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Terimler 
Şikayet Mekanizması, şikayetleri ve iyileştirme önerilerini zamanında alan ve bunlara göre hareket eden ve bir 

projeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan endişe ve şikayetlerin çözümünü kolaylaştıran erişilebilir ve kapsayıcı bir 

sistem, süreç veya prosedürdür
1
. 

Uygulayıcı Kurum, Projenin genel sorumluluğunu üstlenecek olan Tarım ve Orman Bakanlığını ifade etmektedir.  

Proje, Türkiye’deki İklim Dostu Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyümeyi ifade etmektedir.  

Proje Uygulama Birimleri (PUB), çevresel ve sosyal planların hazırlanması ve uygulanması dahil olmak üzere 

projenin uygulanmasından sorumlu olacak Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nü (TRGM), Bitki Üretim Genel 

Müdürlüğü’nü (BÜGEM), Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nü (GKGM), Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nü 

(HAYGEM) ifade etmektedir. 

Paydaşlar, (a) projeden etkilenen veya etkilenme olasılığı olan (projeden etkilenen taraflar); ve (b) proje ile 
ilgisi olabilecek (diğer ilgili taraflar) kişi veya grupları ifade etmektedir. 

 

Paydaş Katılımı; Projeye ilişkin aidiyet duygusunu oluşturmak ve kabul edilen sonuçlara ulaşmak için net bir 

amaçla ilgili paydaşları dahil etmek için proje tarafından kullanılan sürekli bir süreçtir. Paydaşların belirlenmesi 

ve analizi, bilginin açıklanması, paydaş istişareleri, müzakereler ve ortaklıklar, şikayet yönetimi, paydaşların 

proje izleme sürecine dahil olması, paydaşlara rapor sunulması ve yönetim fonksiyonları gibi proje süresi 

boyunca gerçekleştirilecek çeşitli faaliyet ve etkileşimi içermektedir. Devlet ve devlet dışı aktörleri de 

içermektedir.   

Paydaş Katılım Planı (PKP). Bir PKP, alt proje veya faaliyet düzeyinde proje paydaşları ile olan iletişimin 

yönetilmesine yönelik bir araçtır. PKP, Banka ile Borçlu arasında kararlaştırıldığı üzere projeden etkilenen 

taraflar ile diğer ilgili tarafları ayırarak projenin yaşam döngüsü boyunca paydaşlarla etkiletişimin zamanlaması 

ve yöntemlerini tanımlayacaktır. Ayrıca PKP, projeden etkilenen taraflara ve diğer ilgili taraflara iletilecek 

bilginin kapsamı ve zamanlamasının yanı sıra bunlardan istenecek bilgilerin türünü tanımlayacaktır. Bir projenin, 

program ve/veya bir dizi alt projeden oluşması ve program/alt proje detayları belirlenene kadar 

paydaşlar/paydaş katılım programının ayrıntılı olarak tanımlanamaması durumunda, PKP başlangıçta bir 

çerçeve aracı olarak hazırlanabilir.   

  

                                                                 
1
 ESF Kılavuz Notu ESS-10: Paydaş Katılımı ve Paydaşlarla İstişare. 
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Yönetici Özeti 
Bu belge, Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) tarafından uygulanan ve Dünya Bankası (DB) tarafından finanse 

edilen Türkiye İklim Dostu Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (Proje) için hazırlanan Paydaş Katılım 

Planıdır (PKP). PKP, Proje için uygulanacak paydaşlarla istişare ve katılım sürecini açıklamaktadır.  

PKP, Dünya Bankası ESS-10 Paydaş Katılımı ve Bilgi Paylaşımı belgesine uygun olarak hazırlanmış olup Projenin 

Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesinin (ÇSYÇ) ayrılmaz bir parçasıdır.  

 Proje ile yüksek düzeyde ilgisi olan ve üzerinde yüksek düzeyde etkiye sahip doğrudan paydaşlar, 

koordinasyon ve uygulama birimleri ve Projenin faydalanıcılarıdır. Özellikle, Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü (TRGM) (Alt bileşenler 1.1., 3.2 ve 3.3b), DGIT (Alt bileşen 1.2), Bitkisel Üretim Genel 

Müdürlüğü (BÜGEM)  (Alt bileşen 3.1), Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) (Alt bileşen 3.3a), Gıda 

ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) (Bileşen 2), Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

(TAGEM) (Alt bileşen 3.4) ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (ABDGM) (Bileşen 4), 

yükleniciler & altyükleniciler, hibe faydalanıcıları, Dünya Bankası, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine 

ve Maliye Bakanlığı’dır. 

 Özel yatırımcılar, küçük & orta ölçekli bireysel çiftlikler, üretici örgütleri, sözleşmeli çiftçilerle çalışan 

tarımsal işletmeler, Küçük ve Orta ölçekli çiftlik işletmelerini hedefleyen özel hizmet sağlayıcıları, 

sulama kooperatifleri, çiftçiler ve orta/büyük ölçekli büyükbaş hayvan çiftlikleri, hibe alıp almadıklarına 

bağlı olarak hem doğrudan paydaş hem de dolaylı paydaşlar olabilirler. 

 Diğer İlgili Taraflar (DİT) genellikle STK’lardır, ve 

 Son olarak, dezavantajlı/hassas bireyler veya gruplar, kadınlar, sosyoekonomik düzeyi düşük çiftçiler, 

işsizler, yaşlı çiftçiler ve engelliler olarak tanımlanmaktadır.  

Paydaş Katılımı boyunca aşağıda belirtilen ilkelere özellikle dikkat edilmelidir: 

 Çift yönlü iletişimi içermeli,   

 Manipülasyon ve zorlamadan uzak olmalı ve 

 Paydaşların cinsiyet, yaş, sosyoekonomik sınıf ve eğitim açısından adil bir şekilde temsil edilmesini 

sağlamalıdır.  

Şikayet Mekanizması. ESS10 gereğince, ulusal düzeyde (CİMER) ve Bakanlık düzeyindeki (TİMER) şikayet 

mekanizmalarına ek olarak, projenin ABDGM internet sitesinde iletişim bilgileriyle birlikte ilan edilen kendi özel 

şikayet mekanizması olacaktır. Bu şikayet mekanizması, ESS2 dışında Proje kapsamında olan ESS kapsamında 

ileri sürülen tüm konuları kapsayacaktır.  
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1. Giriş 
Bu belge, Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) tarafından yürütülen ve Dünya Bankası (DB) tarafından finanse edilen 

Türkiye İklim Dostu Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (Proje) için planlanmış ve uygulanacak olan 

paydaş istişare ve katılım sürecini açıklayan bir Paydaş Katılım Planıdır (PKP).  

PKP, Dünya Bankası (DB) Çevresel ve Sosyal Çerçevesinin (ÇSÇ) Çevresel ve Sosyal Standardı (ÇSS) 10, "Paydaş 

Katılımı ve Bilgi Paylaşımına uygun olarak hazırlanmış olup Projenin Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesinin 

(ÇSYÇ) ayrılmaz bir parçasıdır.  

Paydaş katılımı, proje yaşam döngüsü boyunca gerçekleştirilecek kapsayıcı bir süreçtir. Doğru bir şekilde 

tasarlanıp uygulandığında, projenin çevresel ve sosyal etki ve risklerinin başarılı bir şekilde yönetilmesi 

açısından önem arz eden güçlü, yapıcı ve duyarlı iş ilişkilerinin kurulmasını destekler. Paydaş Katılım Planı (PKP), 

paydaş beklentilerinin yönetilmesi ve risk yönetiminin desteklenmesine yardımcı olacak ve bu şekilde proje 

yaşam döngüsü boyunca erken, sürekli ve açık iletişim sağlayarak olası uyuşmazlıkları ve proje gecikmelerini 

azaltacaktır.  

PKP ayrıca aşağıda belirtilen hedeflere ulaşılmasına yardımcı olur: (i) PKP’nin temel hedefleri olan paydaş 

katılımına sistematik bir yaklaşım oluşturmak; (ii) paydaşların projedeki ilgi, etki ve destek düzeyini 

değerlendirmek ve paydaş görüşlerinin proje tasarımında ve çevresel ve sosyal performans konusunda dikkate 

alınmasını sağlamak; (iii) çevresel ve sosyal risklere ilişkin teknik ve kültürel açıdan uygun proje bilgilerinin 

zamanında, anlaşılır ve erişilebilir bir şekilde paylaşılmasını sağlamak; (iv) dezavantajlı ve hassas kişi/grupları 

belirlemek ve bunların projeye katılımlarını sağlamak amacıyla özel iletişim, sosyal destek ve katılım faaliyetleri 

düzenlemek; ve (v) projeden etkilenen kişilere (PEK) öneri ve şikayetlerin iletilmesi ve uygulayıcı kurumların bu 

öneri ve şikayetlere zamanında yanıt vermesi ve bunları yönetmesi için erişilebilir ve kapsayıcı bir düzen 

sağlamak.  

PKP, Projeden etkilenebilecek veya Proje yaşam döngüsü boyunca bu Projeyle ilgili olacak paydaşlarla iletişim 

kurulmasını amaçlayan PUB stratejisini sunmaktadır. Ayrıca, paydaşların öneri ve şikayetlerini PUB'a 

iletebilmelerini sağlamak için kurulacak bir şikayet mekanizmasını (ŞM) ve PUB’un bu öneri ve şikayetleri alma, 

değerlendirme, yanıtlama ve bunlar hakkında karar verme yaklaşımını açıklamaktadır. PKP, paydaşlar tarafından 

yapılacak geri bildirim ve proje tasarımına ilişkin revizyonlar da dahil olmak üzere gerektiğinde 

güncellenebilecek bir belgedir.  

PKP taslağı, proje değerlendirmesi öncesinde mümkün olan en kısa zamanda paylaşılacak ve Proje 

faydalanıcıları ve paydaşlar tarafından yapılacak geri bildirim ve tavsiyelere dayalı olarak güncellenecektir.  
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2. Proje ile İlgili Açıklamalar 

2.1. Projenin Amacı 

Proje Kalkınma Hedefi (PKH), sürdürülebilir ve rekabetçi tarımsal büyüme için kapasiteyi güçlendirmek ve 
Türkiye’deki tarım sektöründe iklim dostu akıllı yaklaşımların kullanımını teşvik etmektir.    

Proje, akıllı tarım/iklim dostu akıllı teknoloji ve uygulamaların çiftçiler ve tarım işletmeleri tarafından kullanımını 

ve yenilikçiliği destekleyerek ve sürdürülebilir toprak ve arazi kullanım planlaması/yönetimini desteklemeye 

yönelik bilgi üretimi ve dağıtılması; tarımsal veri toplama ve analizi; ve hayvan sağlığı konuları dahil olmak üzere 

çeşitli alanlarda sürdürülebilir ve rekabetçi büyüme için kapasiteyi güçlendirerek daha iklim dostu akıllı ve 

kapsayıcı bir yönelime geçişte tarım-gıda sektörünü destekleyecektir. Proje yatırımlarının, artan tarımsal 

verimliliğe; artan girdi ve kaynak kullanım verimliliği; ve artan tarımsal verimlilik direnç ve sürdürülebilirliğe 

katkıda bulunması beklenmektedir. Proje faaliyetleri büyük ölçüde üretim aşamalarına odaklanacak ancak alt 

faaliyet grubu (özellikle meyve ve sebze değer zincirlerinde) üreticinin ötesinde verimliliği artırma fırsatlarını 

teşvik edecektir.    

Proje, aşağıda belirtilenlere odaklanan müdahaleler vasıtasıyla bu hususları ele alacaktır: (i) arazi kullanım 

planlaması ve toprak sağlığının desteklenmesi için kapasitelerin güçlendirilmesi; (ii) tarımsal verilerin 

iyileştirilmesi; (iii) iklime dayanıklı verimli altyapının desteklenmesi; (iv) çiftlik işletmeleri ve diğer değer zinciri 

aktörleri için mevcut iklim dostu akıllı teknolojiler ve uygulamaların (dijital teknolojiler dahil) gerçekliliğinin 

desteklenmesi ve farkındalık yaratılması; (v) çiftçiler ve paydaşlar tarafından karar verme sürecini iyileştirmek 

için veri toplama ve analizinin desteklenmesi; (vi) teknolojinin kabulü ve geliştirilmiş pazar erişimine yönelik 

kamu-özel sektör ortaklıklarını desteklemek; (vi) Türkiye'de tarımda hizmet sunumunun ve genel dijital ağ 

ekosisteminin güçlendirilmesi; ve (vii) iklim dostu akıllı teknolojilerin/uygulamaların etkisini ve faydalarını 

değerlendirmek için izleme kapasitelerinin güçlendirilmesi. 

2.2. Proje Bileşenleri 
Proje, dört bileşen ile uygulanacaktır. 

Bileşen 1: İklim Dostu Akıllı-Tarım Gıda Politikası, Planlaması ve Yatırımları için Kurumsal Kapasitenin 

Güçlendirilmesi. Bu bileşen kapsamındaki faaliyetler, sürdürülebilir planlama ve yönetimini geliştirmek 

amacıyla özellikle Türkiye'nin toprakları ve doğal arazi sermayesi ile ilgili bilgi eksikliklerini kapatmaya 

odaklanarak sektörel planlama ortamının güçlendirilmesini destekleyecektir. Ayrıca, akıllı politika izleme ve 

programlamayı desteklemek amacıyla TOB’nın veri toplama ve bilgi yönetimi yol haritasını geliştirecektir. 

Bileşen fonları esas olarak danışmanlık dışı ve uzmanlaşmış danışmanlık hizmetlerini; gerekli 

yazılım/donanım/ekipman alımı ve eğitimi destekleyecektir. Bu bileşen kapsamındaki faaliyetler iki alt bileşen 

ile uygulanacaktır.  

Alt bileşen 1.1: Toprak sağlığını ve arazi kullanımı ile ilgili planlamayı/yönetimi geliştirmeye yönelik bilgi 

eksikliklerinin kapatılması. Alt bileşen faaliyetleri, sürdürülebilir planlama ve yönetimlerine katkıda 

bulunmak amacıyla Türkiye’nin toprakları/doğal arazi sermayesi ile ilgili bilgi ve kapasite eksikliklerini 

kapatmayı amaçlamaktadır. Alt bileşen faaliyetleri şunları destekleyecektir: i) toprak ve arazi 

sınıflandırmaları için gerekli olan önemli toprak ve arazi bilgilerinin oluşturulması böylece bu alanda 

TOB tarafından yürütülmekte olan çalışmaları genişletmek ve güçlendirmek; ii) TOB’un toprak koruma 

ve arazi planlaması izleme kapasitesini güçlendirmek amacıyla bilgi ve araçların geliştirilmesi; ve iii) il 

düzeyinde arazi kullanım kararlarına kılavuzluk edecek arazi planları/notlarının hazırlanması ve 

yaygınlaştırılması. Daha belirgin bir biçimde, Alt bileşen 1.1, detaylı toprak etütleri ve sınıflandırma 

çalışmaları; laboratuvar analizleri; haritaların hazırlanması (toprak, tehditler vb.); toprak numunesinin 

muhafazası; toprak ve arazi bilgi sistemleri mekânsal veri altyapısı ve ilgili Alt bileşenler; ve arazi 

kullanım yönetimi planları ve arazi notlarının hazırlanmasını gerçekleştirmek amacıyla teknik hizmetleri 

finanse edecektir. Alt bileşen ayrıca, proje tarafından oluşturulan yüksek hacimli veri ve bilginin 

yönetimini geliştirmek amacıyla ekipman ve bilgisayar altyapısına da yatırım yapacaktır. Bu Alt bileşen 

kapsamındaki faaliyetler aşağıda bulunan çıktılara ayrılmıştır:  
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(i) Arazi ve toprak kaynaklarının belirlenmesi: Alt bileşen, yaklaşık 12.05 milyon hektarda 

gerçekleştirilecek ayrıntılı toprak etütleri ve toprak sınıflandırma haritalarının (1:5000 ölçekli) 

hazırlanmasına yönelik olarak TOB tarafından yürütülmekte olan çalışmaları güçlendirecektir.  

Toprak haritaları; saha açıklamaları, auger kontrolleri ve laboratuvar analizi kullanılarak 

hazırlanacaktır. TOB tarafından yürütülmekte olan çalışmanın genişletilmesine ek olarak, Alt 

bileşen, uluslararası standartlara uyumlu bir ulusal toprak arşivinin hazırlanmasını da 

destekleyecektir. Ulusal çapta toprak tehditlerinin periyodik olarak izlenmesine yönelik 

dinamik bir sistem oluşturmak amacıyla toprak izleme sahalarının belirlenmesini 

destekleyecektir.  

(ii) toprak/arazi profili bilgileri ve tematik toprak tehdit haritalarını dahil ederek Dijital Ulusal 

Toprak Profili Veri tabanının güçlendirilmesi.  

(iii) uluslararası iyi uygulamalardan elde edilen tecrübeye uygun olarak veri paylaşım ve 

kullanımına ilişkin politikaların geliştirilmesi; toprak-arazi mekânsal veri altyapısı (MVA) ve 

Ulusal Toprak & Arazi Bilgi Sisteminin geliştirilmesi; seçilen toprak göstergelerine yönelik 

Ulusal Toprak izleme alt sisteminin kurulması; ve Dinamik Modelleme/Haritalama Sisteminin 

kurulması dahil olmak üzere toprak ve arazi için bir sistemin kurulması ve hizmetin 

geliştirilmesi. İklim değişikliği ile mücadele ve adaptasyon stratejilerini geliştirmek ve 

yönlendirmek için özel olarak tasarlanmış Coğrafi Toprak Organik Karbon Bilgi Sistemi de 

(arazi ve toprak bilgi sisteminin alt modülü olarak) oluşturulacaktır.  

(iv) Türkiye tarımsal sınır (tarım arazileri ve diğer kullanımlar) tanımını oluşturan küresel ve 

ulusal standartlara uygun olarak ülke çapında arazilerin sınıflandırılması. Proje tarafından 

desteklenecek arazi sınıflandırma faaliyetleri, yaklaşık 69.5 milyon hektarı kapsayacaktır. 

