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Teknik Olmayan Özet 
Bu İş Gücü Yönetim Prosedürü (İYP) 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 

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

                                                           
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 
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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 Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü [TAGEM] 

desteğiyle hayata geçirilecek) 

 Alt bileşen 3.2a. Dijital İUT teknnolojileri 

 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.) 

                                                                                                                                                                                     
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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 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: 

Toprak sağlığını ve arazi kullanım 

Arazi ve toprak kaynaklarının 
belirlenmesi 

Ülke çapında 
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Alt bileşen Aktivite Konum 

planlamasını/yönetimi geliştirmek için bilgi 
boşluklarını daraltmak 

 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 

 Bilinçlendirme kampanyaları 



 

8 

Alt bileşen Aktivite Konum 

 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 
üretiminin 
verimli bir enerji 
kaynağı 

 Bölge planlaması 
 jeolojik araştırmalar 
 Temel etkinleştirme yapısı 

o jeotermal sondaj 

14 alan 
arasından 
seçilecek en az 
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Alt bileşen Aktivite Konum 

(jeotermal 
enerji) etrafında 
kümelenmesi 
için pilot model 

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 

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 
(PLF) 
programının 
pilot uygulaması 

 PLF alımınnı desteklenmesi 
 PLF'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 
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Alt bileşen Aktivite Konum 

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 

(İzmir?) 

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 

 

İş Gücü Yönetim Prosedürü (İYP) kapsamı. Bu prosedür, çalışma ve çalışma koşullarına uygunluk, 
raporlama, roller ve sorumluluklar, izleme ve eğitim açısından gereksinimleri ve beklentileri açıklar. 
İYP DB’nin Çevresel ve Sosyal Çerçevesinin (ÇSÇ), Çalışma ve Çalışma Koşullarının Çevresel ve Sosyal 
Standardına (ÇSS-2)uygun olarak hazırlanmıştır. 

İYP, çalışma şartları ve koşulları ile ilgili olarak ulusal çalışma mevzuatı ve iş sağlığı ve güvenliği 
mevzuatının temel yönlerini ve ulusal mevzuatın farklı işçi kategorilerine nasıl uygulanacağını belirler. 
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İYP, ÇSS-2 standartları ile beraber Türk Hükümeti yasal gereklilikleri ile DB gerekliliklerinin ulusal 
kanun ve yönetmelikler arasındaki boşlukları ortaya koymaktadır. İYP, proje uygulama aşamasında 
ortaya çıkabilecek temel potansiyel işgücü risklerinin değerlendirmesini yapar.  

ÇSS-2 işçileri dört (4) kategoriye ayırır: 

 Doğrudan çalışanlar  

 Sözleşmeli işçiler  

 Topluluk çalışanları  

 Birincil tedarik çalışanları  
İş gücü kullanımının tanımlanmasından sonra işçilik özellikleri ve gereksinimlerinin zamanlaması 
ayrıntılı olarak açıklanmıştır. ÇSS-2, tam zamanlı, yarı zamanlı, geçici, mevsimlik ve göçmen işçiler 
dahil olmak üzere proje çalışanları için geçerlidir. 

 

Proje Çalışanlarının Kategorileri. 

Bu projede, toplum hizmeti çalışanlarının proje faaliyetlerinde bulunmaları beklenmemektedir. ÇSS-

2'deki işçi tanımının Proje’ye uygulanması: 

 Doğrudan istihdam edilen çalışanlar projede yer alan TOB personeli ve dışarıdan işe alınırsa 
PKB ve PUB personeli olacaktır. Genel Müdürlüklerin personeli ağırlıklı olarak yatırım, yer 
seçimi, planlama, ihale ve izleme faaliyetlerinde bulunacak ve Devlet Memurları Kanununa 
(657 sayılı) tabi olacakken, PKB ve PUB'ler teknik, finansal yönetim, satın alma, çevresel ve 
sosyal uzmanlardan oluşan özel bir multidisipliner proje yönetimi ekibine ev sahipliği 
yapacaktır. Dışarıdan istihdam edilen uzmanlar, 4657 sayılı İş Kanunu'na tabi olacaktır. 

 Sözleşmeli işçiler, müteahhitlerin ve onların taşeronlarının işçileri. Bu kişiler, Proje 
faaliyetlerinin uygulanması sırasında görev alacaklardır. Aşağıda işçilerin çalışacakları hizmet 
verecek firmalar/şirketler sıralanmaktadır. 
o Veritabanı ve yazılımla ilgili hizmetler sağlayacak bilişim şirketleri 
o toprak etüt firmaları 
o inşaat firmaları 
o eğitim firmaları 

 Birincil tedarikçiler, sürekli olarak, doğrudan proje mallarını veya projenin temel işlevleri için 
gerekli olan malzemeleri doğrudan sağlayacak olan firmaların çalışanları. 
o Projenin mikro ölçekli yatırım bileşeni için makine ve/veya donanım sağlayacak üçüncü 

taraf şirketler 
o bilgisayar, sunucu ve güvenlikle ilgili ekipman sağlayacak şirketler 
o yazılım için lisans sağlayan şirketler 
o toprak laboratuvarları 

Proje Çalışanlarının Sayısı 
Doğrudan İstihdam Edilen Çalışanlar: Proje faaliyetlerinin uygulanmasına dahil olacak toplam 
doğrudan istihdam edilen çalışan sayısının, işe alınacak PUB ve PKB uzmanları ile atanacak TOB 
personeli dahil olmak üzere yaklaşık 100-150 olması öngörülmektedir. 

Sözleşmeli İşçiler: Zemin etütleri, inşaat işleri, veri tabanı/yazılım hizmetleri ve eğitim kapsamında 
istihdam edilecek sözleşmeli işçi sayısı uygulama aşamasında belirlenecektir. 

Birincil Tedarikçiler: Sayı proje uygulaması başladığında TOB ile birincil tedarikçiler arasındaki 
anlaşma yoluyla belirlenecektir. 

Proje aktiviteleri. Proje faaliyetleri farklı illerde uygulanacaktır. Faaliyetler ve yerleri Tablo 2’de 

verilmektedir. 
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Tablo 2: 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 

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 

Ülke çapında 
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Alt bileşen Aktivite Konum 

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 
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 (BSE) 
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: a) Küçük ölçekli 
sera üretiminin 

 Mevcut geleneksel sera 
altyapısının iyileştirilmesi 

Adana, 
Antalya, Aydın 
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Alt bileşen Aktivite Konum 

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

modernizasyonu  Kapasite geliştirme 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: 

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) 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 

Küçük 
Menderes alt 
havzası 
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Alt bileşen Aktivite Konum 

geliştirmek 
 Sürdürülebilir gübre yönetimi 

için pilot uygulama 
teşvikleri/yaklaşımları 

 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 
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İş Sağlığı ve Güvenliği Riskleri. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) riskleri, yapılacak işin niteliğine bağlı olarak 

düşükten yükseğe doğru değişecektir. İSG riskleri ile ilişkili temel işgücü riskleri aşağıda listelenmiştir: 

 İnşaat/işletmeden çıkarma aşamalarındaki İSG riskleri: 
o Kazalar ve Yaralanmalar 

 Aşırı efor (Aşırı eforun yanı sıra tekrarlayan hareketler ve kullanımdan 
kaynaklanan ergonomik yaralanmaları içerir) 

 Kaymalar ve Düşmeler 
 Yüksek yerlerden düşme 
 İnşaat sırasında kullanılan aletlerden kaynaklanan kazalar 
 Şantiyede araçların neden olduğu kazalar 
 Yolda çalışma sırasında meydana gelen trafik kazaları 

o Toza maruz kalma 
o Gürültüye maruz kalma 
o Kapalı alanlardan ve kazılardan kaynaklanan kazalar  
o Diğer tehlikeler (kimyasallara, tehlikeli veya yanıcı maddelere ve sıvı, katı veya gazlı 

atıklara maruz kalmaktan kaynaklanan yaralanmalar) 
o Acil durumlar (yangın, kimyasal dökülme vb.) 

