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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. 
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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 ile ilgili çevresel ve sosyal standartlar ve ulusal düzenleyici çerçeve. 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 Standartlar (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.   
Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ); ulusal mevzuat ile Dünya Bankası ÇSS'leri arasındaki 
mevcut farklılıkları belirleyen ulusal ÇSD çerçevesi ile Dünya Bankası ÇSS'lerinin bir değerlendirmesini 
sağlamakta olup, farklılıkları gidermek için ilgili önlemler belirlenmiştir ve proje uygulaması sırasında 
izlenecektir. 
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Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Politikası ve Düzenleyici Çerçeve 

Bu bölümde, Ulusal mevzuat ile DB ÇSG gereklilikleri arasındaki farklılıklar ile bu gereklilikler arasında 

farklar/boşluklar olması durumunda alınacak aksiyonlar ortaya konmaktadır. Proje tarafından 

benimsenen çevresel ve sosyal yönetim politikasının hem ülke yasalarına hem de DB ÇSG 

Kılavuzlarına bağlı kalacağına dikkat edilmelidir. Ülke yasaları ile DB politikaları arasında farklılıkların 

olduğu durumlarda, bu ÇSYÇ'de sağlanan farklılık giderme önlemleri geçerli olacaktır. 

Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçeve 

ÇSÇ, aşırı yoksulluğu sona erdirmek ve refah paylaşımını teşvik etmek amacıyla projeleri desteklemek 

üzere tasarlanmış bir Banka Politikasıdır ve on ÇSS aracılığıyla Dünya Bankası'nın sürdürülebilir 

kalkınma taahhüdünü ortaya koymaktadır. ÇSS’ler, Yatırım Projesi Finansmanı yoluyla Banka 

tarafından desteklenen projelerle ilişkili sosyal ve çevresel risklerin ve etkilerin belirlenmesi, 

değerlendirilmesi ve azaltılması ile ilgili olarak kredi alanlar tarafından karşılanması gereken 

gereksinimleri belirler. 

ÇSS’ler; 

 Borçlanıcının çevresel ve sosyal sürdürülebilirlikle ilgili iyi uluslararası uygulamalara 

ulaşmasını destekleyecektir; 

 Ayrımcılık yapmamayı, şeffaflığı, katılımı, hesap verebilirliği ve yönetişimi geliştirecek ve 

 Sürekli paydaş katılımı yoluyla Projenin sürdürülebilir kalkınma sonuçlarını iyileştirecektir. 

Bu ÇSS'ler, riskleri ve etkileri önlemek, en aza indirmek, azaltmak ve hafifletmek ve önemli artık 

etkilerin kaldığı yerlerde, bu tür etkileri telafi etmek veya dengelemek için hedefler ve gereksinimleri 

tanımlayarak Proje'nin proje yaşam döngüsü boyunca karşılayacağı standartları oluşturur. 

On ÇSS'den sekizi, Borçlanıcının ve projenin proje yaşam döngüsü boyunca karşılayacağı standartları 

aşağıdaki şekide belirler; 

 

• ÇSS-1: Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

• ÇSS-2: İşgücü ve Çalışma Koşulları 

• ÇSS-3: Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önleme ve Yönetimi 

• ÇSS-4: Toplum Sağlığı ve Güvenliği 

• ÇSS-5: Arazi Edinimi, Arazi Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar ve İstemsiz Yeniden Yerleşim 

• ÇSS 6: Biyoçeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi 

• ÇSS-8: Kültürel Miras 

• ÇSS-10: Paydaş Katılımı ve Bilgi Açıklaması  

“ÇSS-7: Yerli Halklar/Sahra Altı Afrika Tarihsel Olarak Yetersiz Hizmet Görmüş Geleneksel Yerel 

Topluluklar” ve “ÇSS-9: Finansal Aracılar”, Türkiye'de ÇSS-7 kapsamındaki tanıma uyan topluluk 

olmadığı için ve Proje herhangi bir Finansal Aracıyı (FA) içermediği için Projede uygulanmayacaktır.  



 

12 

ÇSS'lere ek olarak, Projede, İUSU genel ve sektöre özel örneklerini içeren teknik referans belgeleri 

olan Dünya Bankası Grubu ÇSG Kılavuzları uygulanacaktır. 

• Genel ÇSG Yönergeleri 

• İlaç ve Biyoteknoloji Üretimi için ÇSG Kılavuzları 

• Yıllık Mahsul Üretimi için ÇSG Yönergeleri 

• Jeotermal Enerji Üretimi için ÇSG Yönergeleri 

• Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı için ÇSG Yönergeleri 

• Su ve Sanitasyon için ÇSG Yönergeleri 

• Memeli Hayvancılık Üretimi için ÇSG Yönergeleri 

• Atık Yönetimi için ÇSG Yönergeleri 

Bu ÇSG Yönergeleri, Dünya Bankası Grubu tarafından normalde kabul edilebilir olan ve genellikle 

mevcut teknoloji ile makul maliyetlerle yeni tesislerde elde edilebileceği kabul edilen performans 

düzeylerini ve ölçülerini içerir. Türkiye gerekliliklerinin ÇSG Rehberinde sunulan seviye ve 

önlemlerden farklı olduğu durumlarda, proje şartnamelerinde daha katı olanı (en katı deşarj ve 

emisyon standartları gibi) uygulanacaktır. 

Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesinin Kapsamı. Belirlenen riskleri ve etkileri ele almak için TOB, 

ulusal yasa ve yönetmeliklere, DB'nin ÇSS'lerine, DB’nin ÇSG’si, genel ve sektöre özel (varsa) 

yönergeler ve İUSU’ye dayalı bir ÇSYÇ hazırlamıştır. ÇSYÇ şunları içerir: (a) önerilen faaliyetlerin 

çoğunun uygulanacağı ülke ve bölgelerin mevcut durum analizi; (b) Ulusal yasa ve yönetmeliklerin 

hükümlerinin yanı sıra DB ÇSD kılavuz belgelerinin ve Çevresel ve Sosyal Standartların temel 

gereklilikleri de dahil olmak üzere ÇSD için düzenleyici çerçeve; (c) önerilen proje faaliyetleri ve 

yatırımlar; (d) önerilen faaliyetler için uygunluk ve tarama kriterleri (belirli hariç tutma kriterleri ile 

birlikte); (e) azaltma ve yönetim prosedürleri dahil olmak üzere potansiyel Ç&S risk ve etkilerinin ve 

genel azaltma önlemlerinin değerlendirilmesi; (f) ÇSED yürütmek için kılavuzlar ve prosedürler; (g) 

bazı sera alt projelerinin önemli su tüketicileri olabileceğinden, bunun ne zaman gerekli olacağı 

konusunda net kriterler sağlayarak su dengesinin hazırlanmasına yönelik gereklilikler; (h) alt proje 

ÇSYP ve ÇSYP Kontrol Listelerinin ana hatları (mevcut seraların modernizasyonu ve diğer küçük ölçekli 

inşaat ve rehabilitasyon faaliyetleri ile ilgili faaliyetler için); (j) seraların işletilmesi sırasında pestisit ve 

gübrelerin satın alınması, taşınması, depolanması, kullanılması, taşınması ve bertarafına ilişkin 

gereklilikler, (i) haşere yönetimi açısından gereklilikler ve entegre zararlı yönetim planı için bir şablon; 

