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I. ÖZET 

Projenin Amacı: Teklif edilen projenin genel hedefi, seçilen ev sahibi 

toplulukların kırsal alanlarda resmi istihdam fırsatları yaratacak şartların 

iyileştirilmesidir. 

Önerilen Projenin Gerekçesi: Türkiye, göçmen ve mülteciler için hem transit 

hem de ev sahibi ülke olmanın yanı sıra; küresel olarak olarak  en fazla mülteciye 

ev sahipliği yapan ülkedir. Türkiye’nin ev sahiplipi yaptığı mülteciler; 

Suriyeliler, Iraklılar, Afganlar, Somaliler, İranlılar ve Pakistanlıları da 

içermektedir. Türkiye Hükümeti, ağırlıklı olarak kamp dışı yaklaşım takip ederek 

mülteci müdahalesinde emsal teşkil etmiştir. Aralık 2019 itibariyle, Göç İdaresi 

Genel Müdürlüğü çoğunluğu Suriye sınırı kaynaklı olmak üzere Türkiye’deki 

mülteci sayısının 4 milyondan fazla olduğunu tahmin etmektedir. Türkiye'de 

mültecilerin çoğunluğu Suriye sınırından kaynaklanıyor. Aralık 2019 itibariyle 

yaklaşık 3.5 milyon Suriyeli mülteci (yüzde 97) ev sahibi topluluk arasında 

yaşamaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında 

önderlik ve cömertlik sergilemiştir. Haziran 2011’den bu yana Suriyelilerin 

sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlere ulaşımı geçici koruma rejimi ile garanti 

edilmiştir. Diğer uyruklu mülteciler, Uluslararası Koruma Statüsünden 

faydalanmaktadırlar. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 

mültecilerin sosyo-ekonomik içermesinin teşvik edilmesi amacıyla ülkenin ilk 

uyumlaştırma çerçevesinin çalışmasını yapmıştır. Ulusal Uyum Strateji Belgesi 

ve Eylem Planı (2019), bakanlıklar, merkezi hükümet kurumları, belediyeler ve 

sivil toplum kuruluşlarının (STK); Suriyelilerin belediye hizmetlerine, eğitim, 

sağlık, sosyal hizmetlere ve yerel ekonomiye dahil edilmesi yolundaki 

önceliklerini tanımlamaktadır.  

Devlet kurumları, STK'lar ve/ veya diğer kuruluşlar, Suriyelilerin uyum 

sürecinin kolay ve sorunsuz olması için çalışmaktadırlar. Bu hedefe ulaşmak 

amacıyla Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından mültecilere ve Türk 

Bölüm 
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vatandaşlarına tarım sektöründe istihdam fırsatları yaratacak bir proje teslim 

edilmiştir. 

Beklenen Yararlanıcılar: Teklif edilen proje, proje potansiyel tarım işçilerine 

(SUY yararlanıcıları ve faydalanamayanlar (mülteciler) ve Türk vatandaşları), 

Tarım Kredi Kooperatifleri üyesi çiftçilere ve seçilen illerdeki birincil Tarım 

Kredi Kooperatifleri projede belirtildiği gibi fayda sağlayacaktır 

Proje bileşenleri: Teklif edilen proje, hedefine üç aktivite grubu ile ulaşacaktır: 

a) seçilmiş illerde, kırsal alanda çalışan Türk vatandaşları ve mültecilerin 

İstihdam edilebilirliği artırmak ve resmi istihdama geçiş imkanlarını arttırmak, 

(b) sözleşmeli üretim için değer zincirinin güçlendirerek istihdamı arttırmak, (c) 

Tarım Kredi Kooperatifleri için kapasite geliştirme ve uygulama desteği 

sağlanması. Proje, Adana, Adıyaman, Gaziantep, İzmir, Mersin ve Bursa 

illerinde uygulanacak olup, illerin seçiminde takip edilen kriterler; sözleşmeli 

üretimin mevcut veya uygulanabilir olduğu, resmi istihdamı arttırmaya olanak 

sağlayan ve yerel Tarım Kredi Kooperatiflerinin tanıtım yapabilecek, koordine 

edebilecek ve teklif edilen projedeki sözleşmeli üretimi yönetebilecek kapasiteye 

sahip olması olarak belirlenmiştir. Bu kriterlere dayanarak, proje uygulama 

sürecinde ek illerin eklenmesi, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Dünya Bankası’nın 

anlaşması sonucunda söz konusu olabilir. 

Bileşen 1 – Sözleşmeli Üretim ile İstihdam Yaratma  

Bu bileşen, belirlenen illerde kırsal alanda çalışan Türk vatandaşları ve 

mültecilerin istihdam edilebilirliğini arttırmayı ve kayıtlı istihdam yaratmayı 

amaçlamaktadır. Bu amaç aşağıdaki uygulamalarla arz ve talebi arttırarak 

gerçekleştirilecektir: 

(a) İşçileri resmi kayıtlı sisteme entegre etmeyi kabul eden Sözleşmeli üretim 

akdi imzalamış çiftçilere teşvik verilmesi  

(b) Seçilen illerde tarım sektöründeki işçi talebine göre nitelikli işçi havuzu 

oluşturulması  

Bu bileşen aynı zamanda kırsal istihdam bağlamında işverenler ve çalışanlar 

arasındaki eşleştirme kalitesini de artırmayı amaçlamaktadır. Bu bileşen 

sözleşmeli üretim şemalarının Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerince üye 

çiftçiler tarafından imzalanması ve yerine getirilmesi ile uygulanacaktır. 
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Bileşen 2 – Sözleşmeli Üretim için Değer Zincirini Güçlendirerek İstihdam 

Yaratma  

Bu bileşen birincil Tarım Kreedi Kooperatiflerinin kapasitesinin arttırılarak 

sözleşmeli tarım programlarının kullanımını ve talebini arttırmayı 

amaçlamaktadır.  Analizler, bu tür tesislerdeki kapasite kısıtlamalarının 

sözleşmeli üretimin kapsamını kısıtladığı görülmüştür. Böyle kapasite 

kısıtlamaları, birincil Tarım Kredi Kooperatiflerine mikro ve küçük hibeler 

sağlanarak birincil Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine kurutacak, 

depolayacak, sınıflandırcak ve paketleyecek fiziksel kapasite arttırılarak ele 

alınacaktır. Projenin uygulanmasının ek tarım dışı resmi işler oluşturması 

beklenmekte olup, seçim kriterlerinin uygulanması sonucunda hibenin 

uygulanmasının sonucu olarak potansiyel istihdamlar olacaktır. 

 Bu bileşen, birincil Tarım Kredi Kooperatiflerinin Merkez Birliğe önerdiği 

projeler için finansman sağlayacaktır. Ortak bir yatırım için tek bir birincil 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri veya birden fazla Tarım Kredi Kooperatifi 

başvurabilir. Bu durumda, Bu durumda, Tarım Kredi KooperatifleriBölge Birliği 

yatırımla ilgili faaliyetleri koordine edecektir. 

Bileşen 3 – Proje Yürütme Desteği ve Kurumsal Kapasite Geliştirme 

Bu bileşen TKK'nin (Merkezi, Bölgesel ve birincil TKK'ler) teklif edilen verimli 

bir şekilde uygulama, projeyi izleme ve projenin değerlendirilmesi, potansiyel 

faydalanıcılarla ve halkla iletişim kapasitelerini güçlendirecektir. 

Konum: Proje Adana, Adıyaman, Bursa, Gaziantep, İzmir ve Mersin olmak 

üzere altı ilde gerçekleştirilecektir. TKK ve Dünya Bankası ‘nın karşılıklı 

mutabakatı ve belirlenen kriterler doğrultusunda başka iller eklenebilir. 

Proje Risk Derecelendirmeleri: 

Çevresel risk “Orta” olarak derecelendirilmiştir. Projenin 1. bileşeni, verimliliğin 

ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin sözleşmeli üretim planları ile ilişkili çiftliklerin 

üretim kapasitesini arttırılmasına katkı sağlayacaktır. Yeni işçilere işbaşı eğitimi 

desteği, işçilerin kayıt, SGK ödemesi ve maaş desteği sağlanması ve bu resmi 

işlemlerin nasıl gerçekleştirileceği hususunda teknik ve yönetimsel destek Tarım 

Kredi Kooperatifleri tarafından sağlanacaktır. 

Genişletilmiş tarımsal üretimin (bitkisel üretim ve pestisit kullanımı) neden 

olabilecek çevresel etkiler ve iş sağlığı ve güvenliği bu proje ile ilgili ele alınması 

gereken önemli hususlardır.  Genişletilmiş üretim ve ücret sübvansiyonlarından 

yararlanan çalışanlar için İSG ulusal düzenlemeleri; Dünya Bankası Çevre 

Sağlığı ve Güvenliği Kılavuz İlkeleri (ESHG) ve İyi Uluslararası Sanayi 
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Uygulamaları (GIIP) ile uyumludur. Bileşen 1 ayrıca İSG ve çevresel risklerin 

azaltılması ile ilgili olarak WB EHSG ve GIIP hükümlerine uygun olarak 

tasarlanması gereken özel eğitim oturumlarının verilmesi yoluyla tarım 

işçilerinin beceri ve istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına destek 

sağlayacaktır. Projenin 2. bileşeni birincil TKK kooperatiflerine mikro ve küçük 

ölçekli hibeler sağlayacaktır. Bu hibeler, ikincil tarımsal üretim için ekipman ve 

mal alımını içermektedir. (tarımsal ürünlerin kurutulması, depolanması, 

sınıflandırılması ve paketlenmesi) Bu destek TKK’nın sözleşmeli üretim 

programları kapsamında yetiştirilen ürünlerin değer zincirinin güçlendirilmesi 

için verilecektir. Hibeler, yeni tesislerin inşası gibi fiziksel işler için 

kullanılmayacaktır. Yukarıda bahsi geçen hibe programı kapsamında mal ve 

teçhizatın sağlanmasıyla desteklenen ikincil tarımsal üretim, tehlikeli olmayan 

atıkların oluşumu, kaynakların sürdürülebilir olmayan kullanımı (elektrik, su), 

gürültü ve titreşim gibi çevresel risklerle ilişkili olabilir. Öngörülen çevresel 

riskler kayda değer olmamakla birlikte, geçici ve yeterli uygulama ile 

kaçınılabilir veya yönetilebilir risklerdir. Bu nedenle, projenin çevresel riski orta 

olarak derecelendirilmiştir. 

Projenin sosyal riski önemli olarak derecelendirilmiştir. Projenin tarım 

sektöründeki işçilerin resmilileştirilmesinde ve vasıfsız ve yarı vasıflı işçilerin 

istihdam edilebilirliğinin arttırılmasında olumlu etkileri olacaktır. Proje 

faaliyetleri arasında, (i)tarım sektöründeki işverenlere ücret sübvansiyonları 

sağlanması, (ii) mülteci ve Türk vatandaşlarına iş başı eğitimleri, beceri 

geliştirme ve dil eğitimi programları, (iii) seçilen illerdeki birincil Tarım Kredi 

Kooperatiflerine ikincil tarımsal üretim için ekipman ve mal alımı için mikro / 

küçük hibeler sağlanması gibi aktiviteler vardır. Projenin doğrudan geri 

dönüşümsüz veya yönetilemez etkilere neden olması beklenmemektedir. Proje, 

büyük inşaat işlerini desteklemeyecek olup, arazi edinimi ve kültürel miras ile 

ilgili risk ve etkiler beklenmemektedir. Proje riskleri orta düzeyde iken, projeye 

yönelik bağlamsal sosyal riskler yüksektir, ancak bu riskler hem proje tasarımı 

hem de ESF araçları aracılığıyla ele alınmıştır. Ücret sübvansiyonlarından 

yararlanan tarım işletmelerinin SGK’ya kayıtlı olması gerekmektedir. 

Dolayısıyla resmi işletmeler iş kanununa tabidirler. Ek olarak proje tasarımı, 50 

çalışandan daha az çalışan istihdam eden işletmelerde çalışan işçilerin 

korunmasını içerecektir. Minimum çalışma yaşı 18 olarak belirlenmiştir. 

Böylece Türkiye’de tarım sektöründe görülen gayri-resmi olarak çocukların 

çalıştırılması veya   yetişkinlerin zorla asgari ücretin altında çalıştırılması gibi 

potansiyel risklerin önemli ölçüde azaltılmıştır. TKK ayrıca yararlanıcı tarım 

işletmelerinde çalışan işçilerin şartnameleri için taslak bir İşçi Yönetim Planı 

hazırlamıştır. 
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Sözleşmeli tarım altında kontrollü pestisit kullanımı nedeniyle toplum sağlığı ve 

güvenliği risklerinin minimum ila orta düzeyde olması beklenmektedir, İSG 

riskleri mevcut ulusal yasalara göre 'Düşük' olarak derecelendirilmiştir. Projeden 

faydalanan işyerlerinde sosyal uyumu iyileştirmek için, TKK ve destekleyici 

kuruluşlar, hem mültecilere hem de Türk vatandaşlarına şikâyet seçenekleri de 

dahil olmak üzere, hem kendi hakları ile ilgili bilgilendirecek hem de sahip 

oldukları hakları yasal boyutta nasıl savunabileceklerine ilişkin eğitim 

verecektir. Projemiz kapsamında, Jeopolitik bağlam ve mevcut sosyal 

gerilimlerden kaynaklanan bağlamsal riskler önem teşkil etmektedir. Riski 

azaltmak için, TKK'ne bağlı sözleşmeli çiftçiliği genişletilmesi ve mülteciler ve 

Türk vatandaşları için işgücü talebinin artırması sağlanacaktır. Suriyeli mülteci 

akınının yerel halk tarafından istihdam ve hizmetlere erişim için yoğunlaşan 

rekabet olarak görüldüğü bazı proje alanlarında var olduğu bildirilen sosyal 

gerilimler nedeniyle paydaş katılım riskinin üzerinde durulması gereken bir konu 

olduğu düşünülmektedir. Bu riski ele almak için, Paydaş Katılım Planı (PKP) 

TKK tarafından farklı paydaşlarla ve proje faydalanıcılarıyla anlamlı istişarelere 

rehberlik etmek, seslerini proje kapsamına dahil etmeyi istemektedir. Bu sayede 

Proje kapsamını altında, istem dışı bir şekilde, oluşabilecek  topluluklar arası 

sosyal gerginliklerin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. TKK, Proje hakkında 

hedefli bir iletişim stratejisi geliştirecektir. PKP, proje faydalanıcılarının 

önerilerini ve şikayetlerini toplamak için proje düzeyinde şikayet giderme 

mekanizmasını da içermektedir. TKK'nin, Borçlu'nun kapasitesi açısından 

Dünya Bankası koruma politikaları ve ÇSÇ ile ilgili herhangi bir operasyonel 

deneyimi bulunmamaktadır. Bu nedenle, uygulayıcı kurumun kapasitesinin, 

özellikle işgücü risklerinin, paydaş katılımının ve ŞDM'nin yönetiminin 

güçlendirilmesi gerekecektir. 

Tüm çevresel ve sosyal risklerin yanı sıra, projenin genel anlamda olumlu fayda 

sağlayacağı düşünülmektedir, çünkü sürdürülebilir bir gelire yol açacak, 

istihdam fırsatlarını artıracak, kapasite artışı sağlayacak ve potansiyel 

faydalanıcıların mevcut uzmanlığını ve bilgisini artıracaktır. Ayrıca, TKK 

bölgesel ve yerel organizasyonları ve ayrıca mikro ölçekli yatırımlarla tesislerin 

kapasitesini artırmasına fayda sağlayacaktır. 

Çevre ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ) yapısı: Bu ÇSYÇ'nin çevresel ve 

sosyal değerlendirme prosedürlerini ve azaltma gerekliliklerini özetleyen sekiz 

bölümü vardır. 
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1. Birinci Bölüm, Proje Bağlamının ve Proje geliştirme hedeflerinin ve 

bileşenlerinin kısa açıklamasını içermektedir. Ayrıca, proje uygulaması sırasında 

belirlenecek olan alt projeleri değerlendirmek için gerekli prosedürler hakkında 

rehberlik sağlamak için hazırlanan ÇSYF'nin rasyonel tarafını ve amacını da 

özetlemektedir. 

 

2. İkinci Bölüm, seçilen illerin çevresel ve sosyal arka planıyla ilgili Temel 

Verileri anlatır; Adana, Adıyaman, Bursa, Gaziantep, İzmir, Mersin. 

 

3. Üçüncü Bölüm, Yasal, Düzenleyici ve Politika Çerçevesini açıklar ve proje 

için çevresel ve sosyal konularla ilgili yasa ve düzenlemelere genel bir bakış 

sağlar. 

 

4. Dördüncü Bölüm, Dünya Bankası'nın Borçluların projelerini desteklemek için 

tasarlanmış Çevresel ve Sosyal Standartların'ın (ESS) bir özetine sahiptir. 

 

5. Beşinci bölüm, proje faaliyetlerinin uygulanmasına ilişkin Potansiyel Olumlu 

ve Olumsuz Çevresel ve Sosyal Riskleri ve Etkileri analiz eder. 

 

6. Altıncı Bölüm Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi Araçlarını ve projenin 

çevresel ve sosyal risklerini ve etkilerini önlemek, en aza indirmek, azaltmak 

veya azaltmak için planlanan belirli önlemleri veya eylemleri içerir. 

 

7. Yedinci Bölüm, Uygulama Düzenlemelerini açıklamaktadır. Alt projelerin 

hazırlanması, taranması, değerlendirilmesi, uygulanması ve izlenmesi için 

prosedürler, kriterler ve sorumluluklar hakkında ayrıntılar sağlar. 

 

8. Sekizinci Bölüm halkın katılımı prosedürlerinin ve şikâyetlerin giderilmesi 

iiçin kurulacak mekanizmalara ilişkin detayları verir. 

ÇSYÇ'nin açıklanması ve müzakereler: ÇSYÇ taslağı TKK web sitesinde 

(www.tarimkredi.org.tr) açıklanacaktır. ÇSYÇ'nin ilk taslağı, bölge ziyaretleri, 

bölgesel ve yerel TKK sendikaları ile yapılan görüşmelerde ve Tarım ve Orman 
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Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü, 

Kızılay ve yerel kuruluşlar ile yapılan toplantılarda toplanan verilere göre 

hazırlanmıştır. ÇSYÇ'nin son hali Dünya Bankası'nın web sayfasında İngilizce 

olarak açıklanmak üzere resmi olarak Dünya Bankası'na sunulacaktır. Türkçe ve 

İngilizce sürümler TKK ve proje web sitesinin web sayfasında da 

yayınlanacaktır. Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesinin teknik olmayan özeti, 

Paydaş Katılım Planı ile birlikte Arapça olarak da sunulacaktır. 
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II. GİRİŞ 

Türkiye, göçmen ve mülteciler için hem transit hem de ev sahibi ülke olmanın 

yanı sıra; küresel olarak olarak ülke en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir. 

Türkiye’nin ev sahiplipi yaptığı mülteciler; Suriyeliler, Iraklılar, Afganlar, 

Somaliler, İranlılar ve Pakistanlıları da içermektedir. Türkiye Hükümeti, ağırlıklı 

olarak kamp dışı yaklaşım takip ederek mülteci müdahalesinde emsal teşkil 

etmiştir. Aralık 2019 itibariyle, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü çoğunluğu Suriye 

sınırı kaynaklı olmak üzere Türkiye’deki mülteci sayısının 4 milyondan fazla 

olduğunu tahmin etmektedir. Türkiye'de milyon mülteci; çoğunluğu Suriye 

sınırından kaynaklanıyor. Aralık 2019 itibariyle yaklaşık 3.5 milyon Suriyeli 

mülteci (yüzde 97) ev sahibi topluluklar arasında yaşamaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında 

önderlik ve cömertlik sergilemiştir. Haziran 2011’den bu yana Suriyelilerin 

sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlere ulaşımı geçici koruma rejimi ile garanti 

edilmiştir. Diğer uyruklu mülteciler, Uluslararası Koruma Statüsünden 

faydalanmaktadırlar. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 

mültecilerin sosyo-ekonomik içermesinin teşvik edilmesi amacıyla ülkenin ilk 

uyumlaştırma çerçevesinin çalışmasını yapmıştır. Ulusal Uyum Strateji Belgesi 

ve Eylem Planı (2019), bakanlıklar, merkezi hükümet kurumları, belediyeler ve 

sivil toplum kuruluşlarının (STK); Suriyelilerin belediye hizmetlerine, eğitim, 

sağlık, sosyal hizmetlere ve yerel ekonomiye dahil edilmesi yolundaki 

önceliklerini tanımlamaktadır.  

Devlet kurumları, STK'lar ve/veya diğer kuruluşlar Suriyelilerin uyum sürecinin 

kolay ve sorunsuz olmasına yardımcı olmak için çalışmaktadır. Bu uyum 

sürecine katkıda bulunma amacıyla TKK proje başvurusunda bulunmuştur. Proje 

belgelerinin hazırlanması aşamasında TKK ayrıca proje kapsamında bir Çevresel 

ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ESMF) hazırlamıştır. 

TKK, TKK Merkez Birliği, 13 Bölge Birlik ve şu anda 900.000'den fazla çiftçi 

üyesi bulunan 1.625 yerel kooperatiften oluşan üç katmanlı bir yapıda faaliyet 

göstermektedir. Mevcut haliyle, TKK yapısı, Merkez Birliğin Bölge Kooperatifi 

yönlendirdiği ve daha sonra bilgisayarın işleyişini denetleyen yukarıdan aşağıya 

Bölüm  

2 
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hiyerarşik bir yapı ile oldukça merkezileştirilmiştir. Bu üç ilgili seviyenin her biri 

bağımsız olarak çalışır ve ayrı mali defter ve kayıtlar tutar.  

Merkez Birlik, üye çiftçilere mesleki eğitim faaliyetleri yürütmektedir; Bölge ve 

yerel kooperatiflere temel ürünler, girdiler ve üretim araçlarını sağlar; ortaklıkları 

değerlendirir; işletmelere katılır; gerekli ilişkileri kurar; finansal kaynaklar sağlar 

ve bunları geliştirmek için tüm önlemleri alır; Kredi işlerinin düzenli işleyişini 

sağlar ve bölge ve yerel kooperatifi denetler.  

TKK Merkez Birliği kapsamında, ilgili proje faaliyetlerini koordine edecek ve 

kolaylaştıracak ve Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesi (ESF) 

kapsamında çevresel ve sosyal standartların (ESS) uygulanmasından sorumlu 

olacak bir Proje Uygulama Birliği (PUB) kurulacaktır.  

PUB'da yeterli çevresel ve sosyal (E&S) yönetim uzmanlığına sahip bireysel 

danışmanlar görevlendirilecektir. TKK Merkez Birliği'nin sertifikalı bir Çevresel 

ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) bulunmamaktadır. TKK'nın Dünya 

Bankası'nın politikalarını veya ESF'yi koruma konusunda daha önce deneyimi 

yoktur. Dünya Bankası tarafından finanse edilen proje için TKK Merkez Birliği, 

tarama, çevresel ve sosyal değerlendirme, halkın katılımı, Dünya Bankası'nın 

temizlenmesi, kuruluş dahil olmak üzere Çevresel ve Sosyal Yönetim 

Çerçevesinin (ESMF) hükümlerini geliştirecek ve uygulayacaktır. Buna ek 

olarak, TKK işgücü yönetimi prosedürü (LMP) ve Paydaş Katılım Planını 

hazırlayacaktır. Banka, Proje Etkinliğinden hemen sonra TKK'ne ESF 

konusunda eğitim verecektir. 

1.1. ÇYSÇ'nin Amacı 

ÇYSÇ'nin temel amacı, projenin uygulanmasından kaynaklanabilecek 

potansiyel olumsuz çevresel ve ilgili sosyal etkilerin önlenmesi, en aza 

indirilmesi veya azaltılması için prosedürler, uygulamalar ve kurumsal 

sorumluluklar oluşturmaktır. Çerçeve, Suriyeli mültecilerin ve Türk 

vatandaşlarının istihdam edilmesine ilişkin sorunları ve ayrıca TKK'nin 

mevcut tesislerine yapılan mikro ölçekli yatırımları kapsamaktadır. 

Çerçevesi belirlenen faaliyetlerin Dünya Bankası'nın Çevresel ve Sosyal 

Çerçevesini (ÇSÇ) ve geçerli Çevresel ve Sosyal Standartlarını (ÇSS) ve 

Türkiye'nin Çevresel ve Sosyal Yasa ve Düzenlemelerini karşılamak için 

çevresel ve sosyal açıdan doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Bu 

bağlamda, kalan-kaçınılmaz-ve/veya kaçınılmaz etkilerin yeterli düzeyde 

hafifletilmesi gerekmektedir. Çerçeve, TKK için, proje faaliyetlerinin 
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potansiyel çevresel ve sosyal etkilerinin tanımlanmasını sağlar ve etkileri en 

aza indirgemek veya onları önlemek için ve rehberlik eder. 

1.2. ÇSYÇ’nin Gerekçesi 

ÇYSÇ, proje faaliyetlerinden kaynaklanabilecek olası olumsuz etkiler için 

uygun etki azaltma önlemlerinin geliştirilmesine yönelik yönergeler 

sunmaktadır. ÇYSÇ, arka plan/bağlam, politika ve düzenleyici çerçeveyi, 

proje faaliyetlerinin potansiyel çevresel ve sosyal etkilerinin kısa bir 

açıklamasını, Çevresel ve Sosyal Değerlendirme (ÇSD) prosedürlerini ve 

kılavuzlarını, kurumsal düzenlemeleri, istişareleri ve açıklama prosedürlerini 

ana hatlarıyla açıklamaktadır. Politika ve düzenleyici çerçeve aynı zamanda 

hem ulusal yasalara hem de Dünya Bankası ÇSÇ gerekliliklerine uyumu 

sağlayacak önlemleri açıklayan bir bölüm içermektedir. Kurumsal 

düzenlemeler çerçevesinde proje, proje faydalanıcılarının ve 

danışmanlarının/yüklenicilerinin eğitim ve kapasite geliştirmesini 

destekleyecektir. 

Bu ÇSYÇ, TKK ve Dünya Bankası (DB) tarafından onaylanmış ve TKK'nin 

web sitesine 03.04.2020 tarihinde yüklenmiştir. 

1.3. ÇSYÇ Hazırlama Yaklaşımı ve Metodolojisi 

ÇSYÇ'nin hazırlanması sırasında aşağıdaki araştırma yöntemleri 

uygulanmıştır: çevresel ve sosyal değerlendirme ile ilgili mevcut ulusal 

düzenleyici ve yasal belgelerin masa başı incelemesi, hedeflenen iller için 

mevcut ikincil sosyo-ekonomik istatistiksel verilerin taranması, bölgesel 

yerel birliklerin geri bildirimleri, saha ziyaretleri ve istişareler. 

TKK Proje Uygulama Birimi (PUB) personeli, TKK bölgesel ve yerel 

kooperatiflerin yardımıyla İzmir, Adana, Adıyaman ve Mersin'e saha 

ziyaretleri gerçekleştirmiştir ve önerilen Projenin olası çevresel ve sosyal 

risklerini ve etkilerini analiz etmiştir. PUB personeli ayrıca bileşenlerin ve 

yaklaşımların tasarımı hakkında geri bildirim almak için STK'larla 

istişarelerde bulunmuştur 
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1.4. Proje Açıklaması 

Önerilen proje geliştirme hedefi, (a) seçilen illerdeki kırsal ev sahibi 

topluluklarda çalışan Türk vatandaşları ve mültecilerin istihdam 

edilebilirliklerini artırmak ve istihdam olanaklarına geçişi kolaylaştırmak,  

(b) sözleşmeli tarım için değer zincirini güçlendirerek istihdamı artırmak ve 

(c) TKK için uygulama desteği ve kapasite gelişimi sağlamaktır. Proje 

başlangıçta Adana, Adıyaman, Gaziantep, İzmir, Mersin ve Bursa illerinde 

uygulanacaktır. Bu iller, mültecilerin varlığı, sözleşmeli çiftçiliğin mevcut 

durumu ve TKK değerlendirmeleri ışığında resmi istihdamı artırmak için 

elverişli olduğu için seçilmiştir. Bu kriterlere dayanarak, proje uygulaması 

ilerledikçe, TKK ile Dünya Bankası arasındaki anlaşmaya ilave iller 

eklenebilir. 

1.4.1. Proje Geliştirme Hedefi 

Projenin genel hedefi, Türkiye'deki sürdürülebilir geçim kaynaklarına ve 

istihdam olanaklarına erişmeleri için mültecilerin ve Türk vatandaşlarının 

desteklenmesine katkıda bulunmaktır. AB’nin FRIT fonunun genel 

hedeflerinden olan Türkiye'deki sürdürülebilir geçim kaynaklarına ve 

istihdam fırsatlarına erişmeleri için mültecileri ve ev sahibi toplulukları 

desteklemek  ile bu projenin geliştirme hedefi örtüşmektedir. 

1.4.2. Proje İlleri 

Proje Adana, Adıyaman, Gaziantep, İzmir, Mersin ve Bursa olmak üzere 

altı ilde gerçekleştirilecek. Mutabık kalınan kriterlere uygun olmak 

şartıyla, TKK ile Dünya Bankası'nın karşılıklı anlaşmasına dayanarak 

başka iller de eklenebilir. 
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Resim 1: Seçilen illeri gösteren harita 

1.1.1. Proje Bileşenleri 

Bileşen 1: Sözleşmeli tarım yoluyla istihdam fırsatlarının artırılması 

Bu bileşen, seçilen illerdeki kırsal ev sahibi topluluklarda çalışan Türk 

vatandaşları ve mültecilerin istihdam edilebilirliğini artırmayı ve resmi 

istihdam fırsatları yaratmayı amaçlamaktadır. Bu hedefe, (a) TKK'nin 

sözleşmeli çiftçiliğine katılan çiftçilerin verimliliğinin artırılması, seçilen 

illerde tarım sektöründe talep ve aynı zamanda işçilerin kayıtlı 

istihdamının artırılması için teşvikler sağlanması ve (b) pazardaki kırsal 

işçilerin becerilerinin artırılması yoluyla işgücü talebinin ve arzının 

artırılması sağlanacaktır.  Bu bileşen, TKK tarafından üye çiftçilerle 

sözleşmeli üretim akdi imzalanması ve icrasıyla uygulanacaktır.   

Alt bileşen 1.1: Çiftliklerin artan üretim kapasitesi ile artan işgücü 

talebi: Önerilen proje TKK'lerin sözleşmeli üretim planlarını kullanarak 

işverenlerin verimliliğini artırmaya ve ürünlerinin kalitesini artırmaya 

destek vererek işgücü talebini arttıracaktır. Bu amaçla, bu alt bileşen, 

uygun işverenlere TKK tarafından sağlanan, işçileri yönetme konusunda 

ek teknik yardım,  idari yardım, daha iyi vasıflı işçiler havuzuna erişim 

yaratılması teşvik etmek için mali yardım da dahil olmak üzere gelişmiş 

bir hizmet paketi sunacaktır.  TKK'nin sözleşmeli üretim planları ile, 

alıcılarının gereksinimlerini karşılamak amacıyla çiftçilere ürünlerinin 

kalitesini artırmak için bir dizi destek sağlamaktadır. Bu mevcut destek, 

çiftçileri pazarlara bağlamak, tercihli olarak kredilere gönüllü erişim 

sağlamak ve tarımsal girdilerin kullanımını iyileştirmek ve iyileştirilmiş 

tarım uygulamalarının benimsenmesini desteklemek için çiftçilere teknik 

yardım sağlamaktır. Bu alt bileşen, işçilere sunulan istihdam fırsatlarının 
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türü ve bu işçilerin becerileri üzerine odaklanmak üzere TKK'den 

çiftçilere verilen bu desteği tamamlayacaktır. Proje tarafından finanse 

edilecek hizmetlerin tamamı aşağıdakileri içerecektir: 

(a)  Teknik destek. TKK tarafından sözleşmeli üretime giren 

işverenlere sunulan mevcut Teknik Yardım, diğerlerinin yanı sıra 

personel ve işçilerin yönetimi, bir işgücü için planlama ve bütçeleme ile 

yöntemler de dahil olmak üzere işverenlere idari destek sağlanmasına  ve 

işçilerin özel üretimleri için gerekli becerileri belirleme tekniklerine 

odaklanacaktır. Bu Teknik Yardım, bu belgenin ilerleyen bölümlerinde 

ortaya konan çevresel ve sosyal standarda uygunluk da dahil olmak üzere 

proje gereklilikleriyle ilgili bilgileri de içerecektir. 

(b) Proje İş Başı Eğitimi sözleşmeli tarım yoluyla TKK ile uğraşan 

resmi işverenlerin yeni işçilerine sağlayacaktır. İBE, daha az deneyimli 

işçilere istihdam edilebilirliklerini geliştirmek için pratik beceriler ve iş 

deneyimi sağlamak üzere finanse edilecektir. İBE, kırsal istihdamın özel 

durumuna göre düzenlenecektir; TKK tarafından yürütülen beceri analizi 

talebine göre yapılandırılacaktır (paragraf 45). İBE’nin tam ayrıntılı bir 

süreci ve operasyonelliği Kullanım Kılavuzunda açıklanacaktır. 

(c) Ücret sübvansiyonları. Proje, çiftçileri, mültecileri ve Türk 

işçilerini resmi olarak istihdam etmeye teşvik etmek için ücret 

sübvansiyonlarını geçici olarak finanse edecek ve bu da işçilere en az 

asgari ücret ödenmesi ve SGK'ya katılmalarıyla sonuçlanacaktır. Yeni 

kayıtlı çalışanların ücretlerinin bir kısmını ve SGK katkıları, gelir vergisi 

ve damga vergisi dahil kayıt maliyetlerini finanse edecek olan bu ücret 

sübvansiyonlarını kapsamaktadır. Mülteciler söz konusu olduğunda, 

önerilen proje kapsamında çalışma izinlerini almalarına destek olacaktır. 

Ücret sübvansiyonu, TKK tarafından doğrudan işçilere (ücretler) ve 

SGK'ya (primler ve katkılar) yapılan son ödemelerden sorumlu olacak 

olan işverene devredilecektir. 

Ücret sübvansiyonu ve İBE için sadece işverenler (çiftçiler) başvurabilir. 

Ücret sübvansiyonu ve İBE ile desteklenen işverenler (Çiftçiler) ve 

çalışanlar resmi sözleşmeler yapacak ve SGK'ya usulüne uygun olarak 

kaydedilecektir. Resmileştirmeye geçecek ancak proje sırasında SGK'ya 

kaydedilmeyecek olan çiftçiler TKK ile bir sözleşme tarım programına 

girmeye ve desteğini almaya hak kazanacaklardır. Bu çiftçiler, örneğin, 

formalizasyona geçmenin seçeneklerini ve faydalarını daha iyi anlamak 
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için projeden Teknik Yardım alabilirler. Ancak, ücret sübvansiyonu veya 

İBE için uygun olmayacaklardır. 

İşverenlerin projeden destek alabilmeleri için işçi kaydı ve ücret 

sübvansiyonu modelleri, çalışanların resmi olarak kayıt yaptırmaya 

uygun işyerleri olarak SGK'ya kaydedilmelerini gerektirir. Bu model 

kapsamındaki çalışma koşulları Ulusal İş Kanunu ile tanımlanır. Ulusal 

asgari ücret, proje aracılığıyla desteklenen tüm çalışanlar için geçerlidir 

ve çalışanlar sağlık sigortası yardımları, iş güvenliği ve annelik sigortası 

ve emeklilik yardımları için uygundur. Bu modele kayıt olmak, tüm 

mülteciler için çalışma izni gerektirebilir.  

İBE söz konusu olduğunda, genel sağlık sigortası için stajyerler ve 

primler ile işyeri kazaları ve meslek hastalıkları sigortası ödendiğinden 

faydalanıcılar SGK'ya kayıtlı olmalıdır. İBE'in mevcut uygulamasında, 

kursiyerler emeklilik ödeneği almaya uygun değildir. Mevcut mevzuata 

göre, işverenin kursiyerlerinin en az yüzde 50'sini istihdam etmeyi kabul 

etmesi ve en az 60 gün çalıştırması şartıyla, kayıt masrafları ve stajyerler 

için günlük ödenekler İŞKUR tarafından İşsizlik Sigortası Fonu 

kapsamındadır.  

İBE'ne katılım için çalışma izni gerekmez ve katılımcılar sosyal yardım 

statülerini kaybetmezler. Amaç, bu modeli şartlı koşullarda gerekli 

değişikliklerle ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 

TKK'ne verilen ayrıcalıklarla kırsal istihdama uyarlamaktır. 