 Uygulama aşamalarında İSG riskleri 
o Bileşen 2: Etkili Hastalık Sürveyansı ve Kontrolü için Hayvan Sağlığı Kapasitesinin 

Artırılması 
 Buhar veya sıcak yüzeyler ve ısı egzozu ile doğrudan temastan kaynaklanan 

yanıklar 
 Kimyasallara maruz kalma ve solunması 

 Yangın ve Patlamalar 
 Patojenlere maruz kalma 
 Radyolojik materyallere maruz kalma 
 Kamu hizmetleri tarafından üretilen yüksek düzeyde gürültüye maruz kalma 

o Alt Bileşen 3.1a için: Küçük ölçekli sera üretiminin modernizasyonu 
 Fiziksel tehlikeler 

 (i) kaymalar, takılmalar ve düşmeler dahil olmak üzere operasyonel ve 
işyeri tehlikeleri (ii) ergonomi tehlikeleri; (iii) keskin ve hareketli 
nesneler; ve (iv) gürültüye, titreşime ve aşırı veya olumsuz hava koşullarına 
aşırı maruz kalma. 

 İşçi taşımacılığı da dahil olmak üzere çiftlikte makine ve araç kullanımından 
kaynaklanan kazalar. 

 Kapalı ve kısıtlı alan girişi 
 Organik toza maruz kalma 
 Yanıcı toz nedeniyle yangın ve patlama riski 

 Zehirli hayvanlarla temastan kaynaklanan biyolojik tehlikeler 
 Pestisitler ve herbisitler dahil olmak üzere tehlikeli ürünlere maruz kalma yoluyla 

kimyasal tehlikeler 
o Alt Bileşen 3.1b için: Sera üretiminin verimli bir enerji kaynağı (jeotermal enerji) 

etrafında kümelenmesi için pilot model 
 jeotermal sondaj 

 Başta hidrojen sülfür olmak üzere jeotermal gazlara maruz kalma 
 Kapalı alanlardan kaynaklanan kazalar 
 Buhara maruz kalma veya sıcak yüzeylerle doğrudan temastan 

kaynaklanan yanıklar ve ayrıca patlama kazaları 
 Kuyu delme, buhar püskürtme, havalandırma, pompalama tesisleri, 

türbinler ve geçici boru temizleme faaliyetleri nedeniyle oluşan yüksek 
düzeyde gürültüye maruz kalma. 
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 Enerji iletim hattı ve şebeke yedek güç hattı 
 Canlı güç hatları 
 Direklerde ve yapılarda yüksekte çalışma 
 Elektrik ve Manyetik Alanlara Maruz Kalma 
 Kimyasallara maruz kalma (pestisitler, PCB'ler). 
 Toplum Sağlığı ve Güvenliği 

o Alt Bileşen 3.3b için: Su kirliliği ve sera gazı emisyonları üzerindeki sığır üretim 
baskılarının azaltılması 

 Fiziksel tehlikelere maruz kalma 
 Kimyasal tehlikelere maruz kalma 
 Biyolojik ajanlara maruz kalma 
 Kapalı alanlardan kaynaklanan kazalar 

Genel olarak, fazla mesai saatleri Türkiye'de inşaat sektöründe potansiyel bir işgücü riskidir. Proje 
sınırlı zaman periyodu ve inşaat işlerinin mevsimsel kısıtlamaları nedeniyle, sözleşmeli işçilerin İş 
Kanunu ile belirlenen yıllık limitin üzerinde fazla mesai yapmaları olası bir risktir. 

Proje uygulaması sırasında başka işgücü riskleri ortaya çıkarsa, PUB daha fazla etkiyi önlemek için 
prosedürler geliştirecektir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği.  
 İnşaat faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında İSG mevzuatına uygun olarak yükleniciler ve alt 

yükleniciler tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Planı hazırlanacaktır.  
 PUB'ların İSG ekiplerinin ve üçüncü taraf denetçilerin düzenli ziyaretleri yoluyla sahada 

denetimler yapılacaktır.  
 Tüm proje çalışanları, çalışmalara başlamadan önce potansiyel İSG riskleri konusunda 

eğitilecek ve bilgilendirilecektir. Gerekli eğitimi almayan işçinin Projede çalışmasına izin 
verilmeyecektir. İSG Kanunu kapsamında İSG uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli 
yasal süresi içinde atanacaktır.  

 Risk analizi, acil müdahale planları, eğitimler gibi zorunlu dokümanlar İSG Kanunu'na göre 
hazırlanacak ve revize edilecektir.  

 İSG risklerini en aza indirmek ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak için sahaya özel 
planlar ve prosedürler oluşturulacak ve uygulanacaktır. 

Her işçiye süresi ve konusu mevzuatta belirtilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilecektir. Eğitimler, 
işe alım aşamasında, nakil veya iş değişikliği durumunda, ekipman değişikliği veya herhangi bir yeni 
teknolojinin tanıtılması durumunda verilecektir. Eğitimler, yeni veya değişen riskleri dikkate alacak 
şekilde uyarlanacak ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanacaktır. 

Sosyal tesisler ve konaklama koşulları mevzuata ve uluslararası standartlara uygun olacaktır. Tüm 
yüklenici firmaların, işçilere ücretsiz olarak yeterli kişisel koruyucu ekipman sağlaması gerekecektir. 

Şantiye çalışmalarında maksimum düzeyde yerel halkın yer alacağı göz önüne alındığında, konaklama 
ihtiyacı düşük olacaktır. İnşaat işçileri gerektiğinde müteahhit firmalar tarafından kurulacak küçük 
şantiye sahalarında kalacaklardır. Barınma standartları, Türk iş gücü ve İSG düzenlemeleri, Dünya 
Bankası ÇSS-2 gereklilikleri ve Uluslararası Finans Kurumu/Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın 
(IFC/EBRD) İşçi Barındırma Rehberi ile uyumlu olacaktır. 

COVID-19. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 

20.03.2020 tarih ve 2020/9 sayılı Genelge uygulaması sırasında uygulanacaktır. Her çalışma sahasının 

coğrafi durumu, konaklama yeri ve yapılan iş gibi kendine has özellikleri vardır. Etkin etki azaltma 

önlemlerinin geliştirilmesi için Projenin uygulanması boyunca ayrıntılı risk tanımlaması yapılacaktır. 

Yükleniciler, risklerin belirlenmesinden sorumlu olacak ve çalışanları bu riskler ve alınacak ilgili azaltıcı 

önlemler hakkında bilgilendirecektir. Şantiyelerde COVID-19 kapsamında alınacak önlemlerin amacı, 
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vakaların oluşmasını engellemek ancak vakalar olsa dahi salgınların gelişmesini engellemektir. Proje 

uygulaması sırasında COVID-19 riski yüksek olarak değerlendirilebilir. 

 

Cinsel Sömürü ve İstismar/Cinsel Taciz (CSİ/CT). Ulusal mevzuat kapsamında istismar ve toplumsal 

cinsiyete dayalı şiddet yasaktır ve bu konularda yasal yaptırımlar bulunmaktadır. CSİ/CTriski düşük 

olarak değerlendirilmektedir. Tüm proje aşamalarında aşağıdaki ilkeler benimsenecek ve 

uygulanacaktır. Bunlar: 

 İlke 1: Kurumlar arasında bir saygı kültürünü ve yüksek etik davranış standartlarını teşvik edin. 
 İlke 2: Cinsel taciz, istismar, sömürü ve diğer suistimal biçimlerini önlemeye yönelik standartlar 

oluşturun ve sürdürün. 
 İlke 3: Cinsel taciz, istismar ve sömürüden etkilenenlere, olayları ve endişeleri bildirmek için 

ileri adım atmaları için, onlara saygılı ve tutarlı bir şekilde davranılacağı güvencesiyle güvenli ve 
güvenilir bir ortam sağlayın. 