(k) alt projelerin izleme planları için gereklilikler; (l) sahaya özel ÇSYP'lerin ve ÇSYP kontrol listelerinin 

uygulanmasına ilişkin sorumluluklar; (m) çeşitli kilit konularda (sera operasyonlarında su ve enerji 

verimliliği, haşere kontrolü ve güvenliği; İSG konuları; gübre yönetimi; vb.) bilgi yayma ve kapasite 

geliştirme faaliyetleri için özel bir programın ana hatları; ve (n) PKB, PUB'leri ve diğer ilgili taraflar için 

ÇSYF uygulama düzenlemeleri ve kapasite geliştirme faaliyetleri. Ayrıca ÇSYÇ, ulusal yönergeler ve 

“inşaat/yapım işleri projelerinde Covid-19 hususları” hakkındaki Dünya Bankası Bildirisi ile uyumlu 



 

13 

olarak Covid-19 risklerini ele almak için gerekli eylemleri içermektedir. Sahaya özel Ç&S araçları 

(ÇSED; ÇSYP; YYP), yatırımlar ve bunların konum ayrıntıları kesinleşip tamamlanınca ve açıklanınca, 

ihale dokümanı paketlerinin tamamlanmasından önce hazırlanacaktır. 

ÇSYÇ, alt projeye özel ÇSED/ÇSYP'lerin ihale belgelerinin ve yapım sözleşmelerinin bir parçası 

olacağını belirtir. Yükleniciler, ÇSED ve ÇSYP'lerin uygulanmasından ve TOB (PKB ve PUB'lar 

aracılığıyla) tüm belgelerin gözden geçirilmesinden ve onaylanmasından ve her bir ÇSED/ÇSYP'nin 

kalitesinden sorumlu olacaktır. TOB ayrıca Ç&S belgelerinin uygulanmasını izlemekten ve uygulama 

durumunu Banka'ya bildirmekten sorumlu olacaktır. 

ÇSYÇ ayrıca, ulusal hukuk ve ÇSU arasındaki farklılıklara odaklanarak, projeyle ilgili kilit sosyal 

alanlardaki ilgili sosyal riskleri, yasal ve kurumsal arka planı belirlemiş ve risk düzeyiyle orantılı olarak 

bunların uygulanması için azaltma önlemleri, rolleri ve sorumluluklarını ana hatlarıyla belirlemiştir. Bu 

bağlamda, ÇSYÇ aşağıdakilerle ilgili risklere, mevzuata ve uygulamalara genel bir bakış sağlar: işçi 

hakları ve güvenliği (ÇSS-2 ile tutarlı), arazi edinimi, arazi kullanımı üzerindeki kısıtlamalar ve istemsiz 

yeniden yerleşim (ÇSS-5 ile tutarlı), toplum sağlığı ve güvenliği (ÇSS-4 ile tutarlı), finansal aracıların 

çevresel ve sosyal taahhütleri (ÇSS-9 ile tutarlı) ve paydaş katılımı (ÇSS-10 ile tutarlı).ÇSYÇ ayrıca, bu 

projeyle ilgili olarak dezavantajlı ve hassas grupları belirlemekte ve orantısız bir zarar olmamasını ve 

proje faydalarına eşit erişimlerini sağlamak için proje tarafından üstlenilecek farklı önlemleri 

özetlemektedir. 

Yeniden Yerleşim Çerçevesi (YYÇ), PKP ve İYP. Projenin ve önerilen bileşenlerinin potansiyel sosyal 

riskleri ve etkileri göz önünde bulundurularak, ilgili ÇSS'ler (ÇSS-1, ÇSS-2, ÇSS-5 ve ÇSS-10) 

doğrultusunda ÇSYP'nin ayrılmaz bir parçası olan bir PKP, YYÇ ve İşgücü Yönetim Prosedürleri İYP 

hazırlanmıştır. PKP, projeden etkilenecek ve/veya ilgilenecek paydaşların yanı sıra, TOB kapsamında 

PUB'lar ve PKB tarafından uygulanacak paydaş danışma ve katılım yöntemlerini, zamanlama ve diğer 

düzenlemeleri belirler. YYP, arazi edinimi ve yeniden yerleşim sürecini yönetecek politikaları ve yasal 

çerçeveyi, ilke ve prosedürleri ve kurumsal düzenlemeleri belirlemenin yanı sıra projeden etkilenen 

insanların (PEİ) ve haklarının belirlenmesi için uygunluk kriterlerini tanımlar. İYP, çalışma ve çalışma 

koşullarına ilişkin potansiyel riskleri ve etkileri tanımlar ve DB ÇSS-2 ile uyumu sağlamak için 

hafifletme önlemleri ve stratejilerinin yanı sıra uygulama düzenlemeleri, izleme ve raporlama araçları, 

göstergeler ve işçiler için şikâyet mekanizmasını tanımlar. 

Uygulama için Kurumsal Düzenleme. Yönetim ve koordinasyon da dâhil olmak üzere projenin 

uygulanmasına ilişkin genel sorumluluk, PUB’ler aracılığıyla TOB’a ait olacaktır. ABDGM’nin altında, 

genel proje koordinasyonundan sorumlu bir PKB kurulacaktır. PUB’ler, belirli alt bileşenlerden 

sorumlu her bir öncü Genel Müdürlük altında kurulacaktır; Alt bileşenler 1.1., 3.2 ve 3.3b için TRGM, 

alt bileşen 1.2 için DİB, bileşen 2 için GKGM, alt bileşen 3.1 için BÜGEM, alt bileşen 3.3a için HAYGEM 

ve alt bileşen 3.4 için TAGEM sorumlu olacaktır. Proje alt bileşenlerinin uygulanmasından ilgili Genel 

Müdürlüğe bağlı birden fazla departman sorumluysa, her departmanda sorumlu kişiler atanacaktır, 
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bu sorumlu kişiler doğrudan Genel Müdür Yardımcısına rapor verecek ve PUB koordinatörü ile yakın 

bir şekilde uygulamayı koordine edecektir. Odak noktası olarak atanan personel, ayrıca PUB personeli 

olarak kabul edilen ve alt bileşenle ilgili faaliyetlerin takibinden de sorumlu olacaktır. Günlük proje 

yönetimi, koordinasyonu ve denetim sorumluluğu PKB'ye ve Genel Müdürlüklere özgü PUB’lere 

tahsis edilecektir. 

Her bir alt bileşen kapsamındaki faaliyetler, TOB merkezindeki ilgili Genel Müdürlüklere bağlı İl 

Müdürlükleri (İM), Saha Görevlileri (SG) veya Araştırma Enstitüleri/Veteriner Kontrol Enstitüleri 

(TAGEM ve GKGM faaliyetleri için) ile yakın koordinasyon içinde uygulanacaktır. 