Sözleşmeli Üretime Teknik Yardım. Önerilen proje, sözleşmeli çiftçiliğin 

avantajlarını, faaliyetlerini, faydalarını ve önerilen projenin beklenen 

sonuçlarını ve genel katılım koşullarını yaymak için çiftçilerle çalıştaylar 

ve duyarlılık oturumları düzenleyecektir. Gerektiğinde, önerilen proje 

aynı zamanda sözleşme tarımını teşvik etmek için birincil TKK'ine teknik 

yardım sağlayacaktır; proje ile ilgili ek faaliyetler yürütmek (örneğin, 

istihdamın doğrulanması, işçi havuzunun yönetimi ve idaresi, eşleşmeyi 

destekleyecek boşlu veritabanı vb.); ve ek sözleşmelerin genel denetimini 

sağlayacaktır. Bu amaçla, bu bileşen TKK'nin sözleşme üretim sistemine 

yatırım yapacak, böylece sözleşmeli üretimin düzenlenmesi, yürütülmesi 

ve teslimatında uluslararası en iyi uygulama seviyesini yansıtacaktır. Bu 

desteğin ve ilgili teknik yardımın, TKK'nin üretim planlama kapasitesini 

artırması beklenmektedir. Bileşen ayrıca, TKK'ne sözleşmeli tarım için 

uluslararası en iyi uygulamalar ve ayrıca TKK'nin marka değerini 

iyileştirmeye yönelik yatırımlar konusunda teknik yardım sağlayacaktır. 
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Merkez Birliğinin hukuk departmanı, sözleşmenin yürütülmesi, 

anlaşmazlıkların çözümü ve sözleşmenin standartlaştırılması yönlerini 

geliştirmek için daha da güçlendirilecektir. 

Projeden destek almaya hak kazanabilmek için (yukarıda açıklandığı 

gibi) işverenlerin, sözleşmede belirtilen mevcut koşullara ek olarak, TKK 

ile sözleşmeli üretim programına girmeleri gerektiği, diğerlerinin yanı 

sıra, asgari ücret ve kayıtla ilgili maliyetlerin ödenmesi de dahil olmak 

üzere işçilere resmi sözleşmeler yapma ve çocuk işçiliği, zorla çalıştırma 

veya ciddi sağlık ve iş güvenliği standartlarının ihlal edilmemesini 

sağlama taahhüdütlerini vermesi gerekmektedir. 

Alt bileşen 1.2: Tarım işçilerinin becerilerini ve istihdam 

edilebilirliğini geliştirmek. Bu alt bileşenin amacı, ev sahibi 

topluluklardaki mevcut ve potansiyel kırsal işçileri istihdam 

edilebilirliklerini ve çalışma koşullarını iyileştirmek için desteklemektir. 

Bunu yaparken, önerilen proje tarım piyasası ihtiyaçları ile bağlantılı ve 

uygun işçilerin mevcut koşullarına göre hazırlanmış kapsamlı bir eğitim 

programının uygulanmasını destekleyecektir. Proje, sözleşmeli üretime 

katılan işverenlerin, çiftçilerin verimliliğini artırması beklenen vasıflı 

(sertifikalı) bir işçi havuzuna erişmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda, 

daha iyi beceriler yoluyla daha fazla istihdam edilebilirlik, işçilerin resmi 

iş bulma seçeneklerini artıracaktır. 

Sosyal yardım ve kayıt: Bu alt bileşen, (a) uygun faydalanıcıların eğitim 

programına kaydını bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve katılımını 

desteklemek için bir destek stratejisi; (b) potansiyel işçilerin teklif edilen 

proje için uygunluklarını belirlemek amacıyla istihdam öncesi bir tarama 

ve (c) yararlanıcıların profiline bağlı olarak (bir sonraki paragrafta 

ayrıntılandırılacağı gibi) aşağıda özetlenen faaliyetler için TKK’ne veya 

İŞKUR gibi diğer hizmetlere yönlendirme. Sosyal yardım stratejisi, 

seçilen illerdeki mültecilere ve Türk vatandaşlarına yönelik bir 

bilgilendirme kampanyası içerecektir. Amaç, bu nüfusun yaşadığı 

topluluklara sağlanacak medya ve mobil ekipler aracılığıyla bilgi 

yaymaktır. Sosyal yardım faaliyetlerinin, mülteciler ve korunmasız Türk 

vatandaşlarıyla ilgili çalışmalarda deneyimi olan bir sivil toplum 

kuruluşu (STK) tarafından gerçekleştirileceği öngörülmektedir.  

Potansiyel işçilerin istihdam öncesi profilini belirleme, projeye katılmaya 

uygun olup olmadıklarını ve çiftlik içi ve çiftlik dışı işlere yerleştirilmeye 

istekli olup olmadıklarını belirleme amacına sahiptir. Bu aşamadaki profil 
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oluşturma süreci, yararlanıcıların Türkçe dil becerilerini de 

değerlendirecektir. Ulaşmayı sağlamak için sözleşmeli STK'lar 

tarafından yapılacak bu değerlendirme, (a) teklifte teklif edilenin 

sunduğundan farklı türde bir desteğe ihtiyaç duyan bireyleri sürecin erken 

aşamalarında belirleyerek projenin verimliliğini artırmak amacına 

sahiptir. Mevcut koşulları ve kırılganlıkları ya da becerileri ve geçmiş 

deneyimleri nedeniyle proje, (b) Türkçe dil düzeyini ve bu alanda eğitim 

ihtiyacını belirlemek ve (c) yalnızca TKK üye çiftçileri tarafından 

projenin sunduğu olanaklardan yararlanabilinecektir. İstihdam öncesi 

değerlendirme nedeniyle, resmi işlerde çalışma potansiyeli yüksek vasıflı 

ve vasıflı tarım işçisi olarak profilli olan faydalanıcıların çoğunun uygun 

bir eğitime kaydolmak üzere TKK'nin yönlendirilmesi beklenmektedir. 

Ancak, tarım dışında çalışmaya uygun olabilecek bazı kalifiye işçiler 

İŞKUR'a yönlendirilecektir; ayrıca, istihdam edilebilirliği düşük olan 

veya hiç olmayan faydalanıcılar, uygun olabilecekleri ilgili sosyal yardım 

programlarına yönlendirilecektir. 

İhtiyaç analizi: Seçilen illerde sözleşmeli üretime uygun mahsullere 

odaklanarak, işçiler arasındaki teknik becerilerdeki mevcut eksiklikler ve 

çiftçiler tarafından talep edilen becerilerin değerlendirilmesini 

destekleyecektir. Bu analiz, çiftçilerle yapılan istişarelere ve TKK 

tarafından yürütülen araştırmalara ve müdahale alanlarında tarımla ilgili 

mevcut analitik çalışmalara dayanacaktır. TKK, vasıflı işçilere ihtiyaç 

duyulan ürünleri belirleyecek olsa da seçilen ürünlerin kalitesini artırmak 

için işçiler arasında gerekli teknik becerilerin belirlenmesinde TKK'ni 

desteklemek için bir danışmanlık firması hizmet verecektir. Bu analiz, 

beceri geliştirme eğitim programının tasarımını ve sunumu hakkında 

bilgilendirme yapacaktır. 

Yararlanıcılar, önerilen projeye katılmak için TKK'ne yönlendirildikten 

sonra TKK, potansiyel çalışanlarının becerilerini ve deneyimlerini 

değerlendirmek için profillendirme yapacaktır. Profillendirme 

çalışmasının amacı, işçi havuzunu istihdam edilebilirlik ve becerilere 

göre sınıflandırmaktır (vasıfsız tarım işçileri, resmi işlerde çalışma 

potansiyeli yüksek vasıflı tarım işçileri, diğer sektörlerde veya 

mesleklerde çalışma potansiyeli olan beceri sahibi işçiler ve istihdam 

edilebilirliği düşük faydalanıcılar). Bu kategorilerin herhangi birine ait 

faydalanıcılar daha sonra kendileri için mevcut olan en iyi istihdam 

seçeneğine yönlendirilecektir (İŞKUR programlarına katılım durumunun 

uygunluğu da yapılan başvuralara yönelik yönlendirmelerde göz önünde 
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bulundurulacaktır). Profilleme aracı da dahil olmak üzere faydalanıcıların 

profillenme süreci Operasyon Kılavuzunda ayrıntılı olarak 

açıklanacaktır.  

Beceri geliştirme ve eğitim: Bu aktivite, piyasa talebine dayalı olarak 

faydalanıcılar arasında teknik ve yumuşak becerilerin artmasına katkıda 

bulunacak ve mültecilerin Türkçe dili üzerindeki becerilerinin 

gelişiminde katkı sağlayacaktır. Dış kaynaklar aracılığıyla anlaşma 

sağlanan uzmanlar tarafından faydalanıcılara sertifakalı eğitimler 

verilecektir. Eğitim sağlayıcılar, TKK'nin yaptığı ihtiyaç 

değerlendirmesinin sonucuna göre müfredatlarını düzenleyecek, 

eğitimleri faydalanıcılara sunacak ve eğitime katılan faydalanıcılara 

günlük ödemelerde bulunacaklardır. 

(a) Türkçe eğitimi: Türkçe dil eğitimi için yönlendirilen işçilere, 

mültecilere Türkçe temel dil becerileri kazandıracak ve tarımsal çalışma 

bağlamında dil ihtiyaçlarına odaklanacak eğitim verilecektir. 

(b) Teknik eğitim: İhtiyaca ve talebe göre eğitim modülleri 

tasarlanacaktır. Belirlenecek teknik becerilerde, öncelikli olarak işçiler 

için daha yüksek ücretli işlere erişimi kolaylaştırabilecek ve özellikle 

sözleşmeli üretim ortamında çiftçiler için daha yüksek işgücü 

verimliliğine yol açabilecek becerilere öncelik verilecektir. Her durumda, 

işçilere verilen eğitim, nihai bir değerlendirmeye dayalı bir sertifikaya 

sahip olmalıdır. 

(c) Yumuşak beceriler: Tüm kursiyerler, kırsal istihdama uyarlanmış 

ve uygun şekilde mültecilere özel olarak oluşturulmuş yumuşak beceriler 

veya yaşam becerileri eğitimi alacaktır. Eğitim modüllerinin tasarımı, 

talep tarafı beceri değerlendirmesinin bulgularına dayanacaktır. 

Yararlanıcılar, Türk işverenlerinin beklediği tarım bağlamına ve iş 

başında davranışlarına uyumun iyileştirilmesi için yumuşak beceriler 

veya yaşam becerileri konusunda eğitim alacaklardır.   

İşçilerin becerilerini çiftçilerin talepleriyle ilişkilendirme (eşleştirme). 

Tarımsal işgücü piyasalarındaki mevcut eşleştirme süreci büyük ölçüde 

kayıt dışı işgücü aracıları vasıtasıyla yürütülmektedir. TKK, sertifikalı 

işçiler ve işverenler tarafından talep edilen gerekli beceriler arasındaki 

eşleşmeyi kolaylaştırmak için iki operasyonel araç geliştirecektir:  

(a) İşçi havuzu: TKK, sertifikalı çalışanların kapsamlı bir kaydını 

geliştirecek, uygulayacak, yönetecek ve muhafaza edecektir. Uygun 
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işverenler tarafından da erişilebilen kayıt defteri, diğerleri arasında açık 

bir profil, uzmanlık alanı, deneyim ve arka plan da dahil olmak üzere 

potansiyel çalışan hakkında ayrıntılı bilgi içerecektir.  

(b) Açık bir veri tabanı. TKK, belirli işverenlerin açık beceri 

gereksinimlerine sahip sözleşmeli tarım programlarından kaynaklanan 

güncellenmiş bir boş pozisyon sistemi geliştirecek ve bunu proje süresi 

boyunca sürdürecektir. 

Bu araçlar, Alt Bileşen 3.1'de açıklanan Bilgi Teknolojileri geliştirme 

desteğinin bir parçası olarak geliştirilecek ve uygulanacaktır. Bu araçlar, 

vasıflı işçilerin mevcut en uygun işlere tahsis edilmesini desteklemek 

amacıyla bir iş eşleştirme yöntemi geliştirmek için gerekli bilgileri 

sağlayacaktır. Bunlar Kullanım Kılavuzunda detaylandırılacaktır. 

Bu alt bileşenin uygulanması TKK tarafından gerçekleştirilecektir. 

Sosyal yardım faaliyetleri, mültecilerle çalışma deneyimi olan bir sivil 

toplum kuruluşuna taşeron olacaktır. Eğitim, deneyimli ve sertifikalı 

eğitim sağlayıcılara sağlanacaktır. TKK, istihdam profillemesini 

gerçekleştirerek ve yararlanıcıları eğitime ve sonra potansiyel işverenlere 

yönlendirerek yararlanıcıların bu aşamalarda hareket etmesini 

kolaylaştıracaktır. 

Bileşen 2: Sözleşmeli tarım için değer zincirini güçlendirerek 

istihdam yaratma 

Bu bileşen, birincil TKK kooperatiflerinin sözleşme tarım programlarının 

tarım ürünlerinin katma değerini artırmak amacıyla tarım ürünlerini 

işleme kapasitesini artırarak proje alanlarında sözleşmeli tarım 

programlarının kullanımını ve talebini artırmayı amaçlamaktadır. 

Analizler, bu tür tesislerdeki kapasite kısıtlamalarının bazı alanlarda 

sözleşmeli tarım programlarının kullanımını artırma kapsamını 

sınırladığını göstermektedir. Bu tür kapasite kısıtlamaları, için birincil 

TKK' mikro ve küçük hibeler sağlanarak ele alınacaktır. Bu finansman 

doğrultusunda birincil TKK’nin ürünleri kurutmak, depolamak, 

derecelendirmek, sıralamak ve paketlemek için fiziksel kapasitesini 

artırmak hedeflenmektedir. Projelerin uygulanmasının ek resmi tarım dışı 

işler yaratması beklenmektedir ve bu nedenle seçim kriterlerinin bir kısmı 

hibenin uygulanması sonucunda potansiyel yeni istihdam olacaktır. 

Bu bileşen, birincil TKK’nin Merkez Birliğine önerdiği projeler için 

finansman sağlayacaktır. Ortak bir yatırım için tek bir birincil TKK veya 



 

 

19 

birden fazla kooperatif başvurabilir. Bu durumda, TKK Bölge Birliği 

yatırımla ilgili faaliyetleri koordine edecektir 

Bu bileşenin uygulanması, TKK'nin proje etkinliğinden sonraki ilk birkaç 

ay içinde devreye alacağı değer zinciri analizlerine dayanacaktır. Bu 

analiz, bu bileşenin destekleyeceği minimum değer zincirlerini ve bu 

değer zincirleri içinde, bu değer zincirlerini genişletmeye yönelik 

bağlayıcı kısıtlamaları belirleyecektir. Bu analiz, özellikle proje 

tarafından desteklenen sözleşme tarım planları kapsamındaki mahsullere 

odaklanacak ve proje yeni illere genişledikçe periyodik olarak 

güncellenecektir. Bu analiz, Merkez Birliği'nin birincil TKK’ne başvuru 

sürecini ve değerlendirme kriterlerini ileteceği bir başvuru sürecini 

bilgilendirecektir. 

Hibeler, sözleşme tarım programları yoluyla üretilen ürünlerin ikincil 

üretimi için kritik öneme sahip projelerin eş finansmanı için birincil 

TKK’ne verilecektir. Bu mikro ve küçük hibeler, yeni tesislerin inşası 

veya arazi edinimi ile ilgili faaliyetler gibi inşaat işleri için 

kullanılmayacaktır. Hibeler, aşağıdakileri içeren tarafsız ve şeffaf 

kriterlere göre verilecektir: (a) tarım dışı işletmelerde üretilecek toplam 

istihdam, (b) sözleşmeli tarım altındaki alanda artış, (c) yatırımla ilgili 

üretim artışı tanımlanmış tarımsal üretim alanında ve (d) değer zinciri 

boyunca mahsul kayıplarında azalma. Bu kriterler ve puanlama 

metodolojisi Operasyon Kılavuzunda ayrıntılı olarak açıklanacaktır. 

Kriterler kesinleştikten sonra, bunlar seçilen illerdeki tüm birincil 

TKK’ne yaygın olarak iletilecektir. Hibeler dönemlik olarak verilecektir. 

TKK Merkez Birliği'nin, Dünya Bankası'nın satın alma prosedürlerini 

izleyerek birincil TKK için bu hibeler kapsamında mal ve hizmetleri 

tedarik etmesi beklenmektedir. 

TKK, harici bir teknik değerlendiricinin değerlendirmesine dayanarak 

projelere finansman sağlayacak bir komite kuracaktır. Değerlendirici, 

önerilen mikro veya küçük hibelerin teknik ve mali fizibilitesini, birincil 

TKK’nin Merkez Birliğine sunduğu şekliyle analiz edecektir. Merkez 

Birliğine sunulan teklif, hibeden satın alınan herhangi bir ekipmanın nasıl 

yönetileceği ve bakımının yapılacağı ve satın alımının yeni resmi işler 

yaratmak için nasıl bekleneceği hakkında bilgiler içerecektir. 

Değerlendirici, yatırımın sözleşmeli tarım ve miktar miktarının yanı sıra 

istihdam fırsatları yaratma üzerindeki etkisini ölçmek için gerekli 

atamayı yapacaktır. Her bir birincil TKK sadece bir nakit yardım için 
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uygun olacaktır. Bu bileşen gittikçe artan bir şekilde Bileşen 1 aracılığıyla 

yaratılan işçi havuzundan vasıflı işçiler sağlamayı amaçlayacaktır. 

TKK, Dünya Bankası'nın itirazına yönelik olarak, bu bileşen tarafından 

desteklenen hizmet paketlerinin hazırlanması, değerlendirilmesi, 

uygulanması, denetlenmesi ve raporlanmasını detaylandıran Operasyonel 

El Kitabına entegre edilecek bir Küçük Hibeler Kılavuzu hazırlayacak ve 

sunacaktır. Bu Kılavuz, bu bileşen altındaki ödemeleri başlatmak için bir 

koşul olacaktır.  

Component 3: Uygulama desteği ve kurumsal kapasite geliştirme 

Bu bileşen, TKK'nin (merkezi, bölgesel ve birincil TKK) izleme ve 

değerlendirme (İ&D) ve hem potansiyel faydalanıcılara hem de genel 

olarak halka iletilmesi de dahil olmak üzere önerilen projeyi etkili bir 

şekilde uygulama kapasitesini güçlendirecektir. 

Alt bileşen 3.1: Proje yönetimi ve kapasite geliştirme. Bu alt bileşen, 

TKK’in projeyi uygulama kapasitelerini güçlendirecektir. Bu, gerekli 

operasyonel personeli ve satın alma, finansal yönetim, İ&D ile çevresel 

ve sosyal güvenceler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere seçilmiş 

uzmanları işe alarak yapılacaktır. Bu uzmanlar TKK’nin sorumlu 

departmanlarına yerleştirileceklerdir, böylece bu uzmanlık TKK’nin bu 

işlevleri yerine getirme kapasitesini arttırır- ancak değiştirmez. Belirli 

görevleri yerine getirmek için kısa süreli uzmanlar veya danışmanlar da 

işe alınacaktır. Proje ayrıca Merkez Birliği ve gerektiğinde bölge ofisleri 

ve birincil TKK için ofis ekipmanı ve bilgisayar satın alınması da dahil 

olmak üzere temel işletme maliyetlerini karşılayacaktır. Proje ayrıca 

Merkez Birliği, bölge ofisleri ve birincil TKK'nde ilgili personelin 

eğitilmesiyle TKK kapasitesini güçlendirecektir.  

Alt bileşen 3.2: Şikayet ve tazminat mekanizması ve vatandaş katılımı. 

Bu alt bileşen, faydalanıcılar, çalışanlar, işverenler ve topluluklara 

şikayette bulunmak için daha geniş bir yol sağlayacak bir Şikayet ve 

Düzeltme Mekanizması'na fon sağlayacaktır. Tam zamanlı görevli 

personeli olan bir telefon hattından oluşan TKK'nin mevcut ŞDM üzerine 

inşa edilecek ve ayrıca TKK'ndeki sorumlu personele şikayetleri 

yönlendiren bir veritabanını besleyen ve daha sonra kaydedilen bir web 

sitesi bağlantısı var. veritabanı. Bu sistem, Türkiye'deki nüfusa ve tarım 

işçilerine yönelik GRM'lerin bu nüfusa da erişebilmesini sağlayacak 

deneyime dayanarak değiştirilecektir. En azından, birincil TKK ve 
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mültecilerle güçlü ilişkileri olan bir STK'ya bir alım işlevi dahil etmesi 

beklenmektedir. 

 

Bu alt bileşen, AB ve Dünya Bankası'nın katkılarının markalı ürünlerde 

görünür hale getirilmesi de dahil olmak üzere ulusal ve yerel düzeydeki 

iletişim ve görünürlük faaliyetlerini finanse edecektir (bu eylem 

kapsamında desteklenen çiftçilik). Bu faaliyet bir iletişim ve görünürlük 

planı ile bilgilendirilecektir. 

Alt bileşen 3.3: İzleme ve değerlendirme. Bu projenin yenilikçi doğası 

göz önüne alındığında İ&D'ye aşağıda görüldüğü gibi özel önem 

verilecektir: 

(a) Yönetim bilgi sistemleri: TKK'nin ilgili süreçlere ve göstergelere 

dayalı Bilgi Teknolojileri sistemini daha da geliştirerek temel yönetim 

verilerinin toplanması yoluyla TKK'nin sözleşmeli üretimi ve ilgili 

çıktıları takip etmesini sağlamak için bir bilgi ve izleme sisteminin 

geliştirilmesi ve uygulanması. Bu sistemin bir parçası olarak, proje, 

sertifikalı vasıflı işçilerin ve boş işlerin kayıt defterinin geliştirilmesini ve 

uygulanmasını ve sağladıkları bilgilerin güncellenmesini sağlamak için 

bunlarla ilgili veri toplanmasını destekleyecektir. Bu faaliyet grubunun 

bir parçası olarak, önerilen proje aşağıdaki alanlarda da TKK'ni 

destekleyecektir: (i) Eğitilmiş ve sertifikalandırılmış işçilerin düzenli 

olarak güncellenen bir kaydını oluşturmak, yönetmek ve korumak için 

BT geliştirme (yazılım ve donanım) ve (ii) Açık pozisyonların 

güncellenmiş bir listesini tutmak üzere sistemi iyileştirmek için Bilgi 

Teknolojileri'nin geliştirilmesi (yazılım ve donanım). 

(b) Raporlar ve değerlendirmeler: Bu alt bileşen, bir dizi aktivite 

düzeyinde raporlama, süreç değerlendirmesi ve bağımsız 

değerlendirmenin hazırlanmasını destekleyecektir. Proje kapsamında 

aşağıda belirtilen maddeler özellikle desteklenecektir:  

i. Projenin önerilen hizmet paketlerini ve faydalarını hedef gruplara 

yüksek kalitede sunmasını sağlamak için program operasyonlarını ve 

prosedürlerini değerlendirmek için süreç değerlendirmelerinin 

hazırlanması. Süreç değerlendirmeleri, tedarik zinciri içindeki her bir 

süreci değerlendirecek şekilde yapılandırılacaktır. Projenin tamamen 

genişletilmesinden önce en az bir değerlendirme yapılacaktır. 
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ii. Diğerlerinin yanı sıra, işçilerin işyerlerinde bulunup 

bulunmadığını, çalışma koşullarını, proje çalışanları tarafından ödeme 

alınmasını, çocuk işçiliğinin bulunup bulunmadığını ve ödeme alındığını 

belirlemek için yerinde kontroller (örnekleme temelli değerlendirmeler) 

yapılacaktır. Yararlanıcıların katılımını ve hizmet sağlayıcıların kalitesini 

teyit etmek için eğitim sırasında benzer nokta kontrolleri yapılacaktır. 

iii. Yıllık mali denetimler. 

iv. Bağımsız etki değerlendirmesi. Önerilen proje, müdahaleye 

atfedilebilecek sonuçları ölçmek için projenin titiz bir değerlendirmesini 

finanse edecektir. Bunun için TKK, veri toplanmasını uzman bir dış 

firmaya aktaracak ve Dünya Bankası, etki değerlendirmesi ve verilerin 

analizinin tasarımına teknik yardım sağlayacaktır. Etki değerlendirmesi, 

bir taban çizgisi ve en az bir takip anketine dayanarak 

gerçekleştirilecektir.  
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III. TEMEL VERİ 

1.1. Konum ve Boyut 

Türkiye, Avrupa'nın Asya ile buluştuğu bir bölgede yer alan bir ülkedir. 

Türkiye toplam alanı 780.043 km2 olan 38 ° 57’49.5 ‘’ K boylam ve 35 ° 

14’36 ‘’ D enleminde yer almaktadır. Türkiye batıda Ege Denizi, güneyde 

Akdeniz ve kuzeyde Karadeniz ile sınırlıdır. Ülke, doğuda Ermenistan, İran 

ve Azerbaycan (Nahcivan hariç), kuzeydoğuda Gürcistan, kuzeybatıda 

Bulgaristan ve Yunanistan, güneydoğuda Irak ve Suriye ile sınır komşusudur. 

Proje 6 ilde gerçekleştirilecektir, bu iller sırasıyla: Adana, Adıyaman, Bursa, 

Gaziantep, İzmir ve Mersin olacaktır. Bu iller, mülteci nüfusunun ve mahsul 

üretiminin yüksek olduğu iller olduğundan ötürü seçilmiştir. Bu durum, bu 

illeri proje hedefine ulaşmak için potansiyel yerler haline getirmektedir. 

 
 Resim 2: Adıyaman Haritası 

Bölüm 

3 
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Adıyaman, toplam 7337 km2 alana sahip Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 

yer almaktadır. Adıyaman 8 ilçeden oluşmaktadır ve toplam 624000 kişilik 

bir nüfusa sahiptir. DGMM istatistiklerine göre, 21137 Geçici Koruma 

Altındaki Suriyeli Ocak 2020 itibariyle Adıyaman’da yaşamaktadır. 

Adıyaman ekonomisi ağırlıklı olarak tarımsal faaliyetlere dayanmaktadır. 

 

 

 
 Resim 3: Adana Haritası 

Adana, Toros Dağları’nın güneyinde, Çukurova’daki Seyhan Nehri üzerinde 

yer almaktadır. Akdeniz’e 160 km kıyısı olan Adana, Avrupa’yı Asya’ya 

bağlayan başlıca ulaşım yollarını da coğrafyası içinde barındırmaktadır. 

2200000 kişilik bir nüfusa sahiptir ve 17253 km2’ lik bir alanı kaplamaktadır. 

DGMM istatistiklerine göre, 243824 Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Ocak 
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2020 itibariyle Adana’da yaşamaktadır. Adana verimli topraklara sahip bir 

ildir ve bu ilin ekonomisinde tarım önemli bir rol oynamaktadır. 

 

 
 Resim 4: Bursa Haritası 

Bursa, Marmara bölgesinin güneyinde yer alan bir şehirdir. Marmara 

Denizi'ne yaklaşık 20 km uzaklıktaki Bursa, 2.900.000 kişilik bir nüfusa 

sahiptir ve 10882 km2'lik bir alanı kaplamaktadır. DGMM istatistiklerine 

göre 176743 Geçici Koruma Altındaki Suriyeli, Ocak 2020 itibariyle 

Bursa'da yaşamaktadır. Bursa'da tekstil, otomotiv, makine-metal imalatı, 
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tarım ve tarıma dayalı sanayi ve gıda, mobilya sektörleri ön plana çıkmakta 

ve bu il için önem teşkil etmektedir. 

 

 
 Resim 5: Gaziantep Haritası 

Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kavşak noktasında yer 

alan Gaziantep, toplam 6222 km2 yüzölçümüne ve 2000000 nüfusa sahiptir.  

DGMM istatistiklerine göre Ocak 2020 itibariyle, 454002 Geçici Koruma 

Altındaki Suriyeli Gaziantep’te yaşamaktadır. Gaziantep, Suriye'ye bitişik 

sınır bölgesidir ve 450000'den fazla Suriyeli mülteci vatandaşa ev sahipliği 

yapmaktadır. Gaziantep’in topraklarının yarısından fazlası tarıma uygundur 

ve zeytin, yer fıstığı, meyve ve sebze bahçeleri, üzüm bağları, pamuk ve 

buğday tarlalarıyla kaplıdır. 
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 Resim 6: İzmir Haritası 

Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir çağdaş ve sofistike bir ildir. 

Türkiye'nin batısında yer almaktadır ve Ege Denizi'ne kıyısı vardır. İzmir 

verimli topraklara sahiptir ve tarım ekonomisi faaliyetleri İzmir 

ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. İzmir 12007 m2'lik bir alanı 

kaplar ve 4300000 kişilik bir nüfusa sahiptir. DGMM istatistiklerine göre, 

Ocak 2020 itibariyle 147503 Geçici Koruma Altındaki Suriyeli İzmir'de 

yaşamaktadır. 

 

 
Resim 7: Mersin Haritası   

Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Mersin, 15853 km2'lik bir alanı kaplamaktadır. 

İlin kara sınırı 608 km, deniz sınırı 321 km'dir. Mersin, verimli toprakları ve 
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ileri sanayisi nedeniyle Türkiye'nin en gelişmiş illerinden biridir. Gelişmiş 

yapısından dolayı Mersin'de 1800.000 kişi yaşamaktadır. DGMM 

istatistiklerine göre 207923 Geçici Koruma Altındaki Suriyeli, Ocak 2020 

itibariyle Mersin'de yaşamaktadır. 

1.2. Fiziki Çevre 

1.2.1. İklim 

Türkiye subtropikal bölge ile sakin bölge arasında yer almaktadır. 

Türkiye'nin üç yanını çevreleyen dağ ve okyanus çeşitliliğini gösteren yer 

şekilleri nedeniyle farklı iklim özellikleri gözlenmektedir. Türkiye'de 

dört ana iklim türü gözlemlenebilir ve bunlar; 

Karasal İklim 

Yaz ve kış arasındaki sıcaklık farkı yüksektir ve yağış genellikle ilkbahar 

ve kış mevsimindedir. Kuraklık yaz aylarında baskındır. Bu iklim 

Anadolu'nun iç, doğu ve güneydoğu tarafında ve Trakya'nın iç 

bölgelerinde görülür. 

Akdeniz İklimi 

Bu iklim, Akdeniz Bölgesi'ndeki Toros Dağları'nın güneye bakan 

kısımlarında Ege Bölgesi'nin çoğunda hüküm sürmektedir. Yazlar sıcak 

ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Kar yağışı ve don olayı 

gözlemlenmesi nadirdir ancak kış aylarında soğuk ve karlı geçmektedir. 

Karadeniz İklimi 

Bu iklim türü, Karadeniz Bölgesi kıyılarında ve Marmara Bölgesi'nin 

Karadeniz kıyı kuşağındaki dağların kuzeye bakan bölümlerinde görülür. 

Yaz ve kış sıcaklık farkı fazla değildir. Yazlar serin ve kışlar kıyı 

bölgelerinde ılık, soğuk ve yüksek rakımlıdır. Her mevsim yağış 

almaktadır ve su sıkıntısı çekmemektedir.  

Marmara Geçiş İklimi 

Bu iklim türü Marmara Bölgesi'nin güneyinde ve Ege'nin kuzeyinde 

görülür. Kışları Akdeniz iklimi kadar sıcak, yazları ise Karadeniz iklimi 

kadar yağışlı değildir. Ayrıca, hava karasal iklim kadar soğuk değildir. 

Marmara Geçiş İklimi özellikleri nedeniyle karasal, Karadeniz ve 

Akdeniz iklimleri arasında bir geçiş özelliği göstermektedir. 
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Proje illerinden biri olan Bursa'nın bulunduğu Marmara Geçiş İkliminde 

yazlar Karadeniz'den daha kuraktır. Yıllık yağış miktarı 610'dan 914 

mm'ye değişir, Ocak ayı ortalama sıcaklıkları donmaya yakındır ve yazlar 

sıcaktır, Temmuz 25 ° C'nin üzerindedir. 

 
Resim 9: Türkiye Yıllık Yağış Haritası 

Akdeniz kıyı şeridi Marmara Bölgesi'nden biraz daha sıcaktır ve temmuz 

ayı ortalama sıcaklığı 28 ° C'dir. Yıllık yağış miktarı 600 mm ile 1.000 

mm arasında değişmektedir. Proje illeri Adana, İzmir ve Mersin Akdeniz 

İklimi özelliğine sahiptir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı, az 

veya az kar yağışı ve don olayları olan yerler vardır. 

Anadolu'nun iç, doğu ve güney-doğu kesimleri, -2 ° C ile 23 ° C arasında 

büyük sıcaklık farklılıklarına sahip karasal bir iklime sahiptir. Karasal 

iklimin etkisiyle Anadolu iç bölgelerinde yağış 300 mm ile 600 mm 

arasında değişmektedir. Proje illeri Adıyaman ve Gaziantep Kıta İklim 

bölgesine girer ve yukarıda belirtilen özelliklere sahiptir. 

 
Resim 10: Türkiye Yıllık Ortalama Sıcaklık Haritası 
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1.3. Topografya ve Drenaj 

1.3.1. Hidroloji 

Türkiye'de yıllık yağış miktarı 643 mm'dir ve toplam 501 milyar m3'tür. 

Buharlaşma, yeraltı suyuna sızıntı, komşu ülkelerden gelen su dikkate 

alındığında toplam 234 milyar m3'tür. Ancak Türkiye Kalkınma 

Bakanlığı 2014 Planına göre su potansiyelinin sadece %39'unu 

kullanmaktadır. 

 
Resim 11: Türkiye Havzaları Haritası 

Türkiye'nin hidrolojik yapısı 25 havza ve 120 gölden oluşmaktadır. 

Havzalardan kaynaklanan yıllık ortalama akış 186 milyar m3’tür. 

Türkiye'nin su potansiyelinin yaklaşık %30'unu oluşturan Fırat-Dicle 

Nehri Havzası, su kapasitesi bakımından en büyük havzadır. Ayrıca 

yeraltı sularından elde edilen su 14 milyar m3'tür ve sulama suyunun 

neredeyse %25'i yeraltı sularından gelmektedir. 

Adıyaman ve Gaziantep, su kapasitesi ve kapalı alan bakımından en 

büyük ve en önemli havzalar olan Fırat-Dicle havzasında yer almaktadır. 

Adana ve Mersin ise bulunduğu Doğu Akdeniz Havzası'na yakın olan 

Seyhan ve Ceyhan havzalarında yer almaktadır. İzmir, Küçük Menderes 

sınırları içerisinde yer alır. Bursa ise Susurluk Havzasında yer almaktadır. 

Havzalardan çıkan suyun büyük bir kısmı sulama amacıyla (112 milyar 

m3'ün 72 milyar m3’ü) kullanıldığı için tarımda su tüketimi önemli bir 

konudur. Çiftliklerde kullanılan gübreler ve böcek ilaçları, su döngüsüne 

girebilecek sulama suyu ile karışabilir. Ayrıca havzalar da çevre 

kazalarına açıktır ve kirlilik meydana gelebilir. 
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1.3.2. Toprak ve Jeoloji 

Türkiye çoğunlukla dağlık bir ülkedir ve ovalar kıyı kenarlarından 

uzanmaktadır. Türkiye yüzeyinin neredeyse dörtte biri 1.200 m'nin 

üzerinde bir yüksekliğe sahiptir ve yükseklik batıdan doğuya doğru 

yükselmektedir. Türkiye'nin en yüksek dağı 5.165 m yüksekliğindeki 

Ağrı Dağı'dır. Türkiye'nin kuzey ve güney kesimleri, fiziksel çevreyi ve 

iklim koşullarını etkileyen dik yamaçlara sahiptir. Türkiye'nin kuzey ve 

güney bölgelerinde yükselen dik yamaçlar nedeniyle iklim benzer 

enlemdeki diğer ülkelerden daha serttir. 

Paleozoik dönemde Kuvaterner dönemine kadar meydana gelen çeşitli 

müdahaleler ve diğer fiziksel aktiviteler nedeniyle, Türkiye'nin jeolojik 

yapısı karmaşıktır. Bu karmaşıklık aynı zamanda toprak oluşumunu ve 

Türkiye kaynaklı toprak tiplerini de etkilemektedir. Türkiye'de bölgesel 

topraklar, azonal topraklar ve intrazonal topraklar olarak bulunabilen üç 

ana toprak türü vardır. 

 
Resim 12: Türkiye'de Bulunan Toprak Türlerinin Haritası 

Bölgesel Topraklar 

Bölgesel toprak tipleri ülkemizdeki en geniş yayılma alanına sahiptir. 

Bölgesel topraklar Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerinde oldukça 

belirgindir. Bölgesel topraklar, kahverengi orman toprakları, kırmızımsı 

kahverengi potzolik topraklar ve kırmızı renkli Akdeniz "Terra Rossa" 

toprakları olarak üç ana türe sahiptir. Kahverengi orman toprakları 

organik madde bileşimi bakımından zengindir ve koyu bir renge sahiptir. 
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Esas olarak Trakya'nın kuzey doğusunda, İç Batı Anadolu'da, Torosların 

kuzey doğusunda ve Karadeniz Bölgesi'nde bulunur. Kırmızımsı 

kahverengi potzolik topraklar çoğunlukla orman kaplı topraklarda 

dağların yüksek kısımlarında bulunur ve besin içeriği zayıftır. Kırmızı 

renkli Akdeniz "Terra Rossa" toprakları Akdeniz, Ege ve Marmara 

bölgelerinde bulunur ve Torosların yüksek kesimlerinde verimli tarım 

arazileri oluşturur. Projenin gerçekleştirileceği bütün iller; Adana, 

Adıyaman, Bursa, Gaziantep, İzmir ve Mersin; tarımsal faaliyetler için 

uygun olan bu tip toprağa sahiptir. 