 İlke 4: Etkilenenler, ihbarcılar ve/veya kendi kurumlarındaki tanıklar için koruma sağlayın ve 
her türlü misillemeye karşı uygun önlemleri alın. 

 İlke 5: Olayların ve iddiaların ortaya çıkması durumunda nasıl ele alınacağını ele alan sağlam 
politika çerçeveleri ve net kurumsal mekanizmalar sürdürün. 

 İlke 6: Etkili eğitim programları ile tüm personelin kendilerinden beklenen davranış 
standartlarını ve gerekliliklerini anlamasını sağlayın. 

 İlke 7: Müşterileri cinsel taciz, istismar ve sömürüyü ele alan politikalar ve mekanizmalar 
geliştirmeleri ve uygulamaları konusunda destekleyin. 

Çalışanlar için etik/davranış kuralları ve taciz ve suistimal konularında zorunlu eğitimler verilecektir. 

İş Mevzuatı 

Çalışanların hak ve sorumlulukları aşağıdaki kanun ve yönetmeliklerle tanımlanmıştır: 

 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat ve 
 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili yönetmelikler. 

İş Mevzuatı Hüküm ve Koşulları. İşçi ve işveren ilişkileri (4857 sayılı) Türk İş Kanunu hükümleri 
uyarınca düzenlenmektedir. 
. 

Bu Kanun, 4 üncü maddede tanımlanan istisnalar dışında tüm işyerlerini, faaliyet konusu ne olursa 
olsun işveren, işveren vekilleri ve bu işyerlerinin işçilerine uygulanır. 

Madde 4 - Aşağıda sayılan iş ve iş ilişkilerine İş Kanunu hükümleri uygulanmaz: 

A. Deniz ve hava taşımacılığı, 
B. Tarım ve ormancılık işlerinde çalışan ve 50'den az işçi çalıştıran, 
C. Tarımla ilgili her türlü ailece yürütülen inşaat işleri, 
D. Ev işleri ve el işleri, bir ailenin fertleri ve onların akrabaları arasında ve 
E. 3. dereceye kadar yakınları (3. derece dahil) ve dışarıdan başka kimsenin çalışmadığı işler 
F. Ev işleri, 
G. Çıraklar, 
H. Sporcular ve 
İ. Rehabilitasyondaki insanlar. 

Elli bir kişiden az işçi çalıştıran tarım ve orman işyerleri İş Kanunu kapsamına girmemektedir. Proje 
uygulanması sırasında, işveren ile tarım ve orman işçileri arasında sayıları ne olursa olsun resmi bir 
sözleşme yapılması ve iş kanununun yükümlülüklerinin yerine getirilmesi uygun ve gerekli olacaktır. 
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Ayrımcılık Yapmama ve Fırsat Eşitliği. İş Kanunu'nun 5. maddesi, istihdamda ayrımcılık yasağını 
düzenlemektedir. Buna göre. “İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve 
cinsiyet veya benzeri nedenlere dayalı ayrımcılık yapılamaz”  

Farklı muamele için esaslı nedenler olmadıkça, işveren, tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışan veya 
belirli süreli iş sözleşmesi  kapsamında çalışan işçi ile açık uçlu iş sözleşmesi (belirsiz süreli) iş 
sözleşmesi kapsamında çalışan arasında herhangi bir ayrım yapmamalıdır. Biyolojik sebepler veya işin 
mahiyeti ile ilgili sebepler dışında, işveren, işçinin iş akdinin kurulmasında, şartlarında, ifasında ve 
feshinde işçiye karşı doğrudan veya dolaylı olarak işçinin kusuru nedeniyle herhangi bir ayrımcılık 
yapmamalıdır. 

Örgütlenme Özgürlüğü. İşçiler ve kamu görevlileri farklı sendika mevzuatına sahiptir. İşçiler 6356 
sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşmeler Kanunu (07.11.2012 tarih, 28460 sayılı Resmi Gazete) 
kapsamına alınmıştır. 

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşmeler Madde 17: 

 On beş yaşını doldurmuş olup bu Kanun hükümlerine göre işçi sayılanlar sendikalara üye 
olabilirler. 

 Bu Kanun kapsamında işveren sayılanlar, işveren sendikalarına üye olabilirler. 
 Birliğe üye olmak ücretsizdir. Hiç kimse birliğe katılmaya veya katılmamaya zorlanamaz. İşçiler 

veya işverenler aynı sektörde aynı anda birden fazla sendikaya üye olamazlar. 
 Ancak aynı işkolunda ve aynı anda farklı işverenlere ait işyerlerinde çalışan işçiler birden fazla 

sendikaya üye olabilirler. İşçi ve işverenlerin bu hükme aykırı olarak birden fazla sendikaya üye 
olmaları halinde sonraki üyelikler geçersizdir. 

Bu Kanunun 25 inci maddesi ile sendikal özgürlük güvence altına alınmış olup, buna göre işçilerin işe 
alınmaları herhangi bir sendikaya üye olup olmama şartına bağlanamaz. 

Kamu görevlileri ise 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (25.06.2001 
tarih, 24460 sayılı Resmi Gazete) kapsamındadır. Bu Kanuna göre, Madde 14: 

 Kamu görevlileri, işyerlerinin hizmet kolunda kurulmuş bir sendikaya üye olabilirler. 
 Birden fazla sendikaya üye olunamaz. Birden fazla sendikaya üye olunması halinde sonraki 

üyelikler geçersizdir. 

Ayrıca 18. Maddeye göre kamu işvereni, kamu görevlileri arasında herhangi bir sendikaya üye olup 
olmadıklarına ilişkin bir ayrım yapamaz. 

Toplu İşten Çıkarma. 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 29. maddesine göre, işveren; ekonomik, teknolojik, 
yapısal ve benzeri işletme, iş yeri veya işin gerekleri sonucu toplu iş akdi feshine gidebilir. Bunu en az 
otuz gün önceden bir yazı ile iş yeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş 
Kurumu'na bildirmekle yükümlüdür. 

Toplu işten çıkarma şu durumlarda gerçekleşir: 

•20 ila 100 işçi çalıştıran işyerlerinde en az 10 işçi, 

 101 ile 300 arasında işçi çalıştıran işyerlerinde en az %10 çalışan, 
 301 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az 30 işçinin bir ay içinde aynı gün veya farklı 

tarihlerde İş Kanununun 17 nci maddesine göre işine son verilir. 

Ücretler ve Kesintiler. İş Kanunu'nun 32. maddesi ne göre ücretler ödenir. Ücret yabancı para 
cinsinden belirlenmiş ise ödeme tarihindeki kur üzerinden Türk parası olarak ödenebilir. Ülkede 
geçerli olan ulusal para birimini temsil ettiği iddia edilen bono, kupon veya başka bir kağıt veya 
herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılmamalıdır. 
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Ücret en geç aylık olarak ödenebilir. Ücretlendirme süresi, iş sözleşmesi veya toplu sözleşme ile bir 
haftaya kadar indirilebilir. Ücret taleplerinde yasal sınırlama beş yıldır. 

Çalışma saatleri. İş Kanunu'nun 63. Maddesine göre çalışma süresi haftada 45 saati geçemez. Bu, 
dinlenme molaları için süreyi içermez. Hafta içi saatlerin eşit dağılmadığı durumlarda günlük çalışma 
süresi günde 11 saati aşamaz. 

Dinlenme Molaları. Türk İş Kanunu'nun 67. Maddesine göre günlük çalışma süresinin başlangıcı ve 
bitişi ile dinlenme molaları işyerinde çalışanlara duyurulur. Faaliyetin niteliğine bağlı olarak, çalışanlar 
için işin başlangıç ve bitiş saatleri farklı şekilde düzenlenebilir. 