Çevre tarafında, üç çevre uzmanı, ÇSYÇ proje uygulamasına genel bir gözetim sağlayacaktır. PKB'de 

bulunan bir Öncü Çevre Uzmanı, PUB'lara aşağıdaki şekilde özel destek sağlayan iki uzmanla birlikte, 

projenin genel uyumluluğunu denetlemekten sorumlu olacaktır: 

• Altyapı çalışmaları konusunda uzmanlığa sahip kıdemli bir çevre uzmanı, laboratuvar 

altyapısına Bileşen 2 yatırımları (AB2.1 ve AB2.2, laboratuvarlara yapılan yatırımlar); 

jeotermal yolla ısıtılan sera altyapısını desteklemek için temel yapım (AB3.1b); pilot üçüncü 

taraf gübre yönetim tesisi (SC3.3b); ve TAGEM'deki drenaj ve sulama merkezinin 

iyileştirilmesi için küçük işler (SC3.4). PUB'lar, çevresel yönler de dâhil olmak üzere bu 

yatırımlar için özel fizibilite değerlendirmeleri yapacaktır. Çevre uzmanı, bu değerlendirmeleri 

devreye almak için Şartname hazırlamaktan, satın alma süreçlerini desteklemekten, ilerleme 

raporlarını gözden geçirmekten ve Baş çevre uzmanıyla birlikte, fizibilite değerlendirmelerini 

yürüten firmalar/danışmanlar tarafından PUB'lara sunulan belgeleri onaylamaktan; aynı 

zamanda, TOB bölge/il personeli ile birlikte periyodik ziyaretler yoluyla çalışmaların 

uygulanmasını denetlemekten sorumlu olacaktır. 

• Bir çevre uzmanı TRGM, HAYGEM ve BÜGEM'e hibe fonlama programlarıyla ilgili ÇSYÇ 

unsurları (AB3.1a, AB3.2 ve AB3.3a) konusunda özel destek sağlayacaktır. Bunlar, hibe 

çağrılarına dahil edilecek ToR'lerin yazılmasını ve ayrıca başvuruların gözden geçirilmesi ve 

hibe onay süreçleri ve hibe uygulaması sırasında ÇSYÇ gerekliliklerinin uygulanmasının 

doğrulanması için araçların tasarlanması, bölgesel/il TOB ekipleriyle yakın çalışmayı 

içerecektir.  

Sosyal tarafta, ÇSYÇ'nin uygulanmasından sorumlu ekip, ÇSYÇ’nin genel uygulamasını koordine 

etmekten sorumlu olan ve şikayet mekanizmalarının uygulanmasında özel sorumluluklara sahip 

olan bir Baş Sosyal Uzman olmak üzere üç uzmandan oluşacaktır. Diğer iki sosyal uzman, sosyal 

ekibi aşağıdaki şekilde tamamlayacaktır: 

• Laboratuvar altyapısı, jeotermal yolla ısıtılan sera altyapısını desteklemek için temel inşaat 

(AB3.1b) dâhil olmak üzere GKGM, BÜGEM, TRGM ve TAGEM tarafından uygulanacak altyapı 

faaliyetlerine ÇSYÇ’nin uygulanmasını destekleyen kıdemli bir sosyal uzman, pilot üçüncü 

taraf gübre yönetim tesisi (AB3.3b) ve TAGEM'deki drenaj ve sulama merkezini yenilemek için 
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küçük işler (AB3.4). PUB'lar, sosyal yönler de dahil olmak üzere bu yatırımlar için özel fizibilite 

değerlendirmeleri yapacaktır. Kıdemli sosyal uzman, bu değerlendirmelerin devreye alınması 

için Görev Tanımlarının hazırlanmasından, ihale süreçlerinin desteklenmesinden, ilerleme 

raporlarının gözden geçirilmesinden ve Baş sosyal uzmanla birlikte, fizibilite 

değerlendirmelerini yürüten firmalar/danışmanlar tarafından PUB'lara sunulan belgeleri 

onaylamaktan sorumlu olacaktır. PKP ile ilgili faaliyetlerden de sorumlu olacaktır. 

• Merkezi düzeyde çevresel ve sosyal uzmanlarla yakın bir şekilde çalışmak, ÇSYÇ uygulamasını 

koordine etmek ve ÇSYÇ uyumuna ilişkin raporlamayı konsolide etmek üzere il düzeyinde 

(veya laboratuvarlar veya araştırma enstitüleri) ilgili Genel Müdürlüklerin ilgili TOB personeli 

arasında odak noktaları atanacaktır. 

• Dünya Bankası, prosedürleri, standartları ve gereksinimleri doğrultusunda proje uygulamasını 

destekleyecektir. Banka ekibi, belirli yatırımları ve fizibilite çalışmalarını ve/veya planlama 

raporlarını, mühendislik tasarımını, ihale paketlerini ve Ç&S araçlarını gözden geçirmek de 

dahil olmak üzere teknik durum tespiti yapacaktır. Banka ekibinin uygulama desteğinin, 

projenin ilk iki yılında daha yoğun olması beklenmektedir. Proje Raporları, yılda en az iki kez 

gerçekleştirilecek proje uygulama destek misyonlarının bir parçası olarak Dünya Bankası 

tarafından periyodik olarak gözden geçirilecektir. 

Şikayet mekanizması. Ulusal düzeyde (CİMER ve TİMER) mevcut olan ŞM'lerin yanı sıra, proje, öneri 

ve şikayetlerini PUB'a iletebilmelerini sağlamak için Proje çalışanları ve dış paydaşlar için ayrı olarak 

tasarlanmış, PUB'nin bu öneri ve şikayetleri alması, değerlendirmesi, yanıtlaması ve karara bağlaması 

için projeye özel şikayet mekanizmalarına sahip olacaktır.  

Genel çevresel ve sosyal risk değerlendirmesi 

Önerilen proje faaliyetlerinin ve ilgili yapım işlerinin çoğu iyi bilinse ve küçük ölçekli olacak olsa da, 

ilgili çevresel riskler ve etkiler orta ölçekli olacaktır, bazı durumlarda (biyogaz tesisi veya Veteriner 

Tıbbi Kontrol Merkezi inşaatı; büyük seraların inşası veya jeotermal enerjiye erişim için altyapı inşaatı) 

bunlar önemli olabilir. Bu nedenle, genel olarak, projenin çevresel risk derecesi önemli olarak kabul 

edilir. 

Genel olarak, proje, daha yüksek üretkenlik ve kaynak kullanımı verimliliği gibi yeni geçim fırsatlarını 

artırarak, iklim şoklarına karşı kırılganlığı azaltmaya ve iklim direncini artırmaya, daha etkili tarım 

nedeniyle sera gazı emisyonlarını ve kirliliği azaltmaya katkıda bulunarak birden fazla olumlu çevresel 

sonuç ve etki üretecektir. Bununla birlikte, bu (a) “Küçük ölçekli sera üretiminin modernizasyonu”; ve 

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

model" ve ayrıca güneş panellerinin kurulumunu destekleyecek olan 3.2 alt bileşeni kapsamında 

önerilen yapım işleriyle ilgili bir dizi olumsuz risk ve etki de yaratabilir. Bu riskler ve etkiler şunları 

içerebilir: hava kalitesini etkileyen toz emisyonları ve araç egzozları; gürültü ve titreşim; tehlikeli ve 
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tehlikesiz atık üretimi ve toprak kirliliği; İSG ile ilgili riskler; artan trafik hacminden ve ağır hizmet 

araçlarının hareketinden kaynaklanan trafik ve yol ile ilgili riskler; ilgili toplum sağlığı ve güvenliği 

(TSG); seralarda zararlı yönetimi faaliyetleriyle ilişkili sağlık riskleri; ve COVID-19'u yayma riskleri. 