Azonal Topraklar 

Bu toprak türü Türkiye'deki geniş alanları kapsamamaktadır. Bunlar 

çoğunlukla vadi tabanları, delta tarlaları ve yamaçların eteklerinde 

bulunur. Azonal toprak tipi, yüzey suları yoluyla taşınan organik madde 

içeriği nedeniyle tarım için iyi verimli özelliklere sahiptir. Çarşamba, 

Bafra, Seyhan, Ceyhan, Küçük ve Büyük Menderes, Gediz bu toprak 

türünün var olabileceği bölgelerdir. Proje illeri arasında Bursa ve İzmir'in 

özellikle kıyı bölgelerine yakın olan ve tarımı verimli hale getiren azonal 

topraklar bulunmaktadır. 

Intrazonal Topraklar 

Bu toprak türü Türkiye'de çok sınırlı alanlarda görülür ve genellikle İç 

Anadolu, Gölcük ve İzmir-Foça çevresinde bulunur ve tahıl üretimine 

uygundur. 

1.4. Arazi Kullanımı 

Türkiye'nin 780.043 km2'lik toplam alanı tarım arazisi, ormanlar ve diğer 

bölgelerden oluşmaktadır (iller, vb.). Arazinin payı olarak Türkiye'nin tarım 

arazisi %49,8'dir ve nüfus artışı ve yerleşim alanlarına dönüştürülmesi gibi 

tarım arazilerinin uygunsuz kullanımı nedeniyle bu sayı yaklaşık %0,5 

oranında azalmıştır. Tarım arazisi %26,7 ekilebilir araziden, %4 daimî 

mahsul ve %19 daimî meradan oluşmaktadır. Orman arazisinde arazi 

kullanımı yaklaşık %15,4'tür. Kalan kısım yerleşim ve diğer amaçlar için 

kullanılır. Dünya Bankası kalkınma göstergeleri verilerine göre, Türkiye'de 

tarımsal sulanan arazi (toplam tarımsal arazinin yüzdesi), 2014 yılında resmi 

olarak tanınan kaynaklardan derlenen, %13,52 olarak rapor edilmiştir. 

Tarımsal arazi kullanımının %52'si olan Gaziantep, proje illerine göre en 

yüksek tarımsal arazi oranına sahiptir. Adana tarımsal arazi kullanımının 
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%38 oranı ile en yüksek orana sahip ikinci il, Adıyaman ise %31 değeri ile 

üçüncü sıradadır. Bursa ve İzmir tarımsal arazi kullanımında benzer oranlara 

sahiptir (%28). Mersin’in tarımsal arazi kullanım oranı %24'tür. 

1.5. Biyolojik Çevre 

Türkiye, çeşitli iklim koşulları, coğrafi oluşumlar ve çevreleyen denizler 

nedeniyle flora ve fauna çeşitliliği açısından en zengin ülkelerden biridir. 

Bitki örtüsünü etkileyen üç ana faktör vardır. Bunlar; iklim, toprak ve coğrafi 

oluşumlar. Bitki örtüsünü etkileyen ana faktör olan iklim bu noktada önemli 

bir rol oynar, çünkü sıcaklık ve yağış bitkiler için ana kaynaktır. Kuru ve 

soğuk bölgelerde yetişen bitki sayısı düşüktür. Toprak, bitkiler için yine çok 

önemlidir. Toprakta bulunan mineraller, su tutma kapasitesi ve toprağın 

derinliği bitki türünü etkiler. Ayrıca, coğrafi oluşumların bitki örtüsü 

üzerinde etkisi vardır. Yükseklik arttıkça sıcaklık düşer ve bu da zayıf bitki 

örtüsü özelliklerine neden olur. Türkiye farklı iklimlere sahip olduğundan, 

farklı toprak tipleri ve yüksek rakımlı farklı bitki örtüsü ortaya çıkar. 

Türkiye'deki ana bitki topluluklarını orman, bodur, bozkır ve yüksek dağ 

çayırları olarak gruplandırmak mümkündür. 

Orman: Türkiye ormanları yaprak şekillerine göre sınıflandırılmaktadır. 

Bunlar ikiye ayrılır; geniş ve iğne yapraklı ormanlar. Türkiye ormanlarının 

çoğu, kıyı bölgelerinde bulunan dağların yamaçlarında yer almaktadır. Kıyı 

bölgelerimizdeki ormanlar gür bir özellik gösterirken, iç kısımlardaki 

ormanlar daha az sıklıkta bir yapıya sahiptir. Ormanlar özellikle Karadeniz 

Bölgesi'nde ve proje bölgesi olan Bursa'nın bulunduğu Marmara Bölgesi'nin 

güney kesiminde bulunmaktadır. Bursa bitki örtüsü orman yönünden 

zengindir. Bursa'nın neredeyse %40'ı ormanlarla kaplıdır. Güney tarafındaki 

ormanın bozulması nedeniyle, bitki örtüsünün kapsamı esas olarak çalılarla 

temsil edilir. 
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Resim 13: Türkiye'de Bitki Örtüsü Haritası 

Maki: Maki bitki örtüsü Akdeniz ikliminden etkilenen bölgelerde görülür. 

Bu bitki örtüsü sert yapraklı, kuraklığa dayanıklı, yeşil, cüce ağaçlar ve 

çalılardır. Bu bitki örtüsü esas olarak Türkiye'nin kıyıya yakın güney ve doğu 

bölgelerinde görülür. Adana, Mersin ve İzmir, güney ve doğudaki sahile 

yakın yerlerdir ve maki bitki örtüsüyle sonuçlanan Akdeniz ikliminin 

etkisindedir. Ayrıca Adıyaman'ın kuzey kesimi, Akdeniz Bölgesi'ne 

yakınlığı nedeniyle Akdeniz iklim özelliklerine sahiptir. Adıyaman'daki 

ormanlar arazinin yaklaşık %17'sini kaplamaktadır. Bu illerde yaygın olarak 

gözlenen bitki türlerine örnek olarak; Türk çamı, karaçam, pinus çamı, selvi, 

çınar defne, sakız ağacı ve zeytin ağaçları verilebilir. 

Bozkır: Yarı kurak ve kurak iklime sahip bölgelerde, bitki örtüsü, bahar 

mevsiminde yağışla yeşillenen ve yaz aylarında sararan yemyeşil çayırlar, 

otlar ve çalılardan oluşur. Türkiye'de, bozkır bitki örtüsü Orta, Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu'nun büyük çoğunluğunda hakimdir. Güney kesiminde 

ve Gaziantep ve Adıyaman'ın yüksek rakımlarında karasal iklim özellikleri 

görülür ve bu bölgelerde bozkır ana bitki örtüsüdür. 

Yüksek Dağ Çayırları: Türkiye'nin yüksek dağlarında, düşük sıcaklık 

nedeniyle ormanın üst sınırının üzerinde dağ çayırları (Alpin çayırları) 

görülmektedir. Doğu Anadolu'nun yüksek dağlarında, Erzurum-Kars ve 

Ardahan yaylalarında, Kuzey Anadolu Dağları ve Toroslarda 2000 metreden 

daha yüksek dağlarda görülür. Bu bitki örtüsü yıl boyunca yeşil kalır. 
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Türkiye'de 9.000'den fazla bitki türü ve 160 memeli, 418 kuş ve 500'den fazla 

balık balıkçılık görülmektedir. Zengin biyolojik ortamı nedeniyle endemik 

tipler de vardır. Bilindiği gibi bitki türlerinin %30'u endemiktir. Uluslararası 

Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi'nde 

yer alan birkaç bitki ve hayvan türü de vardır. 

 

 
Resim 2: Türkiye'nin Endemik Bitki Türleri 
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Resim 3: Türkiye'nin Endemik Hayvan Türleri 

 
Resim 4: IUCN Kırmızı Listesinde Listelenen Bitki ve Hayvan Türleri 
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1.6. Sismik Tehlikeler 

Türkiye yüksek bir sismik hareketliliğin olduğu bölgede yer almaktadır. 

Türkiye olarak Japonya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne başlayan Kuzey 

Anadolu Fay hattında yer almaktadır. Ayrıca Türkiye'de Doğu Anadolu Fay 

Hattı ve Batı Anadolu Fay olmak üzere başka iki fay hattı daha 

bulunmaktadır. Fay hatları ve jeolojik yapıya göre, Türkiye beş deprem 

bölgesine ayrılmıştır (bkz. Resim 17'de verilen harita). Adıyaman, Gaziantep 

ve Mersin deprem 4. bölgede, Adana 3. deprem bölgesinde, Bursa ve İzmir 

1. deprem bölgesinde yer almaktadır. Adana, 27 Haziran 2008'de 6,2 

büyüklüğünde büyük bir deprem yaşadı. 

 
Resim 5: Türkiye Deprem Bölgesi Haritası 

 

Aktif fay hatlarının varlığı ve jeolojik yapısı ile Türkiye, tarihi boyunca 

büyük depremlerle karşı karşıya gelmiş bir ülkedir. Van Depremi- 23 Ekim 

2011, Adana Depremi- 27 Haziran 2008, Gölcük-Kocaeli Depremi- 17 

Ağustos 1999, Dinar-Afyon Depremi- 1 Ekim 1995 bahsedilen büyük ölçekli 

depremlere örnek olarak verilebilir. 

1.7. Sosyoekonomik Arka Plan 

Türkiye, hükümet ve özel sektörün ekonomik kalkınmaya katkıda bulunduğu 

karma bir ekonomiye sahiptir. Türkiye ekonomisi tarımdan sanayiye ve 

teknolojiye dayalı faaliyetlerde bulunmaktadır. Akdeniz, Karadeniz, Doğu 
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Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri tarım ekonomisine büyük katkı 

sağlarken; Marmara Bölgesi, İç Anadolu ve Ege Bölgeleri sanayi 

ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. İstatistiklere göre Türkiye 

Ekonomisi dünyanın 13. en büyük ekonomisidir (satın alma gücü paritesi 

[PPP] açısından). 

 
Resim 6: PPP'de Ekonomilerin GSYİH'ye Göre Sıralaması 

Adana, Türkiye'nin ilk sanayileşmiş illerinden biridir ve Türkiye gelirinin 

%27'si Adana kaynaklı sanayi faaliyetlerinden gelmektedir. Adana'nın 

Çukurova Bölgesi gibi verimli toprakları olduğu için en yüksek gelir tarımla 

ilgili faaliyetlerden gelir. Gıda üretimi ve işlenmesi (%21), tekstil (%19), 

kimyasal ürünlerin üretimi (%14) ve kauçuk ve plastik ürünlerin üretimi (%8) 

Adana ekonomisine fayda sağlayan başlıca sektörlerdir. 

Adıyaman ekonomisi ağırlıklı olarak tarımsal faaliyetlere dayanmaktadır. 

Tarım ekonomisinin yanı sıra Adıyaman'ın tekstil (%24), gıda (%21), taş ve 

toprak bazlı ürünler (%18), enerji (%12), metal işleme (%8), mobilya (%6) 

sanayi tesisleri de bulunmaktadır.  

Adıyaman'a bölgedeki endüstriyel büyümeyi teşvik etmek ve yeni yatırımlar 

çekmek amacıyla bazı mali teşvikler verilmiştir. 
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Bursa, ülke ekonomisine sağladığı katma değer açısından 4. sıradadır. 

Bursa'nın önde gelen sektörleri otomotiv (%34), tekstil (%22) ve tarımsal 

gıdadır (%8). Bu sektörler Bursa'da ön plana çıkmaktadır ve Bursa 

ekonomisine değer katmaktadır. Bursa, önde gelen sektörlerinin yanı sıra 

demiryolu sistemleri, havacılık ve savunma gibi gelişmekte olan sektörlerle 

de ileri teknoloji ürünleri üretmektedir. 

Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en gelişmiş ilidir. Gaziantep’in 

gelirinin %40’ı tarımdan, %25’i sanayiden geliyor. Toplam nüfusun %60'ı 

tarım sektöründe çalışmaktadır. Aynı zamanda önemli bir ticaret merkezidir. 

Gaziantep sanayinde dokuma, iplik, un, sabun, deterjan, deri, plastik, 

çimento, domates salçası, bisküvi ve yağ fabrikaları hakimdir. 

İzmir, nüfus ve Türkiye ekonomisine katkı açısından Türkiye'nin 3. büyük 

şehridir. İzmir'de yaygın sektör %57,5 ile hizmetler sektör, %37,6 ile sanayi 

ikinci, %4,9 ile tarım sektörüdür. 

Mersin gelirlerini, sanayi (%40), tarım (%30) ve ticaret (%10) 

faaliyetlerinden elde etmektedir. Mersin ekonomisinde tarımsal faaliyetler 

önemli bir rol oynadığı için endüstriyel tesislerin çoğu gıda üretimi sektörü 

üzerinedir. Gıda üretim sektörünün oranı %33 olup, diğer sektörlerin oranı; 

kauçuk ve plastik ürünlerin üretimi (%8), makine ve ekipman üretimi (%6), 

mineral ürünlerin üretimi (%6) ve diğer sektörler (%47, madencilik, metal 

ürünlerin üretimi, mobilya, tekstil, kimyasal maddeler, vb.) 

1.7.1. Nüfus 

Türkiye, 2018 Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 82 milyonluk bir 

nüfusa sahiptir ve nüfus bakımından 19. en büyük ülkedir. İstanbul, 

Ankara ve İzmir, sırasıyla 15, 5.5 ve 4.3 milyon kişi ile en fazla nüfusa 

sahiptir. 
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Resim 7: Türkiye Nüfus Yoğunluk Haritası 

Proje illeri toplam nüfusun %17'sini içermektedir (bkz. Tablo 1). İzmir 

4,3 milyon nüfusu ile en fazla insana ev sahipliği yaparken Adıyaman'da 

sadece 624.000 kişi bulunmaktadır. En büyüğü olan İzmir, toplam proje 

il nüfusunun% 21,3'ünü temsil ederken, Adıyaman  sadece% 4,4'üne 

temsil etmektedir. 

Tablo 1: Proje İllerinin Son 5 Yıldaki Nüfus Değişimi  

İller 2013 2018 

Nüfus 

Değişimi (5 

Yıl) 

Nüfus /Proje 

Nüfus Toplamı 

Adana 2.149.260 2.220.125 3,30% 15,85% 

Adıyaman 597.184 624.513 4,58% 4,46% 

Bursa 2.740.970 2.994.521 9,25% 21,39% 

Gaziantep 1.844.438 2.028.563 9,98% 14,49% 

İzmir 4.061.074 4.320.519 6,39% 30,85% 

Mersin 1.705.774 1.814.468 6,37% 12,96% 

1.7.2. Mülteciler 

Arap Baharı Suriye'de etki gösterdikten sonra pek çok kabul edilemez 

olay meydana geldi ve bu durum yedi milyondan fazla insanın zorunlu 

göçüne yol açtı. Suriye'deki savaşın derhal sona erdirilmesi umuduyla 

Irak ve Afganistan gibi ülkelerde diğer çatışmaların ve şiddetin devam 
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etmesi ile mülteci sorunu, günümüzün en acil bölgesel ve küresel 

sorunlarından biri haline geldi. 

Suriyeli mültecilerin çoğu, Türkiye (3,5 milyondan fazla kayıtlı Suriyeli 

mülteci ile), Lübnan (bir milyondan fazla Suriyeli mülteci), Ürdün, Irak 

ve Mısır gibi komşu ülkelerde bulunuyor. Bu kitlesel yerinden edilme 

nedeniyle ev sahibi ülkeler için ciddi ihtiyaçlar olduğu kadar temel 

ihtiyaçlardan olan, koruma, sağlık, eğitim, psikolojik destek ve sosyo-

ekonomik alanlarda da sorunlar ortaya çıkıyor. 

Tablo 2 Suriyeli Sığınmacıların Sayısı Yıllara Göre Sayısı 

Yıl Suriyeli Mülteci Sayısı Değişim 

2012 14.237 %0,00 

2013 224.655 %1477,97 

2014 1.519.286 %576,28 

2015 2.503.549 %64,78 

2016 2.834.441 %13,22 

2017 3.426.786 %20,90 

2018 3.623.192 %5,73 

2019 3.691.333 %1,88 

  

Tablo 2, bu büyük yer değişiminin ilk yıllarında hızlı bir artış olduğunu 

ve artışın% 2 civarlarına kadar düştüğünü görülmektedir. Bununla 

birlikte, toplam mülteci nüfusunun hala yüksek olduğu görülmekte ve en 

azından temel ihtiyaçların karşılanması için gerekli önlemler alınması 

gerekliliği bulunmaktadır. 

Tablo 2: Suriyeli Mülteciler Hakkında Nüfus Bilgisi 

İl 
Suriyeli 

Sayısı 
Toplam Nüfus 

Suriyeli Mülteciler/  

Toplam Nüfus 

# Suriyeli 

Mülteciler / 

toplam # 

Suriye 

Nüfusu 

Adana 243.824 2.220.125 10,98% 6,54% 

Adıyaman 21.137 624.513 3,38% 0,70% 

Bursa 176.743 2.994.521 5,90% 4,79% 
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İl 
Suriyeli 

Sayısı 
Toplam Nüfus 

Suriyeli Mülteciler/  

Toplam Nüfus 

# Suriyeli 

Mülteciler / 

toplam # 

Suriye 

Nüfusu 

Gaziantep 454.002 2.028.563 22,38% 12,27% 

İzmir 147.503 4.320.519 3,41% 4,00% 

Mersin 207.923 1.814.468 11,46% 5,58% 

 

Türkiye, 3.7 milyona yakın Suriyeli mülteciye ve diğer çeşitli ülkelerden 

400.000 mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. Mülteciler ülke çapında ikamet 

ederken, tahminen yüzde 75'i sadece 10 ilde yaşıyor. Türkiye Hükümeti'nin 

(GoT) çeşitli kalkınma ortaklarının girişimleriyle tamamlanan mülteci 

krizine verdiği yanıtla, sağlık, eğitim, sosyal koruma ve belediye 

hizmetleriyle ilgili mültecilerin ve ev sahibi toplulukların temel ihtiyaçları 

yavaş yavaş ele almıştır.  Bu yanıtın bir parçası olarak, 1,5 milyon mülteciye 

Acil Sosyal Güvenlik Ağı (SUY) Programı aracılığıyla sosyal yardım 

sağlanmaktadır. 

Mülteci nüfusunun önemli bir bölümü son derece fakir ve savunmasızdır. 

Mevcut Acil Sosyal Güvenlik Ağı yararlanıcılarının analizi, mülteci 

nüfusunun son derece hassas olduğunu, yüzde 75'inin güvenilmez gelir 

kaynaklarına bağımlı olduğunu ve yüzde 56'sının yoksul olarak 

sınıflandırıldığını göstermektedir. Acil Sosyal Güvenlik Ağı yararlanıcıları 

arasındaki eğitim düzeyleri düşüktür: yüzde 14'ünün örgün eğitimi yoktur ve 

yüzde 39'u sadece ilkokula devam etmektedir. Mülteciler arasındaki çalışma 

çağındaki nüfusun 2 milyonun üzerinde olduğu tahmin edilmekle birlikte, 

işgücü piyasasına girebilen ve işgücü piyasasına girme kapasitesine sahip 

olanların 430.000 olduğu tahmin edilmektedir. 

Kayıt dışı işgücünde mültecilerin önemli bir yüzdesi vardır. Türkiye 

Hükümeti, Geçici Koruma kapsamındaki Suriyelilerin (SuTP'ler) ekonomik 

olarak aktif olmalarını, yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmelerini, sosyal 

yardımdan yararlanmalarını ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmalarını 

amaçlamaktadır. Bu amaçla, 2016 yılından bu yana, Türkiye Hükümeti 

Geçici Koruma kapsamındaki Suriyelilerin çalışma izni almalarına ve 

böylece resmi olarak çalışmalarına izin vermiştir. Bu politika taahhüdüne 

rağmen, mevcut kanıtlar çoğu mültecinin özellikle kırsal alanlarda ve tarım 

sektöründe olmak üzere enformel sektörde çalıştığını göstermektedir. 
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Örneğin, Türk Kızılayı (TRC) Geçim Kaynakları Araştırması (2018), mülteci 

nüfusunun yaklaşık yüzde 86'sının kayıt dışı işlerde çalıştığını ve Avrupa 

Birliği (AB) şu anda kayıt dışı sektörde 950.000 civarında Geçici Koruma 

kapsamındaki Suriyelilerin çalıştığını tahmin etmektedir. 

Talep ve arz faktörlerinin bir kombinasyonu, mültecilerin kayıtlı istihdama 

erişimde karşılaştıkları sorunlara olumsuz anlamda katkıda bulunmaktadır. 

Arz tarafında, düşük eğitim ve beceri düzeyleri ile bilgi ve dil engelleri resmi 

işgücü piyasasına erişimde zorluklar yaratmaktadır. Geçici Koruma 

kapsamındaki Suriyelilerin için uygunluk kriterleri aynı zamanda mültecileri 

sosyal yardım desteğini kaybetme riski taşıyacakları için kayıtlı istihdamı 

sürdürme ve kabul etmekten caydırmaktadır. Talep tarafında, işverenler 

mültecilerin beceri seviyelerini ve dolayısıyla beklenen üretkenliğini 

doğrulamayı nispeten daha zor bulabilir. Bu, özellikle derecelerini veya 

sertifikalarını Türkiye'ye getiremeyen Geçici Koruma kapsamındaki 

Suriyelilerin için geçerlidir. Sonuç olarak, işverenler resmi asgari ücret ile 

mülteci çalışanların resmi olarak kayıt altına alınmasıyla doğacak primler ve 

yüksek vergiler ödemeye razı olmayabilirler. 

Mülteci girişi, Türk vatandaşlarının kayıt dışı sektördeki işlere erişimini 

etkilemiş olabilir ve bu da mülteciler ve ev sahibi topluluklar arasında artan 

toplumsal gerginliğe neden olabilir. Son değerlendirmeler, mülteci girişinin 

Türk vatandaşlarının kayıt dışı işgücü piyasasından ötürü yerinden 

edilmesine yol açtığını göstermektedir. Bazı sektörlerde, kayıt dışı işlerden 

yerinden edilen Türk işçileri kayıtlı işlere geçmiştir, ancak bunlar daha 

yüksek eğitim seviyelerine sahip ev sahibi topluluk çalışanlarıdır. Bu 

aksamalar, kadınlar ve düşük vasıflı erkekler de dahil olmak üzere nüfusun 

belirli kesimlerini orantısız bir şekilde etkilemiştir. Türk vatandaşlarının 

işgücü piyasalarında bu şekilde yerinden edilmesi, yerel halk arasında 

Suriyeli mültecilere yönelik artan kızgınlıkla birlikte sosyal uyumu tehdit 

etmektedir. Mevcut anketler ve yerel yönetimler ve ajanslarla yapılan 

istişareler, mülteciler gayri resmi ve daha düşük ücretlerle çalışırken 

mülteciler ve ev sahibi topluluklar arasındaki gerginlik riskine işaret 

etmektedir. Bu nedenle, mültecilerin Türkiye ekonomisine entegrasyonunu 

desteklemek ve aynı zamanda kayıt dışı sektördeki Türk vatandaşlarının 

işgücü piyasası beklentilerini geliştirmek için bir strateji geliştirilmesi kritik 

önem taşımaktadır. 

Mülteci işçiler arasındaki beceri kompozisyonu göz önüne alındığında, tarım 

sektörü mülteci nüfusunun önemli bir bölümünü kullanma potansiyeline 

sahiptir. Türkiye'de tarımın GSYİH içindeki payı azalmakta ve 1998'de 
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yüzde 12'den 2017'de yüzde 6'ya düşerken, tarım yıllık yaklaşık 16 ABD 

doları üretim ile ülkede istihdamın yaklaşık yüzde 20'sini (5,5 milyon kişi) 

temsil etmektedir. Çalışma havuzunun nispeten düşük becerileri göz önüne 

alındığında, tarım mültecilere istihdam olanakları sağlamak için çok 

uygundur. Bu potansiyel, tarımda çalışan mülteciler için çalışma izni 

gerekliliklerinin mevcut muafiyeti ile daha da güçlendirilmektedir. 

Kadınlar tarımsal işgücünün önemli bir bölümünü oluşturmaktadır, ancak 

mülteci kadınlar için daha da şiddetlenen olumsuz çalışma koşulları ile karşı 

karşıyadırlar. Son yıllardaki gelişmelere rağmen, kadınların işgücüne katılma 

(FLFP) oranları %32 ile çok düşük olmaya devam ederken, erkekler için %72 

tarım, ekonomik olarak aktif kadınlar için önemli bir çalışma sektörüdür; 

kadın istihdamının %28'i tarımda çalışmakta ve kadınlar tarımsal iş gücünün 

yarısına yakınını oluşturmaktadır. Erkeklere kıyasla, kadınlar tarımda 

mevsimlik işçi olarak daha düşük günlük ücret alıyorlar. Buna ek olarak, 

kadınlar işyerinde ve aracılarda sömürü riski, işyerinde cinsel taciz ve 

cinsiyete dayalı şiddet riski altındadır. Mülteci kadınlar erken yaşta 

evliliklere daha yatkındır ve Türk kadınlarına kıyasla ekonomik olarak aktif 

olma olasılıkları daha düşüktür. Tarım aracıları, muhtar ve yerel topluluklarla 

temaslar dahil olmak üzere kamu faaliyetleri, neredeyse sadece hane halkı 

adamları tarafından yürütülmekte, bu da mülteci kadınların mali konularının 

da erkeklerin elinde olduğunu göstermektedir. Çadırlarda yaşayan mülteci 

aileler için, kadınlar akan su veya mutfak gibi uygun ev tesisleri olmadan 

önemli ölçüde daha büyük bir ev işleri yüküne sahipler ve çiftliklerde 

yaptıkları işlere ek olarak evdeki iş yükleri artmaktadır. 

İlke olarak mülteci akını, ücretleri düşürerek Türk çiftçilerine fayda 

sağlamalıdır, ancak bazı kanıtlar, çiftçilerin mülteci işgücü arasında teknik 

ve yumuşak becerilerin eksikliği konusunda endişeli olduğunu 

göstermektedir. Mültecilerin gelişi, bazı Türk çiftçilerine yeni bir çalışma 

havuzuna erişim, daha düşük ücretler ve üretimdeki artış nedeniyle fayda 

sağlamıştır. Bununla birlikte, mülteci nüfusunun çoğunluğu vasıfsız 

olduğundan, bu tarımda bildirilen vasıflı ve yarı vasıflı işgücünün önemli 

eksikliklerinin giderilmesine katkıda bulunmamıştır. Sahada yapılan 

görüşmeler gerçekten de çiftçilerin mültecilerin çalışmalarının kalitesi ve 

düzenli çalışmaya olan bağlılıklarıyla ilgilendiklerini göstermektedir. Birçok 

işveren, mültecilere eğitim vermeye istekli olduklarını belirtmekte, ancak 

ilgili eğitim kurumlarıyla bağlantı eksikliği olduğunu belirtmektedir. Beceri 

boşluğunu kapatmak için müdahalelerin yapılması Türk çiftçilerinin büyük 
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ve düşük maliyetli bir iş havuzunun varlığından faydalanmalarını 

sağlayacaktır.  

1.7.3. Ekin Üretimi 

Daha önce Bölüm 1'de belirtildiği gibi, tarım Türkiye ekonomisinde 

önemli bir unsurdur ve proje illeri de tarımsal faaliyetler açısından önemli 

illerdir. Bu iller, mülteci nüfusu ve bitkisel üretim gibi bir dizi 

parametreye dayalı olarak proje amaçları için seçilmiştir. Seçim 

sürecinde kullanılan başka parametreler de vardır, ancak mülteci nüfusu 

ve bitkisel üretim ana parametrelerdir çünkü proje hedefi, mülteciler ve 

tarım sektöründeki Türk vatandaşları için istihdam olanakları yaratarak 

sürdürülebilir geçim kaynakları sağlamaktır. Tablo 4'te her bir ilde 

yetiştirilen ve istihdam olanağı sağlayacak tarım ürünleri 

gösterilmektedir. 

Tablo 3: Seçilmiş İllerde Tarım Ürünleri 

İl İlçe 
Tarımsal  

Ürün 

Tarımsal Ürünlerde 

Dikim ve Hasat 

Dönemi 

Bursa Karacabey 
Domates - Biber Nisan-Mayıs 

Bursa Karacabey 
Domates Ağustos-Eylül 

Bursa Karacabey 
Domates Mayıs-Eylül 

Bursa Bandırma 
Domates Mayıs-Eylül 

Bursa Karacabey 
Zeytin -Onion Mayıs-Eylül 

Bursa Orhangazi 
Zeytin -Onion Aralık-August 

Bursa Yenişehir 
Biber - Domates Kasım Aralık 

İzmir Torbalı 
Domates Biber Fasulye 

Lahana Brokoli 

Temmuz Eylül 

İzmir Torbalı 
Domates Biber Fasulye 

Lahana Brokoli 

Temmuz Eylül 
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İl İlçe 
Tarımsal  

Ürün 

Tarımsal Ürünlerde 

Dikim ve Hasat 

Dönemi 

İzmir Menderes 
mandalina Temmuz-Eylül 

EylülEylül Eylül - Ocak 

İzmir Kemalpaşa 
Kiraz Ekim Aralık 

İzmir Bergama 
Domates Mayıs Haziran 

Gaziantep İslahiye 
Patlıcan Biber Mısır Ağustos Eylül 

Gaziantep Nizip 
Fıstık Mart-Aralık 

Gaziantep Nizip 
Fıstık Nisan –Eylül 

Gaziantep İslahiye 
Üzüm-Biber Nisan –Eylül 

Gaziantep Oğuzeli 
Fıstık-Patlıcan Şubat-Eylül 

Mersin Erdemli 
Domates Ağustos Eylül 

Mersin Erdemli 
Muz Nisan –Ekim 

Mersin Erdemli 
Domates Nisan –Ekim 

Mersin Erdemli 
Domates Nisan - Eylül 

Mersin Tarsus 
Üzüm Nisan - Eylül 

Mersin Tarsus 
turunçgiller Haziran Temmuz 

Mersin Tarsus 
drupes Ekim Aralık 

Adana Yüreğir 
Capia Biber Haziran Ağustos 

Adana Yüreğir 
drupes Mart-Temmuz / 

Ağustos / Eylül 
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İl İlçe 
Tarımsal  

Ürün 

Tarımsal Ürünlerde 

Dikim ve Hasat 

Dönemi 

Adana Yüreğir 
Karpuz Eylül Ekim Kasım 

Adana Yüreğir 
Kavun Şubat-Mart-Mayıs- / 

Temmuz 

Adana Yüreğir 
Domates Şubat-Mayıs-Mayıs / 

Haziran 

Adıyaman Merkez 
Badem Mart-Haziran / Ağustos 

/ Eylül 

Adıyaman Kahta 
Badem Mart-Eylül 

Adıyaman Besni 
Badem Mart-Eylül 

Adıyaman Besni 
Fıstık Mart-Eylül 

Adıyaman Besni 
Badem Mart-Eylül 
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IV. İDARİ, POLİTİKA VE DÜZENLEYİCİ 

ÇERÇEVENİN TANIMI 

Proje kapsamında çevresel ve sosyal yasalarla ilgili yasa ve yönetmeliklere genel 

bir bakış Tablo 5'de verilmiştir. 

Tablo 4: Çevresel ve Sosyal Yasalar ve Düzenlemeler 

Çevre ve Tarım 

2872 Çevre Kanunu 

16/12/2003-25318 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 

01/07/2005-25862 
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

Yönetmeliği 

No. 30032, 8 Nisan 2017 Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği 

5488 Tarım Kanunu 

3083 Sulama Alanlarında Tarımsal Reform Kanunu 

07.2008 / 26927 Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

No: 29314, 2 Nisan 2015. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

07.12.2010 /27778 Kaliteli Tarım Uygulamaları Yönetmeliği 

 

Hava Kalitesi 

29003, 17 Mayıs 2014. Koku Nedenli Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği 

No. 27219, 5 Mayıs 2009 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği 

No. 27277, 3 Temmuz 

2009 

Endüstriyel Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 

No: 29003, 17 Mayıs 

2014. 

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik 

 

Water and Soil 

No. 29981, 16 Şubat 

2017. 

Sulama Sistemlerinde Su Kullanımının Kontrolü ve Su 

Kayıplarının Azaltılması Yönetmeliği 

Çevre Kanunu No. 2872. 

1983-08-11/ Su kirliliği 

kontrolü yönetmeliği. 

2004-12-31 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 

Bölüm 

4 
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Çevre Kanunu No. 2872. 

1983-08-11 

Tarafından silindi 

Toprak Kirliliği 

Yönetmeliği. 2005-05-31 

Toprak Kirliliği Yönetmeliği 

No. 28483, 30 Kasım 

2012. 

Yüzey Suyu Kalitesi Yönetmeliği 

 

Kimyasallar 

No. 25406, 18 Mart 2004. Tarımda Kullanılan Kimyasal Gübreler Yönetmeliği 

No. 639 3/6/2011 Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal 

Esaslı Gübreler Hakkında Yönetmelik 

2872 Sularda ve Çevresindeki Tehlikeli Maddelerin Neden 

Olduğu Kirlilik Kontrolü Yönetmeliği 

No. 28157, 29 Aralık 

2011. 

Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerinin Maksimum Kalıntı 

Sınırları Yönetmeliği 

26 Aralık 2008, 27092 Tehlikeli Maddelerin ve Ürünlerin Kontrolü 

Yönetmeliği 

6331 Kimyasallarla Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 

Yönetmeliği 

 

Sosyal 

6458 Yabancılar İçin Çalışma İzni Kanunu 

4817 İş hukuku 

5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

7036 İş Mahkemeleri Kanunu 

6698 Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun 

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

Kanun No: 4982 (Madde 

11 ve24) 

Bilgi Edinme Hakkındaki Türk Kanunu: 

Anayasa 74. Madde Dilekçe hakkı, Bilgi Edinme Hakkı ve Ombudsperson'a 

İtiraz 

Anayasa 148. Madde Anayasal Şikayet Hakkı (Anayasa 148. Madde) 

1.1. Önemli Kanun ve Düzenlemelere Genel Bakış 

Çevre ve Tarım 

Çevre Kanunu: Bu Kanunun amacı çevreyi korumak ve iyileştirmektir; 

kırsal ve kentsel alanlarda arazi ve doğal kaynakları daha iyi kullanmak ve 

korumak; su, toprak ve hava kirliliğini önlemek; ülkenin bitkisel ve hayvan 

varlıklarını, doğal ve tarihi zenginliğini korumaktır. Kanun ayrıca, mevcut ve 
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gelecek nesillerin sağlık, medeniyet ve yaşam koşullarını iyileştirmek ve 

güvence altına almak için ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine uygun 

olarak belirli yasal ve teknik ilkelere göre tüm düzenlemeleri ve önlemleri 

düzenlemektedir. 

Tarım Kanunu: Bu Kanunun amacı tarım sektörünün ve kırsal alanın 

geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik politika ve düzenlemeleri kalkınma 

planları ve stratejileri doğrultusunda belirlemektir. Ayrıca tarımda 

gelecekteki araştırma konularının tanımlanması, ilgili kurumların eğitim 

ihtiyaçlarının belirlenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve 

biyogüvenliğin sağlanması, tarımsal destek mekanizmalarının oluşturulması, 

mali ve idari yapılanmanın yönetilmesi de kanun kapsamındadır. 

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesi Hakkında Tarım Reformu 

Kanunu: Arazinin verimli bir şekilde işlenmesi, tarımsal üretimin sürekli 

olarak artırılması, istihdam fırsatlarının değerlendirilmesi ve yaratılması, 

çiftçilere tarımsal faaliyette bulunmalarını ve bunlarla başa çıkmalarında 

destek sağlanması ve toprak bütünlüğünün korunması bu yasa 

kapsamındadır. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ve Stratejik Çevresel 

Değerlendirme Yönetmeliği: Bu düzenlemelerin amacı, sürdürülebilir 

kalkınma ilkesine uygun olarak önemli çevresel etkileri olabilecek 

faaliyetlerde çevreyi korumak için idari ve teknik prosedürler ile ilkeler ve 

bu prosedürlerin onaylanmasıdır. 

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği: Bu düzenlemelerin amacı, atık ve tehlikeli atık oluşumunun 

kontrol altına alınması, atıkların yeniden kullanımı-geri kazanımının 

azaltılması, nakil, bertaraf yöntemleri, çevreye zarar vermeyecek önlemlerin 

alınması, depolama koşullarının tanımlanması vb. İle ilgili politika ve 

programları belirlemek, uygulamak ve geliştirmek. Ayrıca, biyolojik 

çeşitliliğin, su kaynaklarının, toprağın ve havanın korunması da bu 

düzenlemelerle ilgilidir. 

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği: Bu 

Yönetmeliğin amacı; insanların barış ve sessizliğinin bozulmasını önlemek 

için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, gürültü maruziyet seviyesi 

raporları, gürültü haritaları, akustik raporlar hazırlamak ve bu çalışmalar ve 

gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında kamuoyunu 

bilgilendirmek. Ayrıca, kamuoyunu korumak için gürültü oluşumunu ve 
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kalitesini önlemek ve / veya azaltmak için program ve planların hazırlanması, 

yönetimi ve uygulanması. 

İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği: Bu Yönetmeliğin amacı; Çevreye, 

insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretim yapmak için 

yapılacak iyi tarımsal uygulamaların ilke ve prosedürlerini düzenlemek, 

doğal kaynakları korumak, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirliği 

sağlamak ve güvenilir ürünler sağlamaktır. 

