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Terimler Listesi 
Adaptif yönetim hafifletme ve yönetim tedbirlerinin tatbik edilmesinin değişen şartlara ve proje 

izlemenin sonuçlarına hassas olduğu bir uygulamaya işaret etmektedir.  

Hava kirliliği nitrojen oksitler (NOx), sülfür dioksit (SO2), karbon monoksit (CO), parçacıklı madde 

(PM) ve sera gazları da dâhil diğer kontaminantlar gibi hava kirleticilerinin (çoğunlukla fosil yakıtların 

yakılması ile bağlantılıdır) salınmasına işaret etmektedir. 

Bağlı Tesisler projenin bir parçası olarak finanse edilmeyen ve: (a) doğrudan ve büyük ölçüde proje ile 

ilgili olan; ve (b) proje ile birlikte eşzamanlı olarak uygulanan veya uygulanması planlanan; ve (c) 

projenin uygulanabilirliği için gerekli olan ve proje var olmasaydı inşa edilmemiş, geliştirilmemiş veya 

yapılmamış olacak olan tesislere veya faaliyetlere işaret etmektedir. Tesislerin veya faaliyetlerin Bağlı 

Tesisler olması için bunlar bu üç kriterin tamamını karşılamalıdır. 

Biyoçeşitlilik diğerlerinin yanı sıra toprak, deniz ve diğer su ekosistemleri ve bir parçası oldukları 

ekolojik kompleksler de dâhil, tüm kaynaklardan gelen canlı organizmalar arasındaki değişkenliktir. 

Bu husus türlerin kendi içindeki çeşitliliği, türler arasındaki çeşitliliği ve ekosistemlerin çeşitliliğini 

kapsamaktadır.  

Borçlu Yatırım Projesi Finansmanını (YPF) alan kişiye ve YPF tarafından finanse edilen bir projenin 

uygulanması ile iştigal eden diğer her türlü teşekküle işaret etmektedir. 

Tesadüfi Buluntu Prosedürü Bir tesadüfi buluntu proje inşaası veya işletme aşamasında beklenmedik 

bir şekilde rastlanan bir arkeolojik malzemedir. Bir tesadüfi buluntu prosedürü, proje faaliyetleri 

esnasında daha önce bilinmeyen bir kültürel mirasa rastlanması halinde izlenecek prosedürdür. 

Tesadüfi buluntu prosedürü proje ile bağlantılı tesadüfi buluntuların nasıl yönetileceğini ortaya 

koyacaktır. 

Topluluk temsilcileri köy muhtarlarına, topluluk ve yerel hükümet temsilcilerine, sivil toplum 

temsilcilerine, politikacılara veya öğretmenlere işaret etmektedir. 

Danışman istişari ya da mesleki mahiyette hizmet sunan bir dizi özel kuruluşa, iş ortaklığına veya 

bireye işaret etmektedir. 

Danışmanlık hizmetleri istişari ya da mesleki mahiyette olan ve Danışmanlar tarafından sunulan bir 

hizmetler yelpazesini kapsamaktadır. Bu hizmetlerde genelde ekspertiz görüşü veya stratejik görüş 

sunulmaktadır. 

Bir projenin temel işlevleri, spesifik bir proje faaliyeti için temel öneme sahip olan ve olmaması 

halinde projenin devam edemeyeceği üretim ve/veya hizmet süreçlerini ifade etmektedir. 

Kritik habitat yüksek biyoçeşitlilik değere sahip alanlar olarak tanımlanmaktadır. Bunlar: (a) 

Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) tehdit altındaki türlere dair Kırmızı Listesinde veya buna 

eşdeğer ulusal yaklaşımlarda listelendiği gibi Kritik Tehlike ve/veya Tehlike Altındaki türler için büyük 

öneme sahip habitatlar; (b) endemik veya dar yayılımlı türler için büyük öneme sahip habitatlar; (c) 

küresel veya ulusal ölçekte göçmen türlerin veya toplu halde yaşayan türlerin yoğun bir şekilde 

toplandıkları alanları destekleyen habitatlar; (d) yüksek tehdit altındaki veya dünyada eşi olmayan 

sistem; ve (e) yukarıda (a) ila (d) şıkları arasında açıklanan biyoçeşitliliğin yaşayabilirliğini muhafaza 

etmek için ihtiyaç duyulan ekolojik fonksiyonlar veya özelliklerdir. 

Kültürel miras insanların sürekli gelişen değerlerinin, inançlarının, bilgisinin ve geleneklerinin bir 

yansıması ve ifadesi şeklinde özdeşleştikleri kaynaklar şeklinde tanımlanmaktadır. 
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Kümülatif etki geçmişte, bugün ve makul olarak öngörülebilir gelecekte meydana gelen diğer ilgili 

gelişmelerden ve proje dolayısıyla daha ileri bir tarihte ya da farklı bir yerde meydana gelebilecek 

planlanmamış ancak öngörülebilir faaliyetlerden kaynaklanan etkilerle birlikte projenin artan etkisine 

işaret etmektedir. Kümülatif etkiler belirli bir dönem zarfında meydana gelen, bireysel ölçekte 

önemsiz ancak kolektif ölçekte önemli faaliyetlerden kaynaklanabilir. 

Kümülatif etki değerlendirmesi geçmişte, bugün ve makul olarak öngörülebilir gelecekte meydana 

gelen diğer ilgili gelişmelerden ve proje dolayısıyla daha ileri bir tarihte ya da farklı bir yerde meydana 

gelebilecek planlanmamış ancak öngörülebilir faaliyetlerden kaynaklanan etkilerle birlikte projenin 

kümülatif etkilerini değerlendirmek için kullanılan bir araca işaret etmektedir. 

Doğrudan etki projeden kaynaklanan ve eşzamanlı olarak proje yerinde meydana gelen bir etkiye 

işaret etmektedir. 

Dezavantajlı veya savunmasız proje etkilerinden olumsuz etkilenme olasılığı daha yüksek olan 

ve/veya proje faydalarından istifade etme kabiliyetleri diğerlerine göre daha sınırlı olabileceklere 

işaret etmektedir. Aynı zamanda bu tür bir bireyin/grubun yaygın istişare sürecinden dışlanması /bu 

sürece tamamen katılamaması daha muhtemeldir ve bu haliyle bunu yapabilmek için spesifik 

tedbirlere ve/veya yardıma ihtiyaç duyabilecektir.  Bu durum yaşlılar ve reşit olmayanlar da dâhil, 

yaşla ilgili olarak göz önünde bulundurulacak hususları ve bunların ailelerinden, topluluktan ya da 

bağımlı oldukları diğer bireylerden ayrılmış olabilecekleri şartları dikkate alacaktır.   

Ekosistem hizmetleri insanların ekosistemlerden elde ettiği faydalardır. Ekosistem hizmetleri dört 

grupta toplanmıştır: (i) sağlama hizmetleri, insanların ekosistemlerden elde ettikleri ürünlerdir ve 

gıdaları, taze suyu, keresteleri, lifleri ve tıbbi bitkileri kapsayabilir; (ii) düzenleyici hizmetler, insanların 

ekosistem süreçlerinin düzenlenmesinden elde ettikleri faydalardır ve bunlar yüzey suyunun 

arıtılmasını, karbon depolama ve ayırmayı, iklim düzenlemesini, doğal tehlikelerden korunmayı 

kapsayabilir; (iii) kültürel hizmetler, insanların ekosistemlerden elde ettiği maddi olmayan faydalardır 

ve bunlar kutsal sahalar olan doğal alanları ve dinlenceler ve estetik zevk açısından önem taşıyan 

alanları içerebilir; ve (iv) destek hizmetleri, diğer hizmetlerin devamlılığını sağlayan ve toprak 

teşekkülünü, besin döngüsünü ve birincil üretimi kapsayabilen doğal süreçlerdir. 

Çevre, Sağlık ve Güvenlik İlkeleri (ÇSGİ) İyi Uluslararası Sanayi Uygulamasına dair genel ve endüstriye 

özel açıklamalar içeren teknik referans belgeleridir. ÇSGİ’ler genelde yeni tesislerde makul maliyetle 

mevcut teknoloji kullanılarak gerçekleştirilebileceği kabul edilen performans seviyelerini ve tedbirleri 

içermektedir. 

Acil durum olayı bu tür olayların meydana gelmesini önlemek için tasarlanmış işletme 

prosedürlerinin uygulanmaması, şiddetli hava şartları veya erken uyarı eksikliği de dâhil, bir dizi farklı 

neden dolayısıyla genellikle yangın, patlama, sızıntı veya dökülme şeklinde ortaya çıkabilen, gerek 

doğal gerekse insan kaynaklı tehlikelerden ileri gelen beklenmedik bir olaya işaret etmektedir. 

Çevresel ve Sosyal Değerlendirme (ÇSD) projenin ömür döngüsü boyunca bir projenin çevresel ve 

sosyal etkilerinin ve risklerinin belirlenmesini, engellenmesini, minimuma indirilmesini, azaltılmasını 

veya hafifletilmesini sağlamak için gerçekleştirilen bir analiz ve planlama sürecine işaret etmektedir. 

Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planı (ÇSTP) projenin belirli bir zaman diliminde Bankayı tatmin edecek 

şekilde Çevresel ve Sosyal Standartlara uygunluğu sağlaması için gerekli olan maddi ölçütleri ve 

eylemleri belirleyen özet bir belgeye işaret etmektedir. ÇSTP Yasal Anlaşmanın bir parçasını oluşturur. 
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Çevresel ve Sosyal Çerçeve (ÇSÇ) Bankanın çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik konusundaki niyetlerini 

ortaya koyan bir Sürdürülebilir Kalkınma Vizyonunu; Banka için geçerli olan zorunlu gereklilikleri 

ortaya koyan Dünya Bankasının Yatırım Projesi Finansmanına Yönelik Çevresel ve Sosyal Politikasını; 

ve Borçlu ve projeler açısından geçerli olan zorunlu gereklilikleri ortaya koyan Çevresel ve Sosyal 

Standartlar ile bunların Eklerini kapsamaktadır. 

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) önerilen bir projenin potansiyel çevresel ve sosyal 

etkilerini belirleyip değerlendirmek, alternatifleri değerlendirmek ve uygun hafifletme, yönetim ve 

izleme tedbirlerini tasarlamak için kullanılan bir araca işaret etmektedir. 

Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ) bir proje bir programdan ve/veya bir dizi alt-projeden 

oluştuğunda ve riskler ve etkiler program ya da alt proje detayları belirlenene kadar tespit 

edilemediğinde, bu risk ve etkileri inceleyen araca işaret etmektedir. ÇSYÇ çevresel ve sosyal riskleri 

ve etkileri değerlendirmek için kullanılan ilkeleri, kuralları, ana esasları ve prosedürleri 

belirlemektedir. 

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) (a) olumsuz çevresel ve sosyal etkileri ortadan kaldırmak 

veya telafi etmek ya da bunları kabul edilebilir seviyelere indirmek için bir projenin uygulanması ve 

işletilmesi süresince alınması gereken tedbirleri; ve (b) bu tedbirleri uygulamak için ihtiyaç duyulan 

eylemleri açıklayan bir araca işaret etmektedir. 

Zorla tahliye ÇSS5’te yer alan tüm geçerli prosedürler ve ilkeler de dâhil, yasal ve diğer türden uygun 

herhangi bir koruma sağlanmaksızın ve buna erişmelerine imkân vermeksizin bireylerin, ailelerin 

ve/veya toplulukların işgal ettikleri evlerden ve/veya araziden gayrı ihtiyari olarak kalıcı veya geçici 

biçimde uzaklaştırılması şeklinde tanımlanmaktadır. Ulusal hukukun ve ÇSS5 hükümlerinin 

gerekliliklerine uygun olması ve uygun hukuki usulün temel ilkeleri ile tutarlı şekilde yürütülmesi 

(önceden uygun bildirimde bulunulması, şikâyet ve başvuru sahipleri için anlamlı şikâyet ve temyiz 

imkânları sağlanması ve gereksiz, orantısız ya da aşırı güç kullanılmaması da dâhil) şartıyla, Borçlu 

tarafından istimlak hakkının, zorla edinimin veya benzer yetkilerin kullanılması zorla tahliye olarak 

değerlendirilmeyecektir. 

İyi Uluslararası Sanayi Uygulaması (İUSU) global veya bölgesel çapta aynı veya benzer şartlar altında 

aynı türden bir taahhüt üstlenmiş yetenekli ve deneyimli uzmanlardan mantık çerçevesinde 

beklenecek mesleki yeteneğin, gayretin, ihtiyatın ve öngörünün ortaya konulması olarak 

tanımlanmaktadır. Bu uygulamanın çıktısı, projenin projeye özgü şartlarda en uygun teknolojileri 

kullanması olmalıdır. 

Habitat canlı organizma topluluklarını ve bunların canlı olmayan çevre ile etkileşimlerini destekleyen 

karadaki, taze sudaki veya denizdeki coğrafi birim veya hava yolu olarak tanımlanmaktadır. Habitatlar 

etkilere karşı hassasiyetleri ve toplumun onlara atfettiği muhtelif değerler açısından farklılık arz 

etmektedir.  

Balık ve diğer türden suda ve karada yaşayan organizmalar ve kereste gibi canlı doğal kaynakların 

mahsulünün toplanması, bu kaynakların doğal ve değiştirilmiş ekosistemlerden ve habitatlardan 

çıkartılmasını da içeren üretim faaliyetlerine işaret etmektedir. 

Tehlike veya risk değerlendirmesi bir proje sahasında tehlikeli malzemelerin ve şartların varlığı ile 

bağlantılı tehlikelerin belirlenmesi, analizi ve kontrolü için kullanılan bir araç olarak tanımlanmaktadır. 

Dünya Bankası belirli bir eşik seviyeyi aşan miktarlarda mevcut olduklarında, bazı yanıcı, patlayıcı, 

reaktif ve toksik malzemelerin kullanıldığı projeler için tehlike veya risk değerlendirmesi yapılmasını 

şart koşmaktadır. 



 

12 

 

Tarihsel Kirlilik ele alınması ve gerekli ıslah faaliyetlerinin yürütülmesi için hiçbir tarafın sorumluluk 

üstlenmediği veya hiçbir tarafa sorumluluk verilmemiş olan, toprak ve su kaynaklarını etkileyen, 

geçmiş faaliyetlerden ileri gelen kirlilik olarak tanımlanmaktadır. 

Dolaylı etki projenin neden olduğu ve bir doğrudan etkiye göre zaman olarak daha ileride veya 

mesafe olarak daha uzakta ortadan kaldırılmış bulunan, ancak halen makul ölçüde öngörülebilen bir 

etki şeklinde tanımlanmaktadır ve projenin uyarılmış etkilerini içermeyecektir. 

Uyarılmış etkiler bir projenin neden olabileceği, projenin fiziksel ayak izi ile bağlantılı olmayan ve 

projenin fiziksel etki/faaliyetlerinin doğrudan sonucu olmayan olumlu ve olumsuz dolaylı etkilerdir. 

Gayrı maddi kültürel miras toplulukların ve grupların nesilden nesle geçen haliyle ve çevrelerine, 

doğa ve kendi tarihleri ile etkileşimlerine cevaben sürekli yeniden yarattıkları şekilde kendi kültürel 

miraslarının bir parçası olarak kabul ettikleri uygulamaları, betimlemeleri, ifadeleri, bilgiyi, yetenekleri 

ve bunlarla bağlantılı araçları, nesneleri, eserleri ve kültürel alanları içermektedir. 

Gönülsüz Yeniden Yerleşim Proje ile bağlantılı arazi istimlâkı veya toprak kullanımı ile ilgili 

kısıtlamalar fiziksel yer değiştirmeye (başka yere yerleştirme, yerleşim arazisinin kaybedilmesi veya 

barınağın kaybedilmesi), ekonomik yer değiştirmeye (gelir kaynaklarının veya diğer geçim araçlarının 

kaybedilmesine neden olanlar da dâhil, arazinin, varlıkların veya varlıklara erişimin kaybedilmesi) 

veya bunların her ikisine birden yol açabilir. “Gönülsüz yeniden yerleşim” ifadesi bu etkilere işaret 

etmektedir. Etkilenen kişiler veya topluluklar yer değiştirme ile sonuçlanan arazi istimlâkını veya arazi 

kullanımı ile ilgili kısıtlamaları reddetme hakkına sahip olmadıklarında, yeniden yerleşimin gönülsüz 

olduğu kabul edilmektedir. 

Arazi istimlâkı proje amaçları için arazi edinmeye yönelik tüm yöntemlere işaret etmekte olup, bu 

yöntemler kesin alımı, mülkün istimlak edilmesini ve irtifak hakkı ya da geçiş hakkı gibi erişim 

haklarının edinimini de içerebilmektedir. Arazi istimlâkı aşağıdaki hususları da içerebilir: (a) arazi 

sahibi gelir elde etmek ya da geçim sağlamak amacıyla bu arazilere ihtiyaç duysun ya da duymasın, 

işgal edilmemiş ya da kullanılmayan arazinin istimlâkı; (b) bireyler ya da hane halkı tarafından 

kullanılan ya da işgal edilen kamusal araziye yeniden sahip olmak; ve (c) arazinin su altında kalması 

veya başka şekilde kullanılamaz ya da erişilemez hale gelmesi ile sonuçlanan proje etkileri. “Arazi”, 

mahsul, binalar ve diğer iyileştirmeler ve ona ait su kaynakları gibi arazi üzerinde yetişen ya da buna 

kalıcı bir şekilde eklenmiş olan herşeyi içermektedir. 

Yasal Anlaşma Borçlunun yatırım projesi için Banka finansmanı sağlamak amacıyla Banka ile Borçlu 

arasında imzalanan yasal anlaşmadır. 

Benzer nitelikte veya daha iyi. “Benzer nitelikte veya daha iyi” ilkesi, çoğu vakada biyoçeşitlilikle ilgili 

telafilerin projeden etkilenmekte olan biyoçeşitlilik değerlerinin aynılarını muhafaza etmek üzere 

tasarlanması gerektiği anlamına gelmektedir (“aynı cinsten” bir telafi). Ancak bazı durumlarda, 

projeden etkilenecek biyoçeşitlilik alanları ne ulusal ne de yerel bir öncelik olmayabilir ve benzer 

biyoçeşitlilik değerleri bulunan, muhafaza edilmesi ve sürdürülebilir şekilde kullanımı daha yüksek 

önceliğe sahip olan, muhtemel tehdit altında bulunan veya korunmaya ya da etkin şekilde 

yönetilmeye ihtiyaç duyan başka biyoçeşitlilik alanları olabilir. 