Gübre-enerji-biyogübre tesisini kurmak için inşaat ve ekipmanın yanı sıra gübre yönetimi 

faaliyetlerinin iyileştirilmesini destekleyecek olan 3.3 alt bileşeni kapsamında, proje, gübre yönetimi, 

teknik güvenlik sorunları, GHG emisyonları nedeniyle ek olarak patojenlere ve vektörlere maruz 

kalmaya neden olabilir. Bileşen 2 kapsamında önerilen faaliyetler, kritik inşaat işleri ve ekipman 

ihtiyaçları, biyogüvenlik, biyogüvenlik, biyogüvenlik, ve biyogüvenlik eğitimleri ve merkezi bir 

Veteriner Tıbbi Kontrol Merkezi'nin kurulması da ek olarak bir dizi biyogüvenlik riski üretecektir. 

Jeotermal enerjiye erişim için altyapı oluştururken veya yeni seraların inşasını desteklerken, doğal 

yaşam alanları ve bunların flora ve fauna kaynaklarını desteklemesi üzerinde bazı etkiler olabilir. 

Projenin önemli riski aynı zamanda kredi kullananın Banka tarafından finanse edilen projeler ve ÇSÇ 

ile ÇSS’lerin gereklilikleri konusundaki sınırlı deneyiminden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, proje 

uygulayıcı kuruluşlar henüz oluşturulmamıştır ve Ç&S personeli işe alınacaktır, bu nedenle potansiyel 

çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri yönetmek için kapasite geliştirme gerekli olacaktır. PCU, PI'ler ve 

diğer ilgili taraflar için bu bağlamda özel önlemler ÇSYÇ belgesinde belirtilmiştir. 

Alt Bileşen 2.1., 2.2., 3.1a ve 3.1b kapsamında—(laboratuvar birimlerinin biyogüvenlik etiketini (BGE)) 

artırmak için enstitülerin altyapısında yükseltmeler, merkezi bir Veteriner Tıbbi Kontrol Merkezinin 

kurulması, sera altyapısının iyileştirilmesi ile bağlantılı yapım çalışmaları, jeotermal enerjiye erişim 

için altyapı oluşturulması ve ardından ölçeği, konumu ve teknik tasarımı net olarak belirlenmemiş 

yeni seralar inşa etmek, gübre-enerji-biyogübre tesisi kurmak için inşaat işleri yapmak) ölçekleri, 

yerleri ve teknik tasarımları açısından açıkça tanımlanmayan finanse edilecek proje faaliyetlerinin 

çoğunluğunu teknik yardımın yanı sıra kapasite geliştirme ve bilgi yayma faaliyetleri, yatırım 

faaliyetleri ile birlikte çağdaş bilişim teknolojisi (BT) kipmanlarının satın alınması ve pilot uygulaması 

oluşturması nedeniyle sosyal risk ayrıca önemli olarak değerlendirilir. Proje'nin sosyal ve çevresel risk 

derecelendirmesi, proje uygulaması sırasında da yeniden değerlendirilecek ve böylece, TOB 

tarafından halihazırda hazırlanmakta olan çevresel ve sosyal dokümanlar, risk derecelendirmesinde 

meydana gelebilecek olası değişiklikler doğrultusunda revize edilecektir. 

Alt Bileşen 2.1. Kritik yapım işleri ve ekipman ihtiyaçlarını, biyogüvenlik ve biyogüvenlik eğitimlerini 

destekleyerek laboratuvar birimlerinin BGE’leri artırmak için ortak bir laboratuvar bilgi yönetim 

sisteminin kurulmasının yanı sıra Türk hayvan sağlığı ağının altyapısındaki yükseltmeleri 

güçlendirecektir. Alt Bileşen 2.2 kapsamında. merkezi bir Veteriner Tıbbi Kontrol Merkezi kurulması 

(inşaat işleri, ekipman alımı ve teknik hizmetleri dahil) desteklenecek ve bu Merkezde test, analiz ve 

idari tesisler, ulusal bir aşı suş toplama bankası ve ayrıca bir deneysel araştırma birimi bulunacaktır.  

Her iki alt bileşen için de gerekli olan yükseltmelerin ayrıntılı ihtiyaç değerlendirmesi ve analizi, proje 

uygulamasının ilk yılında gerçekleştirileceğinden; potansiyel sosyal etkileri ve riskleri daha sonra net 
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bir şekilde ortaya çıkarılacak ve projenin sosyal risk derecesi buna göre yeniden değerlendirilecektir. 

Alt Bileşen 3.1.a kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler küçük aileler tarafından işletilen sera 

işletmelerinin modernizasyonunu ve rehabilitasyonunu içerecek ve ne yeni lokasyonlarda ne de 

mevcut lokasyonlarda yeni seraların inşasını finanse etmeyecektir. Bununla birlikte, altyapı 

yatırımlarını ve teknik yardım faaliyetlerini birlikte finanse edecek uygun hibeler alarak, küçük 

çiftçileri birim alan başına çiftlik karlılıklarını, kaynak kullanım verimliliklerini ve iklim direncini 

artırmak için mevcut geleneksel sera altyapılarını iyileştirmeleri için destekleyecektir. Öte yandan, Alt 

Bileşen 3.1.b kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler, jeotermal enerjiye erişim için temel altyapının 

oluşturulmasını finanse etmeyi, özel sektörün modernize etmek veya yeni seralar inşa etmek için 

daha güvenilir ve temiz enerji elde etmesi için fırsatlar yaratmayı amaçlamaktadır. Seçim/uygunluk 

kriterleri (proje hazırlama sırasında tartışılacak) sera inşaatı için belirlenecek alanlar için arazi 

edinimini önlemeyi amaçlasa da, temel kolaylaştırıcı altyapının (sondaj kuyuları; pompa istasyonları, 

jeotermal enerji iletim boru hatları; elektrik şebekesi ve yedek güç hatları; su temini ve sanitasyon 

şebekesi; BT altyapısı; vb.) 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. İnsanların fiziksel olarak yerinden olması 

beklenmemektedir. Arazi edinimi ihtiyaçları dışında, yapılacak inşaat işlerinin standart, geçici ve 

sahaya özel inşaat etkileri olacaktır. Alt Bileşen 3.2., 3.3 ve 3.4 kapsamında gerçekleştirilecek 

faaliyetlerin çoğunluğu, çok çeşitli paydaşlara kapasitelerini geliştirmeleri için teknik yardım 

sağlanmasına ve ayrıca gerekli yazılım/donanım/ekipmanların edinilmesine, teknik uzmanlığa 

(kuluçka ve koçluk desteği) ve dijital çözümlerin saha doğrulamasına odaklanacaktır. 

Sosyal riskler ve etkiler, çalışma ve çalışma koşulları, İSG, toplum sağlığı ve güvenliği (Covid-19 

enfeksiyonlarının yayılma riskleri dâhil) ve arazi edinimi ile ilişkilidir (Alt Bileşen 2.1. ve 2.2. için ölçeği, 

konumu vb. henüz tanımlanmamış olsa da). Türkiye'nin iyi bir İSG yasal çerçevesi vardır, ancak 

uygulama zayıftır ve proje uygulaması sırasında potansiyel sorunların ortaya çıkma riski vardır. 