Hava Kalitesi 

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği: Bu düzenlemenin 

amacı, hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini 

önlemek veya azaltmak için hava kalitesi hedeflerini tanımlamak ve 

belirlemek, hava kalitesini tanımlı yöntem ve kriterlere dayalı olarak 

değerlendirmek, havanın bulunduğu mevcut durumu korumaktır. Hava 

kalitesi hakkında yeterli bilgi toplamak ve uyarı eşikleri aracılığıyla halkı 

bilgilendirmek. 

Endüstriyel Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği: Bu düzenlemenin 

amacı, endüstriyel ve enerji üretim tesislerinin faaliyetleri sonucunda 

atmosfere salınan kurum, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol şeklindeki 

emisyonları kontrol etmektir; insanları ve çevreyi hava kirliliğinden 

kaynaklanan tehlikelerden korumak ve hava kirliliğinin olumsuz etkilerini 

ortadan kaldırmak için programlar ve planlar düzenlemektir. 

Koku Nedenli Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği: İdari ve teknik prosedür 

ve prensiplerin düzenlenmesi ve emisyona neden olan kokunun kontrolü bu 

düzenlemenin amaçlarıdır. 

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik: Bu düzenlemenin 

amacı, çeşitli ağır endüstrilerde çelik üretimi ve yakıt yanması gibi 

faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını kontrol etmek, izlemek, 

doğrulamak ve raporlamaktır. 

Su ve Toprak 

Toprak Kirliliği Yönetmeliği: Toprak kirliliğinin önlenmesi, toprak 

kirliliğinin giderilmesi, sürdürülebilir çevresel hedeflere ulaşılması için 

toprakta arıtma çamurunun kullanılması için gerekli önlemlerin alınması bu 

düzenlemenin hedefleridir. 

Toprakta Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Kullanımına Dair 

Yönetmelik: Bu yönetmelikte tarım arazilerinde çamur kullanımı hakkında 
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ayrıntılı bilgi ve kurallar bulunmaktadır. Sürdürülebilir çevresel hedeflere 

ulaşılması için toprakta evsel ve kentsel arıtma çamurlarının kullanılması için 

gerekli önlemlerin alınması bu düzenlemenin amaçlarıdır. Bu düzenleme 

tarımda çamur kullanılırken özellikle önemli bir rol oynamaktadır. 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği: Ülkenin yeraltı suyu ve yüzey suyu 

potansiyelini en iyi şekilde kullanmak ve korumak için sürdürülebilir 

kalkınma hedefleri doğrultusunda su kirliliğinin önlenmesi için gerekli yasal 

ve teknik ilkeleri belirlemek. Tarımda sulama suyu yeraltı sularından ve 

yüzey sularından ve ayrıca bu su kütlelerine tahliye edilen sulama amaçlı 

kullanılan sulardan geldiğinden, bu düzenleme önem arz etmektedir. 

Sulama Sistemlerinde Su Kullanımının Kontrolü ve Su Kayıplarının 

Azaltılması Yönetmeliği: Bu yönetmelik, sulama sularının verimli kullanımı, 

sulama sularının korunması, su kayıplarının azaltılması, sulama sularının 

yetkisiz tüketiminden kaçınılması, sulama sularının tarım alanlarına 

verilmesi ve dağıtılması ve dağıtım maliyetlerinin düşürülmesi ile ilgili usul 

ve esasları düzenlemektedir. Bu düzenleme, tarım sektöründeki bir diğer 

önemli düzenlemedir. 

Yüzey Suyu Kalitesi Yönetmeliği: Yüzey sularının biyolojik, kimyasal, 

fiziko-kimyasal ve hidromorfolojik özelliklerinin belirlenmesi ve 

sınıflandırılması, yüzey sularının kalite parametrelerinin ve miktarının 

izlenmesi ve yüzey sularının kullanım amaçlarının belirlenmesi bu 

yönetmelik açısından önemli hususlardır. Ayrıca, yüksek kaliteli yüzey 

sularına sahip olduğundan emin olmak için gerekli önlemleri almak da bu 

düzenlemenin ele aldığı bir diğer konudur. 

Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması 

Yönetmeliği: Bu yönetmeliğin amacı, su havzalarını ve niteliğini miktar, 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikler açısından korumak için program ve 

planları yönetmek ve hazırlamaktır. 

Kimyasallar 

arımda Kullanılan Kimyasal Gübreler Hakkında Yönetmelik ve Tarımda 

Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Esaslı Gübreler Hakkında 

Yönetmelik: Gübreler, mahsul verimini artırmak için tarımda kullanılan 

önemli bir malzemedir. Bununla birlikte, aşırı gübre kullanımının toprak 

üzerinde ve dolayısıyla insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu 

düzenlemeler toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının ve insan 

sağlığının iyileştirilmesini yönetir. Aynı zamanda, ilk düzenleme organik 
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bazlı gübrelerin tüketimini popülerleştirmeye çalışırken, ikincisi kimyasal 

bazlı gübrelerin içeriği ve belirleme, etiketleme ve izleme prosedürlerinin 

kurallarını tanımlar. Üretim ve tedarik standartları, ihracat ve ithalat kuralları 

ve analiz yöntemleri de bu yönetmeliklere tabidir. 

Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerinin Maksimum Kalıntı Sınırları Hakkında 

Yönetmelik: Bu yönetmelik, bitki ve hayvan bazlı gıdalarda bulunan 

maksimum kalıntı limitlerini tanımlayıp kontrol ederek insan sağlığını 

korumaya yönelik prosedür ve ilkeleri tanımlamaktadır. 

Sularda ve Çevresindeki Tehlikeli Maddelerin Neden Olduğu Kirlilik 

Kontrolü Yönetmeliği: Bu düzenlemenin amacı, sudaki ve yakın 

çevresindeki tehlikeli maddelerin neden olduğu kirliliği tespit etmek ve 

önlemektir. 

Tehlikeli Maddelerin ve Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği: Bu yönetmelik, 

tehlikeli maddelerin ve ürünlerin suya, havaya ve toprağa karışmasını 

engelleyerek kontrol altına alınması için usul ve esasları tanımlamayı 

amaçlamaktadır. 

Kimyasallarla Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 

Yönetmelik: Bu düzenlemenin amacı, çalışanlar için güvenli bir çalışma 

ortamı sağlamak için standartları tanımlamak ve çalışanları, işyerinde 

kullanılan ve depolanan kimyasal maddelerin neden olabileceği potansiyel 

risklerden korumaktır. 

Sosyal 

İş Hukuku ve İş Mahkemeleri Kanunu: Bu yasanın amacı, çalışma koşulları 

ve çalışma ortamı ile ilgili olarak işverenlerle yapılan iş sözleşmesi temelinde 

istihdam edilen işçilerin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. İstihdam 

koşulları, iş sözleşmeleri, sözleşme feshi, ücretler ve kesintiler, çalışma 

saatleri, fazla mesai, aralar, dinlenme, haklar, yıllık izin, doğum izni, hastalık 

izni, ölüm izni, ücretsiz izin vb. sağlık ve güvenlik (İSG); ve iş ilişkilerinin 

genel yönetimi bu yasada ayrıntılı olarak verilmiştir. 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu: Bu yasa, çalışanları 

sosyal güvenlik açısından güvenceye almak için usul ve esasları 

tanımlamaktadır. Ayrıca sağlanması gereken şartları ve hakları da tanımlar. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu: Bu yasanın amacı işyerlerinde iş güvenliği 

ve emniyeti sağlamak ve mevcut sağlık ve güvenlik koşullarını iyileştirmek 

için işveren ve çalışanların sorumluluklarını, haklarını ve yükümlülüklerini 
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tanımlamaktır. Bu yasa, faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm kamu ve özel 

sektör şirketler ve işyerleri, bu işyerlerindeki işveren ve işçilerin vekilleri ile 

çıraklar ve stajyerler dahil tüm çalışanlar için geçerlidir. 

Yabancılar İçin Çalışma İzni Kanunu: Bu yasa, uluslararası işgücü ve 

çalışma izni kuralları ile ilgili siyasi meselelerin ve kuralların tanımlanması 

ile ilgili usul ve esasları düzenler. Proje kapsamında yabancı işçiler 

olacağından, bu yasa ayrıntılı olarak tartışılması gereken bir diğer önemli 

düzenlemedir. 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun: Bu yasanın amacı, kişisel 

verilerin işlenmesinde bireylerin özellikle özel hayatın mahremiyetinin temel 

hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel işleyen gerçek ve tüzel kişilerin 

uyması gereken yükümlülükleri ve prosedürleri ve ilkeleri düzenlemektir. 

Bilgi Edinme Kanunu: Bu yasanın amacı, demokratik ve şeffaf bir 

hükümetin gerekliliği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine göre 

prosedürü ve bilgi edinme hakkının temelini düzenlemektir.  

Dilekçe hakkı, Bilgi Edinme ve Ombudsman’lara İtiraz Hakkı: “Karşılıklılık 

ilkesine uymak şartıyla Türkiye'de ikamet eden vatandaşlar ve yabancılar, 

kendileri veya kamuoyu ile ilgili talep ve şikayetler konusunda yetkili makamlara 

ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazılı olarak başvurma hakkına sahiptir. 

Kendisiyle ilgili başvurunun sonucu, dilekçe sahibine yazılı olarak 

gecikmeksizin bildirilmelidir. Herkesin bilgi alma ve Ombudsman'a itiraz etme 

hakkı vardır. TBMM'de kurulan Ombudsman Kurumu, idarenin işleyişine ilişkin 

şikayetleri inceler.” Anayasa Şikayeti Hakkı (Anayasa, Madde 148):“ Anayasa 

Mahkemesine, temel ilkelerden birinin Anayasa ile güvence altına alınan Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki hak ve özgürlükler kamu yetkilileri 

tarafından ihlal edilmiştir. Başvuru yapabilmek için sıradan yasal yolların 

tüketilmesi gerekiyor.” “Madde 24, Temyiz süreci- Bilgi talebi reddedilen 

başvuran, adli gözden geçirme başvurusunda bulunmadan önce resmi 

bildirimden başlayarak on beş gün içinde Kurula başvurabilir. İtirazlar yazılı 

olmalıdır. Kurul, 30 gün içinde karar verir. ” 
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V.İLGİLİ DÜNYA BANKASI ÇEVRESEL VE 

SOSYAL STANDARTLARI (ÇSS) 

 

Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesi (ÇSÇ), bir Banka Politikası ve 

Borçluların projelerini desteklemek amacıyla tasarlanmış bir dizi Çevresel ve 

Sosyal Standartlar (ÇSS) yoluyla Dünya Bankası'nın sürdürülebilir kalkınma 

taahhüdünü belirlemektedir. Yoksulluk ve paylaşılan refahın teşvik edilmesi. 

ÇSÇ’ler, Banka tarafından desteklenen projelerle ilişkili çevresel ve sosyal 

risklerin ve etkilerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak Borçlular 

için gereklilikleri ortaya koymuştur. 

 Standartlar: 

 • Borçluların çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik ile ilgili iyi uluslararası 

uygulamalara ulaşmalarını desteklemek 

 • Borçlulara ulusal ve uluslararası çevresel ve sosyal yükümlülüklerini 

yerine getirmelerinde yardımcı olmak 

 • Ayrımcılık yapmama, şeffaflık, katılım, hesap verebilirlik ve 

yönetişimin geliştirilmesi 

 • Devam eden paydaş katılımı ile projelerin sürdürülebilir kalkınma 

sonuçlarını geliştirmek 

10 ESS, Borçlunun ve projenin proje yaşam döngüsü boyunca karşılayacağı 

standartları şu şekilde belirler: 

 

Bölüm  

5 
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1.1. ESS1 Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve 

Yönetimi 

ESS1, ESS'lerle tutarlı çevresel ve sosyal sonuçlar elde etmek için müşterinin 

desteklediği bir projenin her aşamasıyla ilişkili çevresel ve sosyal riskleri ve 

etkileri değerlendirme, yönetme ve izleme sorumluluklarını belirler. 

Çevresel ve sosyal değerlendirme, projenin tanımlanması ve tasviri ve 

bunlarla ilişkili hususlar dahil olmak üzere mevcut bilgilere ve risklerin ve 

etkilerin karakterizasyonu ve tanımlanması ve azaltma önlemlerinin 

tanımlanması için yeterli bir ayrıntı düzeyinde çevresel ve sosyal temel 

verilere dayanacaktır. Değerlendirme, projenin potansiyel çevresel ve sosyal 

risklerini ve etkilerini değerlendirecektir; proje alternatiflerini incelemek; 

Olumsuz çevresel ve sosyal etkiler için etki azaltma hiyerarşisini uygulamak 

amacıyla proje seçimini, oturmayı, planlamayı, tasarımı ve uygulamayı 

geliştirmenin yollarını belirlemek ve projenin olumlu etkilerini artırmak için 

fırsatlar aramak. Çevresel ve sosyal değerlendirme, ESS10 uyarınca 

değerlendirmenin ayrılmaz bir parçası olarak paydaş katılımını içerecektir. 

ESS1'e göre müşteri, projenin doğası ve ölçeği ile potansiyel riskler ve 

etkilerle orantılı olarak proje yaşam döngüsü boyunca projenin çevresel ve 

sosyal risklerini ve etkilerini sistematik bir şekilde yönetecektir. 

1.2. ESS2 İşgücü ve Çalışma Koşulları 

SUY2, yoksulluğun azaltılması ve kapsayıcı ekonomik büyüme arayışında 

istihdam yaratma ve gelir yaratmanın öneminin farkındadır. Borçlular 

sağlıklı işçi-yönetim ilişkilerini teşvik edebilir ve projedeki işçilere adil 

davranarak ve güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlayarak bir projenin 

gelişim faydalarını artırabilir. 

Borçlu, proje için geçerli yazılı işgücü yönetimi prosedürlerini geliştirecek 

ve uygulayacaktır. Bu prosedürler, ulusal yasaların ve bu ESS'nin gereklerine 

uygun olarak proje çalışanlarının yönetilme şeklini ortaya koyacaktır. 

Prosedürler, bu ESS'nin doğrudan çalışanlar da dahil olmak üzere farklı proje 

çalışanı kategorilerine nasıl uygulanacağını ve Borçlunun üçüncü tarafların 

ESS2'ye uygun olarak işçilerini yönetmesini nasıl gerektireceğini de ele 

alacaktır. 
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1.3. ESS3 Kaynak Verimliliği, Kirliliğin Önlenmesi ve Yönetimi 

ESS3, ekonomik faaliyetlerin ve kentleşmenin genellikle hava, su ve toprağa 

kirlilik yarattığını ve yerel, bölgesel ve küresel düzeylerde insanları, 

ekosistem hizmetlerini ve çevreyi tehdit edebilecek sınırlı kaynakları 

tükettiğinin farkındadır. Sera gazlarının mevcut ve öngörülen atmosferik 

konsantrasyonları (GHG) mevcut ve gelecek nesillerin refahını tehdit ediyor. 

Aynı zamanda, daha verimli ve etkin kaynak kullanımı, kirliliğin önlenmesi 

ve sera gazı emisyonundan kaçınma, azaltma teknolojileri ve uygulamaları 

daha erişilebilir ve ulaşılabilir hale gelmiştir. Bu ESS, İyi Uluslararası 

Endüstri Uygulamaları (İUEU) ile tutarlı olarak proje ömrü boyunca kaynak 

verimliliğini ve kirliliğin1 önlenmesi ve yönetimini ele almak için 

gereksinimleri belirler. 

1.4. ESS4 Toplum Sağlığı ve Güvenliği 

ESS4, proje faaliyetlerinin, ekipmanının ve altyapısının toplumun risklere ve 

etkilere maruz kalışını artırabileceğini kabul eder. Ayrıca, iklim 

değişikliğinin etkilerine maruz kalan topluluklar da proje faaliyetleri 

nedeniyle etkilerin hızlanması veya yoğunlaşmasıyla karşılaşabilirler. 

ESS4, projeden etkilenen topluluklar üzerindeki sağlık, güvenlik ve güvenlik 

riskleri ve etkilerini ve Borçluların bu tür riskleri ve etkileri önlemek ya da 

en aza indirgemek konusundaki ilgili sorumluluğunu, özellikle de kendi özel 

durumları nedeniyle savunmasız olabilecek kişilere dikkat ederek giderir. 

1.5. ESS5 Arazi Edinimi, Arazi Kullanımında Sınırlamalar ve İstemsiz 

Yeniden Yerleşim 

ESS5, projeyle ilgili arazi ediniminin ve arazi kullanımı üzerindeki 

kısıtlamaların topluluklar ve kişiler üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini 

kabul etmektedir. Projeyle ilgili arazi edinimi veya arazi kullanımıyla ilgili 

kısıtlamalar, fiziksel yer değiştirmeye (yer değiştirme, konut arazisi kaybı 

veya barınak kaybı), ekonomik yer değiştirmeye (arazi, varlık veya varlıklara 

erişim, gelir kaynaklarının veya diğer araçların kaybına yol açabilir) geçim) 

veya her ikisini birden içerir. “İstemsiz yeniden yerleşim” terimi bu etkileri 

ifade eder. Yeniden yerleşim, etkilenen kişi veya toplulukların arazi 

edinimini veya arazi kullanımıyla ilgili yerinden edilmeyle sonuçlanan 

kısıtlamaları reddetme hakkına sahip olmadığında istem dışı kabul edilir. 
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Deneyim ve araştırmalar, fiziksel ve ekonomik yer değiştirmenin, eğer 

etkisiz hale getirilirse, ciddi ekonomik, sosyal ve çevresel risklere yol 

açabileceğini göstermektedir: üretim sistemleri sökülebilir; üretken 

kaynakları veya diğer gelir kaynakları kaybedilirse insanlar fakirleşir; 

insanlar, üretken becerilerinin daha az uygulanabilir olduğu ve kaynaklar için 

rekabetin daha yüksek olduğu ortamlara yerleştirilebilir; toplum kurumları 

ve sosyal ağlar zayıflayabilir; kin grupları dağıtılabilir; kültürel kimlik, 

geleneksel otorite ve karşılıklı yardım potansiyeli azalabilir veya 

kaybolabilir. Bu nedenlerden dolayı, istemsiz yeniden yerleşimden 

kaçınılmalıdır. İstem dışı yeniden yerleşim kaçınılmaz olduğunda, en aza 

indirilecek ve yerinden edilmiş kişiler (ve yerinden edilmiş kişileri alan ev 

sahibi topluluklar) üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için uygun önlemler 

dikkatle planlanacak ve uygulanacaktır. 

1.6. ESS6 Biyoçeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların 

Sürdürülebilirlik Yönetimi 

ESS6, biyolojik çeşitliliğin korunmasının ve canlı doğal kaynakların 

sürdürülebilir şekilde yönetilmesinin sürdürülebilir kalkınma için temel 

olduğunun farkındadır. Biyoçeşitlilik, diğerlerinin yanı sıra, karasal, deniz ve 

diğer su ekosistemleri ve parçası oldukları ekolojik kompleksler dahil olmak 

üzere tüm kaynaklardan canlı organizmalar arasındaki değişkenlik olarak 

tanımlanır; bu türler, türler ve ekosistemler arasındaki çeşitliliği içerir. 

Biyoçeşitlilik genellikle insanların değer verdiği ekosistem hizmetlerinin 

temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle biyoçeşitlilik üzerindeki etkiler 

ekosistem hizmetlerinin sağlanmasını sıklıkla olumsuz etkileyebilir. 

ESS6, ormanlar dahil habitatların temel ekolojik işlevlerini ve destekledikleri 

biyolojik çeşitliliği korumanın önemini kabul etmektedir. Habitat, canlı 

organizmaların toplanmasını ve cansız çevre ile etkileşimlerini destekleyen 

karasal, tatlı su veya deniz coğrafi birimi veya hava yolu olarak tanımlanır. 

Tüm habitatlar canlı organizmaların karmaşıklıklarını destekler ve tür 

çeşitliliği, bolluğu ve önemi açısından farklılık gösterir. 

1.7. Yerli Halklar / Sahra Altı Afrika Tarihsel Olarak Göz Ardı Edilmiş 

Geleneksel Yerel Topluluklar 

Bu ESS farklı sosyal ve kültürel gruplar için geçerlidir. Bu tür gruplar için 

kullanılan terminoloji ülkeden ülkeye değişir ve genellikle ulusal hususları 
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yansıtır. ESS7, gruplara farklı ülkelerde farklı terimlerle atıfta 

bulunabileceğini kabul ederek “Yerli Halklar / Sahra Altı Afrika Tarihsel 

Olarak Göz Ardı Edilmiş Geleneksel Yerel Topluluklar” terimini 

kullanmaktadır. Bu tür terimler arasında “Sahra Altı Afrika tarihi olarak 

yetersiz hizmet verilen geleneksel yerel topluluklar”, “yerli etnik azınlıklar”, 

“yerli topluluklar”, “tepe kabileleri”, “savunmasız ve ötekileştirilmiş 

gruplar”, “azınlık milliyetleri”, “planlı kabileler”, “ilk uluslar” "Veya" aşiret 

grupları ". 

ESS7, Banka tarafından desteklenen projelerin Yerli Halklar / Sahra Altı 

Afrika Tarihsel Olarak Göz Ardı Edilmiş Geleneksel Yerel Topluluklar için 

kalkınma sürecine, kendi benzersiz süreçlerini tehdit etmeyecek şekilde 

katılmalarını ve bunlardan faydalanma fırsatlarını geliştirmesini sağlayarak 

yoksulluğun azaltılmasına ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda 

bulunmaktadır. 

1.8. ESS8 Kültürel Miras 

ESS8, kültürel mirasın geçmiş, şimdi ve gelecek arasında somut ve soyut 

biçimlerde süreklilik sağladığını kabul eder. İnsanlar kültürel mirasla sürekli 

gelişen değerlerinin, inançlarının, bilgilerinin ve geleneklerinin bir yansıması 

ve ifadesi olarak tanımlarlar. Kültürel miras, birçok tezahüründe, değerli 

bilimsel ve tarihsel bilgi kaynağı, kalkınma için ekonomik ve sosyal bir varlık 

ve insanların kültürel kimliğinin ve pratiğinin ayrılmaz bir parçası olarak 

önemlidir. ESS8, proje yaşam döngüsü boyunca kültürel mirası korumak için 

tasarlanmış önlemler ortaya koymaktadır. 

ESS8'in gereklilikleri, yasal olarak korunmuş veya önceden tanımlanmış 

veya bozulmuş olup olmadığına bakılmaksızın kültürel miras için geçerlidir. 

ESS8'in gereklilikleri maddi olmayan kültürel mirasa ancak bir projenin 

fiziksel bir bileşeninin bu tür kültürel miras üzerinde önemli bir etkisi 

olacaksa veya bir proje bu kültürel mirası ticari amaçlar için kullanmayı 

planlıyorsa geçerlidir. 

1.9. ESS9 Finansal Aracılar 

ESS9, güçlü iç sermaye ve finans piyasalarının ve finansmana erişimin 

ekonomik kalkınma, büyüme ve yoksulluğun azaltılması için önemli 

olduğunu kabul etmektedir. Banka, sürdürülebilir finansal sektör gelişimini 
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desteklemeye ve yerli sermaye ve finansal piyasaların rolünü artırmaya 

kararlıdır. 

Finansal aracı kuruluşların, portföy ve FI alt projelerinin çevresel ve sosyal 

risklerini ve etkilerini izlemesi, yönetmesi ve aracı finansmanın doğasına 

uygun olarak portföy riskini izlemesi gerekmektedir. FI'nın portföyünü 

yönetme şekli, FI'nın kapasitesi ve FI tarafından sağlanacak fonun niteliği ve 

kapsamı da dahil olmak üzere çeşitli hususlara bağlı olarak çeşitli şekillerde 

olacaktır. 

FI'ların, bir Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) şeklinde, etkin 

çevresel ve sosyal sistemler, alt projelerin risklerini ve etkilerini 

değerlendirme, yönetme ve izleme prosedürleri ve kapasitesini geliştirmesi 

ve sürdürmesi ve genel portföyün yönetilmesi ve sorumlu bir şekilde risk 

alınmasını gerekmektedir. 

1.10. ESS10 Paydaş Katılımı ve Bilginin Açıklanması 

Bu ESS, iyi uluslararası uygulamanın temel bir unsuru olarak Borçlu ile proje 

paydaşları arasındaki açık ve şeffaf katılımın önemini kabul etmektedir. 

Etkili paydaş katılımı, projelerin çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğini 

artırabilir, proje kabulünü artırabilir ve başarılı proje tasarımı ve 

uygulamasına önemli bir katkıda bulunabilir. 

Müşteri, proje yaşam süreci boyunca paydaşlarla ilişki kurarak, proje 

geliştirme sürecinde mümkün olan en erken zamanda ve proje tasarımı 

konusunda paydaşlarla anlamlı istişarelere olanak sağlayan bir zaman 

diliminde başlayacaktır. Paydaş katılımının niteliği, kapsamı ve sıklığı, 

projenin niteliği ve ölçeği ile potansiyel riskleri ve etkileri ile orantılı 

olacaktır. 

Paydaş katılımı, proje yaşam döngüsü boyunca yürütülen kapsayıcı bir 

süreçtir. Uygun şekilde tasarlandığında ve uygulandığında, bir projenin 

çevresel ve sosyal risklerinin başarılı bir şekilde yönetilmesi için önemli olan 

güçlü, yapıcı ve duyarlı ilişkilerin geliştirilmesini destekler. Paydaş katılımı, 

proje geliştirme sürecinin erken bir aşamasında başlatıldığında en etkili 

olanıdır ve erken proje kararlarının ve projenin çevresel ve sosyal risk ve 

etkilerinin değerlendirilmesi, yönetimi ve izlenmesinin ayrılmaz bir 

parçasıdır. 



 

 

61 

Banka ile istişare edilerek Borçlu, projenin niteliği ve ölçeği ile potansiyel 

risk ve etkileri ile orantılı bir Paydaş Katılım Planı (PKP) geliştirecek ve 

uygulayacaktır. 
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VI. POTANSİYEL ÇEVRESEL VE SOSYAL 

RİSKLER VE ETKİLER 

Projenin amacı, Türkiye'deki sürdürülebilir geçim kaynaklarına ve istihdam 

olanaklarına erişmeleri için mültecilerin ve Türk vatandaşlarının 

desteklenmesine katkıda bulunmaktır. Bu, potansiyel yararlanıcılara ulaşarak, 

sosyal yaşam becerileri ve teknik beceri eğitimleri ile becerilerini geliştirerek, 

tarımsal istihdam sağlayarak ve yeni istihdam yaratmak için mevcut TKK 

tesislerine yatırım yaparak gerçekleştirilecektir. 

Sosyal etki değerlendirmesi, mültecilerin ve Türk vatandaşlarının istihdamı ve 

mevcut gıda işleme tesislerinin desteklenmesi yoluyla projenin temel olarak 

olumlu sosyo-ekonomik faydalar sağlayacağını göstermiştir. Proje faaliyetleriyle 

ilgili olarak TKK’nin mevcut tesislerinin yatırımlarla kapasite artırımı gibi 

çevresel ve sosyal yönleri bulunmaktadır. Bu tür etkiler enerji tüketimi, atık 

üretimi, gürültü, toz ve hava kirliliği, böcek ilacı ve gübrenin olası kullanımı, 

işgücü riskleri, toplum sağlığı ve güvenliği riskleri ve mültecilerin sosyal uyum 

konuları vb. ile ilgili hissedar katılımı konuları ile ilgili olabilir. Tarihi alanlar 

veya biyolojik çeşitlilik açısından zengin topraklar gibi özel alanlarda 

gerçekleşen inşaat işleri veya faaliyetleri olmayan projeler için tipik etkilerdir. 

Beklenen etkiler orta ila önemli risk içerdiğinden, ulusal düzenlemeler ve Dünya 

Bankası standartlarına uygun olarak, en iyi yöntemlerle kolayca azaltılabilir. 

1.8. Olumlu Etkiler 

Projenin olumlu etkileri; 

 Seçilen illerdeki yararlanıcılar için sosyo-ekonomik kazanç sağlanması 

  Proje faydalanıcılarının gelecekteki istihdamlarını sağlayacak yetenek 

ve kapasitenin arttırılması 

 Kadınlar için istihdam olanakları yaratılması 

 En son teknikler, yasalar, yönetmelikler ve iyi uygulamalarla ilgili 

eğitimler ile çiftçi / işçi becerilerinin geliştirilmesi 

Bölüm  
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 Çiftliklerde işçilerin çalışma ve sağlık ve güvenlik uygulamalarının 

resmileştirilmesi açısından daha iyi çalışma koşulları oluşturulması 

 Eğitimli ve deneyimli çalışan sayısının artması ve bunlara kolay erişim 

yaratılması 

 Resmi çiftçi ve resmi işçi sayısının artması 

 Vergi mükellefi ve sosyal sigorta ödemelerinin artması 

 Borçlu tarafından finanse edilen uluslararası projeleri yönetme 

kapasitesinin arttırılması 

 Borçlu için geliştirilmiş Şikayet ve Düzeltme Mekanizmasının (GRM) 

geliştirilmesi 

 Çiftçi ve işçilerin gelecekteki kullanımları için yeni eğitim modülü ve 

yeni eğitim içeriği üretilmesi 

 Sertifikalı eğitimlerin kurulması 

 Borçlunun mahsul alma ve mahsul işleme/depolama/vb. imkanlarının 

kapasitesinin artması böylece yeni iş imkanlarının oluşması 

 Arttırılmış kapasite ile yeni pazar fırsatı ve/veya büyük pazar payı 

oluşması 

1.9. Olumsuz Etkiler 

Projenin olası olumsuz etkileri aşağıdakileri içerebilir: 

Çevresel Etkiler 

 Çevresel Etkiler 

 Ürün kalıntısı ve diğer katı atıkların bozulması 

 Mikro ölçekli yatırımlar tarafından finanse edilen tesislerden 

kaynaklanan atmosferik emisyon ve partikül madde salınımı 

 Mikro ölçekli yatırımlarla finanse edilen tesislerin enerji tüketiminde 

artış olması 

 Mikro ölçekli yatırımlarla finanse edilen tesislerden kaynaklanan 

gürültünün artması 

 Artan kapasite nedeniyle, mikro ölçekli yatırımlarla finanse edilen 

tesisler çevresinde trafik oluşması 

Sosyal Etkiler 

 Eğer proje kapsayıcı, adil ve katılımcı bir şekilde gerçekleştirilmezse, 

sermayenin proje çalışanları ve proje dışındaki diğer çalışanlar arasında 

ve/veya göçmeler ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında eşit 

olmayan şekilde dağıtılması 
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 Bilgi eksikliği veya başvuru kapasitesinin yetersizliği nedeniyle uygun 

yararlanıcıların dışarıda kalması 

 Bilgi eksikliği veya geleneksel sosyal normların yeterince 

desteklenmemesi nedeniyle uygun kadın yararlanıcıların dışarıda kalması 

 Tarım aktivitelerinin doğası gereği Türkiye’nin bazı bölgelerinde ortaya 

çıkabilecek çocuk çalıştırma ve zorla çalıştırma riski 

 Bilgi yetersizliği ve eğitim eksikliğinden dolayı tarım arazilerinde iş 

sağlığı ve güvenlik tehlikeleri oluşması 

 Mikro ölçekli yatırımların kötü kullanımı durumunda merkezi ve yerel 

kurumlara olan güvenin kaybedilmesi 
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VII. POTANSİYEL ÇEVRESEL VE SOSYAL 

RİSKLER VE ETKİLER RİSK 

SINIFLANDIRMASI 

 
Dünya Bankası tüm projeleri çevresel ve sosyal açılardan dört farklı 

sınıflandırma altında değerlendirmektedir; Yüksek Risk, Önemli Risk, Orta Risk 

veya Düşük Risk. Banka, uygun risk sınıflandırmasını belirlerken projenin türü, 

yeri, duyarlılığı ve ölçeği; potansiyel çevresel ve sosyal risklerin ve etkilerin 

niteliği ve büyüklüğü ve Borçlunun çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri 

ÇSS'lerle tutarlı bir şekilde yönetme kapasitesi ve taahhüdü. 

Projenin Çevresel Riski "orta" olarak derecelendirilmiştir. Proje, tarım 

alanlarındaki istihdamı destekleyecek ve herhangi bir fiziki / inşaat işi olmadan 

yeni istihdam olanakları yaratmak için TKK’nın mevcut tesislerinin kapasitesini 

artıracak tarım faaliyetlerini ve mikro ölçekli yatırımları destekleyecektir. 

Mevcut tesislerin üretim, işleme, depolama, vb. için mevcut kapasitesini artıran 

mikro ölçekli yatırım projeleri çoğunlukla küçük çaplıdır ve proje tarafından 

desteklenen işçilerin düzenli tarım uygulamalarında istihdam edilmesi, 

potansiyel çevresel etkilerin kolayca hafifletilebilir. Bu etkiler arasında mikro 

kirlilik yatırımlarından kaynaklanan kapasite artışından dolayı artan hava 

kirliliği, aşırı gürültü ve toz seviyeleri, gübre ve pestisitlerin tarımda yanlış 

uygulanması, elleçlenmesi ve depolanması, olası toprak ve su kirliliğine neden 

olan sağlık etkileri ve çalışma şartları bulunabilir. Pestisit ve gübre kullanımı için 

Dünya Bankası'nın yıllık ve çok yıllık bitkisel üretim ile ilgili Çevre Sağlığı ve 

Güvenliği (EHS) yönergelerine de uyulacaktır. ÇSYÇ, yüksek ve önemli riskli 

faaliyetlerin gözden geçirilmesini sağlayan bir tarama mekanizması sağlar ve 

potansiyel çevresel ve sosyal riskler ve etkilerin öngörülebilir olduğu, insan 

sağlığı ve / veya çevreye karşı bir zararı olmayan ve ciddi yan etki olasılığı düşük 

olan, bu bölgelere özgü bu ve bunun gibi faaliyetler desteklenecektir (tarama 

kriterleri için Ek 3'e bakınız). 
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Projenin, tarım sektöründeki işçilerin resmileştirilmesi ve vasıfsız ve yarı vasıflı 

işçilerin istihdam edilebilirliğinin artırılması üzerinde olumlu etkileri olacaktır. 

Proje faaliyetleri, (i) tarım sektöründeki işverenlere yapılan ücret 

sübvansiyonlarını, (ii) beceri yükseltme ve dil eğitimi programları ile mültecilere 

ve Türk vatandaşlarına iş başı eğitimi (İBE) ve (iii) seçilen illerdeki birim 

kooperatiflere mikro / küçük hibeler ikincil tarımsal üretim için ekipman ve mal 

sağlamak. Projenin doğrudan geri döndürülemez veya yönetilemez etkilere 

neden olması beklenmemektedir. Proje herhangi bir büyük inşaat işini 

desteklemeyecektir, bu nedenle arazi edinimi ve istemsiz yeniden yerleşim ve 

kültürel miras ile ilgili risk ve etkiler beklenmemektedir. İçsel proje riskleri ılımlı 

olmakla birlikte hem proje tasarımı hem de ÇSÇ araçları aracılığıyla ele alınan, 

projeye yönelik bağlamsal ve paydaş riskleri büyüktür. 

Mülteci emeğinin bu girişi işgücü piyasasında, özellikle kayıt dışılığın yüksek 

olduğu tarımda örgün eğitimi olmayanlar için kayıt dışı istihdamda keskin 

düşüşlere neden olan önemli kesintilere neden olmuştur. Bu tür aksaklıklar aynı 

zamanda yerel halk arasında Suriyeli mültecilere yönelik artan kızgınlıkla 

birlikte sosyal uyum için bir tehdit oluşturmaktadır. Mevcut anketler, yerel 

yönetimler ve ajanslarla yapılan istişareler sonucunda mültecilerin gayri resmi 

olarak tarım sektöründe daha düşük ücretlerle çalışırken, yerel işleri ve 

mevsimlik işçilerin yerini alarak mülteciler ve ev sahibi topluluklar arasındaki 

gerginlik riskine işaret etmektedir. Bu nedenle, mültecilerin Türkiye 

ekonomisine entegrasyonunu desteklemek ve aynı zamanda kayıt dışı sektördeki 

Türk vatandaşlarının işgücü piyasası beklentilerini geliştirmek için bir strateji 

geliştirilmesi kritik önem taşımaktadır. 

TÜİK'in Türkiye'de çocuk işçiliği ile ilgili en son verilerini içeren 2012 Çocuk 

İşgücü Anketine göre, 6-17 yaşları arasındaki 893.000 çocuk çalışmakta ve tüm 

çalışan çocukların yüzde 44.7'si (399.000) tarımsal üretimde çalışmaktadır. Türk 

İş Kanunu (No. 4857), ESS 2 ile büyük ölçüde tutarlı olmakla birlikte, 50'den az 

işçi çalıştıran tarım ve ormancılık işletmeleri, tarımla ilgili aile tarafından 

işletilen inşaat işleri, evde yapılan eserler ve el işleri için geçerli değildir. Ayrıca, 

ev işleri, sporcular, rehabilitasyondaki insanlar, üç veya daha az çalışanı olan 

esnaflar veya küçük el sanatları üreten işletmeler bu duruma tabii değildir. Şu 

anda, tarımsal istihdam büyük ölçüde kayıt dışıdır, ancak kalifiye işçi sıkıntısı 

bazı iş türleri için ücretleri arttırmıştır. Daha vasıflı işçiler ve yılın büyük bir 

bölümünde devam eden işlerde çalışanlar için, bu resmileştirme yolunda yakın 

bir gelecek adımı Türkiye'nin sosyal sigorta programına (SGK) kaydolmaktır. 