İş Kanunu'nun 46. Maddesine göre, İş Kanunu kapsamındaki işyerlerinde çalışan işçilere yedi günlük 
süre içinde kesintisiz en az yirmi dört saat (haftalık dinlenme günü) izin verilir. İşlenmemiş dinlenme 
günü için işveren, işçinin yevmiyesini herhangi bir çalışma yükümlülüğü olmaksızın öder. 

Yıllık izin. İş Kanunu'nun 53 üncü maddesine göre, işe başladıkları tarihten itibaren deneme süresi de 
dahil olmak üzere işyerinde en az bir yıl hizmet vermiş olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Çalışanın 
yıllık ücretli izninin süresi aşağıdakilerden az olamaz: 

•       Hizmet süresi bir ile beş yıl arasında ise ondört gün (beş dahil), 
•       Beş yıldan fazla on beş yıldan az ise yirmi gün, 
•       On beş yıl ve daha fazla ise yirmi altı gün (on beş dahil). 

Ancak onsekiz yaşını doldurmamış ve elli yaşını doldurmuş işçiler için yıllık izin süresi yirmi günden az 
olamaz. 

4857 sayılı İş Kanunu'nun 53. Maddesinin 3'üncü fıkrasında, “Bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin 
hükümleri, mevsimlik veya bir yıldan az süreli kampanya işlerinde çalışanlar hakkında uygulanmaz. Bu 
durumda bir işyerinde mevsimlik olarak çalışan işçilere yıllık ücretli izin verilmez. 

Mesai. İş Kanunu'nun 41. Maddesine göre, fazla çalışma yapılan her saat için ücret, normal saat 
ücretinin bir buçuk katı olarak ödenir. Haftalık çalışma süresinin sözleşme ile kırk beş saatten az 
olarak belirlendiği durumlarda, yukarıda belirtilen esaslara göre yapılan haftalık ortalama çalışma 
süresini aşan ve haftada ancak kırk beş saate kadar sürebilen işler kabul edilir. Fazla mesailerde, 
haftada 45 saatten az çalışan işçiler için her fazladan saat, normal saat ücretinin bir ve dörtte biri 
oranında ücretlendirilir. Fazla mesai yapan veya fazla mesai yapan işçi dilerse fazla mesai ücreti almak 
yerine fazla çalıştığı her saat için bir saat otuz dakika ve fazla çalıştığı her saat için bir saat on beş 
dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. İşçi, altı ay içinde hakkı olan boş zamanı çalışma süresi 
içinde ve ücretinden kesinti yapmaksızın kullanır. Fazla çalışma için işçinin muvafakati aranır. Toplam 
fazla çalışma, yılda iki yüz yetmiş saatten fazla olamaz. 

İş Uyuşmazlıkları. İş uyuşmazlıkları Türk İş Kanunu'nun 20. maddesinde tanımlanmıştır. Bu maddeye 
göre, iş akdi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediğini veya gösterilen sebebin geçerli 
bir sebep olmadığını ileri sürerek, fesih bildiriminin tarihinden bir ay içinde işe iade talebinde 
bulunmak üzere İş Mahkemeleri Kanunu hükümlerine göre arabulucuya başvurmak zorundadır. 

Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükü işverene aittir. Ancak, feshin işverenin 
gösterdiğinden farklı bir sebebe dayandığını iddia etmesi halinde ispat yükü işçiye aittir. 

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nda arabuluculuğa ilişkin hükümler 
tanımlanmıştır. 

Çocuk işçiliği. Çocuk işçiliği konusu Türk mevzuatında anayasa, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde 
tanımlanmıştır. 

Tablo 3: Çocuk İşçiliğine İlişkin Ulusal Mevzuat 
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Mevzuat Madde 
No. 

Açıklama 

Türkiye 
Cumhuriyeti 
Anayasası 

50 Hiç kimse yaşı, cinsiyeti ve gücüne uymayan işlerde 
çalıştırılamaz. Çocuklar, kadınlar, bedensel ve zihinsel engelliler 
çalışma koşulları açısından özel olarak korunmaktadır. 

İş Kanunu-4857 71 Asgari istihdam yaşı 15'tir. Ancak, 14 yaşını doldurmuş ve 
ilköğretimini bitirmiş çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki 
gelişimlerini engellemeyecek hafif işlerde, eğitimine devam edenler 
ise işlerde çalıştırılabilir. bu onların okula devamını engellemez. 

Çocuk ve Genç İşçi 
Çalıştırma Usul ve 
Esasları Hakkında 
Yönetmelik 

6 Zorunlu ilköğretim yaşını doldurmuş ve örgün eğitime devam 
etmeyen çocuklar, günde yedi saatten ve haftada otuz beş saatten 
fazla çalışamazlar. Bu süreler on beş yaşını doldurmuş çocuklar için 
günde sekiz saate ve haftada kırk saate kadar artırılabilir. 

İlköğretim ve 
Eğitim Kanunu-222 

59 Zorunlu ilköğretim kurumlarına devam etmeyenler, hiçbir resmi ve 
özel işyerinde (ücretli veya ücretsiz) çalıştırılamazlar. İlköğretim 
kurumlarına devam ettiğini belgeleyenler, çocuk çalıştırılmasına 
ilişkin kanun hükümlerine uyulmak kaydıyla ders saatleri dışında bu 
tür yerlerde çalıştırılabilirler. 

Çocuk Esirgeme 
Kanunu-5395 

4 Çocuk haklarının korunmasına ilişkin temel ilkeler açıklanmıştır. 

Başbakanlık 
Genelgesi-2017/6 

5 İl Halk Sağlığı Müdürlükleri, mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin 
kanser, bulaşıcı ve salgın hastalık taramaları için düzenli olarak 
taranmasından, hamile, bebek ve çocukların takibinden, üreme ve 
kadın sağlığı hizmetlerinden gezici ekiplerle veya yönetmelik uyarınca 
sağlık personeli görevlendirerek sorumludur. nüfus yoğunluğu. 

7 İl Milli Eğitim Müdürlüğü, mevsimlik gezici tarım işçilerinin 
çocuklarının eğitimlerinin devamını sağlayacak tedbirleri almakla 
yükümlüdür. 

Halk Sağlığı Hukuku 173 12 yaşından küçük tüm çocukların fabrika, atölye, maden ocakları 
gibi her türlü işyerlerinde işçi ve çırak olarak çalıştırılması yasaktır. 

Mesleki Eğitim 
Kanunu-3308 

13 İşyeri sahibi, çıraklığa başlamadan önce adayın velisi ile yazılı bir 
çıraklık sözleşmesi yapmak zorundadır. 

Bazı Alacakların 
Yeniden 
Yapılandırılması ile 
Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu - 
6111 

51 Bu maddede tarım ve ormancılık sektörlerinde süreksiz çalışanların 
sigortalı olarak çalışacakları ve sigortalılıkları aynı kanunun 4(a) bendi 
kapsamında değerlendirileceği tanıtılmıştır. Bu sigorta kapsamındaki 
tarım işçilerine iş kazası, meslek hastalığı, malullük, yaşlılık, ölüm 
sigortası ve genel sağlık sigortasından yararlanma imkânı 
sağlanmıştır. 

  

Ulusal mevzuata ek olarak, Türkiye'de çocuk işçiliğine ilişkin çok sayıda ulusal program ve politika 
(Tablo 4) bulunmaktadır. 

Tablo 4: Çocuk İşçiliğine İlişkin Ulusal Politikalar ve Eylemler 
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Politika Başlığı Kapsam 

Ulusal Zamana Bağlı 
Politika ve Program 
Çerçevesi (TBPPF) 

2015 yılına kadar çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerini ortadan kaldırmayı 
hedefleyen TBPPF, 2005 yılında ILO'nun desteğiyle geliştirilmiştir. 