Hedef toprak ve arazi bilgisi kullanıcılarına yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri de desteklenecektir. 

Bu nedenle, özellikle il yerel yönetimlerini ve İl Toprak Koruma Kurullarını hedefleyen bir dizi 

bilinçlendirme kampanyası, yaygınlaştırma ve eğitim çalışmaları bu tür yaygınlaştırma/eğitim çabalarını 

desteklemek amacıyla proje tarafından geliştirilen özel araçlarla yürütülecektir. Veri kullanımını 

kolaylaştırmak amacıyla, Alt bileşen faaliyetleri, proje tarafından geliştirilen toprak ve arazi bilgileri 

hakkında kullanıcı dostu uygulamaların (örn; cep telefonu ile) güncellenmesi, geliştirilmesi ve/veya 

doğrulanmasını destekleyecektir. İl/bölge düzeyinde mahsul uygunluk haritalarının hazırlanması ve 

ayrıca proje tarafından geliştirilen toprak ve arazi bilgilerine dayalı ancak aynı zamanda diğer 

sosyoekonomik ve çevresel unsurlarla da bağlantılı arazi kullanım planlama süreçlerini desteklemeyi 

amaçlayan bir karar destek sisteminin tasarımı ve pilot uygulaması (seçilmiş bölge/illerde) da dahil 

olmak üzere proje tarafından geliştirilen bilgilerin uygulanmasına yönelik pilot girişimler 

desteklenecektir.  

Proje tarafından geliştirilen toprak ve arazi bilgileri, tarım arazilerinin korunması, kullanılması ve 

Planlanmasına dair 30265/2017 sayılı Yönetmelik hükümlerini uygulamak amacıyla TOB tarafından 

kullanılacaktır. Bu Alt bileşende geliştirilen bilginin kullanıcıları, TOB bünyesinde arazi tahribatı ve 

erozyonu azaltma, toprak karbonunu koruma ve artırma ve toprak biyoçeşitliliğini koruma vb. 

sorumluluklara sahip departmanları içermektedir. Geliştirilen bilgiler, arazi değerlemesi konusunda 

sektörler arası çalışmalara bilgi sağlayacak, TOB tarafından yürütülen gelecek arazi toplulaştırma 

politikaları ve yatırımlarına rehberlik edecek ve çok çeşitli arazi planlama süreçlerine veri sağlayacaktır. 

Dış kullanıcı kapsamı, özellikle il yerel yönetimleri ve il Toprak Koruma Kurullarını ve ayrıca akademi, 

özel sektör yatırımcıları ve çiftçiler dahil olmak üzere geniş bir kullanıcı yelpazesini içermektedir. 

Alt bileşen 1.2: Sektörel bilgi toplama ve yönetimine yönelik TOB dijital yol haritası. Bu Alt bileşen 

kapsamındaki faaliyetler, akıllı iklim politika ve programlarını desteklemek amacıyla TOB’un veri 

toplama ve sektörel bilgi yönetim kapasitesini geliştirecektir. Bu Alt bileşen, TOB’un zamanında 

tarımsal veri toplama kapasitesini geliştirecek ve mevcut TOB bilgi sistemlerinin etkinliğini arttıracaktır.  

Ayrıca, mahsul ve rekoltelerin izlenmesine yönelik modelleme yaklaşımlarının geliştirilmesini ve test 
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edilmesini destekleyecek ve gıda fiyatlarının izlenmesi, gıda güvenliği değerlendirmeleri ve diğer 

uygulamalar için üretim tahminleri (iklim faktörleri de dahil) sağlayacaktır. 

Bileşen 2: Etkili hastalık gözetimi ve kontrolüne yönelik hayvan sağlığı kapasitesinin güçlendirilmesi: Bu 

bileşen, Türkiye’deki hayvan hastalıklarının gözetim ve kontrol kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Bileşen iki ana faaliyeti destekleyecektir: bölgesel veteriner kontrol enstitülerinin altyapısını iyileştirmek ve 

Ulusal Veteriner Tıbbi Ürün Kontrol Merkezi kurmak. Bileşen, fizibilite değerlendirmeleri, çalışmalar, 

laboratuvar ekipmanları, eğitim ve bilgi sistemlerini destekleyecek hizmetlere yatırım yapacaktır. Her bir alt 

bileşen kapsamındaki özel faaliyetler aşağıda açıklanmıştır.  

Alt bileşen 2.1: Hayvan sağlığı enstitülerinin kapasitesinin güçlendirilmesi: Bu faaliyet, özellikle 

biyogüvenlik laboratuvarı altyapısı, bilgi sistemleri (dijitalleştirme fırsatları dahil) ve kapasite geliştirme 

ile ilgili olarak Türkiye hayvan sağlığı enstitüleri ağındaki iyileştirmeleri destekleyecektir. Bu Alt bileşen 

kapsamında hedeflenen laboratuvarlar ağı, Adana, Elazığ, Erzurum, Konya, Samsun, İzmir, İstanbul ve 

Ankara illerinde bulunan TOB’a bağlı sekiz enstitüyü içermektedir. Bu enstitüler, hayvan hastalıklarının 

teşhisi, analiz, araştırma ve eğitim hakkında önemli hizmetler sağlamakta ve ayrıca belirli hayvan 

hastalıkları için ulusal referans hizmetleri olarak hizmet vermektedir.  Adana, Erzurum, Samsun ve 

Elazığ gibi hayvan hastalıkları (insana bulaşabilen hayvan hastalıkları dahil) risklerinin yüksek olduğu 

bölge ve sınır illerine hizmet sunan laboratuvarlar biyogüvenlik seviyeleri açısından yetersizdir ve bu, 

hayvan hastalıkları ile ilgili patojenlerin güvenli ve emniyetli bir şekilde incelenmesi için uygun bir 

ortamın olmaması nedeniyle laboratuvarların teşhis analizi, hastalık gözetimi ve önlenmesi ve öncelikli 

hastalıklara ilişkin araştırma yapmasını engellemektedir. Proje, laboratuvar birimlerinin biyogüvenlik 

seviyelerini (BGS) yükseltmek için enstitülerin altyapısındaki iyileştirmeleri özellikle destekleyecektir. 

İyileştirilmiş laboratuvarlar, Türkiye'deki veteriner fakülteleri ve araştırmacı girişimlerini desteklemek 

ve Orta Doğu ve Asya ülkelerini tehdit eden epidemik hastalıkların erken teşhisi konusunda komşu 

ülkelerle ortak çalışmaları teşvik etmek konusunda da önemli bir rol oynayacaktır. Proje özellikle, kritik 

öneme sahip inşaat işleri ve ekipman ihtiyaçlarına, biyogüvenlik ve biyoemniyet eğitimlerine ve ayrıca 

hedef enstitüler için ortak bir laboratuvar bilgi yönetim sisteminin kurulmasına yatırım yapacaktır. 

Ayrıntılı bir ihtiyaç değerlendirmesi ve gerekli iyileştirmelerin analizi, proje uygulamasının ilk yılında 

gerçekleştirilecektir. Proje, ulusal hayvan sağlığı laboratuvarı politikasının oluşturulmasını 

destekleyecektir.  

Alt bileşen 2.2: Veteriner tıbbi ürün kontrolünün güçlendirilmesi ve geliştirilmesi: Bu alt bileşen, 

Türkiye'nin veteriner ilaçlarını kontrol etme ve düzenleme kapasitesini geliştirmeye yönelik faaliyetleri 

destekleyecektir. Bunu, merkezi bir Veteriner Tıbbi Kontrol Merkezi'nin kurulmasını destekleyerek, 

farklı veteriner enstitüleri aracılığıyla ayrılmış işlevleri bir araya getirerek gerçekleştirecektir. Mevcut 

durumda, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM), veteriner tıbbi ürün gözetiminin uygulanması 

hususunda iki enstitüye güvenmektedir: Bornova Aşı Kontrol Enstitüsü ve Pendik İlaç Güvenliği 

Enstitüsü. Ancak, bu kurumlar hayvan biyogüvenliği seviye 3 altyapısına ve veteriner tıbbi ürünlerin 

gerekli kontrolünü ve biyogüvenlik için gerekli olan hedef hayvan çalışmalarını gerçekleştirecek özel 

personele ve ayrıca ilaç gözetimini yapacak uygun kapasiteye sahip değildir. Ayrıca, GKGM’ye bağlı 

enstitülerin bazıları, çıkar çatışması sorunlarını ileri süren veteriner tıbbi ürün üreticileridir. Proje, i) 

test, analiz ve idari tesisler; ii) ulusal aşı türü toplama bankası ve iii) deneysel hayvan birimlerinin 

kurulmasına yönelik çalışmalar, ekipmanlar ve teknik hizmetlere yatırım yapacaktır. Faaliyetler ayrıca, 

kapasite geliştirme, eğitim ve bazı operasyonel maliyetleri de destekleyecektir. Desteklenen 

kurulumlar uluslararası akreditasyon standartlarını karşılayacaktır. Yeni enstitünün, üreticiler, 

ihracatçılar, ithalatçılar vb. gibi özel sektöre verilen hizmet karşılığında ücretlendirme (ruhsatlandırma, 

iyi üretim uygulamaları (GMP) denetimleri, eğitim ve uzman hizmetleri vb.) yoluyla kendi kendine 

yeten bir kurum olması beklenmektedir.  Enstitü günlük işlemleri ve ayrıntılı incelemeleri 

gerçekleştirirken, GKGM aracılığıyla bakanlık koordinasyon ve düzenleyici rolünü sürdürecektir. 

Lokasyon, teknik tasarım, maliyetler ve sürdürülebilirlik konuları analiz edilerek proje uygulamasının ilk 

yılında detaylı bir fizibilite değerlendirmesi yapılacaktır. Merkezin inşaatının proje uygulamasının ikinci 

yılında başlayacak olması beklenmektedir.  
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Bileşen 3: Geliştirilmiş Verimlilik, Kaynak Etkinliği ve İklim Direncine yönelik Yatırımlar. Bu bileşen, CSA 

teknolojilerinin ve uygulamalarının yaygınlaştırılması, doğrulanması ve benimsenmesini ve ayrıca verimliliği 

artırarak, maliyetleri azaltarak, daha etkili kaynak (gübre, pestisitler, enerji, su) kullanımını teşvik ederek ve 

iklim direncini geliştirerek tarım performansını artırmayı amaçlayan araştırma ve geliştirme çalışmalarını 

destekleyecektir. Ayrıca bu bileşen kapsamındaki yatırımların, çiftçiler ve işletmeler tarafından karar verme 

sürecini desteklemek ve politika tasarımına bilgi sağlamak amacıyla önemli tarımsal veriler oluşturması 

beklenmektedir. Bilgi ve beceri eksikliklerini kapatarak, üreticilere ve işletmelere finansal destek ve teknik 

yardım sağlayarak yenilikçi/yıkıcı iklim dostu akıllı (CSA) teknolojilerinin kavranması ve etkin kullanımını teşvik 

eder. Hibeler, teknik yardım ve bilgi paylaşımı ile desteklenen yatırımların, geçim kaynağı fırsatlarına (yeni iş 

alanları açma ve gelir sağlama) katkı sağlaması ve özellikle verimsiz girdi/kaynak kullanımı ve sera gazı 

emisyonlarından kaynaklanan artan kirlilikle ilgili olarak, tarım-gıda sektörünün genel çevresel ayak izini 

azaltması beklenmektedir. Bileşen 3 kapsamında desteklenen faaliyetler dört Alt bileşen ile uygulanacaktır.  

Alt bileşen 3.1: Sebze değer zincirlerinde iklim direnci, verimliliği ve kaynak kullanımında etkinliğinin 

güçlendirilmesi. Fiyat ve arz dalgalanmaları, iklime dayalı faktörlerin gittikçe daha önemli bir rol 

oynamasıyla birlikte, çeşitli faktörler nedeniyle Türkiye'nin sebze değer zincirlerinde tekerrür eden bir 

sorundur. Örtü altı yetiştiriciliğinin kurulmasıyla korumalı tarım, özellikle sebze gibi iklime son derece 

duyarlı mahsuller açısından son on yılda Türkiye’de bir öncelik haline gelmiştir. Bu Alt bileşen, 

geleneksel örtü altı yetiştiriciliği altyapısındaki iyileştirmeler, geliştirilmiş üretim yönetimi ve yenilikçi 

kümelenme yaklaşımlarının pilot uygulaması yoluyla sebze üretimi için Türkiye'de korumalı tarımı 

arttırmaya ve enerji/girdi kullanımında verimlilik elde ederken, toprak sağlığını iyileştirirken ve aynı 

zamanda önemli azaltıcı ortak faydalar üretirken korumalı tarımın etkinliğini ve bunun iklim direnci 

üzerindeki rolünü arttırmaya yönelik uygulanmakta olan kamu ve özel sektör çalışmalarını 

destekleyecektir. İyileştirilmiş sera üretimi, beslenme sonuçlarına katkıda bulunan daha yüksek değerli 

ve besin yönünden zengin sebze ürünlerinin artan üretimine yönelik mahsul çeşitlendirmesini de 

destekleyebilir. Bu Alt bileşen iki ana faaliyet ile uygulanacaktır:  

a. Küçük ölçekli örtü altı yetiştiriciliğinin modernizasyonu. 0,3 hektardan daha az bir alanı 

kapsayan aileler tarafından işletilen küçük ölçekli sera işletmeleri, Türkiye'deki sera alanının 

%75'ini oluşturmaktadır. Bu altyapının çoğu geleneksel olup, ortalama cam ve plastik sera 

boyutları sırasıyla 785 m
2
 ve 833 m

2
'dir (Yılmaz ve diğerleri, 2010). Bu seraların yapımı da 

yetersiz havalandırma ve ısıtmaya sahip olduklarından verimli değildir. Sonuç olarak, bu 

seralar potansiyellerine ulaşamamaktadır. Ek olarak, bu seralar minimum düzeyde bakım 

görmekte, sıklıkla hava şartlarından kaynaklı hasara maruz kalmaktadır (özellikle kış aylarında) 

ve kötü teknoloji ve yönetim, daha yüksek maliyetlerle sonuçlanan üreticilerin yüksek düzeyde 

pestisit ve diğer girdileri kullanmasına ve pazara erişim zorluklarına neden olan bitki sağlığı 

sorunlarının etkin bir şekilde kontrol edilmesine olanak sağlamamaktadır (örn; artan ürün 

reddi ve yurtiçi-yurtdışındaki tüketiciler açısından genel gıda güvenliği riskleri). Alt bileşen 2.1 

kapsamındaki yatırımlar, birim alana düşen çiftlik karlılığını, kaynak kullanım etkinliğini ve 

iklim direncini artırmak amacıyla küçük aile çiftliklerindeki mevcut geleneksel sera altyapısını 

düzeltecektir. Şartlı hibeler, altyapı yatırımlarını ve teknik yardımı ortaklaşa finanse edecektir. 

Bu yatırımların, örtü altı yetiştiriciliğinin en önemli kısmının gerçekleştiği Adana, Antalya ve 

Aydın’ın alt bölgelerinde toplanması muhtemeldir, ancak proje uygulaması sırasında, özellikle 

küçük çiftçilerin dış erişimini iyileştirme aracı olarak, yatırımları diğer alt bölgelere ulaştırma 

olanakları değerlendirilecektir. Alt bileşen fonları esas olarak, sera altyapısının daha iyi bir 

duruma getirilmesi ile bağlantılı inşaat işlerini; satın alma veya malzeme/ekipmanlar (çatı, 

klima, havalandırma vb.), teknik destek ve eğitimi destekleyecektir.  

b. Örtü altı yetiştiriciliğinin verimli bir enerji kaynağı (jeotermal enerji) çevresinde 

kümelenmesine yönelik pilot model. Jeotermal enerji, modern (“teknolojiye dayalı”) seralarda 

fosil yakıtın yerini aldığı zaman, örtü altı yetiştiriciliği maliyetlerini, enerji tüketimini ve 

çevresel ayak izini önemli ölçüde azaltacaktır. Özel firmalar, Türkiye’de tahmini 440 hektarlık 

jeotermal ısıtmalı seralar kurmuştur. 2019 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 

hazırlanan Sera Geliştirme Projesi aracılığıyla, Türkiye hükümeti paydaşlarla birlikte jeotermal 
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ısıtmalı seraların alanını 2023 yılına kadar 2.500 hektara çıkarma hedefi belirlemiştir. Bu 

altyapıyı yaygınlaştırmaya yönelik en geniş kapsamlı üç kamu-özel işbirliği yatırımı, Tarıma 

Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi  (Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi—

TDİOSB) yasal çerçevesi kapsamında faaliyet göstermektedir. 

Çeşitli kamu ve özel kuruluşların katılımı ve sermaye katkılarıyla ilgili zorluklar ve diğer 

faktörlerin yanı sıra dinlenme ve endüstriyel alanlar gibi yardımcı altyapı inşaatının yüksek 

maliyetleri de dahil olmak üzere, yönetişim yapısının ve iş modelinin karmaşıklığı nedeniyle 

uygulama geri kalmıştır. Alt bileşen 2.1, bir kümenin avantajlarını devam ettirirken altyapıyı 

inşa etmeyi ve özel yatırımcıları daha hızlı harekete geçirmeyi mümkün kılacak daha az 

karmaşık bir organizasyonel ve yönetişim yapısına sahip alternatif bir iş modelinin pilot 

uygulamasına destek sağlamaktadır. Model, Türkiye Hükümeti/BÜGEM tarafından halihazırda 

fizibilite çalışmalarının yapıldığı 14 saha arasından seçilen en az bir sahada denenecektir. Saha 

seçim kriterleri proje uygulamasının ilk altı ayında daha detaylı olacak ancak diğerleri arasında 

teknik/finansal uygulanabilirliği, daha yüksek sosyal etkilere sahip olma fırsatlarını, özel arazi 

tahsisine yönelik herhangi bir gerekliliği, yerel yönetimler tarafından gösterilen ilgiyi ve 

sağlanan ortak finansman fırsatlarını içerecektir. Alt bileşen fonları, bölge planlaması ve 

jeolojik etütleri ve temel kolaylaştırıcı altyapı (jeotermal sondaj, enerji iletim hattı ve şebeke 

yedek enerji iletim hattı gibi altyapı ve inşaat işleri; içme ve işletme suyu, temel drenaj 

bağlantı hattı) için danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra farklı yatırım modellerinin fizibilite 

çalışmaları ve analizini ve özel sektörle ortaklıkları hedefleyen yaygınlaştırma ve dış erişim 

faaliyetlerini kapsayacaktır. 