Mülteciler için, özellikle vasıfsız olanlar için, uygulama başlangıçta vasıfsız 

geçici işgücü talebini karşılayabilecekleri için bu süreç daha da uzayabilir. 
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TKK tarafından bu tür içeriksel ve işgücü risklerini ele almak için aşağıdaki 

önlemler alınmıştır. 

İlk olarak, önemli içeriksel ve paydaş risklerini azaltmak için, TKK'ne hem 

mültecilerin hem de Türk vatandaşlarının sözleşmeli çiftçiliği genişletmesi ve 

işgücü talebini artırması sağlanacaktır. Buna ek olarak, proje tasarımları, hem 

Suriyeli mülteciler hem de ev sahibi topluluk üyeleri de dahil olmak üzere teknik 

uygunluk kriterlerini karşılayan herkesin Proje kapsamında yaratılan iş fırsatları 

için uygun olmasını sağlar. Projede ayrıca faydalanıcılar, çalışanlar, işverenler 

ve toplulukların şikayetlerini iletibilmesi için daha geniş bir yol sağlamak üzere 

Şikayet Giderme Mekanizmasını (ŞDM) güçlendirmek için bağımsız bir alt 

bileşen (Bileşen 3.2) bulunmaktadır. Tam zamanlı görevli personeli olan bir 

telefon hattından oluşan TKK'nin mevcut ŞDM üzerine inşa edilecek ve ayrıca 

TKK’ndeki sorumlu personele şikayetleri yönlendiren bir veritabanını besleyen 

ve daha sonra kaydedilen bir web sitesi bağlantısı olacaktır.  Bu sistem süreç 

içerisinde alınan geri dönüşler doğrultusunda güncellenecek ve geliştirilecektir. 

Bu şikayet mekanizmanasının öncelikle birincil TKK ve STK'lar arasındaki iş 

birliğini ve dayanışmayı arttırması beklenmektedir. 

İkincisi, TKK tarafından farklı paydaşlarla ve proje faydalanıcılarıyla anlamlı 

istişarelere rehberlik etmek, seslerini proje uygulamasına dahil etmek ve projenin 

istemeden ev sahibi topluluklar ve mülteci toplulukları arasında sosyal 

bozulmaya neden olma riskini önlemek amacıyla bir Paydaş Katılım Planı (PKP) 

hazırlanmıştır. TKK, Proje hakkında hedefli bir iletişim stratejisi geliştirecektir. 

PKP kapsamında, proje faydalanıcılarının önerilerini ve şikayetlerini 

toplayabilmek için proje düzeyinde şikâyet giderme mekanizmasının 

kurulumunun önemini de belirtmektedir. 

Üçüncüsü, Proje kapsamındaki ücret sübvansiyonu ve İBE için yalnızca resmi 

işverenler (çiftçiler) başvurmaktadır. 

Dördüncüsü, TKK tarafından hazırlanan bir taslak İşgücü Yönetimi Prosedürü 

(İYP), İş Kanunu tarafından sağlanan tüm korumaları uygulamak için 50'den az 

işçi çalıştıranlar da dahil olmak üzere tüm işverenleri kapsamalıdır. İYP taslağı, 

bu yararlanıcı tarım işletmelerinde işçilerin (toplum işçileri) ve aynı zamanda 

Proje Uygulama Birimi'ndeki sözleşmeli işçilerin ve üçüncü şahıslar altında 

sözleşmeli işçilerin şart ve koşullarını yönetmek için hazırlanmıştır. 

Sözleşmeli üretim altında kontrollü pestisit kullanımı nedeniyle toplum sağlığı 

ve güvenliği risklerinin minimum ila orta düzeyde olması beklenmektedir, İSG 

riskleri mevcut ulusal yasalara göre 'Düşük' olarak derecelendirilmiştir. Projeden 

faydalanan işyerlerinde sosyal uyumu iyileştirmek için, TKK ve destekleyici 
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kuruluşlar hem mültecilere hem de Türk vatandaşlarına şikâyet seçenekleri de 

dahil olmak üzere, kendi haklarını anlamalarını ve koruma haklarını da 

geliştirecek çalışma hakları programları sağlayacaktır. 

Borçlu'nun kapasitesi açısından TKK'nin Dünya Bankası koruma politikaları ve 

ÇSÇ ile ilgili herhangi bir operasyonel deneyimi bulunmamaktadır. Bu nedenle, 

uygulayıcı kurumun kapasitesinin, özellikle işgücü risklerinin, paydaş 

katılımının ve ŞDM’nin yönetiminin güçlendirilmesi gerekecektir. Ayrıca, 

engelli insanlar, çocuklar veya yaşlılar, mülteciler, proje bölgelerinde geçim 

kaynakları olan gruplar gibi belirli hassas gruplar proje uygulama aşamasından 

etkilenebilirler. Alt proje düzeyinde yapılacak ÇSYP / ES tarama listeleri, ilgili 

alt projelerle ilgili hassas grupları tanımlayacaktır. Özellikle korunmasız 

grupların istihdamı özel tedbirler gerektirebilir. 

Aşağıdaki risk yönetim araçları ve projenin proje döngüsü üzerindeki çevresel 

ve sosyal risklerini ve etkilerini önlemek, önlemek, en aza indirmek, azaltmak 

veya azaltmak için belirlenen özel önlemler veya eylemler: 

ESS1 Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve 

Yönetimi 

 

Proje, TKK sözleşmeli tarım programlarına katılan çiftlikler arasında kayıtlı 

istihdam talebini artırarak kırsal işçilerin teknik becerilerini ve istihdam 

edilebilirliğini geliştirmek, seçilen illerdeki mültecilerin ve Türkiye 

vatandaşlarının kayıtlı tarımsal istihdamını artırmayı amaçlamaktadır. Hiçbir 

fiziksel çalışma finanse edilmeyecek olsa da, proje resmi olarak işçi istihdam 

etmek isteyen uygun işverenlere mali yardım sağlayacaktır. Ayrıca proje, 

çiftçiler arasında sözleşmeli tarım programlarına olan talebi artırmak amacıyla 

ikincil tarımsal üretimi teşvik etmek ve desteklemek amacıyla TKK mal ve 

ekipman alımı için mikro ve küçük ölçekli hibeler finanse edecektir. Projenin 

çevresel ve sosyal durum tespiti, atık üretimi, enerji ve su kaynaklarının 

kullanımı, gürültü ve titreşim ve çalışanların çalışma koşulları ve güvenliği 

dahil olmak üzere ikincil üretimin bu şekilde genişlemesi ile ilişkili çevresel ve 

sosyal riskleri ele almalıdır. İşçilere verilecek eğitim oturumlarının, Dünya 

Bankası Genel ÇSG ve İUEU hükümlerine uygun olarak, çevre yönetimi 

konularında yeterli kapsamı sağlaması sağlanmalıdır. Yukarıda açıklanan proje 

müdahaleleri ile desteklenecek faaliyetlerin tam yeri ve detayları, proje 

uygulaması sırasında tanımlanacağı için, Çevresel ve Sosyal Yönetim 

Çerçevesi'nin (ÇSYÇ) bu konudaki en uygun durum tespiti aracı olduğu 

bulunmuştur. ÇSYÇ, müşteri (TKK) tarafından hazırlanmıştır ve beklenen 
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çevresel ve sosyal risklerin taranması ve değerlendirilmesi için bir mekanizma 

oluşturacak ve sahaya özgü Çevresel ve Çevresel Durum ve Durum tespiti 

dokümantasyonu ve ilgili azaltma önlemlerinin hazırlanması, ifşa edilmesi ve 

uygulanması için prosedür ve sorumlulukları açıklayacaktır. Taslak ÇYSÇ 

proje değerlendirmesi ile hazırlanmış ve daha sonra müzakere yoluyla tasfiye 

edilmiş ve açıklanmıştır. 

 

Proje, mülteci ve ev sahibi topluluklar için resmi istihdam desteği sağlamak ve 

düşük kayıt dışılık, düşük ücretler, ayrımcılık, çocuk işçiliği vakaları, işçi 

koruması ve yetersizlik de dahil olmak üzere elverişsiz çalışma koşulları ile 

bilinen tarım sektöründeki çalışma koşullarını iyileştirmek için önemli bir 

hedeftir. Projenin ana hedefi, çocuk işçiliği olaylarının en fazla gözlendiği 

mevsimsel göçmen işçileri desteklemek yerine uzun vadeli işçileri desteklemek 

olsa da, proje her türlü çocuk ve/veya zorla çalıştırmayı önlemek için 

alanlardaki nokta kontrolleri yoluyla uygun tarama ve izleme sağlayacaktır. 

Projenin işgücüyle ilgili riskleri nasıl ele alacağını görmek için ESS2 

bölümünün altına bakın. 

 

Yeni tesislerin inşası gibi hiçbir inşaat işi veya arazi edinimi ile ilgili faaliyetler 

proje bileşenleri altında finanse edilmeyecektir. Ele alınması muhtemel sosyal 

riskler ve etkiler esas olarak aşağıdakilerle ilgilidir: (i) tarım işçilerinin (toplum 

işçileri) işgücü ve çalışma koşullarının yönetilmesi, işverenlerde kayıt dışılık, 

çocuk ve zorla çalıştırma risklerinin taranması, İş Yönetimi Prosedürü ve ÇSYÇ 

ile azaltılacaktır. (ii) mülteciler gayrı resmi olarak tarım sektöründe daha düşük 

ücretlerle çalışırken, çoğunlukla gayri resmi olarak çalışan Türk vatandaşlarını 

ev sahibi topluluklardaki işgücü piyasasının yerini alarak mülteciler ve ev sahibi 

topluluklar arasındaki olası gerilim riski (iii) TKK için kurumsal riskler ise; 

resmi olarak İstihdam yaratma, mülteciler, mevsimlik göçmen işçiler gibi 

savunmasız gruplarla ilişkilerde önceden deneyim sahibi olmamalarının yanı 

sıra, mevcut sözleşme tarım uygulamaları kapsamında yeni bir faaliyet alanı 

olacaktır. Paydaş ilişkileri ve sosyal uyum riskleri, projenin Paydaş Katılım 

Planı ile azaltılacaktır. Kapasite geliştirme ve ilave çevresel ve sosyal 

uzmanların işe alınması Bileşen 3 altında desteklenecektir. 

 

Savunmasız ve dezavantajlı gruplar (yaşlılar, okuma yazma bilmeyenler, ana 

dili anlayamayanlar, kadınlar, engelliler vb.) Sosyal yardım ve istihdam öncesi 

profil oluşturma yoluyla tespit edilecek ve bu grupların projenin yarattığı 

potansiyelden mahrum bırakılmamasının sağlanacağı önlemler alınacaktır. 
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Tarımsal üretime katılmak isteyen hassas grupları kapsayan özel tedbirler 

alınacaktır. 

 

ESS2 İşgücü ve Çalışma Koşulları 

Proje çalışanları: a) doğrudan çalışanlar - proje üzerinde çalışmak üzere 

görevlendirilen TKK çalışanları, PUB tarafından işe alınan danışmanlar ve 

proje üzerinde çalışmak üzere görevlendirilecek bölgesel şubelerdeki TKK 

personeli; b) sözleşmeli işçiler - mültecilerle çalışan STK'ların veya saha 

temelli kuruluşların çalışanları, proje süresince düzenli olarak eğitim tasarımı 

ve dağıtımı yapmak üzere sözleşmeli danışmanlık firmalarının çalışanları; c) 

toplum çalışanları - Ücret sübvansiyonu alan ve işbaşı eğitim bursu alan 

çiftçiler tarafından resmi olarak istihdam edilecek Türk vatandaşları ve 

mülteciler; d) birincil tedarik zinciri çalışanları - Bileşen 2 kapsamında tarım 

ekipmanı sağlayacak firmalarda çalışanlar. 

4857 sayılı Türk İş Kanunu, ESS 2 ile büyük ölçüde uyumludur. Türkiye, dört 

Temel ILO Sözleşmesini ve İSG ILO Sözleşmelerini de onaylamıştır. ESS2 

ile aradaki temel fark, işçiler için şikayet mekanizması gereksinimi ile ilgilidir. 

Ulusal mevzuat, İş Mahkemelerinin çalışma hakları endişelerini dile 

getirmesine izin verirken, İş Kanunu, işyerinde şikayet mekanizması için özel 

şartlar içermemektedir. İş Kanunu, sözleşmeli işçilere ödeme yapılmasını 

sağlayacak hükümler içerir, ancak İş Kanunu sözleşmeli olarak kabul edilecek 

işçi türleri için geçerli olsa da, ESS2 gerekliliklerine ilişkin yüklenicilerin 

seçimi, ESS2 tanımı altında çalışanların yönetimi ve izlenmesi ile ilgili 

hükümleri içermez. 

 

Daha da önemlisi, İş Kanunu (Madde 4) 50'den az işçi çalıştıran tarım ve 

ormancılık işletmeleri, tarımla ilgili aile tarafından işletilen inşaat işleri, evde 

yapılan işler ve el sanatları, ev işleri, sporcular, rehabilitasyondaki kişiler, 

esnaf olarak çalışan veya küçük el sanatları üreten üç veya daha az çalışana 

sahip olan işletmeleri kapsamaz. 

 

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

politikaları çocuk işçiliğini yasaklamaktadır. Yasaya göre, 15 yaşın altındaki 

çocukların çalıştırılması yasaktır. 18 yaşın altındaki çocukların belirli tehlikeli 

işler ve gece vardiyası gerektiren işler için çalıştırılması da yasaktır. 

Potansiyel proje faydalanıcılarının (toplum çalışanları) profil oluşturma 

aşamasında yaş doğrulanacaktır. Bu, potansiyel topluluk çalışanlarının doğum 

belgesi, ulusal kimlik kartı, pasaport, sürücü ehliyetleri, Geçici Koruma 
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Kapsamındaki Suriyeliler'e verilen kimlik kartı veya Türk hükümeti 

tarafından kabul edilen diğer herhangi bir belgeyi içeren resmi belgeleri beyan 

etmesi gerektirecektir. 

 

Zorla çalıştırma Türk Anayasası tarafından yasaklanmıştır. İş Kanunu sadece 

yasal olarak istihdam edilen yabancılar için geçerlidir. İş Kanunu, asgari ücret 

için hükümler içerir ve haftalık maksimum saati 45 saati, günde 11 saati 

geçmeyecek şekilde belirler. Fazla mesai için yıllık sınır 270 saattir. Fazla 

mesai saatleri, normal saatlik ücretin 1.5 katı veya yarı zamanlı çalışanlar için 

1.25 defa ödenir. Çalışanlar, fazla mesai için maddi tazminat yerine, fazla 

mesai miktarının 1,5 katını almayı seçebilirler. İşçiler haftanın bir gününde 

ücretli dinlenme hakkına sahiptir. Kanun, dil, ırk, cinsiyet, siyasi görüş, felsefi 

inanç ve dine dayalı istihdamda ayrımcılığın yasaklanmasını öngörmektedir. 

İstihdam ırk, renk, cinsiyet, medeni durum, ailevi sorumluluklar, hamilelik, 

doğum, din ve siyasi görüşler nedeniyle sona erdirilemez. En az 50 kişi 

çalıştıran işletmelerde çalışanların en az% 6'sı özürlü, eski hükümlü veya terör 

mağduru olmalıdır. İşçiler sendika kurma ve sendikaya katılma hakkına 

sahiptir. 

 

İSG Kanunu (No. 6331) işyeri ortamlarını ve endüstrilerini (hem kamu hem 

de özel) ve yarı zamanlı çalışanlar, stajyerler ve çıraklar dahil tüm çalışan 

kategorilerini yönetir. Mevzuat kapsamlıdır ve genellikle tüm sektörlerde 

uygulanabilir. Yasa, SUY 2 gereklilikleriyle uyumludur. Kısmi boşluk, 

tesislerin hükümleri gereğince mevcuttur - yasa sadece kantin hükümlerini 

gerektirir- İSG yasası, bir işverenin İSG planını hazırlamasını ve kapsamasını 

gerektirmez. 

 

Türkiye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye'de Çocuk 

İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Ulusal Programı'nı (2017-2023) yürütmekte 

ve çocukların tarım dahil farklı sektörlerde çocuk işçiliğinin en kötü 

biçimlerine katılımını önlemek için katı önlemler almaktadır. Türkiye'deki 

mevcut mevzuat, mevsimlik tarım işini en kötü çocuk işçiliği türlerinden biri 

olarak tanımlamaktadır, 18 yaşın altındaki çocukların tarım bazlı işlerde 

çalışmaları yasaklanmıştır. 

 

TKK proje için uygulama ajansı olacaktır. TKK insan kaynakları politikaları 

Türk İş Kanunu gereklilikleriyle tutarlıdır. Bu bağlamda, çocuk işçi ve zorla 

çalıştırılmayı yasaklamaktadır. TKK, proje çalışanlarının tüm kategorilerine 

uygulanacak işgücü yönetimi prosedürlerini hazırlamıştır. TKK’nin şu anda 
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çalışanlarının, müşterilerinin ve kooperatif üyelerinin kaygılarını gidermek 

için bir şikâyet mekanizması bulunmaktadır. Bu şikâyet mekanizması, 

işçilerin şikâyet mekanizmalarını, şikayetlerini ve şikayetlerini resmi olarak 

artırmak ve gerektiğinde kararları gizli bir şekilde kolaylaştırmak için ESS2 

gerekliliklerini özel olarak karşılayacak şekilde uyarlanacaktır. İşçi şikâyet 

mekanizması, tüm proje çalışanlarına verilecek olan personel teşvik 

eğitiminde açıklanacaktır. Proje, projeye katılan çiftçiler için cinsel taciz ve 

sömürünün yasaklanması konusunda bilinçlendirme oturumları 

gerçekleştirecektir. İşçi ve proje şikâyet mekanizması SH / SEA ile ilgili 

şikayetleri alabilecektir. 

 

TKK, yukarıda açıklanan işgücü ile ilgili risklerle ilgili bazı riskleri azaltmaya 

yardımcı olacak proje tasarılarını kabul etmiştir. Tasarı gereği, proje 

kapsamında yalnızca resmi işverenler (çiftçiler) ücret sübvansiyonu ve OJT 

için başvurabilir. Kayıtdışı işverenler ücret sübvansiyonu veya OJT için uygun 

değildir. Bu nedenle proje tasarısı, çalışanlar için önemli riskler içerebilecek 

kayıt dışı istihdamı teşvik etme riskini en aza indirmeyi amaçlamaktadır. 

 

Ayrıca TKK, ilgili ulusal yasalara ve Dünya Bankası'nın ESS2'sine uygun bir 

İYP hazırlamıştır. İYP başına proje, 18 yaşın üzerindeki kişiler için resmi 

istihdamı destekleyecektir. İstihdamın formalitesi Türk Sosyal Güvenlik 

Kurumu tarafından doğrulanacak ve proje yaş doğrulama prosedürü 

oluşturacakıtr. İYP, 18 yaşın altındaki bireylerin çalıştırılmasının önlenmesine 

yönelik tedbirler içerecektir. Buna ek olarak, proje izleme faaliyetleri topluluk 

çalışanları istihdam eden çiftçilere periyodik ziyaretleri de içerecektir. İş 

Kanunu, 50'den az işçi çalıştıran tarım işletmeleri için geçerli olmasa da, proje, 

ücret sübvansiyonu alan topluluk işçileri ile yapılan sözleşmelerde iş 

kanununa eşdeğer iş korumalarını içerecektir. Tarım işletmelerine yönelik 

eğitimler, çocuk işçiliğinin zararlı yönleri ve çocuk işçiliğinin yasaklanmasına 

ilişkin ulusal mevzuat hakkında farkındalık oturumlarını içerecektir. TKK, 

anonim raporlar da dahil olmak üzere çocuk işçiliğini bildirmek için 

kullanabilecekleri şikayet mekanizmaları hakkında tarım işletmelerini ve 

çalışanları bilgilendirecektir. Çiftçilerle yapılan sözleşmeler (sözleşmeli 

üretim), çocuk ve zorla çalıştırmanın yasaklanmasına ilişkin hükümleri ve 

çocuk veya zorla çalıştırma kullandıkları takdirde uygun cezai hükümleri 

içerecektir. TKK, çocuk işçiliğine katılmadıklarını izlemek için tarım 

işletmelerine periyodik denetim ziyaretleri gerçekleştirecektir. PUB 

Kizilay'da (TRC) tam zamanlı bir Sosyal Koruma Uzmanı istihdam edilecek 

ve göçmen tarım işçilerinin çocukları için çocuk koruma önlemlerinin 
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uygulanmasında projede sosyal desteği destekleyebilecek diğer STK'lar da 

deneyimlenecek. Kızılay, Adana'da olduğu gibi mevsimlik göçmen işçilerin 

bol olduğu yerlerde sadece düzenli olarak sağlık eğitimini değil, aynı zamanda 

sağlık kontrolleri ve aşıları yapmak için mobil veya prefabrik çocuk dostu 

alanlar kurmuştur. 

 

ÇSYÇ ayrıca, işçilerin çocuklarını belirli sağlık ve güvenlik risklerine maruz 

kalabilecekleri tarım alanlarına getirmelerini önlemek için sağlık ve güvenlik 

önlemlerini de içermektedir. 

 

Çocukların istihdamını veya katılımını sorumlu bir şekilde, çocukların yüksek 

yararı göz önünde bulundurularak derhal sonlandırmak için önlemler 

alınacaktır. 

ESS3 Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin Önlenmesi ve Yönetimi 

Bu konu proje ile alakalıdır  çünkü proje herhangi bir fiziksel işi veya çiftlik 

girdisini finanse etmeyecek olmasına rağmen tarımsal ortamlarda çalışmak ve 

ikincil üretimin genişletilmesinin amaçlanması proje kapsamındadır. Bu 

bağlamda, atıkların üretilmesi, enerji ve su kaynaklarının kullanımı gibi 

unsurlar da proje kapsamında düşünülmesi gereken noktalar haine 

gelmektedir. Bu riskler, uygun şekilde ÇSYÇ ve sahaya özel Ç&S belgeleri, 

EHSG'nin uygulanması ve Entegre Zararlı Yönetimi (EZY) prensipleri 

kapsamında usulüne uygun olarak ele alınacaktır. EZY yaklaşımını 

benimsemek ve pestisitle ilgili tehlikeler ve proje'ye katılan çiftçiler arasında 

güvenli pestisit kullanımı ve kullanımı için iyi uygulamalar konusunda 

farkındalığı arttırmak önemlidir. IPM ilkeleri ve pestisitlerin uygulanmasına 

ilişkin kurallar, bunların işlenmesi ve depolanması bu ÇSYÇ'nin Ek 10'unda 

sunulmaktadır. Ayrıca, proje kapsamında verilecek teknik eğitim 

oturumlarının bir parçası olarak, uygun durumlarda enerji verimliliği ve 

kirliliği önleme uygulamaları da sunulacaktır. 

 

ESS4 Toplum Sağlığı ve Güvenliği 

Proje herhangi bir fiziksel işi veya çiftlik girdisini finanse etmeyecek olsa da, 

tarımsal bir ortamda çalışmak ve ikincil üretimi arttırmak yerel topluluklar 

için sıkıntıya neden olabilir ve/veya sağlık ve güvenlikleri için küçük riskler 

taşıyabilir. Bu standardın gereklilikleri, ÇSG Kılavuzlarının toplum sağlığı ve 

güvenliği hükümlerinin sahaya özgü Ç&S belgelerine ve proje kapsamında 

verilecek eğitim programlarına dahil edilmesiyle usulüne uygun olarak ele 

alınacaktır. 
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ESS5 Arazi Edinimi, Arazi Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar ve İstemsiz 

Yeniden Yerleşim 

Bu konu şu aşamada proje kapsamında değildir. Proje kapsamında arazi edinimi 

beklenmemektedir. 

 

ESS6 Biyoçeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir 

Yönetimi 

Proje herhangi bir fiziksel çalışmayı veya çiftlik girdisini finanse etmeyecek 

olsa da, tarımsal bir ortamda çalışmak ve ikincil üretimin genişletilmesi, kırsal 

alanlarda uygulanacağı gibi biyolojik çeşitlilik ve/veya canlı doğal kaynaklar 

üzerinde küçük etkilere neden olabilir. Bu standardın gereklilikleri, sahaya 

özgü Ç&S dokümanlarına canlı doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi 

ilkelerinin yanı sıra proje kapsamında verilecek eğitim programlarının usulüne 

uygun olarak ele alınacaktır. 

 

ESS7 Yerli Halklar / Sahra Altı Afrika Tarihsel Olarak Göz Ardı Edilmiş 

Geleneksel Yerel Topluluklar 

Bu konu şu aşamada proje kapsamında değildir.  

ESS8 Cultural Heritage Kültürel Miras 

Bu konu şu aşamada proje kapsamında değildir çünkü faaliyetler kültürel miras 

için herhangi bir risk oluşturmamaktadır. 

ESS9 Financial Intermediaries Finansal Aracılar 

Bu konu şu aşamada proje kapsamında değildir. Hiçbir finansal aracı proje 

uygulama yöntemine dahil değildir. 

ESS10 Paydaş Katılımı ve Bilginin Açıklanması 

Projenin paydaşlarının mülteciler, Türk tarım işçileri, çiftçiler, birincil TKK, 

TKK merkezi ve yerel sendikalar olarak tanımlanmaktadır. Alt projelere ilgi 

duyabilecek diğer paydaşların büyük olasılıkla Aile, Çalışma, Sosyal 

Hizmetler, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kızılay (Türk Kızılayı), diğer STK'lar 

ve devlet yetkilileri olmaları muhtemeldir. 

TKK paydaşları, önceki paydaş toplantılarını, paydaş katılım programını 

ayrıntılarıyla anlatan bir Paydaş Katılım Planı taslağı hazırlamıştır. TKK’nin 
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çiftçi üyeleri arasındaki memnuniyeti izlemek için iyi işleyen bir ŞDM, iç 

denetim departmanı ve bir Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) sistemi olmasına 

rağmen, TKK operasyonlarına yeni işlevler getirildiğinden, etkinlikten önce bir 

proje seviyesi ŞDM’nin kurulması gerekecektir. Projede farklı katmanlar ve 

faydalanıcılar bulunduğundan, öncelikle birincil TKK düzeyinde yararlanıcı 

çiftçilerin şikayetlerini, taleplerini ve taleplerini toplayacak çok katmanlı bir 

ŞDM kurulacaktır. Mülteci ve Türk tarım işçileri için hem mülteci hem de 

projeden yararlanan Türk ev sahibi topluluk üyeleri tarafından kullanılabilen 

dillerde hizmet vermek üzere merkezi bir hat oluşturulabilir. Buna ek olarak, 

TKK’nin şikayetleri toplayabilmeleri ve zamanında cevap verebilmeleri için bir 

paydaş / sosyal uzman ataması için ekstra kapasite gerekecektir. ŞDM ayrıca 

anonim şikayetler de alabilecektir. ŞDM’nin detayları PKP’na ek olarak Proje 

Operasyonel El Kitabında da tanımlanacaktır. 

PKP, değerlendirme yoluyla açıklanacak, danışılacak ve gerektiğinde proje 

uygulaması yoluyla revize edilecektir. 

Dünya Bankası Koruma Politikası OP / BP 7.50 Uluslararası Su Yollarındaki 

Projeler 

TKK, finanse edilen projelerin sadece ulusal su yollarına bağlı olmasını / 

sağlanmasını sağlamaktan sorumludur. Türkiye'de uluslararası su yolu 

OLMAYAN olarak tanımlanan su yolları (OP 7.50 geçerli değildir) şu 

şekildedir: Susurluk, Kuzey Ege, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes, 

Batı Akdeniz, Antalya, Sakarya, Batı Karadeniz, Yeşilırmak, Kızılırmak, 

Konya Kapalı, Doğu Akdeniz, Seyhan, Ceyhan, Doğu Karadeniz, Burdur, 

Afyon, Orta Anadolu ve Van. OP 7.50'in uygulanacağı hiçbir alt proje Dünya 

Banka finansmanı için uygun olmayacaktır. 

 

1.1. Risk Sınıflandırması 

Çevresel ve sosyal prosedürlerin bir parçası olarak Borçlu, Dünya 

Bankası'nın açıkça tanımlanmış risk kategorilerine sahip alt projeler için 

sınıflandırma sistemini benimseyecektir. Risk kategorizasyonu, Uygulayıcı 

Kurumun alt projelerinin çevresel ve sosyal durum tespiti ve risk yönetiminin 

kapsamını ve niteliğini bildirecektir. 

Risklerin ele alınmasına yönelik olarak aşağıdaki hazırlanan araçlar sırasıyla: 

Çevre ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ), Paydaş Katılım Planı (PKP) ve 
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İşgücü Yönetimi Prosedürleri (İYP). ÇSYÇ, tarımsal ortam faaliyetlerinde 

ve mikro ve küçük ölçekli yatırımlarda çalışmak için risk derecelendirmesini 

belirlemek ve proje uygulaması sırasında geliştirilecek sahaya özgü çevresel 

ve sosyal durum tespiti araçlarını belirlemek için kontrol listelerine (bakınız 

Ek 2) sahiptir. Orta riskli faaliyetler için kısaltılmış ÇSYP'lerin geliştirilmesi 

gerekecektir; düşük riskli faaliyetler için tarama kontrol listesi yeterli 

olacaktır. 

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) potansiyel olarak önemli çevresel 

ve sosyal etkileri kabul edilebilir seviyelere indirebilecek uygulanabilir ve 

uygun maliyetli önlemleri belirleyecektir. Her etki için etki azaltma önlemleri 

tanımlanmalı ve listelenmelidir. Tahminler, kurulum (yatırım maliyeti) ve 

işletme (tekrarlayan maliyet) tahminlerine göre azaltılan etki azaltma 

işlemlerinin maliyetine göre yapılır. ÇSYP formatı (Ek 7'de yer almaktadır), 

ayrıca uygulanması için kurumsal sorumlulukların tanımlanmasını sağlar. 

Etki azaltma önlemlerinin uygulanmasını izleme gerekliliklerini, 

sorumluluklarını ve maliyetlerini takip etmek için ÇSYP'nin bir parçası 

olarak bir izleme planı geliştirilmiştir. 
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VIII. ÇSYÇ UYGULAMA DÜZENLEMELERİ 

Proje TKK Merkez Birliği (MB) tarafından uygulanacaktır. TKK MB'de 

potansiyel çevresel ve sosyal risklerin çevresel ve sosyal yönetimi dahil olmak 

üzere günlük proje yönetiminden sorumlu olacak bir Proje Uygulama Birimi 

(PUB) kurulacaktır. Proje, proje kapsamında çevresel, sosyal ve sağlık ve 

güvenlikle ilgili sorunları yönetmede PUB'a yardımcı olacak danışmanlık 

hizmetlerini destekleyecektir. Ayrıca, PUB personeli, danışmanlar, işverenler, 

çalışanlar ve PKP kapsamında belirlenen diğer paydaşlar ÇSÇ hükümleri ve 

gereklilikleri ve özellikle projeyle ilgili ÇSS gereklilikleri konusunda 

eğitilecektir. 

Projenin uygulanması sırasında TKK PUB, tüm proje paydaşlarına çevresel ve 

sosyal prosedürler, çevresel ve sosyal tarama ve mikro ölçekli yatırım teklifi 

uygunluğunun Ç&S bakış açısından değerlendirilmesi, iletişim ve çevre ile ilgili 

yetkililerle koordinasyon hakkında bilgi sağlayacaktır. ve sosyal konular, 

şikâyetlerin giderilmesi mekanizması ile proje paydaşlarından gelen şikayetler 

ve geri bildirimlerle ilgilenmek, proje faaliyetlerinin çevresel etkilerinin 

izlenmesi, projenin uygulanması sırasında ortaya çıkan çevresel ve sosyal etkiler 

hakkında raporlama ve etki azaltma önlemlerinin etkinliğini analiz etmekten 

sorumludur. TKK, projenin çevresel ve sosyal uygunluğundan ve ÇSÇ 

gerekliliklerinin uygulanmasından sorumludur. 

1.10. Çalışma Alanlarının Seçimi ve Hibe Teklifleri 

Bileşen 1 - Sözleşmeli Tarım ile İstihdam Yaratma: çiftçilere ve potansiyel 

yararlanıcılara ulaşma faaliyetleri bu bileşen altında gerçekleştirilecektir. 

TKK çiftçilere projenin hedefleri ve faydaları hakkında bilgi verecektir. 

Potansiyel faydalanıcıların profili oluşturulacak ve işverenler için çalışmaya 

uygun olacak şekilde eğitilecektir. Çiftlikteki yerlerin seçimi ÇYSÇ'de 

belirtilen çevresel ve sosyal standartlara uygun olarak yapılacaktır. Bileşen 1 

faaliyetleri ile ilgili olarak dikkate alınması gereken çevresel hususlar 

arasında mevcut tarımsal uygulamaların (ürün üretimi) neden olabileceği 

Bölüm  

8 
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artan çevresel etkilerin ele alınması ve resmi olarak istihdam edilen işçilerin 

iş sağlığı ve güvenliği (İSG) koşullarının resmi olarak desteklenmesi ve ücret 

sübvansiyonları, ulusal düzenlemeler ve Dünya Bankası Çevre Sağlığı ve 

Güvenliği Yönergeleri (ÇSGY) ve İyi Uluslararası Endüstri Uygulamaları 

(İUEU) ile uyumludur. 

 

Şekil 1: Bileşen 1 için ÇSYÇ Süreç Akışı 

Bileşen 2 - Sözleşme Çiftçiliği için Değer Zincirini Güçlendirerek İstihdam 

Yaratma: Bu bileşen, tarım dışı faaliyetlerde kalifiye işçi talebini artırmak 

için birincil TKK'ine bir destek paketi sağlayacaktır. Bu tür ikincil üretimin 

genişlemesi ile ilişkili çevresel ve sosyal yönler, hibelerin onaylanmasından 

önce TKK PUB tarafından değerlendirilecek ve uygunsa ilgili ÇS aracı TKK 

PUB tarafından geliştirilecektir. 

 
Şekil 2: Bileşen 2 için ÇSYÇ Süreç Akışı 

1.11. Çevresel ve Sosyal Riskler ve Etkiler için Faaliyetlerin 

Taranması 

1.11.1. Uygun Olmayan Faaliyetlerin Listesi 

Bileşen 1'deki faaliyetlerin uygunluğu için faaliyetlerin taranması, 

ÇSYÇ'de verilen ÇSS'a uygun olacaktır. 1. bileşen kapsamında 

desteklenen istihdam, mevcut tarım arazileri üzerinde 

gerçekleştirilecektir, bu nedenle yüksek düzeyde olumsuz etkileri olması 

beklenmemektedir. Arazi sahibi (işveren / çiftçi) ile bilgi paylaşımı ve 

faaliyetlerin izlenmesi ÇSS'ın sağlandığından olduğundan emin olmak 

için yeterli olacaktır. 

Bileşen 2'deki faaliyetlerin uygunluğu için ilk tarama, Dünya Bankası 

tarafından izin verilmeyen faaliyetlere dayanacaktır. Bu nedenle, aşağıda 

Çalışma Alanının 
Seçimi

ÇSS'lerde Bilgi 
Paylaşımı

Uygulama, 
Denetim ve İ&D
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verilen (ancak bunlarla sınırlı olmayan) faaliyetleri içeren mikro ölçekli 

yatırım teklifleri yatırım için dikkate alınmayacaktır: 

 İnşaat işleri ve/veya yeni arazi edinimi kapsamında olması 

 Komşu toplulukların gelir / geçim kaynakları üzerinde olumsuz 

etki yaratma 

 Önerilen yatırımlar alanındaki birey(ler) veya hane(ler) 

varlıklarını olumsuz etkilemesi 

 Fiziksel yer değişiminin bulunması 

 İnsanların her türlü mecburi ve güç kullanılarak tahliyesini içeren 

 Zorla çalıştırma ve çocuk işçiliği kullanan faaliyetleri dahil 

edilmesi 

 Proje faaliyetlerinin gerekli teknik ve kalite özelliklerini 

karşılamamak 

 Geri dönüşü olmayan, kümülatif etkiler yaratan ve / veya 

yeterince azaltılamayan olumsuz çevresel veya sosyal etkilere 

sahip olması 

 Kadınlar ve erkekler için eşit işe eşit ücret ödenmemesi 

 Uluslararası su yolları ve uluslararası su yollarının havzaları 

üzerinde olumsuz etkiye neden olma (OP 7.50 altında belirtildiği 

gibi) 

1.11.2. Etkinlik Tarama Prosedürleri 

Bileşen 2 altında önerilen faaliyetin yasaklanmış faaliyetler listesinin bir 

parçası olmadığı teyit edildikten sonra, Birincil TKK'inde çalışan TKK 

PUB, olası çevresel etki ve Ek 3'te sunulan tarama formunu dolduran 

ulusal mevzuat ve Dünya Bankası ÇSS'nın gereklilikleri, Yüksek Riskli 

Projeler için Dünya Bankası kriterlerine göre de kontrol edilecektir. Bu 

amaçla Sosyal Sorunlar Tarama Kontrol Listesi de doldurulmalıdır, bkz. 

Ek 4. 