Çocuk İşçiliğinin Ortadan 
Kaldırılmasına İlişkin 
Ulusal Program (2017–
2023) 

Mevsimlik gezici tarım, sokak işçiliği ve küçük ve orta ölçekli sanayi 
işletmelerinde çalışmayı, hükümetin çocuk işçiliği ile mücadele 
çabalarında öncelikli sektörler olarak tanımlar. Yoksullukla mücadele, 
kapsayıcı eğitim ve toplumsal farkındalığı artırma dahil olmak üzere 
çocuk işçiliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan ülke çapında bir dizi 
müdahaleyi özetliyor. 2018 yılında Türk Hükümeti uygulamasına devam 
etmiştir. 

Çocuk İşçiliğinin Ortadan 
Kaldırılmasına İlişkin 
Ortak Bildirge 

2018 yılında Türk Hükümeti, 2018 yılını Çocuk İşçiliğinin Ortadan 
Kaldırılması Yılı olarak ilan eden Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılmasına 
İlişkin Ortak Bildirgeyi imzalayarak Çocuk İşçiliğinin Ortadan 
Kaldırılmasına İlişkin Ulusal Programın hedeflerine katkıda bulunmuştur. 

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele İkinci Ulusal 
Eylem Planı 

Türkiye'nin insan ticaretini önleme stratejisini özetler. Çocukları son 
derece savunmasız bir grup olarak tanımlar ve mağdurlar için sığınma 
evlerindeki çocuklar için özel güvenlik önlemleri alınması ve çocuk 
kaçakçılığının önlenmesine yönelik uluslararası işbirliğinin artırılması 
çağrısında bulunur.  

Ulusal İstihdam Stratejisi 
(2014–2023) 

, 

İstihdam yaratma ve sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefiyle işgücü 
piyasası sorunlarını belirlemeyi ve çözmeyi amaçlar. Planın odak noktası 
olarak çocuk işçiliğinin, özellikle tarımda tehlikeli işlerin önlenmesini 
içerir. Çocuk işçiliğini önlemenin bir yolu olarak eğitime erişimin 
artırılmasını ve sosyal hizmetlerin güçlendirilmesini savunur. Yeni eylem 
planlarındaki girişimler arasında, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim 
Kurullarının çocuk işçiliği ile mücadelede kaydedilen ilerlemeyi yerel 
olarak değerlendirmesini talep etmek ve Dünya Çocuk İşçiliği ile 
Mücadele Günü ile bağlantılı olarak çocuk işçiliği konusunda farkındalık 
yaratmak için faaliyetler düzenlemek yer alıyor. İzleme ve 
Değerlendirme Kurulu, çocuk işçiliğine karşı alınan önlemleri gözden 
geçirmek üzere 2018 yılında toplanmıştır. 

Onuncu Kalkınma Planı 
(2014–2018) 

Türkiye'nin ekonomik kalkınma stratejisini ve hedeflerini belirler. Çocuk 
yoksulluğunun azaltılması ve eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması 
önceliklerini içerir. Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin önlenmesine 
yönelik hükümler içerir.  

  

Tablo 5: Çocuk İşçiliğine İlişkin Uluslararası Programlar 

Program Adı Kapsam 

Uluslararası 
Çocuk İşçiliğinin 
Ortadan 
Kaldırılması 
Programı (IPEC) 
– (1992-2008) 

Türkiye, 1992 yılında IPEC'e katılan ilk altı ülkeden biriydi. ILO-IPEC tarafından 
sağlanan müteakip program desteği, ulusal politika ve hedeflerle uyumlu 
olarak Türk Hükümeti ile ortaklaşa formüle edildi. O zamandan beri Türkiye, 
çocuk işçiliği vakalarını azaltmak için çalışıyor ve çocuk haklarının 
sağlanmasında ilerleme kaydetti. IPEC kapsamında bir dizi proje hayata 
geçirilmiştir. 
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Program Adı Kapsam 

UNICEF 
Türkiye'de 

UNICEF Türkiye'de kapasite geliştirme, risk altındaki ailelere yönelik 
hizmetlere destek, kanıt oluşturma ve savunuculuğu içeren çok sektörlü bir 
strateji aracılığıyla Türk ve mülteci çocukları hedef alan çocuk işçiliğini 
ortadan kaldırmak için çalışmaktadır. Bakanlıklar, işveren dernekleri, 
belediyeler, STK'lar ve diğer BM kurumlarıyla ortak çalışırlar. 

Çocuk işçiliğini 
ele alan diğer 
programlar 

Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardım Programı 

Suriyeli Mülteci Çocuklara Yönelik Programlar 

İnsan Ticaretine Odaklanan Programlar 

  

Zorla Çalıştırma. Türk İş Kanunu zorla çalıştırma konularını kapsamamaktadır. Ancak Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası'nın 18. Maddesi zorla çalıştırmayı yasaklamaktadır. 

Asgari yaş. Türk İş Kanunu, bir çocuğun çalıştırılabileceği asgari yaşı ve çocukların çalışma koşullarını 
belirlemektedir (Madde 71, Bölüm 4). Asgari istihdam yaşı 15'tir, ancak bazı mesleki eğitim 
durumlarında, 14 yaşındakiler için hafif işlere izin verilebilir. Türk İş Kanunu'nun 73. maddesine göre, 
maden ocakları, kablo döşeme, kanalizasyon ve tünel inşaatları gibi yer altı ve su altı işlerinde 18 
yaşından küçük erkek çocuklar ve yaşı ne olursa olsun kadınlar çalıştırılamaz. 

İşyerinde Cinsel Taciz. Cinsel Taciz İş Kanunu kapsamında değerlendirilmemektedir. 

Tablo 6: İşyerinde cinsel tacize ilişkin mevzuat, politika, plan ve uluslararası sözleşmelerin listesi  

Kanunlar/Politikalar/Sözleşmeler Kapsam 

Anayasa Madde 41, 66 (2001), Madde 10, 90 (2004), Madde 10 
(2010). 

Türk Medeni Kanunu Kanun kadın erkek eşitliğini destekliyor, cinsel 
ayrımcılığa son veriyor. 

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanun 

Kanun kadına yönelik şiddeti sona erdirmek için özel 
düzenlemeler içermektedir. 

İş hukuku İşveren-çalışan ilişkilerinde cinsiyet dahil olmak üzere 
temel medeni haklara ilişkin herhangi bir ayrımcılık 
yapılamaz. 

Belirli Borçların Yeniden Yapılandırılması ve 
Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik 
Yapılması 

Çalışılan sürelerin ücret ve primleri işveren tarafından 
ödenir. 

Türk Ceza Kanunu Kanun, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik aile 
içi şiddetle ilgili modern düzenlemeler içeriyor. 

Devlet Memurları Kanunu Kadın çalışanların ve ebeveynlerin özlük hakları. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu Kadınların ev yapımı ürünleri hayır satışlarında, bayram 
ve panayırlarda ve devlet kurum ve kuruluşlarının 
geçici olarak belirleyeceği yerlerde satarak elde 
ettikleri gelirler vergiden muaf sayıldı. 
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Kanunlar/Politikalar/Sözleşmeler Kapsam 

Yatırımlara Proje Destekleme Kanunları Özel kreşler ve kreşler, beş mali/vergi dönemi için gelir 
ve kurumlar vergisinden muaftır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Memurları 
Emekli Sandığı'nda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun 

Tarımsal faaliyetlerde bulunan kadın çiftçilerin sigorta 
kapsamına alınabilmesi için aile reisi olması 
gerekmektedir. 

2004/7 Sayılı “Personel Alımlarında Eşitlik 
İlkesine Göre Hareket Edilmesi” konulu 
Başbakanlık Genelgesi 

Genelge, personel alımında cinsel ayrımcılığın 
önlenmesini amaçlıyordu. 

