerinin
uygulanmasına ilişkin sahada görsel
kontroller
COVID-19’a karşı alınan azaltım
tedbirlerinin ve ilgili eğitimlerin
(vücut sıcaklığı kontrol kayıtları,
hasta çalışanların durum kayıtları,
kendilerini izlemelerine yönelik
eğitim kayıtları vb.) kayıtlarının
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Aylık (kayıtlar)
Günlük bazda sürekli

Aylık (kayıtlar)

Faz

Konu

Ne
(Parametre
izlenecek mi?)

Nerede
(Parametre
izlenecek mi?)

Nasıl
(Parametre izlenecek mi?)

Ne zaman
(Sıklığı /ya da
sürekliliği
tanımlayın)

Neden
(Parametre izlenecek
mi?)

Maliyet
(Proje bütçesinde
yer almıyorsa)

Kim
(İzlemeden
sorumlu mu?)

bulunduğu raporların kontrol
edilmesi
Yüklenicinin
saha ofisi

Cevap detayları, süreleri ve alınan
düzeltici önlemler ile birlikte
şikayet kayıtlarının ve eğitim
kayıtlarının incelenmesi

Aylık

Çalışan şikayetlerinin
kayıt altına alınmasını
ve gerekli düzeltici
önlemlerin alınmasını
sağlamak için

İnşaat maliyeti
içinde

Yüklenici

Çalışan güvenliği

Sahada

Azaltım tedbirlerinin yerel
mevzuatla, DBG ÇSG Rehberleriyle
ve iyi uygulamalarla uyumlu şekilde
uygulanmasına dair sahada gözlem

Günlük bazda sürekli

İSG tedbirlerinin
sahada uygulanmasının
sağlanması için

İnşaat maliyeti
içinde

Yüklenici

Aylık

Bölgede yaşayan
kişilerin şikayetlerinin
kayıt altına alınmasını
ve gerekli düzeltici
önlemlerin alınmasını
sağlamak için

İnşaat maliyeti
içinde

Yüklenici

Günlük bazda sürekli

Asbest yönetim
tedbirlerinin sahada
uygulandığından emin
olmak için

İnşaat maliyeti
içinde

Yüklenici

İçerisinde azaltım tedbirlerinin
uygulandığına dair kayıtlar olan
raporların kontrolü ile (örneğin,
KKD zimmet tutanakları, ilk
yardımcıların görevlendirme
kayıtları, yangın müdahale ekibi,
acil durum müdahale ekibi, zorunlu
ve günlük eğitim kayıtları, anahtar
kurallar, yönetmelikler, olay
kayıtları, olay araştırma raporları,
COVID-19 için özel tedbirleri,
günlük kontrol formları, tetkik
formları, risk değerlendirmeleri vb.)

(Tadilat)

Aktivite süresince

İş Sağlığı
Güvenliği

Çalışan şikayet
mekanizması

Paydaş
Katılımı ve
Bilgi
Paylaşımı

Şikayet mekanizması

Toksik
Malzemeler

Asbest yönetimi

Yüklenicinin
saha ofisi

Şikayet mekanizmasının
paylaşılması

Aylık (kayıtlar)

Yanıtlanma, süre ve düzeltici
önlemleri gösteren şikayet kayıtları

Sahada

Azaltım tedbirlerinin yerel
mevzuatla, DBG ÇSG Rehberleriyle
ve iyi uygulamalarla uyumlu şekilde
uygulanmasına dair sahada gözlem
İçerisinde asbeste karşı azaltım
tedbirlerinin ve ilgili eğitimlerin
uygulandığına dair kayıtlar olan
raporların kontrolü ile (örneğin
çalışma yöntem beyanları,
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Aylık (kayıtlar)

Faz

Konu

Ne
(Parametre
izlenecek mi?)

Nerede
(Parametre
izlenecek mi?)

Nasıl
(Parametre izlenecek mi?)

Ne zaman
(Sıklığı /ya da
sürekliliği
tanımlayın)

Neden
(Parametre izlenecek
mi?)

