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Teknik Olmayan Özet 
 “Türkiye’de Tarımsal Gıda Değer Zincirinde İklime Uyumlu ve Rekabetçi Büyüme” adlı tarım şemsiye 

projesi (belge içinde Proje olarak anılacaktır) Dünya Bankası (DB) finansmanı ile altı yıllık süre içinde 

300 milyon ABD doları bütçeyle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın (TOB) aşağıda sorumlulukları 

tanımlanan birimleri tarafından uygulanacaktır. 

Proje Geliştirme Amacı (PGA). Proje, sürdürülebilir toprak ve arazi kullanımı 

planlamasına/yönetimine katkıda bulunmak amacıyla bilgi üretimi ve yaygınlaştırma, tarımsal veri 

toplama ve analizi ve hayvan sağlığı yönlerini içeren çeşitli alanlarda kapasiteyi artırarak ve çiftçiler ile 

tarımsal işletmeler tarafından yenilikçiliği ve akıllı tarım/iklim-akıllı teknolojilerin ve uygulamaların 

kullanımını destekleyerek tarım-gıda sektörünün daha sürdürülebilir, rekabetçi ve iklim açısından 

akıllı bir büyüme yönelimine geçişini destekleyecektir. Proje yatırımlarının artan tarımsal 

üretkenlik/rekabet gücü, dayanıklılık ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunması beklenmektedir. 

PGA, sürdürülebilir ve rekabetçi tarımsal büyüme için kapasiteyi artırmak ve Türkiye'deki tarım 

sektöründe iklim açısından akıllı yaklaşımların kullanımını teşvik etmektir. 

Proje, bir dizi alanda çiftçiler ve tarımsal işletmeler tarafından akıllı tarım/iklim-akıllı teknolojilerin ve 
uygulamaların kullanımını ve yenilikçiliği destekleyerek, sürdürülebilir ve rekabetçi büyüme 
kapasitesini artırarak tarım-gıda sektörünün daha iklim-akıllı, kapsayıcı bir yönelime geçişini 
destekleyecektir. 

Proje yatırımlarının tarımsal verimliliğin artmasına, girdi ve kaynak kullanım verimliliği ve artan genel 
tarımsal üretkenliğe, esneklik ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunması beklenmektedir. Proje 
faaliyetleri büyük ölçüde üretim aşamalarına odaklanacak, ancak bir dizi faaliyet (özellikle meyve ve 
sebze değer zincirlerinde) çiftlik ötesinde verimliliği artırma fırsatlarını teşvik edecektir. 

Proje Bileşenleri. Proje dört bileşen üzerinden uygulanacaktır: 

 Bileşen 1: İklime Uyumlu Tarımsal Gıda Politikası, Planlama ve Yatırımlar için Kurumsal 

Kapasitenin Güçlendirilmesi. Faaliyetler, sürdürülebilir planlama ve yönetimini geliştirmek için 

Türkiye'nin toprakları ve doğal toprak sermayesi ile ilgili bilgi boşluklarını kapatmaya 

odaklanarak kapasitenin güçlendirilmesini destekleyecektir. Bileşen faaliyetleri, etkin politika 

izleme ve programlamaya katkıda bulunmak için veri toplama ve bilgi yönetimi için TOB dijital 

planını da geliştirecektir. Bileşen fonları temel olarak uzmanlaşmış danışmanlık hizmetlerini 

gerekli yazılım/donanım/ekipman alımı ve eğitimi destekleyecektir. Bu bileşen kapsamındaki 

faaliyetler iki alt bileşen üzerinden gerçekleştirilecektir; 

 

o Alt bileşen 1.1: Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM) tarafından uygulanacak 

olan toprak sağlığı ve arazi kullanım planlaması/yönetiminin iyileştirilmesine yönelik 

bilgi boşluklarının azaltılması ve 

o Alt bileşen 1.2: Bilgi Teknolojileri genel Müdürlüğü (BTGM) tarafından uygulanacak 

sektörel bilgi toplama ve yönetimi için TOB dijital planı. 

 Bileşen 2: Etkili hastalık sürveylansı ve kontrolü için hayvan sağlığı kapasitesinin geliştirilmesi. 

İklim değişikliği, hayvanların hastalıklara karşı duyarlılığını artırır ve hastalık konakçılarının ve 

vektörlerinin ortaya çıkışını ve çoğalmasını etkiler.1 Bu nedenle, yeni gelişen ve yeniden 

tekrar eden hayvan hastalıklarının önlenmesi veya kontrolü için etkili veteriner ilaçlarının 

                                                           
1
 İklim değişikliği, yüksek sıcaklıklar, ısı stresi nedeniyle çiftlik hayvanlarının bağışıklık sistemini tehlikeye atarak, patojenlerin veya 

parazitlerin gelişme hızını etkileyerek hastalık vektörlerinin bolluğunu artırarak ve konaklar arasındaki bulaşma oranlarını 
değiştirdiğinden hastalıklara karşı duyarlılığı arttırdı. Önemli olarak, iklim değişikliği ayrıca hastalık konakçılarının veya vektörlerinin 
ortaya çıkışını ve çoğalmasını da etkiler. Abdela, N. ve Jilo, K. (2016). İklim değişikliğinin hayvan sağlığı üzerindeki etkisi: Bir inceleme. Global Veteriner, 16(5), 419-424. 