Alt bileşen 3.2: İlgili mahsuller bazında CSA teknolojilerinin/uygulamalarının benimsenmesinin teşvik 

edilmesi. Bu alt bileşenin amacı, çiftlik işlemlerinin verimliliği ve karlılığını artırmak, girdi etkinliğini 

artırmak ve karbon ayak izini ve diğer olumsuz çevresel etkileri azaltmak için küçük ve orta ölçekli 

çiftliklerde yeni gelişen yenilikçi CSA ve enerji tasarruflu teknolojilerin kullanımını genişletmektir. Bu alt 

bileşen öncelikle, farkındalık yaratma, yaygınlaştırma ve dijital destekli teknolojiler ve çözümler (akıllı 

ve hassas tarım) ve enerji tasarruflu teknolojiler için ortak finansman fırsatları sağlamaya 

odaklanacaktır. 

a. Dijital CSA teknolojileri. Alt bileşen yatırımları aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere yeni 

gelişen dijital CSA teknolojileri hakkındaki farkındalık yaratma & yaygınlaştırma faaliyetleri ve 

yatırımların desteklenmesine odaklanacaktır: (i) uzaktan algılama teknolojilerini bulut bilişim 

ve Nesnelerin İnterneti cihazlarıyla (sensörler, saha istasyonları) entegre eden tarım üretimi 

için karar destek sistemleri; (ii) tarımsal girdilerin uygulanması için değişken oranlı teknoloji; 

ve (iii) saha operasyonlarını optimize etmek için dijital destekli kumanda sistemleri, ve (iv) 

hasat kayıpları (özellikle buğday ve pamukta). Alt bileşen faaliyetleri,  özel sektör ortaklığında 

kolayca bulunabilen ticari teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayacak ve 

ekipman/makine ve ilgili malların satın alım maliyetleri, uzaktan algılama ve bulut tabanlı 

analitik hizmetlere yönelik lisans ücretleri ve eğitim maliyetlerinin birlikte paylaşılmasını 

kapsayacaktır. Gerek bireysel üreticiler tarafından doğrudan bensimsenmesi gerekse 

ekipmanın çiftlikler arasında paylaşılması ve ilgili hizmetlere erişimin kolaştırılması yoluyla 

küçük ve orta ölçekli çiftlik işletmeleri için uygun olan teknolojilere ağırlık verilecektir. Hasat 

kayıplarının olması durumunda, hizmet sağlayıcıları tarafından hasat uygulamalarını optimize 

etmeye yönelik teşvikler oluşturmaya odaklanılacaktır. Dijital CSA teknolojilerine erişimin 

artması, gübre, pestisit, su ve enerji kullanımını optimize edecek, hasat kayıplarını azaltacak ve 

kirlilik ve sera gazı emisyonlarını azaltarak çiftlik karlılığını artıracaktır. 

b. Pompa sulama sistemleri için alternatif bir güç kaynağı olarak güneş enerjisi. Üretim türüne 

göre değişiklik göstermekle birlikte enerji ihtiyacı Türkiye'de tarımsal üretimde önemli bir girdi 

maliyeti oluşturmaktadır. Sulama için enerji maliyetleri ciddi bir sorun alanı olarak ortaya 

çıkmış ve sulama kooperatifleri için büyük bir mali yük oluşturmuştur. Alt bileşen, ikincil 

yakıtların yerini alacak güneş enerjisi sistemlerinin kurulmasını ve ayrıca toprak nem sensörleri 
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ve dijital hava istasyonları aracılığıyla gerçek zamanlı bilgilere dayalı daha verimli sulama 

planlamasına olanak sağlayacak dijital araçların benimsenmesini birlikte finanse edecek. 

Güneş enerjisi çok daha ucuz bir enerji kaynağıdır ve fosil yakıtlardan geçiş iklimle ilgili önemli 

ortak faydalara sahiptir. Ayrıca, su verimliliğinin sağlanması Türkiye'de ölçülen önemli bir 

adaptasyondur. Konya, Afyonkarahisar, Mersin, Burdur, Eskişehir, Manisa ve Amasya gibi 

sulama kooperatiflerinin yoğunluğunun en fazla olduğu iller üzerinde durulacaktır. Yakın 

zamanda gerçekleştirilmiş TOB araştırmasına göre, 1,369 katılımcı sulama kooperatifinin 

%72’si basınçlı sulama sistemleri, katılımcıların yarısı ise yeraltı suyu kullanmıştır. Yeraltı ve 

yüzey suyunun sürdürülebilir kullanımını sağlamak için; donanım bağlantılı su çıkarma 

kontrollerinin kullanımı, hacimsel ölçümün uygulanması, ve – imkan dahilinde – sulama 

verimini arttırmaya yönelik diğer önlemler gibi önlemler uygulanacaktır. Uygulamanın ilk 

yılında, destek daha geniş bir ölçekte dağıtılmadan önce, özellikle su tüketim alışkanlıkları 

hakkında kazanılan deneyimlerin sistematik hale getirilmesiyle seçili kooperatiflere destek 

dağıtılacaktır.  

Alt bileşen faaliyetleri, tekrarlanabilirliği garanti etmek ve politikalara bilgi sunmak için gösterilen özen 

ile birlikte açıklayarak tanıtmaya ve yenilik yapmaya odaklanacaktır. Dijital CSA teknolojileri için, dört 

kullanıcı grubunu hedefleyen ayrı pencerelere (tanımlanacak) sahip bir şartlı hibe (maliyet paylaşımı) 

mekanizması kurulacaktır:  (i) bireysel çiftçiler; (ii) üretici örgütleri; (iii) sözleşmeli çiftçilerle çalışan 

tarımsal işletmeler; ve (iv) Küçük ve Orta ölçekli çiftlik işletmelerini hedefleyen özel hizmet sağlayıcıları. 

Kadın çiftçilerin, kadın üyeleri olan üretici örgütlerinin, kadınlara ait tarımsal işletmelerin ve kadınlara 

ait veya kadınlara ait veya çalışanları kadın olan işletmelerle çalışma deneyimine sahip özel hizmet 

sağlayıcılarının şartlı hibe programlarına katılmasını sağlamak amacıyla hedef belirleme yaklaşımları 

uygulanacaktır. İkiden dörde kadar olan gruplar için hibe pencereleri, bireysel olarak bunları satın 

alamayan ve etkin bir şekilde kullanamayan küçük çiftçilerin teknolojilere ve ilgili hizmetlere erişimini 

kolaylaştıracaktır. Şartlı hibe desteği talebe dayalıdır. Teknolojiye bağlı olarak, tarla ve sanayi bitkileri 

ile meyve bahçeleri ve diğer ağaç ürünlerine (örn; üzüm, zeytin) odaklanılacaktır. Teknoloji sağlayıcıları, 

üniversiteler ve diğer ilgili kuruluşlar ile yakın işbirliği içinde uygulanan eğitim ve kapasite geliştirme 

çalışmaları, hibe programını tamamlayacak ve yerel kapasiteyi geliştirmek için (i) il düzeyinde TOB 

personeli (özellikle tarım memurları); (ii) çiftçiler ve birlikleri; ve (iii) diğer eğitmenler ve hizmet 

sağlayıcıları da dâhil olmak üzere çok sayıda paydaşı hedefleyecektir. Bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) 

yaygınlaştırmayı destekleyebilecek bilgi alışverişine yönelik bir inovasyon ağını güçlendirmek için 

kullanılacaktır. Bu ağ, farklı sorun ve kullanımları hedefleyen akıllı ve hassas tarım çözümlerine yönelik 

tek noktada hizmet sunumunu sağlayan internet tabanlı bir platformu içerecektir. Bu platform ayrıca, 

çiftçiler, hizmet sağlayıcıları, diğer aktörler ile Bakanlık arasındaki veri paylaşımını kolaylaştıracaktır. 

Verinin korunması ve paylaşımına yönelik protokoller geliştirilecektir. Proje fonları esas olarak 

ekipman/makine ve ilgili malların satın alımını, uzaktan algılama ve bulut tabanlı analitik hizmetlere 

yönelik lisans ücretlerini, eğitim ve uzman danışmanlığı hizmetleri maliyetlerini destekleyecektir. Ayrıca 

alt bileşen, özel hasatçılar birliği ile birlikte çalışarak hasat makinesi kayıplarını azaltmak için bir teşvik 

planı yürütecektir. Güneş enerjisi ve sulama faaliyetleri için, alt bileşen sulama kooperatiflerine yönelik 

bir hibe mekanizması da uygulayacaktır. 

Alt bileşen 3.3: Türkiye’de büyükbaş hayvan üretimi verimliliğinin ve çevre dostu profilin artırılması. 

Türkiye’de büyükbaş hayvan sütü üretiminin yaklaşık %70’i, 50’den az ineği olan çiftliklerden 

gelmektedir; bu çiftliklerin %71’i  (yaklaşık 264,500) 10’dan az ineği bulunmaktadır ve hastalık salgınları 

ve düşük verimliliğe yol açan önemli yönetim ve karlılık sorunlarıyla mücadele etmektedir. Ayrıca, 

büyükbaş hayvan üretiminin iklim değişikliği ve su kirliliği üzerindeki olumsuz çevresel etkilerine ilişkin 

küresel ve ulusal düzeyde artan endişeler bir sorundur ancak aynı zamanda sektörün yeşil 

dönüşümüne ilişkin gündeme dikkat çekmek için bir fırsattır. Alt bileşen 3.3 kapsamındaki yatırımlar, 

verimliliği, sürdürülebilirliği ve iklim direncini artırmaya yönelik yenilikçi teknoloji tabanlı yaklaşımlara 

odaklı ek destekle birlikte TOB tarafından yürütülmekte olan hayvancılık verimliliğini artırmaya yönelik 

çalışmaları (örn; mera ıslahı ve yönetimi, ahırların modernizasyonu ve hayvan genetiğinin 

iyileştirilmesine yönelik çalışmalar) tamamlayacaktır. Bunu iki stratejiyi destekleyerek 
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gerçekleştirecektir: Hassas Hayvancılık (PLF) programının uygulanması ve pilot uygulaması ve gübre 

yönetimi konusunda yenilikçi yaklaşımların uygulanması ve pilot uygulaması. 

a. Hassas Hayvancılık (PLF) programının pilot uygulaması. PLF, hayvancılık ve verimlilik 

parametrelerini kesin olarak kalibre etmek için dijital teknolojiyi kullanmasıyla tüm dünyada 

kabul görmekte, maliyetleri düşürmekte, hayvan sağlığı ve refahını desteklemekte, gıda 

güvenliğini arttırmakta (aşırı antibiyotik kullanımı riskini azaltarak) ve kirlilik ve sera gazı 

emisyonlarını azaltmaktadır. Alt bileşen 3.3a, elektronik sensorlar, ölçüm cihazları, kontroller 

ve veri işleme gibi ekipman ve teknoloji de dahil olmak üzere, özellikle küçük ve orta ölçekli 

çiftlik işletmelerini hedefleyen PLF’nin anlaşılmasını destekleyecek teknik ve finansal teşvikler 

(şartlı hibeler vasıtasıyla) sağlayacaktır. Çiftçi, süt işleme şirketleri ve özel hizmet sağlayıcılarını 

içeren katılımcı bir süreç ile belirlenecek ele alınacak belirli sorunlara bağlı olarak bu 

teknolojilere öncelik verilecektir. Faaliyetler, istihdam yaratacak ve hayvansal üretime yenilikçi 

dijital teknolojilerin uygulanması konusuna ilgi duyan gençlerin dikkatini çekecek olan PLF’nin 

benimsenmesi için ilişkili hizmetlerin (örn; ekipman kurulumu ve işletimi, veri analizi vb.) daha 

da güçlendirilmesini destekleyecektir. AB, ABD ve başka yerlerde bu teknolojinin 

uygulanmasından edinilen deneyimlere bağlı olarak, PLF programı, küçük çiftçi gruplarıyla 

başlayıp kademeli olarak daha büyük gruplara geçerek (potansiyel olarak toplamda 5.000 

çiftçiye ulaşacak şekilde) adım adım uygulanacaktır. Bu programın özgün yönleri arasında 

şunlar bulunmaktadır: (i) çok sayıda çiftçiye PLF teknolojisini kullanmaları açısından eğitim 

verilmesi; (ii) hayvanların uzun bir süre ve birçok üretim döngüsü boyunca sürekli olarak 

izlenmesi (15,000 üretim döngüsü için verilerin toplanması beklenmektedir); (iii) çiftçileri 

çözmeleri gereken sorunlar hakkında uyaracak yarı otomatik geri bildirim geliştirilmesi ve 

sağlanması; ve (iv) politika karar alma sürecine bilgi sağlamak için son derece yüksek önem 

taşıyacak PLF teknolojilerinin çiftçilerin geçim kaynakları, haneleri ve çevre üzerindeki etkisinin 

istatistiksel analizine yönelik verilerin toplanması.  PFL programının uygulanmasını koordine 

etmek üzere TOB bünyesinde uzman personelden oluşan bir ekip görevlendirilecektir. Alt 

bileşen fonları, süt çiftlikleri için ekipman/teknolojiye (şartlı hibe programı ile) ve ilgili veri 

analizleri ve teknik destek, eğitim, gösterimler ve uzman danışmanlık hizmetlerini 

destekleyecektir.  

b. Su kirliliği ve sera gazı emisyonları üzerindeki büyükbaş hayvan üretimi baskılarının 

azaltılması. Alt bileşen, özellikle Ödemiş, Tire, Kiraz ve Torbalı ilçelerinde TOB tarafından 

Nitrata Hassas Bölge (NHB) olarak belirlenmiş olan Küçük Menderes alt havzası (Ege 

bölgesinde) üzerindeki çalışmaya odaklanacaktır. Alt havzadaki su kirliliği ağırlıklı olarak 

önemli sayıdaki orta/büyük ölçekli büyükbaş hayvan çiftliklerinin varlığından 

kaynaklanmaktadır. Kontaminasyon, önemli miktarlarda sera gazı emisyonu da üreten 

uygunsuz gübre yönetiminden kaynaklanmaktadır. Genel olarak, etkili gübre yönetimi eksikliği 

Türkiye’de hem su kirliliğine hem de sera gazı emisyonlarına önemli ölçüde katkıda 

bulunmaktadır. Tarım kaynaklı toplam emisyonların %13’ü, esas olarak hayvancılıktan 

(büyükbaş hayvan) gelen metandan kaynaklanmakta ve sektör, ülkenin metan emisyonlarının 

%62.4’üne katkıda bulunmaktadır.  

Alt havzadaki ve Türkiye’deki hayvancılık işletmeleri mevcut durumda, İyi Tarım Uygulamaları 

(İTU) kodu gereğince uygun gübre toplama/depolama tesislerine sahip değildir. Bu, çiftlik 

içinde gübre depolama tesislerinin inşa edileceği uygun alanların eksikliğinden ve diğer lojistik 

(örn; gübre toplama mesafesi), bilgi ve finansal zorluklardan kaynaklanmaktadır. Alt bileşen 

faaliyetleri, aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere gübre yönetimine ilişkin yenilikçi 

uygulamaların teşvik edilmesine ve bunlara ilişkin pilot uygulamalara odaklanacaktır: gübre 

uygulaması/yeniden kullanımı için yeni ve gelişmekte olan teknoloji de dahil olmak üzere 

gübre yönetimine ilişkin deneyim ve bilgilerin paylaşılmasına yönelik ilgili paydaşlardan oluşan 

bir bilgi ağının kurulması; gelişmekte olan yenilikçi teknolojilerin pilot uygulamasını/test 

edilmesini desteklemek ve gübre yönetim planlarını/takibini desteklemeye yönelik 

profesyonellerin (örn; eğitim ve sertifikasyon programları aracılığıyla) kapasitelerini arttırmak; 
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ve potansiyel olarak biyogaz üretimiyle bağlantılı olan üçüncü taraf gübre toplama ve işlemeyi 

teşvik etmek için bir pilot uygulamanın gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere sürdürülebilir 

gübre yönetimi için pilot uygulama teşvikleri/yaklaşımları ve politika/düzenleyici eyleme bilgi 

sunmak için bilgi açıklarının kapatılması. Alt bileşen, gübre-enerji-biyogübre tesislerinin 

kurulması için inşaat işleri ve ekipman ve ayrıca biyogübrenin tarlalara taşınması ve 

uygulanmasına yönelik ekipman; eğitim ve sunumları finanse edecektir.  

Alt bileşen 3.4: CSA’yı desteklemeye yönelik araştırma ve yenilikler. Alt bileşen 3.2, piyasada bulunan 

teknolojilerin doğrulanmasına ve yaygınlaştırılmasına odaklanırken, bu alt bileşen, kurum içi (TAGEM 

tarafından) iklim/yeşil tarım teknolojilerinin geliştirilmesi, doğrulanması ve/veya yaygınlaştırılmasına 

odaklanmaktadır.   

