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Türk�ye Tarım Kred� Kooperat�fler� Merkez B�rl�ğ� Çevre Koruma Uzmanı
İst�hdamı İlanı

 16 OCAK 2023  FRİT PROJESİ   AKTİF İLAN 

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

Gel�şt�r�lm�ş Pazar Bağlantıları İle Mültec�lere ve Türk�ye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İst�hdamı Desteğ�
Projes� Kapsamında

ÇEVRE KORUMA UZMANI İSTİHDAMI DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

Proje No: P171543

Proje Adı: Gel�şt�r�lm�ş Pazar Bağlantıları �le Mültec�ler ve Türk�ye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İst�hdamı
Desteğ� Projes�

Proje Süres�: Ocak 2023– Aralık 2024

Başvuru Numarası: CS3.1-22B

Son Başvuru Tar�h ve Saat�: 01 Şubat 2023 tar�h�nde saat 17:00

Türk�ye Tarım Kred� Kooperat�fler� Merkez B�rl�ğ�, Gel�şt�r�lm�ş Pazar Bağlantıları �le Mültec�ler ve Türk�ye
Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İst�hdamı Desteğ� Projes� �ç�n AB Sığınmacı Mal� İmkan Fonu kapsamında
Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) �le Avrupa B�rl�ğ�’ne proje başvurusu kabul ed�lm�ş
olup, uygulama aşamasına geç�lm�şt�r. Bu proje kapsamında alınan fon davet�n düzenlend�ğ� alıma �l�şk�n
sözleşmen�n ödemeler�nde kullandırılacaktır.

Bu kapsamda, Türk�ye Tarım Kred� Kooperat�fler� Proje Uygulama B�r�m�’nde �st�hdam ed�lmek üzere b�r
Çevre Koruma Uzmanı alınacaktır. Çevre Koruma Uzmanı Proje süres�nce Mart 2023– Aralık 2024 arasında
tam zamanlı olarak �st�hdam ed�lecekt�r. Sözleşmeler İdaren�n �ht�yacına, danışmanın performansına ve
f�nans kaynağının durumuna göre Proje süres�nce yıllık olarak yen�leneb�lecekt�r. İş�n süres� yaklaşık 22 ay
olup, Mart 2023’de başlatılması planlanmaktadır.

Aşağıda danışmanlarda aranacak n�tel�kler ve danışmanların görev ve sorumlulukları bel�rt�lm�şt�r. Detayları
ekte yer alan �ş tanımındadır. İlan metn�nde ve �ş tanımında uyuşmazlık olması hal�nde �ş tanımı d�kkate
alınmalıdır.

Görev ve Sorumluluklar

Çevre Koruma Uzmanı, projen�n Çevre ve Sosyal Yönet�m Çerçeves� kapsamında faal�yetler�n� yürütecekt�r.
PUB Çevre Koruma Uzmanı aşağıda bel�rt�len görevler� yer�ne get�recekt�r.

Tekl�f ed�len alt projeler�n �ncelenerek çevresel ve sosyal r�sk kategor�s�n�n bel�rlenmes� konusunda PUB ve
TKK Üye Kooperat�fler� ve/veya TKK Bölge B�rl�kler�ne üye yararlanıcı ç�ftç�lere yardım etmek;

Temel koşulları ve sahaya özgü potans�yel etk�ler� değerlend�rmek �ç�n tekl�f ed�len alt proje sahalarını
z�yaret etmek;
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Öngörülen çevresel etk�ler ve olası azaltma önlemler� yanı sıra yapılacak çevre �ncelemes�n�n türü hakkında
tavs�yelerde bulunmak; alt projeye a�t çevre dokümanlarını �ncelemek ve gerekt�ğ�nde başvuru sah�b�
topluluklar ve tasarımcılara tavs�yelerde bulunmak;

Alt proje tekl�fler� değerlend�rme sürec�ne katılmak ve tekl�fler�n çevresel uygunluğu ve kabul ed�leb�l�rl�ğ�
hakkında tavs�yelerde bulunmak;

Yüklen�c�ler �ç�n çevresel uyumun sözleşmelere uygun şek�lde sağlanmasını ve yüklen�c�ler�n alt projeler
�ç�n bel�rlenm�ş azaltma tedb�rler�n�n b�l�nc�nde ve bunlardan sorumlu olmasını tem�n etmek.

Onaylı alt projeler �ç�n, projeye a�t Çevre ve Sosyal Yönet�m Çerçeves� ve alt projeye a�t Çevre ve Sosyal
Yönet�m Planının tüm �lg�l� paydaşlar (tasarımcılar, yüklen�c�ler, yararlanıcı topluluklar) tarafından uygulanıp
uygulanmadığı ve nasıl uygulandığını tesp�t etmek amacıyla düzenl� çevresel �zleme ve gözet�m faal�yetler�
yürütmek.

İzleme z�yaretler�n�n sonuçlarını düzenl� olarak PUB'a b�ld�rmek, herhang� b�r çevresel hususu veya
uygunsuzlukları derhal tesp�t etmek ve bunlara �l�şk�n �zlenecek yol hakkında tavs�yelerde bulunmak. Bu,
yüklen�c�ler ve yararlanıcı topluluklara görüşmeler ve �lg�l� adımlar ve çalışma programının
kararlaştırılmasını da kapsamaktadır.