 



 

5 

pazara ulaşmasını sağlamak adına etkin hayvan hastalıkları surveylansı ve teşhis imkanlarının 

yanı sıra uygun düzenleyici kontrollere sahip olmak gerekir. Bu bileşen, fizibilite 

değerlendirmeleri, çalışmalar, laboratuvar ekipmanları, eğitim ve bilgi sistemleri yoluyla bu 

önemli kamu işlevlerinin güçlendirilmesi konusunda TOB’un Gıda ve Kontrol Genel 

Müdürlüğü'nü (GKGM) destekleyecektir. Proje tarafından desteklenen yapım işleri, yeşil ve 

dirençli (örneğin sismik direnç) bina altyapısına ilişkin ulusal ve uluslararası iyi uygulamalarla 

uyumlu olacak ve ekipman alımı teknik hususlarla birlikte yüksek enerji verimliliğine öncelik 

verecektir. Bileşen iki ana faaliyeti destekleyecektir: 

o Alt Bileşen 2.1: Hayvan sağlığı enstitülerinin kapasitesinin güçlendirilmesi 

o Alt Bileşen 2.2: Veteriner tıbbi ürün kontrolünün güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi 

 Bileşen 3: Arttırılmış Verimlilik, Kaynak Verimliliği ve İklime Dayanıklılık için Yatırımlar. Bu 

bileşen, AR-GE çabalarının yanı sıra iklime uyumlu tarım (İUT) teknolojilerinin ve 

uygulamalarının yayılmasını, onaylanmasını ve benimsenmesini destekleyecektir. İUT 

teknolojilerinin ve uygulamalarının benimsenmesi çevre kirliliğini ve önemli iklim değişikliği 

azaltma faydaları oluştururken aynı zamanda verimlilik kazanımları, maliyet düşüşleri, daha 

verimli kaynak kullanımı (gübreler, böcek ilaçları, enerji, su), hasat kaybının azaltılması ve 

iklim direncinin iyileştirilmesi yoluyla tarım performansının iyileştirilmesine katkıda bulunur. 

Bu bileşen kapsamındaki yatırımların, çiftçilerin ve işletmelerin karar almasını desteklemesi 

ve politika dizaynı konusunda bilgilendirmek için temel tarımsal veriler oluşturması da 

beklenmektedir. Bileşen, bilgi ve beceri boşluklarını kapatarak ve üreticilere ve işletmelere 

mali destek ve teknik yardım sağlayarak yenilikçi/bozucu İUT teknolojilerinin/uygulamalarının 

kavranmasını ve etkin kullanımını teşvik edecektir. 3. Bileşen kapsamında desteklenen 

faaliyetler dört alt bileşen aracılığıyla uygulanacaktır. 

o Alt Bileşen 3.1: Sebze üretiminde iklim direncinin, üretkenliğin ve kaynak kullanım 

verimliliğinin güçlendirilmesi, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) tarafından 

iki ana faaliyet yoluyla uygulanacaktır: 

 Alt bileşen 3.1a. Küçük ölçekli sera üretiminin modernizasyonu. 

 Alt bileşen 3.1b. Sera üretiminin verimli bir enerji kaynağı (jeotermal enerji) 

etrafında kümelenmesi için pilot model. 

o Alt bileşen 3.2: İlgili ürünlerde İUT teknolojilerinin/uygulamalarının benimsenmesini 

teşvik etmek. (TRGM, Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü [TAGEM] 

desteğiyle hayata geçirilecek) 

 Alt bileşen 3.2a. Dijital İUT teknolojileri 

 Alt bileşen 3.2b. Pompa sulama sistemleri için alternatif bir güç kaynağı 

olarak güneş enerjisi. 

o Alt bileşen 3.3: Türkiye'de sığır üretiminin verimliliğinin ve yeşillendirme profilinin 

geliştirilmesi. 

 Alt bileşen 3.3a. Hassas Hayvancılık programının (HHP) pilot uygulaması. 

(Hayvancılık Genel Müdürlüğü [HAYGEM] tarafından uygulanacaktır.) 

 Alt bileşen 3.3b. Su kirliliği ve sera gazı emisyonları üzerindeki sığır üretim 

baskılarının azaltılması. (TRGM tarafından uygulanacaktır.) 

o Alt bileşen 3.4: IUT’yi desteklemek için araştırma ve yenilikler (TAGEM tarafından 

uygulanacaktır.) 

 Bileşen 4: Proje Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme. Bu bileşen altındaki faaliyetler, tüm proje 

yönetimi fonksiyonlarını destekleyecektir. (i) teknik, güvene dayalı, izleme ve değerlendirme 

(İ&D), Çevresel ve Sosyal (Ç&S) konularının günlük proje yönetimi için kapasitenin 

güçlendirilmesi; (ii) gerekli sahaya özel çevresel ve sosyal (Ç&S) araçlarının hazırlanması da 

dahil olmak üzere Ç&S risk yönetimi; (iii) şikayetin giderilmesi, vatandaş katılımı ve iletişim; 

ve (iv) etki değerlendirmeleri, yararlanıcı memnuniyet anketleri ve proje yönetimi ve proje 
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çıktıları ve sonuçlarının izlenmesi için entegre bir sistemin geliştirilmesi dahil olmak üzere 

proje faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmesi için Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel 

Müdürlüğü'nde (ABDGM) bir Proje Koordinasyon Birimi (PKB) ile TRGM, BTGM, BÜGEM, 

TAGEM, HAYGEM ve GKGM bünyesinde Proje Uygulama Birimleri (PUB'lar) desteğini 

içerecektir. ABDGM tarafından uygulanacaktır. 

 

Görev ve Sorumluluklar. Yönetim ve koordinasyon da dahil olmak üzere projenin uygulanmasına 

ilişkin genel sorumluluk, Uygulama Birimleri aracılığıyla TOB’a ait olacaktır. Bunlar TRGM (Alt Bileşen 

1.1., 3.2 ve 3.3b);BTGM) (Alt Bileşen 1.2), BÜGEM  (Alt Bileşen 3.1), HAYGEM (Alt Bileşen 3.3a), 

GKGM (Bileşen 2), TAGEM (Alt Bileşen 3.4) ve ABDGM (Bileşen 4). 
Proje kapsamında uygulama yapıları ve bunların genel sorumlulukları şunlardır: 

 Proje Koordinasyon Birimi (PKB): genel proje koordinasyonundan sorumlu olacaktır.  ABDGM 
altında olacaktır. PKB'nin işlevleri, ilgili Bakan Yardımcısı tarafından denetlenecek. 