2010/14 Sayılı “Kadın İstihdamının 
Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Geliştirilmesi” 
konulu Başbakanlık Genelgesi 

Genelge, kadın istihdamının artırılmasını ve kadınların 
sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi için eşit 
işe eşit ücret ilkesinin uygulanmasını amaçladı. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma 
Yatırımlarını Destekleme Programı 

Yatırım projelerinin %50 hibeli kısımlarında proje 
sahibinin kadın çiftçi olması durumunda puan 
tablosuna ön değerlendirme kriterlerine göre fazladan 
2 puan, kadın çiftçi olması durumunda ise ekstra 4 
puan eklenir. tarımsal kooperatif veya birlik 
üyesi. Tarımla uğraşan kadın çiftçiler, Proje kapsamında 
makine teçhizat alımı için başvuruda bulundukları 
takdirde 35 çeşit makine için %50 hibeden 
yararlanabilecekler. 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu (5510 Sayılı) 

Ev eksenli hizmetlerde sigortalı istihdam edenler, ayda 
10 günden az veya fazla işe alınmalarına göre ilgili 
işlemlerde dikkate alınır. Ayda 10 günden az işe 
alınanların iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı 
sigortalı olacağı, primlerinin işveren tarafından 
karşılanacağı ve sigortalıların takip eden ayın sonuna 
kadar uzun vadeli ve genel sağlık sigortası primlerini 
ödemeye hak kazanacağı, eğer bunu yapmayı 
seçerlerse. Ayda on gün ve daha uzun sürelerle işe 
alınanların primleri ise işverenleri tarafından kolay 
işveren uygulamaları kapsamında ödenecek. 

Politikalar ve Planlar   

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal 
Eylem Planı (2016-2020) 

Başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere ilgili uluslararası 
sözleşmeler ve ulusal mevzuat hükümleri, ilgili 
araştırma ve değerlendirme raporları ile güncel 
toplumsal ihtiyaç ve gelişmeler dikkate alınarak kurum 
ve kuruluşların katkı ve katılımları. 

Erken ve Zorla Evliliklerle Mücadele Strateji 
Belgesi ve Eylem Planı 

Temel amacı erken ve zorla evlendirmeleri azaltmak ve 
kız çocuklarını güçlendirmektir. 

Uluslararası Sözleşmeler   

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) 

CEDAW, İkinci Dünya Kadın Konferansı'ndan sonra 1 
Mart 1980'de imzaya sunuldu. Türkiye'nin 1985 yılında 
kabul ettiği sözleşme, 19 Ocak 1986 tarihinde 
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Kanunlar/Politikalar/Sözleşmeler Kapsam 

yürürlüğe girmiştir. 

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin 
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin 
Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul 
Sözleşmesi) 

5 hedef ve 29 faaliyet içeren Erken ve Zorla Evliliklerle 
Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı. 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Mevzuatı 

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Hüküm ve Koşulları. İş sağlığı ve güvenliği konuları, 6331 Sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu ve bu kanuna bağlı ilgili yönetmelikler ile tanımlanmıştır. 

6331 sayılı İSG Kanunu, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik 
koşullarının iyileştirilmesi için işveren ve işçilerin görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini 
düzenlemeyi amaçlamaktadır. Kanun, hem kamu hem de özel sektördeki tüm iş ve işyerlerini, bu 
işyerlerinin işverenlerini ve temsilcilerini, çırak ve stajyerler dahil tüm çalışanları, faaliyet konusu ne 
olursa olsun geçerlidir. Ancak, Kanunun uygulanmadığı birçok faaliyet ve kişi bulunmaktadır. Bunlar, 
Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı'nın fabrika, bakım 
merkezi, dikiş atölyesi vb. işyerlerinde istihdam edilenler dışındaki faaliyetleri, afet ve acil durum 
birimleri, ev hizmetleri, işçi çalıştırmadan kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üreten kişiler ile 
hükümlü ve infaz hizmetleri genelinde yürütülen iyileştirmeler çerçevesinde cezaevi atölye, eğitim, 
güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri mahkumlardır. 

İSG Hizmetleri. İSG Kanunu'nun 6. maddesine göre: 

 İşveren, mesleki risklerin korunması ve önlenmesi ile ilgili faaliyetleri içeren iş sağlığı ve 
güvenliği hizmetlerinin verilebilmesi için: 
o Çalışanları iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli olarak 

belirlenir. Teşebbüste görevlendirilecek yetkinliğe sahip personel bulunmaması 
durumunda, işveren bu hizmetleri kısmen veya tamamen sağlamak için ortak bir sağlık 
ve güvenlik birimi kurar. Bu hizmetler, işverenin gerekli niteliklere ve belgelere sahip 
olması kaydıyla, tehlike sınıfı ve işçi sayısı dikkate alınarak işveren tarafından sunulabilir. 

o Belirlenen kişi veya kuruluşların görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olmak için yer 
ve zaman ihtiyacı karşılanır. 

o İşyerlerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerinin sağlanmasından sorumlu tüm kişi ve 
kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanır 

o İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun ve belirlenen kişi veya hizmet veren 
kuruluşlar tarafından yazılı olarak bildirilen önlemler uygulanır 

o Belirlenen kişileri, danışılan dış hizmetleri ve kendi teşebbüsünde veya teşebbüsünde 
çalışmakta olan herhangi bir dış teşebbüsten veya teşebbüsten diğer işçileri ve 
işverenlerini, işçilerin güvenliğini ve sağlığını etkilediği bilinen veya etkilediğinden 
şüphelenilen faktörler hakkında yeterli bilgi almaları sağlanır. 

 Sayılı Kamu İhale Kanununda tanımlanan kamu kurum ve kuruluşları. 4/1/2002 tarihli ve 4734 
sayılı Kanunda tanımlanan şekilde doğrudan Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli 
işletmelerden veya 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alınabilir.  

 Tam zamanlı işyeri hekimi bulunan işletmelerde başka sağlık personeli istihdamı zorunlu 
değildir. 

Risk Değerlendirme, Kontrol, Ölçme ve Araştırma. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizi Hakkında 
Yönetmelik ve 6331 Sayılı İSG Kanunu Madde 10 uyarınca risk analizi yapılacaktır. 
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 İşveren, aşağıdaki hususları dikkate alarak, işçilerin sağlık ve güvenliğine yönelik risklerin bir 
değerlendirmesini yapacak veya yaptıracaktır: 

a. Belirli risklerden etkilenebilecek çalışanların durumu. 
b. İş ekipmanı seçimi, kullanılan kimyasal maddeler veya müstahzarlar. 
c. İş yeri organizasyonu ve temizlik. 
d. Kadın işçilerin ve genç işçiler, yaşlı işçiler, engelli, hamile veya emziren işçiler gibi 

belirli politikalara ihtiyaç duyan diğer işçilerin durumu. 

 İşveren, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ile 
kullanılacak koruyucu donanım veya ekipmanı belirler. 

 İşçilerin sağlık ve güvenliğinin korunması için alınacak önlemler ile işverenin uyguladığı çalışma 
ve üretim yöntemleri, işçilere sağlanan güvenlik ve sağlık koruma düzeyinin iyileştirilmesini 
sağlamalı ve işletme içinde tüm hiyerarşik düzeyde uygulanabilir olmalıdır. 

 İşveren, çalışma ortamıyla bağlantılı ve işçilerin maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için 
kontrollerin, ölçümlerin, incelemelerin ve araştırmaların yapılmasını sağlar. 

Acil müdahale. Acil müdahale, İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik ve 6331 sayılı İSG 
Kanunu'nun 11. maddesine göre yürütülecektir. 

İşten Kaçınma Hakkı. Bu husus, 6331 Sayılı İSG Kanununun ilgili Maddesi uyarınca yürütülecektir. 

Ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan işçiler, İSG kuruluna veya böyle bir kurulun olmadığı durumlarda 
işverene başvuruda bulunarak mevcut tehlikenin tespiti ve acil müdahale için önlem alınmasını 
ister. İSG kurulu gecikmeksizin toplanır ve işveren derhal kararını verir ve bu kararı yazar. Karar işçiye 
ve işçi temsilcisine yazılı olarak bildirilir. 