Geçim ücrete dayalı gelir, tarım, balıkçılık, yem arama, doğal kaynaklara bağlı diğer geçim şekilleri, 

küçük ölçekli ticaret ve takas gibi bireylerin, ailelerin ve toplulukların hayatlarını kazanmak için 

kullandıkları bir dizi araca işaret etmektedir. 
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Anlamlı istişare iki yönlü bir sürece işaret etmektedir. Bu süreç (a) proje önerisi hakkındaki ilk 

görüşleri toplamak ve proje tasarımı için bilgi vermek amacıyla proje planlama sürecinin erken 

safhasında başlamaktadır; (b) özellikle proje tasarımı için bilgi vermenin bir yolu olarak paydaş geri 

bildirimini ve çevresel ve sosyal risk ve etkilerin belirlenip hafifletilmesi konusunda paydaşların 

katılımını teşvik etmektedir; (c) riskler ve etkiler ortaya çıktıkça sürekli devam etmektedir; (d) kültürel 

açıdan uygun bir formatta, ilgili yerel dil(ler)de paydaşlarla yapılan ve paydaşlar tarafından 

anlaşılabilen anlamlı istişarelere izin veren bir zaman diliminde konuyla ilgili, saydam, objektif, 

anlamlı ve kolayca erişilebilir bilginin önceden ifşa edilmesine ve yaygınlaştırılmasına dayanmaktadır; 

(e) geri bildirimi dikkate almakta ve buna tepki vermektedir; (f) projeden etkilenen tarafların aktif ve 

kapsayıcı şekilde katılımını sağlamayı desteklemektedir; (g) dışsal manipülasyondan, müdahaleden, 

baskıdan, ayrımcılıktan ve tehditten arınmıştır; ve (h) Borçlu tarafından belgelendirilip kamuya 

açıklanmaktadır. 

Göçmen işçiler iş bulmak amacıyla bir ülkeden bir diğerine veya ülkenin bir bölümünden bir diğerine 

göç etmiş olan işçiler şeklinde tanımlanmaktadır. 

Hafifletme hiyerarşisi bir projenin risklerini ve etkilerini ele almak için kullanılan sistematik ve 

aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır. 

Değiştirilmiş habitatlar büyük ölçüde yerli olmayan bitki ve/veya hayvan türlerinden oluşabilen 

ve/veya insan faaliyetleri sonucunda bir bölgenin birincil ekolojik işlevlerinin ve türlerinin 

kompozisyonunun önemli ölçüde değiştiği alanlardır. Değiştirilmiş habitatlar örneğin tarım için 

kullanılan alanları, orman fidanlıkları, ıslah edilmiş sahil bölgelerini ve ıslah edilmiş sulak alanları 

kapsayabilir. 

Taşınabilir kültürel miras tarihi veya ender bulunan kitaplar ve yazma eserler; tablolar, resimler, 

heykeller, küçük heykeller ve oyma eserler; modern veya tarihi nitelikteki dini öğeler, tarihi 

kostümler, takılar ve tekstil ürünleri; anıtların veya tarihi binaların parçaları; arkeolojik malzeme; ve 

kabuklar, flora ya da mineraller gibi doğal tarihi koleksiyonlar şeklinde sıralanabilecek nesnelere 

işaret etmektedir. 

Kültürel öneme sahip doğal özellikler kültürel miras açısından önemi bulunan özelliklere işaret 

etmektedir. Buna dair örnekler arasında kutsal tepeler, dağlar, manzaralar, akarsular, nehirler, 

şelaleler, mağaralar ve kayalar; kutsal ağaçlar veya bitkiler, korular ve ormanlar; açıktaki kaya 

yüzeylerinde veya mağara içlerinde yer alan oyma eserler veya resimler; ve erken dönem insan 

kalıntılarının, hayvan kalıntılarının veya fosilleşmiş kalıntıların paleontolojik çağa ait tortu tabakaları 

yer almaktadır. Bu tür mirasın önemi küçük topluluklarda veya azınlık teşkil eden nüfuslarda 

sınırlanmış olabilir. 

Doğal habitatlar büyük ölçüde varlığını kendi başına sürdürebilen yerli bitki toplulukları ve/veya 

hayvan türlerinden oluşan ve/veya insan faaliyetleri sonucunda bir bölgenin birincil ekolojik 

işlevlerinin ve türlerinin kompozisyonunun önemli ölçüde değişmediği alanlardır.  

Net kazançlar bir alanın doğal ya da kritik habitat şeklinde belirlenmesine neden olan biyoçeşitlilik 

değerleri için ulaşılabilen ilave koruma sonuçları olarak tanımlanmaktadır. 

Sıfır net kayıp proje ile bağlantılı biyoçeşitlilik kayıplarını engellemeye ve azaltmaya, proje alanını eski 

haline getirmeye ve son olarak varsa önemli atık etkilerini uygun bir coğrafi ölçekte dengelemeye 

yönelik tedbirlerle elde edilen kazançlar sayesinde bu kayıpların dengelendiği nokta olarak 

tanımlanmaktadır.  
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Kirlilik katı, sıvı veya gaz evrelerindeki tehlikeli ve tehlikesiz kimyasal kirleticilere işaret etmekte ve 

suya termal deşarj, uzun ve kısa ömürlü iklim kirleticilerinin emisyonları, rahatsız edici kokular, 

gürültü, titreşim, radyasyon, elektromanyetik enerji ve ışık da dâhil potansiyel görsel etkilerin 

yaratılması gibi diğer bileşenleri içermektedir. 

Enerji ve hammadde kullanımını ve yerel kirleticilerin emisyonlarını azaltmayı teşvik etmeye yönelik 

tedbirlerin genelde kısa ve uzun ömürlü iklim kirleticilerinin emisyonlarını da azaltmayı teşvik etmekle 

sonuçlandığı dikkate alındığında; kirlilik yönetimi kısa ve uzun ömürlü iklim kirleticileri de dâhil, 

kirleticilerin emisyonlarını engellemek veya minimuma indirmek üzere tasarlanmış tedbirler şeklinde 

tanımlanmaktadır. 

Canlı doğal kaynakların birincil üretimi yıllık ya da çok yıllık mahsul almaya yönelik çiftçilik, 

hayvancılık (canlı hayvan dâhil), su ürünleri yetiştiriciliği, fidanlık ormanlar da dâhil olmak üzere 

bitkilerin veya hayvanların yetiştirilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. 

Birincil tedarikçiler projenin temel işlevleri için birinci derecede öneme sahip malları veya 

malzemeleri projeye sürekli ve doğrudan bir şekilde tedarik eden tedarikçilerdir. Bir projenin temel 

işlevleri, spesifik bir proje faaliyeti için temel öneme sahip olan ve olmaması halinde projenin devam 

edemeyeceği üretim ve/veya hizmet süreçlerini ifade etmektedir. 

Satın alma belgeleri Borçlu tarafından düzenlenen tüm Satın Alma Belgelerine işaret etmektedir. 

Bunlar aşağıdaki hususları kapsamaktadır: Genel Satın Alma İlanı (GTİ), Spesifik Satın Alma İlanı (SSAİ), 

Niyet Beyanı (NB), Niyet Beyanı Talebi (NBT), ihaleye katılma belgesi, ön eleme belgesi, teklife çağrı 

belgesi, teklif talebi belgeleri, sözleşme formları ve her türlü ek. 

Proje: Türkiye İklim Dostu Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesine işaret etmektedir. 

Proje çalışanı aşağıdaki gruplara işaret etmektedir: (a) spesifik olarak proje ile ilgili olarak çalışmak 

amacıyla doğrudan Borçlu tarafından istihdam edilen veya onunla bağlantılı olan insanlar (proje tarafı 

ve projenin uygulayıcı kurumları da dâhil) (doğrudan çalışanlar); (b) bulundukları yerden bağımsız 

olarak projenin temel işlevleri ile ilgili işi yapmak üzere üçüncü taraflar aracılığıyla istihdam edilen 

veya onlarla bağlantılı olan insanlar (sözleşmeli çalışanlar); (c) Borçlunun birincil tedarikçileri 

tarafından istihdam edilen veya onlarla bağlantılı olan insanlar (birincil tedarik çalışanları); ve (d) 

topluluktan işgücü tedarik etmek için istihdam edilen veya bununla bağlantılı olan kişiler (topluluk 

çalışanları). Bu, tam zamanlı, yarı zamanlı, geçici, mevsimsel ve göçmen çalışanları kapsamaktadır.  

Yerine koyma maliyeti varlıkların yerine konulması artı varlıkların yerine konulması ile bağlantılı olan 

gerekli işlem maliyetlerinin karşılanması için yeterli seviyede kazanç sağlayan karşılığa değer biçme 

yöntemidir. İşleyen piyasaların bulunduğu bir yerde, yerine koyma maliyeti bağımsız ve yetkin 

gayrimenkul değerlemesi vasıtasıyla belirlenen haliyle piyasa değeri artı işlem maliyetleridir. İşleyen 

piyasaların bulunmadığı bir yerde, yerine koyma maliyeti arazi veya üretimde kullanılan varlıkların 

çıktı değerinin veya yerine konulan malzemenin amorti edilmemiş değerinin ve yapıların ya da diğer 

sabit varlıkların inşası için gerekli işgücünün hesaplanması artı işlem maliyetleri gibi alternatif araçlar 

vasıtasıyla belirlenebilir. Her durumda, fiziksel yer değiştirmenin barınağın kaybedilmesi ile 

sonuçlanması halinde, yerine koyma maliyetinin en azından topluluk için kabul edilebilir minimum 

kalite ve güvenlik standartlarını karşılayan konutun satın alınması veya inşası için yeterli olması 

gerekmektedir. Yerine koyma maliyetini belirlemek için kullanılan değerleme yöntemi 

belgelendirilmeli ve konu ile ilgili yeniden yerleşim planlaması belgelerine dâhil olmalıdır. İşlem 

maliyetleri idari masrafları, kayıt veya tapu senedi ücretlerini, makul taşınma masraflarını ve 

etkilenen insanlara yüklenen her türlü benzer maliyetleri içermektedir. Enflasyonun yüksek olduğu 

proje alanlarında veya karşılama oranlarının hesaplandığı tarih ile karşılamanın sağlandığı tarih 
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arasında geçen sürenin uzun olduğu durumlarda yerine koyma maliyetinin karşılanmasını sağlamak 

için planlanan karşılama oranlarının güncellenmesi gerekebilir. 

Arazi kullanımı üzerindeki kısıtlamalar tarım arazisi, oturmaya elverişli arazi, ticari arazi veya diğer 

türden arazi üzerinde projenin bir parçası olarak doğrudan devreye alınan ve uygulanan kısıtlamalara 

veya yasaklara işaret etmektedir. Bunlar yasal olarak belirlenmiş parklara ve korunmakta olan 

alanlara erişime getirilen kısıtlamaları, diğer topluma ait kaynaklara erişime getirilen kısıtlamaları, 

kamuya ait hizmet kuruluşlarının irtifak hakkına sahip oldukları alanlarda veya güvenlik bölgelerinde 

arazi kullanımına getirilen kısıtlamaları içerebilir. 

Mülkü kullanmaya devam etme hakkı yeniden yerleşime konu edilen bireylerin veya toplulukların 

yasal olarak işgal edebilecekleri bir sahaya yeniden yerleşimlerinin sağlandığı, burada kendilerinin 

tahliye edilme riskine karşı korunduğu ve mülkü kullanmaya devam etme konusunda kendilerine 

tanınan hakların sosyal ve kültürel açılardan uygun olduğu anlamına gelmektedir.  

Paydaş aşağıdaki bireylere veya gruplara işaret etmektedir: (a) projeden etkilenen veya etkilenmesi 

muhtemel bireyler veya gruplar (projeden etkilenen taraflar); ve (b) projeye ilgi duyabilecek bireyler 

veya gruplar (diğer ilgili taraflar). Bir projenin paydaşları projenin detaylarına göre değişkenlik 

gösterecektir. Bunlar yerel toplulukları, ulusal ve yerel makamları, civardaki projeleri ve sivil toplum 

örgütlerini kapsayabilir.  

Standart Satın Alma Belgeleri (SSAB). Yatırım Projesi Finansmanı tarafından finanse edilen projelerde 

Borçlular tarafından kullanılmak üzere Banka tarafından düzenlenen satın alma belgeleridir. 

Somut kültürel miras arkeolojik, paleontolojik, tarihsel, mimari, dini, estetik veya diğer açılardan 

kültürel öneme sahip taşınabilir veya taşınamaz nesneler, sahalar, yapılar, yapı grupları ile doğal 

özellikler ve manzaralar anlamına gelmektedir. Somut kültürel miras kentsel veya kırsal ortamlarda 

yer alabilir ve toprak üstünde veya altında ya da su altında olabilir. 

Teknik fizibilite iklim, coğrafya, demografi, altyapı, güvenlik, yönetişim, kapasite ve operasyonel 

güvenilirlik gibi hâkim yerel faktörler dikkate alındığında önerilen tedbir ve eylemlerin ticari olarak 

mevcut yeteneklerle, ekipmanla ve malzemelerle uygulanıp uygulanamayacağına dayanmaktadır. 

Evrensel erişim farklı durumlarda ve muhtelif şartlar altında tüm yaşlardan ve yeteneklerden insanlar 

için engelsiz erişim anlamına gelmektedir.  
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Yönetici Özeti 
Geliştirilme Hedefi. “Türkiye İklim Dostu Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi”nin geliştirilme 

hedefi Türkiye’de tarım sektöründe sürdürülebilir ve rekabetçi tarımsal büyüme için kapasiteyi 

güçlendirmek ve iklim dostu yaklaşımların kullanılmasını teşvik etmektir. 

Projenin Kapsamı ve Yaklaşımı. Proje çiftçilerin ve tarımsal işletmelerin akıllı çiftçiliği/iklim dostu 

teknoloji ve uygulamaları kullanmalarını ve inovasyonu destekleyerek; ve sürdürülebilir toprak ve 

arazi kullanımının planlamasını/yönetimini desteklemek için bilgi üretimi ve yaygınlaştırması, tarımsal 

verilerin toplanması ve analizi ve hayvan sağlığı ile ilgili boyutlar da dâhil, bir dizi alanda sürdürülebilir 

ve rekabetçi büyümeye yönelik kapasiteyi güçlendirerek tarım-gıda sektörünün daha iklim dostu, 

kapsayıcı bir yönelime doğru geçişini destekleyecektir. Proje yatırımlarının tarımsal verimlilikte artış 

kaydedilmesine; girdi ve kaynak kullanımı etkinliğinde artış sağlanmasına ve genel olarak tarımsal 

verimlilikte, dayanıklılıkta ve sürdürülebilirlikte artış kaydedilmesine katkıda bulunması 

beklenmektedir. Faaliyetlerle ilgili bir alt küme (özellikle meyve ve sebze değer zincirlerinde) çiftlik 

kapısının ötesindeki verimlilik seviyelerini geliştirmek için tanınan fırsatları destekleyecek olsa da, 

proje faaliyetleri büyük ölçüde üretim safhaları üzerinde odaklanacaktır.   

Proje Bileşenleri. Proje dört bileşen üzerinden uygulanacaktır: 

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

Kapasitenin Güçlendirilmesi. Bu bileşen altındaki faaliyetler Türkiye’nin toprak ve 

arazilerinden oluşan doğal sermayesinin sürdürülebilir planlamasını ve yönetimini 

iyileştirmek için bu sermaye ile ilişkili bilgi açıklarının azaltılmasına özellikle odaklanmak 

suretiyle sektörel planlamaya yönelik bir ortamın güçlendirilmesini destekleyecektir. Bu 

faaliyetler ayrıca akıllı politika izleme ve programlamayı desteklemek için Tarım ve Orman 

Bakanlığının veri toplama ve bilgi yönetimine ilişkin dijital yol haritasını da güçlendirecektir. 

Bileşen fonları temel olarak danışmanlık harici hizmetleri ve uzmanlaşmış danışmanlık 

hizmetlerini; ihtiyaç duyulan yazılım/donanım/ekipman edinimini ve eğitimi destekleyecektir. 

Bu bileşen altındaki faaliyetler iki alt-bileşen vasıtasıyla uygulanacaktır. 

o Alt-bileşen 1.1: Toprak sağlığını ve arazi kullanımı ile ilgili planlamayı/yönetimi 

geliştirmek için bilgi açıklarını azaltmak. (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 

Müdürlüğünün desteği ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü uygulayacaktır) 

o Alt-bileşen 1.2: Sektörel bazda bilgi toplanması ve yönetimine ilişkin Tarım ve Orman 

Bakanlığının dijital yol haritası. (Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü uygulayacaktır) 

 Bileşen 2: Hastalıkların etkin şekilde denetlenmesi ve kontrolü için hayvan sağlığı kapasitesini 

güçlendirmek: Bu bileşenin amacı Türkiye’de hayvan hastalıklarını denetleme ve kontrol etme 

kapasitesini güçlendirmektir ve fizibilite değerlendirmelerini, çalışmaları, laboratuvar 

ekipmanını, eğitimi ve bilgi sistemlerini desteklemeye yönelik hizmetlere yatırım yapacaktır. 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından uygulanacaktır. Bileşen iki temel faaliyeti 

destekleyecektir:  

o Alt-bileşen 2.1: Hayvan sağlığı kurumlarının kapasitesini güçlendirmek  

o Alt-bileşen 2.2: Veteriner tıbbi ürün kontrolünü güçlendirmek ve iyileştirmek   

 Bileşen 3: Güçlendirilmiş Verimlilik, Kaynak-Etkinliği ve İklim Direncine Yönelik Yatırımlar. Bu 

bileşen İklim Dostu Akıllı Tarım teknolojileri ve uygulamalarının yaygınlaştırılmasının, 

doğrulanmasının ve benimsenmesinin yanı sıra, verimliliği iyileştirerek, maliyetleri azaltarak, 

daha etkin kaynak kullanımını teşvik ederek (gübreler, pestisitler,  enerji, su) ve iklim direncini 

iyileştirerek tarımsal performansı artırmayı amaçlayan araştırma ve geliştirme çabalarını 

destekleyecektir. Bu bileşen altındaki yatırımların da çiftçilerin ve işletmelerin karar almasını 

desteklemek için temel tarımsal verileri üretmesi ve politika tasarımı için bilgi sağlaması 
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beklenmektedir. Bunlar bilgi ve yetenek açıklarını kapatarak ve üretici ve işletmelere mali 

destek ve teknik yardım sunarak inovatif/yenilikçi iklim dostu akıllı teknolojilerin 

yaygınlaşmasını ve etkin şekilde kullanılmasını teşvik etmektedir. Hibeler ve teknik yarım ve 

bilgi paylaşımı vasıtasıyla desteklenen yatırımların geçim imkânlarına katkıda bulunması (iş 

imkânları yaratmak ve gelir elde etmek) ve özellikle etkin olmayan girdi/kaynak 

kullanımından ve sera gazı emisyonlarından ileri gelen artan kirlilikle ilgili olarak tarım-gıda 

sektörünün genel ekolojik ayak izini azaltması beklenmektedir. Bileşen 3 altında desteklenen 

faaliyetler dört alt-bileşen vasıtasıyla uygulanacaktır. 

o Alt-bileşen 3.1: Sebze değer zincirlerinde iklim direncini, verimliliği ve kaynak 

kullanımında etkinliği güçlendirmek. (Bitki Üretimi Genel Müdürlüğü uygulayacaktır) 

 Alt-bileşen 3.1a. Küçük ölçekli örtü altı yetiştiriciliğin modernizasyonu. 

 Alt-bileşen 3.1b. Verimli bir enerji kaynağı (jeotermal enerji) çevresinde örtü 

altı yetiştiriciliğinin kümelenmesine ilişkin pilot model. 

o Alt-bileşen 3.2: İlgili mahsuller bazında İklim Dostu Akıllı Tarım teknolojilerinin/ 

uygulamalarının benimsenmesini teşvik etmek. (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 

Genel Müdürlüğünün desteği ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü uygulayacaktır) 

 Alt-bileşen 3.2a. Dijital İklim Dostu Akıllı Tarım teknolojileri. 