 Proje uygulama Birimleri (PUB'ler): Belirli alt bileşenlerden sorumlu her bir uygulayıcı Genel 
Müdürlük altında kurulacaktır. Alt bileşenler 1.1., 3.2 ve 3.3b için TRGM, alt bileşen 1.2 için 
BTGM, bileşen 2 için GKGM, alt bileşen 3.1 için BÜGEM, alt bileşen 3.3a için HAYGEM ve alt 
bileşen 3.4 için TAGEM PUB oluşturacaktır. Proje alt bileşenlerinin uygulanmasından ilgili Genel 
Müdürlüğe bağlı birden fazla departman sorumluysa, her departmanda odak noktaları 
atanacaktır. Bu odak noktaları doğrudan Genel Müdür Yardımcısına rapor verecek ve PUB ile 
yakın bir şekilde uygulamayı koordine edecektir.  

 Bölgesel Birimler (BB’ler): Her bir alt bileşen kapsamındaki faaliyetler İl Müdürlükleri (İM) (alt 
bileşenler 1.1, 3.1 3.2 ve 3.3 için), Saha Görevlileri (SG) veya Araştırma 
Enstitüleri(AE)/Veteriner Kontrol Enstitüleri (VKE) (TAGEM-Alt Bileşen 3.4 ve GKGM-Bileşen 2 
faaliyetleri için) ile yakın koordinasyon içinde uygulanacaktır. ) 

 
Proje konumu. Proje ülke çapında uygulanacak ve Bileşen 3 ağırlıklı olarak Türkiye'nin Ege, Güney ve 
İç Anadolu bölgelerinde uygulanacaktır. 
 

Proje aktiviteleri. Proje faaliyetleri farklı illerde uygulanacaktır. Faaliyetler ve yerleri Tablo 1’de  

verilmiştir. 

 
Tablo 1: Proje faaliyetleri ve lokasyonları 

Alt bileşen Aktivite Konum 

Bileşen 1: 

İklime UyumluTarımsal Gıda Politikası, Planlama ve Yatırımlar için Kurumsal Kapasitenin 
Güçlendirilmesi 

Alt bileşen 1.1: 

Toprak sağlığını ve arazi kullanım 
planlamasını/yönetimi geliştirmek için bilgi 
boşluklarını daraltmak 

Arazi ve toprak kaynaklarının 
belirlenmesi 

 Zemin etütleri, Haritalama ve 
Sınıflandırma 

 Detaylı toprak haritalarının 
geliştirilmesi (1:5K) 

 Laboratuvar analizi 
 Toprak izleme alanlarının 

belirlenmesi 
 Ulusal Toprak Arşivi Tesisinin 

Ülke çapında 
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Alt bileşen Aktivite Konum 

Kurulması/Güçlendirilmesi 

Dijital Ulusal Toprak Profili 
Veritabanının Geliştirilmesi 

 Ulusal uyumlaştırılmış toprak 
profili veri tabanının 
geliştirilmesi 

 Toprak özelliği ve risk 
haritalarının üretimi 

 Sistem ve Hizmet Geliştirme 

 Veri paylaşımı ve kullanım 
politikasının geliştirilmesi 

 Toprak-arazi mekansal veri 
altyapısının (SDI) ve Ulusal 
Toprak ve Arazi Bilgi 
Sisteminin geliştirilmesi 

 Seçilen göstergeler için ulusal 
toprak izleme alt sisteminin 
kurulması 

 Dinamik 
Modelleme/Haritalama 
Sisteminin Kurulması 

Arazilerin iyileştirilmiş 
sınıflandırması 

 Arazi planlarının/notlarının ve 
arazi sınıflandırmasının 
geliştirilmesi 

 Mutlak tarım arazilerinin ve 
tarım dışı arazi kullanımına 
yönelik alternatiflerin 
belirlenmesi için Karar Destek 
Sisteminin (KDS) kurulması 

Kapasite geliştirme faaliyetleri 

 Bilinçlendirme kampanyaları 

 Yaygınlaştırma ve eğitim 
çalışmaları 

Alt bileşen 1.2: 

Sektörel bilgi toplama ve yönetimi için TOB dijital 
planı 

 Tarımsal verilerin zamanında 
toplanması için kapasitenin 
güçlendirilmesi 

 mevcut bilgi sistemlerinin 
etkinliğinin güçlendirilmesi 

 mahsulleri ve verimleri 

Yok 
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Alt bileşen Aktivite Konum 

izlemek için modelleme 
yaklaşımlarının geliştirilmesi 
ve test edilmesi 

 gıda fiyatı izleme, gıda 
güvenliği değerlendirmeleri 
için üretim tahminleri 
sağlamak 

Bileşen 2: 

Etkili Hastalık Sürveyansı ve Kontrolü için Hayvan Sağlığı Kapasitesinin Artırılması 

Alt Bileşen 2.1: Hayvan sağlığı enstitülerinin 
kapasitesinin güçlendirilmesi 

 Laboratuvar birimlerinin 
biyogüvenlik etiketini (BSL) 
artırmak için enstitülerin 
altyapısını yükseltmek 

 Hedeflenen enstitüler için 
ortak bir laboratuvar bilgi 
yönetim sisteminin kurulması 

 Kapasite geliştirme 

Adana, Elazığ, 
Erzurum, 
Konya, 
Samsun, İzmir, 
İstanbul ve 
Ankara 

Alt Bileşen 2.2: Veteriner tıbbi ürün kontrolünün 
güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi 

 Merkezi bir Veteriner Tıbbi 
Kontrol Merkezinin Kurulması 
o test, analiz ve idari tesisler 
o ulusal aşı suşu toplama 

bankası 
o deney hayvanı birimleri 

Bilinmeyen 

Bileşen 3: 

Gelişmiş Verimlilik, Kaynak Verimliliği ve İklime Dayanıklılık için Yatırımlar 

  

Alt bileşen 3.1: 