Bu kriterler, potansiyel ortamın ve sosyal etkilerin türünü ve ölçeğini 

belirlemeyi ve faaliyetin hangi risk kategorisine atfedilmesi gerektiğini 

belirlemeyi mümkün kılacaktır. Genel olarak, etkilerin ve risklerin 

önemi, faaliyetin türü ve ölçeği, yeri ve hassasiyeti ile belirlenir. 

Alt projelerin türü ve ölçeği: Çevresel ve sosyal açıdan yüksek risk 

faktörü taşıdığına inanılan faaliyetler finanse edilmeyecektir. Proje, 

alınan riskleri önemli ölçüde azaltmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda 

yalnızca sosyal ve çevresel risk faktörü düşük ve orta olan faaliyerlerin 

finansmanı yapılacaktır. 
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Önem: Etkilenen bir kaynağın veya ekosistemin mutlak miktarı, 

kaynağın veya ekosistemin mevcut stokuna göre etkilenen miktar, etkinin 

yoğunluğu ve zamanlaması ve süresi gibi büyüklüklerin ölçülmesinin 

birkaç yolu vardır. Ek olarak, belirli bir etki için ortaya çıkma olasılığı ve 

önerilen eylemin ve diğer planlanan veya devam eden eylemlerin 

kümülatif etkisinin de dikkate alınması gerekebilir. Önerilen faaliyetlerin 

ölçeği göz önüne alındığında, çevresel etkilerinin büyüklüğünün düşük 

ila orta düzeyde olması ve sosyal etkilerinin, çoğunlukla işgücü ve toplum 

sağlığı ve güvenliği riskleriyle ilişkili olarak orta ila önemli arasında 

olması beklenmektedir. Bu nedenle, proje desteği için yalnızca “Orta-

Düşük” olarak değerlendirilen faaliyetler dikkate alınacaktır. Ek 6, teklif 

edilebilecek çeşitli faaliyet türlerinin yanı sıra her biri için farklı çevresel 

kategoriler ve önerilen çevresel değerlendirme araçları hakkında 

rehberlik sunmaktadır. Tarama sonuçları Ek 5'te sunulan tarama formuna 

yansıtılacaktır. 

1.11.3. Ç&S Durum Tespit Araçlarının Geliştirilmesi 

Çevresel Tarama Kontrol Listeleri (bkz. Ek 3) Evet / Hayır formatında 

sunulmaktadır. Ek 3, 4 ve 5'te sunulan kontrol listelerini tamamlayarak 

üstlenilen çevresel ve sosyal tarama, önerilen alt projenin düşük riskli 

olduğunu tanımladıysa, başka bir değerlendirmeye gerek yoktur. 

Çevresel ve sosyal tarama sonucunda atanan teklifler için, orta düzeyde 

risk derecelendirmesi, çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri 

değerlendirmek ve yeterli etki azaltma önlemlerini belirlemek için bir 

ÇSYP (Ek 7'de sunulan ÇSYP Anahattı'na bakınız) daha gerekecektir. 

ÇSYP'yi bu noktada erişime açık tutmak ve etkilenen kişi ve kuruluşlarla 

orta derecede riskli faaliyetler hakkında kamuoyu ile istişarelerde 

bulunmak gerekmektedir. 

Tablo 5: ÇSÇ cihazlarının geliştirilmesi için süreç akışı 

# Adım Faaliyet 

1 

 TKK MB ve/veya TKK PUB (mühendisler veya teknik 

elemanlar) mikro hibenin (alt proje) taranmasını 

yasaklanmış / hariç tutulan faaliyetleri gözeterek 

gerçekleştirir 

 Alt proje yasaklanmış/hariç tutulan faaliyetler listesi 

taramasını geçerse, TKK PUB çevresel ve sosyal tarama 

yapar 
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# Adım Faaliyet 

 Çevresel Kontrol Listesine dayanarak, çevresel ve sosyal 

risk derecelendirmesi yürütülür ve ÇS belgesinin türü (ve 

geliştirme ihtiyacı) belirlenir 

2 

 Derecelendirme düşükse, başka bir değerlendirmeye gerek 

yoktur. PUB önerilen alt proje için orta risk derecesini 

onaylarsa, bir ÇSYP geliştirilecektir. 

3 

 İlk 20 alt proje için TKK PUB, Dünya Bankası'nın ön 

incelemesi için taslak ÇSYP'yi sunacaktır. Diğer tüm alt 

projeler için spesifik ÇSYP'ları sonradan incelemeye tabi 

olacaktır 

4 
 TKK PUB taslak ÇSYP'yi açıklayacak ve ilgili taraflardan 

geri bildirim talep edecektir 

5 
 ÇSYP, ÇSYP'nın açıklanmasından sonra elde edilecek 

geri bildirimlere göre sonuçlandırılacaktır 

6 
 Alt projelerin onaylanması üzerine TKK PUB, alt proje 

değerlendirmesini tamamlayacaktır 

7 

 TKK PUB çevresel ve sosyal uzmanları, üzerinde 

anlaşmaya varılan izleme planına göre düzenli denetim, 

izleme ve raporlama yapar. 

 

1.11.4. ÇSYP Gözden Geçirme Süreci 

Yukarıda açıklandığı gibi, orta riskli faaliyetler alt projeler için Dünya 

Bankası'nın ÇSÇ'ne uygun olarak sahaya özgü değerlendirme yapılacak 

ve bu değerlendirme sonucunda sahaya özel ÇSYP hazırlanacaktır. 

Bunlar TKK sorumluluğunda olacaktır. Orta riskli alt proje için, ÇSYP 

alt proje teklif paketinin bir parçası olmalı ve herhangi bir ek (tedarik) 

olarak barınmalıdır. İYP ayrıca ÇSYP'nın bir parçasını oluşturacaktır. 

TKK MB, ÇSYP'nin yerinde uygulanmasını sağlamaktan, sorumlu 

kurumlara (yani mikro hibeler için birincil TKK) destek ve danışmanlık 

hizmetleri sağlamaktan sorumlu olacaktır. Yararlanıcı işverenler, ilgili 

ÇSYP'lerde tanımlandığı şekilde sahaya özel azaltma önlemlerinin 

uygulanmasından sorumlu olacaktır. Projede yer alan tüm tarafların 

sorumluluklarının dağılımı Tablo 7'de sunulmaktadır. 
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Tablo 6: ÇSYP İncelemesinde ve Uygulamasında Görev ve Sorumluluklar 

Sorumlu Kurum Sorumluluklar 

 

Dünya Bankası 

 Dünya Bankası'nın resmi web sitesinde ÇSYÇ, İYP 

ve PKP’nını inceleyin, onaylayın ve açıklayın 

 İşgücü yönetimi prosedürlerinin gözden geçirilmesi 

ve onaylanması 

 Projenin DB ÇSÇ gereklilikleri ve standartlarına 

uygun olduğundan emin olunması için uygulama 

desteği ve denetim misyonları yürütmek 

 

TKK Merkez 

Birimi 

 ÇSYÇ, PKP, İYP hazırlayın ve uygulayın ve 

Dünya Banka onayına gönderilmesi 

 TKK ve/veya TKK PUB web sitesinde ÇSYÇ, 

PKP, İYP’nın açıklanması 

 Tarama kriterlerine göre proje faaliyetlerinin 

taranmasını üstlenmek 

 Orta riskli alt projeler için ÇSYP’ı ÇSYÇ’ne 

göre hazırlanması  

 ÇSYP'leri TKK PUB resmi web sitesinde 

açıklayın ve ÇSYP'yi faydalanıcılar ve tedarik 

belgeleri ile yapılan sözleşmeye dahil edilmesi. 

 Çevresel ve sosyal izleme için saha uzmanlarının 

atanması.  

 İşgücü yönetimi prosedürlerinin uygulanmasının 

izlenmesi 

 ÇSYP'lerin uygulanmasını izlemek, önerilerde 

bulunmak ve ek önlemlerin gerekli olup 

olmadığına karar verilmesi. 

 Uygunsuzluk durumunda, yararlanıcılar ve 

tedarik ile yapılan anlaşmanın uygunsuzluğu 

ortadan kaldırdığından emin olunması ve DB'nın 

uygunsuzluk ve takip hakkında bilgilendirilmesi. 

 Projenin cinsiyet yönüne dikkat edilmesinin yanı 

sıra hassas grupları göz önünde 

bulundurulmasıve bir Paydaş Katılım Planı 

(PKP) hazırlanması, güncellenmesi ve 

uygulanması. 

 İstişare toplantıları yapılması ve toplulukları 

bilgilendirmek için broşürler veya diğer 
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Sorumlu Kurum Sorumluluklar 

bilgilendirici belgeler hazırlanması ve 

dağıtılması. 

 Bir ŞDM oluşturulması, belirtilen zaman 

çizelgeleri altında proje ile ilgili şikayetleri 

izlenmesi ve ele alınması. 

 Proje ilerleme ile ilgili çevresel ve sosyal 

sorunları Dünya Bankası'na düzenli ilerleme 

raporlarında özetlenmesi. 

 Projenin uygulanmasının çevresel yönleri ile 

ilgili olarak etkilenen gruplardan ve yerel çevre 

yetkililerinden gelen yorumlara açık olunması. 

 Gerektiğinde saha ziyaretleri sırasında bu gruplarla 

görüşülmesi. 

 Proje uygulamasının çevresel ve sosyal yönlerine 

ilişkin DB denetim misyonları ile koordinasyon ve 

irtibat içerisinde olunması. 

TKK Merkez 

Birimi (Saha 

Uzmanı) 

 Şikayet mekanizmasının yönetilmesi; İzleme 

raporları aracılığıyla şikayetlerin TKK MB’ne 

düzenli olarak bildirilmesi. 

 Site faaliyetlerini düzenli olarak izlenmesi 

(haftalık aylık vb.) 

 TKK MB’ne sunulacak normal raporlara ÇSYP 

ilerleme özetini eklenmesi 

 

PUB Bünyesinde 

yer alan Çevre ve 

Sosyal Uzmanlar 

 Çevresel ve sosyal risklerin doğru ve hızlı bir şekilde 

ele alındığından emin olunması 

 ÇSYÇ’de ve alt proje spesifik ÇSYP'de tanımlandığı 

şekilde çevresel ve sosyal izleme gerçekleştirilmesi 

 Hibe Yöneticisinin TKK PUB’ne sunulan ilerleme 

raporları için çevresel ve sosyal konular hakkında 

bilgi toplanması ve bunların hepsinin Dünya 

Bankası'nın gerekliliklerine uygun olduğundan emin 

olunması. 

 

Fon Alanlar 

(Birincil TKK) 

 Proje sahalarında ÇSYP uygulanması 

 ÇSYP uygulama ilerlemesi hakkında düzenli 

olarak rapor verilmesi 

 ÇSYP uygulama ilerlemesi hakkında düzenli 

olarak rapor verilmesi 
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1.12. Çevresel & Sosyal İzleme ve Raporlama 

Bileşen 3, projenin ilerlemesini ve sonuçlarını izlemek, belgelemek ve 

iletmek için İzleme ve Değerlendirme (İ&D) faaliyetlerini destekleyecektir. 

TKK PUB bünyesindeki bir İ&D uzmanı, ilerleme ve sonuçların genel olarak 

derlenmesinden sorumlu olacaktır. Bu Bileşen ayrıca TKK PUB'nin proje 

izleme, proje raporlarının otomatik oluşturulması, proje şeffaflığı ve 

vatandaş geri bildirimi için kullanacağı bir Bilgi Teknolojileri sistemi 

içerecektir. 

1.12.1. İzleme Planı 

Çevresel ve sosyal etki azaltma önlemlerinin uygulanması TKK PUB 

kapsamındaki yerel uzmanlar tarafından izlenmektedir. Çevresel ve 

sosyal izleme sistemi, projenin olumsuz etkilerini önlemek ve etki 

azaltma önlemlerinin etkinliğini sağlamak için hibe hazırlık ve uygulama 

aşamalarından işletme aşamasına kadar olan süreç içerisinde aktive 

edilecektir. Bu sistem, Dünya Bankası'na ve TKK PUB proje denetiminin 

bir parçası olarak azaltımın başarısını değerlendirmede yardımcı olacak 

ve gerektiğinde harekete geçilmesine imkan sağlayacaktır. 

ÇSYP Şablonunun C Bölümünde bir İzleme Planı Formatı sunulmaktadır 

(bakınız: Ek 7) 

1.12.2. Sorumlulukları İzleme ve Raporlama 

Proje faaliyetlerinin çevresel ve sosyal performansı düzenli olarak 

izlenmeli, belgelenmeli ve rapor edilmelidir. Enstrümantal izleme verisi 

durumunda, gerekli enstrümantal çevresel izleme sonuçlarının (hava, su 

ve toprak kalitesi) orijinal kayıtları da kayıtlar için ayrı bir dosyada 

sunulmalıdır. İlgili TKK PUB uzmanları, proje sahalarına düzenli izleme 

ziyaretleri gerçekleştirecektir. 

Çevresel ve sosyal izlemenin bir parçası olarak, TKK ve/veya 

bölgesel/yerel temsilcileri veya danışmanları, gerekli çevresel ve sosyal 

standartları karşılamak için alınan önlemlerin etkinliğini belirlemek için 

proje sahalarında rastgele denetimler gerçekleştirir. 

Çevresel ve sosyal uzman ÇSYP raporlamasından sorumlu olacak ve: 

 Proje süresi boyunca proje denetimi ve izleme sonuçlarını 

kaydedilmesi ve sürdürülmesi 
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 ÇSYÇ/ÇSYP uygulamasına ve alt projelerin çevresel ve sosyal 

yönlerine ilişkin altı ayda bir Dünya Bankası'na gönderilecek, ele 

alınan ve bekleyen şikayetler/geri bildirimler dahil özet ilerleme 

raporları sunulması. 

 Seçilen alt projeler için ÇSYP tarafından önerilen önlemlerin 

uygulanmasına ilişkin üç aylık raporlar hazırlanması. 

 Alt projelerin uygulanması sırasında ortaya çıkan çevresel etkiler 

hakkında yıllık raporlar hazırlanması ve olumsuz sonuçları en aza 

indirmek için uygulanan etki azaltma önlemlerinin etkinliğinin 

analiz edilmesi 

 Yüklenicilerin çevre koruma ve azaltma önlemlerine ilişkin 

raporları için ana hatlar ve gereklilikler hazırlanması ve 

yüklenicinin izleme planını ve raporlarını gözden geçirilmesi 

 Azınlık ve çevresel ve sosyal koruma önlemlerinin etkisini, belirli 

yayınlar aracılığıyla ve  yıllık kamu seminerleri yoluyla kamuya 

sunulması  

 Buna ek olarak TKK, önemli çevresel veya sosyal olayların 

(örneğin ölümler, kaybedilen zaman olayları, çevresel 

dökülmeler, iş sağlığı ve güvenliği sorunları, toplum sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili hastalıklar, gbv / tacizle ilgili şikayetler ve 

topluluk şikâyetleri vb.) 3 iş günü içerisinde iletilmesi. TKK, 

RCA, 30 iş günü içinde alınan önlemler ve tazminat tedbirlerini 

içeren bir olay raporu sunacaktır. 

 TKK, sözleşmeli tarım sözleşmelerini ve kaza ve olayların 

bildirilmesini talep eden alt proje projeleri üzerinde anlaşmayı 

belirleyecek ve bir olay kaydının proje süresi boyunca TKK 

Bölgesel Ofisleri tarafından tutulmasını sağlayacaktır. 
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VIII. KAMU İLE İSTİŞARE EDİLMESİ VE 

KAMUOYU AYDINLATILMASI 

8.1. ESMF Bildirimi 

Taslak ESMF, TKK web sitesinde (www.tarimkredi.org.tr) XX Şubat 2020'de 

açıklanacaktır. 

EMSF'nin ilk taslağı, bölge ziyaretleri ve bölgesel ve yerel TKK sendikaları ile 

yapılan görüşmelerde Tarım ve Orman Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, 

Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, Kızılay ve yerel kuruluşlar paydaşlarıyla 

yapılan toplantılarda toplanan verilere göre hazırlanmıştır.  

ESMF'nin son hali Dünya Bankası'na resmi olarak İngilizce ve Türkçe olarak 

Dünya Bankası harici web sayfasında açıklanmak üzere, istişarelerin özeti ve 

geri bildirim dâhil olmak üzere resmi olarak sunulacaktır. 

Türkçe ve İngilizce sürümleri TKK ve proje web sitesinin web sayfasında da 

yayınlanacaktır. 

Bu belgenin son hali, proje uygulaması sırasında ilgili devlet kurumları ve diğer 

Proje paydaşları tarafından referans olarak kullanılacaktır. 

Tartışmaların özeti ve katılımcı listesi Ek 'te bulunabilir. 

8.2. Şikâyet Düzeltme Mekanizması (ŞDM) 

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

mevcut bir şikayet mekanizmasına sahiptir ve tüm şikayetler TKK yardım hattı 

(# 444 48 55) aracılığıyla gönderilmektedir. Ayrıca, proje çalışanlarının cinsel 

sömürü ve CTŞ dahil işyeri endişelerini dile getirmelerini sağlamak için 

çalışanların şikayet mekanizması oluşturulacaktır. Yeni şikayet mekanizmasının 

içeriği ve prosedürleri aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir. 

Proje için Geliştirilen ŞDM 

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

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

Bölüm  

8 
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(doğrudan, sözleşmeli ve topluluk çalışanları) şikayetlerini ve taleplerini 

toplamak ve değerlendirmek için projenin özel ihtiyaçları doğrultusunda 

uyarlanacaktır. Dil bariyerini önlemek için mekanizma Türkçe, İngilizce ve 

Arapça dillerinde kurulacaktır. Doğrudan, sözleşmeli ve toplum çalışanlarının 

endişelerini ve şikayetlerini resmi olarak dile getirmeleri ve gerektiğinde gizli bir 

şekilde iletebilmeleri için şikayet mekanizması kurulacaktır. 

İşçilerin şikayet mekanizması şunları içerecektir: 

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

gibi şikayetleri alma prosedürü 

• Şikayetlere cevap vermek için öngörülen zaman dilimleri 

• Şikayetlerin zamanında çözülmesini kaydetmek ve izlemek için bir kayıt 

• Şikâyetlerin çözümünü almak, kaydetmek ve izlemek için sorumlu bir 

departman 

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

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

şikayetleri, şikayetleri ve endişeleri kategorize eden diğer konular. 

• Tüm proje çalışanlarına verilecek olan personel teşvik eğitimlerinde işçi 

şikayet mekanizması açıklanacaktır. Mekanizma aşağıdaki ilkelere dayanacaktır: 

• Süreç şeffaf olacak ve çalışanların endişelerini dile getirmelerine ve 

şikayetleri dile getirmelerine izin verecektir. 

• Şikayetleri dile getirenlere karşı hiçbir ayrımcılık yapılmayacak ve 

herhangi bir şikayet gizli tutulacaktır. 

• Anonim şikayetler, kökenleri bilinen diğer şikayetler gibi eşit muamele 

görecektir. 

• Yönetim şikayetleri ciddiye alacak ve buna karşılık olarak zamanında ve 

uygun önlemleri alacaktır. 

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

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

erişim bağlantısı aracılığıyla tüm proje çalışanlarına (doğrudan, sözleşmeli ve 

topluluk) sunulacaktır. proje web sitesinin ana sayfasında, toplum çalışanlarına, 

sosyal medyaya ve diğer araçlara dağıtılacak olan basılı materyalleri 

projelendirin. Proje şikayet mekanizması, proje çalışanlarının yasalar uyarınca 

mevcut diğer adli veya idari yolları kullanmalarını engellemeyecektir. 
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Proje şikayet mekanizması Proje Etkinliğinin (Effectiveness) bildirilmesi ile 

oluşturulacaktır. 

Proje ŞDM Prosedürleri 

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

yönlendirilecek ve e-posta, web sitesi, yorum / şikayet formu, öneri kutuları, 

bölgesel sendikalar ve birim kooperatifler aracılığıyla alınan diğer şikâyetler 

PUB Ekibi tarafından işlenecektir. Bireylerin şikayetlerini değerlendirme süreci 

15 iş günü olacaktır. Şikayetlerin değerlendirilmesi sistematik, şeffaf, erişilebilir 

ve nesnel olacaktır. 

Proje Direktörü, Proje Yöneticisi, İletişim Uzmanı, Saha Koordinatörü, Sosyal 

Koruma Uzmanı ve diğer PUB üyeleri alınan şikayet ve düzeltmelerden sorumlu 

olacaktır. 

Proje ŞDM Akışı 

Şikayet Alma 

Şikayetler, aşağıda listelenen kanallar aracılığıyla veya TKK Birimleri (Bölge 

Birliği, Birim Kooperatifler) ile yüz yüze görüşmeler yoluyla gönderilir. 

• 444 48 55 Müşteri İlişkileri 

• TKK web sitelerinde bulunan şikayet formları, sosyal medya platformları 

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

• Sözleşmeli Tarım Modülündeki şikayet formları 

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

noktadan değerlendirilecektir. PUB Ekibindeki İletişim Uzmanı, şikayeti dikkate 

alacak ve şikayeti sorumlu kişiye (finans uzmanı, saha uzmanı vb.) Ve / veya 

birime (TKK, yasal organizasyon vb. Herhangi bir birime) şikayetin türüne göre 

yönlendirecek ilk kişidir. Ayrıca, şikayet, iletişim uzmanı veya iletişim uzmanı 

tarafından yönlendirilen diğer personel hakkında daha fazla bilgi gerekirse, 

şikayet sahibine sorulacaktır. Tüm bilgiler toplandıktan sonra, sorumluluklar 

şikayeti gidermek için büyük çaba gösterecek ve 15 iş günü içinde çözecektir. 

Prosedürün nihai sonucu, daha fazla değerlendirme için BT sistemine de 

kaydedilecektir. 

İnsanlarla Bağlantı Kurma 

Şikayet PUB tarafından alındıktan sonra, İletişim Uzmanı tarafından ek bilgi 

almak için şikayet kaynağı ile temasa geçilecektir. Çalışma saatleri dışında alınan 
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şikayetler ilk iş günü içinde değerlendirilir. Şikayetlerin giderilmesinin 15 iş 

günü içinde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

Şikayetin Düzeltilmesi ve Kişilerin Bilgilendirilmesi 

PUB kısa sürede şikayetleri gidermeyi amaçlamaktadır. Her bir kişinin 

şikayetleri adil ve objektif ve yaklaşımla değerlendirilir. Her koşulda, şikayetler 

tüm uygun çözümler denenene kadar takip edilir. Kişiye karar hakkında bilgi 

verilecek ve geri bildirim istenecektir. Sonuçlara göre, şikayet davası “çözülmüş-

memnun değil” veya “çözülmüş-memnun” olarak kapatılacaktır. Şikayet 

kaynağı çözüm hakkında bilgilendirilemez ve ondan herhangi bir geri bildirim 

alınamazsa, kayıt “ulaşılamaz” olarak kapatılır. Ayrıca, Proje'de anonim 

şikayetler ele alınacaktır. 

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

ve haksız muamele de dahil olmak üzere sömürülmesine ilişkin şikayetlerde 

harekete geçilmesine öncelik verilecektir. Proje Yöneticisi, Saha Koordinatörü, 

Sosyal Koruma Uzmanı ve İletişim Uzmanı, uygun olduğu şekilde, herhangi bir 

hakkın ihlal edildiğine inanmak için gerekçenin bulunduğu durumlarda uygun 

önlemleri almakla yükümlüdür. Uygun tayin edilen yetkililer, Toplumsal 

Cinsiyete Dayalı Şiddet olaylarıyla ilgili soruşturmalar ve bu tür soruşturmalar 

sonucunda alınan önlemler hakkında bilgilendirilecektir. 

• Tüm şikâyetler ve geri bildirimler adil ve nesnel bir yaklaşımla ele 

alınacaktır. Şeffaflık ve erişilebilirlik de bu düzeltme mekanizmasının iki temel 

kaygısıdır. 

• Ayrıca, şikayet ve geri bildirimlerin sayısı, sıklığı, konuları analiz 

edilecek ve ilgili birimlere ve idari seviyeye periyodik olarak raporlanacaktır. 

• Bu ayrıntılı raporlara dayanarak, en sık ele alınan konular tespit 

edilmekte ve iyileştirme faaliyetleri başlatılmaktadır. 
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IX. EKLER 

Ek-1: Olumsuz Çevresel ve Sosyal Risk ve Etkilerin Olumsuz Örnekleri ve Önerilen 

Azaltma Önerileri 

Çevresel Etki ve Riskler Azaltma Önerileri 

Toprak Erozyonu: Proje mahsul 
tarımını içeriyor mu? Varsa, hangi 
ürünler? Tarım alanı yamaçlarda ve 
/ veya ova alanlarında mı yer 
alıyor? Proje yamaçlarda çiftçilik / 
bitki yetiştiriciliği içeriyor mu? 

1) Eğim boyunca çiftçilik 

2) Kontur toprak işleme 

3) Toprağın kaybolması vb. 
İle bağlantılı olduğu için yeni 
teraslar oluşturmaktan 
kaçınılması 

4) Uygun ürün rotasyonu: 
nadas - buğday - mısır - 
ayçiçeği - Lucerne - Lucerne 
(2 yıl uzunluğunda) - 
baklagiller (bezelye, kuru vb.) 
/ Buğday mısır, vb. 

5) Erozyona maruz kalan 
topraklarda, yoğun testere 
gerektiren (örneğin buğday, 
çavdar, vb.) bitkilerin ekimi 
yapılması  

6) Meyve bahçeleri: sıralar 
arasında çim şeritlerinin 
oluşturulması, sıralar 
arasında derin ekim, 
 

7) Mümkünse tarla 
bitkilerinin dalını sığır 
yetiştiriciliği ve bahçecilik 
dalı ile kullanmak, yukarı 
havza ağaçlandırma ve 
planlanan havza yönetimi de 
hafifletmeye yardımcı olur. 

Bölüm  

9 
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Çevresel Etki ve Riskler Azaltma Önerileri 

Habitatlar ve Biyoçeşitlilik Kaybı: 
Proje, doğal habitatların kullanımını 
veya değiştirilmesini içerecek mi? 
(bozkır alanlarına otlatılması ve 
sürülmesi, ağaçların veya diğer 
doğal bitki örtüsünün kesilmesi 
veya çıkarılması, vb.) 

1) Kalan doğal veya yarı 
doğal bozkır alanlarının 
otlatılması ve bitkisel üretim 
için kullanılmasından 
kaçınılması 

2) Mümkünse ağaçların ve 
diğer doğal bitki örtülerinin 
vs. kesilmesinden kaçının. 

3) Doğal bitki örtüsü kaybını 
en aza indirmek / İnşaat 
faaliyetleri sırasında bitki 
örtüsünün korunması 

Toprak kirliliği: Proje pestisit 
uygulayacak mı? Varsa hangi türler 
ve miktarları? 

1) Daha az zararlı (kalıcı 
olmayan) pestisitlerin 
kullanımı 

2) Gerekenden daha fazla 
pestisit uygulamamak 

3) Pestisit kullanan 
faaliyetler için entegre 
haşere yönetimi planları 
geliştirmek. 

Arazi, habitatlar ve ekosistemlerin 
bozulması: Kullanılacak alan şu 
anda doğal (dönüştürülmemiş) bir 
habitat mı?(orman, sulak alan, 
doğal otlak, vb.) Proje hayvancılık 
üretimini içeriyor mu? Öyleyse, ne 
tür ve kaç tane? Hayvanlar ahırla 
beslenecek, otlatılmış veya serbest 
dolaşacak mı? 

1) Meraların kapasitesini 
aşmamak (bozulmuş 
arazilerde bu 0,3-0,5 dönüm 
sınırı / ha; iyi arazilerde - 1,5 
dönüm sınırı / ha başına) ve 
aşırı otlatmaktan kaçının 

2) Mümkünse, ahır kullanımı 

3) Mümkünse, biçilmiş 
meralar geliştirin 

4) Mümkünse, otlatma 
alanlarını daha sonra 
kullanmak için eskrim, 
başkalarına geri yükleme 
imkanı vb. 
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Çevresel Etki ve Riskler Azaltma Önerileri 

5) İlkbahar başlarında ve 
sonbahar sonlarında doğal 
alanlarda otlatmamak 

6) Biçme için otlatma yerine 
doğal çayır ve otlakları 
kullanın. 

Arazi bozulması: Proje arazi kazısını 
içerecek mi? 

1) Zirai toprağın bitişik tarım 
alanlarına kaldırılması 

Katı atıkların üretilmesi - ne tür 
atıklar üretilecek (çeşitli inşaat 
atıkları, tarımsal işleme 
faaliyetlerinden kaynaklanan 
atıklar, hayvan gübresi) ve yaklaşık 
miktarları 

1) Atıkların ayrılması, 
kullanımı ve geri dönüşümü 

2) Yetkili depolama 
alanlarına atılması 

3) Organik gübreler olarak 
gübrenin tam kullanımı 

Toksik atıkların üretilmesi - ne tür 
toksik atıkların üretileceği (eski ve 
kullanılamaz pestisitler ve mineral 
gübreler; tarımsal işleme 
faaliyetlerinde kullanılan 
kimyasallar; asbest) ve yaklaşık 
miktarları. 

1) Proje sahasındaki toksik 
atıkların tehlikeli madde 
olarak açıkça işaretlenmesi 
ve kapalı yerlere güvenli bir 
şekilde kapatılması ve 
bunların yanı sıra 
kompozisyon, özellik ve 
kullanım bilgilerinin 
detaylarıyla etiketlenmesi; 

2) Özel toksik atıkların 
bertaraf sahalarına atılması. 

3) Zehirli atıkların taşınması 
ve bertarafı için özel lisanslı 
taşıyıcıların kullanımı 

4) Tehlikeli maddeler içeren 
kapların dökülmesini ve 
sızmasını önlemek için 
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Çevresel Etki ve Riskler Azaltma Önerileri 

sızdırmaz bir kaba 
yerleştirildiğinden emin olun; 

5) Asbestin tekrar 
kullanılmadığından emin 
olun. 

Biyoçeşitlilik ve Habitat Kaybı: 
Proje, korunan alanların veya doğal 
fauna ve floranın önemli 
habitatlarını destekleyen diğer 
hassas alanların yakınında mı yer 
alacak? Doğal yaşam alanlarının 
dönüşümüne dayalı olarak tarımsal 
ürün üretimi altındaki alanın 
genişlemesi planlanıyor mu? 

1) Mümkünse alternatif 
yerlerin değerlendirilmesi 

2) İşlerin dikkatli planlanması 
ve mevsimsel olarak uygun 
şekilde çalışması 

3) Mümkün olan yerlerde, 
habitatlar ve biyolojik 
çeşitlilik üzerindeki 
rahatsızlığı azaltmak için 
yapım aşamasında olan alanı 
çitlemek 

4) Varsa çevrenin önemi 
hakkında personeli 
bilgilendirmek 

5) Mümkün olduğunda, 
karasal faunanın hareketini 
sağlamak için yeşil koridorlar 
yapmak (veya bakımını 
yapmak) 

Yeraltı suyu kirliliği - proje yakıt ve 
madeni yağ kullanımını içeriyor 
mu? Proje durak beslemeli 
hayvancılık üretimini içeriyorsa 
gübre platformu var mı? 

1) Yakıt ve yağlayıcılar: 
toprağa sızmasını ve su 
kütlelerine akmasını 
önlemek için yakıt ve 
yağlayıcıların taşınması ve 
depolanması için özel olarak 
düzenlenmiş alanların (beton 
zeminli) kullanımı 

2) Pestisitler: yukarıya 
bakınız 

3) Gübre birikimi ve organik 
gübrelerin hazırlanması için 
su geçirmez tabanlı özel 
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Çevresel Etki ve Riskler Azaltma Önerileri 

platformların ve tankların 
kullanımı. 

Hava kalitesi: Proje kirletici 
emisyonlar sağlayacak mı? Hangi 
tür kirleticiler (SOx, NOx, katı 
parçacıklar, dioksinler, furanlar, vb.) 

1) Emisyonları önlemek ve 
kontrol etmek için 
onaylanmış yöntem ve 
tekniklerin kullanılması (örn. 
Emilim) 

2) Mümkünse, toz üreten 
ekipmanın muhafazası ve 
yerel egzoz 
havalandırmasının 
kullanılması 

3) Rüzgar koruması için 
bariyerleri ayarlayın 
(hammadde açık kazıklarda 
saklanıyorsa) 

4) Mümkünse, doğal gaz 
veya sıvılaştırılmış petrol gazı 
gibi düşük kükürt içerikli 
yakıtların kullanımı ve düşük 
kükürtlü hammaddelerin 
kullanılması 

5) Mümkün olan yerlerde, 
özel filtreleme sistemlerinin 
kurulumu 

6) VOC içeren ürünler için 
talep olmayan veya düşük 
talep gören malzeme veya 
proseslerin seçimi 

7) Mümkünse, üretim 
sürecinde solvent kullanımını 
azaltmak için ekipman 
kurmak ve değiştirmek 

8) Hava emisyonlarının vb. 
Sıkı birincil ve ikincil 
kontrolünü yapmak. 
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Çevresel Etki ve Riskler Azaltma Önerileri 

Su Miktarı: proje su kullanımını 
içerecek mi? Hangi hacimlerden ve 
hangi su kaynağından (merkezi su 
temin sistemi ve / veya su 
deposundan)? 

1) Doğal su akışını sağlamak / 
doğal akışların minimum 
bozulmasını sağlamak 

2) Su kullanımını kontrol 
etmek ve en aza indirmek 
için su sayaçları kurmak 

3) Sulak alanın aşağısında 
olduğu durumlarda yüzey 
sularının soyutlanmasını 
önleyin veya en aza indirin. 

Su Kalitesi / Kirliliği: Proje, yüzey 
suyu kirliliğine katkıda bulunacak 
mı - atık su deşarjının yaklaşık 
hacimleri ne olacak? Proje, atık 
suların su rezervuarlarında ve / 
veya merkezi sanitasyon 
şebekesinde / septik tankta 
deşarjını içeriyor mu? 

Küçük kırsal işletmeler için: 
yerel atık su  arıtma 
tesislerinin kurulması 
(örneğin, fosseptik tanklar) 
 Büyük işletmeler için: atık 
sulardaki kirleticilerin 
belirlenmiş sınırlarını 
aşmaması 

2) Su ve çamur toplanmasını 
en aza indirmek 

3) Mevcut kanalizasyon 
sisteminin yenilenmesi / 
belediye kanalizasyon 
sistemine bağlantı 

4) Düzgün düzenlenmiş atık 
tasfiyesi 

5) Mümkün olduğunda, 
yüzey su kütlelerine kirletici 
akışını azaltmak için en az 
çalı bitki örtüsünü dikmek 

Biyoçeşitlilik Kaybı: Proje korunan 
alan veya sulak alanların yakınında 
mı yer alacak? 

1) Atık ve emisyonlardaki 
kirleticilerin belirlenmiş 
sınırlarını aşmamak 

2) Islah ve göç dönemlerinde 
inşaat ve işletme 
faaliyetlerinden kaçınmak 
veya en aza indirmek. 
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Çevresel Etki ve Riskler Azaltma Önerileri 

Su ekosistemlerinin bozulması 

1) Doğal yüzey suyu kütleleri 
boyunca 300 m genişliğinde 
şeride pestisit 
uygulanmasından kaçının, 

2) Su kütleleri boyunca 
ağaçların ve diğer doğal bitki 
örtülerinin kesilmesinden 
kaçının 

3) Yabancı türlerin doğal su 
kütlelerine gelmesinden 
kaçının, 

4) Düzgün düzenlenmiş atık 
bertaraf sahaları, vb. 

Yabancı otlar, zararlılar, hastalıklar: 
proje yabancı otların, zararlıların ve 
hayvan ve bitki hastalıklarının 
yayılmasına katkıda bulunacak mı? 

1) Tarım arazilerinde bitki 
mono kültürünün 
yetiştirilmesinden kaçının 

2) Uygun zararlı yönetimi 

3) Yabancı otların, zararlıların 
ve hastalıkların kontrolü için 
tarımsal-teknik ve biyolojik 
önlemlere öncelik vermek, 

4) Sığır çiftliklerinde, hayvan 
hastalıklarını önlemek veya 
en aza indirmek için dikkatle 
belirlenmiş kurallara uymak 
vb. 

Su kütlelerinin sedimantasyonu - 
proje, toprak erozyonu nedeniyle 
su kütlelerinin sedimantasyonuna 
katkıda bulunacak mı? 

1) Aşırı toprak erozyonunu 
önlemek: yukarıya bakınız 

2) Toprak işlemeyi en aza 
indirin 

3) Gerekirse tutma / 
sedimantasyon havuzları 
sağlayın 

4) Kamış hasatını kontrol 
etmek (aşırı hasattan 
kaçınmak için) 
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Çevresel Etki ve Riskler Azaltma Önerileri 

Sosyal etkiler - proje aşağıdakileri 
içeriyor mu: (a) iş güvenliği 
sorunları; (b) sağlık tehlikeleri; (c) 
üçüncü şahısların arazi kullanarak 
istem dışı arazi edinimi veya 
yerlerinden edilmesi; (d) gelir 
kaynaklarına erişim kaybı; (e) 
fiziksel ve / veya ekonomik 
varlıkların kaybı.  

Uygun proje tasarımı: yer, 
yapım yöntemleri, çalışma 
döneminde güvenli 
teknolojilerin kullanımı, 
çalışma zamanlaması, 
dikkatli hizmetten çıkarma, 
vb. 

