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Teknik Olmayan Özet 
 

Bu Yeniden Yerleşim Çerçevesi (YYÇ), Türkiye Hükümeti (TC) adına Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) 

tarafından altı yıllık süre içinde 300 milyon ABD doları bütçeyle uygulanan ve Dünya Bankası(DB). 

tarafından finanse edilen “Türkiye’de Tarımsal Gıda Değer Zincirinde İklime Uyumlu ve Rekabetçi 

Büyüme” adlı tarım şemsiye projesi (belge içinde Proje olarak anılacaktır)için geliştirilmiştir  

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

tekrar eden hayvan hastalıklarının önlenmesi veya kontrolü için etkili veteriner ilaçlarının 

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.) 

                                                           
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. 
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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 

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/Bölge 
Laboratuvarları (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: Arazi ve toprak kaynaklarının Ülke çapında 
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Alt bileşen Aktivite Konum 

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

belirlenmesi 

 Zemin etütleri, Haritalama ve 
Sınıflandırma 

 Detaylı toprak haritalarının 
geliştirilmesi (1:5K) 

 Laboratuvar analizi 
 Toprak izleme alanlarının 

belirlenmesi 
 Ulusal Toprak Arşivi Tesisinin 

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 
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Alt bileşen Aktivite Konum 

 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 
izlemek için modelleme 
yaklaşımlarının geliştirilmesi 
ve test edilmesi 

 gıda fiyatı izleme, gıda 
güvenliği değerlendirmeleri 
için üretim tahminleri 
sağlamak 

Yok 

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  Bölge planlaması 14 alan 
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Alt bileşen Aktivite Konum 

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

 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 

arasından 
seçilecek en az 
bir alan 

Alt bileşen 3.2: 

İlgili ürünlerde İUT 
teknolojilerinin/uygulamalarının 
benimsenmesini teşvik etmek 

a) Dijital İUT 
teknolojileri 

 Uzaktan algılama 
teknolojilerini bulut bilişim ve 
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 

Ülke çapında 

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 

Küçük 
Menderes alt 
havzası 
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Alt bileşen Aktivite Konum 

 Kapasite geliştirme 

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 
yapmak. 

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

Hiçbiri 

 

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 DB’nin tüm Çevresel ve Sosyal Standartlarına (ÇSS'ler) (ÇSS-1 Çevresel ve Sosyal Risklerin 
ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi; ÇSS-2 Çalışma ve Çalışma Koşulları; ÇSS-3 Kaynak 



 

11 

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.   
 
DB tarafından finanse edilen tüm projeler DB Çevresel ve Sosyal Çerçevesi (ÇSÇ) ile uyumlu olmalıdır. 
DB’nin Çevresel ve Sosyal Standardı 5 (ÇSS-5) (Arazi Edinimi, Arazi Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar ve 
Gönülsüz Yeniden Yerleşim), proje uygulaması sırasında arazi edinimi ve bununla ilgili yeniden 
yerleşim / tazminat konularını yönlendiren en önemli belgelerden birisidir. Özellikle, Yeniden 
Yerleşim Politika Çerçevesi (YYÇ) ve Yeniden Yerleşim Planı (YYP) gibi uygun planlama / yönetim 
araçları proje değerlendirmesinden önce gerektiği şekilde geliştirilmelidir. YYÇ, projenin uygulanması 
sırasında gerekli olabilecek herhangi bir yeniden yerleşim operasyonu için yeniden yerleşim 
hedeflerini ve ilkelerini, organizasyonel düzenlemeleri ve finansman mekanizmalarını belirler. 
Çerçeve ayrıca yeniden yerleşim operasyonlarını tasarlama, uygulama ve denetleme kurumsal 
kapasitesini de değerlendirmektedir. Yeniden yerleşim çerçevesinin amacı, yeniden yerleşim 
ilkelerini, organizasyonel düzenlemeleri ve proje uygulaması sırasında hazırlanacak proje 
bileşenlerinin alt projelerine uygulanacak tasarım kriterlerini açıklığa kavuşturmaktır. Mali aracıların 
veya birden çok alt projenin olduğu projelerde olduğu üzere projenin birden çok bileşenin olması 
nedeniyle yeniden yerleşimin ölçeği ve konumu değer takdiri aşamasında bilinemiyorsa bir Yeniden 
Yerleşim Çerçevesi (RF) hazırlanmalıdır. Alt proje veya münferit proje bileşenleri tanımlandıktan ve 
gerekli bilgiler elde edildikten sonra bu çerçeve potansiyel riskler ve etkilere göre belirli bir plana 
dönüştürülecektir. Fiziksel ve / veya ekonomik yerinden edilmeye neden olacak proje faaliyetleri bu 
tür özel planlar kesinleşip Banka tarafından onaylanana kadar başlamayacaktır.  