 Komitenin veya işverenin işçinin talebini destekleyici bir karar alması halinde işçi, gerekli 
tedbirler alınana kadar işten imtina edebilir. İşçinin bu süre içinde işten cayma hakkı saklı olup, 
iş akdi ve diğer kanunlardan doğan hakları saklıdır. 

 Ciddi, yakın ve önlenemez bir tehlike durumunda, işçiler birinci fıkradaki şartlara uyma 
zorunluluğu olmaksızın iş yerlerini veya tehlikeli alanlarını terk ederek güvenli bir yere 
gideceklerdir. İşçiler, eylemleri nedeniyle dezavantajlı duruma getirilemez. 

 İşçilerin taleplerine rağmen gerekli tedbirler alınmadığı takdirde, iş sözleşmeli işçiler 
kendilerine uygulanacak kanun hükümlerine göre iş akdini feshedebilir. Toplu iş sözleşmesi 
kapsamındaki işçiler için bu maddede tanımlanan çekimser kalma süresi fiili çalışma süresinden 
sayılır. 

 İSG Kanunun 25 inci maddesi uyarınca işletmede işin durması halinde bu madde hükümleri 
uygulanmaz. 

İş Kazaları ve Hastalıklarının Kaydedilmesi ve Bildirilmesi. İş kazaları ve meslek hastalıkları İSG 
Kanununun (6331 sayılı) 14. Maddesine göre yürütülür. 

 İşveren: 

o çalışanlarının maruz kaldığı tüm iş kazaları ve meslek hastalıklarının bir listesini 
tutar ve gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra raporlar düzenler. 

o çalışanlara, işyerine veya iş ekipmanına zarar verebilecek veya yaralanma veya 
ölümle sonuçlanmamasına rağmen işyerine veya ekipmana zarar verebilecek 
olayları araştırır ve raporlar. 

 İşveren, aşağıdaki durumları belirtilen süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir: 

o kaza tarihinden itibaren üç iş günü içinde 
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o sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimlerinden meslek hastalığı bildiriminin 
alınmasından itibaren üç iş günü içinde. 

 İşyeri hekimleri veya sağlık çalışanları, meslek hastalığı ön tanısı almış işçileri Sosyal 
Güvenlik Kurumunca yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarına sevk eder. 

 Sağlık kuruluşlarına sevk edilen iş kazaları Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir. 
 En geç on gün içinde ve yetkili sağlık personeli meslek hastalıklarını aynı süre içinde 

Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. 
 Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı'ndan onay alındıktan sonra Bakanlıkça 

belirlenir. 

Sağlık gözetimi. İşçilerin sağlık gözetimleri 6331 sayılı İSG Kanunu ile İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık 
Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 
yapılacaktır. 

Eğitim. Tüm sözleşmeli çalışanların eğitimleri, 6331 sayılı İSG Kanunu'nun 17. maddesi ve Çalışanların 
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 
yapılacaktır. 

 İşveren, her işçinin güvenlik ve sağlık eğitimi almasını sağlayacaktır. Bu eğitim, işe alım, transfer 
veya iş değişikliği, ekipman değişikliği veya herhangi bir yeni teknolojinin tanıtılması 
durumunda verilecektir. Eğitim, yeni veya değişen riskleri dikkate alacak şekilde uyarlanacak ve 
gerekirse periyodik olarak tekrarlanacaktır. 

 İşçi temsilcileri uygun eğitim alma hakkına sahip olacaktır. 

 Mesleki eğitim aldığını gösteren belge ibraz etmeyen işçiler, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer 
alan ve mesleki eğitim gerektiren işlerde çalıştırılamazlar. 

 İş kazası veya meslek hastalığı geçiren işçilere kaza veya hastalık nedenleri, kendilerini koruma 
yolları ve güvenli çalışma yöntemleri konusunda ek eğitim verilir. Ayrıca, altı aydan fazla 
herhangi bir nedenle işten uzak kalan işçilere işe dönmeden önce tazeleme eğitimi verilir. 

 Dışarıdaki teşebbüs ve/veya işletmelerde çalışanlar, sağlık ve güvenlik risklerine ilişkin uygun 
talimatları aldıklarını kanıtlayacak belgeleri ibraz etmedikçe, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak 
sınıflandırılan işlerde çalıştırılamazlar. 

 Geçici iş ilişkisine taraf olan işveren, işçinin sağlık ve güvenlik riskleri konusunda eğitim 
almasını sağlar. 

 Bu maddede belirtilen eğitimler hiçbir şekilde işçilere maddi yük getiremez. Eğitimlere 
harcanan süre fiili çalışma süresi olarak kabul edilir. Eğitimler için ayrılan sürenin haftalık 
çalışma süresini aşması durumunda, haftalık çalışma süresini aşan çalışılan saatler fazla çalışma 
olarak değerlendirilir. 

İşçi Temsilcisi. “İşçi temsilcisi” kavramı İSG Kanunu'nun 20. maddesinde tanımlanmıştır. İşçi 
temsilcisinin görev ve sorumlulukları, İşçi Temsilcisinin Nitelikleri Hakkında Tebliğ ile Seçim Usul ve 
Esasları Hakkında Tebliğ'de ayrıca açıklanmıştır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 6331 sayılı İSG Kanunun 22 nci maddesine 
göre oluşturulacak ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik esaslarını belirlemektedir. 

Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Standartlar. Dünya Bankası'nın çalışma ile ilgili hükümleri, Çalışma 
ve Çalışma Koşullarına ilişkin Çevresel ve Sosyal Standardı 2'de (ÇSS-2) ana hatlarıyla belirtilmiştir. Bu, 
Borçluların sağlam işçi yönetimi ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olur ve projedeki işçilere adil 
davranarak ve güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlayarak bir projenin geliştirme faydalarını 
artırır. ÇSS-2'nin temel amaçları şunlardır: 

 işyerinde güvenlik ve sağlığı teşvik etmek, 
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 Proje çalışanlarının adil muamele görmesini, ayrımcılık yapmamasını ve fırsat eşitliğini 
teşvik etmek, 

 kadınlar, engelliler, çocuklar (bu ÇSS uyarınca çalışma yaşındaki) ve göçmen işçiler, 
sözleşmeli işçiler, toplum çalışanları ve birincil tedarik çalışanları gibi savunmasız işçiler 
dahil olmak üzere proje çalışanlarını korumak, 

 •her türlü zorla çalıştırmanın ve çocuk işçi çalıştırmanın önlenmesi, 

 •ulusal yasalara uygun bir şekilde proje çalışanlarının örgütlenme özgürlüğü ve toplu 
pazarlık ilkelerini desteklemek ve proje çalışanlarına işyeri sorunlarını dile getirmeleri için 
erişilebilir araçlar sağlamak. 

Politika Boşlukları. Kilit işgücü ve İSG ile ilgili Dünya Bankası Gereksinimlerinin ulusal yasal çerçeve ile 

karşılaştırılması aşağıdaki Tablo 7’dedetaylandırılmıştır. 
Ulusal yasal çerçeve ile ÇSS-2 arasındaki boşluklardan biri, çalışanların şikayetlerini iletmesine olanak 
tanıyan şikayet mekanizmasıyla ilgili özel bir gerekliliğin olmamasıdır. Proje kapsamında oluşturulacak 
şikayet mekanizması bu açığın kapatılmasında özellikle önemlidir. 

Tablo 7: Politika Boşlukları 

ÇSS-2 
Konuları 

Başlıca DB gereksinimleri Ulusal Mevzuat 

A. Çalışma 
koşulları ve 
çalışma 
ilişkilerinin 
yönetimi 

 Yazılı işgücü yönetimi prosedürleri 
 İstihdam şartları ve koşulları 
 Ayrımcılık yapmama ve fırsat 

eşitliği 
 işçi örgütleri 
 Yüklenicinin ÇSYP'si dahil olmak 

üzere ayrıntılı İşgücü Yönetim 
Planları 

Aşağıdakiler dışında tüm gereksinimler 
TC mevzuatında mevcuttur: 

 Belirli projeler için İşgücü Yönetim 
Planları için hüküm yoktur. 