Projenin hassas gruplar (çiftçiler, kadınlar, yoksul veya genç/yaşlı çiftçiler vb. gibi) üzerinde olumsuz 

etkileri olması beklenmemektedir ve bu grupların PKP doğrultusunda proje uygulamasına aktif olarak 

katılmalarını sağlayacaktır. Proje için hazırlanacak detaylı paydaş programı ve paydaş katılım 

araçlarını içerir. TOB ve ilgili Genel Müdürlükleri, il müdürlükleri vb., bir PKP, Yeniden Yerleşim 

Çerçevesi (YYÇ), ÇSYÇ ve İYP, Çevresel ve Sosyal Güvenlik Planının hazırlanması ve uygulanması da 

dahil olmak üzere, ÇSÇ standartlarıyla ilgili sınırlı deneyime sahip olduğundan, TOB’un kapasitesiyle 

ilgili riskler önemlidir. PUB'a, konu uzmanlarının işe alınması da dahil olmak üzere, ÇSÇ araçları için 

Görev Tanımları dahil olmak üzere hazırlık sırasında eğitim ve destek sağlanacaktır. PUB'daki çevresel 

ve sosyal personel, ÇSYÇ, YYP ve İYP ile uyumu sağlamak için yapım işlerinin sürekli izlenmesinden ve 

ayrıca PKP'nin uygulanmasını denetlemekten sorumlu olacaktır. 
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Çevresel ve Sosyal Tarama ve Proje Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi için Kural 

ve Prosedürler 

Süreç, yasaklı listesi dikkate alınarak projenin belirlenmesi ile başlayacaktır. Daha sonra, tarama ve 

kapsam belirleme aşamalarında, projenin risk sınıflandırması ve projeye özel planlar ile ÇSD için 

yöntemler belirlenecektir. İşlem aşağıdaki bölümlerde açıklanmaktadır. 

Tarama 

Alt projenin çevresel ve sosyal değerlendirmesi, tarama aşamasıyla başlar. Alt projenin uygun 

olmayan alt proje türleri listesinin bir parçası olmadığı onaylandıktan sonra, proje faaliyetinin 

potansiyel önemi ve çevresel ve sosyal risklerin düzeyi; projenin türü ve doğası, önerilen yeri, ölçeği 

ve duyarlılığı, çevresel ve sosyal tarama kontrol listesinin tamamlanmasına ilişkin ilk bilgilere dayalı 

olarak belirlenecektir. Daha sonra, bir alt proje için gerekli olan ÇSD’nin ölçeği ve düzeyi, alt projenin 

türü ve ölçeğine, bulunduğu yere, çevresel ve sosyal konuların hassasiyetine ve potansiyel risklerin ve 

etkilerin doğasına ve büyüklüğüne bağlı olacaktır.  

Kapsam belirleme 

Kapsam belirleme aşamasında, çevresel ve sosyal değerlendirmenin odaklanacağı potansiyel çevresel 

ve sosyal riskler ve etkiler, kullanılacak yöntemler ve riskleri ve etkileri tam olarak anlamak için 

gereken çaba düzeyi ve bunları hafifletme seçenekleri belirlenecektir. Projede kullanılacak ÇSÇ 

araçları şunlardır: 

• ÇSYP Kontrol Listesi 

• ÇSYP 

• ÇSED 

ÇSD sırasında, tehlike analizi gibi özel analizler yapılabilir ve projenin belirli özelliklerinin gerektirdiği 

durumlarda, projede özel yöntemler ve araçlar kullanılacaktır. Projede kullanılabilecek özel yöntem 

ve araçların kapsamlı olmayan bir listesi aşağıda verilmiştir. Bu planlar bağımsız belgeler olarak 

hazırlanabilir veya ÇSED/ÇSYP'ye dahil edilebilir. 

• İSG Planı 

• EZY ve/veya EVY’yi içeren Zararlı Yönetim Planı 

• Tehlikeli Atık ve/veya bunların taşınması dahil Malzeme Yönetim Planı 

• Atık yönetim Planı 

• Acil Müdahale Planı / Acil Durum Hazırlık Planı / Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı / Acil Durum 

Yönetim Planı 

• Trafik Yönetim Planı 

• İşgücü Akını Planı 

• Geçim Kaynaklarını İyileştirme Planı / Geçim Planı / Geçim Kaynaklarını İyileştirme Planı 

• YYP 
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• Biyoçeşitlilik Yönetim Planı / Biyoçeşitlilik Eylem Planı 

• PKP 

• İYP 

• Sosyal Çatışma Planı 

ÇSÇ belgeleri, PKB tarafından hazırlanacak ve Dünya Bankası, belgeler/planlar hakkında onay 

sağlayacaktır. 

ÇSD belgeleri bu ÇSYÇ'ye uygun olarak hazırlanacak ve İYP ve PKP ile birlikte inşaat işleri için ihale 

belgelerine eklenecektir. 

Proje Faaliyetlerinin Risk Kategorileri ve uygulanacak ÇSÇ araçları. 

Önemli Risk alt projeleri için, potansiyel çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri belirlemek, 

değerlendirmek ve önlemek için sahaya özel bir ÇSED ve bir ÇSYP gerekli olacaktır. Belirlenen etkiler 

ve riskler için hafifletme önlemleri, ÇSYP veya ÇSYP kontrol listesinin proje tasarımına dahil 

edilecektir. Sahaya özel ÇSED PKB kapsamında edinilen danışmanlar tarafından hazırlanacaktır. 

ÇSYP'nin amacı, olumsuz etkileri en aza indirerek, azaltarak veya telafi ederek alt projelerin çevresel 

ve sosyal yönlerini iyileştirmektir. ÇSYP Kontrol Listeleri, çoğunlukla, küçük çevresel etkileri olması 

muhtemel olan ve küçük ölçekli inşaat ve rehabilitasyon yatırımları için tipik olan orta riskli alt 

projeler için kullanılacaktır. ÇSYP Kontrol Listesinin üç bölümü vardır: (a) Bölüm 1, fiziksel konum, 

proje tanımı ve izin veya bildirim prosedürlerinin ilgili yönetmeliklere göre listesi açısından proje 

özelliklerini açıklayan açıklayıcı bir bölüm ("saha pasaportu") oluşturur. Ek bilgi için ekler gerekirse 

eklenebilir; (b) Bölüm 2, basit bir Evet/Hayır ÇYS formatında çevresel ve sosyal taramayı içerir ve 

ayrıca etki azaltma önlemlerini belirtir; ve (c) Bölüm 3, rehabilitasyon faaliyetleri sırasında yürütülen 

faaliyetler için bir izleme planıdır. 

 

ÇSED ve ÇSYP’nin açıklanması ve halkla istişareler 

Önemli ve Orta Riskli alt projeler için, ÇSD belgelerinin (PKP, YYP, ÇSED/ÇSYP, vb.) açıklanması ve 

projeden etkilenen kişiler ve ilgili taraflarla paydaş istişarelerinin yürütülmesi gereklidir. Sahaya özel 

bir ÇSED ve ÇSYP gerektiren tüm projeler için yüz yüze istişareler düzenlenecektir, - COVID 19 salgını 

bağlamında bu sanal olarak yapılabilir. Bu amaçla, PUB'larda ve ilgili yerel yönetim veya alt proje 

yararlanıcılarının web sitelerinde ÇSD belgesinin önceden yayımlanması ve ayrıca yerel kamu 

idarelerine ve önemli ilgili taraflara (çevre dahil olmak üzere) basılı kopyaların sağlanması gereklidir. 