Amaç. Projenin tasarımı ve uygulanması sırasında, ÇSS-5 uyarınca gönülsüz yeniden yerleşimden 
kaçınılacaktır. Kaçınılmazsa, en aza indirilecek ve yerinden edilmiş kişiler üzerindeki olumsuz etkileri 
azaltmak için uygun önlemler dikkatle planlanacak ve uygulanacaktır. 

ÇSS-5'e göre, alt projeler tanımlandıktan sonra, Proje Uygulama Birimleri (PUB) bu çerçeveyi, 
potansiyel riskler ve etkilerle orantılı olarak alt projeye özel bir Yeniden Yerleşim Planı (YYP) 
geliştirmek için kullanacaklardır. Fiziksel ve/veya ekonomik yer değiştirmeye neden olabilecek hiçbir 
inşaat işi veya alt proje sözleşmesi, alt projeye özgü YYP hazırlanmadan, Dünya Bankası tarafından 
gözden geçirilip onaylanmadan, kamunun görüşüne açılıp istişare edilmeden güncellenip yeniden 
kamu ile paylaşılmadan ve uygulanması tamamlanmadan başlamayacaktır. 

Potansiyel Etkiler ve Etkilenen Kişiler. Proje kapsamında Alt Bileşenler 3.1b, 3.2b ve 3.3b’nin, ÇSS-5 
“Arazi Edinimi, Arazi Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar ve Gönülsüz Yeniden Yerleşim”i tetikleyecek 
faaliyetler içereceği öngörülmektedir. Bu faaliyetler muhtemelen arazi edinimini gerektirecek ve 
kaçınılmaz olarak geçici veya kalıcı arazi kullanım kısıtlamaları, irtifak hakları, geçim kaynakları 
üzerindeki etkiler veya araziden varlık ve yapıların kaldırılmasını beraberinde getirecektir. Proje 
faaliyetlerinin yerleri henüz belirlenmediği için altyapı yatırımları için gereken arazi ediniminin tam 
ölçeği ve kapsamı şu anda bilinmemektedir. Ancak, kişilerin fiziksel olarak yerinden edilmesi 
beklenmemektedir. Projenin, şahıslara ait araziler üzerindeki etkileri, ayrıca Alt Bileşen 1.1'deki 
toprak etüdü faaliyetler kapsamında, numune alımı sırasında arazi (arazi üzerindeki varlıklar, 
mahsuller vb. dahil) üzerinde meydana gelebilecek olası zararları en aza indirgemeyi amaçlamaktadır; 
ancak yine de bu alt bileşen kapsamında kişilerin arazilerine ya da arazi varlıklarına zarar gelmesi 
durumunda proje için hazırlanmış olan YÇ’ye uygun olarak tazmin edileceklerdir. Son olarak, 
beklenmese de, 3.1.a. alt bileşeninin uygulanması sırasında arazi ediniminin gerekli olması halinde, 
alt projeler YYÇ’ye tabi olacaktır. 

ÇSS-5, projeden etkilenen kişileri Proje kapsamında tazminat hesaplamalarında kullanılacak üç 
kategoride sınıflandırır. 
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 Arazi veya varlıklar üzerinde resmi yasal haklara sahip olanlar, 
 Arazi veya varlıklar üzerinde resmi yasal hakları olmayan ancak ulusal hukuk kapsamında 

tanınan veya tanınabilir arazi veya varlıklar üzerinde hak iddiası bulunanlar, 
 İşgal ettikleri veya kullandıkları arazi veya varlıklar üzerinde tanınabilir yasal hak veya iddiaları 

olmayanlar. 