Bu alt bileşen kapsamındaki faaliyetler, pestisit kullanımının azaltılması; (biyogübreler ile) besin 

yönetiminin geliştirilmesi ve enerji ve su verimliliğinin arttırılması da dahil olmak üzere Türkiye 

Hükümeti tarafından yakın zamanda başlatılan Yeşil Mutabakat Eylem Planında belirlenmiş öncelikler 

ile bağlantılı olarak CSA hakkında bir araştırma ve inovasyon gündeminin uygulanmasını destekleyecek 

ve iklimle ilgili değerlendirmeleri destekleyecektir. Alt-bileşen Entegre Zararlı Yönetim sistemleri 

kapsamında araştırma, onaylama ve bilgiyi yaygınlaştırma çabalarını destekleyecek (özellikle ihracat 

piyasalarında önemli ölçüde reddedilme durumları ile karşılaşan ihracat mahsulleri (biber, limon, 

domates) için); gübre yönetimini iyileştirmek ve kimyasal gübrelerin kullanımını azaltmak için biyolojik 

gübrelerin kullanımını yaygınlaştıracak (özellikle kuru baklagiller kapsamında); TAGEM tarafından 

üretilen enerji tasarruf teknolojileri (örneğin güneş enerjisi ile çalışan süt sağma prototipi) kapsamında 

ilkimle ilgili diğer bilgi yaygınlaştırma faaliyetleri yürütecek; ve mahsullerde iklim etkileri ve temel 

değer zincirleri için su ve karbon ayak izini azaltmak konularında farkındalık oluşturmak amacıyla iklim 

değerlendirmeleri yapacak;  ve mahsul planlamasını optimize edecektir (örneğin su ihtiyaçlarına dayalı 

olarak). Alt bileşen aynı zamanda TAGEM'in su kullanımını optimize etmeyi ve kirliliği azaltmayı 

amaçlayan sulama ve drenaj konusundaki araştırma, geliştirme ve inovasyon (ARGE & İnovasyon) 

gündemini de destekleyecektir. Bu, İzmir Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezinin 

(UTAEM) güçlendirilmesiyle ve UTAEM’i sulama ve drenaj teknolojisi ARGE & İnovasyon için referans 

merkezi olarak hizmet verecek ve son teknoloji ekipmanlar ve bölgedeki özel sulama ve drenaj 

teknolojisi sağlayıcıları ile birlikte çalışacak şekilde konumlandırılmasıyla sağlanacaktır.   

Bileşen 4: Proje Yönetimi, İzleme ve Değerlendirmesi. Bu bileşen kapsamındaki faaliyetler, tüm proje yönetim 

fonksiyonlarını destekleyecektir. Faaliyetler; (i) günlük teknik hizmetler, emanet hizmetleri, İzleme ve 

Değerlendirme (İ&D),  çevresel ve sosyal (Ç&S) konular açısından kapasitenin güçlendirilmesi; (ii) sahaya özgü 

ve ihtiyaç duyulan Ç&S araçlarının hazırlanması da dâhil, Ç&S konularda risk yönetimi; (iii) şikâyetlerin 

giderilmesi, vatandaşın katılımının sağlanması ve iletişim; ve (iv) etki değerlendirmeleri, faydalanıcının tatmini 

ile ilgili araştırmalar ve proje girdi ve çıktılarının yönetimi ve izlenmesi için entegre bir sistem geliştirilmesi de 

dâhil olmak üzere proje faaliyetlerinin İzleme ve değerlendirmesi için; ABDGM’ye bağlı bir Proje Koordinasyon 

Birimine (PKB) ve TRGM, BTGM, BÜGEM, TAGEM, HAYGEM ve GKGM’ye bağlı Proje Uygulama Birimlerine 

(PUB’ler) destek içerecektir.  

2.3. Proje Uygulama Düzenlemeleri   

Yönetim ve koordinasyon dahil olmak üzere projenin uygulanmasına ilişkin genel sorumluluk, Uygulama 

Birimleri aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanlığına (TOB) ait olacaktır. Uygulama Birimleri, Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü (TRGM) (Alt bileşen 1.1., 3.2 ve 3.3b), Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü (BTGM) (Alt bileşen 1.2), 

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM)  (Alt bileşen 3.1), Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) (Alt 

bileşen 3.3a), Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) (Bileşen 2), Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 

Müdürlüğü (TAGEM) (Alt bileşen 3.4) ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüdür (ABDGM) (Bileşen 4). 

Proje uygulama yapısı Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’de verilmiştir.  
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Şekil 1: Proje Uygulama Düzenlemeleri  

 

Dünya Bankası Teknik 

Koordinasyon 

Komitesi 

BY Proje Yürütme komitesi  

PKB 

GMY GMY GMY GMY GMY GMY 

PUB 

(TRGM) 

PUB 

(BÜGEM) 

PUB 

(TAGEM) 

PUB  

(HAYGEM) 

PUB 

(GKGM) 

PKB 

(AB&Dİ) 

İK  Arazi 

Değerlendirmesi 

İK  Tarla ve 

Bahçe 

Bitkileri 

İK  Toprak ve Su 

Kaynakları 

Araştırmaları 

İK  Büyükbaş ve 

Küçükbaş 

Hayvancılık 

Dairesi 

İK  Hayvan 

Sağlığı ve Karantina 

Daire Başkanlığı 

İK  UK 

Daire 

B. 

İK Tarım 

Teknolojileri ve 

Mekanizasyon  

  İK Bitki Sağlığı 

Araştırmaları 

Daire Başkanlığı 

   Veteriner Sağlık 

Ürünleri ve Halk 

Sağlığı Daire 

Başkanlığı 

  

İK Entegre İdare ve 

Kontrol Sistemleri  

BY: Bakan Yardımcısı 

GMY: Genel Müdür Yardımcısı 

PKB: Proje Koordinasyon Birimi 

PUB: Proje Uygulama Birimi 

İK: İrtibat Kişisi 

   

İK Tarımsal Çevre    

 

 

Paydaş Katılım Planının uygulanmasından sorumlu birimler ve görevleri aşağıda açıklanmaktadır.  

Proje Koordinasyon Birimi (PKB): PKB, projenin koordinasyonu ve uygulamasından ve uygulama birimlerine 

destek sağlanmasından sorumludur. Proje yönetimi, teknik, finansal yönetim, satın alma, çevre ve sosyal 

uzmanlardan oluşan özel multidisipliner bir ekip olacaktır. PKB; 

 Paydaş Katılım Çerçevesini (PKÇ) hazırlayacak,  

 Paydaş Katılım Planlarının (PKP) hazırlanması için teknik destek sağlayarak PUB’ları destekleyecek,  

 PUB’leri tarafından hazırlanan PKP belgelerini inceleyecek ve onaylayacak,  
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 PKP’lerin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlayacak,   

 Bankaya sunulmak üzere PKP’nin uygulanmasına ilişkin raporları toplayacak ve düzenleyecektir.  

Proje Uygulama Birimleri (PUB): İş tanımlarının (ToR), teknik şartnamelerin, ihale belgelerinin ve teklif 

çağrılarının (RFP) hazırlanması, danışmanların seçimi ve satın alma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini içerecek 

yatırımlarının satın alma düzenlemelerinden, sözleşmelerin imzalanmasından, ödemelerin yapılmasından ve 

yönetilmesinden ve ayrıca satın alma ile ilgili tüm diğer faaliyetlerin izlenmesi ve raporlanmasından sorumludur. 

PUB’lar,  ihtiyaç oldukça gerek dahili TOB personelinin atanması gerekse harici personel alımı ile satın alma, 

finans ve teknik uzmanlar ile güçlendirilecektir. PUB; 

 ilgili alt bileşenler kapsamındaki PKP faaliyetlerini denetleyecek,  

 PKÇ doğrultusunda PKP’ler hazırlayacak,   

 PKP’nin uygulanmasını izleyecek, 

 PKB’ye sunulmak üzere PKP’nin uygulanmasına ilişkin raporları düzenleyecektir. 

İl Müdürlükleri/Araştırma Enstitüleri/Bölge Laboratuvarları: Her bir alt bileşen kapsamındaki faaliyetler, İl 

Müdürlükleri (TRGM, BÜGEM ve HAYGEM faaliyetleri için) veya TOB merkezindeki ilgili Genel Müdürlüklere 

bağlı Araştırma Enstitüleri/Bölge Laboratuvarları ile (TAGEM ve GKGM faaliyetleri için) sıkı koordinasyon içinde 

uygulanacaktır. Bunlar; 

 PKP’leri uygulayacak,  

 Paydaşlar tarafından projenin uygulanması hakkında dile getirilen görüş/endişelerin alınması ve 

PUB'lara rapor verilmesi için düzenli paydaş katılımları gerçekleştirecek,  

 PUB’lar için üç aylık izleme PKP raporları hazırlayacaktır.  
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3. Ulusal Mevzuat ve ÇSS Gereklilikleri 
Bu bölümde, paydaş katılımı için uygulanabilir olan ulusal mevzuat ve Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal 

Standartlar (ÇSS) gereklilikleri incelenecektir. 

3.1. Paydaş Katılımına yönelik Ulusal Mevzuat  
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası  

Paydaş katılımı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile güvence altına alınmıştır. Anayasa, insanların görüşlerini 

özgürce ifade edebilmelerini sağlayan hükümler içermektedir. Türk Anayasası 25. Maddesi, “Düşünce ve Kanaat 

Hürriyeti” maddesidir. Bu madde uyarınca, her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini 

açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. “Düşünceyi Açıklama ve 

Yayma Hürriyeti (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 26. Madde)” maddesinde vurgulandığı gibi; herkes, düşünce ve 

kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. 

Ayrıca bu madde, resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek hürriyetini de 

kapsamaktadır. Aynı zamanda, herkes “Dilekçe Hakkına” (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 74. Madde) sahiptir.  

Bu doğrultuda, vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar 

kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) halktan gelen istek, şikayet ve başvuruları almak için kullanılan 

resmi bir devlet aracıdır. CİMER'in iletişim kanalları aşağıdaki gibidir: 

İnternet sitesi https://www.cimer.gov.trhttps://giris.turkiye.gov.tr/ 

Yardım Hattı 150 

Posta Adresi T.C. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 06560 Beştepe – Ankara 

Telefon +90 312 590 2000 

Faks +90 312 473 6494 

Kamu kurum ve kuruluşları, 15 iş günü içinde talep edilen bilgiyi sağlayacaktır. Talep edilen bilgi veya belgenin 

ilgili kurum bünyesindeki başka bir birimden alınması; başka bir kurumun görüşünün alınmasının gerekmesi 

veya başvuru içeriğinin birden fazla kuruma ilgilendirmesi durumlarında; erişim 30 iş günü içinde sağlanacaktır. 

Bu durumda, başvuru sahibi, 15 işgünü içinde süre uzatımı ve bunun gerekçesi hakkında yazılı olarak 

bilgilendirilecektir (Madde 11).  

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (25.11.2014/29186):  

Çevre Kanununun (1983) 10 uncu maddesine dayalı olarak hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Yönetmeliği (25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete), projeye ilişkin bir kamu bilgilendirme toplantısı 

düzenlenmesini gerektirir. Bu Yönetmeliğe göre, kamu bilgilendirme toplantısının temel amacı, proje hakkında 

halkı bilgilendirmek ve istişare etmektir.  Yönetmelik, toplantının ilgili kişilerin kolaylıkla ulaşabileceği proje 

alanında düzenlenmesini; toplantı tarihi ve yerinin önceden Valilik tarafından onaylanmasını ve toplantı 

tarihinden en az 10 gün önce yerel ve ulusal bir gazetede yayınlatılmasını gerektirir. Benzer duyurular Valilik 

personeli tarafından çevre mahalle ve ilçelere de yapılacaktır. 

Toplantıda ifade edilen görüş ve öneriler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcileri tarafından 

kayıt altına alınmalıdır. Bu yazılı görüş ve öneriler, proje yaşam döngüsü boyunca revize edilmelidir.  

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (No. 4982): Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, 

tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri 

düzenlemektir. Bilgi verme yükümlülüğü (Madde 5) uyarınca, kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan 

istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme 

başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla 

yükümlüdürler.  

https://www.cimer.gov.tr/
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Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (No. 3071): Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 3. 

Maddesine dayalı olarak,  

Türk vatandaşları, yazılı dilekçe ile şikayetlerini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunabilirler (01.11.1984 tarihli 

3071 sayılı Resmi Gazete).  Türkiye’de ikamet eden yabancılar karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin 

Türkçe yazılması kaydıyla bu haktan yararlanabilirler. 

3.2. Paydaş Katılımına yönelik Uluslararası Mevzuat  
İnsan Hakları 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, kadın, erkek ve çocukların temel hak ve özgürlüklerinin belirlendiği ve 

güvence altına alındığı bir bildirgedir. Beyanname, ekonomik, sosyal ve kültürel hakların yanı sıra medeni ve 

siyasi hakların genel tanımlarını da sağlamaktadır. Beyannamenin birinci maddesi “Bütün insanlar özgür, onur 

ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla 

davranmalıdırlar.” Ve tüm maddeler, tüm dünyadaki insanların temel, kültürel, ekonomik, siyasi ve sosyal 

haklarını kapsamaktadır. Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Medeni ve Siyasi 

Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ve Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesine Ek Seçmeli Protokol 

ile birlikte Beyanname, Uluslararası İnsan Hakları Hukukunu oluşturmaktadır.  

Dünya Bankası Gereksinimleri   

Dünya Bankası'nın Çevresel ve Sosyal Çerçevesi (ÇSÇ)'nin Çevresel ve Sosyal Standardı (ÇSS) 10, “Borçlu ile proje 

paydaşları arasında açık ve şeffaf katılımın, uluslararası iyi uygulamaların temel unsurlarından biri olduğunu” 

kabul eder. ÇSS10 tarafından belirlenen genel gereksinimler aşağıda özetlenmiştir; 

 “Borçlular, proje yaşam döngüsü boyunca paydaşlarla etkileşime girecek ve proje geliştirme sürecinde 
mümkün olan en erken zamanda ve paydaşlarla proje tasarımı konusunda anlamlı istişarelere olanak 
tanıyan bir zaman çerçevesinde başlayacaklardır. Paydaş katılımının niteliği, kapsamı ve sıklığı, projenin 
doğası ve ölçeği ile potansiyel riskleri ve etkileri ile orantılı olacaktır.” 

 “Borçlular tüm paydaşlarla anlamlı istişarelerde bulunacaklardır. Borçlular, paydaşlara zamanında, 
ilgili, anlaşılabilir ve erişilebilir bilgi sağlayacak ve manipülasyon, müdahale, baskı, ayrımcılık ve gözdağı 
içermeyen kültürel olarak uygun bir şekilde onlara danışacaktır.” 

 “Paydaş katılımı süreci, bu ÇSS'de daha ayrıntılı olarak belirtildiği üzere aşağıdakileri içerecektir: (i) 

paydaşların tanımlanması ve analizi; (ii) paydaşlarla etkileşimin nasıl gerçekleşeceğini planlamak; (iii) 

bilginin açıklanması; (iv) paydaşlarla istişare; (v) şikayetleri ele almak ve bunlara yanıt vermek ve (vi) 

paydaşlara rapor verilmesi.” 

 “Borçlu, çevresel ve sosyal değerlendirmenin bir parçası olarak, danışılan paydaşların bir açıklaması, 

alınan geri bildirimin bir özeti ve geri bildirimin nasıl dikkate alındığına ya da neden alınmadığına dair 

nedenleri kısa bir açıklama da dahil olmak üzere belgelenmiş bir paydaş katılımı kaydını tutacak ve 

açıklayacaktır,”(Dünya Bankası, 2017: 98).” 

Alt projeye özgü Paydaş Katılım Planları (PKP), uygulama aşamasında alt projeler/faaliyetlerin özellikleri dikkate 

alınarak bu PKP’de tanımlanan ilke ve süreçler doğrultusunda hazırlanacaktır. Borçlu, projenin yapısı ve 

ölçeğiyle ve ayrıca potansiyel risk ve etkileriyle orantılı olacak alt projeye özgü Paydaş Katılım Planlarının 

hazırlanmasından sorumlu olacaktır.  

Bu PKP, proje kapsamında planlanan vatandaş katılım faaliyetleri ile tamamen uyumludur ve vatandaş katılım 

faaliyetlerinin tekrarlanmamasını ve planlanan faaliyetlerin daha fazla katılımı garanti etmesini sağlar. 

Alt projeye özgü PKP’ler, proje değerlendirilmesinden önce mümkün olduğu kadar erken ifşa edilmesi ve 

Borçlunun, paydaşların Proje paydaş katılım planı hakkındaki görüşlerini alması gerekmektedir.  Alınan geri 

bildirimler doğrultusunda PKP'de önemli değişikliklerin yapılması gerektiği takdirde, Borçlunun, PKP'yi 

güncellemesi ve PKP’nin güncellenmiş versiyonunu açıklaması gerekmektedir.   

ÇSS10’a uygun olarak, Borçlunun, projeden etkilenen tarafların, projenin çevresel ve sosyal performansı ile ilgili 

endişelerinin ve şikayetlerinin zamanında çözülmesi ve kolaylaştırılması için bir şikayet mekanizması (ŞM) 
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önermesi ve uygulaması gerekmektedir. ŞM’nın kapsamı, ölçeği ve türü, projenin potansiyel risk ve etkilerinin 

yapısı ve ölçeğiyle orantılı olacaktır.  

ŞM şunları içerebilir: (i) şikayet ve endişelerin şahsen, telefon, e-posta ve/veya internet sitesi aracılığıyla 

iletilmesine olanak tanınması; (ii) şikayetlerin yazılı olarak kaydedildiği ve veri tabanı olarak tutulduğu bir sistem 

günlüğü; (iii) kullanıcıların şikayetlerinin onaylanması, yanıtlanması ve çözülmesi için bekleyebilecekleri süreyi 

belirleyen, halka ilan edilen prosedürler; (iv) şikayet prosedürü, yönetim yapısı ve karar vericiler hakkında 

şeffaflık; (v) şikayetin karara bağlanması mümkün olmadığında çözüme ulaştırılmamış şikayetlerin 

yönlendirilebileceği (ulusal yargı dahil olmak üzere) bir temyiz süreci. 
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4. Paydaş Katılım Süreci 

4.1. Paydaşların Belirlenmesi 
Paydaşların belirlenmesi ve analizi, alt projeye özgü Paydaş Katılım Planlarının hazırlanmasındaki ilk adımdır ve 

temel amacı, her bir paydaş grubunu ve bunların proje üzerindeki ilgi ve etkilerinin yapısını tespit etmektir.  