 Alt-bileşen 3.2b. Pompalı sulama sistemlerine bir alternatif güç kaynağı 

olarak güneş enerjisi.        

o Alt-bileşen 3.3: Türkiye’de büyükbaş hayvan üretiminde verimliliği ve çevre dostu 

profili güçlendirmek.  

 Alt-bileşen 3.3a. Pilot bir Hassas Hayvansal Üretim (HHÜ) Programı 

uygulamak. (Hayvancılık Genel Müdürlüğü uygulayacaktır) 

 Alt-bileşen 3.3b. Su kirliliği ve sera gazı emisyonları üzerinde büyükbaş 

hayvan üretiminden kaynaklanan baskıları azaltmak. (Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü uygulayacaktır) 

o Alt-bileşen 3.4: İklim Dostu Akıllı Tarımı desteklemeye yönelik araştırma ve 

inovasyonlar (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü uygulayacaktır) 

 Bileşen 4: Proje Yönetimi, İzlemesi ve Değerlendirmesi. Bu bileşen kapsamındaki faaliyetler 

tüm proje yönetimi fonksiyonlarını destekleyecektir. Bunlar aşağıda belirtilen çerçevede 

ABDGM altında bir Proje Koordinasyon Birimi (PKB) ve TRGM, BTGM, BÜGEM, TAGEM, 

HAYGEM ve GKGM altında Proje Uygulama Birimleri (PUB) için destek sağlamayı 

kapsayacaktır:  

(i) günlük teknik hizmetler, emanet hizmetleri, İzleme ve Değerlendirme (İ&D),  çevresel ve 

Sosyal (Ç&S) konular açısından proje yönetimi kapasitesini güçlendirmek; (ii) sahaya özgü 

olan ve ihtiyaç duyulan Ç&S araçlarının hazırlanması da dâhil, Ç&S konularda risk yönetimi; 

(iii) şikâyetlerin giderilmesi, vatandaşın katılımının sağlanması ve iletişim; ve (iv) etki 

değerlendirmeleri, faydalanıcının tatmini ile ilgili araştırmalar ve proje girdi ve çıktılarının 

yönetimi ve izlenmesi için entegre bir sistem geliştirilmesi de dâhil olmak üzere, proje 

faaliyetlerinin İzlenmesi & Değerlendirilmesi. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

tarafından uygulanacaktır. 

Projenin yeri. Proje ülke çapında uygulanırken, Bileşen 3 temel olarak Türkiye’nin Ege, Güney ve Orta 

Anadolu bölgelerinde uygulanacaktır. 

Proje ile ilgili çevresel ve sosyal standartlar ve ulusal düzenleyici çerçeve. Tüm Çevresel ve Sosyal 
Standartlar (ÇSS) (ÇSS1 Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi; ÇSS2 İş 
Gücü ve Çalışma Koşulları; ÇSS3 Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Kontrol ve Yönetimi; ÇSS4 Toplum Sağlığı 
ve Güvenliği; ÇSS5 Arazi İstimlâkı, Arazi Kullanım Kısıtları ve Gönülsüz Yeniden Yerleşim; ÇSS6 
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Biyoçeşitliliğin Korunması ve Yaşayan Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi; ÇSS8 Kültürel Miras; 
ve ÇSS10 Paydaş Katılımı ve Bilgi Paylaşımı da dâhil). Ancak ÇSS 7 ve 9 proje ile ilgilidir: ülkede buraya 
özgü veya geleneksel olduğu kabul edilen ve yetersiz hizmet alan herhangi bir yerel topluluk 
bulunmamaktadır ve proje finansal aracı kurumlara başvurmayacaktır. Ayrıca, önerilen proje (a) 
İhtilaflı Alanlarla ilgili Dünya Bankasının 7.60 Operasyonel Politikasını  
harekete geçirmemektedir; zira söz konusu politika bu tür alanlarda uygulanmayacaktır; ve (b) 
Uluslararası Su Yolları ile ilgili 7.50 Operasyonel Politikasını harekete geçirmemektedir; zira önerilen 
faaliyetler bu tür su yolları üzerinde herhangi bir etkiye yol açmayacaktır.  
Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ) ulusal Ekonomik ve Sosyal Değerlendirme (ESD) 
çerçevesinin ve Dünya Bankası ÇSS’lerinin bir değerlendirmesini yapmakta ve ulusal mevzuat ile 
Dünya Bankası ÇSS’leri arasında mevcut olan açıkları belirlemektedir. Bu açıkları kapatmaya yönelik 
ilgili tedbirler belirtilmiş olup, projenin uygulanması esnasında bunlar takip edilecektir. 
 
Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesinin Kapsamı. Belirlenen riskleri ve etkileri ele almak için Tarım 
ve Orman Bakanlığı ulusal kanun ve yönetmeliklere, Dünya Bankasının ÇSS’lerine, Dünya Bankası 
Grubunun Çevre, Sağlık ve Güvenlik (DBG ÇSG) ile ilgili sektöre özel (mevcutsa) İlkelerine ve İyi 
Uluslararası Sanayi Uygulamalarına (İUSU) dayalı bir Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ) 
hazırlamıştır. ÇSYÇ aşağıdaki hususları içermektedir: (a) ülkenin ve önerilen faaliyetlerin çoğunun 
uygulanacağı bölgelerin temel analizi; (b) ulusal kanun ve yönetmeliklerin hükümleri ve DB’nin ÇSD ile 
ilgili yönlendirici belgelerinin ve Çevresel ve Sosyal Standartların temel gereklilikleri de dâhil, Çevresel 
ve Sosyal Değerlendirme (ÇSD) için düzenleyici çerçeve; (c) önerilen proje faaliyetleri ve yatırımları; 
(d) önerilen faaliyetler için uygunluk ve tarama kriterleri (belli dışlama kriterleri ile birlikte); (e) 
hafifletme ve yönetim prosedürleri de dâhil, potansiyel Ç&S risk ve etkilerinin ve jenerik hafifletme 
tedbirlerinin değerlendirmeleri; (f) Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi yapmak için (ÇSED) kılavuz 
ilkeler ve prosedürler; (g) bazı sera alt-projeleri önemli miktarda su tüketebildiği için, su dengesinin 
hazırlanmasına ilişkin gereklilikler ve buna ne zaman ihtiyaç duyulacağına dair açık kriterler; (h) ÇSYP 
alt-projesinin ve ÇSYP Kontrol Listelerinin ana hatları (mevcut seraların ve diğer küçük ölçekli 
inşaatların modernizasyonu ile ilgili faaliyetler ve rehabilitasyon faaliyetleri için); (j) seraların 
işletilmesi esnasında pestisitlerin ve gübrelerin satın alınması, taşınması, depolanması, kullanımı, 
elleçlenmesi ve imha edilmesi ile ilgili gereklilikler;  (i) zararlı yönetimi açısından gereklilikler ve 
entegre bir Zararlı Yönetim Planı için bir şablon; (k) alt-proje izleme planları ile ilgili gereklilikler; (l) 
sahaya özel ÇSYP’lerin ve ÇSYP Kontrol Listelerinin uygulanmasına ilişkin sorumluluklar; (m) birçok 
önemli konuda (seraların işletilmesinde su ve enerji verimliliği, zararlı kontrolü ve güvenliği, İş Sağlığı 
ve Güvenliği (İSG) ile ilgili hususlar, gübre yönetimi vb.) bilginin yaygınlaştırılması ve kapasite 
geliştirme faaliyetlerine ilişkin özel bir programın ana hatları; ve (n) ÇSYÇ’nin uygulanması ile ilgili 
düzenlemeler ve Proje Koordinasyon Birimi (PKB), Proje Uygulama Birimleri (PUB) ve diğer ilgili 
taraflara yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri. Ayrıca, ulusal yönlendirici ilkelere ve “İnşaat 
projelerinde Covid-19 ile ilgili mülahazalar” başlıklı DB Notuna uygun olarak, ÇSYÇ Covid-19 risklerini 
ele almaya yönelik gerekli eylemleri içermektedir. Yatırımlar ve bunların yeri ile ilgili bilgiler son halini 
aldıktan, tamamlandıktan ve ihale belgelerinden oluşan dosyanın tamamlanması öncesinde kamuya 
açıklandıktan sonra, sahaya özel Ç&S araçları (Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi; Çevresel ve 
Sosyal Yönetim Planları; Yeniden Yerleşim Eylem Planları) ilk Ç&S değerlendirmeleri esas alınarak 
hazırlanacaktır.  
 
ÇSYÇ alt projeye özel ÇSED /ÇSYP’lerin ihale belgelerinin ve inşaat sözleşmelerinin bir parçası 
olacağını belirtmektedir. Müteahhitler ÇSED ve ÇSYP’lerin uygulanmasından sorumlu olacak ve TOB 
(PKB ve PUB’ler vasıtasıyla) tüm belgelerin gözden geçirilip onaylanmasından ve her bir 
ÇSED/ÇSYP’nin kalitesinden sorumlu olacaktır. TOB ayrıca Ç&S belgelerinin uygulanmasını izlemekle 
yükümlü olacak ve uygulamanın durumunu Bankaya raporlayacaktır.  
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ÇSYÇ ayrıca ulusal kanun ve Çevresel ve Sosyal Çerçeve (ÇSÇ) arasındaki boşluklara odaklanmak 

suretiyle proje ile ilgili temel sosyal alanlarda konu ile ilgili sosyal riskleri, yasal ve kurumsal altyapıyı 

belirlemiş olup, riskin seviyesi ile orantılı şekilde bunların uygulanması için hafifletme tedbirlerini, 

rolleri ve sorumlulukları ana hatlarıyla belirtmektedir. Bu kapsamda, ÇSYÇ aşağıdaki hususlarla ilgili 

risklere, mevzuata ve uygulamalara dair genel bir açıklama sunmaktadır: Çalışma hakları ve güvenlik 

(ÇSS2 ile tutarlı), arazi istimlâkı, arazi kullanımı üzerindeki kısıtlamalar ve gönülsüz yeniden yerleşim 

(ÇSS5 ile tutarlı), toplum sağlığı ve güvenliği (ÇSS4 ile tutarlı), finansal aracıların çevresel ve sosyal 

taahhütleri (ÇSS9 ile tutarlı) ve paydaş katılımı (ÇSS10 ile tutalı). ÇSYÇ ayrıca bu proje ile ilgili olarak 

dezavantajlı ve savunmasız grupları belirtmekte ve bu gruplara orantısız zarar verilmemesini ve 

bunların proje faydalarına eşit ölçüde erişebilmesini sağlamak için proje kapsamında uygulanacak 

farklılaştırılmış tedbirleri vurgulamaktadır.  

 

Yeniden Yerleşim Çerçevesi, Paydaş Katılım Planı ve İşgücü Yönetim Prosedürleri. Projenin ve 
önerilen bileşenlerin potansiyel sosyal riskleri ve etkileri dikkate alındığında, ilgili ÇSS’lere (ÇSS1, 
ÇSS2, ÇSS5 ve ÇSS10) uygun olarak bir Paydaş Katılım Planı (PKP), bir Yeniden Yerleşim Çerçevesi 
(YYÇ)  ve İşgücü Yönetim Prosedürleri (İYP) hazırlanmış olup, bunlar bu ÇSYÇ’nin ayrılmaz bir parçasını 
oluşturmaktadır. PKP projeden etkilenecek ve/veya proje ile ilgili paydaşları; paydaşlarla istişare etme 
ve onların katılımını sağlama yöntemlerini, TOB’ye bağlı olarak PUB’ler ve PKB tarafından yapılacak 
zamanlamayı ve diğer düzenlemeleri belirlemektedir. Yeniden Yerleşim Çerçevesi (YYÇ) arazi 
istimlâkını ve yeniden yerleşim sürecini yönetecek politikaları, yasal çerçeveyi, ilkeleri, prosedürleri ve 
kurumsal düzenlemeleri ortaya koymakta; ayrıca Projeden Etkilenen Kişilerin (PEK) belirlenmesinde 
kullanılan uygunluk kriterlerini ve bunların haklarını tanımlamaktadır.  İYP işgücü ve çalışma şartları 
ile ilgili potansiyel riskleri ve etkileri tanımlamakta; DB ÇSS2’ye uygunluk sağlamak için gerekli 
hafifletme tedbirlerini ve stratejileri açıklamakta ve uygulama ile ilgili düzenlemeleri, izleme ve 
raporlama araçlarını, göstergeleri ve işçilere ilişkin şikâyet mekanizmasını ortaya koymaktadır. 
 
Uygulamaya Yönelik Kurumsal Düzenleme. Yönetim ve koordinasyon da dâhil, projenin uygulanması 

ile ilgili genel sorumluluk Proje Uygulama Birimleri (PUB’ler) vasıtasıyla Tarım ve Orman Bakanlığına 

(TOB) ait olacaktır. Projenin genelinin koordinasyonundan sorumlu olan bir Proje Koordinasyon Birimi 

(PKB) kurulacaktır. PKB’nin yeri, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde (ABDGM) olacaktır. PKB’nin 

işlevleri, bu projeyi yöneten Bakan Yardımcısı tarafından denetlenecektir. TOB Merkez Bankası 

nezdinde Proje için Belirlenen Hesabı yönetecek ve PKB vasıtasıyla Dünya Bankasına proje ile ilgili 

genel raporlamayı yapmakla yükümlü olacaktır. Spesifik alt-bileşenlerin yönetiminden sorumlu her bir 

Genel Müdürlük altında Proje Uygulama Birimleri (PUB’ler)kurulacaktır: ; alt bileşen 1.1., 3.2 ve 3.3b 

için TRGM; alt-bileşen 1.2 için BTGM, alt-bileşen 2 için GKGM, alt-bileşen 3.1 için BÜGEM, alt-bileşen 

3.3a için HAYGEM ve alt-bileşen 3.4 için TAGEM. Şayet proje alt-bileşenlerinin uygulanması açısından 

ilgili Genel Müdürlük altında birden fazla daire başkanlığı sorumlu ise, her bir daire başkanlığında 

irtibat kişileri atanacak; bu irtibat kişileri doğrudan Genel Müdür Yardımcısına rapor verecek ve 

uygulamayı PUB koordinatörü ile yakın çalışmak suretiyle koordine edecektir. İrtibat kişisi olarak 

atanan personel aynı zamanda ilgili alt-bileşenin faaliyetlerini takip etmekle yükümlü olacak ve PUB 

personeli olarak kabul edilecektir. Günlük proje yönetimi, koordinasyonu ve gözetimi ile ilgili 

sorumluluk bir PKB’ye verilecek ve bu birim Genel Müdürlüğe özel Proje Uygulama Birimleri (PUB’ler) 

ile uyum halinde çalışacaktır.  

Daha üst seviyede etkin bir koordinasyon sağlamak ve stratejik tavsiye vermek için bir Proje 
Yönlendirme Komitesi (PYK) kurulacaktır. İlgili Genel Müdürlüklerin (TRGM, BÜGEM, HAYGEM, 
GKGM, TAGEM, BTGM ve ABDGM) Genel Müdür Yardımcıları, Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) 
temsilcileri ve Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) temsilcileri de dâhil, alt-bileşenlerin uygulanmasını 
yöneten Genel Müdürlüklerin (GM) üst düzey yöneticileri PYK’ya katılacaktır. PYK TOB Bakan 
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Yardımcısının (TRGM, BUGEM, GKGM ve HAYGEM’in altında çalıştığı) başkanlığında toplanacak ve 
PKB Sekreterya görevini yürütecektir. 

Teknik Koordinasyon Komitesi (TKK) düzenli olarak yakın proje koordinasyonunu sağlamak için 

kurulacak; PKB Müdürü başkanlığında her bir alt-bileşen için atanan irtibat kişileri ile PUB’ler 

seviyesinde konu ile ilgili personel komiteye katılım sağlayacaktır. Komite üyeleri izleme ve 

değerlendirme (İ&D) sonuçlarına dayalı olarak projenin ilerlemesini gözden geçirmek için periyodik 

olarak toplanacak ve uygulama ile ilgili teknik ve idari hususları gözden geçirecektir. Projenin 

uygulanmasında doğrudan sorumluluğu olmayan ancak projenin bazı faaliyetlerinin ya da proje 

kapsamında üretilen bilgilerin doğrudan faydalanıcısı olan daire başkanlıklarının katılımı da dâhil, 

TOB’nin daire başkanlıkları arasında güçlü bir işbirliğine ihtiyaç duyulan spesifik konularda Geçici 

Teknik Komiteler kurulacaktır. Bu geçici teknik komiteler ihtiyaca göre belirli bir zaman dilimi için 

kurulabilir ve esnek bir çerçeve kapsamında çalışacaktır. Veri toplama, raporlama ve değerlendirmeye 

ilişkin ölçüm yaklaşımları ve stratejiler de dâhil olmak üzere, projenin genel İ&D stratejisini daha da 

geliştirmek ve izlenmesini koordine etmek için, İzleme & Değerlendirme yapmak üzere daimi bir 

teknik çalışma grubu kurulacaktır. Her bir Genel Müdürlük izleme ve değerlendirme boyutlarından 

sorumlu bir irtibat kişisi atayacak (kendi bünyesinde çalışan veya dışardan işe alınan) ve söz konusu 

kişi bu çalışma grubuna atanacaktır. 

Her bir alt-bileşen altındaki faaliyetler, TOB genel merkezinde ilgili Genel Müdürlüklere bağlı Bölge 

Müdürlükleri (BM), Saha Görevlileri (SG) veya Araştırma Enstitüleri/Bölgesel Laboratuvarlar (TAGEM 

ve GKGM faaliyetleri için) ile yakın koordinasyon halinde uygulanacaktır. 

Tarım ve Orman Bakanlığı projeyi Banka tarafından onaylanmış bir Proje Faaliyetleri El Kitabına dayalı 

olarak uygulayacaktır. Her sene, proje bileşenlerini ve alt-bileşenlerini uygulamakla sorumlu Genel 

Müdürlükler ile yakın koordinasyon halinde PKB tarafından bir Proje Yıllık Çalışma Planı ve Bütçesi 

(PYÇPB) hazırlanacak, konsolide edilecek, nihai halini alacak ve yıllık proje toplantıları esnasında 

gözden geçirilecektir. Yorum almak ve bilgilendirmek yapmak amacıyla Dünya Bankasına ve Proje 

Yönlendirme Komitesine gelişmiş bir taslak gönderilecektir. Onaylandıktan sonra, TOB kendi ilgili Yıllık 

Çalışma Planını ve Bütçesini Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile birlikte kendi Yıllık Yatırım Programına ve 

projenin satın alma planına dâhil edecektir. Yıllık Çalışma Planı ve Bütçenin hazırlanması, gözden 

geçirilmesi ve onaylanması ile ilgili detaylı süreç ayrıca Proje Faaliyetleri El Kitabında belirtilecektir.  

Dünya Bankası kendi prosedürleri, standartları ve gerekliliklerine uygun olarak projenin 

uygulanmasını destekleyecektir. Spesifik yatırımların ve fizibilite araştırmalarının ve/veya planlama 

raporlarının, mühendislik tasarımının, ihale dosyalarının ve Ç&S araçlarının gözden geçirilmesi de 

dâhil, Banka ekibi teknik açıdan gerekli özeni gösterecektir. Banka ekibi tarafından sağlanan uygulama 

desteğinin projenin ilk iki faaliyet yılında daha yoğun olacağı beklenmektedir. En azından yılda iki kez 

yerine getirilecek proje uygulama desteği görevlerinin bir parçası olarak, Proje Raporları Dünya 

Bankası tarafından düzenli şekilde gözden geçirilecektir. 