İstişareler sırasında, alt proje başvuru sahipleri sahaya özel ÇSED/ÇSYP belgelerinin iyileştirilmesine 

ilişkin tüm yorum ve önerileri kaydedecek ve ÇD belgelerinin son versiyonuna dahil edilecek ilgili 

raporları hazırlayacaktır. Ayrıca, proje faaliyetleri ve ÇSD ile ilgili diğer özel bilgiler de PUB'ların web 

sitesinde çevrimiçi olarak halka açık olacaktır.  
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ÇSÇ belgelerinin gözden geçirilmesi ve onaylanması 

Önerilen alt projelerin nihai onayı PUB/PKB tarafından sağlanır – yalnızca tüm ÇD belgeleri 

hazırlandıktan, kabul edildikten ve gerekirse ulusal/bölgesel çevre yetkilileri tarafından ön onay 

verildikten sonra. PKB/PUB'lar ve alt proje yararlanıcıları daha sonra tüm ÇD belgelerine uygunluk 

beyanlarını içeren bir anlaşma imzalayacaktır. 

 

Önemli ve/veya Orta düzeyde risk içeren tüm alt projeler ve faaliyetler için sahaya özel bir ÇSED 

yürütülecek ve/veya ÇSYF’sine uygun olarak bir ÇSYP'ler hazırlanacaktır. Bunlar, Danışmanlar ve 

Yükleniciler tarafından desteklenen yararlanıcıların sorumluluğunda olacaktır. ÇSED/ÇSYP ve/veya 

ÇSYP kontrol listesi belgeleri, inşaat işleri için ihale ve sözleşme belgelerinin bir ekini oluşturmalıdır. 

Ayrıca, İşgücü Yönetimi Prosedürleri de inşaat işleri için ihale belgelerinin bir parçasını oluşturacaktır. 

ÇSYP'lerin sahada uygulanması, inşaat üstlenicisinin görevinin bir parçası olacaktır, ancak herhangi bir 

uyumsuzluk durumunda, alt proje yararlanıcıları, birincil sorumlu taraf olarak düzeltici önlem alması 

beklenen PKB/PUB'ları bilgilendirecektir. 

 

Tablo 2. Projede yer alan tüm tarafların sorumluluklarının dağılımı; 

Sorumlu Taraf  
Sorumluluklar 
 

Dünya Bankası  

ÇSYÇ, PKP, İYP ve YYP'yi gözden geçirmek, kabul etmek ve 
yayımlanmak; 
Önemli riskleri olan tüm alt projelerin yanı sıra orta düzeyde riskleri 
olan ilk üç alt proje için sahaya özel ÇSED'leri/ÇSYP'leri ve İYP, YYP, 
PKP'leri gözden geçirmek, 
Projenin DB ÇSÇ gerekliliklerini takip etmesini sağlamak için 
uygulama desteği ve denetleme misyonlarını yürütmek 

PKB 

ÇSYÇ, YYP, PKP, İYP ve YYP’ye göre sahaya özel ÇSED'ler/ÇSYP'ler, 
PKP'ler, İYP ve YYP hazırlamak   
ÇSED'leri/ÇSYP'leri, PKP'leri, İYP'leri ve YYP'leri önceden incelenmesi 
için Dünya Bankası'na göndermek 
Sahaya özel ÇSED'leri/ÇSYP'leri, PKP'leri, İYP'leri ve YYP'leri ABDGM 
web sitesinde yayımlamak, 
Sahaya özel ÇSED'ler/ÇSYP'ler, PKP'ler, İYP'ler ve YYP'lerin kalite 
kontrolünü ve incelemesini gerçekleştirmek, 
Sahaya özel ÇSED'lerin/ÇSYP'lerin, PKP'lerin, İYP'lerin ve YYP'lerin 
uygulanmasına ilişkin tavsiyelerde bulunmak, 
YYP'nin uygulanması hakkında DB’ye düzenli raporlama sağlamak; 
uygunsuzluk durumunda, yüklenicinin uygunsuzluğu gidermesini ve 
DB'yi uygunsuzluk hakkında bilgilendirmesini sağlamak; 
Çok katmanlı bir ŞM kurulması, projeyle ilgili şikayetleri belirli zaman 
çizelgeleri altında izlenmesi ve ele alınması; 
İnşaat yüklenicisine ve mühendislik denetim firmasına rehberlik 
sağlamak, 
Proje uygulamasıyla ilgili çevresel ve sosyal konuları düzenli ilerleme 
raporlarında DB'ye özetlemek, 
Proje uygulamasının çevresel yönleriyle ilgili olarak etkilenen 
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grupların ve yerel çevre yetkililerinin yorumlarına açık olmak, 
Gerektiğinde saha ziyaretleri sırasında bu gruplarla görüşmek; 
Proje uygulamasının çevresel ve sosyal koruma unsurlarıyla ilgili 
olarak DB denetim misyonları ile koordinasyon ve irtibat kurmak; 
Sahaya özel ÇSYP'lerin ve YYP'lerin uygulanması için düzenli izleme 
faaliyetleri yürütmek; ve 
TOB personeli için eğitim ve araçlar hazırlamak/tasarlamak 

PUB 

Sahaya özel ÇSED'leri/ÇSYP'leri, PKP'leri, İYP'leri ve YYP'leri ihale 
belgelerine dahil edilmesini sağlamak; 
İl Müdürlüklerinde/Veteriner Kontrol Enstitülerinde çevresel ve 
sosyal izleme için kontrolörler atamak; 
İnşaat yüklenicisi tarafından sahaya özel ÇSED'ler/ÇSYP'ler, PKP'ler 
ve İYPlerin uygulanmasına ilişkin teftişler gerçekleştirmek, 
önerilerde bulunmak ve ek önlemlerin gerekip gerekmediğine karar 
vermek; 
YYP'leri yerinde uygulamak ve PKB'ye uygulama hakkında düzenli 
raporlar sağlamak; 
İl Müdürlükleri/Veteriner Kontrol Enstitüleri aracılığıyla istişare 
toplantıları düzenlemek ve toplulukları bilgilendirmek için broşürler 
veya diğer bilgilendirici belgeler hazırlamak ve dağıtmak 
Yararlanıcılar için eğitim ve araçlar hazırlamak/tasarlamak 

Denetim Danışmanı* 

Ç&S konularını göz önünde bulundurarak alt projelerin detaylı 
tasarımını hazırlamak 
ÇSYP, YYP ve PKP'i hazırlamak ve bunları Dünya Bankası ve PKB'nin 
onayına sunmak 
İYP hazırlamak 
Çevresel ve sosyal izleme için alan uzmanları atamak 
İnşaat yüklenicisi tarafından ÇSYP, PKP ve YYP'nin uygulanmasına 
ilişkin teftişler yapmak, önerilerde bulunmak ve ek önlemlerin 
gerekli olup olmadığına karar vermek; 
Toplulukları bilgilendirmek için danışma toplantıları düzenlemek ve 
broşürler veya diğer bilgilendirici belgeler hazırlamak 
Çok katmanlıbir ŞM kurmak ve izlemek 
Düzenli ilerleme raporları hazırlamak 
Proje uygulamasının çevresel ve sosyal koruma unsurlarıyla ilgili 
olarak DB denetim misyonları ile koordinasyon ve irtibat kurmak 
Sahaya özel ÇSYP'lerin ve YYP'lerin uygulanması için düzenli izleme 
faaliyetleri yürütmek 

Yüklenici 

ÇSYP'leri yerinde uygulamak, gerekirse ÇSYP'yi Uygulayıcı Kurum ile 
birlikte revize etmek,; 
İYP’leri uygulamak; 
Yüklenicideki şikayet mekanizmasını yönetmek, ÇSYP izleme 
raporları aracılığıyla şikayetleri düzenli olarak Uygulayıcı Kuruma 
iletmek, 
Site faaliyetlerini düzenli olarak izlemek (günlük, haftalık, aylık vb.); 
Uygulayıcı Kurumun incelemesi için ÇSYP ilerleme raporlarını 
hazırlamak; ve 
ÇSYP veya YYP/YYÇ tarafından belirtildiği şekilde inşaat sırasında 
meydana gelen tüm hasarları (yani ekinlere, altyapıya verilen 
zararlar) tazmin etmek veya düzeltmek. 