Bitkisel değer zincirlerinde iklim 
direncinin, üretkenliğin ve 
kaynak kullanım verimliliğinin 
güçlendirilmesi 

a) Küçük ölçekli 
sera üretiminin 
modernizasyonu 

 Mevcut geleneksel sera 
altyapısının iyileştirilmesi 

 Kapasite geliştirme 

Adana, 
Antalya, Aydın 
ve diğer alt 
bölgelerde 
belirlenecek. 

b) Sera 
üretiminin 
verimli bir enerji 
kaynağı 
(jeotermal 
enerji) etrafında 
kümelenmesi 
için pilot model 

 Bölge planlaması 
 jeolojik araştırmalar 
 Temel etkinleştirme yapısı 

o jeotermal sondaj 
o Enerji iletim hattı ve 

şebeke yedek güç hattı 
o İçme ve kullanma suyu 
o Temel drenaj bağlantı hattı 

 Farklı yatırım modelleri için 
fizibilite çalışmaları 

14 alan 
arasından 
seçilecek en az 
bir alan 

Alt bileşen 3.2: a) Dijital İUT  Uzaktan algılama 
teknolojilerini bulut bilişim ve 

Ülke çapında 
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Alt bileşen Aktivite Konum 

İlgili ürünlerde İUT 
teknolojilerinin/uygulamalarının 
benimsenmesini teşvik etmek 

teknolojileri IoT cihazlarıyla (sensörler, 
saha istasyonları) entegre 
eden tarım üretimi için DSS'ler 

 Tarımsal girdileri uygulamak 
için değişken oranlı teknoloji 

 Saha operasyonlarını optimize 
etmek için dijital destekli 
yönlendirme sistemleri 

 Hasat kayıpları 
 Kapasite geliştirme 

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

 Güneş enerjisi sistemlerinin 
kurulması 

 Dijital araçların benimsenmesi 
 Kapasite geliştirme 

Konya, 
Afyonkarahisar, 
Mersin, 
Burdur, 
Eskişehir, 
Manisa ve 
Amasya 

Alt bileşen 3.3: 

Türkiye'de sığır üretiminin 
verimliliğinin ve yeşillendirme 
profilinin geliştirilmesi 

a) Hassas 
Hayvancılık 
(HHP) 
programının 
pilot uygulaması 

 HHP alımının desteklenmesi 
 HHP'nin benimsenmesi için 

ilgili hizmetlerin 
güçlendirilmesi 

 Kapasite geliştirme 

Ülke çapında 

b) Su kirliliği ve 
sera gazı 
emisyonları 
üzerindeki sığır 
üretim 
baskılarının 
azaltılması 

 Bir bilgi ağının kurulması 
 Yenilikçi gelişen teknolojilerin 

pilot çalışmasının/test 
edilmesinin desteklenmesi 

 Gübre yönetim 
planlarını/izlemeyi 
desteklemek için 
profesyonellerin kapasitelerini 
geliştirmek 

 Sürdürülebilir gübre yönetimi 
için pilot uygulama 
teşvikleri/yaklaşımları 

 Kapasite geliştirme 

Küçük 
Menderes alt 
havzası 

Alt bileşen 3.4: 

İUT'yı desteklemek için araştırma ve yenilikler 

 Entegre Zararlı Yönetim 
sistemleri etrafında araştırma, 
doğrulama ve yaygınlaştırma 
çalışmaları 

 Biyogübre kullanımının 
yaygınlaştırılması 

 TAGEM tarafından üretilen 
enerji tasarrufu sağlayan 
teknolojiler etrafında iklimle 
ilgili diğer yaygınlaştırma 
faaliyetlerini üstlenmek 

 İklim değerlendirmeleri 

Hiçbiri 
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Alt bileşen Aktivite Konum 

yapmak. 
 Su kullanımını optimize 

etmeyi ve kirliliği azaltmayı 
amaçlayan sulama ve drenaj 
üzerine AR-GE gündemi. 

Bileşen 4: 

Proje Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme 

Bileşen 4: 

Proje Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme 

 Günlük proje yönetimi için, 
teknik, güvene dayalı, İzleme 
ve Değerlendirme (İ&D), Ç&S 
çalışmalarına ilişkin 
kapasitenin güçlendirilmesi; 

 Gerekli sahaya özel Ç&S 
araçlarının hazırlanması dahil 
olmak üzere Ç&S risk 
yönetimi; 

 Şikayet giderme, vatandaş 
katılımı ve iletişim; 

 Etki değerlendirmeleri, 
yararlanıcı memnuniyet 
anketleri ve proje yönetimi ve 
proje çıktılarının ve 
sonuçlarının izlenmesi için 
entegre bir sistemin 
geliştirilmesi dahil olmak 
üzere proje faaliyetlerinin 
izleme ve değerlendirmesi. 

Yok 

 

Proje Türkiye’de tanınmış olan yerli veya geleneksel olarak yetersiz hizmet alan yerel topluluklar 
olmaması ve proje için finansal aracı kurumlara başvuru yapılmaması sebebi ile ÇSS-7 ve ÇSS-9 hariç 
olmak üzere tüm Çevresel ve Sosyal Standartlara (ÇSS'ler) (ÇSS-1 Çevresel ve Sosyal Risklerin ve 
Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi; ÇSS-2 Çalışma ve Çalışma Koşulları; ÇSS-3 Kaynak Verimliliği 
ve Kirliliğin Önlenmesi ve Yönetimi; ÇSS-4 Toplum Sağlığı ve Güvenliği; ÇSS-5 Arazi Edinimi, 
Kısıtlamalar Arazi Kullanımı ve İstemsiz Yeniden Yerleşim; ÇSS-6 Biyoçeşitliliğin Korunması ve Yaşayan 
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi; ÇSS-8 Kültürel Miras; ve ÇSS-10 Paydaş Katılımı ve Bilgi 
Açıklaması dahi) uygundur: Ayrıca, önerilen proje (a) bu tür alanlarda uygulanmayacağından İhtilaflı 
Bölgelere ilişkin DB Operasyonel Politikası (OP) 7.60'ın yanı sıra (b) önerilen faaliyetlerin bu tip su 
yolları üzerinde herhangi bir etki yaratmayacağından Uluslararası Su Yolları hakkında OP 7.50'nin 
başlatılmasına neden olmayacaktır.   
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 DB ÇSS-10, "Paydaş Katılımı ve Bilgilendirme", "iyi uluslar arası uygulamanın temel bir unsuru 

olarak Borçlu ile proje paydaşları arasındaki açık ve şeffaf katılımın önemini” kabul 

etmektedir. ÇSS-10’un gereksinimleri şunlardır:  