Şikâyet mekanizması. Ulusal seviyedeki mevcut şikâyet mekanizmalarının (CİMER ve TİMER) yanı 

sıra, proje çalışanlarının ve dışsal paydaşlarının kendi öneri ve şikâyetlerini PUB’ye iletmelerine ve 

PUB’nin bu öneri ve şikâyetleri almasına, değerlendirmesine, bunlara cevap vermesine ve bunları 

karara bağlamasına izin vermek için bu çalışanlara ve paydaşlara özel olarak tasarlanmış, projenin 

kendisine ait, projeye özel şikâyet mekanizmaları olacaktır. 
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1. Giriş 

1.1. Ülke Bazındaki Durum 
Türkiye orta-yüksek gelir grubuna ait, büyük, güçlü bir kapsayıcı büyümenin kaydedildiği bir ülke; 

ancak son şoklar 2000’li yılların başından bu yana elde edilen ekonomik ve sosyal kazançları tehdit 

etmektedir. Son yirmi yılda, Türkiye çarpıcı şekilde şehirleşmiş, dış ticaret ve finansta dışa açılmış, 

güçlü makroekonomik ve mali politika çerçevelerini muhafaza etmiş ve pek çok kanun ve 

yönetmeliğini Avrupa Birliği (AB) standartları ile uyumlu halde getirmiştir. Yoksulluk önemli ölçüde 

azalmış ve diğer refah ölçütleri (beklenen yaşam süresi, reşitlerin okuryazarlık oranı, okula kayıt olma 

ve su ve sıhhi tesisat gibi kamu hizmetlerine erişim) de iyileşmiştir. Türkiye’nin son on yılda yaklaşık 

3.6 milyon Suriyeli sığınmacı akınına verdiği örnek niteliğindeki cevap diğer ülkeler için bir model 

niteliğindedir. Ancak son yıllarda, durgun verimlilik, artan bir cari açık ve dış ticaret ağırlıklı artan bir 

borç stoku hızlı büyümeye eşlik etmiştir. Başarısız darbe girişimi sonrası ekonomiyi canlandırmaya 

yönelik politikalar 2016 yılında ekonominin aşırı ısınmasına, iki haneli enflasyona ve önemli bir cari 

açığa yol açmıştır. Global ekonomik şartların sıkılaşması ve gergin uluslararası ilişkilerle birlikte, 2018 

yılı ortalarında bu sorunların ve diğer ekonomik zafiyetlerin kümülatif etkileri doruk bir noktaya 

ulaşmıştır. Bu olaylar Türk lirasında bir çöküşü ve Türkiye ekonomisinde bir gerilemeyi tetiklemiştir. 

Harcamalar azalmış, enflasyon aniden artmış ve şirketler kesimi yükselmiş bir borç yükü altında 

mücadele etmiştir. 2018 yılı Ocak ayından 2020 yılı Ocak ayına kadar yaklaşık bir milyon kişi işten 

çıkarılmış ve işsizlik %10’dan %13.8’e yükselmiştir. Kişi başı gayrı safi yurt içi hasıla (GSYİH) 2013 

yılında 12,500 ABD Doları gibi yüksek bir seviyeden 2018 yılında 9,000 ABD Doları seviyesine inmiş ve 

yoksulluktaki azalma açısından kaydedilen ilerleme durmuştur. 

COVID-19 krizi diğer bir ekonomik şoka yol açmış ve 2019 yılı sonlarında başlayan ekonomik 

düzelmeye zarar vermiştir. Bankaların ve şirketlerin döviz cinsinden borçlarını azaltmaları ve özel 

sektör kredilerinin tekrar büyümeye başlaması ve talebin tekrar iyileşmeye başlaması ile birlikte, 

2018 yılı sonlarından itibaren 2019 yılı boyunca ulusal ekonomide önemli düzenlemeler 

kaydedilmiştir. Ne var ki, 2020 yılının başlarında COVİD-19 pandemisinin etkisini göstermesi ile 

birlikte 2019 yılının 4. çeyreğinde yaşanan iyileşme süreci kısa sürmüştür. 2020 yılının ekonomik 

görünümü hızla kötüye gitmiş ve reel büyüme keskin bir şekilde % -5 azalmıştır. Hükümet kredi 

kanallarını açarak, gevşek para politikası izleyerek ve kredi genişlemesini teşvik etmeye yönelik diğer 

düzenleyici tedbirler alarak kapsamlı bir ekonomik teşvik programı ile COVİD-19’a süratle cevap 

vermiştir. Teşvik programı, 2020 yılının sonunda ekonomik faaliyette önemli bir artışa yol açmış ve bu 

artış söz konusu yılın başlarında kaydedilen düşüşü telafi etmenin de ötesine geçmiştir. Yıl genelinde 

reel ekonomik faaliyet 2019 yılından %1.8 daha yüksek olmuş; Çin hariç tutulduğunda Türkiye tüm 

G20 ülkeleri arasında en hızlı büyümeyi sergilemiştir. İlk pandemi dalgasını takip eden yeniden açılma 

da Türkiye’nin ekonomik toparlanmasında bir rol oynamıştır. Ancak, pandemi esnasında güçlü bir 

ekonomik iyileşme sağlayan politika çerçeveleri, artan fiyat enflasyonu, para biriminin değer 

kaybetmesi, büyük cari açık ve dış rezervlerin tükenmesi de dâhil, makroekonomik riskleri de 

yükseltti. 

2018 yılındaki ekonomik kriz ve COVİD-19’un baş göstermesi nedeniyle ekonomik ve sosyal 

dengesizliklerin artması, güçlü ekonomik iyileşmeye ve gelecek yıllara dair olumlu projeksiyonlara 

gölge düşürmektedir. 2020 yılının başlarında kaydedilen alışılmadık ölçüde düşük büyümeden sonra, 

2021 yılında yıllık büyümenin %5.81 seviyesinde olması beklenmektedir. Yatırım ve tüketimin daha 

istikrarlı bir büyümeye yeniden kavuşması ile birlikte, 2022 yılında ekonomik büyümenin %3.2 

seviyesinde devam etmesi öngörülmektedir. 2018 yılındaki ekonomik kriz ve COVİD-19’un baş 

                                                           
1
 2021 ve 2022 yıllarına ait büyüme projeksiyonları Uluslararası Para Fonunun (IMF) Temmuz 2021 tarihli Dünya Ekonomik 

Görünüm Raporundan alınmıştır. 



 

22 

 

göstermesi nedeniyle artan ekonomik ve sosyal dengesizlikler, bu cesaret verici beklentilere gölge 

düşürmektedir. Türkiye ekonomisinde yaklaşık 3.4 milyon kişi işten çıkartılmıştır ve bunların büyük 

kısmı niteliksiz, kayıt dışı, genç ve kadın çalışanlardır. Tek başına pandemi, 2018 yılından bu yana 

yaşanan iş kayıplarının dörtte üçünden sorumludur (2.6 milyon iş veya istihdamın %9.2’si). 2020 

yılının sonunda işgücü piyasasında yaşanan genel toparlanma iyiydi ancak asimetrikti ve daha az 

nitelikli, kayıt dışı, genç ve kadın çalışanların oluşturduğu birçok kişiyi baypas etti. Türkiye’nin gelir 

seviyeleri ve beşeri sermayesi dikkate alındığında, işsizliğin hali hazırda gençler arasında çok daha 

yüksek olduğu ve kadın işgücünün katılımının beklenenden çok daha düşük olduğu işgücü piyasasında 

asimetrik toparlanma dengesizlikleri daha da ağırlaştırmıştır. Pandemi ayrıca 2019 yılında %10.2 olan 

yoksulluk oranının 2020 yılında tahminen %12.2’ye yükselmesine yol açmıştır. 

Türkiye’nin ekonomik büyüme beklentileri değerlendirilirken, ülkenin verimliliği sürdürülebilir şekilde 

artırma ve iklim risklerinden kaynaklanan kırılganlığı azaltma yönündeki uzun vadeli mücadelesi de 

dikkate alınmalıdır. Verimlilikteki artış son yıllarda genel büyümeye daha az katkı yapmıştır. Bunun 

sonucu olarak, potansiyel üretim – faktör girdileri tam kullanıldığında ekonominin üretebileceği 

değer-yatay bir seyir almıştır. Türkiye mevcut girdileri ile daha fazla miktarda ve daha iyi üretim 

yapamadıkça, işgücü dâhil bu girdilerden elde edilen gelir durgun bir seviyede kalacaktır. Hızlı 

demografik büyüme, şehirleşme ve sanayileşme doğal kaynaklar ve çevre üzerinde ağır bir baskı 

oluşturdukça, ekonomi artan sürdürülebilirlik açıkları ile de mücadele etmektedir. Artan yıllık 

ortalama sıcaklıklar ve yağış kalıplarındaki değişiklikler de dâhil, iklim değişikliğinin etkileri, 

Türkiye’nin doğal afetlere daha çok maruz kalmasına yol açmıştır. Şimdi ülkede daha sık şiddetli yağış, 

seller, sıcak dalgaları ve kuraklıklar meydana gelmektedir. Azalan yüzey suyu rezervi ile birlikte, 

Türkiye hali hazırda su sıkıntısı çeken bir ülke olarak değerlendirilmektedir. On yıldan kısa bir süre 

içerisinde -2030 yılında- su kıtlığı yaşanan bir ülke olması muhtemeldir.  

Ülke ekonomisi COVİD-19’un etkilerinden kurtuldukça, hızla daha dirençli, sürdürülebilir ve kapsayıcı 

bir büyüme patikasına girme fırsatına sahiptir. Pandemi sonucunda iklim değişikliği, hassas 

ekosistemler, ekonomik büyüme ve insan sağlığı arasındaki bağlantılarla ilgili derin bir bilinç 

oluşmuştur. Pandemi sonrası ekonomik büyümeyi, toparlanmayı ve istihdamı desteklemek yönünde 

baskılar yoğunlaşırken,  

Türkiye iklimden kaynaklanan afetlere karşı kırılganlığını azaltabilecek, doğal kaynaklarının 

tükenmesini engelleyebilecek ve ekonomik büyüme beklentilerini zayıflatabilecek stratejilere 

dayanmak suretiyle gelecekteki afetler ve şoklar açısından ülke şartlarını daha dirençli hale getirme 

fırsatına sahiptir. Global piyasalar (Türkiye’nin en temel ticari partneri AB de dâhil) karbon tüketimini 

azaltma yönünde adımlar atarken, Türkiye çevre dostu bir toparlanmayı teşvik etmek ve çevre dostu 

bir dönüşümü başlatmak suretiyle rekabetçi bir avantajı muhafaza edebilir. Tarım-gıda sektörü iklim 

dostu akıllı, rekabetçi ve dirençli bir büyümeyi teşvik eden çevre dostu bir canlanma stratejisinde çok 

önemli bir role sahip olacaktır. 

1.2. Sektörel ve Kurumsal Bazdaki Durum 
Türkiye, ekonomisine önemli bir katkı yapan geniş bir tarım ve gıda sektörü oluşturmak için kendi 

doğal sermayesinin sağladığı avantajdan faydalanmıştır. 2014 yılında, doğal sermaye Türkiye’nin 

ulusal refahının dörtte birinden fazlasını temsil ediyordu ve tarla ve otlakların payı bu doğal 

sermayenin %90’ına erişiyordu. Ortalamada, bu toprağın kullanımı diğer akran ülkelerle 

kıyaslandığında Türkiye için çok daha fazla refah üretmektedir. Türkiye en üst seviyedeki 10 global 

tarım-gıda üreticisi arasında yer almaktadır ve buğday, pamuk, fındık ve diğer yüksek değere sahip 

mahsullerde önemli bir global üretici konumundadır. Türkiye 190’ı aşkın ülkeye yaklaşık 1,800 tarım 
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ürünü ihraç etmektedir.2 2020 yılında tarım gıda sektörü GSYİH’ye %6.6 oranında katkı yapmıştır ve 

Türkiye’nin işgücünün yaklaşık %18’ini istihdam etmektedir. 

İç ve dış piyasada yükselen talep, Türkiye’nin tarım-gıda sektöründeki genişlemeyi artırmıştır. 2010–

19 döneminde, reel tarımsal GSYİH yıllık %2.7 oranında büyümüştür; ki bu genel ekonomideki 

seviyenin altında kalmaktadır (%5.38). Ancak bu büyüme, 2000-09 dönemi boyunca gerçekleşen %1.9 

seviyesindeki sönük büyümeye göre önemli bir iyileşmeyi temsil etmektedir. Son zamanlarda, 

resesyon dolayısıyla 2018 yılının sonlarında önemli ölçüde azalan genel GSYİH’den (%1.8) daha hızlı 

büyümüştür (%2.5). Son tahminler, 2020 yılında sektörün genel ekonomiden (%1.8) daha da yüksek 

oranda (%4.8) büyüdüğünü öne sürmektedir.3 Bir yandan tarım-gıda ürünlerine artan iç talep ve diğer 

yandan meyve, sebze, balık ve hayvansal ürünler (süt ürünleri, kümes hayvanlarının eti ve kırmızı et) 

gibi protein ve besin seviyesi daha yüksek gıdaların yanı sıra bazı daha az besleyici gıdaların lehinde 

değişen tüketim kalıpları, sektörün genişlemesine ivme kazandırmıştır. Artan dış talep de sektörün 

genişlemesine hız katmıştır. 2000 yılında 3.6 milyar ABD$ seviyesinde olan tarım-gıda ürünleri ihracatı 

2020 yılında 20.7 milyar ABD$ seviyesine yükselmiş ve ulusal ihracatın %10-11’ini teşkil etmiştir.  AB 

ülkeleri ile gümrük birliğine girmek ve 27 ülke ile serbest ticaret anlaşmaları yapmak suretiyle, Türkiye 

önemli bir tarım-gıda ürünü grubunda (büyük ölçüde meyve, sebze ve kabuklu yemiş) dünya çapında 

geniş bir destinasyon yelpazesine ihracat yapan lider bir ihracatçı durumuna gelmiştir.  

Türkiye’nin makro bölgelerinde tarımsal performans çok karma bir görüntü sergilemiştir. 2004 ila 

2019 yılları arasında, Orta, Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde tarımsal büyüme %4’ü aşarak 

çok dinamik olmuştur. Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki illerin Türkiye’de yüksek fakirlik 

oranlarına sahip oldukları dikkate alındığında, bu husus önemlidir. Tarımsal büyüme Ege (%2.77) ve 

Karadeniz (%2.2) Bölgelerinde vasat seviyedeyken, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinde büyüme %2’nin 

altında gerçekleşmiştir. Bu vasat seviyeler kaygı vericidir; zira bu bölgeler bir arada ulusal tarım 

istihdamının yaklaşık %65’ini sağlamaktadır (Eğe Bölgesi %16.2, Karadeniz Bölgesi %22, Marmara 

Bölgesi %14 ve Akdeniz Bölgesi %13) ve önemli ihracat merkezleridir.  

Bu karma performansın bir nedeni, tarım-gıda sektörünün düşük verimlilik dolayısıyla belirli bir süre 

sınırlanmış olmasıdır. Toplu seviyede değerlendirildiğinde sektör son yirmi yıl boyunca yılda ortalama 

%2.48 büyümüştür; ancak bu büyüme çok dönemsel olmuştur ve çoğu zaman ekonomi genelinde 

kaydedilen büyümenin altında kalmıştır. Toplam faktör verimliliği (TFV) ile ilgili veriler 2012 ila 2016 

yılları arasında TFV’deki büyümenin yavaşlamakla kalmayıp negatife döndüğünü (%-0.4), girdi 

kullanım endeksinin (toprak, işgücü, makine vb.) ise daha hızlı büyüdüğünü (%1.3) göstermektedir. 

Tarımsal üretimdeki büyüme temel olarak girdi birimi başına tarımsal üretimdeki artıştan 

kaynaklanmış; kaynak kullanımındaki verimlik ve teknolojiyi benimseme açısından kaydedilen 

gelişmeler çok daha az rol oynamıştır. OECD4 tarafından yapılan bir analiz, birincil üretim 

faktörlerinde (emek, toprak, canlı hayvan ve makine) ve ara girdilerin (gübre, pestisit vb.) 

kullanımında kaydedilen büyümenin 2007 ila 2016 yılları arasında Türkiye’de üretimde gerçekleşen 

büyümenin %75’ini teşkil ettiğini ortaya koymaktadır. Bu durum söz konusu büyümenin yalnızca 

%25’inin TFV’den kaynaklandığına işaret etmektedir. Enerji kullanımı da dâhil, sektör önemli girdi 

maliyetleri ile karşı karşıyadır (ki bu da çiftliklerin kârlılığına zarar vermektedir). Ayrıca girdilerin yanlış 

kullanımı maliyetleri artırmakta ve dolaylı olarak verimliliği düşürerek önemli çevresel zorlukları da 

beraberinde getirmektedir. Hektar başına üretimdeki kazançlar (getiriler) özellikle hububat, meyve ve 

sığır eti üretiminde güçlü olmuştur; ancak bunlar ağaç yemişleri, bakliyatlar ve süt ürünleri gibi temel 

                                                           
2
 Switzerland Global Enterprise. 2018. https://www.s-ge.com/en/article/global-opportunities/20211-c5-food-turkey-market-

overview 
3
 TÜİK Rapor No. 37180 01, Mart 2021. 

4
 ABD Tarım Bakanlığı TFV veri tabanı. 
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ürünlerde/faaliyetler azalan getirilerle dengelenmiştir. Getiriler aynı zamanda istikrarlı olmaktan 

ziyade değişken bir seyir izleme eğilimindedir ve çoğu zaman ani yükseliş ve düşüş dönemleri 

yaşamaktadır (özellikle sebzelerde). Üretimdeki bu dönemsel yapı çiftçilerin gelirlerinde yüksek bir 

belirsizliğe yol açmakta, bu da üretimi istikrara kavuşturup verimliliği iyileştirmeye yönelik teknoloji 

yatırımları açısından cesaret kırıcı olmaktadır. 

Düşük tarımsal verimlilik Türkiye’de süregelen enflasyonu ve gıda fiyatlarındaki değişkenliği kısmen 

açıklayabilir. Yüksek gıda fiyatları enflasyonu ve değişkenliği, özellikle gıdanın harcamalardaki payının 

%29 olduğu yoksul hane halkında refah açısından ciddi sonuçlar doğurmaktadır. İşlenmemiş gıdalar, 

özellikle taze sebze ve meyve, son zamanlarda COVİD-19 pandemisi nedeniyle ağırlaşan gıda fiyatları 

enflasyonunu artırmaktadır (yakın zamanda sığır eti bu konudaki en temel faktör haline gelmiş olsa 

da). Gıda fiyatları enflasyonu artmış ve zaman içerisinde fiyatlar daha değişken hale gelmiştir. Dünya 

Bankasının5 yakın tarihte Türkiye’de gıda fiyatları enflasyonu konusunda yaptığı bir analiz arazi 

verimliliği ile gıda fiyatları enflasyonu arasındaki güçlü bağlantıyı vurgulamaktadır; arazi verimliliğinin 

daha yüksek olduğu illerde gıda fiyatları enflasyonu daha düşük olmuştur. Ayrıca, fiyatların zaman 

içerisinde sergilediği değişkenliğin ve mekânsal dağılımının da yansıttığı gibi, analiz düşük piyasa 

entegrasyonu seviyelerinin Türkiye’deki gıda fiyatları enflasyonunun sebeplerinden bir tanesi olduğu 

sonucuna varmaktadır.  