* Alt bileşenlerin boyutuna ve karmaşıklığına ve ayrıca PUB'nin kapasitesine göre bazı alt projeler için 

denetim danışmanlarına ihtiyaç duyulabilir. 
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ÇSÇ cihazlarının denetimi, izlenmesi ve raporlanması 

ÇSYP belgelerinde yer alan çevresel ve sosyal konular proje yararlanıcıları, yükleniciler ve PUB'lar 

tarafından izlenecek ve denetlenecektir. Çevresel ve sosyal izleme sistemi, projenin olumsuz etkilerini 

önlemek ve etki azaltıcı önlemlerin etkinliğini gözlemlemek için alt projenin hazırlık aşamasından 

işletme aşamasına kadar başlamaktadır. Bu sistem, DB'ye ve PKB/PUB'lere ve alt proje 

yararlanıcılarına proje denetiminin bir parçası olarak azaltmanın başarısını değerlendirmelerinde 

yardımcı olur ve gerektiğinde bir eylemde bulunmaya izin verir. İzleme sistemi, gerektiğinde teknik 

yardım ve denetim sağlar, etki azaltma önlemleriyle ilgili koşulların erken tespitini sağlar, etki azaltma 

sonuçlarını takip eder ve proje ilerlemesi hakkında bilgi sağlar. 

PKB/PUB ve proje yararlanıcıları tarafından uygulanacak çevresel ve sosyal izleme, alt projelerin 

temel çevresel ve sosyal yönleri, özellikle projenin çevresel ve sosyal etkileri ve alınan etki azaltma 

önlemlerinin etkinliği hakkında bilgi sağlamalıdır. Bu tür bilgiler, proje denetiminin bir parçası olarak 

azaltmanın başarısını değerlendirmeyi sağlar ve gerektiğinde düzeltici eylem(ler)in uygulanmasına izin 

verir. Bu bağlamda, İzleme Planı, izleme hedeflerini tanımlar ve izleme türünü ve bunların etkiler ve 

etki azaltma önlemleriyle bağlantısını belirtir. Özellikle, ÇSYP'nin izleme bölümü şunları sağlar: (a) 

ölçülecek parametreler, kullanılacak yöntemler, örnekleme konumları, ölçüm sıklığı dahil olmak üzere 

izleme önlemlerinin belirli bir açıklaması ve teknik ayrıntıları; ve (b) aşağıdakilere yönelik izleme ve 

raporlama prosedürleri: (i) belirli etki azaltma önlemlerini gerektiren koşulların erken tespitini 

sağlamak ve (ii) etki azaltmanın ilerlemesi ve sonuçları hakkında bilgi vermek. 

Alt proje yararlanıcıları, üç ayda bir ÇSYP'lerin uygulanmasına ilişkin izleme raporlarının sunulması da 

dahil olmak üzere, yüklenicilerin ÇSYP gerekliliklerine tam olarak uyma yükümlülüklerine uyulması 

üzerinde kontrol gerçekleştirecektir. 

Proje uygulaması sırasında, alt proje yararlanıcıları ve PKB/PUB'lar, ÇSYP'de belirtilen gerekliliklerle 

gerçekleştirilen önlemlerin uygunluğunun/uygunsuzluğunun teyidi amacıyla alt projelerin düzenli 

denetimlerini gerçekleştirecektir. Herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, alt proje 

yararlanıcılarının temsilcileri ve PUB'lar bu uygunsuzluğun nedenlerini belirleyecek ve projenin (alt 

projenin) bu gerekliliklere uygun hale getirilmesi için önlemler önerecektir. PUB'ların düzenli 

denetimlerine rağmen, Banka uzmanları da bu gerekliliklere uygunluğu teyit etmek için tesisleri 

periyodik olarak ziyaret edeceklerdir. 

Alt proje yararlanıcıları, alt proje uygulamasının ilk aşamasında daha ayrıntılı olmak üzere, tüm ÇSYP 

önlemlerinin uygulanıp uygulanmadığını belirtmelidirler. 

Sonraki raporlar daha kısa olabilir ve yalnızca sonraki eylemleri (uygulanan etki azaltma önlemleri ve 

bir inşaat sahasındaki iş güvenliği olaylarına ilişkin etkinlik raporları; konut sakinlerinin 

şikâyetleri/itirazları vb.) açıklayabilir. Rapor, alt proje ÇSYP uygulamasının başlangıç koşullarıyla 

karşılaştırmalı genel sonuçlarını sunacaktır. ÇSYP ve izleme raporları, yapılan işlere ilişkin fotoğraf 



 

23 

raporları ve grafik materyalleri (onarım çalışmalarına başlamadan önce tesisin başlangıç koşullarının 

ve genel görünümünün fotoğrafları, yeniden yapılanma ve modernizasyona konu tesisin yerleşim 

planı, yapılan işlerin fotoğrafları, işlerin sonuçlarının fotoğrafları vb. Nihai rapor, tesisteki tüm 

çalışmaların tamamlanmasının ardından alt proje yararlanıcıları tarafından PUB'lara sunulacaktır. 

Alt projelerin ÇSYP uygulamasına ilişkin raporlar, PUB'ler ve Yükleniciler tarafından PKB'ye altı ayda 

bir raporlama şeklinde, üzerinde anlaşmaya varılan çevresel etki azaltma önlemlerine uygunluğun bir 

değerlendirmesiyle birlikte sunulacaktır. Sırasıyla, alt proje yararlanıcıları ve Yüklenici, PUB'lara 

yapılan raporlamanın doğruluğundan ve zamanından sorumlu olacaktır. PKB bu raporları derleyecek 

ve ÇSYF/ÇSYP'lerin uygulanmasına ilişkin altı aylık bir özet raporu Banka'ya sunacaktır. 

ÇSYF Denetim, İzleme ve Raporlama Faaliyetleri 

Denetim 

Günlük proje yönetimi, koordinasyon ve denetim sorumluluğu için PKB'ye ve PUB'ler sorumlu 

olacaktır. Proje uygulaması sırasında Banka, projenin mali yönetim düzenlemelerini denetleyecektir. 

Bu ziyaretlerin sıklığı, projenin ömrü boyunca izlenecek olan risk derecesine göre belirlenecektir. 

Denetim misyonları, finansal bilgilerle karşılaştırıldığında fiziksel ilerlemeyi izlemek için saha 

ziyaretlerini de içerecektir. 

Ayrıca, tasarım ve denetime yönelik bazı mal alımlarının ve danışmanlık hizmetlerinin uluslararası 

düzeyde reklamının yapılması beklenmektedir. 