Belirleme ve analiz, paydaşlar arasındaki dinamikler ve Projeye dahil olmalarının riskleri ve fırsatları göz önünde 

bulundurularak proje yaşam döngüsünde mümkün olduğunca erken gerçekleştirilmelidir ve,  

 paydaşları kategorize etmelidir (bireyler, STK'lar, hükümet kurumları, vb.), 

 her bir paydaş grubunun nasıl etkileneceğini (doğrudan/dolaylı olarak) göstermelidir ve 

 projeye ilişkin ilgi ve muhtemel etki ağırlıklarını değerlendirmelidir  

 

Genel anlamda paydaş katılım sürecini yönetmede paydaş tespiti önemli bir adımdır ve belirli bir paydaş 

grubunun istişare sürecinde baskın olması riskini azaltır. Paydaşların belirlenmesi, paydaşların ilgi düzeyine ve 

proje ile etkileşimlerine dayanmaktadır. Buna göre, proje paydaş grupları aşağıda bulunan gruplarda 

sınıflandırılmıştır: 

 

 Doğrudan Paydaşlar projenin etki alanı içerisinde projeden doğrudan etkilenen (mevcut veya 

potansiyel olarak) ve/veya projeye bağlı değişimlerden etkilenmeye en müsait olan, etkileri ve önem 

düzeylerini belirlemenin yanı sıra etki azaltma ve yönetim tedbirlerine ilişkin karar alma süreçlerine 

birebir katılması gereken kişiler/gruplar/tüzel kişileri ifade etmektedir. 

 Dolaylı Paydaşlar proje lokasyonları nedeniyle proje kapsamından olumlu veya olumsuz bir şekilde 

etkilenebilecek diğer bireyler/gruplar/tüzel kişileri ifade etmektedir. 

 Diğer İlgili Taraflar projeden doğrudan etkilenmese dahi menfaatlerinin projeden etkilendiği kanısında 

olan ve/veya projeyi ve uygulama sürecini bir şekilde etkileyebilecek birey/grup/tüzel kişileri ifade 

etmektedir 

 Dezavantajlı/Hassas Bireyler veya Gruplar hassasiyetlerinden dolayı tüm diğer gruplara nispeten 

proje(ler)den orantısız bir şekilde etkilenebilecek veya daha da zarar görebilecek kişileri ifade 

etmektedir ve bu durum onların eşit şekilde temsil edilmelerini sağlamak amacıyla istişare ve karar 

verme sürecine ilişkin özel katılım çalışmalarını gerektirebilir. 

Farklı paydaş grupları için sıklık ve uygun katılım yöntem/araç(lar)ı aşağıda verilen üç kriter göz önünde 

bulundurarak belirlenir; 

 projenin paydaş grubu üzerindeki etkisinin kapsamı,  

 projenin paydaş grubu üzerindeki tesirinin kapsamı, ve 

 kültürel olarak kabul edilebilir katılım ve bilgi yayma yöntemleri. 

Genel olarak, katılım ilgi ve etki düzeyiyle doğru orantılıdır ve bir projenin bir paydaş grubu üzerindeki etkisinin 

kapsamı arttıkça veya bir paydaş grubunun bir proje üzerinde etkisi arttıkça, söz konusu paydaş grubunun 

katılımı, kullanılan katılım yönteminin sıklığı ve yoğunluğu bakımından yoğunlaştırılmalı ve derinleştirilmelidir. 

Tablo 1’de verilen paydaş listesi, gösterge olarak hazırlanmış olup, bu paydaş grupları proje uygulaması 

sırasında hazırlanacak alt projeye özgü PKP'ler kapsamında gerektiğinde güncellenecek ve detaylandırılacaktır. 

PUB’leri, rollerine, sorumluluklarına, ilgi alanlarına ve etki düzeylerine göre farklı konularda her bir paydaş 

grubuyla istişarelerde bulunacak ve her bir paydaş grubuyla görüşülecek temel konuları sunacaktır. 

Şekil 2: Etki/İlgi Matrisi ve Katılım Düzeyi 

Aşağıda verilen Tablo 1 yukarıda bahsi geçen etkilenen tarafların potansiyel ilgi ve etkilerini özetlemektedir.  

Paydaş Katılım Planı, sürekli olarak düzenlenen ve güncellenen bir belge olduğundan, belgenin kendisi ve 

paydaş belirleme analizi, paydaşlardan alınan geri bildirimlere bağlı olarak ve proje tasarımında herhangi bir 

revizyon yapılması durumunda revize edilebilir. 
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Tablo 1: Türkiye İklim Dostu Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi Paydaş Grupları 

Alt bileşen Paydaş Kategorisi Paydaş İlgi Düzeyi Etki Düzeyi 

Bileşen 1:  
İklim Dostu Akıllı-Tarım Gıda Politikası, Planlaması ve Yatırımları için Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi. 

Alt bileşen 1.1:  
Toprak sağlığını ve arazi kullanımı ile ilgili 
planlamayı/yönetimi geliştirmeye yönelik bilgi 
eksikliklerinin kapatılması. 

Doğrudan TRGM 
TAGEM 
İl Müdürlükleri 
Yükleniciler & Altyükleniciler 

Yüksek Yüksek 
 

Dolaylı Yerel İl Kurumları 
İl Toprak Koruma Kurulları 
Plan yapmaya yetkili kurumlar 
Arazi/toprak verilerini kullanacak kurumlar 
Üniversiteler 
Özel sektör yatırımcıları 
Çiftçiler  
Gıda, Tarım ve Hayvancılık sektörlerinde çalışan STK’lar 

Yüksek Yüksek 

DİT    

Hassas/Dezavantajlı Gruplar    

Alt bileşen 1.2: 
Sektörel bilgi toplama ve yönetimine yönelik TOB 
yol haritası 

Doğrudan DGIT  
Yükleniciler & Altyükleniciler 
Türkiye İstatistik Kurumu 

  

 Dolaylı    

 DİT    

 Hassas/Dezavantajlı Gruplar    

Bileşen 2:  
Etkili hastalık gözetimi ve kontrolüne yönelik hayvan sağlığı kapasitesinin güçlendirilmesi 

Alt bileşen 2.1: 
Hayvan sağlığı enstitülerinin kapasitesinin 
güçlendirilmesi 

Doğrudan GKGM 
GKGM Bölge Laboratuvarları 
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Alt bileşen Paydaş Kategorisi Paydaş İlgi Düzeyi Etki Düzeyi 

 Dolaylı Hayvancılık 
Veterinerlik Fakülteleri 
Araştırmacı girişimleri 
Çiftçiler 

  

 DİT    

 Hassas/Dezavantajlı Gruplar    

Alt bileşen 2.2: 
Veteriner tıbbi ürün kontrolünün güçlendirilmesi ve 
geliştirilmesi 

Doğrudan GKGM 
GKGM Bölge Laboratuvarları 

  

 Dolaylı Özel sektör (üreticiler, ithalatçılar, ihracatçılar   

 DİT    

 Hassas/Dezavantajlı Gruplar    

Bileşen 3:  
Geliştirilmiş Verimlilik, Kaynak Etkinliği ve İklim Direncine yönelik Yatırımlar 

Alt bileşen 3.1:  
Sebze değer zincirlerinde iklim 
direnci, verimliliği ve kaynak 
kullanımında etkinliğinin 
güçlendirilmesi 

a) Küçük ölçekli 
örtü altı 
yetiştiriciliğinin 
modernizasyonu 

Doğrudan BÜGEM 
İl Müdürlükleri 
Geleneksel sera altyapısına sahip küçük aile çiftlikleri 
Yapılar için izin vermeye yetkili Devlet Kurumu 
Yükleniciler & Altyükleniciler 

  

Dolaylı Bölge Halkı 

DİT Gıda, Tarım ve Hayvancılık sektörlerinde çalışan STK’lar 

Hassas/Dezavantajlı Gruplar Kadınlar 
Düşük Sosyo-Ekonomik Durumdaki Çiftçiler 
Yaşlı Çiftçiler 

b) Örtü altı 
yetiştiriciliğinin 
verimli bir enerji 
kaynağı 
(jeotermal enerji) 

Doğrudan BÜGEM 
Özel Yatırımcılar 
İl Müdürlükleri 
Yapılar için izin vermeye yetkili Devlet Kurumu 
Yükleniciler & Altyükleniciler 
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Alt bileşen Paydaş Kategorisi Paydaş İlgi Düzeyi Etki Düzeyi 

çevresinde 
kümelenmesine 
yönelik pilot 
model 

Dolaylı Altyapı güzergâhlarındaki arazi sahipleri 
Jeotermal enerji santrali alanları etrafındaki arazi sahipleri 
Bölge Halkı 

DİT STK’lar 

Hassas/Dezavantajlı Gruplar  

Alt bileşen 3.2: 
İlgili mahsuller bazında CSA 
teknolojilerinin/uygulamalarının 
benimsenmesinin teşvik 
edilmesi 

a) Dijital CSA 
teknolojileri 

Doğrudan TRGM 
TAGEM 
İl Müdürlükleri 
Küçük & orta ölçekli bireysel çiftlikler 
Üretici Kuruluşları 
Sözleşmeli çiftçilerle çalışan tarımsal işletmeler 
Küçük ve Orta ölçekli çiftlik işletmelerini hedefleyen özel hizmet 
sağlayıcıları 

  

Dolaylı Bölge Halkı 

DİT STK’lar 

Hassas/Dezavantajlı Gruplar Kadınlar 
Düşük Sosyo-Ekonomik Durumdaki Çiftçiler 
Yaşlı Çiftçiler 

b) Pompa sulama 
sistemleri için 
alternatif bir güç 
kaynağı olarak 
güneş enerjisi 

Doğrudan TRGM 
TAGEM 
Sulama Kooperatifleri 
İl Müdürlükleri 
Çiftçiler 

Dolaylı  

DİT  

Hassas/Dezavantajlı Gruplar  

Alt bileşen 3.3: 
Türkiye’de büyükbaş hayvan 
üretimi verimliliğinin ve yeşil 
profilinin artırılması 

a) Hassas 
Hayvancılık (PLF) 
programının pilot 
uygulaması 

Doğrudan HAYGEM 
İl Müdürlükleri 
Küçük & orta ölçekli çiftlik işletmeleri 

  

Dolaylı Süt işleme şirketleri 
Özel hizmet sağlayıcıları 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 
Bölge Halkı 

DİT STK’lar 

Hassas/Dezavantajlı Gruplar Hayvansal üretim için yenilikçi dijital teknolojilerde istihdam 
edilmeyen veya istihdam edilmek isteyen genç nüfus 
Kadınlar 
Düşük Sosyo-Ekonomik Durumdaki Çiftçiler 
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Alt bileşen Paydaş Kategorisi Paydaş İlgi Düzeyi Etki Düzeyi 

Yaşlı Çiftçiler 
Engelli bireyler 

b) Su kirliliği ve 
sera gazı 
emisyonları 
üzerindeki 
büyükbaş hayvan 
üretimi 
baskılarının 
azaltılması 

Doğrudan TRGM 
İl Müdürlükleri 
Orta/büyük ölçekli büyükbaş hayvan çiftlikleri 

Dolaylı Bölge Halkı 

DİT  

Hassas/Dezavantajlı Gruplar  

Alt bileşen 3.4: 
CSA’yı desteklemeye yönelik araştırma ve yenilikler 

Doğrudan TAGEM 
TRGM 
BÜGEM 
GKGM 
Araştırma Enstitüleri 

  

Dolaylı Çiftçiler ve Özel sektör (üreticiler, imalatçılar, ihracatçılar, 
ithalatçılar) 
Özel teknoloji sağlayıcıları 

DİT Üniversiteler 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık sektörlerinde çalışan STK’lar 

Hassas/Dezavantajlı Gruplar  

Bileşen 4:  
Proje Yönetimi, İzleme ve Değerlendirmesi 

Bileşen 4:  
Proje Yönetimi, İzleme ve Değerlendirmesi 

Doğrudan ABDGM 
Dünya Bankası 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı 
Hazine ve Maliye Bakanlığı 
Diğer Uygulama GD’leri 

  

Dolaylı  

DİT  

Hassas/Dezavantajlı Gruplar  

 

 

Alt bileşen Paydaş Türü Paydaş  İlgi 
Düzeyi 

Etki 
Düzeyi 

Bileşen 1:  
İklim Dostu Akıllı-Tarım Gıda Politikası, Planlama ve Yatırımlar için Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi 
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Alt bileşen Paydaş Türü Paydaş  İlgi 
Düzeyi 

Etki 
Düzeyi 

Alt bileşen 1.1:  
Toprak sağlığını ve arazi kullanımı ile ilgili planlamayı/yönetimi geliştirmeye yönelik bilgi eksikliklerinin kapatılması 

Doğrudan TRGM  Yüksek Yüksek 

Doğrudan  TAGEM  Yüksek Yüksek 

Doğrudan İl Müdürlükleri  Yüksek Yüksek 

Doğrudan  Yükleniciler & Altyükleniciler  Yüksek Yüksek 

Dolaylı Yerel İl Kurumları  Yüksek Yüksek 

Dolaylı İl Toprak Koruma Kurulları  Yüksek Yüksek 

Dolaylı Plan yapmaya yetkili kurumlar  Orta Düşük 

Dolaylı Arazi/toprak verilerini kullanacak kurumlar  Orta Düşük 

Dolaylı Üniversiteler  Orta Düşük 

Dolaylı Özel sektör yatırımcıları  Orta Düşük 

Dolaylı Çiftçiler  Orta  Düşük 

Dolaylı Gıda, Tarım ve Hayvancılık sektörlerinde çalışan STK’lar   Orta  Düşük 

Alt bileşen 1.2: 
Sektörel bilgi toplama ve yönetimine yönelik TOB dijital yol haritası. 
 

Doğrudan DGIT  Yüksek Yüksek 

Doğrudan Yükleniciler & Altyükleniciler  Yüksek Yüksek 

Doğrudan  Türkiye İstatistik Kurumu  Yüksek  Düşük 

Bileşen 2:  
Etkili hastalık gözetimi ve kontrolüne yönelik hayvan sağlığı kapasitesinin güçlendirilmesi 

Alt bileşen 2.1: 
Hayvan sağlığı enstitülerinin kapasitesinin güçlendirilmesi 

Doğrudan GKGM  Yüksek Yüksek 

Doğrudan GKGM Bölge Laboratuvarları  Yüksek Yüksek 

Dolaylı Hayvancılık  Yüksek Düşük 

Dolaylı Veterinerlik Fakülteleri  Yüksek Düşük 

Dolaylı Araştırmacı girişimleri  Yüksek Düşük 

 Dolaylı Çiftçiler  Yüksek  

Alt bileşen 2.2: 
Veteriner tıbbi ürün kontrolünün güçlendirilmesi ve geliştirilmesi 
 
 
 
 

Doğrudan GKGM  Yüksek Yüksek 

Doğrudan GKGM Bölge Laboratuvarları  Yüksek Yüksek 

Dolaylı Özel sektör (üreticiler, ithalatçılar, ihracatçılar  Yüksek Düşük 

Bileşen 3:  
Geliştirilmiş Verimlilik, Kaynak Etkinliği ve İklim Direncine yönelik Yatırımlar 

Alt bileşen 3.1:  
Sebze değer zincirlerinde iklim direnci, verimlilik ve 
kaynak kullanım etkinliğinin güçlendirilmesi 

a) Küçük ölçekli örtü altı yetiştiriciliğinin 
modernizasyonu 

Doğrudan BÜGEM  Yüksek Yüksek 

Doğrudan İl Müdürlükleri  Yüksek Yüksek 

Doğrudan Geleneksel sera altyapısına sahip küçük aile çiftlikleri  Yüksek Yüksek 
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Alt bileşen Paydaş Türü Paydaş  İlgi 
Düzeyi 

Etki 
Düzeyi 

Doğrudan  Yapılar için izin vermeye yetkili Devlet Kurumu  Düşük Yüksek 

Doğrudan Yükleniciler & Altyükleniciler  Yüksek Yüksek 

Dolaylı Bölge Halkı  Orta  Düşük 

DİT Gıda, Tarım ve Hayvancılık sektörlerinde çalışan STK’lar  Orta  Düşük 

Dezavantajlı/Hassas Kadınlar  Orta Düşük 

Dezavantajlı/Hassas Düşük Sosyo-Ekonomik Durumdaki Çiftçiler  Orta Düşük 

Dezavantajlı/Hassas Yaşlı Çiftçiler  Orta Düşük 

b) Örtü altı yetiştiriciliğini verimli bir enerji kaynağı 
(jeotermal enerji) çevresinde kümelenmesine yönelik 
pilot model 

Doğrudan BÜGEM  Yüksek Yüksek 

Doğrudan  Özel Yatırımcılar  Yüksek Yüksek 

Doğrudan İl Müdürlükleri  Yüksek Yüksek 

Doğrudan Yapılar için izin vermeye yetkili Devlet Kurumu  Düşük Yüksek 

Doğrudan Yükleniciler & Altyükleniciler  Yüksek Yüksek 

Dolaylı Altyapı güzergâhlarındaki arazi sahipleri  Yüksek  Düşük 

Dolaylı Jeotermal enerji santrali alanları etrafındaki arazi 
sahipleri 

 Yüksek  Düşük 

Dolaylı Bölge Halkı  Orta  Düşük 

DİT  STK’lar  Orta  Düşük 

Alt bileşen 3.2: 
İlgili mahsuller bazında CSA 
teknolojilerinin/uygulamalarının benimsenmesinin teşvik 
edilmesi 

a) Dijital CSA teknolojileri Doğrudan TRGM  Yüksek Yüksek 

Doğrudan TAGEM  Yüksek Yüksek 

Doğrudan İl Müdürlükleri  Yüksek Yüksek 

Doğrudan Küçük & orta ölçekli bireysel çiftlikler  Yüksek Yüksek 

Doğrudan Üretici Kuruluşları  Yüksek Yüksek 

Doğrudan Sözleşmeli çiftçilerle çalışan tarımsal işletmeler  Yüksek Yüksek 

Doğrudan Küçük ve Orta ölçekli çiftlik işletmelerini hedefleyen 
özel hizmet sağlayıcıları 