Projeden etkilenen tüm kişiler, statülerine veya resmi unvanlarına, yasal haklarına sahip olup 
olmadıklarına bakılmaksızın, araziyi son kullanma tarihinden önce işgal etmişlerse tazminat ve/veya 
yardım almaya hak kazanacaktır. 

Hak Sahipliği Matrisi 
Yukarıda tanımlanan tüm kategoriler Tablo 2’de belirtilen kategorilerine göre değişen tazminat veya 
yardım almaya hak kazanırlar. Hak sahibi kişiler istedikleri tazminatı seçmekte özgür iradeye 
sahiptir. Ancak, arazi edinecek kuruluş tarafından Tablo 2’de belirtilen genel ve özel hususlar dikkate 
alınacaktır. 

Tablo 2 Hak Sahipliği Matrisi 

Etki Türü Hak Sahipleri Tazminat, 
Yardım, Destek 
Politikası 

Genel 
Değerlendirmeler 

Hassas Gruplar İçin 
Dikkat Edilmesi 
Gereken Hususlar 

Fiziksel yer değiştirme 

Konut 
arazisinin 
kaybı 

Arazi veya 
varlıklar üzerinde 
resmi yasal 
hakları olan 
kişiler. 

 

Arazi veya 
varlıklar üzerinde 
resmi yasal 
haklara sahip 
olmayan ancak 
ulusal hukuk 
kapsamında 
tanınan veya 
tanınabilir arazi 
veya varlıklar 
üzerinde hak 
iddiası bulunan 
kişiler. 

 Ayni tazminat 
(ikame mal) 
veya 

 Nakit 
tazminat veya 

 Yerinde arazi 
geliştirme 
düzenlemeleri 

Teklif edilen ikame 
mülk, satın alınan mülke 
göre eşit veya daha 
yüksek değere, eşdeğer 
veya daha iyi özelliklere 
ve konum avantajlarına 
sahip olacaktır. 

 

Kamulaştırma bedeli ile 
nakdi tazminat arasında 
herhangi bir fark olması 
durumunda, Projenin 
YYP fonu kullanılacaktır. 

Ayni tazminat 
seçildiğinde ve yerinden 
edilen kişi evlendiğinde, 
tapu hem karı hem de 
kocanın arazi üzerinde 
hak sahibi olacağı şekilde 
hazırlanacaktır. 

Yer 
değiştirme 

İşgal ettikleri veya 
kullandıkları arazi 
veya varlıklar 
üzerinde 
tanınabilir 
herhangi bir yasal 
hak veya iddiası 
olmayan kişiler. 

 Arsa tazminatı 
yok 

 Yer değiştirme 
yardımı 

 Yer değiştirme 
sırasında 
hassas 
gruplara ek 
destek 
(ihtiyaçlarına 
bağlı olarak) 

Yer değiştirme yardımı, 
uygun bir alternatif 
sitede yaşam 
standartlarını eski 
haline getirmeleri için 
yeterli olacaktır. 

 

Projenin YYP fonu, 
yeniden yerleştirme 
yardımı için 
kullanılacaktır. 

Fiziksel yer değiştirme 
sırasında özellikle hamile 
kadınlar, çocuklar, 
yaşlılar ve engelliler gibi 
hassas gruplar için ek 
önlemler gerekli olabilir. 

Barınak Arazi veya 
varlıklar üzerinde 

 Ayni tazminat Teklif edilen ikame 
mülk, kullanım 

Kısa vadeli nakit tazminat 
tüketimi bazen geçim 
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Etki Türü Hak Sahipleri Tazminat, 
Yardım, Destek 
Politikası 

Genel 
Değerlendirmeler 

Hassas Gruplar İçin 
Dikkat Edilmesi 
Gereken Hususlar 

kaybı resmi yasal 
hakları olan 
kişiler. 

 

Arazi veya 
varlıklar üzerinde 
resmi yasal 
haklara sahip 
olmayan ancak 
ulusal hukuk 
kapsamında 
tanınan veya 
tanınabilir arazi 
veya varlıklar 
üzerinde hak 
iddiası bulunan 
kişiler. 