 Borçlular proje yaşam döngüsü boyunca paydaşlarla ilişki kuracak ve bu ilişkiye proje 

geliştirme sürecinde mümkün olan en erken zamanda başlayacak ve proje planlaması 

konusunda paydaşlarla anlamlı istişarelere imkan sağlayan bir zaman diliminde 

sürdüreceklerdir. Paydaş katılımının niteliği, kapsamı ve sıklığı, projenin niteliği ve ölçeği ile 

potansiyel riskleri ve etkileri orantılı olacaktır. 

 Borçlular tüm paydaşlarla anlamlı istişarelerde bulunacaklardır. Borçlular, paydaşlara 

zamanında, ilgili, anlaşılır ve erişilebilir bilgi sağlayacak ve manipülasyon, müdahale, baskı, 

ayrımcılık ve sindirme olmadan kültürel olarak uygun bir şekilde onlarla görüş alışverişinde 

bulunmalıdır.  

 Paydaş katılım süreci, bu ÇSS'de daha ayrıntılı olarak belirtildiği üzere aşağıdakileri 

içerecektir: (i) paydaşların tanımlanması ve analizi; (ii) paydaşlarla katılımın nasıl 

gerçekleşeceğini planlamak; (iii) bilgilerin 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, görüş alışverişinde bulunulan 

paydaşların açıklaması, alınan geri bildirimlerin bir özeti ve geri bildirimin nasıl dikkate 

alındığına ya da neden alınmadığına dair nedenleri de açıklamada dahil olmak üzere 

belgelenmiş bir paydaş katılımı kaydını tutacak ve açıklayacaktır.”  

 
Şikayet Mekanizması (ŞM), paydaşların proje faaliyetleri hakkında geri bildirimde bulunmaları 

ve/veya şikayetlerini dile getirmelerini sağlayan ve projeyi etkileyen sorunların belirlenmesini ve 

çözümlenmesini sağlayan bir mekanizmadır. ŞM, şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırarak, projenin 

vatandaşları/faydalanıcıları olumsuz etkileme riskini azaltmayı amaçlar ve projenin etkisini 

iyileştirmek için önemli bir geri bildirim ve eğitim aracı olarak hareket eder. 

Proje sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir şikayet dört düzeyde ele alınacaktır. Şikayet 

mekanizmasında birinci seviye ABDGM tarafından üstlenilecektir. İkinci seviyede, müteahhitler, 

taşeronlar ve işçiler için şikayetlerinin alınması ve çözüme kavuşturulması için kendi ŞM’lerini 

kurmakla yükümlü olacaklardır. Üçüncü seviyede ise Tarım ve Orman Bakanlığı’nın mevcut Şikayet 

Mekanizması Tarım ve Orman Bakanlığı İletişim Merkezi(TİMER) projeye özgü talepleri alabilmek 

adına projeye adapte edilecektir. Son olarak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) de proje 

şikayet mekanizmasının dördüncü seviyesini oluşturacaktır. 

ŞM, projeden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmesi muhtemel olan tüm proje paydaşlarının 

erişimine açık olacaktır. Bu projede kurulacak ŞM, projenin genel yönetimi ve uygulanması ile ilgili 

şikayet, geri bildirim, soru, öneri veya teşekkürlerin yanı sıra Proje kapsamında finanse edilen ve 

desteklenen alt projelere ilişkin konuların iletilmesi için de kullanılabilecektir.Bu kapsamda ŞM’ye 

 Yanlış yönetim, Proje kredisinin yanlış kullanımı veya yolsuzluk uygulamaları, 

 Çocuk iş gücü, toplumun/işçilerin sağlık ve güvenliği, cinsel sömürü ve istismar (CSİ) ile ve 

cinsel taciz (CT) ile çevresel ve sosyal konuları içeren Proje politikalarının, kılavuzunun veya 

prosedürlerinin ihlali, 

 Paydaşlar ve diğer ilgili taraflardan gelen ve Proje uygulamalarının yetersizliği veyaveya 

eksikliği, ve 

 Proje ile ilgili genel talepler (geri bildirim, soru, şikayet, öneri, teşekkür, ihbar, vs.). 



 

12 

konularında başvurular kabul edilecektir. 

Paydaş katılım faaliyetleri ve istişarelerinin içeriği ve sıklığı, alt bileşenler ve alt projeler kapsamında 

gerçekleştirilecek faaliyetlerin ölçeğine ve kapsamına göre değişiklik gösterecektir. 

Paydaşlar, TOB’un (Projede yer alan Genel Müdürlükleri/Kuruluşları dahil) ve diğer ilgili devlet 

kurumlarının düzenlediği paydaş danışma toplantıları, bilgi panoları, kurumların resmi internet siteleri 

ve sosyal medya hesapları aracılığıyla (i) Proje ve alt projelere ilişkin amaç, kapsam ve mevcut teknik 

detaylar, (ii) şikayet mekanizması ve ilgili odak noktalarının iletişim bilgileri, (iii) Tarım ve Orman 

Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde kamuya açıklanmış projeler/alt projeler konularında 

bilgilendirilecektir.  

En iyi uygulama yaklaşımına ulaşabilmek için Proje paydaş katılımı hususunda aşağıdaki prensipleri 

takip edecektir; 

 açıklık ve yaşam döngüsü yaklaşımı,  

 katılım konusunda bilgilendirme ve geri bildirim, 

 kapsayıcılık ve duyarlılık. 