Maliyet
(Proje bütçesinde
yer almıyorsa)

Kim
(İzlemeden
sorumlu mu?)

Günlük bazda sürekli

Tehlikeli malzeme veya
tehlikeli atıkların
herhangi bir şekilde
kontaminasyona sebep
olmayacak şekilde
yönetildiğinden emin
olmak için

İnşaat maliyeti
içinde

Yüklenici

Trafik karışıklığının ve
kazaların önüne
geçilmesi için
tedbirlerin
alındığından emin
olmak için

İnşaat maliyeti
içinde

Yüklenici

Raporların yerinde,
uygun şekilde

İnşaat maliyeti
içinde

Yüklenici

maruziyet önleme ve
geçirimsizleştirme metotları, uzman
personelin özgeçmişleri ve
sertifikaları, alınan güvenlik
önlemleri, bertaraf kayıtları vb.)
Sahada

Azaltım tedbirlerinin
uygulanmasına dair sahada gözlem
(kimyasallar, tehlikeli malzemeler
ve/veya atık depolama alanları,
ikincil konteynerler-tavalar-,
etiketler, güvenlik bilgi formları,
işaretler, yangın tüpleri vb.)
İçerisinde azaltım tedbirlerinin
uygulandığına dair kayıtlar olan
raporların kontrolü ile (örneğin atık
türüne göre tehlikeli atık kayıtları,
makbuzlar, güvenlik bilgi formları,
uygun şekilde etiketlenmiş
geçirimsiz tehlikeli atık
konteynerleri, eğitim kayıtlar, acil
durum müdahale prosedürleri,
kaza/olay raporları, düzeltici
aksiyon raporları vb.)

(Tadilat)

Aktivite süresince

Tehlikeli malzeme ve
tehlikeli atık
yönetimi

Trafik ve
Yaya
Güvenliği

Kamu trafiği ve yaya
güvenliği tehlikeleri

Saha içinde ve
sahaya ulaşım
için kullanımına
izin verilmiş
yollar

Azaltım tedbirlerinin
uygulanmasına dair sahada gözlem
(işaretlerin, güvenlik bariyerlerinin,
çalışma alanı aydınlatmasının, yaya
geçitlerinin bulunması, duraklara ve
yaya yollarına geçişlerin sağlanması
vb.)

Aylık (kayıtlar)

Günlük bazda sürekli
Çalışanların veya
civarda oturanların
şikayetleri sonucu
Aylık (kayıtlar)

İçerisinde azaltım tedbirlerinin
uygulandığına dair kayıtlar olan
raporların kontrolü ile (eğitim
kayıtları, acil durum tatbikat
kayıtları, halka bilgi verildiğinde
dair kanıtlar vb.)
Tüm
Fazlar

Raporlama

İzleme raporu sayısı

Sahada

PUB, Yüklenici tarafından
hazırlanan aylık raporları gözden
geçirecektir.
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Aylık

Faz

Konu

Ne
(Parametre
izlenecek mi?)

Nerede
(Parametre
izlenecek mi?)

Nasıl
(Parametre izlenecek mi?)
PUB, DB’ye Ç&S ve İSG
konularından 3 aylık izleme
raporları sunacaktır.
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Ne zaman
(Sıklığı /ya da
sürekliliği
tanımlayın)
Üç ayda bir

Neden
(Parametre izlenecek
mi?)

Maliyet
(Proje bütçesinde
yer almıyorsa)

Kim
(İzlemeden
sorumlu mu?)

hazırlanmış ve uyumlu
olmasını sağlamak için

Proje bütçesi içinde

PUB

Ekler
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Ek 1: Referanslar


Dünya Bankası Grubu Genel Çevre, Sağlık ve Güvenlik Rehberleri



Ulusal Mevzuat



Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesi



SSDE Projesi Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planı



SSDE Projesi Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi



SSDE Projesi Paydaş Katılım Planı
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Ek 2: Saha Haritası
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Ek 3: Hassas Alıcılar Haritası
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Ek 4: Ulusal Çevre Mevzuatı ve Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler
YEREL MEVZUAT
Ulusal Çevre Mevzuatı
Çevre Yönetimi, İzinler ve Planlama


Çevre Denetimi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarihi: 21 Kasım 2008, Sayısı: 27061.



Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarihi: 25 Kasım 2014, Sayısı: 29186.



Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete tarihi: 11 Kasım 2008, Sayısı: 27051.



Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği, Resmî Gazete tarihi: 10 Eylül 2014, Sayısı: 29115.



İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarihi: 10 Ağustos 2005,
Sayısı: 25902.

Hava Kalitesinin Kontrolü ve Yönetimi


Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarihi: 31 Mayıs 2017, Sayısı:
30082.



Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarihi: 13 Ocak 2005,
Sayısı: 25699.



Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarihi: 11 Mart 2017, Sayısı: 30004.



Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarihi: 20 Aralık 2014, Sayısı:
29211.



Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarihi: 6 Haziran 2008, Sayısı:
26898.

Sağlık ve Güvenlik


İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği, Resmî Gazete tarihi: 29 Mart 2013,
Sayısı: 28602.



İlkyardım Yönetmeliği, Resmî Gazete tarihi: 29 Temmuz 2015, Sayısı: 29429.



Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği, Resmî Gazete tarihi: 16 Haziran 2004, Sayısı: 25494.



Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği, Resmî Gazete tarihi: 11 Eylül 2013, Sayısı: 28762 (24
Haziran 1992 tarihli ve 92/58/EEC sayılı AB Konseyi Yönergesi).



Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete
tarihi: 2 Temmuz 2013, Sayısı: 28695 (11 Kasım 1989 tarihli ve 89/656/EEC sayılı AB Konseyi
Yönergesi).



Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarihi:
23 Ağustos 2013, Sayısı: 28744



İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Resmî Gazete tarihi: 25
Nisan 2013, Sayısı: 28628



Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, Resmî
Gazete tarihi: 12 Ağustos 2013, Sayısı: 28733



Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmî
Gazete tarihi: 15 Mayıs 2013, Sayısı: 28648



İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Resmî Gazete tarihi: 9 Aralık 2003, Sayısı: 25311) (6 Haziran
1989 tarihli ve 89/391/EEC sayılı AB Konseyi Yönergesi)



Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği, Resmî Gazete tarihi: 24 Mart 2000, Sayısı: 23999
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Kimyasalların ve Diğer Tehlikeli Maddelerin Yönetimi


Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında
Yönetmelik, Resmî Gazete tarihi: 11 Aralık, 2013, Sayısı: 28848, mükerrer.



Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete
tarihi: 3 Aralık 2014, Sayısı: 29204.



Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarihi: 26 Aralık 2008,
Sayısı: 27092 (mükerrer).

Doğanın Korunması


Mera Yönetmeliği, Resmî Gazete tarihi: 31 Temmuz 1998, Sayısı: 23419.



Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği, Resmî Gazete tarihi: 4 Nisan 2014, Sayısı: 28962.



Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarihi: 24 Ekim 2005, Sayısı: 25976.

Gürültü Kontrolü ve Yönetimi


Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarihi: 4 Haziran
2010, Sayısı: 27601.



Dışarıda Kullanılan Donanımların Çevreye Verdikleri Gürültüye Dair Yönerge Resmî Gazete tarihi:
30 Haziran 2016, Sayısı: 29758.

Toprak Kalitesinin Kontrolü ve Yönetimi


Toprak Korunması ve Arazi Kullanımı Hakkında Yönerge, Resmî Gazete tarihi: 15 Aralık 2005,
Sayısı: 26024.



Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Yönelik Yönetmelik, Resmî
Gazete tarihi: 8 Haziran 2010, Sayısı: 27605.

Atık Yönetimi


Atık Yönetimi Yönetmenliği, Resmî Gazete tarihi: 2 Nisan 2015, Sayısı: 29314.



Atıkların Düzenli Depolanasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete tarihi: 26 Mart 2010, Sayısı: 27533.



Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarihi: 18 Mart
2004, Sayısı: 25406.



Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarihi: 25 Ocak 2017, Sayısı: 29959.



Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarihi: 27 Aralık 2017, Sayısı: 30283.



Atık Pil ve Akümülatörlerin kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarihi: 31 Ağustos 2004, Sayısı:
25569.



Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarihi: 30 Temmuz 2008, Sayısı: 26952.



Sıfır Atık Yönetmeliği, Resmî Gazete tarihi: 12 Temmuz 2019, Sayısı: 30829.



Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarihi: 11 Mart 2015, Sayısı:
29292.



Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarihi: 22 Mayıs 2012,
Sayısı: 28300.

Su Kalitesinin Kontrolü ve Yönetimi


Yeraltı Suları Tüzüğü, Resmî Gazete tarihi: 8 Ağustos 1961, Sayısı: 10875.



Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete
tarihi: 22 Mayıs 2015, Sayısı: 29363.



İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik,
Resmî Gazete tarihi: 29 Haziran 2012, Sayısı: 28338.
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İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarihi: 7 Mart 2013, Sayısı: 28580.



Tehlikeli Maddelerin Su ve Çerçevesinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği, Resmî
Gazete tarihi: 26 Kasım 2005, Sayısı: 26005.



Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Dair Yönetmelik, Resmî
Gazete tarihi: 19 Mart 1971, Sayısı: 13783.



Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarihi: 15 Nisan 2015, Sayısı: 29327.



Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği, Resmî Gazete tarihi: 8 Ocak 2006, Sayısı: 26047.



Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik Resmî Gazete tarihi: 6 Ocak 2017,
Sayısı: 29940.



Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarihi: 31 Aralık 2004, Sayısı: 25687.

Diğer İlgili Yönetmelikler


Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, Resmî Gazete tarihi: 18 Mart 2018, Sayısı: 30364 (mükerrer).



Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarihi: 7 Nisan 2017, Sayısı:
30031.



Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğim Artırılmasına Dair Yönetmelik, Resmî
Gazete tarihi: 27 Ekim 2011, Sayısı: 28097.



Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarihi: 18 Ağustos 2010,
Sayısı: 27676.



Özel Güvenlik Hizmetlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarihi: 26 Eylül 2009,
Sayısı: 27358.

Sosyal Etkiler ile İlgili Ulusal Kanunlar


10 Haziran 2003 tarihinde 25134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4857 sayılı Çalışma Kanunu



30 Haziran 2012 tarihinde 28339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu



27 Eylül 2008 tarihinde 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alt İşverenlik Yönetmeliği



24 Ekim 2003 tarihinde 25269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı
Kanunu



2003 Yılında Çıkan İş Kanunu



06.04.2004 Tarihli Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik



06.04.2004 Tarihli Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği



24.07.2013 Tarihli Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında
Yönetmelik



27.02.2003 Tarihli Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

ULUSLARARASI ANLAŞMALAR VE SÖZLEŞMELER
Çevrenin, kültürel mirasın korunması ve biyolojik kaynakların korunmasına ilişkin Türk ulusal politikası
Türkiye tarafından imzalanan ya da onaylanan ilgili uluslararası anlaşmalar esasında şekillenmiştir.
Türkiye tarafından onaylanan ilgili çevre, İSG ve uluslararası çalışma anlaşmaları ve sözleşmeleri aşağıda
verilmiştir:


Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi



Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Korumaya İlişkin Bern Sözleşmesi



Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin
Sözleşme (CITES)



Uzun Menzilli Sınırlar Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi
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Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi



Avrupa Peyzaj Sözleşmesi



Kuşların Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme



Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Montreal Protokolü



Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Paris Sözleşmesi



Özellikle Su Kuşları Yaşana Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında
Ramsar Sözleşmesi



Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Stockholm Sözleşmesi



Özellikle Afrika'da Ciddi Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşme ile Mücadele için
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi



Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (Kyoto Protokolü)