 

İşgal ettikleri veya 
kullandıkları arazi 
veya varlıklar 
üzerinde 
tanınabilir 
herhangi bir yasal 
hak veya iddiası 
olmayan kişiler. 

(ikame mal) 
veya 

 Nakit 
tazminat 

güvencesi, eşdeğer veya 
daha iyi özellikler ve 
edinilene göre konum 
avantajları ile eşit veya 
daha yüksek değerde 
olacaktır. 

 

Ayni tazminat nakit 
yerine kabul edilecektir. 

 

Eksik üretim ve 
amortisman maliyetleri, 
nakliye giderleri ve 
işlem maliyetleri/yasal 
ücretler vb.dahil olmak 
üzere mülk kaybı için 
nakit tazminat 
sağlanacaktır. Projenin 
YYP fonu kullanılacaktır. 

temelli ekonomiler veya 
daha yoksul haneler için 
zorluklara neden 
olabileceğinden, ayni 
tazminat nakit yerine 
kabul edilecektir. 

 

Nakit tazminat sağlanırsa, 
aldıklarını etkin bir 
şekilde kullanmaları için 
eğitilecek veya 
yönlendirileceklerdir. 

 

Tasarımlar, uygun olduğu 
şekilde, engellilerin ve 
yaşlıların barınma ve 
fiziksel olarak erişilebilir 
diğer tesislere sahip olma 
özel ihtiyaçlarını 
yansıtacaktır. 

 

Ayni tazminat 
seçildiğinde ve yerinden 
edilen kişi malik ve evli 
ise, tapu tapusu arazi 
üzerinde hem karı hem 
de kocanın hak sahibi 
olacağı şekilde 
düzenlenecektir. 

Ekonomik yer değiştirme 

İşletme 
kaybı 

Ve Konut 
dışı  
taşınmaz 
iş yeri 
yapıları 
kaybı 

Büyüklüğüne ve 
lisanslı veya 
lisanssız olmasına 
bakılmaksızın 
tüm ticari 
işletmeler 
(mağazalar, 
restoranlar, 
hizmetler, üretim 
tesisleri ve diğer 
işletmeler) 

Nakit tazminat; 

 uygulanabilir 
bir alternatif 
yer belirleme 
maliyeti, 

 geçiş 
döneminde 
net gelir 
kaybı, 

 tesisin, 
makinelerin 
veya diğer 
ekipmanların 
devri ve 
yeniden 
kurulması, 

 ticari 
faaliyetlerin 
yeniden tesis 

Kamulaştırma bedeli ile 
nakdi tazminat arasında 
herhangi bir fark olması 
durumunda, Projenin 
YYP fonu kullanılacaktır. 
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Etki Türü Hak Sahipleri Tazminat, 
Yardım, Destek 
Politikası 

Genel 
Değerlendirmeler 

Hassas Gruplar İçin 
Dikkat Edilmesi 
Gereken Hususlar 

edilmesi 

Çalışanlar (yasal 
olarak istihdam 
edilmiş olsun ya 
da olmasın) 

 Geçici ücret 
kaybı ödeneği 
ve 

 Alternatif 
istihdam 
fırsatlarının 
belirlenmesin
de yardım 

Projenin Yeniden 
Yerleşim Planı fonu 
ödenek ve yardım için 
kullanılacaktır. 

  

Tarımsal 
arazi ve 
arazi 
temelli 
geçim 
kaybı 

ı 

Arazi veya 
varlıklar üzerinde 
resmi yasal 
hakları olan 
kişiler. 

 

Arazi veya 
varlıklar üzerinde 
resmi yasal 
haklara sahip 
olmayan ancak 
ulusal hukuk 
kapsamında 
tanınan veya 
tanınabilir arazi 
veya varlıklar 
üzerinde hak 
iddiası bulunan 
kişiler. 