Proje söz konusu prensiplere aşağıda belirtilen faaliyetler yoluyla ulaşacaktır;  

 Proje süresince projeye yönelik ilerleme konusunda toplumun ve kilit paydaşların 

bilgilendirilmesi, 

 Toplumsal katılımın desteklenmesi, 

 Geri bildirim alınması, önerilerin değerlendirilmesi ve uygun ise benimsenmesi, 

 Şeffaflığın ve bilgiye eşit erişimin sağlanması,  

 Cinsiyete ilişkin hassas ve ayırımcı olmayan dili içeren uygun bir iletişim yolunun 

benimsenmesi, 

 Kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlı nüfus gibi hassas grupların paydaş katılım planında 

kapsanmasının sağlanması, 

 Kullanıcı dostu katılım araçlarının uygulanması, ve 

 İletişim için birden çok kanalın kullanımının sağlanması, 

Proje, şeffalığın, toplumu dinlemenin ve toplumun önerilen proje faaliyetlerini ve proje zaman 

çizelgesini anlamasını sağlamanın, projenin olumsuz etkilerini en aza indirmede toplumla kurulacak 

ilişkilerde en iyi yaklaşım olduğunu kabul eder. 

Paydaş Katılım Yöntemleri. Proje paydaşlarının projeyi sahiplenişlerinin sürdürülebilmesi ve projenin 

sosyal etkileri konusunda farkındalıklarının artırılmasını amacıyla projenin ömrü boyuncakullanılacak 

paydaş katılım yöntemleri aşağıda açıklanmıştır. Covid-19'a bağlı sağlık riskinin devam etmesi halinde, 

görüşmeler hükümetin ve yetkili tüm uluslararası kuruluşların önerdiği Covid-19 önleyici tedbirler 

çerçevesinde mümkün olduğu ölçüde dijital platformlar ve alternatif araçlar üzerinden 

gerçekleştirilecektir. 

 
Resmi Toplantılar. Resmi toplantılar, TOB ve ilgili Genel Müdürlükleri bünyesinde yapılacak kurum içi 
toplantılardan ve Proje'nin hazırlık ve uygulama aşamalarında görev alacak farklı devlet kurumları ve 
ilgili Sivil Toplum Kuruluşları (STK'lar) ve kuruluşlarla yapılacak toplantılardan oluşacaktır. Ayrıca 
paydaş katılım toplantıları gerçekleştirilecektir. 

 
Proje Lansman ve Kapanış Toplantıları. Proje sürecinin hem başında hem de sonunda proje 
faaliyetlerini ve sonuçlarını duyurmak ve yaymak için çoklu paydaş toplantıları yapılacaktır. 
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Bilgilendirme Toplantıları. Paydaşlarla Çevresel ve Sosyal Çerçeve dokümanlarını (Paydaş Katılım 
Planı [PKP], Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi [ÇSYF], Yeniden Yerleşim Çerçevesi [YYÇ], İşgücü 
Yönetim Prosedürü [İYP], Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planı (ÇSTP) ve Proje için geliştirilen diğer ilgili 
uygulama belgelerini) paylaşmak için bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Bu toplantılara ilişkin 
duyurular e-posta, TOB ve ilgili Genel Müdürlüklerin resmi internet siteleri, sosyal medya hesapları 
(WhatsApp, Facebook, İnstagram, vb.), duyuru/ilan panoları, , köylerde hoparlörler aracılığıyla 
duyurular, ve gazete ilanları aracılığıyla yapılacaktır. Toplantıların dijital platformlar üzerinden 
gerçekleştirilmesi durumunda, bu toplantıların etkinliğini desteklemek için resmi yazışmalar, 
çevrimiçi geri bildirim formları ve e-posta yoluyla paylaşılan belgelere ilişkin geri bildirimler 
alınacaktır. Proje veya alt projeler için hazırlanacak ÇSÇ enstrümanları, proje ve alt projelerdeki 
herhangi bir değişikliğe göre güncellenebilen canlı belgelerdir. 
 
İstişare Toplantıları. Bu toplantılar, proje paydaşlarını alt proje faaliyetlerinin kapsamı ve zaman 
çizelgesi hakkında bilgilendirmek için düzenlenecektir. İstişare toplantıları, proje faaliyetlerinden 
etkilenecek tüm potansiyel paydaşları (topluluk üyeleri, hassas/dezavantajlı gruplar vb. dahil), Sivil 
Toplum Kuruluşlarını (STK'lar) ve/veya Proje yaşam döngüsü boyunca belirlenen diğer tüm paydaşları 
içermelidir. Toplantıların tutanakları ve katılımcı listeleri kayıt altına alınacaktır. 
 
Dijital İletişim Araçları. TOB’un ve ilgili Genel Müdürlüklerin internet siteleri, sosyal medya hesapları, 
ulusal/yerel televizyon kanalları, Tarım TV (https://www.tarimtv.gov.tr/), radyo istasyonları ve 
SMS'ler aracılığı ile paydaşlar Projedeki ilerlemeler ve önemli gelişmeler konusunda 
bilgilendirilecektir. Ek olarak, basınla da asın bültenleri paylaşılacaktır. Bu araçlar, yüz yüze görüşme 
ihtiyacını azaltmak için Covid-19 önleme tedbirlerine uygun olarak etkin bir şekilde kullanılacaktır. 

 
Şikayet Mekanizması. Proje için Dünya Bankası'nın ÇSS-10 gerekliliklerine uygun olarak bir şikayet 
mekanizması (ŞM) kurulacak ve işletilecektir. Bu mekanizmanın düzgün ve zamanında işlemesi için, 
tüm süreci denetlemek üzere PKB'nin bir parçası olarak bir ŞM iletişim kişisi atanacaktır. ŞM iletişim 
kişisi, izleme amaçları için projenin şikayet giderme sürecini raporlamaktan da sorumlu olacaktır. Bu 
kişi, proje içinde şikayet mekanizmasının sorunsuz çalışmasını sağlamak için  kurumlar ile paydaşlar 
arası koordinasyondan sorumlu olacak ve proje paydaşlarına proje faaliyetleri hakkında geri 
bildirimde bulunmaları ve/veya endişelerini dile getirmeleri için kanallar sağlayacaktır. 
 