Arazi ile üçüncü şahısların 
istem dışı arazi edinimi veya 
yerinden edilmesine yol açan 
projeler finanse 
edilmeyecektir. 

Proje, insan sağlığının 
bozulmamasını, iş güvenliğini ve 
proje alanının yakınında 
yaşayanların rahatsız etmemesini 
sağlayacak mı? Hayır ise, projenin 
çevresel ve sosyal etkilerini kabul 
edilebilir seviyelere indirmek için 
önerilen etki azaltma önlemleri 
uygulanarak mümkün müdür? 

1) Gerektiğinde kolektif ve 
bireysel koruyucu önlemler 
(iş elbiseleri, maskeler, 
ayakkabılar) sağlamak. 

2) Yerleşik iş güvenliği 
gerekliliklerinin yanı sıra 
basit kurallara uymak, 
örneğin: 

a. tozu önlemek için inşaat 
sırasında günde iki kez 
sulama 

b. inşaat sırasında ve 
sonrasında iç alanların 
havalandırılması 

c. iş zamanlaması 

3) Çalışanların sağlık ve iş 
güvenliği gereksinimleri 
hakkında düzenli talimatlar 
vermek 

4) Yerleşim alanlarında, 
özellikle kamyonlarda, araç 
hızlarını kısıtlama 

5) Yerleşim yerlerinde trafiği 
kısıtlayın 

6) Rahatsızlığı en aza 
indirmek / inşaatı belirli 
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Çevresel Etki ve Riskler Azaltma Önerileri 

saatlerle sınırlamak için 
çalışma zamanlaması, 

7) Tehlikeli maddelerin 
yerleşim yerlerinde 
hareketini kısıtlayın / 
malzeme taşımacılığının 
düzenlenmesi; İnşaat 
dönemlerinde ve sonrasında 
gerekli yük kısıtlamalarını 
uygulayabilir, 

8) Güvenlik ve çevre koruma 
gerekliliklerini proje 
sözleşme belgelerine vb. 
Dahil edin. 

Kamuoyunun aşağıda belirtilen 
hususlar için endişesi var mı? 

Atık bertaraf sahaları, çevreye 
zararlı emisyonlar, inşa edilen 
alanların estetik düzenlemeler 

1) Toplumla ilgili endişeleri 
tartışmak ve gerekli 
önlemleri almak için halkın 
katılımının sağlandığı 
toplantıların düzenli 
yapılması 

2) Şikayet mekanizmasının 
erişilebilir olması 
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Ek 2: Önerilen Alt Projelerin ve İlgili ES Araçlarının Risk Kategorileri 

I. Orta Riskli Alt Projeler 
(doğrudan ve olumsuz etkileri olması muhtemel olmayan alt projeler, 
ESIA / ESMP gerekmez) 

Küçük ölçekli tarımsal alt projeler, eğer doğal yaşam alanlarının 
dönüştürülmesiyle kurulmamışlarsa, böcek ilacı kullanmazlar ve çevre 
üzerinde başka olumsuz etkileri yoktur. 

1. Tarım, bahçecilik, üzüm bağları ve meyve bahçeleri (küçük ölçekli 5 hektar) 

2. Hayvancılık (küçük ölçekli - 10 baş sığır, küçük sığır veya 500 kuş daha az) 

3. Tahılların kurutulması, temizlenmesi, depolanması için siloların inşası 

4. Sera inşaatı (kazan evleri olmadan) 

5. Keten üretimi 

6. Traktör ve diğer tarım makinelerinin alımı 

7. Agro-turizm 

8. Tohum alımı 

9. Arıcılık 

10. Tarım makineleri (traktörler, vinçler, ekim makineleri, vb.) 

11. Besi; 

12. Un değirmenciliği 

II. Önemli Risk Altındaki Projeler 
(bazı çevresel ve sosyal etkiler geliştirebilecek alt projeler 
bir ÇSYP zorunludur) 

Küçük ölçekli tarımsal alt projeler (yukarıdaki “WB Orta Risk Kategorisi» 
olarak listelenmiştir), eğer doğal habitatın dönüştürülmesi ile 
kurulmuşlarsa, böcek ilacı veya önemli miktarda kimyasal gübre kullanma 
ihtimalleri bulunmaktadır. Çevre üzerinde başka olumsuz etkileri de olabilir. 
Önemli risk taşıyan itibarlı alt projeler için, orta riskli alt projeler gibi 
ayrıntılı bir ÇSYP çalışacaktır. 

Orta ölçekli tarımsal alt projeler 

1. Tarım, bahçecilik, üzüm bağları ve meyve bahçeleri (orta ölçekli yoğun 

operasyonlar 5-300 ha) 

2. Yüzey sulama ve içme suyu temini inşaatı ve işletilmesi 

3. Nadas alanların yeniden ekimi (100 hektara kadar); 

4. 0.5  hektarın üzerinde nehirlerde veya göllerde su ürünleri yetiştiriciliği ve su 

ürünleri yetiştiriciliği yapılması (egzotik türler olmadan) 

5. Tarım arazilerinin (10-25ha) tarım dışı ticari amaçlarla kullanımı 
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6. bakir toprakların kullanımı ve yoğun tarım için bir bütün alan 

7. Tarımsal ürün ve ürünlerin depolanması için binaların inşaatı 

8. Kimyasal böcek ilaçları ve mineral gübreler için depo inşaatı 

9. Tarımsal ürün depoları; 

10. Sulama ve tarım için suya erişim (çiftlik sulama altyapısının rehabilitasyonu; çiftlik 

ve drenaj kanallarının temizlenmesi; pompa istasyonları ve dikey drenaj kuyularının 

onarımı) 

 

Gıda endüstrisi (orta ölçekli) 

1. Tarımsal işleme tesisleri, yiyecek, içecek, tohum, lif (orta ölçekli -> üretim 1000 ton 

/ yıl) 

2. Konserve endüstrisi (yıllık 3000 ila 20.000 ton ürün işleme). 

3. Kesimhaneler, et işleme tesisleri ve hayvan kalıntılarını işlemek için tesisler (orta 

ölçekli -500 - 5000t / yıl) 

4. Yeni tesislerin inşası veya uzun ömürlü ekimler. 

5. Bahçe ürünleri için küçük ölçekli depolama ve / veya işleme tesisleri gibi ekonomik 

altyapı; 

 

Üretim / tarımsal işleme (küçük ölçekli) 

1. Konserve endüstrisi (hammaddelerin işlenmesi <1000 ton / yıl). 

2. Şifalı bitkilerin toplanması ve işlenmesi 

3. Tarım ürünlerinin işlenmesi için binaların, yapıların ve işletmelerin inşaatı 

4. Yarı mamul ürünler için gıda endüstrisinin oluşturulması (üretim kapasitesi <1000 

ton / yıl) 

5. Alkolsüz içeceklerin imalatı 

III. Diğer Önemli Risk alt projeleri (çevresel etkinin Ulusal kategori III 
listesinden faaliyet türleri) 
ÇSED \ ÇSYP zorunludur: 

1. Servis istasyonları, otoparklar; 

2. Sığır yetiştirme kompleksleri; 

3. Tahıl; 

4. Şarap yapımı ve fermente içecek üretimi için küçük atölyeler, 

5. Kil ürünlerinin ve yapı malzemelerinin üretimi için küçük atölyeler; 

6. Deri işlemek için küçük dükkanlar; 

7. Küçük hidroelektrik santralleri (30 mw'den az kapasiteye sahip); 

8. Et endüstrisi (kesimhaneler ve işleme); 

9. Yün işleme işletmeleri; 

10. 50'den fazla sandalye ile kamu ikram işletmeleri; 

11. Kümes hayvanları çiftlikleri; 
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12. 100 ila 1000 hektar arasındaki alanda sulanan alanların yeniden 

inşası ve ıslahı; 

13. Motorların ve makinelerin onarımı ve renklendirilmesi; 

14. Lastiklerin restorasyonu ile kauçuk ürünlerin onarımı; 

15. Balık işleme dahil olmak üzere balıkçılık; 

16. 50'den fazla sandalye bulunan pazarlar; 

17. Elektrikli ekipmanın montajı ve onarımı; 

18. Kazan daireli seralar; 

19. Şekerleme üretim fabrikaları; 

20. 50 tondan fazla kapasiteli soğutma tesisleri 

IV. Önemli Risk alt projeleri (çevresel etkinin Ulusal IV kategorisi 
listesindeki nesneler ve faaliyetler) 
ÇSED \ ÇSYP zorunludur: 

1. Çiftlik su yönetim sistemlerinin inşası ve yeniden inşası, çiftlik içi su 

boru hatlarının inşası; 

2. Veteriner klinikleri; 

3. Vulkanizasyon ve küçük araç onarımları; 

4. İşletmeler, organizasyonlar ve kamuya açık garajlar ve otoparklar; 

5. Küçük halı dükkanları; 

6. Küçük dokuma ve dikiş dükkanları; 

7. Küçük taraklama atölyeleri (yünün işlenmesi, pamuk yünü); 

8. mini değirmenler; 

9. Sigara ve balık ürünleri için Küçük işletmeler 

10. Araba yıkama; 

11. Kaplama taşlarının işlenmesi; 

12. Dinlenme ve sivil amaçlı tesislerin yanı sıra kazanlara bağlı kazan 

daireleri ve arıtma tesislerine sahip olmayan sosyal ve kültürel tesisler; 

13. Kozaların kabulü ve horlaması; 

14. 50'den az sandalye bulunan pazarlar; 

15. 100 hektardan daha az bir alanda eski sulanan alanların yeniden 

inşası ve arazi ıslahı; 

16. Fırın, fırın ve makarna üretimi. 
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Ek 3: Çevresel Tarama Kontrol Listesi 

Bölüm 1 (Olanağı Sağlayan tarafından doldurulacaktır) 

1. Alt Proje Adı ve Kodu 

 

2. Dahil edilecek Alt Projenin Kısa Açıklaması: projenin niteliği, proje maliyeti, fiziksel 

boyut, saha alanı, yer, mülk sahipliği, devam eden faaliyetlerin varlığı, genişleme 

planları veya yeni inşaatlar 

 

3. Projenin inşaat veya işletme aşamalarında aşağıda listelenen çevresel parametreler 

üzerinde etkileri olacak mı? Kontrol sırasında, hangi faz etkilerinin meydana geleceğini 

ve etki azaltma önlemlerinin gerekli olup olmadığını belirtin. 

Hangi toprağa ihtiyaç duyulacağını açıklayın ve toprağa kimin sahip olduğunu, toprağı 

kimin kullandığını ve / veya toprağın nasıl elde edileceğini belirleyin. 

 

Bölüm 2 (Çevresel tarama ve kapsam belirleme sürecinin bulgularına dayanarak 

Olanağı Sağlayan tarafından doldurulacaktır) 

 

Proje Çevresel Risk Kategorisi (Önemli veya Orta) _____ 
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ÇSED ve / veya ÇSYP ve ÇSYP Kontrol Listesi gereklidir (evet veya hayır) _____ 

 

ÇSED / ÇSYP'de ele alınması gereken hususlar nelerdir? 

 

 

Çevresel Tarama:        

 Tarih: 

 

 

 

 

 

 

Ek 3: Çevresel Tarama Kontrol Listesi 

1. Alt Proje Adı: 

 

2. Dahil edilecek Alt Projenin Kısa Açıklaması: projenin niteliği, proje maliyeti, fiziksel 

boyut, saha alanı, yer, mülk sahipliği, devam eden operasyonların varlığı, genişleme 

planları veya yeni inşaatlar 

 

3. Projenin inşaat veya işletme aşamalarında aşağıda listelenen çevresel parametreler 

üzerinde etkileri olacak mı? Kontrol sırasında, hangi faz etkilerinin meydana geleceğini 

ve etki azaltma önlemlerinin gerekli olup olmadığını belirtin. 

 

Çevresel Bileşen Evet Hayır 
Azaltam 

Önlemler 

Kara Çerçevesi 

Toprak Erozyonu: Proje, ürün tarımı için kullanılan bir 
arazide mi uygulanıyor? Varsa, hangi ürünler? Tarım 
alanı yamaçlarda ve / veya ova alanlarında mı yer 
alıyor? Yamaçlarda çiftçilik / bitki yetiştiriciliğine ihtiyaç 
var mı? 
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Çevresel Bileşen Evet Hayır 
Azaltam 

Önlemler 

Toprak Tuzlanması ve su basması: proje sulama 
kullanılan bir alanda mı uygulanıyor? Cevabınız evet ise, 
su basması ve tuzlanma fark edilir mi? Hangi oranda? 

   

Habitatlar ve Biyoçeşitlilik Kaybı: Proje, doğal 
habitatların değiştirileceği bir arazide uygulanıyor mu 
(bozkır alanlarında otlatılması ve sürülmesi, ağaçların 
veya diğer doğal bitki örtüsünün kesilmesi veya 
çıkarılması, vb.) 

   

Toprak kirliliği: Kötü yönetilen yakıt ve yağlama 
sistemine sahip pestisitler ve / veya makineler projenin 
yapılacağı alanlarda kullanılacak mı? Varsa hangi türler 
ve miktarları? 

   

Arazi, habitatlar ve ekosistemlerin bozulması: 
Kullanılacak alan şu anda doğal (dönüştürülmemiş) bir 
habitat mı (orman, sulak alan, doğal otlak, vb.)? 

   

Arazi bozulması: Proje arazi kazısını içerecek mi?    

Katı atık üretimi - Katı atık üretilecek mi? Evet ise, ne tür 
atıklar üretilecektir (çeşitli inşaat atıkları, tarımsal 
işleme faaliyetlerinden kaynaklanan atıklar, hayvan 
gübresi), yaklaşık miktarı ve bertaraf yöntemi? 

   

Toksik atıkların üretimi - Toksik atıklar oluşacak mı? Evet 
ise, ne tür toksik atıklar üretilecektir (eski ve 
kullanılamaz böcek ilaçları ve mineral gübreler; tarımsal 
işleme faaliyetlerinde kullanılan kimyasallar; asbest), 
yaklaşık miktarı ve bertaraf miktarı? 

   

Biyoçeşitlilik ve Habitat Kaybı: Proje, korunan alanların 
yakınında veya doğal fauna ve floranın önemli 
habitatlarını destekleyen diğer hassas alanlara 
uygulanacak mı? Doğal yaşam alanlarının dönüşümüne 
dayalı olarak tarımsal ürün üretimi altındaki alanın 
genişlemesi planlanıyor mu? 

   

Yeraltı suyu kirliliği - proje içerisindeki faaliyetler ahırla 
beslenen hayvancılık üretimini içeriyorsa, gübre 
platformu var mı? 

   

İnşaat 

Hava kalitesi: Proje içerisindeki proje faaliyetleri kirletici 
emisyonlar sağlayacak mı? Hangi tür kirleticiler (SOx, 
NOx, katı parçacıklar, dioksinler, furanlar vb.) 

   

Su Çevresi 

Su Miktarı: proje içerisindeki faaliyetler su kullanımını 
içerecek mi? Hangi hacimlerden ve hangi su 
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Çevresel Bileşen Evet Hayır 
Azaltam 

Önlemler 

kaynağından (merkezi su temin sistemi ve / veya su 
deposundan)? 

Su Kalitesi / Kirliliği: Proje faaliyetleri yüzey suyu 
kirliliğine katkıda bulunacak mı - atık su deşarjının 
yaklaşık hacimleri ne olacak? Proje faaliyetleri atık 
suların su rezervuarlarında ve / veya merkezi sanitasyon 
şebekesinde / septik tankta deşarjını içeriyor mu? 

   

Biyoçeşitlilik Kaybı: Proje faaliyetleri yabancı türlerin (su 
ürünleri projeleri durumunda) tanıtımını içerecek mi? 

   

Biyoçeşitlilik Kaybı: Proje, korunan alan veya sulak 
alanların yakınında bulunan alanlarda uygulanacak mı? 

   

Doğal su ekosistemlerinin bozulması - proje faaliyetleri 
su sahalarında ve katı atık rezervuarlarında deşarjları 
içeriyor mu 

   

Yabancı otlar, zararlılar, hastalıklar: proje faaliyetleri 
yabani otların, zararlıların ve hayvan ve bitki 
hastalıklarının yayılmasına katkıda bulunacak mı? 

   

Su kütlelerinin sedimantasyonu - proje faaliyetleri 
toprak erozyonu nedeniyle su kütlelerinin 
sedimantasyonuna katkıda bulunacak mı? 

   

Sosyoekonomik Çevre 

Sosyal etkiler - proje faaliyetleri aşağıdakileri içeriyor 
mu:  
(a) iş güvenliği sorunları;  
(b) sağlık tehlikeleri;  
(c) üçüncü şahısların arazi kullanarak istem dışı arazi 
edinimi veya yerlerinden edilmesi;  
(d) gelir kaynaklarına erişim kaybı; 
 (e) fiziksel ve / veya ekonomik varlıkların kaybı; ve 
 (f) proje alanının yakınında yaşayan sakinlerin 
rahatsızlığı. 

   

Ulusal mevzuata göre proje, yerel halkın çevresel 
kaygılarını ve girdilerini dikkate almak için halkın 
katılımını gerektiriyor mu? 

   

 
Proje faaliyetleri, insan sağlığının bozulmamasını, iş 
güvenliğini ve proje alanının yakınında yaşayanların 
rahatsız etmemesini sağlayacak mı? Hayır ise, projenin 
çevresel ve sosyal etkilerini kabul edilebilir seviyelere 
indirmek için önerilen etki azaltma önlemleri 
uygulanarak mümkün müdür? 

   

 



 

 

107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 4: Sosyal Tarama Kontrol Listesi 

Aktiviteler Evet Hayır Not 

Arazi, bina (konut ve işyeri) alımı    

İşletme satın alma veya genişlemesinin 
başka evsahiplerini, kiracılarını yerinden 
etmesi 

  
Evet ise, finansmanın 
dışında bırakın 
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Aktiviteler Evet Hayır Not 

 

İnsanların veya belirli bir toplumun / 
grupların, özellikle etnik azınlıkların 
erişim kaybına neden olacak varlıkların 
iktisabı: 
-Doğal Kaynaklar 
-Geleneksel yaşam alanı 
-Geleneksel faaliyetler 
-Kamu hizmetleri  

  
Evet ise, finansmanın 
dışında bırakın 

Aşağıdakilerin riskini artırabilecek bir 
işletmenin satın alınması / veya 
genişletilmesi: 
1. Çocuk işçiliğinin kullanılması da dahil 
olmak üzere iş kanununun ve yasaların 
ihlali 
2. Etnik azınlık gruplarının proje 
alanlarında taciz edilmesi (kimlikleri, 
haysiyetleri ve geçim sistemi, kültürel 
kimlik sistemlerinin geçim kaynakları ile 
ilgili) 
3. İnsan ticareti ve zorla çalıştırma 

  
Evet ise, finansmanın 
dışında bırakın 

Seçkin alan kanunu kullanılarak arazi 
edinimi olacak mı? 

  
Evet ise, finansmanın 
dışında bırakın 

Arazi edinimi nedeniyle barınak ve konut 
arazisinde kalıcı veya geçici bir kayıp 
olacak mı? 

  
Evet ise, finansmanın 
dışında bırakın 

Arazi edinimi nedeniyle tarımsal ve diğer 
üretken varlıklarda kalıcı veya geçici bir 
kayıp olacak mı? 

  
Evet ise, finansmanın 
dışında bırakın 

Arazi edinimi nedeniyle mahsul, orman 
alanları ve sabit kıymetlerin kalıcı 
kayıpları olacak mı? 

  
Evet ise, finansmanın 
dışında bırakın 

Arazi edinimi nedeniyle işletmelerde 
kalıcı veya geçici bir kayıp olacak mı? 

  
Evet ise, finansmanın 
dışında bırakın 

Arazi edinimi nedeniyle gelir 
kaynaklarında ve geçim kaynaklarında 
kalıcı veya geçici bir kayıp olacak mı? 

  
Evet ise, finansmanın 
dışında bırakın 

Arazi veya özel mülk, müzakere edilen 
uzlaşma yoluyla veya alıcıya istekli satıcı 
aracılığıyla satın alınırsa, kiracıların veya 
kiracıların kalıcı veya geçici olarak 
kaldırılması veya yerinden edilmesi ile 
sonuçlanır mı? 

  
Evet ise, finansmanın 
dışında bırakın 
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Aktiviteler Evet Hayır Not 

Arazi veya özel mülk, müzakere edilen 
uzlaşma veya istekli alıcıya istekli satıcı 
aracılığıyla satın alınırsa, resmi olmayan 
arazi kullanıcılarının (arazi üzerinde yasal 
hakları olmayan kişiler) veya 
gecekonduların kalıcı veya geçici olarak 
kaldırılması veya yer değiştirmesi ile mi 
sonuçlanacak? 

  
Evet ise, finansmanın 
dışında bırakın 

Proje, arazi kullanımında veya yasal 
olarak belirlenmiş parklara veya korunan 
alanlara erişimde kalıcı veya geçici 
kısıtlamalar içerecek ve insanların veya 
herhangi bir topluluğun doğal kaynaklara, 
geleneksel habitatlara, ortak arazilere 
veya toplumsal tesislere erişimini 
kaybetmesine neden olacak mı? 

  
Evet ise, finansmanın 
dışında bırakın 

Proje, resmi olmayan kişilerin veya 
kullanıcıların (konut veya ekonomik) kalıcı 
veya geçici olarak kaldırılmasını 
gerektirecek hükümet arazilerini veya 
kamu arazilerini veya mülklerini 
kullanacak mı? 

  
Evet ise, finansmanın 
dışında bırakın 
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Ek 5: Çevresel ve Sosyal Tarama Sonuçları 

 
Risk kategorisi "Çok Yüksek" 
Önemli Etki, finansmanın 
dışında bırakın 

Hazırlayan: 
 

İsim ve İmza: 
 

 
Risk Kategorisi "Yüksek" 
Sınırlı veya geçici etki 

Karar: 
 

Tarih: 
 

 
Risk Kategorisi “Orta" 
Sınırlı veya geçici etki 

Onaylayan: 
 

İsim ve İmza: 
 

 
Risk Kategorisi “Düşük” 
Etkisi yok 

Karar: 
 

Tarih 
 

 

Finansman için hariç tutulan alt proje listelerinde yer alan faaliyetlere denk gelen ve 

önemli çevresel riskleri olabilecek faaliyetleri içeren alt proje başvuruları diskalifiye 

edilecektir. Aşağıdaki sorulardan birinin cevabı EVET ise, alt proje başvurusu hariç 

tutulacaktır. 

Tarama Soruları 

A. Alt Proje Yeri - Alt proje alanı aşağıdaki çevreye duyarlı alanlardan herhangi 

birinden 300 m'den az mı? 

o Kültürel miras ve tarihi mekan 
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o Yasal olarak korunan alan (çekirdek bölge veya tampon bölge, ulusal çevre 

mevzuatında tanımlanan 5 korunan alanın tümü) 

o sulak 

o Mangrov ormanları 

o Estuarine 

o Biyoçeşitliliği korumak için özel alan 

o Yerleşim alanları, okullar ve hastaneler 

B. Alt proje yürütücüsü tarafından herhangi bir azaltma önlemi önerilmeyen 

Potansiyel Önemli Çevresel Etkiler 

C. Yasaklı gübrelerin, böcek ilaçlarının / herbisitlerin veya tehlikeli maddelerin 

satın alınması ve kullanılması 

D. Ulusal düzenlemelere ve yerel bir ortama salınım potansiyelini en aza 

indirgemek için uygun bir risk değerlendirmesi veya sıkı kontrol önlemleri olmaksızın, 

istilacı yabancı türler olarak kabul edilebilecek yeni türlerin satın alınması ve 

kullanılması 

 

 

 
 
Ek 6: Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu Anahatları 

 Saha özelinde Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi, alt projeler nedeniyle ortaya 

çıkabilecek hususlara odaklanmaktadır. Birincil amacı, proje uygulamasında ortaya 

çıkabilecek olumsuz etkileri en aza indirgenebilmesini sağlayacak önlemleri 

tanımlamaktır. Analizde gereken ayrıntının kapsamı ve düzeyi, potansiyel etkilerin 

büyüklüğüne ve şiddetine bağlıdır. 

Çevresel ve sosyal etki değerlendirme raporu aşağıdaki unsurları içermelidir: 

a. Yönetici Özeti. Önemli bulguları ve önerilen eylemleri özetlemelidir. 

b. Politika, yasal ve idari çerçeve. Bu bölüm, çalışmanın yapıldığı ülkede çevre 

yönetimi için geçerli olan yasal ve düzenleyici çerçeveyi özetlemelidir. 

c. Proje Açıklaması. Projenin niteliğini ve kapsamını ve projenin yürütüleceği coğrafi, 

ekolojik, zamansal ve sosyoekonomik bağlamı açıklamalıdır. Açıklama, etkilenecek 

sosyal grupları tanımlamalı, proje sahasının bir haritasını içermeli, arazi veya varlıklar 

üzerindeki etkilerini tanımlamalı ve proje için gerekli olacak saha dışı veya destek 

tesislerini tanımlamalıdır. 
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d. Temel veri. Proje başlamadan önce beklenen önemli değişiklikleri de içeren ilgili 

fiziksel, biyolojik ve sosyal durumu açıklamalıdır. Veriler; proje tasarımı, yeri, 

uygulaması veya etki azaltma önlemleriyle ilgili olmalıdır. 

e. Çevresel ve Sosyal Etkiler. Muhtemel veya beklenen olumlu ve olumsuz etkileri 

niceliksel olarak açıklanmalıdır. Etki azaltma önlemleri belirlenmeli ve etki azaltma 

işleminden sonra kalan etkileri tahmin edilmelidir. Etkilerin tahmini ve önerilen etki 

azaltma sonuçları ile ilgili mevcut verilerin sınırları ve belirsizlikleri açıklanmalıdır. 

Mevcut verilerin kısıtlı olması ve belirsizlik nedeniyle ortaya çıkabilecek etki azaltma 

sonuçları açıklanmalıdır. 

f. Alternatiflerin Analizi. Göreli etkileri, maliyetleri ve yerel koşullara uygunluğu 

açısından "projesiz" alternatifi de dahil olmak üzere önerilen proje yeri, tasarımı ve 

işletimi ile uygulanabilir alternatifleri sistematik olarak karşılaştırılmalıdır. 

Alternatiflerin her biri için önerilen plana göre çevresel etkileri ve maliyetleri ölçülmeli 

ve karşılaştırılmalıdır. 

g. Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP). Etki azaltma gerektiren önemli etkiler 

tespit edilirse, ÇSYP yapılacak hafifletme önlemlerini tanımlar, kilit izleme 

göstergelerini ve etkin etki azaltma ve izleme için kurumsal güçlendirme ihtiyaçlarını 

belirler. 

h. Ekler. Bu bölüm aşağıdakileri içermelidir: 

(i) ESA hazırlayıcılarının listesi; 

(ii) Çalışma hazırlığında kullanılan referanslar; 

(iii) STK'lar ve etkilenen bileşenlerle kurumlar arası toplantılar ve istişarelerin 

kronolojik kaydı; 

(iv) Ana metinde tartışılan ilgili verileri rapor eden tablolar ve; 

(v) Proje için hazırlanmış gönüllü arazi bağışları listesi veya sosyal değerlendirmeler 

gibi ilişkili raporların bir listesi. 

Ek 7: Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) İçeriği ve Formatı 

Genel açıklamalar. Alt projeler için Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP), olumsuz 

çevresel etkileri önlemek veya ortadan kaldırmak için proje uygulaması sırasında 

alınacak etki azaltma, izleme ve idari önlemleri özetlemelidir. Çevresel risk içeren 

altprojeler için ÇSYP, olumsuz çevresel etkilerin etkili bir şekilde azaltılması için gerekli 

faaliyetleri özetlemenin etkili bir yolu olabilir. (Aşağıda açıklama 1'de Çevresel ve 

Sosyal Yönetim Planının açıklaması verilmiştir). 

Aşağıda Açıklama 2'de Yönetim Planı Formatı belirtilmiştir. Bu format, ÇSYP'nin 

geliştirilmesi için bir modeli temsil eder. Model, proje döngüsünü üç aşamaya 

ayırmaktadır: İnşaat, İşletme ve hizmetten alma. Her aşama için hazırlık ekibi, çevresel 
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bir değerlendirme hazırlanması bağlamında yapılan analizlere dayanarak beklenen 

önemli çevresel etkileri belirlemelidir. Her etki için etki azaltma önlemleri 

tanımlanmalı ve listelenmelidir. Tahminler, kurulum (yatırım maliyeti) ve işletme 

(değişken maliyet) tahminlerine göre azaltılan etki azaltma işlemlerinin maliyetine 

göre yapılır. ÇSYP formatı ayrıca azaltma cihazlarının ve yöntemlerinin "kurulumu" ve 

işletimi için kurumsal sorumlulukların tanımlanmasını da sağlamalıdır. 

Yüksek risk içeren alt projelerin çevresel değerlendirmesinde yer alan analizde 

tanımlanan çevresel etki azaltma uygulamalarının izlenmesine yönelik gereklilikleri, 

sorumlulukları ve maliyetleri takip etmek için bir izleme planı yararlı olabilir. Bir 

İzleme Planı formatı aşağıdaki Açıklama 3'te verilmiştir. ÇSYP gibi proje döngüsü de üç 

aşamaya bölünmüştür (inşaat, işletme ve hizmetten alma). Güvenilir bir izleme elde 

etmek için kritik olan temel bilgileri içeren bir satır içermektedir. Matrisin temel 

öğeleri şunlardır: 

 Neler izlenmektedir? 

 İzleme nerede yapılmaktadır? 

 Anlamlı karşılaştırmalar sağlamak için parametre nasıl izlenmelidir? 

 İzleme etkin ve gerekli olması için ne zaman ne sıklıkta yapılmalıdır? 

 Parametre neden izlenmektedir (bize çevresel etki hakkında ne anlatıyor)? 

Bu sorulara ek olarak, izleme (hem yatırım hem de tekrarlayan) ile ilgili maliyetleri ve 

kurumsal sorumlulukları tanımlamakta fayda vardır. 

Proje uygulaması kapsamında bir izleme planı geliştirilip uygulamaya konulduğunda, 

Proje Yönetim Birimi uygun aralıklarla raporlar talep edecek ve bulguları Dünya 

Bankası'na periyodik raporlamasına dahil edecek ve bulguları denetim görevleri 

sırasında Banka çalışanlarına sunacaktır. 
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Açıklama 1: Çevresel ve Sosyal Yönetim Planının Tanımı 

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP), potansiyel olarak önemli olumsuz çevresel 

etkileri kabul edilebilir seviyelere indirebilecek, uygulanabilir ve uygun maliyetli 

önlemleri belirlemektedir. Plan, etki azaltma önlemlerinin uygulanabilir, uygun 

maliyetli veya yeterli olmadığı durumlarda telafi edici tedbirler içermektedir. ÇSYP;  

(a) tüm beklenen önemli olumsuz çevresel etkileri (yerli halk ve mülteciler dahil) 

tanımlar ve özetler;  

(b) İlgili etki türünü ve hangi koşullar altında (örneğin sürekli veya beklenmedik 

durumlar durumunda) gerçekleştiğini, ekipman açıklamaları dahil olmak üzere teknik 

ayrıntılarıyla her etki azaltma önlemini ve uygun çalışma prosedürlerini açıklar;  

(c) bu önlemlerin olası çevresel etkilerini tahmin eder; ve  

(d) proje için gerekli olan diğer etki azaltma planlarıyla (ör. istemsiz yeniden yerleşim, 

kültürel mülkiyet için) bağlantı sağlar. 

İzleme 

Proje uygulaması sırasında çevresel izleme; projenin kilit çevresel yönleri,  projenin 

çevresel etkileri ve etki azaltma önlemlerinin etkinliği hakkında bilgi sağlar. Bu tür 

bilgiler uygulayıcı ve bankanın azaltımın başarısını proje denetiminin bir parçası olarak 

değerlendirmesini ve gerektiğinde düzeltici önlem alınmasını sağlar. Bu nedenle, ÇSYP 

izleme hedeflerini belirler ve ÇSED raporunda değerlendirilen etkilere ve ÇSYP'de 

açıklanan etki azaltma önlemlerine ilişkin bağlantılarla izleme türünü belirler. ÇSYP'nin 

izleme bölümü aşağıda belirtilen hususları sağlar: 

(a) ölçülecek parametreler, kullanılacak yöntemler, numune alma yerleri, ölçüm 

sıklığı, tespit limitleri (uygun olduğunda) dahil olmak üzere izleme önlemlerinin 

spesifik bir tanımını ve teknik ayrıntılarını, ve düzeltici faaliyetlere duyulan ihtiyacı 

işaret edecek eşiklerin tanımlar 

(b) (i) belirli hafifletici önlemleri gerektiren koşulların erken tespitini sağlar ve (ii) 

hafifletmenin ilerlemesi ve sonuçları hakkında bilgi sağlamak için prosedürleri izler ve 

raporlar. 

Kapasite Geliştirme ve Eğitim 

Çevresel proje bileşenlerinin ve etki azaltma önlemlerinin zamanında ve etkili bir 

şekilde uygulanmasını desteklemek için ÇSYP, EA'nın sahada veya ajans ve bakanlık 

düzeyinde çevresel birimlerin varlığını, rolünü ve kabiliyetini değerlendirmesine 

dayanmaktadır. Gerekirse ÇSYP, EA önerilerinin uygulanmasına izin vermek için bu tür 

birimlerin kurulmasını veya genişletilmesini ve personelin eğitimini önerir. Özel 

olarak, ÇSYP, hafifletici ve izleme tedbirlerini uygulamaktan sorumlu olan kurumsal 

düzenlemelerin belirli bir tanımını sağlar (örneğin, işletme, denetim, uygulama, 

uygulamanın izlenmesi, iyileştirici eylem, finansman, raporlama ve personel eğitimi 
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için). Uygulamadan sorumlu kurumlarda çevre yönetimi kabiliyetini güçlendirmek için, 

ÇYP'lerin çoğu aşağıdaki ek konulardan birini veya daha fazlasını kapsar: (a) teknik 

yardım programları, (b) ekipman ve malzeme alımı ve (c) organizasyonel değişiklikler. 

 

Uygulama Takvimi ve Maliyet Tahminleri 

ÇSYP her üç yönden (azaltma, izleme ve kapasite geliştirme);  

(a) genel proje uygulama planlarıyla aşamalı ve koordinasyonu gösteren, proje 

kapsamında yapılması gereken önlemler için bir uygulama programı sağlar, 

(b) ÇSYP'nin uygulanması için sabit ve değişken maliyetlerin tahminini sağlar.  

Bu rakamlar ayrıca toplam proje maliyet tablolarına entegre edilmiştir. 

ÇSYP'nin Proje ile Entegrasyonu 

Uygulayıcının projeye devam etme kararı ve Banka'nın projeyi destekleme kararı, 

kısmen ÇSYP'nin etkin bir şekilde yürütüleceği beklentisine dayanmaktadır. Sonuç 

olarak Banka, planın bireysel etki azaltma ve izleme önlemlerinin tanımında ve 

kurumsal sorumlulukların belirlenmesinde spesifik olmasını beklemektedir. ÇSYP 

projenin genel planlama, tasarım, bütçe ve uygulamasına entegre edilmelidir. Bu 

entegrasyon, planın diğer bileşenlerle birlikte fon ve denetim alması için proje içinde 

ÇSYP'nin kurulmasıyla sağlanır. 
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Açıklama 2 

Çevre Yönetim Planı Formatı 

 

Faz 

Çevres

el 

Etkisi 

Azaltm

a 

Etkisi 

Maliyet 
Kurumsal 

Sorumluluk 
Yoru

m 
Kurulu

m 

Uygulam

a 

Kurulu

m 

Uygulam

a 

İnşaat        

İşletme         

Hizmette

n Alma 
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Açıklama 3 

Çevresel İzleme Plan Formatı 

 

Phase 

Neler 

izlenmek

tedir? 

İzleme 

nerede 

yapılmak

tadır? 

Anlamlı 

karşılaştı

rmalar 

sağlamak 

için 

parametr

e nasıl 

izlenmeli

dir? 

İzleme 

etkin ve 

gerekli 

olması 

için ne 

zaman 

ne 

sıklıkta 

yapılma

lıdır? 

Paramet

re neden 

izlenme

ktedir 

(bize 

çevresel 

etki 

hakkınd

a ne 

anlatıyo

r)?? 

Maliyet 
Kurumsal 

Sorumluluk 

Kuru

lum 

İşlet

me 

Kuru

lum 

İşlet

me 

Temel          

İnşaat          

İşletm

e 
         

Hizm

etten 

Alma 
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Ek 8: Tarımsal İşleme ve Gıda Üretiminde Alt Projeler için Etkilerin, Sebeplerin, 

Sonuçların ve Etki Azaltma Önlemlerinin Değerlendirilmesinde ÇSYP'lerde Kullanılacak 

Örnekler 

1. kümes hayvanları ve işleme karşılamak 

2. Süt 

3. Bitkisel yağ işleme 

4. Sebze işleme ve konserve 

5. Un değirmenciliği 

6. Depolama 

 

Resource: Environmental, Health, and Safety Guidelines. World Bank Group, 2007. 

http: //www .ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/ Content/EnvironmentalGuidelines 
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1. Kümes Hayvanları ve Et İşleme 

Genel Potansiyel Etki: YÜKSEK (insan sağlığı tehdidi nedeniyle) 

Çevresel 
Konular/Etkiler 

Kaynaklar/ 
Nedenler 

Sonuçlar 
Gerekli Önlemler 
/ Azaltma 
Tedbirleri 

Yorum 

Toprak, yeraltı 
suyu ve yüzey 
suyu kirliliği / 
Katı organik 
atıklar ve yan 
ürünleri 

Kesim ve render 
faaliyetleri 

Kümes 
hayvanları: 
karkas 
verimi, canlı 
kuş 
ağırlığının 
ortalama% 
75'idir. 