 Yüksek Yüksek 

Dolaylı Bölge Halkı  Orta  Düşük 

DİT  STK’lar  Orta  Düşük 

Dezavantajlı/Hassas Kadınlar  Orta Düşük 

Dezavantajlı/Hassas Düşük Sosyo-Ekonomik Durumdaki Çiftçiler  Orta Düşük 

Dezavantajlı/Hassas Yaşlı Çiftçiler  Orta Düşük 

b) Pompa sulama sistemleri için alternatif bir güç 
kaynağı olarak güneş enerjisi 

Doğrudan TRGM  Yüksek Yüksek 

Doğrudan  TAGEM  Yüksek Yüksek 

Doğrudan Sulama Kooperatifleri  Yüksek Düşük 
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Alt bileşen Paydaş Türü Paydaş  İlgi 
Düzeyi 

Etki 
Düzeyi 

Doğrudan İl Müdürlükleri  Yüksek Yüksek 

Doğrudan Çiftçiler  Yüksek Düşük 

Alt bileşen 3.3: 
Türkiye’de büyükbaş hayvan üretimi verimliliğinin ve 
çevre dostu profilin artırılması 

a) Hassas Hayvancılık (PLF) programının pilot 
uygulaması 

Doğrudan HAYGEM  Yüksek Yüksek 

Doğrudan İl Müdürlükleri  Yüksek Yüksek 

Doğrudan Küçük & orta ölçekli çiftlik işletmeleri  Yüksek Yüksek 

Dolaylı Süt işleme şirketleri  Yüksek Orta 

Dolaylı Özel hizmet sağlayıcıları  Yüksek Orta 

Dezavantajlı/Hassas Hayvansal üretim için yenilikçi dijital teknolojilerde 
istihdam edilmeyen veya istihdam edilmek isteyen 
genç nüfus 

 Yüksek Yüksek 

Dolaylı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)  Yüksek Yüksek 

Dolaylı Bölge Halkı  Orta  Düşük 

DİT  STK’lar  Orta  Düşük 

Dezavantajlı/Hassas Kadınlar  Orta Düşük 

Dezavantajlı/Hassas Düşük Sosyo-Ekonomik Durumdaki Çiftçiler  Orta Düşük 

Dezavantajlı/Hassas Yaşlı Çiftçiler  Orta Düşük 

Dezavantajlı/Hassas Engelli bireyler  Orta Düşük 

b) Su kirliliği ve sera gazı emisyonları üzerindeki 
büyükbaş hayvan üretimi baskılarının azaltılması 

Doğrudan TRGM  Yüksek Yüksek 

Doğrudan İl Müdürlükleri  Yüksek Yüksek 

Doğrudan Orta/büyük ölçekli büyükbaş hayvan çiftlikleri  Yüksek Orta 

Dolaylı Bölge Halkı  Orta  Düşük 

Alt bileşen 3.4: 
CSA’yı desteklemeye yönelik araştırma ve yenilikler 

Doğrudan TAGEM  Yüksek Yüksek 

Doğrudan TRGM  Yüksek Yüksek 

Doğrudan BÜGEM  Yüksek Yüksek 

Doğrudan GKGM  Yüksek Yüksek 

Doğrudan Araştırma Enstitüleri  Yüksek Yüksek 

Dolaylı Çiftçiler ve Özel sektör (üreticiler, imalatçılar, 
ihracatçılar, ithalatçılar) 

 Yüksek Orta 

Dolaylı Özel teknoloji sağlayıcıları  Orta Düşük 

DİT  Üniversiteler  Yüksek  Düşük 

DİT  Gıda, Tarım ve Hayvancılık sektörlerinde çalışan STK’lar  Orta Düşük 

Bileşen 4:  
Proje Yönetimi, İzleme ve Değerlendirmesi 
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Alt bileşen Paydaş Türü Paydaş  İlgi 
Düzeyi 

Etki 
Düzeyi 

Bileşen 4:  
Proje Yönetimi, İzleme ve Değerlendirmesi 

Doğrudan ABDGM  Yüksek Yüksek 

Doğrudan Dünya Bankası  Yüksek Yüksek 

Doğrudan Strateji ve Bütçe Başkanlığı  Yüksek Yüksek 

Doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı  Yüksek Yüksek 

Doğrudan Diğer Uygulama GD’leri  Yüksek Yüksek 
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4.2. Paydaş Katılımı 
Paydaş katılımı, proje yaşam döngüsü boyunca gerçekleştirilecek kapsayıcı bir süreçtir. Profesyonel bir şekilde 

tasarlanıp uygulandığında, projenin çevresel ve sosyal etki ve risklerinin başarılı bir şekilde yönetilmesi 

açısından önem arz eden güçlü, yapıcı ve duyarlı iş ilişkilerinin kurulmasını destekler. Paydaş katılımı, proje 

gelişim sürecinin erken safhalarında başlatıldığında en etkilidir ve erken proje kararları ile projenin çevresel ve 

sosyal risk ve etkilerine ilişkin değerlendirme, yönetim ve izleme süreçlerinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. 

Paydaş katılım planını oluşturan önemli faktörlerden biri, Özgür, Önceden ve Bilgilendirilmiş Rıza (FPIC) alma 

hakkıdır. Böylece, paydaş katılımı manipülasyon, müdahale ve tehdidi önleyecek ve kültürel olarak uygun bir 

şekilde zamanında, ilgili, anlaşılır ve erişilebilir bilgiler sağlanarak gerçekleştirilecektir. Belirlenmiş insan grupları 

arasındaki etkileşimi içermekte, paydaşların öneri ve şikayetlerini dile getirecekleri kanallar sunmakta ve proje 

kararları alınırken bu bilgilerin göz önünde bulundurulmasını sağlamaktadır.  

Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (Proje) için, paydaş katılım faaliyetleri mümkün 

olduğunca erken başlayacak ve Projenin yaşam döngüsü boyunca devam edecektir. 

Paydaş katılım faaliyetlerinin ve istişarelerin içeriği ve sıklığı, alt bileşenler ve alt projeler kapsamında 

yürütülecek faaliyetlerin ölçeği ve kapsamına göre değişiklik gösterecektir. 

Paydaşlar istişare toplantıları, ilan panoları, Tarım ve Orman Bakanlığının (projede yer alan Genel 

Müdürlükleri/kurumları dâhil) resmi internet siteleri ve/veya sosyal medya hesapları ile (i) Proje ve alt 

projelerin hedefi, kapsamı ve mevcut teknik ayrıntıları, (ii) şikayet mekanizması ve ilgili irtibat kişilerinin iletişim 

bilgileri, (iii) TOB’nın resmi internet sitesinde kamuya açık proje/alt proje bilgilerinin erişilebilirliği hakkında 

bilgilendirilecektir. 

En iyi uygulama yaklaşımlarını karşılamak için, proje aşağıda belirtilen paydaş katılımı ilkelerini uygulayacaktır; 

 açıklık ve yaşam döngüsü yaklaşımı,  

 bilgiye dayalı katılım ve geri bildirim, 

 kapsayıcılık ve duyarlılık. 

Proje bu ilkeleri aşağıda listelenen eylemler yoluyla gerçekleştirecektir; 

 proje ömrü boyunca proje ilerlemesi hakkında topluluğu ve anahtar öneme sahip paydaşları önceden 

bilgilendirmek, 

 topluluk katılımını teşvik etmek, 

 geri bildirimleri dinlemek, önerileri değerlendirmek ve uygun oldukları takdirde kabul etmek, 

 şeffaflık ve bilgiye eşit erişim sağlamak, 

 cinsiyete duyarlı ve ayrımcı olmayan dil kullanımı gibi uygun bir iletişim üslubu benimsemek,  

 kadınlar, çocuklar ve gençler, yaşlı nüfus gibi hassas grupların paydaş katılım programına dahil 

edilmesini sağlamak, 

 kullanıcı dostu katılım araçları uygulamak, ve  

 iletişim için birden çok kanal kullanmak. 

Proje açık olmanın, halkı dinlemenin ve halkın önerilen proje faaliyetlerini ve proje sürecini anlamasını 

sağlamanın proje etkilerini en aza indirmeyi desteklemek amacıyla halk ile etkili ilişkiler kurmak için en iyi 

yaklaşım olduğunu kabul etmektedir. 

4.2.1. Paydaş Katılım Yöntemlerine Genel Bakış 

Proje paydaşlarının projeyi sahiplenmeyi sürdürmelerini ve projenin sosyal etkisi konusundaki farkındalığı 

artırmayı amaçlayan projenin uygulama aşamasında kullanılacak paydaş katılım yöntemleri aşağıda 

açıklanmıştır. Covid-19'a bağlı sağlık riskinin devam etmesi halinde, toplantılar hükümetin tavsiye ettiği Covid-

19 önleyici tedbirler çerçevesinde mümkün olduğu ölçüde dijital platformlar ve alternatif araçlar üzerinden 

gerçekleştirilecektir. 

. 
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Resmi Toplantılar. Resmi toplantılar Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili Genel Müdürlükleri bünyesinde 

düzenlenecek iç toplantıları ve farklı hükümet makamları ve ilgili STK'lar, ve Projenin hazırlık ve uygulama 

aşamalarına katılım sağlayacak kurumlar ile yapılacak toplantılardan oluşacaktır. Ayrıca, paydaş katılım 

toplantıları da düzenlenecektir.  

Açılış ve Kapanış Toplantıları. Proje yaşam döngüsünün hem başında hem de sonunda, proje faaliyetlerini ve 

sonuçlarını ilan etmek ve yaymak amacıyla çoklu paydaş toplantıları düzenlenecektir. 

Açıklama Toplantıları. Açıklama toplantıları, Proje için geliştirilmiş Çevresel ve Sosyal Çerçeve belgelerinin 

(Paydaş Katılım Planı *PKP+, Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi *ÇSYÇ+, Yerleştirme Çerçevesi *YÇ+, İş Gücü 

Yönetim Prosedürü *İYP+, Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planı (ÇSTP) ve diğer ilgili uygulama belgeleri) paydaşlarla 

paylaşılması amacıyla düzenlenecektir. Bu toplantılara ilişkin duyurular, Tarım ve Orman Bakanlığının ve ilgili 

Genel Müdürlüklerin resmi internet siteleri, sosyal medya hesapları (WhatsApp, Facebook vb.), ilan panoları, 

reklam panoları ile, köylerdeki duyurular ise hoparlörler ve gazeteler ile yapılacaktır. Toplantıların dijital 

platformlarda gerçekleştirilmesi durumunda, toplantıların etkililiğini desteklemek amacıyla paylaşılan belgelere 

ilişkin geri bildirimler, resmi yazışma, online geri bildirim formları ve e-postalar yoluyla toplanacaktır. Proje veya 

alt projeler için hazırlanacak olan ÇSÇ belgeleri, proje veya alt projelerde herhangi bir değişiklik olması 

durumunda, yapılan değişikliğe uygun olarak güncellenebilen dinamik belgelerdir. 

İstişare Toplantıları. Bu toplantılar, proje paydaşlarını alt proje faaliyetlerinin kapsamı ve takvimi hakkında 

bilgilendirmek amacıyla düzenlenecektir. İstişare toplantıları, proje faaliyetlerinden etkilenecek (topluluk 

üyeleri, hassas/dezavantajlı gruplar vb. dahil olmak üzere) olası tüm paydaşları, Sivil Toplum Kuruluşlarını (STK) 

ve/veya Proje yaşam döngüsü boyunca belirlenmiş olan tüm diğer paydaşları içermelidir. Toplantı tutanakları ve 

katılım listesi kayıt altına alınacaktır. 

Dijital İletişim Araçları. Tarım ve Orman Bakanlığının ve ilgili Genel Müdürlüklerin resmi internet siteleri, SMS, 

resmi yazılar, sosyal medya hesapları, ulusal/yerel televizyon kanalları, Tarım TV (https://www.tarimtv.gov.tr/), 

radyo istasyonları ve SMS, Projeye ilişkin ilerleme ve önemli gelişmeler hakkında paydaşları bilgilendirmek için 

kullanılacaktır. Basın bültenleri de basın ile paylaşılacaktır. Bu araçlar, Covid-19 önleyici tedbirlerine uygun 

olarak yüz yüze toplantılara olan ihtiyacı azaltmak amacıyla etkili bir şekilde kullanılacaktır. Önceki proje 

aşamalarından edinilen deneyimler ve başarı hikayeleri, paydaş katılımlarına olan katılımı arttırmak amacıyla 

buraya eklenebilir.  

Şikayet Mekanizması. Dünya Bankası'nın ÇSS10 gerekliliklerine uygun olarak Proje için uygun bir şikayet 

mekanizması (ŞM) oluşturulacak ve işletilecektir. ŞM’nın detayları bu belgenin Bölüm XX’da verilmiştir.  Bu 

mekanizmanın doğru bir şekilde ve zamanında işlevini yerine getirebilmesi için, bir ŞM irtibat kişisi tüm süreci 

denetlemek üzere TOB proje ekibinin bir parçası olarak görevlendirilecektir. ŞM irtibat kişisi, izleme amacıyla 

projenin şikayet çözüm sürecinin rapor edilmesinden de sorumlu olacaktır. Bu kişi aynı zamanda şikayet 

mekanizmasını koordine ederek, proje kapsamında mekanizmanın aksamadan çalışmasını sağlamaktan sorumlu 

olacaktır ve proje paydaşlarına proje faaliyetlerine ilişkin geri bildirim sağlayacakları ve/veya endişelerini dile 

getirecekleri kanallar sunacaktır. 

Projeye ilişkin tüm bilgiler TOB’nın ve DB'nin internet sitelerinde ve paydaşlarla iletişim için bir medya 

aracı/kanalı olarak kullanılacak TOB sosyal medya hesapları aracılığıyla ve SMS yoluyla erişilebilir hale 

getirilecektir. Proje kapsamında aynı zamanda paydaşları proje faaliyetleri hakkında bilgilendirmek amacıyla 

broşürler, kitapçıklar ve/veya posterler hazırlanacaktır.  

PUB, proje/alt proje belgelerinin, iletişim materyallerinin ve ŞM'nin paylaşımı, teslimi ve duyurusundan sorumlu 

olacaktır. 

Toplantılar veya diğer istişareler, Tarım ve Orman Bakanlığının ve ilgili Genel Müdürlüklerin resmi internet 

siteleri, resmi yazılar, SMS, sosyal medya hesapları, ulusal/yerel televizyon kanalları, Tarım TV 

(https://www.tarimtv.gov.tr/), radyo istasyonları ve SMS vb. gibi farklı iletişim araçları ile toplantı tarihinden en 

az 15 gün önce ilan edilecektir. Toplantıların yeri ve zamanı, tüm paydaşların uygunluk durumları ve 

erişebilirlikleri dikkate alınarak ayarlanacak ve açık bir şekilde ilanlarda belirtilecektir.  

https://www.tarimtv.gov.tr/
https://www.tarimtv.gov.tr/
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4.2.2. Hassas grupların görüşlerini dahil etmek için önerilen strateji: 

 
Proje etkilerinin, çoğunlukla endişelerini dile getirme veya bir projenin etkilerini anlama imkanı bulunmayan 

dezavantajlı/hassas birey veya grupları orantısız bir biçimde etkileyip etkilemediğini anlamak özel önem arz 

etmektedir. Projeye ilişkin farkındalık yaratma ve paydaş katılımı faaliyetleri, proje faaliyetlerini ve faydalarını 

tam anlamıyla anlamaları için bu grupların ve bireylerin özel kısıtlamaları ve kültürel hassasiyetleri göz önünde 

bulundurularak uygulanmalıdır. Hassas gruplar ve bireylerle etkileşim çoğunlukla bu grup ve bireylerin genel 

süreç hakkındaki farkındalıklarının ve sürece katkılarının diğer paydaşlarla eşit olmasını sağlamak amacıyla ve 

katılımlarını tesis etme odaklı özel önlemlerin alınmasını ve yardım sağlanmasını gerektirmektedir. 

Bu Proje kapsamındaki dezavantajlı veya hassas birey ve gruplar, düşük sosyo-ekonomik durumdaki çiftçiler 

engelli bireyler, yaşlı ve genç çiftçiler, fiziksel engelli bireyler ve kadınlardan oluşacaktır. Belirtilen grup 

genellikle endişelerini ifade etmek, haklarını veya projenin etkilerini anlamak amacıyla bilgilere erişme 

hususunda daha az imkana ve fırsata sahiptir ve online araçlara, hizmetlere ve iletişim kanallarına daha az 

aşinadır. 

Table XX, proje için yürütülen ilk hassas birey/grup tespitini ve aynı zamanda her bir hassas birey/grup için 
önerilen paydaş katılım yöntemlerini özetlemektedir. 

Tablo 2. Belirlenmiş Hassas Gruplar ve Önerilen Paydaş Katılım Yöntemi   

Proje 
Bileşen(ler)i 

Hassas 
Gruplar ve 

Bireyler 

Özellikler/ 
İhtiyaçlar 

Bildirim ve istişare 
için tercih edilen 

yöntem 

Gerekli Ek 
Kaynaklar 

 Düşük Sosyo-
Ekonomik 
Durumdaki 
Çiftçiler 

Erişilebilirlik, bilgi 
eksikliği ve özel 
ihtiyaçları olan 
bireyleri 
desteklemek 
amacıyla eğitim için 
finansman sağlama 

Ses cihazları, erişilebilir 
platformlar, vb. özel 
eğitim ihtiyaçları 

Özel eğitim 
koordinatörleri, 
işaret dili 
mütercim/ 
tercümanları 

 Yaşlı Çiftçiler    
 Genç Çiftçiler    
 Fiziksel engelli 

bireyler 
(hareket, 
işitme, görme 
bozukluğu vb.) 