Proje ile ilgili tüm bilgiler, TOB ve Dünya Bankası'nın resmi web siteleri, SMS ve paydaşlarla iletişim 
için bir medya aracı/kanalı olarak hizmet verecek olan TOB sosyal medya hesapları aracılığıyla 
erişilebilir hale getirilecektir. Proje kapsamında paydaşları proje faaliyetleri hakkında bilgilendirmek 
için broşür, kitapçık ve/veya afişler de hazırlanacaktır. 
 
PUB, proje/alt proje belgelerinin, iletişim materyallerinin ve GM'nin paylaşımından, tesliminden ve 
duyurulmasından sorumlu olacaktır. 
Toplantılar veya diğer istişareler, toplantılardan en az 15 gün önce; TOB ve ilgili Genel Müdürlüklerin 
internet siteleri, resmi yazılar, SMS, sosyal medya hesapları, ulusal/yerel televizyon kanalları, Tarım 
TV (https://www.tarimtv.gov.tr/), radyo istasyonları, vb. yollarla duyurulacaktır. Toplantıların yeri ve 
zamanı tüm paydaşların uygunluğu ve erişilebilirliği dikkate alınarak düzenlenecek ve ilanlarda açıkça 
belirtilecektir. 
 

Şikayet Mekanizması. Paydaşların taleplerini (şikayetler, talepler, görüşler, öneriler, teşekkür, dahil) 
almak, çözmek ve takip etmek amacıyla uluslararası gereklilikler doğrultusunda ABDGM tarafından 
bir Şikayet Mekanizması (ŞM) kurulacaktır. ŞM, tüm paydaşlar için erişilebilir olacak ve tüm taleplere  
en kısa sürede yanıt verecektir. ŞM'de en önemli nokta, tüm şikayetlerin sahada halkla ilişkiler birimi 
tarafından önceden belirlenmiş bir zaman çizelgesinde ve içerikleri bazında etkin bir şekilde alınması, 
kayıt altında tutulması ve yanıtlanmasının sağlanarak, taraflar için kabul gören düzeltici/düzenleyici 
aksiyonun alınmasıdır. Talepler için sunulan tüm çözümler ve alınan aksiyonlar taraflar için tatmin 

https://www.tarimtv.gov.tr/
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edici olacaktır ve düzeltici aksiyonlar takip edilerek, bu aksiyonların sonuçları hakkında başvuru 
sahibine bilgi verilecektir. 
 

Hibe faydalanıcıları da taleplerini TOB İlçe ve İl Müdürlüklerine de iletebileceklerdir. Bu 
müdürlüklerdeki personel, ŞM hakkında bilgilendirilecek ve eğitilecek ve paydaşları geri 
bildirimlerini/şikayetlerini doğru kanallardan iletmeleri için yönlendirecektir. Bu nedenle ABDGM, 
paydaşları (özellikle hibe faydalanıcıları) ŞM’ye yönlendirmelerini sağlamak için TOB İlçe ve İl 
Müdürlüklerine afiş, broşür vb. gönderecek ve bu iletişim araçları halka açık yerlere asılacaktır. 
 

Ulusal veya Proje düzeyindeki ŞM'lerden alınan tüm şikayetler aynı çevrim içi sisteme kaydedilecektir. 
Talep kayıt sistemi, aşağıdakilerle sınırlı olmamakla beraber; 

 

 Geri bildirimlerin alınma/çözümlenme tarihleri, 

 Başvuru sahibinin adı ve iletişim bilgileri 

 Başvuru sahibinin niteliği (birey, STK, PAP, kurum, işçi vb. olabilir) 

 Talepten ve sevk tarihinden sorumlu ilgili birim/kuruluş, 

 İlgili proje faaliyeti, 

 Konu, 

 Geri bildirim/şikayetin ayrıntılı açıklaması, 

 Çözüm için alınan aksiyonların detayları, 

 Başvuru sahibine sağlanan geri bildirime ilişkin ayrıntılar. 
içerecektir.  

ŞM aynı zamanda isimsiz (anonim) taleplere de açık olacaktır, ancak başvuru sahipleri ad-
soyad/iletişim bilgilerinin eksikliğinin başvurunun değerlendirilmesi ve başvurunun çözümü sırasında 
gecikmelere veya sorunlara yol açabileceği konusunda bilgilendirilecektir. Başvuru sahibine ayrıca 
kişisel bilgilerinin (ad-soyad, iletişim bilgileri dahil) üçüncü şahıslar tarafından paylaşılmayacağı veya 
ifşa edilmeyeceği bilgisi verilecektir. Başvuru sahibinden alınan bilgiler sadece alınan talebin 
değerlendirilmesi ve çözümlenmesi için kullanılacaktır. 

 
Bazı paydaş grupları (yaşlılar, engelliler, kadınlar, okuma yazma bilmeyenler vb.) ŞM'ye erişimde 
zorluk yaşayabilir veya erişemeyebilir. Bu nedenle aşağıdaki önlemler alınacaktır: 
 

 İsimsiz bir başvuruda bulunma imkanı açık olmalıdır, 

 ŞM, yerleşim yerlerindeki kamusal alanlara ilan verilerek duyurulmalıdır, 

 ŞM ve duyuru için kullanılacak iletişim araçları gerektiğinde birden fazla dilde hizmet 
verebilecektir; örneğin mevsimlik mülteci tarım işçileri için duyuru araçları uygun farklı 
dillerde (Arapça, vs.) de hazırlanmalıdır; 

 ŞM yerel radyo ve televizyon kanallarında da duyurulmalıdır (özellikle okuma yazma 
bilmeyenlerin bilgilendirilmesi için). 