Tarımın iklim değişikliğine olan hassasiyeti Türkiye’de gıda fiyatları üzerindeki baskıları ve gıda 

güvenliğine ilişkin genel kaygıları ağırlaştırabilir. Türkiye Devlet Meteoroloji İşlerinden (TDMİ) alınan 

ve on yıllık dönemleri kapsayan veriler başta kasırgalar ve ağır yağışlar olmak üzere şiddetli iklim 

olaylarında yaşanan artışı teyit etmektedir. İklim değiştikçe bu türden olayların daha sıklıkla meydana 

geleceği öngörülmektedir.6 İklim değişikliğinin yüzey suyunun mevcudiyetini azaltacağı, taşkınların 

şiddetini ve sıklığını arttıracağı ve kuru mevsimlerin ve kuraklıkların süresini uzatacağı da 

öngörülmektedir. 81 bölgede 35 ürün üzerinden yapılan bir analiz, iklim değişikliğinin etkilerinin 2030 

ortalarına kadar hafif olacağını, sonradan daha şiddetli hale geleceğini öne sürmektedir. Genel gıda 

güvenliği ortamı açısından. Global Gıda Güvenliği Endeksi (GGGİ) Türkiye’yi 113 ülke arasında 47. 

sıraya koymaktadır. İndeks kategorilerinin daha ayrıntılı şekilde incelenmesi, Türkiye için en önemli 

risklerin kuraklıklara maruz kalma ve fırtınaların şiddeti olduğunu göstermektedir. Yüksek kuraklık 

baskısı seviyesi ve yenilenebilir su arzındaki değişkenlik nedeniyle, tarım için suyun mevcudiyeti 

açısından, Türkiye kendi akran ülkelerinin en alt sırasında (ve genel GGGİ sıralamasında 77. sırada) yer 

almaktadır. Tarım sektörünün iklim direncini güçlendirmeye yönelik stratejilerin suya erişimi hem de 

bunun etkin kullanımını iyileştirmesine; ayrıca su kıtlığı çeken bölgelerde daha az suya ihtiyaç duyan 

mahsullere doğru ürün kalıplarını etkilemek için fırsatlar yakalamasına ve mahsul üretiminde su ve 

toprağı koruyan uygulamaları teşvik etmesine ihtiyaç vardır. 

Çölleşmeyi ve erozyonu hızlandırmak, verimlilik kayıplarına neden olmak vb. suretle iklim değişikliği 

topraklar/arazi üzerinde temel bir etkiye sahiptir; ve tersi düşünüldüğünde, topraklar önemli karbon 

yutakları olduğu için arazi kullanımında ve topraklarda meydana gelen değişiklikler iklim değişikliğini 

hızlandırabilir veya yavaşlatabilir. Toprak sağlığını korumak ve sürdürülebilir arazi yönetimi, global 

seviyede iklim değişikliğini hafifletmek açısından öncelikli stratejiler olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, 

sağlıklı topraklar verimlilikte iyileşmenin temelidir. Toprakların ve arazinin korunması ve uygun  

 

                                                           
5
 Dünya Bankası (2021), Türkiye’de Gıda Fiyatları Enflasyonunun Faktörleri (yayınlanmamış rapor). 

6
 Demircan ve diğerleri (2017). Türkiye için İklim Değişikliği Projeksiyonları: Üç Model ve İki Senaryo. Ocak 2017. Türkiye Su 
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şekilde kullanımı Türkiye’de temel bir öncelik olarak ortaya çıkmış; toprak ve arazi 

degradasyonundan, tarım arazilerinde devam eden parçalanmadan, arazilerin terk edilmesindeki 

artan eğilimlerden ve verimli tarımsal arazinin tarım dışı kullanımlar için dönüştürülmesinden 

kaynaklanan sorunları ele almak için önemli düzenleyici eylemler gerçekleştirilmiştir. 

İklim değişikliği ile bağlantılı olarak tarımın ve tarımla ilgili imalat faaliyetlerinin yayılması ve 

yoğunlaşması önemli çevresel baskılar da yaratmaktadır. Tarım-gıda sektörü arazi, su ve enerjinin 

büyük (ve verimsiz) bir kullanıcısı ve aynı zamanda büyük bir sera gazı (SG) salgılayıcısıdır. Sektörde 

verimliliğin artırılması çevresel açıdan önemli faydalar ve hafifletme fırsatlarını beraberinde 

getirebilir. Tarım-gıda sektöründe belirlenen temel çevresel sorunlar aşağıda yer almaktadır:  

a. Ekonominin kalanı ile kıyaslandığında, Türkiye’nin tarım sektörü nispeten karbon yoğundur; 

ve sektörün emisyonlardaki payı, GSYİH’daki payının iki katıdır. Türkiye’nin tarım sektöründen 

kaynaklanan toplam SG emisyonlarının 2019 yılında 68 milyon ton karbon diyoksit eşdeğeri 

(tCO2e) seviyesinde olduğu tahmin edilmiştir; ki bu da ülkenin toplam SG emisyonlarının 

%13.4’ünü temsil etmektedir.7 1990 yılındaki seviyeye referans olarak alındığında, Türk tarım 

sektöründe SG emisyonlarının yıllık hacmi yıllar içerisinde sürekli bir biçimde %47.7 oranında 

artmıştır. Tarım sektöründeki SG emisyonlarının en büyük kaynakları, sindirim süreçleri ve 

canlı hayvanlardan, ağırlıklı olarak büyükbaş hayvandan kaynaklanan gübredir.8 

b. Türkiye’de üretimin yüksek yoğunluğu dikkate alındığında, canlı hayvan üretimi de arazi 

degradasyonuna yol açmıştır. Örneğin, 2016 yılında koyun üretimi Türkiye’de 387 baş/km2 

seviyesindeyken, OECD ülkelerinin ortalaması 232 idi. 

c. Tarım, Türkiye’de çıkartılan tatlı suyun en büyük bölümünü kullanan sektördür (yaklaşık %90). 

Sulama düzenekleri çoğu zaman açık kanallardır ve verimsiz tarımsal sulama yöntemleri 

kullanılmaktadır.9 

d. Gübre ve pestisit kullanımı hızla artmaktadır.10 Bunların aşırı kullanımı, yanlış arazi yönetimi 

ile birlikte tarımsal kirlilik sorunlarına yol açmakta ve özellikle uygunsuz pestisit 

kullanımı/kalıntılarla bağlantılı olarak Avrupa Birliği (AB) gibi temel piyasalardan gıda 

güvenliği nedeniyle alınan bildirimler/reddedilen mallar nedeniyle giderek artan bir şekilde 

pazara giriş sorunları yaratmaktadır. 

e. Tedarik zincirlerinde yaşanan verimsizlikler yüksek gıda israfına ve kaybına yol açmaktadır. 

Tarımsal verimlilikte elde edilen kazançlar, kırsal gelir ve istihdam ve doğal kaynakların direnci 

açısından istikrarı tehdit eden bu artan iklimsel ve çevresel riskler karşısında, Türkiye kamunun daha 

güçlü sektörel yatırımları ile politikalara destek olmak suretiyle tarım-gıda sisteminde yeşil dönüşümü 

sürdürmek konusunda eşsiz bir fırsata sahiptir. Politika cephesinde, ulusal iklim değişikliği planlarının 

ve stratejilerinin bir parçası olarak tarım sektöründe iklim eylemine öncelik vermek ve ulusal kalkınma 

planlarını ve sektörel programlarını bu iklim değişikliği hedefleri ile uyumlu hale getirmek konusunda 

Türkiye önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Ancak, bu politikalarda vurgulanan eylemleri ileri taşımak 

için kamu yatırımlarının sağladığı desteği başka bir amaca uygun hale getirmek için fırsatlar vardır. 

Türkiye’de tarımsal destek büyük ölçüde fiyat desteğine (ki bu üreticilere sağlanan tahmini desteğin 

üçte ikisini oluşturmaktadır) ve değişken girdi sübvansiyonlarına odaklanmaktadır. Bu tür 

sübvansiyonlar en tahrif edici olanlardır. 2017-2019 döneminde tahmini genel hizmet destekleri 

(kamu hizmetleri) tüm tarımsal harcamaların ortalama %17’sine tekabül etmiştir. Bunun büyük 

                                                           
7
 Sera Gazı Emisyonu İstatistikleri 1990-2019. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=37196&dil=2. 

8
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bölümü (%75) sulama yatırımlarını desteklerken, tarımsal bilgi ve inovasyonu sistemine ayrılan kamu 

harcaması yalnızca ortalama %5 seviyesindedir. Buna karşılık tahmini genel hizmetlerin AB’de yarısı, 

Brezilya’da ise %92’si araştırma ve inovasyona ayrılmaktadır.  Pandemi sonrası toparlanma için 

sağlanan kamu desteği; verimlilik, iklim direnci ve sektördeki doğal sermayenin korunması açısından 

pek çok kazanç sağlayan yeni teknolojilere ve uygulamalara da vurgu yapmak suretiyle tarım-gıda 

sektörünü dönüştürüp gelecekteki afetler ve şoklar sonrasında ülke şartlarını daha dirençli hale 

getirmek için bir fırsat olarak kullanılabilirdi. İklim Dostu Akıllı Tarımdaki inovasyonlar, verimliliği 

iyileştirmek, kaynak kullanımında etkinliği sağlamak, tarımın iklim değişikliğine karşı hassasiyetini 

azaltmak ve potansiyel olarak nitelikli istihdam imkânları yaratmak açısından çok büyük ümitler vaat 

etmektedir. 

İklim dostu akıllı tarım teknolojileri ve uygulamaları, Türkiye’de tarım-gıda sektörünün sürdürülebilir 

ve rekabetçi dönüşümünü hızlandırabilir. Teknolojilerin ve inovasyonların yaygınlaştırılması, 

Türkiye’nin tarım-gıda sisteminin daha yüksek rekabet edebilirlik, sürdürülebilirlik ve iklim direnci 

seviyelerine doğru dönüşümünün sağlanmasında temel bir öneme sahiptir. Uluslararası Finans 

Kurumunun (UFK) son yaptığı yaklaşık tahminler, İklim Dostu Akıllı Tarım 

teknolojilerinin/yaklaşımlarının Avrupa’daki (Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Sırbistan) yükselen 

piyasalarda benimsenmesinin 79.4 milyar ABD Doları tutarında bir yatırım fırsatı temsil edebileceğini, 

istihdam yaratmak ve sera gazı emisyonlarını azaltmak açısından güçlü bir araç teşkil edebileceğini 

öne sürmektedir.11 Bu İklim Dostu Akıllı Tarım teknolojileri geleneksel koruma uygulamaları ve doğa 

bazlı çözümlerden (örneğin korumaya yönelik toprak işleme, ürün rotasyonu) akıllı ve hassas tarım, 

enerji tasarruflu teknolojiler ve atık geri dönüşüm teknolojileri gibi daha modern teknolojilere kadar 

uzanan bir yelpazeyi kapsamaktadır.  

İklim Dostu Akıllı Tarım cinsiyet eşitsizliklerini ele almaya, kırsal kesimde yaşayan gençleri çiftçiliğe 

yönlendirmeye ve iş alanları açmayı teşvik ederek ekonomik toparlanmayı güçlendirmeye katkıda 

bulunabilir. Kadınlar Türkiye’de, özellikle de kırsal alanlarda tarımsal işgücünün ayrılmaz bir 

parçasıdır; ancak girişimcilikleri ve istihdam fırsatları önünde bir dizi engel bulunmaktadır. 2020 

yılında, tarımda istihdam edilenlerin yaklaşık %40’ının (2019’daki %44 seviyesinden azalarak) kadın 

olduğu tahmin edilmektedir.  Toplam kadın işgücünde %23’lük bir paya sahip olan sektör, en çok 

kadın istihdam eden sektördür; ancak tarımda çalışan kadın işgücünün büyük bir kısmına ödeme 

yapılmamaktadır. Tarımın modernizasyonu kadınlar için daha iyi istihdam fırsatları sunmaktadır. Buna 

dair bir örnek, büyük ölçüde kadın işçiler istihdam eden ve daimi ve nispeten iyi ücretli işler sağlayan 

örtü altı yetiştiriciliğinin altyapısının yaygınlaşmasıdır. Aynı şey sağlıklı ve organik ürünlere artan talep 

açısından söylenebilir. Anekdotsal bilgiler, Türkiye’de artan sayıda kadının başarılı organik çiftlikler 

işlettiklerini öne sürmektedir. İklim değişikliğinin kadınları ve erkekleri farklı şekilde etkilediğini kabul 

ederek, İklim Dostu Akıllı Tarım uygulamaları ve teknolojiler cinsiyet ayrımını ele alacak ve iklim 

değişikliği ile bağlantılı riskleri azaltmak için tarım sektöründeki her türlü müdahaleden kadınların eşit 

seviyede faydalanmalarını sağlayacak bir şekilde teşvik edilebilir. Dijital tarım hakkında Dünya Bankası 

ve diğerleri tarafından yakın zamanda yapılan bir analiz, mobil yaklaşımlara ve mantıksal veri 

analizine dayalı çabaların Türk tarım sektörüne büyük ihtimalle yüksek etkiye sahip çözümler 

getireceğini öne sürmektedir. Özellikle mobil uygulamalar kadınların katılımını kolaylaştırabilir; zira 

Türkiye’de cinsiyet ve yaş gruplarının neredeyse tamamı cep telefonlarını kullanmaktadır; buna 

karşılık internet kullanımında cinsiyet ayrımının %16 seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir. Genç 

nüfus istihdamı da Türkiye’de ciddi ve artan bir problemdir. Türkiye İstatistik Kurumunun yakın 

zamanda yaptığı bir tahmine göre 15-24 yaşları arasındaki kişilerin yaklaşık %25’i işsizdir; bu yaş 
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grubu için fiili işsizliğin çok daha yüksek olduğu düşünülmektedir, zira resmi istatistikler iş aramaktan 

vazgeçen insanları dâhil etmemektedir. Ayrıca, kentler genç işsizlerle daha kalabalık hale gelirken, 

Türkiye’nin kırsal alanlarında ve dünyada diğer her yerde, tarım nüfusu yaşlanmaktadır. AB ve 

ABD’deki teknolojiye dayalı tarım programlarından elde edilen tecrübeler, dijital teknolojilerin yeni 

bir genç çiftçi neslini destekleme potansiyelini kanıtlamıştır.  

Türkiye’de mevcut dijital ve akıllı tarım teknolojileri yelpazesi her sene hızla gelişirken, yükselme 

sınırlı kalmıştır. Yeni teknolojilerle ilgili bilgi ve güven eksikliği ve mali kısıtlar çiftçilerin bunlara 

yatırım yapma istekliliğini sınırlamaktadır. Bilgiyi yaygınlaştırmaya ve yetenekler kazandırmaya 

yönelik yatırımlar vasıtasıyla başta genç ve kadın çiftçiler olmak üzere çiftçilere verilen destek bu 

teknolojilerin benimsenmesi açısından kritik öneme sahiptir. Pilot çalışmalar, tarım uygulamaları ile 

ilgili tatbikat alanları, kamu bilincini arttırmaya yönelik kampanyalar ve yetenek geliştirme çalışmaları; 

çiftçilere mevcut en son dijital inovasyonları, çözümleri ve fırsatları öğrenip kullanma imkânı verebilir. 

İnovasyon ve parasallaşma açısından destekleyici ulusal politikaya, kamu sektörü yatırımına ve özel 

sektör katılımına ihtiyaç vardır.  

Türkiye’nin tarım-gıda sektöründe yeşil dönüşümünü teşvik etmek bir yandan ticari fırsatları koruyup 

geliştirirken diğer yandan sektörel rekabet gücünü artırabilir. Türkiye’nin tarım-gıda sektöründeki en 

büyük partneri olan AB, kısa süre önce uygulamaya koyduğu Yeşil Mutabakat vasıtasıyla iklim 

eylemini teşvik etmektedir. Söz konusu Mutabakat, AB’nin iklim ve çevreden kaynaklanan sorunlarla 

mücadele etme ve 2050 yılı itibariyle karbon nötr hale gelme yönündeki taahhüdünü 

vurgulamaktadır. Yeşil Mutabakat çerçevesinde, AB bir Çiftlikten Sofraya stratejisi, bir Biyoçeşitlilik 

stratejisi, bir İklim Kanunu teklifi ve Döngüsel Ekonomi için yeni bir eylem planı benimsemiştir; ki 

bunların tamamı gıda-tarım sistemlerini ele almaktadır. AB’nin Yeşil Mutabakatında öngörülen 

kapsamlı değişikliklere cevap vermek ve Türkiye’nin sürdürülebilir ve kaynak kullanımında etkin bir 

ekonomiye dönüşümüne katkı yapmak amacıyla, Ağustos 2021’de Türkiye Hükümeti (TH) “Yeşil 

Mutabakat Eylem Planı”nı ortaya koymuştur. Plan dokuz spesifik tematik alanda 81 eylem ve 32 

hedef belirlemektedir. Sürdürülebilir Tarım açısından, Plan girdi kullanımının azaltılması (pestisit, 

antibiyotikler, kimyasal gübreler), gıda kayıplarının ve atıkların azaltılması, biyolojik gübre 

kullanımının yaygınlaştırılması ve organik üretimin teşvik edilmesi ile ilgili olarak 2021-2023 yılları 

arasında sekiz tematik alanda uygulanacak eylemleri vurgulamaktadır. Bu eylemler yaklaşımlar için 

pilot çalışmalar yapmanın ve inovasyonları teşvik etmenin araçları olarak Türkiye’nin tarım-gıda 

sistemini daha da modernleştirmesi, onun rekabet gücünü artırması ve kamu-özel ortaklıklarını ve 

çok paydaşlı ittifakları güçlendirmesi açısından zamanlı bir fırsat teşkil etmektedir. Yeşil bir dönüşüme 

doğru yol almak kısa dönemde maliyetleri artırabilir; ancak uzun vadede, iklim dostu akıllı politikalar 

ve uygulamalar Türkiye’nin tarım-gıda sektörünün ticari açıdan varlığını sürdürebilmesini sağlayacak; 

oysa mevcut durum sektörün bağımlı olduğu doğal sermayeye zarar verecektir.  