Kümes hayvanları: 
Atma veya 
tarımsal gübre 
olarak kullanım 
için taşınana kadar 
dışkı için yeterli 
bulamaç 
depolama 
kapasitesinin 
sağlanması 
Karşılama: Kesim 
hattı boyunca ve 
hayvan yan 
ürünleri boyunca 
birbirinden kuru ve 
ayrılmış yan 
ürünleri sürekli 
olarak toplayın 
tedavi; kanamayı 
ve kan 
toplanmasını 
optimize eder; 
Hayvansal yan 
ürünler için kapalı, 
depolama, 
elleçleme ve şarj 
tesisleri kullanmak 

  

Karşılama: 
Atık 
ürünlerin ve 
kesim 
işlemlerinin 
yan ürünleri 
Sığırlardan 
elde edilen 
yan 
ürünlerin 
miktarı 
genellikle 
hayvanın 
canlı 
ağırlığının% 
50'sini ve 
PUB'lar 
için% 10 ila 
20'sini aşar. 



 

 

120 

1. Kümes Hayvanları ve Et İşleme 

Genel Potansiyel Etki: YÜKSEK (insan sağlığı tehdidi nedeniyle) 

Çevresel 
Konular/Etkiler 

Kaynaklar/ 
Nedenler 

Sonuçlar 
Gerekli Önlemler 
/ Azaltma 
Tedbirleri 

Yorum 

Özel Risk 
Malzemeleri 

Hayvan ve kuş 
hastalıkları 

        

Kuşlar: Yüksek 
Patojenik Kuş 
Gribi (HPAI) 

Kesimhaneye 
teslim edilen kuş 
gruplarının Yüksek 
Patojenik Kuş Gribi 
(HPAI) ile enfekte 
olduğundan 
şüphelenilmektedir. 

Diğer kuşlar 
ve insan 
hastalıkları. 

Kümes hayvanları: 
Sağlıklı kuşlarla 
temastan 
kaçınmak için 
kuşlar ayrı 
saklanmalıdır 

  

- HPAI, varışta ölü 
sıklığı anormal 
derecede yüksek 
olduğunda ve 
diğer 
semptomlarla 
bağlantılı 
olduğunda 
şüphelenilmelidir 

HPAI onaylanırsa, 
ölü kuşların tüm 
karkası yüksek 
riskli malzeme 
olarak kullanılmalı 
ve güvenli bir 
şekilde bir işleme 
tesisine 
taşınmalıdır. 

Hayvancılık: 
sığır 
süngerimsi 
ensefalopati 
(BSE), vb. 

    

- Kesimhane 
temizlenmeli ve 
dezenfekte 
edilmeli ve 
minimum 24 
saatlik çalışma 
kapatması 
uygulanmalıdır. 

  

Hayvancılık: 
ayrılmalı ve arıtma 
ve nihai bertaraf 
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1. Kümes Hayvanları ve Et İşleme 

Genel Potansiyel Etki: YÜKSEK (insan sağlığı tehdidi nedeniyle) 

Çevresel 
Konular/Etkiler 

Kaynaklar/ 
Nedenler 

Sonuçlar 
Gerekli Önlemler 
/ Azaltma 
Tedbirleri 

Yorum 

için ayrı tesislere 
taşınmalıdır. 

- Özel Risk 
Malzemesi olarak 
muamele edilen 
bir hayvanın 
dokuları, asgari 
850 derece gaz 
sıcaklığı ile 
yakılarak imha 
edilmelidir; 

-  Veteriner 
muayenesi ile 
onaylanmayan 
hayvanların 
toplanması ve 
saha dışı 
renderleme için 
kesimhane 
tarafından 
gönderilen hayvan 
malzemelerinden 
ayrılması 

Toprak ve su 
kirliliği / 
Çamur Arıtımı 
ve Bertarafı 

Kümes hayvanları 
ve et işleme 
operatörleri 

Yüzey suyu, 
yeraltı suyu 
ve toprak 
kirliliği 

Kümes 

  

- Yüksek kaliteli, 
düşük riskli yan 
ürünlerin yeniden 
kullanımı; 

- Biyogaz üretimi 
için 
kullanılamıyorsa 
katı atık 
sahalarındaki 
yağların bertaraf 
edilmesi 

Hayvancılık: 

-Yüksek kaliteli 
yan ürünlerin 
imalatında 
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1. Kümes Hayvanları ve Et İşleme 

Genel Potansiyel Etki: YÜKSEK (insan sağlığı tehdidi nedeniyle) 

Çevresel 
Konular/Etkiler 

Kaynaklar/ 
Nedenler 

Sonuçlar 
Gerekli Önlemler 
/ Azaltma 
Tedbirleri 

Yorum 

(örneğin evcil 
hayvan yemi veya 
üretim için teknik 
yağ) ön işlemden 
ayrılabilen 
malzemeleri 
yeniden 
kullanmak; 

-Başka 
alternatifler 
mümkün değilse, 
katı atık sahalarına 
yağ atılması 

Yüzey ve 
yeraltı suyu 
kirliliği / Atıksu 

Kümes hayvanı 
işleme faaliyetleri / 
Süreç faaliyetlerini 
karşılama 

Kümes 
Hayvanları 
ve Buluşma 

Kümes Hayvanları 

  

Yüksek 
oranda 
organik 
madde, 
azot, fosfor, 
kimyasal 
kalıntı, 
patojen 
içeren 
atıklar 

- Geri dönüşüm 
için ayrı olarak 
toplanacak 
organik 
malzemeler; 
  - Hayvansal yan 
ürün saklama 
kaplarından 
sızıntının 
önlenmesi; 

  

- Atık su akışından 
ziyade kan tankına 
nakil için kan 
toplamak amacıyla 
damlayan 
tepsilerin 
kullanılması; 

  

Uygun tank ve 
ekipman 
temizleme 
prosedürlerinin 
uygulanması 
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1. Kümes Hayvanları ve Et İşleme 

Genel Potansiyel Etki: YÜKSEK (insan sağlığı tehdidi nedeniyle) 

Çevresel 
Konular/Etkiler 

Kaynaklar/ 
Nedenler 

Sonuçlar 
Gerekli Önlemler 
/ Azaltma 
Tedbirleri 

Yorum 

  

- Çevreye veya atık 
su arıtma 
proseslerine ve 
tarımsal uygulama 
için çamur 
kalitesine olumsuz 
etkisi olmayan 
temizlik maddeleri 
ve uygulama 
oranlarının 
seçilmesi 

  Buluşma: 

  

- Katı atıkların atık 
su akımına 
girmeden önce 
giderilmesine 
öncelik verin; 

  

 - Gıda, yem veya 
ilaç endüstrisinde 
kullanmak için kan 
alın; 

  

- Özellikle gübre 
depolama 
alanlarından su 
yollarına doğrudan 
akımı önleyin. 

Su Tüketimi 
Kümes hayvanları 
ve tanışma işlemleri 

Su 
kaynakları 
üzerindeki 
stres 

- Gıda güvenliğini 
tehlikeye atmadan 
durulama ve 
soğutma için su 
tüketimini 
optimize etmek; 

  
-Su ile 
temizlemeden 
önce kuru 
temizleme işlem 
alanlarını 
hazırlayın 

Hava kirliliği / 
emisyon 

Kümes hayvanları 
ve et işleme 

  Kümes hayvanları:   
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1. Kümes Hayvanları ve Et İşleme 

Genel Potansiyel Etki: YÜKSEK (insan sağlığı tehdidi nedeniyle) 

Çevresel 
Konular/Etkiler 

Kaynaklar/ 
Nedenler 

Sonuçlar 
Gerekli Önlemler 
/ Azaltma 
Tedbirleri 

Yorum 

Koku     

-Yerel olarak dışkı 
maddesini ve ölü 
kuşları 
temizleyerek canlı 
canlı kuş işleme 
alanlarının bakımı; 

  

- Soğuk, kapalı, iyi 
havalandırılan bir 
alanda ham 
karkas, atık ve yan 
ürünlerin 
envanterini 
azaltmak ve 
depolamayı kısa 
sürede en aza 
indirmek. 

Ölü kuşlar, atıklar 
ve yan ürünler 
mümkünse açık 
alanlarda 
depolanmamalıdır. 

  

Et: yakma, 
haşlanma, ahır 

Et: Koku 
sıklıkla 
olabilir 

Et: 

  

yaş, atıksu arıtımı 
en önemli 
şekli 

-Yeni konumu 
düşünün 

  

komşulara uygun 
mesafeleri ve 
kokuların 
yayılmasını dikkate 
alarak hava kirliliği 
tesislerinin 
oluşturulması; 

    

Koku üreten 
biyolojik süreçleri 
durdurmak için 
organik materyali 
işlemeden önce 
pastörize edin; 
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1. Kümes Hayvanları ve Et İşleme 

Genel Potansiyel Etki: YÜKSEK (insan sağlığı tehdidi nedeniyle) 

Çevresel 
Konular/Etkiler 

Kaynaklar/ 
Nedenler 

Sonuçlar 
Gerekli Önlemler 
/ Azaltma 
Tedbirleri 

Yorum 

      

- çiftlik 
hayvanlarını 
zamanında 
temizleyin; 

  

      
- Yağ tuzaklarını 
sık sık boşaltın ve 
temizleyin 

  

Toz     

Et: 

  

-hayvancılık 
alanlarında yeterli 
nem seviyesini 
temizleyin ve 
koruyun; 

Açıkta kalan 
toprak yüzeyleri 
olan yüzey 
alanlarını en aza 
indirgeyerek ve 
rüzgar türbülansını 
en aza indirgemek 
için çit dikerek 
kaçak tozu azaltın. 

Enerji Tüketimi 

Proses 
uygulamaları için 
suyun ısıtılması ve 
buhar üretilmesi, 
mekanik ve 
elektrikli 
ekipmanların, 
soğutma ve hava 
kompresörlerinin 
temizlenmesi ve 
çalıştırılması 

Doğal 
kaynaklar 
üzerindeki 
stres 

Kümes Hayvanları 
ve Et: 

  

- Su seviyelerinin 
kontrolü ve suyun 
devridaimi; 

- Soğutma odası / 
alanları ve 
kapılarının 
yalıtılmasıyla 
soğutma 
verimliliğinin 
artırılması; 
otomatik kapı 
kapatma 
mekanizmasının 
montajı vb. 

Tam Etki Azaltma Varsayıldığında Olası Kalıntı Etkisi: DÜŞÜK 
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2. Süt Ürünleri 

Genel Potansiyel Etki: YÜKSEK (öncelikle insan sağlığı tehdidi nedeniyle) 

Çevresel 
Konular/Etki
ler 

Kaynaklar/ 
Nedenler 

Sonuçlar 
Gerekli 
Önlemler / 
Azaltma 
Tedbirleri 

Yorum 

Yüzey suyu 

kirliliğine / 

Atıksuya 

katkı 

Süt katıları 

(örneğin 

protein, yağ, 

karbonhidratl

ar ve laktoz) , 

Peynir 

sırasında 

tuzlama 

faaliyetleri 

Önemli organik 

içerik, yüksek 

tuzluluk 

seviyeleri; 

diğer 

kirleticiler: 

asitler, alkaliler 

ve deterjanlar 

vb. yanı sıra 

patojenik 

mikroorganizm

alar ve virüsler 

Atık suyun 

kirlenmesini 

önlemek için: 

  

-Süt, ürün ve 

yan ürün 

kayıplarından 

kaçının; 

-Atık 

malzemelerin 

atıksu drenaj 

sistemine 

girmesini 

azaltmak veya 

önlemek için 

ızgaralar takın; 

-En az çevresel 

etki ve daha 

sonraki atık su 

arıtma 

proseslerine 

uyumluluk ile 

onaylanmış 

kimyasallar ve / 

veya deterjanlar 

kullanarak tesis 

temizleme 

sistemleri için 

en iyi uygulama 

yöntemlerini 

benimsemek 

Toprak, 

yeraltı suyu 

ve yüzey 

suyu kirliliği 

/ Katı Atık 

Üretim 

Süreçleri 

Uygunsuz 

ürünler ve ürün 

kayıpları, 

şebeke ve filtre 

artıkları, 

santrifüjlü 

separatörlerden 

gelen çamur ve 

atık su arıtımı 

ve ambalaj 

atıkları 

-Mümkün olan 

yerlerde ve 

sıhhi şartlara 

tabi olarak, katı 

proses atığı ve 

uygun olmayan 

ürünleri ayırın; 
  -Ürün ve 

ambalaj - 

malzeme 

israfını önlemek 

için ürün dolum 

ve paketleme 

ekipmanını 

optimize edin; 
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2. Süt Ürünleri 

Genel Potansiyel Etki: YÜKSEK (öncelikle insan sağlığı tehdidi nedeniyle) 

Çevresel 
Konular/Etki
ler 

Kaynaklar/ 
Nedenler 

Sonuçlar 
Gerekli 
Önlemler / 
Azaltma 
Tedbirleri 

Yorum 

-Atık hacmini 

azaltmak için 

ambalaj 

malzemesinin 

tasarımını 

optimize edin - 

Ambalaj 

kesimlerinden 

kaynaklanan 

plastik atıklar 

yeniden 

kullanılabilir 

veya saha dışı 

geri dönüşüm 

veya bertaraf 

için plastik atık 

olarak 

sınıflandırılmalı

dır. 

Hava 

Kirliliği / 

Hava 

Emisyonları 

 

Süt işleme 

faaliyetleri 

 

Sprey kurutma 

sistemlerinden 

ve ürünün 

torbalanmasınd

an çıkan egzoz 

havasındaki 

ince süt tozu 

artıkları 

 

Kuru toz tutma 

sistemleri (örn. 

Siklonlar veya 

torba filtreler) 

ile donatılmış 

egzoz 

havalandırması

nın kurulması - 

Atık su arıtma 

tesisleri, 

beklenen atık su 

yükü için uygun 

şekilde 

tasarlanmış ve 

muhafaza 

edilmiştir; 

  

Toz 

Süt işleme 

tesisleri, süt 

tankerlerinin 

ve depolama 

silolarının 

doldurulması 

/ 

boşaltılmasın

dan 

kaynaklanan 

kaçak koku 

emisyonlarını

n yanı sıra, 

sahadaki atık 

su arıtma 

tesisleriyle de 

ilgilidir. 

- Tüm çalışma 

ve depolama 

alanlarını temiz 

tutun; 
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2. Süt Ürünleri 

Genel Potansiyel Etki: YÜKSEK (öncelikle insan sağlığı tehdidi nedeniyle) 

Çevresel 
Konular/Etki
ler 

Kaynaklar/ 
Nedenler 

Sonuçlar 
Gerekli 
Önlemler / 
Azaltma 
Tedbirleri 

Yorum 

Koku   

- Yağ tutucuyu 

sık sık boşaltın 

ve temizleyin 

(örn. Günlük 

boşalma ve 

haftalık 

temizlik); -Atık 

ve yan ürün 

stoklarını en aza 

indirin ve 

soğuk, kapalı ve 

iyi 

havalandırılmış 

odalarda kısa 

süre saklayın 

Enerji 

Tüketimi 

Süt işleme 

tesisleri 

önemli 

miktarda 

enerji tüketir 

Doğal 

kaynaklar 

üzerindeki stres 

-Aşağıdaki ısı 

kaybını azaltın: 

Enerji 

gereksinimleri

nin yaklaşık% 

80'i, sıcak su 

üretmek ve 

buhar 

üretmek, yani 

termal 

kullanımlar 

içindir. 

- Kesikli yerine 

pastörizatör 

kullanmak; 

- Kısmen 

homojenleştirici 

süt 

      

ısı 

değiştiricilerini

n boyutunu 

azaltmak; 

Proses 

uygulamaları 

(örn. 

Pastörizasyon, 

buharlaşma ve 

süt kurutma) 

ve temizleme 

amaçları. 

Kalan% 20, 

işleme 

makineleri, 

soğutma, 

havalandırma 

ve aydınlatma 

için elektrik 

olarak 

kullanılır 

- Soğutma 

verimliliğini 

artırın 

Tam Etki Azaltma Varsayıldığında Olası Kalıntı Etkisi: YOK 
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3. Bitkisel Yağ İşleme  

Genel Potansiyel Etki: DÜŞÜK 

Çevresel 
Konular/Etkile
r 

Kaynaklar/ 
Nedenler 

Sonuçlar 
Gerekli Önlemler 
/ Azaltma 
Tedbirleri 

Yorum 

Toprak, yeraltı 

suyu ve yüzey 

suyu kirliliği / 

Katı atık ve 

yan ürünler 

Bitkisel yağ işleme 

faaliyetleri, önemli 

miktarlarda organik 

katı atık ve yan ürün 

üretir. 

  

- Sahadaki atıksu 

arıtımından 

kaynaklanan 

kirlenmemiş 

çamur ve atık 

suları tarımsal 

uygulamalarda 

gübre olarak 

kullanmak; 

Üretilen 

atık 

miktarı 

hammad

delerin 

kalitesine 

ve atılan 

malzeme

lerin 

ticari 

olarak 

uygun 

yan 

ürünlere 

dönüştür

ülmesine 

veya 

kullanılm

asına 

bağlıdır. 

Bitkisel yağ üretim 

işleminden elde 

edilen diğer katı 

atıklar arasında 

sabun stoku ve ham 

petrolün kimyasal 

rafine edilmesinden 

kullanılmış asitler; 

diş etleri, metaller ve 

pigmentler içeren 

beyazlatılmış toprak; 

rafine edilmiş 

yemeklik yağların 

buharla 

damıtılmasından 

gelen koku giderici 

damıtık; degumming 

kaynaklı zamk; ve 

sertleştirme 

işleminden 

kullanılmış 

katalizörler ve 

filtreleme 

yardımcısı  

- Kirlenmiş 

çamuru, düzenli 

depolama 

sahasındaki atık 

su arıtmasından ya 

da yakarak imha 

edin. 

- Daha iyi üretim 

kontrolü ile ürün 

kayıplarını azaltın 

(örneğin, 

yenilebilir 

malzemeler 

üzerinde küf 

oluşumundan 

kaynaklanan ürün 

kayıplarını 

önlemek için hava 

nemini izleyin ve 

ayarlayın) 

Yüzey suyu 

kirliliğine / 

Atıksuya katkı 

Yağ yıkama ve 

nötralizasyon 
  

-Yüksek BOİ ve 

KOİ yağlarını 

ayırmak için 

emülsiyon kırma 

tekniklerini 

kullanın. 

  

    atık sular;   
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3. Bitkisel Yağ İşleme  

Genel Potansiyel Etki: DÜŞÜK 

Çevresel 
Konular/Etkile
r 

Kaynaklar/ 
Nedenler 

Sonuçlar 
Gerekli Önlemler 
/ Azaltma 
Tedbirleri 

Yorum 

askıda katı madde, 

organik azot, sıvı ve 

katı yağ içerir ve 

hammaddelerin 

işlenmesinden 

kaynaklanan pestisit 

kalıntıları içerebilir 

Üretim alanındaki 

kanalizasyonları 

örtmek ve katı 

atıkların ve 

konsantre sıvıların 

atık su akışına 

girmesini önlemek 

için ızgaralar 

kullanın; 

- Proses 

ekipmanına 

uygulanan 

temizlik işlemiyle 

problem tipine 

uygun 

dezenfeksiyon 

kimyasallarını 

seçin; 

- Temizlik 

kimyasallarını 

doğru doz ve 

uygulama ile 

uygulayın; 

-Mümkün 

olduğunda, 

degumming'de 

fosforik asidi 

sitrik asit ile 

değiştirin 

Su Tüketimi 

Bitkisel yağ tesisleri, 

ham petrol üretimi 

(soğutma suyu), 

kimyasal 

nötralizasyon 

işlemleri ve 

müteakip yıkama ve 

koku giderme için 

önemli miktarda su 

gerektirir. 

Su 

kaynaklar

ı 

üzerindek

i stres 

- Ekonomik olarak 

uygun olduğunda, 

su tüketimini 

azaltmak için 

kimyasal arıtma 

yerine fiziksel 

arıtma kullanmayı 

düşünün; 
  

- Kondensi ısıtma 

işlemlerinden 

kurtarın ve tekrar 

kullanın; 

- Soğutma suyu 

devresini kapatın 

ve soğutma 

sularını tekrar 

sirküle edin 
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3. Bitkisel Yağ İşleme  

Genel Potansiyel Etki: DÜŞÜK 

Çevresel 
Konular/Etkile
r 

Kaynaklar/ 
Nedenler 

Sonuçlar 
Gerekli Önlemler 
/ Azaltma 
Tedbirleri 

Yorum 

Hava kirliliği / 

Hava 

Emisyonları  

Partikül madde 

Bitkisel yağ işleme 

Toz: - temizlik, 

eleme ve kırma dahil 

olmak üzere 

hammaddelerin 

işlenmesinden 
NOx, 

SOx, 

PM, 

uçucu 

organik 

bileşikler 

(VOC'lar

) ve sera 

gazları 

(CO ve 

CO2) 

gibi 

yanma 

yan 

ürünleri 

Tozu önlemek ve 

kontrol etmek 

için: 

  

Uçucu organik 

bileşikler 

Normalde hekzan 

olan yağ 

ekstraksiyon 

solventlerinin 

kullanımı 

- Kaçak toz 

emisyonlarını 

azaltmak için 

temizleme, eleme 

ve kırma 

ekipmanlarının 

uygun şekilde 

bakımını sağlayın; 

    

- Kostik, alkali 

veya ozon yıkama 

sistemiyle koku 

emisyonlarını 

azaltın 

    

VOC'leri önlemek 

ve kontrol etmek 

için: - 

    

- Verimli 

iyileşmenin 

sağlanması 

(VOC) Egzoz 

Gazları 
    

yağın 

ekstraktörden 

damıtılmasıyla 

çözücü; 

  

- Yönetim 

stratejisi enerji 

talebinde bir 

azalma olmalı, 

daha temiz yakıt 

kullanımı teşvik 

edilmesi; 

- Gerektiğinde 

emisyon 

kontrollerinin 

uygulanması vb. 
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3. Bitkisel Yağ İşleme  

Genel Potansiyel Etki: DÜŞÜK 

Çevresel 
Konular/Etkile
r 

Kaynaklar/ 
Nedenler 

Sonuçlar 
Gerekli Önlemler 
/ Azaltma 
Tedbirleri 

Yorum 

Su ve enerji 

tüketimi 

Proses uygulamaları 

(özellikle sabun 

yarma ve koku 

giderme için) ve 

ısıtma işlemleri için 

suyun ısıtılması ve 

buhar üretilmesi 

Su ve 

diğer 

doğal 

kaynaklar 

üzerindek

i stres 

Enerji ve su 

tasarrufu 

teknolojilerini ve 

makinelerini 

kullanmak 

  

Hastalık 

Soğuk preslenmiş 

yağ, yüksek 

miktarda yağ asitleri 

ve böcek ilacı 

kalıntıları içerir. 

Düşük 

işgücü 

verimliliğ

i ve geliri 

sağlayan 

şiddetli 

hastalıkla

r 

Alternatif 

presleme işlemi 

kullanın 

  

Yaralanmalar Açık makineler 

Verimlili

k, iş günü 

ve gelir 

kaybı. 

Güvenlik 

talimatları; uygun 

olan yerlerde 

güvenlik 

kıyafetleri (ör. 

baretler); tüm 

makinelerde 

koruyucu 

muhafazalar. 

  

Tam Etki Azaltma Varsayıldığında Olası Kalıntı Etkisi: YOK 

 

4. Sebze İşleme ve Konserve 

Genel Potansiyel Etki: DÜŞÜK 

Çevresel 
Konular/Etkiler 

Kaynaklar/ 
Nedenler 

Sonuçlar 
Gerekli 
Önlemler / 
Azaltma 
Tedbirleri 

Yorum 

Su Kirliliği 

Sebze ve 

meyvelerden 

gelen 

artıkların 

yüzey 

sularına 

dökülmesine 

izin verilir. 

Su 

ekosistemlerinde 

hasar (çözünmüş 

oksijenin 

tükenmesine 

neden olan 

yüksek organik). 

Kompost 

bitkisel 

atıklar. 
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Toprak, yeraltı suyu 

ve yüzey suyu kirliliği 

/ Katı atıklar 

Hammadde, 

konserve 

malzeme 

hurdası, vb. 

  

Metalleri 

metal 

işlemciye geri 

dönüştürün. 

  

Hastalıklar 

Konserve 

kutu dikişleri 

için kurşun 

lehim 

kullanılır 

Kanserojen olan 

kurşun (Pb) 

insanlarda 

birikimlidir 

Lehimleme 

için kalay 

(Sn) kullanın 

veya diğer 

uygun 

sızdırmazlık 

yöntemlerini 

kullanın. 

  

Yaralanmalar 
Açık 

makineler 

İşgücü 

verimliliğinde 

ve gelirinde 

kayıp 

Güvenlik 

talimatları; 

uygun olan 

yerlerde 

güvenlik 

kıyafetleri 

(ör. baretler); 

tüm 

makinelerde 

koruyucu 

muhafazalar. 

  

Tam Etki Azaltma Varsayıldığında Kalan Etki: YOK; Risk: DÜŞÜK 
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5. Un Değirmenciliği 

Genel Potansiyel Etki: DÜŞÜK 

Çevresel 
Konular/Etkiler 

Kaynaklar/ 
Nedenler 

Sonuçlar 
Gerekli Önlemler / 
Azaltma Tedbirleri 

Yorum 

Toprak ve su 

kirliliği / Katı 

atıklar 

Belediye atık 

toplama 

alanına 

dökülmüş 

öğütmeden 

kalan buğday 

kabuğu 

  

Kepeği kurtar; 

Hayvan yemi için 

kullanın 

  

yaralanmalar 
Açık 

makineler. 

İşgücü 

verimliliği 

ve geliri 

kaybı 

Güvenlik talimatları; 

uygun olan yerlerde 

güvenlik kıyafetleri 

(ör. baretler); tüm 

makinelerde 

koruyucu 

muhafazalar. 

  

Hastalık Un tozu 
Solunum 

tahrişi 

İşçilere maske 

sağlayın 
  

Tam Etki Azaltma Varsayıldığında Kalan Etki: YOK; Risk: DÜŞÜK 

 

 

6. Depolama 

Genel Potansiyel Etki: DÜŞÜK 

Potansiyel Etkiler Nedenler Sonuçlar 
Gerekli 
Önlemler / 
Azaltma 
Tedbirleri 

Sadece oturma, inşaat ve hizmetten çıkarma aşamalarında olanlar. 

Tam Etki Azaltma Varsayıldığında Kalan Etki: YOK; Risk: DÜŞÜK 
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Ek 9. Örnek Şikayet Formu ve Şikayet Kapanışı Formu 

Şikayet Formu 

Şikayeti Alan Kişi  Tarih: 

Ünvan:  

Şikayet Hakkında Bilgi Şikayeti Alma Yöntemi 

(Şikayetçi anonim kalmak istiyorsa bu bölüm 

doldurulmaz) 

 

İsim - Soyisim  Tel □ 

Tel  Bilgilendirme Toplantısı □ 

Adres  Ofise Başvuru □ 

İl  Mail/e-mail □ 

İmza  Saha Ziyareti □ 

Diğer: 

……………………………….. 

□ 

Şikayet Detayı  
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ŞİKAYET KAPANIŞ FORMU 

ŞİKAYET DEĞERLENDİRME 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Düzeltme Gerekliliği □ EVET □ HAYIR 

 

Davayı kapatmanız 

gerekiyorsa lütfen 

işlemi açıklayın 

 

SONUÇ 

 

 

 

 

KAPANIŞ 

Bu bölüm, düzeltici faaliyet veya dosya kapatıldığında şikayetçi ve şikayet 

değerlendirme komitesi tarafından doldurulacak ve imzalanacaktır. (Şikayet 



 

 

138 

sahibinin imzasını almak yerine, dosyanın kapatıldığını doğrulamak için forma 

makbuz veya diğer ek belgeler eklenebilir.) 

Sorumlu Kişi Şikayetçi 

İSİM – SOYİSİM 

 

 

 

Tarih ve İmza 

İSİM - SOYİSİM 

 

 

 

Tarih ve İmza 

 

Ek 11: Entegre Zararlılarla Mücadele Prensipleri  

Zararlılarla mücadelenin temel amacı, ekonomik olarak zarar verici bir eşik değerinde 

kalacak şekilde mahsullerin üretimini olumsuz etkileyebilecek zararlı ve hastalıkları 

yönetmektir. Pestisitler insan maruziyetini ve sağlık tehlikelerini azaltmak, saha dışı 

arazi veya su ortamlarına göçlerini önlemek ve faydalı türlerin yok edilmesi ve pestisit 

direncinin geliştirilmesi gibi ekolojik etkilerden kaçınmak için yönetilmelidir. Entegre 

Zararlı Yönetim Planının (PMP) amacı Entegre Zararlı Yönetimi'nin (IPM) kullanımını 

teşvik etmek ve kolaylaştırmaktır. IPM, minimum çevresel kirlilik ile etkili ve ekonomik 

olarak verimli haşere yönetimi sağlamak için hem kimyasal hem de kimyasal olmayan 

kontrol tekniklerinin akıllıca kullanılmasından oluşur. IPM bu nedenle aşağıdakilerin 

kullanımını içerebilir:  

a) Mekanik ve Fiziksel Kontrol;  

b) Kültürel Kontrol;  

c) Biyolojik Kontrol ve  

d) rasyonel Kimyasal Kontrol.  

IPM kimyasal olmayan stratejilerin kullanımını vurgulasa da, kimyasal kontrol diğer 

yöntemlerle birlikte kullanılan bir seçenek olabilir. Entegre zararlı yönetimi stratejileri, 

kontrol ihtiyacını belirlemek ve yönetim çabalarının etkinliğini izlemek için sürveyansa 

bağlıdır. 

Pestisit Uygulamalarına Alternatifler. Pestisitlere aşağıdaki alternatifler 

düşünülmelidir: 

Toprak ekosistemindeki zararlı ve yabancı otların varlığını azaltmak için bitkilerin 

dönüşümlü kullanılması; 

Zararlılara dayanıklı mahsul çeşitlerinin kullanılması; 
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Mekanik yabancı ot kontrolü ve / veya termal yabancı ot kullanılması; 

Zararlıların biyolojik kontrolünü gerçekleştirmek için böcekler, kuşlar ve mikrobiyal 

aktörler gibi faydalı organizmaların desteklenmesi ve kullanılması; 

Zararlıların doğal düşmanlarını, yuvalama alanları için çalılar ve zararlı yırtıcıları 

barındırabilecek diğer orijinal bitki örtüsü gibi uygun bir yaşam alanı sağlayarak ve 

geniş spektrumlu böcek ilaçlarının kullanımından kaçınarak korunması; 

Bitki örtüsünü yönetmek için hayvanların kullanılması; 

Zararlıları öldürmek, yer değiştirmek veya püskürtmek için elle çıkarma, tuzaklar, 

bariyerler, ışık ve ses gibi mekanik kontroller kullanılması 

Pestisit Uygulaması. Pestisit uygulaması gerektiğinde, kullanıcıların aşağıdaki işlemleri 

yapması önerilmektedir: 

Personelin böcek ilacı uygulama konusunda eğitilmesi ve personelin gerekli 

sertifikaları aldığından emin olunması 

Etki kaybı olmadan pestisit uygulamasının azaltılmış oranını kullanma hakkındaki 

yayınlanmış raporların yanı sıra üreticinin tavsiye edilen maksimum doz veya tedavi 

hakkındaki talimatlarını gözden geçirin ve uygulayın ve minimum etkili dozu 

uygulayın; 

Tavsiye edilen maksimum doz veya tedavi hakkında üreticinin talimatlarının 

incelenmesi ve uygulanması 

Etkisini maksimum seviyede tutup yayınlanmış raporlara göre minimum miktarda 

kullanılması 

Rutin "takvim tabanlı" uygulamalardan kaçınılması ve pestisitlerin yalnızca saha 

gözlemleri, hava durumu verilerine (örn. Uygun sıcaklık, düşük rüzgar, vb.) göre 

kullanılması, 

Özellikle sertifikasız, eğitimsiz veya yeterli donanıma sahip olmayan kullanıcılar 

tarafından kullanılan tehlikeli böcek ilaçlarının kullanılmasından kaçınılmalıdır: 

Dünya Sağlık Örgütü Zararlılık Sınıfları 1a ve 1b'ye Göre Önerilen Pestisit 

Sınıflandırması kapsamına giren pestisitlerden hemen hemen tüm durumlarda 

kullanılmaktan kaçınılmalıdır. Sadece başka alternatifler olmadığında sertifikalı 

personel tarafından yasalara uygun bir şekilde kullanılmalıdır.  

Sözleşmede belirtilen koşullar ve uluslararası yasaklara veya aşamalı çıkışlara tabi 

olanlar hariç, Stockholm Sözleşmesinin A ve B Eklerinde listelenen böcek ilaçları 

kullanılmamalıdır; 
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Sadece lisans altında üretilen ve uygun otorite tarafından ve Gıda ve Tarım 

Örgütü'nün (FAO’n) Pestisitlerin Dağıtımı ve Kullanımı ile ilgili Uluslararası Davranış 

Kurallarına uygun olarak tescilli ve onaylanan böcek ilaçlarını kullanın; 

Yalnızca FAO’nun Pestisitler için İyi Etiketleme Uygulamaları için Gözden Geçirilmiş 

Kılavuzları gibi uluslararası standartlara ve normlara uygun olarak etiketlenmiş böcek 

ilaçlarını kullanın; 

IPM programında belirtildiği gibi belirli şartlarda istem dışı kaymayı veya akışı 

azaltmak için tasarlanmış uygulama teknolojilerini ve uygulamalarını seçin; 

Pestisit uygulama ekipmanını üreticinin önerilerine göre koruyun ve kalibre edin. 

Kullanıldığı ülkede kayıtlı olan uygulama ekipmanını kullanın; 

Su kaynaklarının korunmasına yardımcı olmak için su kaynakları, nehirler, akarsular, 

göletler, göller ve hendekler boyunca işlenmemiş tampon bölgeler veya şeritler 

oluşturun; 

Yerel çevre sorunları ve tehditleriyle bağlantılı böcek ilaçlarını kullanmaktan kaçının. 

Ulusal pestisit kayıt listesine de uyulmalıdır. 

Pestisit Kullanımı ve Depolanması. Pestisitlerin transferi, karıştırılması ve depolanması 

sırasında kazara dökülmeler nedeniyle toprakların, yeraltı sularının veya yüzey suyu 

kaynaklarının kirlenmesi, tehlikeli maddelerin depolanması ve elleçleme önerileri 

izlenerek önlenmelidir. Bunlar: 

Pestisitleri orijinal ambalajlarında, yetkili kişilerle sınırlı erişimle, işaretlerle 

kilitlenebilen ve uygun şekilde tanımlanabilen özel, kuru, serin, dondan arındırılmış ve 

iyi havalandırılmış bir yerde saklayın. Depo odası ayrıca döküntü toplama önlemleri ile 

tasarlanmalı ve toprak ve su kaynaklarının kontaminasyon potansiyeli dikkate alınarak 

oturtulmalıdır; 

Pestisitlerin karıştırılması ve transferi, bu amaç için tasarlanmış ve tahsis edilmiş 

kaplar kullanılarak, havalandırılmış ve iyi aydınlatılmış alanlarda eğitimli personel 

tarafından gerçekleştirilmelidir. 

Kaplar başka bir amaçla kullanılmamalıdır (örn. İçme suyu). Kirlenmiş konteynerler 

tehlikeli atık olarak kullanılmalı ve tehlikeli atık sahaları için özel olarak belirlenmiş 

yerlere atılmalıdır. İdeal olarak, pestisitlerle kontamine olmuş kapların atılması, FAO 

yönergelerine ve üreticinin talimatlarına uygun olarak yapılmalıdır; 

İhtiyaçtan daha fazla pestisit satın almayın ve saklayın ve pestisitlerin modası 

geçmemesi için “ilk giren ilk çıkar” ilkesini kullanarak stoğu döndürün. Ek olarak, eski 

pestisitlerin kullanımından her durumda kaçınılmalıdır; tüm eski stokların muhafazası, 

depolanması ve nihai imhasına yönelik tedbirleri içeren bir yönetim planı FAO'nun 
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kılavuz ilkelerine uygun olarak ve Stockholm, Rotterdam ve Basel Sözleşmeleri 

kapsamındaki ülke taahhütlerine uygun olarak hazırlanmalıdır. 

Durulama suyunu tekrar kullanım için temizlik ekipmanından toplayın (aynı 

pestisitlerin uygulama için kullanılan konsantrasyonlara seyreltilmesi gibi); 

Pestisit uygulaması sırasında giyilen koruyucu giysilerin ya çevreye karşı sorumlu bir 

şekilde temizlendiğinden ya da atıldığından emin olun 

Pestisit kullanımı ve etkinlik kayıtları tutulmalıdır.
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