 Ayni tazminat 
(ikame arazi) 
veya 

 Nakit 
tazminat 

İkame arazi teklif 
edildiğinde, üretken 
potansiyel, konum 
avantajları ve kullanım 
güvenliği gibi arazinin 
birleşik özellikleri ve 
ayrıca arazi tapusu veya 
kullanım haklarının 
yasal niteliği, en azından 
orijinal siteninkilere 
eşdeğerdir. 

 

Yedek arazi mevcut 
değilse, bu, potansiyel 
ikame arazi 
seçeneklerinin yeterince 
değerlendirildiği şekilde 
belgelenecektir. 

 

Yerinden edilmiş kişiler 
(i) arazi temelli 
geçimlerini sürdürmek 
istemedikleri veya (ii) 
araziyi kendi başlarına 
satın almayı tercih 
ettikleri veya (iii) proje 
için alınan arazi, arazi 
için tazminat yerine 
nakit tazminat verilmesi 
anlamlıdır. etkilenen 
varlığın küçük bir kısmı 
ve kalan arazi ekonomik 
olarak uygulanabilir. 

 

Kamulaştırma bedeli ile 
işlem maliyetleri/yasal 
ücretler vb. dahil olmak 
üzere nakit tazminat 
arasında herhangi bir 
fark olması durumunda , 
Projenin YYP fonu 

Kısa vadeli nakit tazminat 
tüketimi bazen geçim 
temelli ekonomiler veya 
daha yoksul haneler için 
zorluklara neden 
olabileceğinden, ayni 
tazminat nakit yerine 
kabul edilecektir. 

 

Nakit tazminat sağlanırsa, 
aldıklarını etkin bir 
şekilde kullanmaları için 
eğitilecek veya 
yönlendirileceklerdir. 

 

Ayni tazminat 
seçildiğinde ve yerinden 
edilen kişi malik ve evli 
ise tapu, arazi üzerinde 
hem karı hem de kocanın 
hak sahibi olacağı şekilde 
hazırlanacaktır. 
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Etki Türü Hak Sahipleri Tazminat, 
Yardım, Destek 
Politikası 

Genel 
Değerlendirmeler 

Hassas Gruplar İçin 
Dikkat Edilmesi 
Gereken Hususlar 

kullanılacaktır. 

İşgal ettikleri veya 
kullandıkları arazi 
veya varlıklar 
üzerinde 
tanınabilir 
herhangi bir yasal 
hak veya iddiası 
olmayan kişiler. 

 Erişime izin 
vermek için 
önlemler 
uygulayın 
veya 

 Alternatif 
kaynak 
sağlayın veya 

 Geçim kaynağı 
restorasyonu 
ve 

 Nakit yardım 
(gerekirse) 

 

Arsa tazminatı 
yok 

Geçim kaynaklarının 
restorasyonu, kredi 
olanakları, beceri 
eğitimi, iş kurma 
yardımı, istihdam 
fırsatları veya 
varlıkların tazminatına 
ek nakit yardımı gibi 
alternatif gelir kazanma 
fırsatlarına yönelik 
teklifleri içerir. 

 

Projenin YYP fonu, 
geçim kaynaklarının 
restorasyonu ve yardımı 
için kullanılacaktır. 

  

Arazi 
dışındaki 
varlıkların 
kaybı 

Arazi veya 
varlıklar üzerinde 
resmi yasal 
hakları olan 
kişiler. 

 

Arazi veya 
varlıklar üzerinde 
resmi yasal 
haklara sahip 
olmayan ancak 
ulusal hukuk 
kapsamında 
tanınan veya 
tanınabilir arazi 
veya varlıklar 
üzerinde hak 
iddiası bulunan 
kişiler. 

 

İşgal ettikleri veya 
kullandıkları arazi 
veya varlıklar 
üzerinde 
tanınabilir 
herhangi bir yasal 
hak veya iddiası 
olmayan kişiler. 

Varlık kaybı için 
tazminat 

Mahsuller, ağaçlar, 
sulama altyapısı ve 
arazideki iyileştirmeler, 
tazmin edilecek 
varlıklar arasında yer 
alıyor. 

Kamulaştırma bedeli ile 
sulama altyapısı ve arazi 
iyileştirmeleri vb . dahil 
olmak üzere nakit 
tazminat arasında 
herhangi bir fark olması 
durumunda , Projenin 
YYP fonu 
kullanılacaktır.  