BM (Rio) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi



Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi



ILO İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi



İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi



İş Teftiş Sözleşmesi



İş Sağlığını ve güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi



En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliği Sözleşmesi

COVID-19 İLE İLİŞKİLİ ULUSAL PLANLAR VE REHBERLER


Ulusal Pandemi Planı, 2006



COVID-19 Risk Değerlendirmesi ve COVID-19 Rehberi, 2020

DÜNYA BANKASI’NIN ÇEVRESEL VE SOSYAL ÇERÇEVESİ VE STANDARLAR
Dünya Bankası’nın Çevresel ve Sosyal Standartları (ÇSS’ler), Yatırım Proje Finansmanı üzerinden DB
tarafından desteklenen projelerle ilgili sosyal ve çevresel risk ve etkilerin tanımlanması ve
değerlendirilmesi ile ilgili olarak Krediyi Alan Taraf tarafından karşılanması gereken gereklilikleri
belirlemektedir. On tane ÇSS Krediyi Alan Taraf’ın ve projenin proje yaşam döngüsü boyunda karşılaması
gereken standartları belirler.
Mevcut projenin planlanan kapsamına dayanarak DB’nın proje ile ilgili olan ÇSS’leri aşağıda verilmiştir:


ÇSS1: Çevresel ve Sosyal Risk ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi,



ÇSS2: Çalışma ve İş Koşulları,



ÇSS3: Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önleme ve Yönetimi,



ÇSS4: Toplum Sağlığı ve Güvenliği,



ÇSS10: Paydaş Katılımı ve Bilgilerin Açıklanması.

ÇSS’ler uyarınca proje ayrıca Dünya Bankası Grubunun Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Rehberlerinin ilgili
gerekliliklerini de uygulayacaktır. Türkiye’deki gerekliliklerin ÇSG Rehberlerinde sunulan seviye ve
önlemlerden farklı olduğu durumlarda daha bağlayıcı bir standart (örneğin en bağlayıcı deşarj ve emisyon
standartları gibi) proje şartnamesine uygulanacaktır. Bu proje için uygun olan ÇSG Rehberi Dünya
Bankasının Genel ÇSG Rehberleridir.
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Ek 5: Kaynak Listesi: COVID-19 Rehberi
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ) REHBERLERI
Kamuya Tavsiyeler


DSÖ sosyal mesafe, solunum hijyeni, kişisel karantina ve tıbbi tavsiye alınması ile ilgili kamuya
tavsiyeler
vermektedir
ve
bunlar
DSÖ
internet
sitesinde
bulunabilir:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Teknik Rehberler


19 Mart 2020 tarihinde yayımlanan Yeni koronavirüs (nCoV) enfeksiyonundan şüphe edilen
durumlarda sağlık hizmetleri sırasında bulaşmanın önlenmesi ve kontrolü ,



1 Nisan 2020’de yayımlanan Hijyen Uygulamalarının İyileştirilmesi için Üye Devletlere Tavsiyeler,



2018’de yayımlanan Sağlık hizmeti veren tesislerde bulaşmanın önlenmesi ve kontrolü (kısıtlı
kaynakları olan ortamlara odaklanarak),



18 Mart 2020’de yayımlanan Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) ile ilgili laboratuvar
biyogüvenlik rehberi,



2014’te yayımlanan Laboratuvar Biyogüvenlik Kılavuzu, 3. baskı,



19 Mart 2020’de yayımlanan Örnek toplama ve gönderme de dahil olmak üzere COVID-19 için
laboratuvar testleri,



21 Mart 2020’de yayımlanan 4C's Bulaşma Senaryolarına Göre Önceliklendirilmiş Laboratuvar Test
Stratejisi,



24 Mart 2020’de yayımlanan COVID-19 bağlamında bir ölü bedenin güvenli yönetimi için Bulaşma
Önleme ve Kontrol,



11 Şubat 2020’de yayımlanan COVID-19 salgını ile ilgili olarak seyahat eden kişilerin geri dönüşleri
ve karantinaları için önemli bilgiler,



17 Nisan 2020’de yayımlanan Kamp olmayan ortamlardaki mülteciler ve göçmenler için COVID19'a hazırlık, önleme ve kontrol,