D�ğer PUB personel�yle b�rl�kte, tamamlanan her b�r alt projen�n tamamlandığını onaylamak ve genel
çevresel uyum hakkında raporlama yapmak;

Tüm tavs�yeler�n alt proje tasarım ve saha seç�m sürec�n�n çok erken b�r aşamasında dah�l ed�lmes�n�
sağlayacak şek�lde PUB tekn�k personel�yle yakın b�r �ş b�rl�ğ� �ç�nde çalışmak;

Proje uygulamasına �l�şk�n PUB'un düzenl� �lerleme raporlarına g�rd� sağlamak ve katkıda bulunmak;

PUB personel�, TKK'nın d�ğer �lg�l� personel� ve tüm potans�yel yararlanıcı topluluklarına yönel�k farkındalık
arttırma/b�l�nçlend�rme/b�lg�lend�rme faal�yetler� yürütmek;

Gerekt�ğ�nde Dünya Bankası Çevre Uzmanlarıyla �ş b�rl�ğ� kurmak ve talep üzer�ne çevresel dokümantasyon
ve b�lg� sağlamak.
N�tel�kler ve Becer�ler

Çevre Mühend�sl�ğ� alanında veya çevre b�l�mler�yle �lg�l� başka b�r alanda en az l�sans mezunu olmak

En az 3 yıl çevre değerlend�rme ve yönet�m�nde deney�m olmak üzere asgar� 5 yıl �ş deney�m�ne sah�p
olmak

Ulusal çevre mevzuatı hakkında b�lg� ve deney�m sah�b� olmak

IFI çevre gerekl�l�kler�/pol�t�kaları/standartları (örn: Dünya Bankası, IFC, EBRD) yanı sıra sektöre özgü
uluslararası sektörel �y� uygulamalar hakkında b�lg� sah�b� olmak terc�h sebeb�d�r.

İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� (İSG) deney�m� terc�h sebeb�d�r.

Çevresel Etk� Değerlend�rmeler�/Çevre Yönet�m Planlarının hazırlanması/uygulanması konusunda deney�m
terc�h sebeb�d�r.

Mükemmel �let�ş�m becer�ler�

İng�l�zce ve Türkçe d�l�n� �y� sev�yede konuşmak ve yazmak şarttır

Gerekl� b�lg�sayar yazılımlarına hak�m olmak (Word, Excel, PowerPo�nt)

Güçlü �let�ş�m becer�ler� ve ek�p ortamında çalışab�lmek

Seyahat kısıtlaması olmamak

Erkek adaylar �ç�n askerl�k h�zmet�n� tamamlamış veya en az b�r sene ertelem�ş olmak

Tarım sektöründe çalışma deney�m� terc�h sebeb�d�r

(Beklenen H�zmetler�n tamamını �ç�n Çevre Koruma Uzmanı İş Tanımını �nceley�n.)

Türk�ye Tarım Kred� Kooperat�fler� uygun danışmanları, yukarıda bel�rt�len h�zmetler� sağlamak üzere �lg�
b�ld�r�m�nde bulunmaya davet etmekted�r. İlg� b�ld�r�m�nde bulunmak �steyen b�reysel danışmanların,
aranılan n�tel�kler� ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan n�tel�kler” başlığı altındak� sıralamaya uygun
olarak gösteren, Ek’te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçm�şler�n�, telefon
numarası, adres ve başvurdukları poz�syonun Başvuru Numarasını �çeren b�r başvuru mektubuyla ve
özgeçm�şler�nde atıfta bulunulan d�ploma, sert�f�ka, referans mektubu, vb. belgeler�n b�rer fotokop�s�yle
b�rl�kte en geç 01 Şubat 2023 tar�h�nde saat 17:00’e kadar aşağıdak� adrese e-ma�l yoluyla ulaştırmaları
gerekmekted�r.

Danışman seç�m� Dünya Bankası’nın Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’te rev�ze
ed�len “DÜNYA BANKASI IPF Borçluları �ç�n Satın Alma Düzenlemeler� - Yatırım Projes� F�nansmanında
Satın Alma Tedar�k, Yapım İşler�, Danışmanlık Dışı H�zmetler ve Danışmanlık H�zmetler�” (Satınalma
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 ÖNCEKİ

Düzenlemeler�)’ne uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa l�steye g�reb�len adaylara ger� b�ld�r�mde
bulunulacaktır.

Başvuruların Kabul ed�leceğ� �let�ş�m b�lg�ler�,

Posta Adres�: Yukarı Bahçel�evler Mahalles� W�lhelm Thomsen Caddes� No:7 Çankaya Ankara

Telefon: +90(312) 216 40 14

Elektron�k Posta: fr�t@tar�mkred�.org.tr

Başvuru Mektubu 

İş Tanımı 

Özgeçm�ş Formatı Örneğ� 

https://www.tarimkredi.org.tr/gundem/duyurular/tarim-kredi-yem-a-s-den-karma-hayvan-yemi-uretimi-entegre-sanayi-tesislerine-ait-projelendirme-hizmet-alim-%C4%B1si-%C4%B1hale-%C4%B1lani/
https://www.tarimkredi.org.tr/media/cilkym2p/ba%C5%9Fvuru-mektubu-%C3%B6rne%C4%9Fi.pdf
https://www.tarimkredi.org.tr/media/wdcckryo/%C3%A7evre-koruma-uzman%C4%B1-i%C5%9F-tan%C4%B1m%C4%B1.pdf
https://www.tarimkredi.org.tr/media/psoe4v50/%C3%B6zge%C3%A7mi%C5%9F-format%C4%B1-%C3%B6rne%C4%9Fi.pdf
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