Hasat mevsiminde arazi 
edinilmesinden veya 
arazi kısıtlamaları 
getirilmesinden mümkün 
olduğunca kaçınılacaktır. 

Varlıklara 
erişim 
kaybı 

Arazi veya 
varlıklar üzerinde 
resmi yasal 
hakları olan 

 Erişime izin 
vermek için 
önlemler 
uygulayın 

Geçim kaynaklarının 
restorasyonu, kredi 
olanakları, beceri 
eğitimi, iş kurma 
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Etki Türü Hak Sahipleri Tazminat, 
Yardım, Destek 
Politikası 

Genel 
Değerlendirmeler 

Hassas Gruplar İçin 
Dikkat Edilmesi 
Gereken Hususlar 

kişiler. 

 

Arazi veya 
varlıklar üzerinde 
resmi yasal 
hakları olmayan 
ancak tanınan 
arazi veya 
varlıklar üzerinde 
hak talebi olan 
kişiler 

 

İşgal ettikleri veya 
kullandıkları arazi 
veya varlıklar 
üzerinde 
tanınabilir 
herhangi bir yasal 
hak veya iddiası 
olmayan kişiler. 

veya 
 Alternatif 

kaynak 
sağlayın veya 

 Geçim kaynağı 
restorasyonu 
ve 

 Nakit yardım 
(gerekirse) 

yardımı, istihdam 
fırsatları veya 
varlıkların tazminatına 
ek nakit yardımı gibi 
alternatif gelir kazanma 
fırsatlarına yönelik 
teklifleri içerir. 

 

Projenin YYP fonu, 
geçim kaynaklarının 
restorasyonu ve yardımı 
için kullanılacaktır. 

 

Projenin yeniden yerleşim faaliyetleri, ulusal Kamulaştırma Kanunu ve Dünya Bankası'nın ÇSS 5'ine 
uygun olarak gerçekleştirilecektir. Ulusal Kanunlar ve uluslararası koruma politikaları, Projenin 
yeniden yerleşim faaliyetlerine rehberlik edecektir. 

YYÇ faaliyetlerinin hazırlanması, uygulanması ve izlenmesinde çeşitli taraflar yer alacaktır. PUB'lar, alt 
bileşenlerin tüm arazi edinimi ve yeniden yerleşim faaliyetlerinin uygulanmasından temel olarak 
sorumlu olacaktır. 

PKB'lerde görevlendirilecek sosyal uzmanlar, arazi edinim faaliyetlerinin tüm ilgili ulusal mevzuat ve 
ÇSS-5 ile uyumlu olarak yürütülmesini sağlamak için Genel Müdürlüklerle yakın bir şekilde çalışacak 
ve arazi edinim faaliyetlerini izleyecektir. Sosyal uzmanların diğer kilit sorumlulukları, YYÇ'nin 
uygulanması için gerekli etki azaltma önlemlerinin/eylemlerinin uygulanmasını, tüm uygun kişilere 
zamanında ve uygun şekilde tazminat ödenmesini, saha faaliyetlerini YYÇ, YYP ile uyumlu olarak 
yürütmek için uygun yaklaşımların ve araçların kullanılmasını sağlamak olacaktır. Uygulama Sonrası 
Sosyal Denetimler ve diğer Proje gerekliliklerinin yanı sıra, Proje'nin Paydaş Katılım Planında (PKP) 
belirtildiği şekilde paydaş katılım faaliyetlerini koordine etmek, YYP'nin uygulanmasına ilişkin arayüzü 
koordine etmek ve Dünya Bankası'na/Bankadan raporlama yapmak, YYP performansını ölçmek ve 
raporlama yapar. İlgili Proje planları, prosedürleri ve gereksinimleri altında tanımlandığı şekilde Proje, 
gerekli görüldüğü şekilde YYP ile ilgili programların koordinasyonu için destek sağlar. 