Türkiye hayvan hastalıklarına açısından iyi ve sürekli bir ilerleme sağlamıştır; ancak iklim değişikliği ve 

diğer baskılar salgın risklerini ağırlaştırmaktadır. Türkiye’nin doğal konumu, zoonotik özelliğe sahip 

çok sayıda enfeksiyonun ortaya çıkmasına veya yeniden ortaya çıkmasına izin vermektedir. Ayrıca, 

Türkiye ekonomik açıdan önemli olan bulaşıcı pek çok hastalığın endemik olduğu ülkelerle sınırdaştır; 

ki bu da onu daha da riskli kılarak canlı hayvan sektörünü tehdit etmektedir. Dünya Hayvan Sağlığı 

Örgütüne (OIE) göre, bugüne kadar Türkiye’den kaynaklanan toplam 107 zoonotik enfeksiyon 

raporlanmıştır. Küçükbaş Hayvanlarda Veba (PPR) (1999’dan 2018’e kadar 997 vaka ) ve Yumrulu Deri 

Hastalığı (LSD) (2019’da 180 ve 2020’de 5 vaka) da dâhil, Türkiye’de son zamanlarda salgınlar 

yaşanmıştır.12 Ülkede yaygınlaşan diğer hayvan hastalıkları arasında hayvan nüfusunun tahminen 

%1.43’ünü kapsayan brucellosisin yanı sıra tüberküloz ve şap hastalığı (FMD) bulunmaktadır. Bu 
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hastalıklar Türkiye’nin canlı hayvan sektöründe önemli ekonomik kayıplara yol açmaktadır13 ve insan 

sağlığı açısından önemli riskler teşkil edebilir. Bu hastalıklar endemik hale gelmiştir ve toplu aşılama 

programları vasıtasıyla kontrol altına alınmaktadır. Söz konusu programlar salgınlarda bir azalmaya ve 

başta Türkiye’nin Batısı olmak üzere hastalıktan arındırılmış bölgelerin muhafaza edilmesine katkıda 

bulunmuştur. Verimlilikten kaynaklanan bu doğrudan kayıpların yanı sıra, birçok hayvansal ürüne 

getirilen ihracat kısıtlamaları sektör ve Türkiye ekonomisinin geneli açısından ilave kayıplara yol 

açmaktadır. Özellikle patojenlerin ve enfeksiyöz hayvan hastalıklarının yayılması, şiddeti ve 

dağılımında yaşanan artış üzerinde iklim değişikliğinin beklenen etkileri dikkate alındığında; hayvan 

hastalıklarının denetiminde ve kontrol kapasitesinde iyileşme sağlamak Türkiye için bir önceliktir. 

Hayvan hastalıklarının etkin şekilde önlenmesi ve kontrol altına alınması, dirençli ve daha güvenli bir 

tarım-gıda sisteminin temel direğidir. 

Özetlemek gerekirse, ekonomik toparlanmasının COVİD sonrası aşamasında, Türkiye daha çok 

istihdam ve gelir yaratan iklim dostu akıllı, dirençli ve çevre dostu bir büyüme sağlamak için tarım-

gıda gündemini geliştirmek açısından eşsiz bir fırsata sahiptir. Ekonominin 2018 resesyonundan sonra 

toparlanması bakımından COVİD-19 pandemisi güçlü bir engel teşkil etmiştir. Son tahminler sektörde 

önemli bir işgücü daralması yaşandığına işaret etse de, ekonominin diğer sektörlerinden farklı olarak, 

Türkiye Hükümetinin zamanlı müdahalesi sayesinde tarım pandemiden yalnızca orta düzeyde 

etkilenmiştir. Sosyal yardım tedbirleri tarım işçileri de dâhil hassas nüfusların kriz esnasında ayakta 

kalmasına yardımcı olmuş ve kritik öneme sahip tarımsal değer zincirlerinin işlemeye devam etmesini 

sağlamak için çiftçiler ve tarım-gıda işletmeleri kredi limitlerinden ve teşvik paketlerinden 

faydalanmıştır. COVİD sonrası toparlanma aşamasında, proje faaliyetleri bir yandan tarım-gıda 

sektöründe verimli, çevre dostu ve dirençli büyümenin artmasına katkıda bulunacak, diğer yandan iş 

imkânları ve başka geçim fırsatları yaratacaktır. Proje sektörü iklim dostu akıllı bir büyüme patikasına 

yerleştirmeye yardımcı olacak ve temel ihracat piyasalarındaki politika gelişmelerinden faydalanması 

için ülkeyi hazırlayacaktır. Proje (i) kapsama konusuna ve beşeri sermayenin geliştirilmesine vurgu 

yapmak suretiyle, sektörde direnci, sürdürülebilirliği ve kaynak kullanımında etkinliği güçlendirmeye 

yönelik yeşil destek paketlerini uyumlu hale getirerek ve (ii) özellikle toprak ve arazi kullanımı 

gündemi ve hayvan hastalıkları açısından Türkiye Hükümetinin politika oluşturma ve programlama 

kapasitesini güçlendirerek ve sektörde etkin hizmet sunulmasını sağlayarak bu amaçlara ulaşacaktır. 

Daha spesifik olarak, proje inovasyon ve teknolojinin benimsenmesi vasıtasıyla daha yüksek piyasa 

entegrasyonu, iklime dirençli üretim ve iyileştirilmiş verimlilik seviyelerini destekleyecek; beceri 

eğitimi vasıtasıyla beşeri sermayenin gelişimini güçlendirecek; ve tarım-gıda sistemlerinin 

modernizasyonuyla ortaya çıkan yeni talepleri ve fırsatları karşılamak için sistemin kapasitesini 

güçlendirecektir.   
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2. Proje ile İlgili Açıklamalar 
“Türkiye İklim Dostu Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi” açısından Projenin Geliştirilme 

Amacı (PGA) sürdürülebilir ve rekabetçi tarımsal büyümeye yönelik kapasiteyi güçlendirmek ve 

Türkiye’de tarımsal sektörde iklim dostu akıllı yaklaşımların kullanılmasını teşvik etmektir. 

Proje çiftçilerin ve tarımsal işletmelerin akıllı çiftçiliği/iklim dostu teknoloji ve uygulamaları 

kullanmalarını ve inovasyonu destekleyerek ve sürdürülebilir toprak ve arazi kullanımının 

planlamasını/yönetimini desteklemek için bilgi üretimi ve yaygınlaştırması; tarımsal verilerin 

toplanması ve analizi ve hayvan sağlığı ile ilgili boyutlar da dâhil, bir dizi alanda sürdürülebilir ve 

rekabetçi büyümeye yönelik kapasiteyi güçlendirerek tarım-gıda sektörünün daha iklim dostu, 

kapsayıcı bir yönelime doğru geçişini destekleyecektir. Proje yatırımlarının tarımsal verimlilikte artış 

kaydedilmesine; girdi ve kaynak kullanımı etkinliğinde artış sağlanmasına ve genel olarak tarımsal 

verimlilikte, dirençte ve sürdürülebilirlikte artış kaydedilmesine katkıda bulunması beklenmektedir. 

Bir faaliyet alt kümesi (özellikle meyve ve sebze değer zincirlerinde) çiftlik kapısının ötesindeki etkinlik 

seviyelerini geliştirmek için tanınan fırsatları destekleyecek olsa da, proje faaliyetleri büyük ölçüde 

üretim safhaları üzerinde odaklanacaktır. 

2.1. Proje Bileşenleri 
 

Proje dört bileşen vasıtasıyla uygulanacaktır: 

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

Kapasitenin Güçlendirilmesi. Türkiye’nin toprak ve arazilerinden oluşan doğal sermayesinin 

sürdürülebilir planlamasını ve yönetimini iyileştirmek için, bu bileşen altındaki faaliyetler bu sermaye 

ile ilişkili bilgi açıklarının azaltılmasına özellikle odaklanmak suretiyle sektörel planlamaya yönelik bir 

ortamın güçlendirilmesini destekleyecektir. Bu faaliyetler ayrıca akıllı politika izleme ve 

programlamayı desteklemek için Tarım ve Orman Bakanlığının veri toplama ve bilgi yönetimine 

yönelik dijital yol haritasını da güçlendirecektir. Bileşen fonları temel olarak danışmanlık harici 

hizmetleri ve uzmanlaşmış danışmanlık hizmetlerini;  ihtiyaç duyulan yazılım/donanım/ekipman 

edinimini ve eğitimi destekleyecektir. Bu bileşen altındaki faaliyetler iki alt-bileşen vasıtasıyla 

uygulanacaktır.  

Alt-bileşen 1.1: Toprak sağlığını ve arazi kullanımı ile ilgili planlamayı/yönetimi geliştirmek için 

bilgi açıklarını azaltmak. Alt-bileşen faaliyetlerinin amacı Türkiye’nin toprak/arazi cinsinden 

doğal sermayesine ilişkin bilgi ve kapasite açıklarını daraltmak; bunların sürdürülebilir şekilde 

planlanmasına ve yönetimine katkıda bulunmaktır. Alt-bileşen faaliyetleri: i) Toprak ve arazi 

sınıflandırmaları hakkında bilgi sağlamak için ihtiyaç duyulan temel toprak ve arazi bilgilerinin 

üretilmesini, dolayısıyla bu alanda TOB tarafından bu alanda yürütülen çalışmaların 

yaygınlaştırılıp güçlendirilmesini; ii) Tarım ve Orman Bakanlığının toprak koruması ve arazi 

planlamasına ilişkin kapasitesini güçlendirmeye yönelik bilgi ve araçların geliştirilmesini; ve iii) 

il seviyesinde arazi kullanım kararlarını yönlendirmek için arazi planlarının/notlarının 

hazırlanmasını ve yaygınlaştırılmasını destekleyecektir. Daha spesifik olarak, Alt-bileşen 1.1 

detaylı toprak araştırmaları ve sınıflandırma çalışmaları yapılması; laboratuvar analizleri 

yapılması; haritalar (toprak, tehditler vs.) hazırlanması; toprak numunesinin korunması; 

toprak ve arazi sistemlerinin mekânsal veri altyapısı ve ilgili alt-bileşenler; ve arazi kullanımı 

yönetim planlarının ve arazi notlarının hazırlanmasını ile ilgili teknik hizmetleri finanse 

edecektir. Alt-bileşen ayrıca proje tarafından üretilen büyük miktardaki veri ve bilgilerin 
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yönetimini desteklemek için ekipman ve bilgisayar altyapısına da yatırım yapacaktır. Bu alt-

bileşen kapsamındaki faaliyetler aşağıdaki çıktı bloklarına bölünmüştür:  

(i) Arazi ve toprak kaynaklarının belirlenmesi: Alt-bileşen TOB’nin detaylı toprak 

araştırmaları yürütme çabalarını ve yaklaşık 12,05 milyon hektar üzerinde yürütülecek 

toprak sınıflandırma haritalarının (1:5000 ölçekli) hazırlanmasını destekleyecektir. 

Saha tanımlamaları, auger kontrolleri ve laboratuvar analizleri kullanılarak toprak 

haritaları hazırlanacaktır. TOB tarafından yürütülen çalışmanın geliştirilmesine 

ilaveten, alt-bileşen uluslararası standartlarla uyumlu bir ulusal toprak arşivinin 

kurulmasını destekleyecektir. Alt-bileşen ulusal çapta toprağa yönelik tehditlerin 

periyodik olarak izlenmesi amacıyla dinamik bir sistem geliştirmek için toprak izleme 

sahalarının belirlenmesini destekleyecektir.  

(ii) Toprak/arazi profili bilgilerini ve toprağa ilişkin tehditleri ortaya koyan tematik 

haritaları barındırma hizmeti vererek ulusal dijital toprak profili veri tabanının 

güçlendirilmesi 

(iii) Uluslararası iyi uygulamalardan elde edilen tecrübeye uygun olarak veri paylaşımı 

ve kullanımına ilişkin politikaların geliştirilmesi; toprak-arsa ile ilgili mekânsal veri 

altyapısının (MVA) ve Ulusal Toprak &Arazi Bilgi Sisteminin geliştirilmesi toprak için 

seçilen göstergelere ilişkin Ulusal Toprak izleme alt-sisteminin kurulması ve Dinamik 

Modelleme/Haritalama Sisteminin kurulması da dâhil, Topraklar ve arazi için bir 

sistem kurulması ve hizmet geliştirilmesi. Özellikle iklim değişikliğine yönelik 

hafifletme ve adaptasyon stratejileri geliştirmek ve bunları yönlendirmek için 

tasarlanmış bir Jeomekânsal Toprak Organik Karbon Bilgi Sistemi (arazi ve toprak bilgi 

sisteminin bir alt-modülü olarak) de geliştirilecektir. 

(iv) Global ve ulusal standartlara göre ülke çapındaki arazilerin sınıflandırılması ve 

böylece Türkiye’nin tarımsal sınırının (tarımsal araziye karşılık diğer kullanımlar) 

tanımlanması. Proje tarafından desteklenen arazi sınıflandırma faaliyetleri yaklaşık 

69,5 milyon hektarı kapsayacaktır. 

Hedeflenen arazi ve toprak bilgisi kullanıcılarına yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri de 

desteklenecektir. Dolayısıyla, bilgiyi yaygınlaştırma/eğitim çabalarını desteklemek üzere proje 

tarafından geliştirilen spesifik araçlar kullanılmak suretiyle, özellikle yerel il yönetimleri ve 

illerdeki Toprak Koruma Kurulları hedeflenerek bir dizi bilinçlendirme kampanyaları 

yürütülecek ve eğitimle ilgili çabalar sarf edilecektir. Veri kullanımını kolaylaştırmak için, alt-

bileşen faaliyetleri proje tarafından üretilen toprak ve arazi bilgileri ile ilgili kullanıcı dostu 

uygulamaların (örn. cep telefonu vasıtasıyla) sürümünün yükseltilmesini, geliştirilmesini 

ve/veya doğrulanmasını destekleyecektir. İl/bölge seviyelerinde mahsullere ilişkin uygunluk 

haritalarının hazırlanması ve proje tarafından üretilen toprak ve arazi bilgilerine dayalı olarak, 

ama diğer sosyoekonomik ve çevresel boyutlarla da bağlantılı şekilde arazi kullanımı planlama 

süreçlerini desteklemeyi amaçlayan bir karar destek sisteminin tasarlanması ve bunun pilot 

çalışmasının (seçili bölgelerde/illerde) yapılması da dâhil, Proje tarafından üretilen bilgilerin 

uygulanmasına yönelik pilot nitelikteki girişimler desteklenecektir. 

Proje tarafından üretilen toprak ve arazi bilgileri, tarımsal arazinin korunması, kullanımı ve 

planlaması ile ilgili 30265/2017 sayılı Yönetmelikte yer alan ve toprak ve arazinin 

bozunumunu ve yanlış kullanımını önlemeyi amaçlayan hükümlerin uygulanması için TOB 

tarafından kullanılacaktır. TOB bünyesinde bu alt-bileşende üretilen bilgilerin kullanıcıları 

arasında arazi bozunumunu ve erozyonu azaltmak, toprak karbonunu korumak ve 
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güçlendirmek ve topraktaki biyoçeşitliliğin muhafaza etmekle vs. ile sorumlu daireler 

bulunmaktadır. 

Üretilen bilgiler arazi değerlemesi ile ilgili sektörler arası çalışma için bilgi temin edecek, TOB 

tarafından yürütülen gelecekteki arazi konsolidasyon politikalarını ve yatırımlarını 

yönlendirecek ve bir dizi arazi planlama süreci için veri sağlayacaktır. Dışsal kullanıcılar 

arasında temel olarak yerel il yönetimleri ve illerdeki Toprak Koruma Kurullarının yanı sıra 

akademi, özel sektör yatırımcıları ve çiftçiler de dâhil bir dizi kullanıcı bulunacaktır. 

Alt-bileşen 1.2: Sektörel bazda bilgi toplanması ve yönetimine yönelik Tarım ve Orman 

Bakanlığının dijital yol haritası. Bu bileşen kapsamındaki faaliyetler akıllı iklim politikasını ve 

programları desteklemek için veri toplama ve sektörel bilgi yönetimi açısından TOB’nin 

kapasitesini güçlendirecektir. Bu alt-bileşen vaktinde tarımsal veri toplanması konusunda 

TOB’nin kapasitesini güçlendirecek ve TOB’nin mevcut bilgi sistemlerinin etkinliğini 

artıracaktır. Alt-bileşen ayrıca mahsullerin ve kazançların izlenmesi için modelleme 

yaklaşımlarının geliştirilmesini ve test edilmesini destekleyecek ve gıda fiyatlarının izlenmesi, 

gıda güvenliği değerlendirmeleri ve diğer uygulamalar için üretim tahminleri (iklim faktörleri 

de dâhil edilerek) yapacaktır. 

Bileşen 2: Hastalıkların etkin şekilde denetlenmesi ve kontrolü için hayvan sağlığı kapasitesini 

güçlendirmek: Bu bileşenin amacı Türkiye’de hayvan hastalıklarının denetlenmesi ve kontrolüne 

yönelik kapasitenin güçlendirilmesidir. Bileşen iki temel faaliyeti destekleyecektir: bölgesel veteriner 

kontrol enstitülerinin altyapısının güçlendirilmesi ve Ulusal Veteriner Tıbbi Ürün Kontrol Merkezinin 

kurulması. Bileşen fizibilite değerlendirmelerini, çalışmaları, laboratuvar ekipmanını, eğitimi ve bilgi 

sistemlerini destekleyecek hizmetlere yatırım yapacaktır. Her bir alt-bileşen kapsamındaki spesifik 

faaliyetler aşağıda açıklanmıştır. 

Alt-bileşen 2.1: Hayvan sağlığı kurumlarının kapasitesini güçlendirmek: Bu faaliyet özellikle 

biyogüvenlik laboratuvarı altyapısının ve bilgi sistemlerinin (dijitalleşme fırsatları da dâhil) 

iyileştirilmesi ve kapasite geliştirme ile bağlantılı olarak Türkiye’deki hayvan sağlığı 

enstitülerinin oluşturduğu şebekede iyileştirmeleri destekleyecektir. Bu alt-bileşen 

kapsamında hedeflenen laboratuvarlar şebekesi arasında Adana, Elazığ, Erzurum, Konya, 

Samsun, İzmir, İstanbul ve Ankara illerinde yer alan TOB’ye bağlı sekiz enstitü bulunmaktadır. 

Bu enstitüler hayvan hastalıklarının teşhisinde, analizde, araştırmada ve eğitimde temel 

hizmetler sunmakta ve ayrıca spesifik hayvan hastalıkları için ulusal referans hizmetleri 

vermektedir. Hayvan hastalıkları (zoonotik hastalıklar da dâhil) ile ilgili risklerin daha yüksek 

olduğu Adana, Erzurum, Samsun ve Elazığ gibi sınır illere ve bölgelere hizmet veren 

laboratuvarlar biyogüvenlik seviyeleri açısından uygun değildir. Bu durum, hayvan hastalıkları 

ile bağlantılı patojenlerin güvenli ve emniyetli bir şekilde yönetilmesi için uygun bir ortamın 

bulunmaması nedeniyle laboratuvarların diagnostik analizler yapmasını, hastalıkları 

denetleyip önlemesini ve öncelikli hastalıkları araştırmasını engellemektedir. Proje 

laboratuvar birimlerinin biyogüvenlik seviyesini (BS) artırmak için enstitülerin altyapısının 

güçlendirilmesini özellikle destekleyecektir. İyileştirilmiş laboratuvarlar Türkiye’deki 

veterinerlik fakültelerinin ve araştırmacı girişimlerinin desteklenmesi ve Orta Doğu ve Asya 

ülkelerini tehdit eden epidemik hastalıkların erken teşhisi konusunda komşu ülkelerle 

işbirliğine dayalı çabaların teşvik edilmesi açısından da temel bir öneme sahip olacaktır. Proje 

spesifik olarak önemli inşaat çalışmalarına ve ekipman ihtiyaçlarına, biyogüvenliğe, 

biyogüvenlik eğitimlerine ve hedeflenen enstitüler için ortak bir laboratuvar bilgi yönetimi 

sisteminin kurulmasına yatırım yapacaktır. Proje uygulamasının ilk yılında, gerekli 
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iyileştirmelerle ilgili detaylı bir ihtiyaç değerlendirmesi ve analizi yapılacaktır. Proje ulusal bir 

hayvan sağlığı laboratuvar politikasının geliştirilmesini destekleyecektir. 