İzleme 

PKB, yıllık çalışma planlarının geliştirilmesi ve izlenmesinin yanı sıra, her bir müdürlükte lider alt 

bileşen faaliyetlerinde PUB'ler ile yakın bir şekilde çalışarak, proje çıktılarının ve sonuçlarının genel 

izleme ve değerlendirmesinden (İ&D) sorumlu olacaktır. Dünya Bankası'nın rehberliğinde sonuç 

ölçümüne liderlik etmek ve konsolidasyon için İ&D verilerini proje ilerleme raporlarına derlemek için 

tam zamanlı bir İ&D uzmanı atanacaktır. Tutarlılığı ve uyumu sağlamak için, veri toplama, raporlama 

ve değerlendirme için ölçüm yaklaşımları ve stratejilerinin uyumlaştırılması dahil olmak üzere proje 

için genel izleme ve değerlendirme stratejisini daha da geliştirmek ve uygulanmasını izlemek için bir 

İ&D teknik çalışma grubu oluşturulacaktır. İ&D çalışma grubu, İ&D uzmanı olan PKB tarafından 

koordine edilecektir. TAGEM, teknoloji etkilerini değerlendirme yaklaşımları konusunda TRGM, 

BUGEM ve HAYGEM'e teknik destek ve rehberlik sağlayarak kilit bir rol oynayacaktır. Alt Bileşen 1.1. 

kapsamındaki faaliyetler için proje, bu alt bileşen kapsamında üretilen bilgilerin etkilerini anlamak ve 

il düzeyinde (Toprak Koruma Kurulu aracılığıyla) politika kararlarına rehberlik etmek için bir “Toprak 

Politikası İzleme Sistemi” kuracaktır. Ek olarak, 4. Bileşen kapsamındaki İ&D kapasitesinin 

geliştirilmesi, sektördeki cinsiyet boyutlarının ve eşitsizliklerin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Proje, 

TOB’un, izleme ve değerlendirme sistemlerinde toplumsal cinsiyet göstergelerinin ölçümünü 

uygulamaya koymaya teşvik etmek için teknik yardım sağlayacaktır. Gösterge olarak, bunlar, 

toplumsal cinsiyeti (anketler, odak grupları, özel değerlendirmeler) izlemek için belirli karma 
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yöntemlerin geliştirilmesini, cinsiyete özgü değerlendirmeleri ve cinsiyete özgü kısıtlamaları veya 

fırsatları tanımak için teşhislerin kullanımını ve bunları ele alacak politika müdahalelerini tasarlamayı 

içerecektir.  

Spesifik izleme ve değerlendirme faaliyetleri her bir alt bileşenin bütçesine dahil edilecek, en çapraz 

değerlendirmeler (yani orta vadeli değerlendirme/çalışmalar ve nihai değerlendirmeler - önerilen 

proje kapsamında işe alınacak bağımsız uzmanlar tarafından yürütülecek) aşağıdakiler kapsamında 

karşılanacaktır.  

Bazı faaliyetlerin pilot doğası göz önüne alındığında, projenin İ&D sistemi hem performans hem de 

etki izlemeyi içerecektir. Projenin İ&D yaklaşımı, üç ana sütunu birleştirir: (i) proje sonuçlarının 

izlenmesi; (ii) teknolojilerin benimsenmesini ve bu teknolojilerin yararları ve değiş tokuşlarına ilişkin 

algıları ve ilgili hizmet sunumunu anlamak için paydaş temelli izleme yaklaşımları; ve (iii) proje 

tarafından desteklenen teknolojilerin, özellikle en yeni olanların faydalarını anlamak için etki temelli 

değerlendirme yaklaşımları. 

Proje, uygulama performansının değerlendirilmesi (proje yönetimi aracı) için ihtiyaç duyulan bilgileri 

konsolide edecek ve aynı zamanda gösterge hedeflerine ulaşılmasını izlemek için entegre bir İzleme 

Bilgi Sistemi kuracaktır. Bileşen 3 kapsamındaki faaliyetler için, her bir alt bileşen kapsamında proje, 

iyileştirmelerin izlenmesi için başlangıç noktası olarak temel çizgileri oluşturacaktır; çevrimiçi 

platformlar ve çiftlik forumları dahil olmak üzere alt bileşenler kapsamındaki faaliyetler, anketler 

ve/veya öz değerlendirme araçları gibi çiftliğe dayalı araçlarla tamamlanan teknolojiler ve ilgili hizmet 

sağlama boyutları hakkındaki algıları izlemek için kullanılacaktır. İzleme faaliyetlerinin bu paydaş 

tabanlı katılımcı doğası, teknolojilerin ekonomik, sosyal ve çevresel değişkenler üzerindeki etkilerini 

anlamak için daha yarı deneysel bir yaklaşımla tamamlanacaktır. 

Raporlama 

Raporlanacak birimler, raporlama sıklığı ve raporların içeriği Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Düzenli raporlama faaliyetleri 

Hazırlayan 

Birim 

Alıcı Birim Raporun Adı Raporun İçeriği Sıklığı 

PKB  PYK 

 Dünya 
Bankası 

İlerleme 

Raporu 

PUB ilerleme raporlarının 

konsolidasyonu 

ÇSGY etkilerinin ve azaltma 

önlemlerinin analizi 

Proje alanında gerçekleştirilen 

denetimler 

Şikayetlerin analizi 

Paydaş katılım tutanakları 

Hâlâ çözülmekte olan geçmiş 

Altı aylık 
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sorunlardan gelen bilgileri takip 

edilmesi 

Bir sonraki dönem için planlama 

PKB  PYK 

 Dünya 
BAnkası 

Yıllık Çalışma 

Planı ve Bütçe 

(YÇPB) 

YÇPB, PUB'lar ile yakın koordinasyon 

içinde hazırlanacaktır. 

Yıllık 

PKB  PSC 

 Dünya 
Bankası 

Ara Dönem 

Gözden 

Geçirme  

Proje çıktılarının ve etkilerinin 
başarılmasına odaklanan genel 
uygulama ilerlemesinin 
değerlendirilmesi. Proje etkileriyle 
ilgili olarak, özellikle projenin, proje 
tarafından desteklenen teknolojilerin 
ve yaklaşımların daha da 
yaygınlaştırılması için koşullar 
yaratması ve kapsayıcılığı sağlaması 
(küçük ölçekli çiftçiler, kadınlar, 
gençler) üzerinde odaklanılacaktır. 
Uygulamayı etkileyen her türlü kilit 
sorunun belirlenmesi ve çözümü 

Projenin 

başlamasından 

üç yıl sonra 

PKB  PYK 

 Dünya 
Bankası 

Uygulama 

Tamamlama 

ve Sonuç 

Raporu  

Nihai sonuçların değerlendirilmesi, 
Genel performansın değerlendirilmesi 
ve 
Önemli derslerin yakalanması 

Proje 

kapandıktan altı 

ay sonra 

PUB PKB İlerleme 

Raporu 

Yüklenicilerin ilerleme raporlarının 
özeti 
ÇSGY etkilerinin ve azaltma 
önlemlerinin analizi 
Proje alanında gerçekleştirilen 
denetimler 
Paydaş katılım tutanakları 
Şikayetlerin analizi 
Hâlâ çözülmekte olan geçmiş 
sorunlardan gelen bilgilerin takibi 
Bir sonraki dönem için planlama 

Altı-aylık 

İM/AE/VKE 

and FOs 

PUB İlerleme 

Raporu 

Yüklenicilerin ilerleme raporlarının 
özeti 
ÇSGY etkilerinin ve azaltma 
önlemlerinin analizi 
Proje alanında gerçekleştirilen 
denetimler 
Paydaş katılım tutanakları 
Şikayetlerin analizi 
Hâlâ çözülmekte olan geçmiş 
sorunlardan gelen bilgilerin takibi 
Bir sonraki dönem için planlama 

Üç ayda bir 

 