   

 

Paydaş katılım sürecindeki potansiyel dezavantajlı/hassas kişi veya gruplar şunlardır: 

 Kadınlar: Kırsal alanlardaki kadınlar istişare toplantılarına katılmaya teşvik edilmelidir. Gerekirse, özel 

odak grupları organize edilmelidir. Ayrıca, cep telefonu kullanımının, cinsiyet ayrımını belirtmemesine 

rağmen, kadınların proje faaliyetleri hakkında bilgilendirilmelerini sağlayan internete erişimi, erkeklere 

kıyasla daha düşüktür. Kadınlar arasında internet kullanımının düşük, cep telefonu kullanımının ise 

yüksek olduğu göz önüne alındığında, proje ile ilgili bilgiler kısa mesaj yoluyla da yayılacaktır.  

 Okur-Yazar Olmayanlar: Özellikle okuma yazma bilmeyen nüfus oranının yüksek olduğu proje 

alanlarında sözlü iletişime ağırlık verilmeli, lokasyon krokileri, fiziki modeller, sunumlar gibi ek 

formatlar kullanılmalıdır. Ayrıca, ilgili Soru-Cevap oturumları ile istişarenin amacına ulaşıp ulaşmadığı 

ve katılımcıların memnun kalıp kalmadığı da değerlendirilmelidir. 
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 Engelliler: Toplantılar engelli dostu mekanlarda gerçekleştirilmelidir. Ulaşımın gerekli olduğu 

durumlarda, ulaşım sağlanmalıdır. Özellikle duyusal engellilerin yaşadığı topluluklarda, belgeler Braille 

alfabesi ile sunulmalı veya istişare toplantılarında işaret dili tercümanı görevlendirilmelidir. 

 Yaşlılar: Toplantı yerleri ulaşılabilir olmalı ve toplantılara katılmaları konusunda bu kişiler teşvik 

edilmelidir.  

 Türkçe bilmeyenler veya anlamayanlar: Paydaşların çoğu için iletişim dilinin Türkçe olması 

beklenirken, farklı diller de göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin; Türkçe konuşmayan bir 

mültecinin, proje faaliyetlerine katılmak istemesi durumunda, proje buna adapte edilebilmelidir. 

Hassas grupların görüşlerini dahil etmek amacıyla; 

 engelli bireylerin çıkarlarını temsil eden bölgesel organizasyonlar ve STK'lar ile ilişkiler yürütülecek, 

 hedef illerdeki kadın, genç, yaşlı nüfus ve engelli bireyler ve diğer hassas gruplar için kolay erişim 

bölgelerinde ayrıca istişareler gerçekleştirilecek, 

 projeye ilişkin bilgiler yüz yüze veya belirtilen veya belirtilecek (örn. braille alfabesi, işaret dili, vb.) 

hassas gruplara özel herhangi bir uygun yöntem ile sağlanacak, 

 hassas grupların erişimine olanak sağlayan lokasyonlarda istişareler gerçekleştirilecek, ve 

 Bilgiyi yaymak için projeyle ilgili herhangi bir yazılı veya basılı materyal, projenin hassas grupları 

tarafından da bilinen ve erişilebilir olan sahalarda dağıtılmadan önce kültürel olarak uygun ve 

anlaşılması kolay (teknik olmayan) bir dilde hazırlanacaktır.  

4.2.3. Paydaş Katılım Programına Genel Bakış  
Önceki paragraflarda verilen bilgiler ışığında paydaş katılım programının özeti Hata! Başvuru kaynağı 

bulunamadı.'te sunulmuştur.
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Tablo 3: Paydaş Programına Genel Bakış 

Proje 

aşaması 

İletilecek istişare 

konusu/mesaj 

Paylaşılacak 

bilgilerin listesi 
Kullanılan yöntem Hedef Paydaş Sıklık Sorumlu Taraf 

Hazırlık 

 paydaşları Projenin 

kapsamı ve ihtiyacı 

hakkında bilgilendirmek. 

 aşağıdaki konularda 

paydaşlarla istişarede 

bulunmak; 

o proje tasarımı, 

o çevresel ve sosyal 

riskler ve etkiler,   

o önerilen etki azaltma 

önlemleri, 

 Çevresel ve Sosyal 

Yönetim Çerçevesi, 

ŞM’ler 

 Proje kavramı, 

Ç&S ilkeleri ve 

yükümlülükleri, 

 ÇSÇ belgeleri (ÇSTP, 

ÇSYÇ, PKP, İYP, 

YYÇ)  

 Açılış Toplantısı 

 Kamuoyuna yapılacak 

açıklamalar 

 Teknik olmayan proje 

özetleri/sunumları 

 Elektronik yayınlar 

 Sosyal medya 

 Basın bültenleri 

 İstişare toplantıları 

(sanal/yüz yüze) 

 Dijital iletişim araçları 

 Şikayet mekanizması 

 Poster, broşür, kitapçık 

vb., 

 SMS 

 

 Doğrudan Paydaşlar 

 Dolaylı Paydaşlar 

 Diğer İlgili Taraflar 

 Dezavantajlı/Hassas 

birey/gruplar 

Bileşen 

faaliyetlerinin 

başlamasından 

önce  

 

Proje yaşam 

döngüsü boyunca 

 PKB 

 PUB 

Uygulama 

& 

Yapı işleri 

 Paydaşları proje kapsamı 

ve devam eden 

faaliyetler hakkında 

bilgilendirmek 

 Ç&S belgeleri (ÇSYÇ, 

ÇSYP, YYÇ, PKP, vb.) 

 ŞM’ları 

 ÇSYP/ÇSED 

 PKP 

 İYP 

 YYÇ 

 ŞM prosedürü 

 Proje geliştirme 

konusunda düzenli 

güncellemeler 

 

 Açılış Toplantısı 

 Kamuoyuna yapılacak 

açıklamalar 

 Teknik olmayan proje 

özetleri/sunumları 

 Elektronik yayınlar 

 Sosyal medya 

 Basın bültenleri 

 İstişare toplantıları 

(sanal/yüz yüze) 

 Dijital iletişim araçları 

 Şikayet mekanizması 

 Doğrudan Paydaşlar 

 Dolaylı Paydaşlar 

 Diğer İlgili Taraflar 

 Dezavantajlı/Hassas 

birey/gruplar 

Projenin 

uygulanmasına 

başlamadan önce 

ve gerektiğinde 

proje yaşam 

döngüsü boyunca  

 PKB 

 PUB  

 İl 

Müdürlükl

eri, 

Araştırma 

Enstitüleri

/ Bölge 

Laboratuv

arları  
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Proje 

aşaması 

İletilecek istişare 

konusu/mesaj 

Paylaşılacak 

bilgilerin listesi 
Kullanılan yöntem Hedef Paydaş Sıklık Sorumlu Taraf 

 Poster, broşür, kitapçık 

vb., 

 SMS 

 

Operasyon  ŞM’ları 

 Proje çıktıları 

 Şikayetlerin 

giderilmesi 

 Kapanış toplantısı 

 İstişare toplantıları 

 Bilgilendirme 

toplantıları, 

 Dijital İletişim 

Araçları/Sosyal 

Medya  

 Poster, broşür, 

kitapçık vb., 

 SMS 

 Doğrudan Paydaşlar 

 Dolaylı Paydaşlar 

 Diğer İlgili Taraflar 

 Dezavantajlı/Hassas 

birey/gruplar 

Alt proje 

faaliyetlerinin 

tamamlanmasından 

sonra, bir yıllık 

garanti süresi 

boyunca 

 PKB 

 PUB 
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4.3. PKP’nin Uygulanması ve Paydaşların Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi 
İstişare dönemi, paydaş kategorisine ve istişarenin amacı/hedefine bağlı olarak belirlenecektir. Tüm paydaşlara, 

sorularını/geri bildirimlerini iletmek/sağlamak için en az 15 günlük bir süre verilecektir.  İstişare toplantıları 

boyunca; 

 isim, lokasyon, iletişim bilgileri, tercih edilen iletişim yöntemi vb. dahil olmak üzere bir Katılımcı Listesi 

tutulacaktır. Ancak, katılımcıların isimlerini, iletişim bilgilerini paylaşmama hakkına sahip oldukları 

açıkça belirtilecektir, 

 tüm katılım türleri belgelendirilecektir. (yer/zaman, ana konuların özeti ve gündeme getirilen geri 

bildirim/sorular ve katılımcılar tarafından verilen yanıtlar, toplantı sırasında paylaşılan bilgilerin 

özeti/tam versiyonu vb.), ve 

 toplantı sırasında katılımcıların görüşlerini herkesin önünde dile getirmek istememeleri durumuna 

karşın geri bildirim/sorularını paylaşmaları için katılımcılara bir geri bildirim formu dağıtılacak ve 

toplantı sonrasında toplanacaktır.  

Proje uygulaması sırasında paydaşlardan alınan sürekli geri bildirim ve yorumlar incelenecek ve gerekli 

görüldüğü takdirde PUB Sosyal Uzmanı tarafından projenin sorunsuz uygulanması için gerekli düzeltici eylemler 

gerçekleştirilecektir. Katılımcılar, her bir istişare toplantısı sırasında proje için geliştirilmiş olan (ŞM, sosyal 

medya hesapları, resmi internet siteleri, e-posta adresleri, resmi yazılar vb. ) tüm farklı iletişim kanalları 

hakkında bilgilendirilecektir.  

Ayrıca, Proje ŞM, proje ömrü boyunca iç ve dış paydaşların sorun/geri bildirim ve şikayetlerinin alınması için 

kullanılacaktır. Ayrıca, proje, alınan (veya alınmayan) hizmetler hakkındaki geri bildirimler gibi vatandaş katılım 

faaliyetlerini de içerecektir.  
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5. Paydaş Katılımı için Uygulama Düzenlemeleri 
 

Mevcut XXX, bu PKP’nin uygulanması da dahil olmak üzere Projenin  genel uygulamasındansorumlu olacaktır. 

PUB'un Sosyal Uzmanı, proje ömrü boyunca alt projelere özel hazırlanacak Paydaş Katılım Planlarının (PKP) 

uygulanmasından ve topluluklarla iletişimden sorumlu taraflar olacaklardır. 

Alt projelere özel PKP’ler, PKP’de sağlanan hükümlere uygun olarak bileşenler için XXXX tarafından 

hazırlanacaktır. Belirli alt proje faaliyetlerinden sorumlu olan tüm yüklenicilerin, ilgili PKP hükümlerini 

uygulamaları beklenecektir. Şikayet Mekanizması (ŞM) gereklilikleri, ihale belgelerinde ve yükleniciler 

tarafından imzalanan sözleşmelerde düzenlenecektir.  

PUB, ilk PKP grubunu gözden geçirecek ve onay için Banka ile paylaşacaktır; Banka ile karşılıklı olarak anlaşmaya 

varılmasının ardından, PUB, PKP’leri inceleyecek ve gerekli onayları verecektir. İl düzeyindeki paydaş katılım 

faaliyetleri PUB ve XXXXX tarafından yönetilecektir. Alt proje düzeyindeki paydaş katılım faaliyetleri ise, XXX ile 

işbirliği içinde XX tarafından yürütülecektir.  Belirli proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan tüm 

yüklenicilerin de, PKP’nin ilgili hükümlerini uygulamaları gerekecektir. ŞM gereklilikleri, ihale belgelerinde ve 

yükleniciler tarafından imzalanan sözleşmelerde düzenlenecektir.   

PKP uygulamasında anahtar aktörlerin sorumlulukları Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’te verilmiştir. 

Tablo 4: PKP Uygulamasında Anahtar Aktörlerin Sorumlulukları 

Paydaş Sorumluluk 

PKB 
 PUB’leri ile Dünya Bankası arasındaki koordinasyon  

 Proje faaliyetlerinin zamanında ve kapsamlı bir şekilde uygulanmasının 
sağlanması 

PUB 

 Tüm paydaş katılım faaliyetlerini genel çevresel ve sosyal yönetim 
sistemlerine dahil edilmesi 

 Paydaş katılımının ilerlemesi ve sonuçlarını üst yönetime ve 
personellere iletilmesi için dahili bir sistemin geliştirilmesi 

 Şikayet mekanizması ve paydaş katılımı konuları ile ilgili süreçlerin 
uygun bir şekilde uygulanması için PUB ekibinin hızlandırılması ve 
izlenmesi 

 Şikayet mekanizması ve paydaş katılımı konuları ile ilgili süreçlerin 
uygun bir şekilde uygulanması için taraflarla koordinasyonun 
sağlanması 

 Belirli PKP faaliyetleri hakkında istişare  

İl Müdürlükleri, Araştırma 
Enstitüleri/ Bölge 
Laboratuvarları 

 PKP’lerin uygulanması 

Çevre Uzmanı (PUB) 

 Proje ilerlemesinin izlenmesi,  

 Tanımlanmış tüm belgelerin başarılı bir şekilde teslim edilmesinin 
sağlanması  

 Tüm PKP faaliyetleri ve proje ilerlemesine ilişkin birleştirilmiş raporların 
sunulması  

 Sosyal ve çevresel izlemenin uygulanması 

 İlgili belgelerde belirtilen sosyal ve çevresel sorunların Proje ömrü 
boyunca uygulanıp uygulanmadığının izlenmesi ve raporlanması  

Sosyal Uzman (PUB) 

 PKP uygulamasının planlanması  

 Paydaş katılımının PUB üyeleri ve diğer paydaşlar tarafından 
anlaşılmasının sağlanması 

 Belirlenmiş paydaşlarla birlikte paydaş katılımı faaliyetlerinin 
denetlenmesi 

 Paydaş Katılım/İstişare Toplantılarının ve kamuya açık bilgi paylaşımı ile 
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Paydaş Sorumluluk 

ilgili diğer etkinliklerin organize edilmesi/yönetilmesi  

 Paydaşlarla etkileşime girebilecek diğer PUB personellerinin 
desteklenmesi  

 PKP/PKP'lerin uygulanması ile ilgili olarak ara yüzün koordine edilmesi 
ve Dünya Bankasına raporlanması, Dünya Bankasından rapor alınması 

 Proje değişikliklerinin olması durumunda ve düzenli aralıklarla PKP’lerin 
güncellenmesi  

İzleme ve Değerlendirme 
Uzmanı (PUB) 

 İzleme ve değerlendirme çalışmalarının koordine edilmesi 

 Tanımlanmış tüm belgelerin başarılı bir şekilde teslim edilmesinin 
sağlanması  

 DB’ye sunulacak izleme raporlarının zamanında hazırlanması  
 

ŞM İrtibat Kişisi (PUB) 

 PUB bünyesinde ŞM irtibat kişisi olarak hareket etmek 

 Projeye ilişkin şikayetlerin kaydının tutulması ve takibinin yapılması 

 Projeye ilişkin şikayetlerin çözüm sürecinin yönetimi ve 
koordinasyonu 

 Paydaş katılımı ve diğer Proje faaliyetleriyle ilgili uygunsuzluk 
durumlarının veya yinelenen sorunları ortaya çıkarmak için şikayet 
kayıtlarının incelenmesi 

 Yüklenici düzeyinde ŞM irtibat kişilerinin koordine edilmesi ve 
izlenmesi 

 Yüklenicilerin şikayet kayıtlarının ve şikayetlerin çözüm süreçlerinin 
izlenmesi ve bunların aylık ilerleme raporlarında PUB'a raporlanması 

 Tüm farklı ŞM düzeylerinden projeye ilişkin şikayetlerin toplanması  

 Çözüm süreci hakkında PUB ve yönetimin bilgilendirilmesi  

 Projeye yönelik  derlenenŞM raporlarının hazırlanması 

 Şikayetlere yanıt vermek/çözüm bulmak amacıyla PUB ile iletişime 
geçilmesi 

 

İletişim ve Paydaş Katılım 
Uzmanı 

 Proje boyunca PUB Sosyal Uzmanı ile işbirliği içinde iletişim ve dış 
erişimin koordine edilmesi  

Satınalma Uzmanı 

 Proje kapsamında düzenlenecek ihalelerde danışmanlık sağlanması 

 PKP, ŞM ve diğer ÇSYP’larının ihale belgelerinde yer almasının 
sağlanması  

 İhale belgelerinin İngilizce ve Türkçe versiyonlarının hazırlanması  
 

5.1. Tahmini Bütçe 
PKP ile ilgili faaliyetlerin (toplantılar, dijital iletişim faaliyetleri vb.) uygulanması ile bağlantılı maliyetler, 

PUB’ların bütçeleri kapsamında karşılanacaktır. Ancak tüm faaliyetleri karşılayacak tahmini bir bütçe Hata! 

Başvuru kaynağı bulunamadı.’te sunulmuştur. Bu tablo, alt projelerin en güncel tasarımlarına uygun olarak 

güncellenecektir.   

Tablo 5: Paydaş Katılım Programına ilişkin Tahmini Bütçe  

Bütçe kategorileri Tahmini 
maliyet 

Açıklamalar 

1. Etkinlikler 

1.a. Proje açılış ve kapanış toplantıları 
ve çok sayıda katılımcının olduğu 
diğer üst düzey toplantıların 
organizasyonu  

US$  10.000  Yer kiralama, teknik hizmetler, catering vb. maliyetleri 
içerir. 

2. İletişim kampanyaları  
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2.a. Broşürler, afişler, el ilanları, 
kitapçıklar vb. 

US$ 5.000  Projenin tanıtımı ve önemli toplantılarda kullanılması 
(açılış, kapanış vb.) 
Ayrıca ŞM iletişim materyallerini de içerir 

2.b. Dijital toplantı platformlarına, 
dijital iletişim araçlarına abonelik 
maliyetleri 

US$ 5.000  Covid-19 önlemlerinden dolayı, özellikle de projenin ilk 
döneminin dijital platformlarda yürütülecek olması 
durumunda, paydaş katılım faaliyetlerinin büyük bir 
kısmı   

3. Eğitimler  

3.a. PUB'lara sosyal ve çevresel 
konularda eğitim verilmesi 

US$ 10.000  Maliyete eğitim materyali, eğitmen vb. dahildir. 