Herhangi bir alt proje faaliyeti uygulanmadan ve inşaat işleri başlamadan önce, projeden etkilenen 
kişiler ÇSS-5'e göre tazmin edilecektir. Arazi edinimi, ilgili proje faaliyetlerinin başlamasının hazırlık 
aşamasında tamamlanacaktır. PKB altında DB'nin ÇSS'leri konusunda deneyime sahip üç sosyal uzman 
alınacaktır. Bu sosyal uzmanlar PUB'ler ve İl Müdürlükleri ile işbirliği yapacak ve Yüklenicilerin sosyal 
ekipleri tüm arazi edinimi/yeniden yerleşim faaliyetlerinin tamamlanmasını sağlayacaktır. Programın, 
tüm projeden etkilenen kişilerin, fiziksel veya ekonomik olarak yerinden edilmeden önce 
tamamlaması gerekenler: 

 Proje, etkileri ve tazminat hakları hakkında yeterince danışılması, 
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 Tazminat haklarını zamanında almış olması, 
 Geçim kaynakları sağlanması. 

 Yeniden Yerleşim Faaliyetleri ve Sorumlu Taraflar. Alt Bileşenler 3.1b, 3.2b ve 3.3b kapsamında 
gerçekleştirilmesi beklenen yeniden yerleşim faaliyetleri (proje tasarımı, arazi edinimi, yeniden 
yerleşim araçlarının geliştirilmesi vb. dahil) ve her bir faaliyetten sorumlu taraflar Tablo-3’te 
sunulmaktadır. 

Tablo 3. Sorumlu taraflar 

Aktivite Sorumlu taraf 

Hazırlık 

Her yatırımın nihai tasarımı ve yer seçimi PUB'nin çevresel ve sosyal uzmanları ile 
ilgili olarak Uygulama Genel Müdürlüğü 

Arazi edinimi konularında departman/memur/uzmanın 
atanması 

Uygulama Genel Müdürlüğü 

Nüfus sayımı ve sosyal temel çalışma İl Müdürlüğü 

Arazi edinimine konu varlıkların değerlemesi PUB 

YYP taslağının hazırlanması PUB 

Taslak YYP'nin açıklanması PUB 

Nihai YYP'nin açıklanması PKB (Proje koordinasyon Birimi) 

ŞM'yi işletmek PUB 

Uygulama 

Projeden etkilenen işiler ve diğer paydaşlarla Projenin 
arazi gereksinimleri hakkında istişareler 

İl Müdürlüğü 

Tazminat mekanizmalarının belirlenmesi için 
müzakereler 

PUB 

Tazminat mekanizmalarının uygulanması PUB 

YYP uygulaması İl Müdürlüğü 

YYP uygulamasının izlenmesi ve raporlanması İl Müdürlüğü 

Kapatma 

Taslak YYP Bitirme Raporunun Hazırlanması PUB 

Taslak YYP Bitirme Raporunun sunulması PUB 

YYP Tamamlama Raporunun Sonuçlandırılması PKB 

YYP Tamamlama Raporlarının Açıklanması PKB 

Yeniden yerleşim faaliyetleri için ayrıntılı program ve programlama, spesifik teknik detaylar, ölçek ve 
zamanlama belirlendikten sonra tamamlanacaktır. 
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Bütçe ve Finansman Düzenlemeleri. Bu aşamada arazi edinimi/yeniden yerleşimin toplam 
maliyetlerine ilişkin bütçe için kesin bir rakam vermek mümkün değildir. Proje ile ilgili tüm 
kamulaştırma maliyetleri ile tazminat ve ödenekler Projeyi uygulayan Genel Müdürlüklerin 
bütçelerinden karşılanacaktır. 

İstişare Yöntemleri. İstişareler, Proje geliştirmenin başlarında yapılmaya başlayacak ve Proje 
uygulaması boyunca, paydaşlara devam eden geri bildirimlerle katılımcı bir şekilde gerçekleşecektir. 
Resmi toplantılar, Proje lansman ve kapanış toplantıları, bilgilendirme toplantıları, istişare toplantıları, 
dijital iletişim araçları, kamu duyuruları, basın bültenleri, sunumlar, poster/broşür/broşürler, şikayet 
mekanizması, telefon hattı vb. gibi çeşitli danışma yöntemleri benimsenecektir. 