18 Mart 2020’de yayımlanan Koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgını: iş güvenliği ve sağlığı
bilgileri de dahil olmak üzere sağlık çalışanlarının hakları, rolleri ve sorumlulukları ,



4 Nisan 2020’de yayımlanan Oksijen kaynakları ve COVID-19 tedavi merkezlerindeki dağılımı ,



16 Mart 2020’de yayımlanan Risk Bilgilendirme ve Topluluk katılımı Eylem Planı Rehberi COVID19 Hazırlık ve Yanıt,



19 Mart 2020’de yayımlanan Koronavirüs hastalığı (COVID-19) için sınırlama bağlamında kişilerin
karantinasına yönelik bilgiler,



19 Mart 2020’de yayımlanan Sağlık tesisleri ve toplulukta COVID-19 vaka yönetimi için işletimsel
bilgiler ,



27 Şubat 2020’de yayımlanan Kişisel koruyucu donanımların koronavirüs hastalığı 2019 (COVID19) için akılcı kullanımı ,



19 Mart 2020’de yayımlanan İşyerinizi COVID-19'a hazır hale getirme,



19 Mart 2020’de yayımlanan COVID-19 için su, hıfzıssıhha, hijyen ve atık yönetimi,



2014’te yayımlanan Sağlık etkinliklerinden ortaya çıkan atıkların güvenli yönetimi,



19 Mart 2020’de yayımlanan Yeni koronavirüs (COVID-19) salgını bağlamında toplulukta, evde ve
sağlık merkezlerinde gerçekleşen bakım sırasında maske kullanımı hakkında tavsiye,



26 Mart 2020’de yayımlanan COVID-19 salgını sırasında Engelli Bilgileri.
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DÜNYA BANKASI GRUBU REHBERLERİ


20 Mart 2020’de yayımlanan Teknik Not: Kamu toplantıları yapma noktasında kısıtlamalar olan
durumlarda DB tarafından desteklenen projelerde Kamu İstişareleri ve Paydaş Katılımı,



25 Mart 2020’de yayımlanan Teknik Not: COVID-19 Etkinliklerine Destek Olması için Askeri
Güçlerin Kullanımı,



7 Nisan 2020’de yayımlanan ÇSÇ/Koruma Önlemleri Geçici Notu: Yapı/İnşaat İşi Projeleri için
COVID-19 Bilgileri,



Mart 2020’de yayımlanan HNP COVID Yanıt Etkinlikleri için Cİ/Ş ile ilgili Teknik Not,



6 Nisan 2020’de yayımlanan İş Yerinde COVID-19 Sağlık Risklerinin Önlenmesi ve Yönetilmesi ile
İlgili IFC Müşterileri için Geçici Tavsiye,



6 Nisan 2020’de yayımlanan COVID-19 Bağlamında Çalışanların Desteklenmesi ile İlgili IFC Müşteri
için Geçici Tavsiye,



6 Nisan 2020’de yayımlanan Krize Yanıt ile İlgili Şirket Liderliği için IFC Bilgi Notu: COVID-19
Pandemisi ile Mücadele,



30 Nisan 2020’de yayımlanan Sağlık Merkezleri için DBG ÇSS Rehberleri.

ILO REHBERLERİ


23 Mart 2020’de yayımlanan ILO Standartları ve COVID-19 ile İlgili SSS, (uluslararası çalışma
standartları ve CVOID-19 ile ilgili en sık sorulan soruların yanıtlarının derlemesi)

MFI REHBERLERİ


ADB COVID-19 Pandemisi Sırasında Bulaşıcı Tıbbi Atıkların Yönetilmesi



COVID-19 ile İlgili Altyapı Projeleri için IDB Yatırım Rehberi: Hızlı Bir Yatırım Profili ve Karar
Çerçevesi



31 Mart 2020'de yayımlanan KfW DEG Çalışanlar için COVID-19 Rehberi,



23 Mart 2020'de yayımlanan CDC Grubu Çalışanlar için COVID-19 Rehberi.
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