3.b. PUB'lara ve sözleşmeli personele 
ŞM konusunda eğitim verilmesi 

US$ 10.000  Maliyete eğitim materyali, eğitmen vb. dahildir. 

4. Diğer masraflar  

4.a. İletişim danışmanlığı  US$ 25.000  Projenin sosyal medya kampanyalarının yönetimi ve 
büyük katılımlı toplantıların organizasyonu için 
danışmanlık hizmeti alımı 

4.b. PUB’un seyahat masrafları US$ 25.000  Konaklama dahil olmak üzere GM ve Paydaş katılım 
faaliyetlerinin izlenmesi için bazı proje alanlarına 
yapılacak seyahatlere ilişkin maliyetler 

4.c. Proje ile ilgili diğer maliyetler 
(projenin algılanmasına ilişkin 
anketler, ekipman ve kırtasiye 
maliyetleri vb.) 

US$ 10.000  Projenin sorunsuz bir şekilde yönetilmesi için tedarik 
edilmesi gereken materyal ve hizmetlere ilişkin 
maliyetler 

5. Acil Durum Yedeği  

5.a. Acil Durum (%5)  US$ 5.000  

Toplam Paydaş Bütçesi  US$ 105.000  
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6. Şikayet Mekanizması  
Şikayet Mekanizması (ŞM), paydaşlara proje faaliyetlerine ilişkin geri bildirim sağlamaları ve/veya şikayetlerini 

dile getirmeleri için kanallar sunan bir mekanizmadır. Bu mekanizma ile, ŞM aynı zamanda projeyi etkileyen 

sorunların belirlenmesi ve çözülmesine de olanak sağlamaktadır. Şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırarak, ŞM 

projenin vatandaşları/faydalanıcıları etkileme riskini azaltmayı hedeflemekte ve projenin etkilerini iyileştirecek 

önemli bir geri bildirim ve öğrenme mekanizması görevi görmektedir. 

6.1. Mevcut Şikayet Mekanizmaları 
Ulusal Düzeyde ŞM 

CİMER 

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına dair Kanun (1984) ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (2003), 

ulusal düzeyde şikayet mekanizması olan CİMER’in temelini oluşturmaktadır. CİMER, Cumhurbaşkanlığı İletişim 

Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermekte, halkın talep, şikayet ve bilgi taleplerinin alınması için kullanılan 

resmi devlet aracı olarak hizmet vermektedir. Başvuru sahipleri, taleplerini (öneriler, şikayetler, bilgi talepleri 

veya muhtemel kötü ve yanlış davranışların raporlanması gibi) aşağıda belirtilen iletişim kanallarından 

Cumhurbaşkanlığı'na iletebilirler.  

İnternet sitesi 
https://www.cimer.gov.tr   

https://giris.turkiye.gov.tr/  

Yardım Hattı Alo 150 

Posta Adresi T.C. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 06560 Beştepe – Ankara 

Telefon +90 312 590 2000 

Faks +90 312 473 6494 

 

CİMER kanalıyla,  başvuru sahipleri taleplerini doğrudan ilgili kurumlara iletebilir. Başvuru sahiplerinin 

taleplerini sunacağı ilgili kurumu bilmemesi durumunda, CİMER’e talepte bulunabilirler ve CİMER, yetkili 

personel tarafından ön değerlendirmenin yapılmasının ardından talebi ilgili devlet kurumuna yönlendirir.  

CİMER, yalnızca yapılacak talebin ihbar şikayeti kapsamında olması durumunda isimsiz gönderimlere izin verir. 
Başvuru sahipleri, günlük sadece bir talepte bulunabilir. CİMER’e iletilen talepler 30 gün içinde çözüme 
ulaştırılır. Başvuru sahiplerinin belirtilen süre içerisinde geri bildirim almamaları durumunda, şikayetlerini 
CİMER’e tekrar iletebilir veya bir üst mercii olarak Ombudsman Kurumuna (www.ombudsman.gov.tr) iletebilir. 
CİMER, yalnızca Türkçe olan başvuruları kabul eder ve kullanıcılar için Türkçe hazırlanmış detaylı bir kılavuzu 

bulunmaktadır (https://cimer.gov.tr/50sorudacimer.pdf).  

Bakanlık Düzeyinde ŞM 

CİMER’in yanı sıra, Tarım ve Orman Bakanlığının, kendi bünyesinde TİMER (Tarım İletişim Merkezi) olarak 

adlandırılan bir iletişim merkezi bulunmaktadır. Başvuru sahipleri, (öneriler, şikayetler, övgüler, bilgi talepleri 

veya muhtemel kötü ve yanlış davranışların raporlanması, hayvancılık, tarım, yönetim, gıda, orman ve su ile ilgili 

sorular gibi) taleplerini iletebilirler. TİMER iletişim kanallar aşağıda verilmiştir.  

İnternet sitesi 
https://timer.tarimorman.gov.tr/ 

www.turkiye.gov.tr 

Yardım Hattı ALO 180 

Posta Adresi 

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  

Tarım ve Orman İletişim Merkezi 

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı, No: 161 

06800, Ankara 

https://www.cimer.gov.tr/
https://giris.turkiye.gov.tr/
http://www.ombudsman.gov.tr/
https://cimer.gov.tr/50sorudacimer.pdf
https://timer.tarimorman.gov.tr/
http://www.turkiye.gov.tr/
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6.2. Proje Düzeyinde ŞM 
Yukarıda belirtilen ulusal ve bakanlık düzeyindeki şikayet mekanizmalarına ek olarak, projenin, ABDGM internet 

sitesinde iletişim detayları ile birlikte ilan edilecek projeye özel bir şikayet mekanizması da bulunacaktır. Bu 

şikayet mekanizması, ÇSS2 haricinde Proje kapsamında bulunan ÇSS’lerde dile getirilen tüm diğer hususları 

kapsayacaktır. PUB ve PKB olmak üzere 2 kademeye sahip olacaktır. Şikayet mekanizmasının 

detaylandırılmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır. 

 Paydaş, internet sitesi, e-posta, telefon, şikayet formları veya dilekçeleri içeren farklı kanallardan 

görüş/şikayette bulunabilir. Son cevaplama tarihi açıkça belirtilmelidir.   

 Dilekçeler, Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerindeki irtibat kişileri tarafından kabul 

edilecektir.  

 Şikayet formları tüm istişare toplantılarında mevcut olacak ve talep üzerine verilecektir.  

 İstişare toplantılarında sözlü olarak beyan edilen şikayetler, toplantı tutanakları ile belgelendirilecek ve 

bölüm Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı. ve bu bölüm kapsamındaki “Yorumların İncelenmesi”nde 

belirtildiği şekilde işleme alınacaktır.   

 Alınan görüş/şikayetin Proje ile ilgili olmaması ve başvurunun isimsiz olmaması durumunda, yapılan 

görüş/şikayetinin Proje ile ilgili olmadığına dair başvuru sahibine geri bildirim sağlanacaktır.  

 Alınan görüş/şikayetin Proje ile ilgili olması durumunda, başvuru isimsiz olmadığı sürece, 30 gün içinde 

sonuç hakkında kendisine geri bildirim sağlanacaktır.  

 Başvuru sahibi, kimliğini gizleme veya isimsiz olarak başvurma seçeneğine sahip olacaktır. 

Paydaşlar, ilk başvurularının birinci kademe bazında olması gerektiği konusunda bilgilendirilecek ve 
yönlendirilecektir. Paydaşın, ilk kademeden aldığı sonuç/sonuçlardan memnun olmaması durumunda, ikinci 
kademeye itiraz edecektir. Sorumlu tarafın şikâyet konusu olduğu durumlarda; 

 şikâyet doğrudan ikinci kademeye yapılabilmektedir. İkinci kademenin şikayet konusu olduğu 

durumlarda, şikayetler TİMER veya CİMER’e yapılmalıdır.  

 Şikayetler yazılı olarak kaydedilecek ve aşağıdakilere göre sorgulanabilecek bir veri tabanında 

tutulacaktır; 

o Şikayet tarihi ve kayıt numarası 

o Şikayetin yapıldığı kanal türü  

o Mevcut olması durumunda, şikayete konu olan alt bileşenin belirli faaliyeti  

o Kimlik numarası, isim (paydaşlar bu bilgileri sağlamakta özgür olacaklardır.) 

o Hassasiyet durumu (alt bileşen için özel olarak tanımlanacak olan yaş, engellilik durumu, 

cinsiyet vb.) 

o Şikayet kategorisi (alt bileşen için özel olarak tanımlanan) 

o Şikayet metni ve ekleri (mevcutsa)  

o Son yanıt tarihi ve şikayet yanıtlanmışsa, gerçek yanıtlama tarihi. 

o Şikayet ile ilgilenecek olan kurumun adı  

o Şikayet için önerilen çözüm. 

o Paydaşın çözüme ilişkin memnuniyeti (ulaşılabilirse) 

o Şikayete ilişkin yanıt sağlayan makamın yorumları (mevcutsa) 

 Şikayetlerin kayıt altına alınması ve dosyalanmasında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

hükümleri, ana çerçeve olarak kullanılmalı ve paydaşlar, şikayet mekanizmasının işleyişi ve sağladıkları 

verilerin nasıl saklanacağı, kullanılacağı ve raporlanacağı konusunda tam olarak bilgilendirilmelidir.  

 Veritabanı, PUB ve PKB yetkili personelleri tarafından erişilebilir olmalıdır.    

Son olarak, paydaşın bu şikayet mekanizmasının sonuçlarından memnun kalmaması durumunda, paydaş ulusal 

mahkemelere başvurabileceği konusunda bilgilendirilecektir. 

6.3. Çalışanlar için Şikayet Mekanizması 
Yüklenicilerin, kendi çalışanları ve altyüklenici çalışanları için bir şikâyet mekanizması oluşturması 

gerekmektedir. Çalışanlar için Şikayet Mekanizmasının detayları, Yüklenicilerin işlerine başlamadan önce 

hazırlayacakları İşgücü Yönetim Planlarında verilecektir. ÇŞM’nin temel ilkeleri şunlardır:  
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 Çalışanlar tercih ettikleri dilde şikayette bulunabilmelidir. 

 İsim vermeden şikayette bulunma seçeneğine sahip olmalı ve bu isimsiz şikayetlere eşit muamele 

edilmelidir. 

 Şikayetler, gizlilik kapsamında değerlendirilmelidir.  

 Şikayetlerin kişisel sorunlara yol açmaması amacıyla şikayetleri inceleyen personele sürekli eğitim 

verilmelidir. 

 Çalışanlara şikayetlerini iletebilecekleri birden fazla araç (kısa mesajlar, internet sitesi, öneri/şikayet 

kutuları, telefonlar) sağlanarak şikayet mekanizmasına kolay erişim sağlanmalıdır. 

 Mekanizma şeffaf olmalıdır. 

Şikayet mekanizması, kadın işçiler, göçmen işçiler veya engelli işçiler gibi farklı özellikleri dikkate alınarak tüm 

doğrudan ve sözleşmeli işçiler için erişilebilir olacaktır. 

İşgücü Yönetim Prosedüründeki çalışanlar için Şikayet Mekanizması şunları içerecektir:  

 şikayetleri alma, kaydetme, ele alma, takip etme süreci ve zaman çerçeveleri 

 çalışanların şikayet mekanizması hakkında nasıl bilgilendirilecekleri  

 şikayetleri iletileceği yöntemler 

 şikayetlerin alınması, kaydedilmesi, ele alınması ve izlenmesinden sorumlu olan departmanın adı,  

 şikayet konusunun çalışanın şefi olması durumunda, “atanmış yöneticinin” adı. 

 şikayetleri saklama ve geri izleme yöntemleri. 

Çalışanların, şikayetlerinin Çalışanlar için Şikayet Mekanizması aracılığıyla çözülmediğini düşünmeleri ve 

özellikle aşağıdaki şikayet türleri için diğer ŞM'larını (CİMER, TİMER, Proje ŞM) kullanmakta özgür olacaklardır; 

 kötü yönetim, Proje Fonlarının kötüye kullanımı veya yolsuzluk faaliyetleri, ve 

 Çocuk işçiliği, topluluk/sözleşmeli çalışanların sağlık ve güvenliği ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve 

çevre sorunları ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere Proje politikalarının, kılavuz ilkelerinin ve 

prosedürlerinin ihlali.  

6.4. Cinsel Sömürü ve Suistimal/Cinsel Taciz (CSS/CT) 
Şikayetleri alan ve işleme koyan çalışanların CSS/CT konuları hakkında eğitilmesi gerekmektedir. Bu şikayetler 

yüksek gizlilikle dosyalanacak ve böyle bir şikayet olması durumunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Dünya 

Bankası derhal bilgilendirilecektir.  

6.5. Dünya Bankası Şikayet Giderme Sistemi 
Dünya Bankası (DB) destekli bir projeden olumsuz yönde etkilendikleri kanaatinde olan topluluk ve bireyler 

mevcut proje-düzeyi şikayet mekanizmalarına veya DB'nın Şikayet Giderme Servisine (ŞGS) şikayetlerini 

iletebilirler. ŞGS, projeye ilişkin kaygıların ele alınması için alınan şikâyetlerin derhal incelenmesini sağlar. 

Projeden etkilenen topluluklar ve bireyler; şikâyetlerini, Bankanın politika ve prosedürlerine riayet etmemesi 

sonucunda herhangi bir hasarın meydana gelip gelmediğini veya gelip gelemeyeceğini belirleyen, Bankanın 

bağımsız Teftiş Kuruluna (Teftiş Paneli) iletebilirler. Şikayetler, sorunlar doğrudan Dünya Bankasının dikkatine 

sunulduktan ve Banka Yönetimine cevaplama imkanı verildikten sonra herhangi bir zamanda gönderilebilir. 

Dünya Bankasının kurumsal Şikayet Giderme Servisine (ŞGS) şikayetlerin nasıl iletileceğine dair bilgi için, lütfen 

linki ziyaret edin: http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-andservices/grievance-redress-

service.  

Projeden etkilenen topluluk veya bireyler, şikayetlerini aynı zamanda Dünya Bankasının Bağımsız Teftiş 

Kuruluna (BTK) iletebilirler. Bu kurul şikayeti yapan kişi veya toplulukların, DB'nın bir veya daha fazla 

performans kriterinin ihlalinden dolayı hasar görüp görmediğini belirler. Bu kurul, alınan şikayetler hakkındaki 

endişelerini doğrudan DB’na iletebilir. Bu aşamada, DB, şikayetlere cevap verme olanağına sahip olacaktır. 

  

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-andservices/grievance-redress-service
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-andservices/grievance-redress-service
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7. İzleme ve Raporlama 
Paydaş Katılım Planı faaliyetleri, düzenli aralıklarla izlenecek ve yılda iki kere olmak üzere proje ilerleme 

raporlarında raporlanacaktır.  

Paydaş katılım faaliyetlerinin belgeleri, Tarım ve Orman Bakanlığının arşivinde muhafaza edilecektir. İstişare 

faaliyetlerine ilişkin bilgilerin, Proje İlerleme raporlarında Bankaya raporlanması ve şunları içermesi 

gerekmektedir;  

 İstişare sayısı ve türü, 

 Katılımcı sayısı, katılan paydaşların türü, 

 İstişareler sırasında gündeme getirilen, görüşülen kritik konular,   

 Alınan şikayet sayısı (ayrılmış veriler: toplumsal cinsiyet, il, şikayetin kategorisi, şikayetlerin durumu 

*kapanmış, beklemede, çözülmüş vb.+, vb)  
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Ek 1: Şikayet Formu 

ŞİKAYET FORMU 

Referans No (kurum tarafından 
doldurulacak) 

 

Kişisel Bilgiler 
İsim ve adres verilmesi zorunlu olmamakla birlikte, şikayete ilişkin geri bildirim sürecinde bilgi eksikliğinden 
dolayı bazı sorunlar meydana gelebileceği unutulmamalıdır. 
 
Kişisel bilgileriniz, şikayetinizle ilgili özel durumların olup olmadığını tespit etmek için kullanılacak ve 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak saklanacak ve işlenecektir. Kısmen doldurmayı veya 
doldurmamayı seçebilirsiniz. 

Kimlik Numarası  Ad Soyad  

Özel Durumlar 
Cinsiyet: Engelli: 

(detay verebilirsiniz) 

Yaş: Mülteci 

İşsiz Diğer:  

İl  İlçe  

Mahalle/Köy  Yerleşim  

Tercih edilen iletişim yolu,(Çözüm süreci, yapılacak 
işlemler hakkında bilgilendirilmek istediğiniz mail 
adresi, e-mail adresi, telefon numarası vb. iletişim 
bilgilerinizi lütfen belirtiniz.) 

 

Şikayet 

 

 

 

 

 

Çözüm öneriniz (varsa) 

 

 

İmza Tarih 
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Ek 2: Şikayet Kapatma Formu 

ŞİKAYE KAPATMA FORMU 

Şikayet Kapatma Numarası:  

Şikayet Referans Numarası  

Gereken acil eylemi belirtiniz:  

 
Uzun vadeli eylemi tanımlayınız 
(eğer gerekliyse): 

 

Tazminat Gerekli mi? [     ] EVET                                             [     ] HAYIR 

DÜZELTİCİ EYLEMİNİN KONTROLÜ VE KARAR  

Düzeltici Eylemin Aşamaları Son Tarih ve Sorumlu Kurumlar 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

TAZMİNAT VE SON AŞAMALAR 

Bu kısım, şikayet sahibinin tazminat ödemelerini aldıktan sonra veya şikayeti çözüldükten sonra doldurulacak ve 

imzalanacaktır 

Ad Soyad İmza 

  

Tarih 

 

 

Şikayet Sahibinin: 

Ad Soyad İmza 

  

Tarih 

 



 

48 
 

 

 

 