Sistematik ve entegre bir ŞM, belirli insan kaynağı gerektirmektedir. Bu sebeple; 
 

 PKB'deki şikayet mekanizmasını sürekli olarak yönetmek için sorumlu personel atanacaktır, 

 Görevlendirilen sorumlu personel, göreve getirilmeden önce ve görev sırasında ŞM'nin 
mantığı, uygulanması ve izlenmesi konusunda eğitilecektir, 

 Paydaş katılımı ve ŞM hakkında bir video semineri hazırlanacak ve Genel Müdürlüklere ve 
bölgesel birimlere  gönderilecektir, 

 Diğer paydaş kurum ve kuruluşlar da bu mekanizma hakkında resmi yazı ile 
bilgilendirilecektir. 
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Paydaş Katılım Planının (PKP) Uygulanması. PKP Uygulamasındaki kilit aktörlerin sorumlulukları 

Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: Paydaş Katılım Planı Uygulamasındaki kilit aktörlerin sorumlulukları 

Paydaş Sorumluluk 

PKB 
 PUB'lar ve 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 etmek 

 Paydaş katılımının ilerlemesini ve sonuçlarını üst yönetime ve 
personele iletmek için bir iç sistem geliştirmek 

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

 Şikayet mekanizması ve paydaş katılımı konularına ilişkin süreçlerin 
düzgün uygulanması için tarafları koordine etmek 

 Spesifik PKP faaliyetleri hakkında danışma 

İlçe Müdürlükleri, 

Araştırma Enstitüleri/ 

Veteriner Kontrol 

Enstitüleri 

 PKP’ların uygulanması 

 PKP’ların raporlanması ve izlenmesi 

Çevresel Uzman (PUB) 

 Projenin ilerlemesini izlemek 

 Tanımlanan tüm belgelerin başarılı bir şekilde teslim edilmesini 
sağlamak 

 Genel PKP faaliyetleri ve proje ilerlemesi hakkında konsolide 
raporlama 

 Çevresel izlemenin uygulanması 

 İlgili dokümanlarda belirtilen çevresel konular hakkında izleme ve 
raporlamanın Proje ömrü boyunca uygulanması 

Sosyal Uzman (PUB) 

 PKP'nin uygulanmasının planlanması 

 Paydaş katılımının PUB üyeleri ve diğer paydaşlar tarafından 
anlaşılmasının sağlanması 

 Belirlenen paydaşlarla paydaş katılım faaliyetlerini denetlemek 

 Paydaş Katılımı/Danışma Toplantıları ve bilgilerin kamuya 
açıklanmasıyla ilgili diğer etkinliklerin düzenlenmesi/yönetilmesi 

 Paydaşlarla etkileşime girebilecek diğer PUB personelinin 
desteklenmesi 

 PKP/PKP'lerin uygulanmasına ilişkin arayüz ve Dünya 
Bankası'na/SEP'ten gelen raporların koordinasyonu 

 PKP'lerin periyodik olarak ve Proje değişiklikleri durumunda 
güncellenmesi 

 Sosyal izlemenin uygulanması 

 İlgili belgelerde belirtilen sosyal konularla ilgili izleme ve 
raporlamanın Proje ömrü boyunca uygulanması 

 PKP'lerin uygulanması konusunda Denetim Danışmanlarını ve 
taşeronları desteklemek 

 İlgili PUB'larla istişare ve işbirliği içinde alt projeye özel PKP'ler 
hazırlamak 
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Paydaş Sorumluluk 

İzleme ve 

Değerlendirme Uzmanı 

(PUB) 

 İzleme ve değerlendirme çalışmalarını koordine etmek 

 Dünya Bankası'na zamanında sunulmak üzere izleme raporları 
hazırlamak 

ŞM Odak Noktası (PUB) 

 PUB'de ŞM için odak noktası olarak hareket etmek 

 Proje ile ilgili kayıtların tutulması ve şikayetlerin takibi 

 Projeyle ilgili şikayetlerin çözüm sürecinin yönetimi ve koordinasyonu 

 Paydaş katılımı ve diğer Proje faaliyetleriyle ilgili uyumsuzluk 
sorunlarını veya yinelenen sorunları ortaya çıkarmak için şikayet 
kayıtlarını incelemek 

 Yüklenici düzeyinde ŞM odak noktalarını koordine etmek ve izlemek 

 Yüklenicilerin şikayet kayıtlarını ve şikayetlerin çözüm sürecini 
izlemek ve aylık ilerleme raporlarıyla PUB'a raporlamak 

 Tüm farklı ŞM düzeylerinden Proje ile ilgili şikayetlerin toplanması 

 PUB ve yönetimin çözüm süreci hakkında bilgilendirilmesi 

 Proje için derlenmiş ŞM raporlarının hazırlanması 

 Şikayetlere yanıt vermek/çözüm bulmak için PUB ile iletişime geçmek 

İletişim ve Paydaş 

Katılım Uzmanı 
 PUB'nin Sosyal Uzmanı ile işbirliği içinde proje boyunca iletişimi ve  

erişimi koordine etmek 

Tedarik Uzmanı 

 Proje kapsamında yapılacak ihalelerde danışmanlık yapmak. 

 PKP, ŞM ve digger Çevresel ve Sosyal Yönetim Planlarının (ÇSYP)'lerin 
ihale belgelerinde yer almasını sağlamak 

 İhale belgelerinin İngilizce ve Türkçe kopyalarını hazırlamak 

 

İzleme ve Raporlama. Paydaş Katılım Planı faaliyetleri periyodik olarak izlenecek ve yılda iki kez proje 

ilerleme raporlarında rapor edilecektir. Paydaş katılım faaliyetlerinin dokümantasyonu TOB arşivinde 

saklanacaktır. İstişare faaliyetlerine ilişkin bilgiler, Proje İlerleme raporları kapsamında DB’ye rapor 

edilecek ve şunları içerecektir: 

 İstişare toplantılarının sayısı ve türü 

 Katılımcı sayısı, katılan paydaşların kategorisi 

 İstişareler sırasında tartışılan, gündeme getirilen kritik konular, 

 Alınan t sayısı (ayrıştırılmış veriler: cinsiyet, il, talep kategorisi, taleplerin durumu [kapalı, 
beklemede, çözülmüş vb.] vb.) 