Alt-bileşen 2.2: Veteriner tıbbi ürün kontrolünü güçlendirmek ve iyileştirmek: Bu alt-bileşen, 

Türkiye’de veteriner ilaçlarının kontrol edilmesi ve düzenlenmesine yönelik kapasiteyi 

geliştirecek faaliyetleri destekleyecektir. Bu kapsamda, günümüzde farklı veterinerlik 

enstitüleri arasında bölünmüş olan işlevleri bir araya getirerek merkezi bir Veteriner Tıbbi 

Kontrol Merkezinin kurulmasını destekleyecektir. Hali hazırda Gıda ve Kontrol Genel 

Müdürlüğü (GKGM) veteriner tıbbi ürünlerinin gözetimi konusunda iki enstitü ile 

çalışmaktadır: aşı kontrolleri için Bornova Enstitüsü ve ilaç güvenliği için Pendik Enstitüsü. 

Ancak, bu enstitüler biyogüvenlik seviyesi 3 altyapısına sahip değildir; veteriner tıbbi ürünleri 

üzerinde gerekli kontrolü gerçekleştirmek ve biyogüvenlik için gerekli hedef hayvan 

araştırmalarını yapmak için tahsis edilmiş personeli bulunmamaktadır ve ilaç denetimi 

yapacak uygun kapasitesi mevcut değildir. Ayrıca, GKGM’ye bağlı bazı enstitüler veteriner 

tıbbi ürünlerin imalatçılarıdır; ki bu da çıkar çatışması sorunlarına yol açmaktadır. Proje 

aşağıdaki hususları inşa etmek için çalışmalara, ekipmanlara ve teknik hizmetlere yatırım 

yapacaktır: i) test tesisleri, analiz tesisleri ve idari tesisler; ii) bir ulusal aşı suşu toplama 

bankası ve ii) deneysel hayvan birimleri. Faaliyetler ayrıca kapasite geliştirme ve eğitim 

çalışmalarını ve bazı işletme maliyetlerini destekleyecektir. Desteklenen tesisler uluslararası 

akreditasyon standartlarını karşılayacaktır. Yeni enstitünün özel sektöre, başka bir deyişle 

imalatçılara, ithalatçılara, ihracatçılara vs. verilen hizmetlerden (lisanslama, İyi İmalat 

Uygulaması denetimleri, eğitim ve uzman hizmetleri vs.) için ücret almak suretiyle kendi 

kendine yetmesi beklenmektedir. GKGM vasıtasıyla Bakanlık koordinasyon ve düzenleme 

rolünü muhafaza ederken, enstitü günlük işlemleri gerçekleştirecek ve ayrıntılı inceleme 

yapacaktır. Proje uygulamasının ilk yılında detaylı bir fizibilite değerlendirmesi yapılacak ve 

yer, teknik tasarım, maliyetler ve sürdürülebilirlik hususları analiz edilecektir. Proje 

uygulamasının ikinci yılında merkezin inşaatına başlanması beklenmektedir. 

Bileşen 3: Güçlendirilmiş Verimlilik, Kaynak-Etkinliği ve İklim Direncine Yönelik Yatırımlar. Bu 

bileşen İklim Dostu Akıllı Tarım teknolojileri ve uygulamalarının yaygınlaştırılmasının, 

doğrulanmasının ve benimsenmesinin yanı sıra, verimliliği iyileştirerek, maliyetleri azaltarak, daha 

etkin kaynak kullanımını teşvik ederek (gübreler, pestisitler,  enerji, su) ve iklim direncini iyileştirerek 

tarımsal performansı artırmayı amaçlayan araştırma ve geliştirme çabalarını destekleyecektir. Bu 

bileşen altındaki yatırımların da çiftçilerin ve işletmelerin karar almasını destekleyecek temel tarımsal 

verileri üretmesi ve politika tasarımı için bilgi tedarik etmesi beklenmektedir Bunlar bilgi ve yetenek 

açıklarını kapatarak ve üretici ve işletmelere mali destek ve teknik yardım sunarak inovatif/yenilikçi 

akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaşmasını ve etkin şekilde kullanılmasını teşvik etmektedir. Hibeler 

ve teknik yarım ve bilgi paylaşımı vasıtasıyla desteklenen yatırımların geçim imkânlarına katkıda 

bulunması (istihdam yaratarak ve gelir üreterek) ve özellikle etkin olmayan girdi/kaynak 

kullanımından ve sera gazı emisyonlarından ileri gelen artan kirlilikle ilgili olarak tarım-gıda 

sektörünün genel ekolojik ayak izini azaltması beklenmektedir. Bileşen 3 altında desteklenen 

faaliyetler dört alt-bileşen vasıtasıyla uygulanacaktır. 

Alt-bileşen 3.1: Sebze değer zincirlerinde iklim direncini, verimliliği ve kaynak kullanımında 

etkinliği güçlendirmek. Birçok faktörden dolayı Türkiye’nin sebze değer zincirlerinde fiyat ve 

arz dalgalanmaları yinelenen bir sorundur ve iklimle bağlantılı faktörlerin bu noktadaki rolü 

giderek artmaktadır. Örtü altı yetiştiriciliği ile korunan tarım, özellikle sebzeler gibi iklime çok 

hassas mahsuller açısından son on yılda Türkiye için bir öncelik olmuştur. Korunan tarımın 

etkinliğini ve iklim direnci üzerindeki rolünü artırmak için geleneksel örtü altı yetiştiriciliğinin 
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altyapısının geliştirilmesi, üretim yönetiminin iyileştirilmesi, inovatif kümelenme yaklaşımları 

ile ilgili pilot çalışmalar yapılması suretiyle, bu alt-bileşen Türkiye’de sebze üretiminde 

korunan tarımı güçlendirmek için kamu sektörünün ve özel sektörün devam eden çabalarını 

destekleyecek; ayrıca enerji/girdi kullanımında etkinlik sağlayacak, toprak sağlığının 

iyileştirecek ve hafifletme tedbirlerinin bir sonucu olarak önemli yan faydalar sağlayacaktır. 

İyileşen örtü altı yetiştiriciliği daha yüksek değere sahip, besin yönünden zengin sebze 

ürünlerinin daha fazla üretimi için mahsullerin çeşitlendirilmesini de destekleyebilir ve 

beslenmeden elde edilen faydalara katkıda bulunabilir. Bu alt-bileşen iki temel faaliyet 

vasıtasıyla uygulanacaktır:  

a. Küçük ölçekli örtü altı yetiştiriciliğinin modernizasyonu. 0.3 hektardan daha küçük 

alanı kapsayan, küçük, aileler tarafından işletilen seralar Türkiye’deki sera alanının 

%75’ini oluşturmaktadır. Bu altyapının büyük kısmı gelenekseldir ve cam ve plastik 

seraların ortalama büyüklüğü sırasıyla 785 m2 ve 833 m2’dir (Yılmaz ve diğerleri, 

2010). Bu seraların inşaatı da etkin değildir; zira havalandırma ve ısıtmaları zayıftır. 

Sonuç olarak, bu seralar potansiyellerini tam olarak kullanamamaktadır. Ayrıca, 

bunlara minimal seviyede bakım yapılmakta, hava şartları dolayısıyla seralar sıkça 

hasar görmekte (özellikle kışın) ve zayıf teknoloji ve yönetim bitki sağlığı sorunlarının 

etkin şekilde kontrol edilmesine izin vermemektedir. Bu durum üreticilerin pestisiti ve 

diğer girdileri yüksek seviyede kullanmalarına ve dolayısıyla daha yüksek maliyetlere 

yol açmakta; piyasaya giriş açısından zorluklar yaşanmasına neden olmaktadır 

(örneğin ürünlerin artan şekilde reddedilmesi ve yurt içinde ve yurt dışında tüketiciler 

açısından genel gıda güvenliği riskleri). Alt-bileşen 2.1 kapsamındaki yatırımlar birim 

alan başına çiftlik kârlılığını, kaynak kullanımında etkinliği ve iklim direncini 

iyileştirmek için küçük aile çiftliklerinin mevcut geleneksel örtü altı yetiştiriciliği 

altyapısını iyileştirecektir. Karşılık yardımlar altyapı yatırımlarına ve teknik yardıma eş 

finansman sağlayacaktır. Bu yatırımların örtü altı yetiştiriciliğinin büyük kısmının 

gerçekleştiği Adana, Antalya ve Aydın alt-bölgelerinde yoğunlaşması muhtemeldir; 

ancak özellikle küçük toprak sahibine verilen desteğin iyileştirilmesinin bir aracı olarak 

projenin uygulanması esnasında yatırımların diğer alt-bölgelere yaygınlaştırılmasına 

yönelik fırsatlar değerlendirilecektir. Alt-bileşen fonları temel olarak örtü altı 

yetiştiriciliğinin altyapısının iyileştirilmesi ile bağlantılı inşaat çalışmalarını; 

malzeme/ekipman edinimini (çatı ile örtme, iklimlendirme, havalandırma vb.), teknik 

yardımı ve eğitimi destekleyecektir. 

b. Etkin bir enerji kaynağı (jeotermal enerji) çevresinde örtü altı yetiştiriciliğinin 

kümelenmesine ilişkin pilot model. Modern (“teknolojiye dayalı”) seralarda jeotermal 

enerji fosil yakıtların yerini aldığında, bu husus örtü altı yetiştiriciliğinde maliyetleri, 

enerji tüketimini ve ekolojik ayak izini önemli ölçüde azaltmaktadır. Özel firmalar 

Türkiye’de tahminen jeotermal olarak ısıtılan 440 hektar sera kurmuştur. 2019 yılında 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Sera Geliştirme Projesi vasıtasıyla, 

Türkiye Hükümeti paydaşlarla birlikte jeotermal olarak ısıtılan sera alanını 2023 yılı 

itibariyle 2,500 hektara yükseltme hedefini belirlemiştir. Bu altyapıyı geliştirecek en 

büyük üç kamu-özel yatırımı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) 

kapsamında yürütülmektedir. Diğer faktörlerin yanı sıra muhtelif kamu işletmelerinin 

ve özel işletmelerin katılımı ve sermaye katkıları ile ilgili zorluklar ve dinlenme alanları 

ve sanayi bölgeleri gibi yardımcı altyapıyı inşa etmenin yüksek maliyetleri de dâhil, 

yönetişim yapısının ve ticari modelin karmaşıklıkları nedeniyle uygulama yavaş 

olmuştur. Alt bileşen 2.1 daha az karmaşık bir örgütsel ve yönetişimsel yapıya sahip 
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olan ve bir yandan bir kümenin avantajlarını muhafaza ederken diğer yandan daha 

hızlı şekilde altyapı inşa edip özel yatırımcılarını harekete geçirmeyi mümkün kılması 

gereken alternatif bir ticari modelin pilot uygulaması için destek sağlamaktadır. 

Modelin pilot uygulaması Türkiye Hükümeti/BÜGEM tarafından fizibilite 

araştırmalarının hali hazırda yapılmış olduğu 14 saha arasından seçilen en az bir 

sahada gerçekleştirilecektir. Saha seçimi ile ilgili kriterler proje uygulamasının ilk altı 

ayında daha detaylı şekilde belirlenecektir. Ancak bu kriterler diğerlerinin yanı sıra 

teknik uygulanabilirliği/finansal kapasiteyi, daha yüksek sosyal etkilere sahip olma 

fırsatlarını, özel arsaların istimlâkı ile ilgili herhangi bir şart getirmemeyi, kanıtlanmış 

ilgiyi ve yerel yönetimlerin sunduğu eş-finansman fırsatlarını kapsayacaktır. Alt-

bileşen fonları bölge planlaması ile ilgili danışmanlık hizmetlerini ve jeolojik 

araştırmaları ve temel altyapı hizmetlerini (jeotermal sondaj, enerji ilettim hattı ve 

şebeke yedeklemesi elektrik hattı; içme ve kullanma suyu, temel drenaj bağlantı hattı 

vb. inşaat altyapısı ve inşaat işleri); farklı yatırım modellerinin fizibilite araştırmalarını 

ve analizlerini ve hedef ortaklıklara ve özel sektöre yönelik bilgi yaygınlaştırma ve 

destek faaliyetlerini kapsayacaktır.  

Alt-bileşen 3.2: İlgili mahsuller bazında İklim Dostu Akıllı Tarım teknolojilerinin/ 

uygulamalarının benimsenmesini teşvik etmek. Bu alt-bileşenin hedefi, çiftlik işletmelerinde 

verimliliği ve kârlılığı artırmak, girdi verimliliğini artırmak ve karbon ayak izini ve diğer 

olumsuz çevresel etkileri azaltmak için küçük ve orta ölçekli çiftliklerde yeni gelişmekte olan 

inovatif/yenilikçi İklim Dostu Akıllı Tarım teknolojilerinin ve enerji tasarruflu teknolojilerin 

kullanımını yaygınlaştırmaktır. Bu alt-bileşen temelde dijital olarak etkinleştirilmiş teknolojiler 

ve çözümler (akıllı ve hassas tarım) ile enerji tasarruflu teknolojiler için farkındalık yaratmak, 

bilgiyi yaygınlaştırmak ve eş-finansman fırsatları sunmak üzerine odaklanacaktır. 

a. Dijital İklim Dostu Akıllı Tarım teknolojileri. Aşağıda belirtilen hususlar da dâhil, alt-

bileşen yatırımları farkındalık & bilgi yaygınlaştırma faaliyetleri ve yeni gelişmekte 

olan dijital İklim Dostu Akıllı Tarım teknolojileri üzerine odaklanacaktır: (i) uzaktan 

algılama teknolojilerini bulut bilişim ve Nesnelerin İnterneti cihazları (sensörler, tarla 

istasyonları) ile entegre eden tarımsal üretime yönelik karar destek sistemleri; (ii) 

tarımsal girdileri uygulamak için değişken oranlı teknoloji; ve (iii) tarla işlemlerini 

optimize etmek için dijital destekli yönlendirme sistemleri ve (iv) biçerdöverle hasatta 

yaşanan kayıplar (özellikle buğday ve pamukta). Alt-bileşen faaliyetleri özel sektörle 

işbirliği halinde hali hazırda mevcut ticari teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırmayı 

amaçlayacak ve ekipman/makine ve ilgili malların edinimi, uzaktan algılamalı ve bulut 

tabanlı analitik hizmetler için lisans ücretleri ve eğitim konularında maliyet paylaşımı 

sağlayacaktır. Alt-bileşen bireysel üreticiler tarafından doğrudan benimsenmesi ya da 

çiftlikler arasında ekipman paylaşımı sağlanması ve ilgili hizmetlere erişimin 

kolaylaştırılması vasıtasıyla küçük ve orta ölçekli çiftlik işletmeleri için uygun olan 

teknolojiler üzerine odaklanacaktır. Biçerdöverle hasatta yaşanan kayıplar açısından, 

alt-bileşen hasat uygulamalarının hizmet tedarikçileri tarafından optimize edilmesine 

yönelik teşvikler vermek üzerine odaklanacaktır. Dijital İklim Dostu Akıllı Tarım 

teknolojilerine artan erişim gübre, pestisit, su ve enerji kullanımını optimize edecek, 

biçerdöverle hasatta yaşanan kayıpları azaltacak ve kirliliği ve sera gazı emisyonlarını 

azaltacak ve çiftliklerin kârlılığını artıracaktır. 

b. Pompalı sulama sistemlerine bir alternatif güç kaynağı olarak güneş enerjisi. 

Üretimin türüne göre değişiklik gösterse de, enerji ihtiyacı Türkiye’de tarımsal üretim 
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açısından önemli bir girdi maliyeti teşkil etmektedir. Sulama için enerji maliyetleri 

kritik öneme sahip problematik bir alan olarak ortaya çıkmıştır ve bunlar sulama 

kooperatifleri açısından önemli bir mali yük yaratmıştır. Alt-bileşen güneş dışı enerji 

kaynaklarına alternatif olarak güneş enerjisi sistemlerinin kurulmasına ve toprak nemi 

sensörleri ve dijital meteoroloji istasyonları vasıtasıyla gerçek zamanlı bilgiye dayalı 

olarak daha verimli sulama programlamasını mümkün kılmak için dijital araçların 

benimsenmesine eş finansman sağlayacaktır Güneş enerjisi çok daha ucuz bir enerji 

kaynağıdır ve fosil yakıtlardan bu kaynağa geçiş iklim açısından önemli yan-faydalar 

getirmektedir. Ayrıca, su verimliliğini sağlamak Türkiye’de temel bir adaptasyon 

tedbiridir. Alt-bileşen Konya, Afyonkarahisar, Mersin, Burdur, Eskişehir, Manisa ve 

Amasya gibi sulama kooperatiflerinde en yüksek yoğunluğa sahip illere 

odaklanacaktır. TOB’nin yakın zamanda yaptığı bir araştırmaya göre, araştırmada 

sorulara cevap veren 1,369 sulama kooperatifinin %72’si basınçlı sulama sistemleri 

kullanırken, katılımcıların yarısı yer altı suyu kullanıyordu. Yer altı ve yüzey sularının 

sürdürülebilir şekilde kullanımını sağlamak için aşağıda belirtilen tedbirler 

uygulanacaktır: donanımla bütünleşik su çıkarma kontrollerinin kullanımı, sulamada 

verimliliği artırmak için hacimsel ölçümün ve -mümkünse- diğer tedbirlerin devreye 

alınması. Uygulamanın ilk yılında seçili sayıda kooperatife destek verilecek; desteği 

çok daha geniş bir ölçekte vermeden önce özellikle su tüketim kalıpları açısından 

çıkartılan dersler sistematik hale getirilecektir. 

Alt-bileşenler politikalar için bilgi tedarik etmeye ve tekrarlanabilirliği sağlamaya büyük itina 

göstererek kanıtlamaya ve inovasyona odaklanacaktır. Dijital İklim Dostu Akıllı Tarım 

teknolojileri için bir karşılık yardım (maliyet paylaşımı) mekanizması kurulacak ve dört 

kullanıcı grubunu hedefleyen ayrı pencereler (tanımlanacaktır) olacaktır: (i) bireysel çiftçiler; 

(ii) üretici örgütleri; (iii) sözleşmeli çiftçilerle çalışan tarımsal işletmeler; ve (iv) küçük ve orta 

ölçekli çiftlik işletmelerini hedefleyen özel hizmet tedarikçileri. Kadın çiftçilerin, kadın üyeleri 

bulunan üretici örgütlerinin, kadınların sahip olduğu tarımsal işletmelerin ve kadınların sahip 

olduğu özel hizmet tedarikçilerinin ya da kadınların sahip olduğu veya istihdam edildiği 

işletmelerde çalışmak konusunda tecrübeye sahip özel hizmet tedarikçilerinin karşılık yardım 

programına katılmasını sağlamak için hedefleme yaklaşımları uygulanacaktır. İkinci ila 

dördüncü grupların hibe pencereleri, teknolojileri ve bunlarla bağlantılı hizmetleri bireysel 

bazda satın alma ve etkin şekilde kullanma kapasitesine sahip olamayabilecek küçük 

çiftçilerin bunlara erişimini kolaylaştıracaktır. Karşılık yardımlar talep üzerine verilmektedir. 