B. İş 
gücünün 
korunması 

 çocuk işçi yasağı 
 Zorla çalıştırma yasağı 

  

DB gereklilikleri ile ulusal mevzuat 
arasında boşluk yoktur. 

 15 yaşından küçük çocukların 
çalıştırılması yasaktır. 

 Türk İş Kanunu zorla çalıştırma 
konularını 
kapsamamaktadır. Ancak, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası, Md. 18 
zorla çalıştırmayı yasaklar. 

C. Şikayet 
mekanizması 

ŞM doğrudan ve sözleşmeli işçiler için 
yerinde olmalıdır 

 Bireysel iş sözleşmeleriyle çalışan 
çalışanlar için belirli birŞ süreci 
yoktur. 

 Şikayet kayıt ve takip prosedürleri 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu ile Kamu Görevlileri 
Sendikaları ve 4688 sayılı Toplu 
Sözleşme Kanununda 
tanımlanmıştır. 

D. İş Sağlığı 
ve Güvenliği 

 Her proje için gerekli olan Ayrıntılı 
Prosedür. 

 Her projeye özel ayrıntılı prosedür 
yoktur. 
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 İşçileri korumak, çalışanları 
eğitmek, olayları belgelemek, acil 
durum hazırlığı, sorunları ele 
almak ve 

 İSG performansını izleyin 

 İşçileri korumak, işçileri eğitmek, 
olayları belgelemek, acil durum 
hazırlık planına sahip olmak için 
gereklilikler konusunda tutarlı. 

 İSG performansı ISG Katip sistemi 
ile izlenmektedir. 

E. İşçi 
kategorisi 

Çalışanları dört kategoride 
sınıflandırır; doğrudan, sözleşmeli, 
tedarikçi, toplum çalışanları. 

4857 Sayılı İş Kanununda işçi 
kategorileri tanımlanmıştır: 

 Belirli Süreli Sözleşme –Madde 12 
 Belirsiz Süreli Sözleşme - Madde 

11, 63 
 Yarı Zamanlı Sözleşme- Madde 13 
 Çağrı Üzerine Çalışma Sözleşmesi - 

Madde 14 
 Takım Sözleşmesi - Madde 16 

F. Asgari işçi 
yaşı 

 İstihdam için asgari yaş 14, 
 14-18 yaş arası bir çocuk sadece 

belirli koşullarda çalıştırılabilir veya 
çalıştırılabilir. 

Asgari istihdam yaşı 15'tir, ancak bazı 
mesleki eğitim durumlarında, 14 
yaşındakiler için hafif işlere izin 
verilebilir. 

  

Yönetim ve koordinasyon da dahil olmak üzere projenin uygulanmasına ilişkin genel sorumluluk, 
Uygulama Birimleri aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'na (MoAF) ait olacaktır. Bunlar Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM) (Alt Bileşen 1.1., 3.2 ve 3.3b), BTGM (Alt Bileşen 1.2), BÜGEM 
(Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü) (Alt Bileşen 3.1), HAYGEM (Alt Bileşen 3.3a), Genel Gıda ve Kontrol 
Müdürlüğü (GGM) (Bileşen 2), Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) (Alt 
Bileşen 3.4) ve AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (ABDGM) (Bileşen 4 

 

Proje kapsamında uygulama yapıları ve bunların genel sorumlulukları şunlardır: 

 Proje Koordinasyon Birimi (PKB) , genel proje koordinasyonundan sorumlu olacaktır. PKB'nin 
yeri AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde (ABDGM) olacaktır. PKB'nin işlevleri, önde gelen 
Bakan Yardımcısı tarafından denetlenecek. 

 Proje uygulama Birimleri (PUB'ler) , belirli alt bileşenlerden sorumlu her bir lider 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 BUGEM, alt bileşen 3.3a için HAYGEM ve alt 
bileşen 3.4 için TAGEM. 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. koordinatör. 

Görev ve Sorumluluklar. İYP'den sorumlu personel ve bunların görevleri aşağıdaki paragraflarda 
açıklanmıştır. 

Proje Koordinasyon Birimi (PKB): PKB, genel proje koordinasyonundan sorumludur. TOB İYP'lerin 
izlenmesi için sosyal personel istihdam edecektir. 

 Bu İYP'nin genel uygulamasını üstlenmek, 
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 Yüklenicileri/alt yüklenicileri bu LMP ve geçerli satın alma belgesine uygun olarak 
görevlendirilir ve yönetilir, 

 Yüklenicilerin / alt yüklenicilerin, sözleşmeli işçilere karşı yükümlülüklerini ÇSS-2 ve ulusal iş ve 
İŞG yasalarına uygun olarak yerine getirip getirmediğini izlemek, 

 Doğrudan çalışanların işe alım ve istihdam süreçlerinin kayıtlarını tutmak, 

 Sözleşmeli işçilerin istihdam sürecini, bu iş yönetimi prosedürüne ve ulusal iş kanununa uygun 
olarak yürütülmesini sağlamak için izlemek, 

 Birincil tedarik çalışanları ile ilgili olarak çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve ciddi güvenlik 
sorunlarının potansiyel risklerini izlemek, 

 İlgili proje çalışanlarının eğitimini izlemek, 

 Proje çalışanları için şikayet mekanizmasının kurulmasını ve uygulanmasını ve çalışanların bu 
konuda bilgilendirilmesini sağlamak, 

 İşçi Davranış Kurallarının uygulanmasını izlemek, 

 Ulusal iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, ÇSS-2 İSG gereklilikleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Planı, DSÖ 
ve DB Covid-19 önleme yönergeleri doğrultusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği 
standartlarının karşılandığını izlemek, 

 Proje çalışanlarının İSG, CSİ/CT önleme ve diğer gerekli eğitimler konusundaki eğitimlerini 
izlemek, 

 Proje çalışanları için şikayet mekanizmasının kurulduğundan emin olun; ve uygulanmasını 
izlemek ve raporlamak, 

 İşçi Davranış Kurallarının uygulanmasını izlemek, 

 Projeyle ilgili mesleki yaralanmalar, hastalıklar ve kazalar gibi belirli olayları belgelemek için bir 
prosedür oluşturmak ve uygulamak. Bu tür kayıtları tutmak ve tüm üçüncü tarafların ve birincil 
tedarikçilerin bunları tutmasını sağlamak.  

  Şiddetli, ölümlü ve toplu kaza durumlarında, kolluk kuvvetlerini, İş Müfettişliğini ve PUB'leri 
bilgilendirmek 

 Proje yüklenicilerinin, Dünya Bankası ve DSÖ yönergelerine uygun olarak Covid-19 önleme 
tedbirlerini yerine getirmelerini sağlamak. 

Proje Uygulama Birimleri (PUB): Alt bileşenlerin uygulanmasından sorumludurlar. PUB'nin odak 
noktası sorumlulukları: 

 İYP faaliyetlerini ilgili alt bileşenleri altında denetlemek, 
 Yüklenicilerin, işe başlamadan önce Yüklenicinin İşgücü Yönetim Planının bu İYP ve Yüklenicinin 

ÇSYP'si ile uyumlu olmasını sağlamak, 
 İY Planlarının uygulanmasını izlemek, 
 İş kazası durumlarında PKB'yi bilgilendirmek ve 
 ilgili alt bileşenleri kapsamındaki İYP faaliyetleri hakkında raporlar hazırlamak ve PKB'ye 

sunmak. 

Yüklenici firmalar, alt projeye özel İşgücü Yönetim Planlarını ve PKB'ler tarafından hazırlanacak İSG 
Planlarını uygulamaktan sorumlu olacaktır. Tüm işgücünü sözleşmeden kaynaklanan ve İYP'deki 
hüküm ve koşullara göre yönetmekten sorumlu olacaklardır. 