Teknolojiye bağlı olarak, alt-bileşen tarla ve sanayi bitkilerinin yanı sıra meyve bahçelerine ve 

diğer ağaç bitkilerine (örneğin üzüm, zeytin) odaklanacaktır. Teknoloji tedarikçileri, 

üniversiteler ve diğer ilgili kurumlarla yakın işbirliği halinde uygulanan eğitim ve kapasite 

geliştirme faaliyetleri hibe programını tamamlayacak ve aşağıda sayılanlar da dâhil, geniş bir 

paydaş yelpazesini hedefleyecektir: (i) il seviyesindeki TOB personeli (özellikle tarım 

memurları); (ii) çiftçiler ve bunların birlikleri; ve (iii) yerel kapasiteyi geliştirecek için diğer 

eğitimciler ve hizmet tedarikçileri. Yaygınlaşmayı destekleyebilecek bilgi alışverişinde 

bulunmaya yönelik inovasyon ağını güçlendirmek için bilgi ve haberleşme teknolojisi (BHT) 

kullanılacaktır. Bu ağ, farklı problemleri ve kullanımları hedefleyen akıllı ve hassas tarım 

çözümleri için bir tek durak noktası sunan internet tabanlı bir platform içerecektir. Bu 

platform çiftçiler, hizmet tedarikçileri, diğer aktörler ve Bakanlık arasında veri paylaşımını da 

kolaylaştıracaktır. Verilerin korunması ve paylaşılması ile ilgili protokoller geliştirilecektir. 

Proje fonları temel olarak ekipman/makine ve ilgili malların edinimimi, uzaktan algılamalı ve 

bulut tabanlı analitik hizmetler için lisans ücretlerini, eğitimi ve uzmanlaşmış danışmanlık 
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hizmetlerini destekleyecektir. Alt-bileşen ayrıca özel hasat kooperatifleri ile birlikte çalışarak 

biçerdöverle hasatta yaşanan kayıpların azaltılması için bir teşvik programı uygulayacaktır. 

Güneş ve sulama ile ilgili faaliyetler açısından, alt-bileşen sulama kooperatiflerini hedef alan 

bir hibe mekanizması da uygulayacaktır.   

Alt-bileşen 3.3: Türkiye’de büyükbaş hayvan üretiminde verimliliği ve çevre dostu profili 

güçlendirmek. Türkiye’de büyükbaş hayvanların ürettiği sütün yaklaşık %70’i, 50’den az ineği 

olan çiftliklerden kaynaklanmaktadır; bu çiftliklerin %71’inin (yaklaşık 264.500) 10’dan az 

ineği vardır. Bu çiftlikler önemli yönetim ve kârlılık sorunları ile mücadele etmekte, bu da 

hastalık salgınlarına ve düşük verimliliğe yol açmaktadır. Ayrıca, büyükbaş hayvan üretiminin 

iklim değişikliği ve su kirliliği üzerindeki olumsuz çevresel etkileri konusunda global ve ulusal 

çapta artan endişeler hem bir zorluk teşkil etmektedir hem de sektörü çevre dostu hale 

getirmekle ilgili bir gündeme dikkat çekmek için bir fırsat niteliğindedir. Alt-bileşen 3.3 

kapsamındaki yatırımlar, canlı hayvanda verimliliğinin iyileştirilmesi yönünde TOB tarafından 

sarf edilmekte olan çabaları (örneğin otlakların ıslah edilmesi ve yönetimi, ağılların 

modernizasyonu ve hayvan genetiğinin iyileştirilmesi ile ilgili çabalar) tamamlayacak; 

verimliliği, sürdürülebilirliği ve iklim direncini güçlendirmeye yönelik inovatif teknolojiye 

dayalı yaklaşımlara odaklanarak ilave destek sağlayacaktır. Bunun için iki stratejiyi 

destekleyecektir: bir Hassas Hayvancılık Üretimi (HHÜ) programı ile ilgili pilot çalışma 

yapılması ve bunun uygulanması ve gübre yönetimine ilişkin inovatif yaklaşımlarla ilgili pilot 

çalışmalar yapılması ve bunların uygulanması. 

a. Pilot bir Hassas Hayvansal Üretim (HHÜ) programı uygulamak. Canlı hayvan 

üretimini ve verimlilik parametrelerini hassas bir şekilde ayarlamak için dijital 

teknolojiyi kullanması, maliyetleri azaltması, hayvan sağlığını ve refahını 

desteklemesi, gıda güvenliğini iyileştirmesi (antibiyotiklerin fazla kullanılma riskini 

azaltarak), kirliliği ve sera gazı emisyonlarını azaltması dolayısıyla HHÜ dünya çapında 

kabul görmektedir. Ekipman ve elektronik sensörler, ölçüm cihazları, kontroller ve 

veri işleme gibi ekipman ve teknolojiler de dâhil, alt-bileşen 3.3a özellikle küçük ve 

orta ölçekli çiftlik işletmelerini hedefleyerek HHÜ’nün yaygınlaşmasını desteklemek 

için teknik ve finansal teşvikler (karşılık yardımlar vasıtasıyla) sunacaktır. Bu 

teknolojilerin öncelikleri ele alınacak spesifik problemlere dayalı olarak belirlenecek 

ve problemler çiftçileri, süt işleme şirketlerini ve özel hizmet tedarikçilerini içeren 

katılımcı bir süreç vasıtasıyla belirlenecektir. Ayrıca faaliyetler HHÜ’nün 

benimsenmesi ile bağlantılı hizmetlerin (örneğin ekipmanların kurulması ve 

işletilmesi, veri analizi vs.) daha da güçlendirilmesini destekleyecek; bu da iş imkânları 

yaratacak ve inovatif dijital teknolojileri hayvan üretiminde uygulamaya ilgi duyan 

genç insanları çekecektir. Bu teknolojinin AB’de, ABD’de ve başka yerlerde 

uygulanmasından öğrenilen dersler dikkate alınarak, HHÜ programı aşamalı şekilde 

uygulanacak; küçük çiftçi grupları ile başlayarak tedricen daha büyük grupları 

kapsayacaktır (potansiyel olarak hepsi bir arada 5,000 çiftçiye ulaşacaktır). Bu 

programın yeni boyutları şu hususları kapsamaktadır: (i) Yüksek sayıda çiftçiyi HHÜ 

teknolojisini kullanmaları için eğitmek; (ii) uzun bir dönem boyunca sürekli olarak 

hayvanları ve çok sayıda üretim döngüsünü izlemek (verilerin 15,000 üretim döngüsü 

için toplanması beklenmektedir); (iii) çiftçiler için yarı otomatik geri bildirim 

geliştirmek ve sağlamak, ele alınması gereken konularda onları uyarmak; ve (iv) HHÜ 

teknolojilerinin çiftçilerin geçimleri ve hane halkları ve çevre üzerindeki etkilerinin 

istatistiksel analizi için veri toplamak; ki bu husus politikalarla ilgili karar almak 

açısından bilgi üretilmesi noktasında kritik öneme sahip olacaktır. PLF programının 
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uygulanmasını koordine etmek üzere TOB bünyesinde uzmanlaşmış bir ekip 

tutulacaktır.) Alt-bileşen fonları ile süt çiftlikleri için ekipman/teknoloji destekleri 

verilecek (bir karşılık yardım programı vasıtasıyla) ve konu ile ilgili veri analizi desteği 

ve teknik destek sağlanacak, eğitim ve demonstrasyon çalışmaları yapılacak ve 

uzmanlaşmış danışmanlık hizmetleri verilecektir.  

b. Su kirliliği ve sera gazı emisyonları üzerinde büyükbaş hayvan üretiminden 

kaynaklanan baskıları azaltmak. Alt bileşen özellikle Ödemiş, Tire, Kiraz ve Torbalı 

ilçelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Nitratlı Hassas Bölge (NHB) olarak 

belirlenen Küçük Menderes alt-havzasında (Ege bölgesinde) çalışmalarını 

yoğunlaştıracaktır .Alt-havzadaki su kirliliği temel olarak önemli sayıda orta/büyük 

ölçekli büyükbaş hayvan çiftliğinin varlığından kaynaklanmaktadır. Kirlenmenin temel 

kaynağı gübrenin uygun şekilde yönetilmemesidir; ki bu husus önemli sera gazı 

emisyonlarına da yol açmaktadır. Genel olarak, gübrenin uygun şekilde 

yönetilmemesi hem su kirliliğine hem de sera gazı emisyonlarına önemli katkı 

yapmaktadır; zira tarımdan ileri gelen toplam emisyonların %13’ü temelde canlı 

hayvandan (büyükbaş) kaynaklanan metana bağlıdır ve sektör ülkedeki metan 

emisyonlarına %62,4 oranında katkı yapmaktadır.  

Alt-havzadaki ve Türkiye çapındaki canlı hayvan işletmelerinin hali hazırda İyi Tarım 

Uygulamaları (İTU) kodu ile uyumlu uygun gübre toplama/depolama tesisleri 

bulunmamaktadır. Bu durum çiftlik bünyesinde gübre depolama tesisleri inşa etmek 

için uygun alan bulunmamasından; diğer lojistik sorunlardan (örneğin gübre toplama 

alanına mesafe), bilgi ile bağlantılı sorunlardan ve mali sorunlardan 

kaynaklanmaktadır. Gübrenin işlenmesine/yeniden kullanımına yönelik yeni ve 

gelişmekte olan teknoloji de dâhil, gübre yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe 

paylaşmak için ilgili paydaşlar arasında bir bilgi ağı kurulması da dâhil, alt-bileşen 

faaliyetleri gübre yönetimi ile ilgili inovatif yaklaşımlar için pilot çalışma yapılmasına 

ve bunların teşvik edilmesine odaklanacaktır. Alt-bileşen faaliyetleri yeni gelişmekte 

olan inovatif teknolojilerin pilot çalışmasını/test edilmesini destekleyecek; gübre 

yönetim planlarını/izlemesini desteklemek için uzmanların kapasitesini 

güçlendirecektir  (örneğin eğitim ve sertifika programları vasıtasıyla). Faaliyetler 

potansiyel olarak biyogaz üretimi ile bağlantılı olarak üçüncü tarafların gübre 

toplaması ve işlemesini teşvik etmek için pilot bir çalışma yapmak da dâhil, 

sürdürülebilir gübre yönetimine yönelik teşvikler/yaklaşımlarla ilgili pilot çalışmalar 

yapacak; ve politika/düzenleyici eylem için bilgi tedarik etmek amacıyla bilgi açıklarını 

daraltacaktır. 

Alt-bileşen faaliyetleri gübre yönetimine yönelik inovatif yaklaşımlarla ilgili pilot 

çalışmalar yapmaya ve bu yaklaşımları teşvik etmeye odaklanacaktır. Alt-bileşen 

gübre-enerji-biyolojik gübre tesisini kurmaya ilişkin inşaat çalışmalarını, biyolojik 

gübrelerin tarlalarda taşınmasına ve sahada uygulanmasına ilişkin ekipmanları; 

eğitimi ve demonstrasyonları finanse edecektir. 

Alt-bileşen 3.4: İklim Dostu Akıllı Tarımı desteklemeye yönelik araştırma ve inovasyonlar. Alt-

bileşen 3.2 ticari olarak mevcut teknolojilerin onaylanması ve yaygınlaştırılması üzerine 

odaklanırken, bu alt-bileşen kurum içinde geliştirilen (TAGEM tarafından) iklim akıllı/yeşil 

teknolojilerin geliştirilmesi, onaylanması ve/veya yaygınlaştırılması üzerine odaklanmaktadır. 

Bu alt-bileşen kapsamındaki faaliyetler, pestisitlerin kullanımını azaltmak; besin yönetimini 

güçlendirmek (biyolojik gübreler vasıtasıyla), enerji ve suda verimlilikleri artırmak ve iklimle 
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ilgili değerlendirmeleri desteklemek de dâhil, yakın zamanda Türkiye Hükümeti tarafından 

lanse edilen Yeşil Mutabakat Planında belirlenen önceliklerle uyumlu olarak İklim Dostu Akıllı 

Tarım kapsamında bir araştırma ve inovasyon gündeminin uygulanmasını destekleyecektir. 

Alt-bileşen Entegre Zararlı Yönetim sistemleri kapsamında araştırma, onaylama ve bilgiyi 

yaygınlaştırma çabalarını destekleyecek (özellikle ihracat piyasalarında önemli ölçüde 

reddedilme durumları ile karşılaşan ihracat mahsulleri (biber, limon, domates) için); gübre 

yönetimini iyileştirmek ve kimyasal gübrelerin kullanımını azaltmak için biyolojik gübrelerin 

kullanımını yaygınlaştıracak (özellikle kuru baklagiller kapsamında); TAGEM tarafından 

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

kapsamında ilkimle ilgili diğer bilgi yaygınlaştırma faaliyetleri yürütecek; ve mahsullerde iklim 

etkileri ve temel değer zincirleri için su ve karbon ayak izini azaltmak konularında farkındalık 

oluşturmak amacıyla iklim değerlendirmeleri yapacak;  ve mahsul planlamasını optimize 

edecektir (örneğin su ihtiyaçlarına dayalı olarak). Alt-bileşen ayrıca TAGEM’in su kullanımını 

optimize etmeyi ve kirliliği azaltmayı amaçlayan sulama ve drenajla ilgili Araştırma Geliştirme 

& İnovasyon (AR-GE&İ) gündemini destekleyecektir. Bunun için İzmir Uluslararası Tarımsal 

Araştırma Geliştirme ve Eğitim Merkezi (UTAEM) güçlendirilecek; Merkez sulama ve drenaj 

teknolojisi alanındaki AR-GE&İ faaliyetleri için bir referans merkezi olarak hizmet verecek ve 

en gelişmiş ekipmanlarla ve bölgede sulama ve drenaj teknolojisi alanındaki özel 

tedarikçilerle çalışacaktır.  

Bileşen 4: Proje Yönetimi, İzlemesi ve Değerlendirmesi. Bu bileşen kapsamındaki faaliyetler tüm 

proje yönetimi fonksiyonlarını destekleyecektir. Bileşen (i) günlük teknik hizmetler, emanet 

hizmetleri, İzleme ve Değerlendirme (İ&D),  çevresel ve sosyal (Ç&S) konular açısından kapasitenin 

güçlendirilmesi; (ii) sahaya özgü ve ihtiyaç duyulan Ç&S araçlarının hazırlanması da dâhil, Ç&S 

konularda risk yönetimi; (iii) şikâyetlerin giderilmesi, vatandaşın katılımının sağlanması ve iletişim; ve 

(iv) etki değerlendirmeleri, faydalanıcının tatmini ile ilgili araştırmalar ve proje girdi ve çıktılarının 

yönetimi ve izlenmesi için entegre bir sistem geliştirilmesi de dâhil olmak üzere proje faaliyetlerinin 

İzleme ve değerlendirmesi için; ABDGM’ye bağlı bir Proje Koordinasyon Birimine (PKB) ve TRGM, 

BTGM, BÜGEM, TAGEM, HAYGEM ve GKGM’ye bağlı Proje Uygulama Birimlerine (PUB’ler) destek 

içerecektir.  

Alt-bileşenlerin, çıktıların ve yerlerin özeti Tablo 1’de yer almaktadır.  

Tablo 1: Alt-bileşenlerin, çıktıların, uygulayıcı kurumların ve yerlerin özeti 

Alt-bileşen Çıktılar Yerler 

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

Alt-bileşen 1.1: 
Toprak sağlığını ve arazi kullanımı ile 
ilgili planlamayı/yönetimi geliştirmek 
için bilgi açıklarını azaltmak 

Arsa ve toprak kaynaklarının 
belirlenmesi 

Ülke Çapında 

Dijital Ulusal Toprak Profili Veri 
Tabanının Geliştirilmesi  

N/A 

Sistem ve Hizmet Geliştirilmesi N/A 

Arazilerin iyileştirilmiş sınıflandırması  N/A 

Kapasite geliştirme faaliyetleri Ülke Çapında 
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Alt-bileşen Çıktılar Yerler 

Alt-bileşen 1.2: 
Sektörel bazda bilgi toplanması ve 
yönetimine yönelik Tarım ve Orman 
Bakanlığının dijital yol haritası 

 Vaktinde tarımsal veri toplanması 
için kapasitenin güçlendirilmesi 

 Mevcut bilgi sistemlerinin etkinliğini 
güçlendirmek  

 Mahsullerin ve kazançların izlenmesi 
için modelleme yaklaşımlarının 
geliştirilmesi ve test edilmesi  

 Gıda fiyatlarının izlenmesi, gıda 
güvenliği değerlendirmeleri için 
üretim tahminleri yapmak 

N/A 

Bileşen 2: 
Hastalıkların etkin şekilde denetlenmesi ve kontrolü için hayvan sağlığı kapasitesini güçlendirmek 

Alt-bileşen 2.1: Hayvan sağlığı 
kurumlarının kapasitesini güçlendirmek 

 Laboratuvar birimlerinin 
biyogüvenlik seviyesini (BS) artırmak 
için kurumların altyapısının 
güçlendirilmesi  

 Hedef kurumlar için ortak bir 
laboratuvar bilgi yönetimi sistemi 
kurmak  

 Kapasite geliştirme 

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

Alt-bileşen 2.2: Veteriner tıbbi ürün 
kontrolünü güçlendirmek ve 
iyileştirmek 

 Merkezi bir Veteriner Tıbbi Kontrol 
Merkezinin kurulması 
o test, analizler ve idari tesisler 
o  ulusal aşı suşu toplama bankası 
o deneysel hayvan birimleri 

[tbd] 
 

Bileşen 3: 
Güçlendirilmiş Verimlilik, Kaynak-Etkinliği ve İklim Direncine Yönelik Yatırımlar 

Alt-bileşen 3.1: 
Sebze değer 
zincirlerinde 
iklim direncini, 
verimliliği ve 
kaynak 
kullanımında 
etkinliği 
güçlendirmek 

a) Küçük ölçekli örtü 
altı yetiştiriciliğinin 
modernizasyonu 

 Mevcut geleneksel örtü altı 
yetiştiriciliği altyapısının 
iyileştirilmesi   

 Kapasite geliştirme 

Adana, Antalya, 
Aydın ve 
belirlenecek diğer 
alt-bölgelerde 

b) Etkin bir enerji 
kaynağı (jeotermal 
enerji) çevresinde 
örtü altı 
yetiştiriciliğinin 
kümelenmesine 
ilişkin pilot model 

 Bölge planlaması 

 Jeolojik araştırmalar 

 İmkân sağlayan temel yapı 
o Jeotermal sondaj 
o Enerji iletim hattı ve şebeke 

yedeklemesi elektrik hattı 
o İçme ve kullanma suyu 
o  Bina temeline ait drenaj bağlantı 

hattı 

 Farklı yatırım modelleri için fizibilite 
araştırmaları 

14 saha içerisinde 
seçilen en az bir 
saha 
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Alt-bileşen Çıktılar Yerler 

Alt-bileşen 3.2: 
İlgili mahsuller 
bazında İklim 
Dostu Akıllı 
Tarım 
teknolojilerinin / 
uygulamalarının 
benimsenmesini 
teşvik etmek 

a) Dijital İklim Dostu 
Akıllı Tarım 
teknolojileri 
 

 Tarımsal üretim için uzaktan 
algılama teknolojileri ile bulut 
bilişimi ve Nesnelerin İnterneti 
cihazlarını (sensörler, tarla 
istasyonları) entegre eden Karar 
Destek Sistemleri  

 Tarımsal girdileri uygulamak için 
değişken oranlı teknoloji  

 Tarla işlemlerini optimize etmek için 
dijital destekli yönlendirme 
sistemleri 

 Biçerdöverle hasatta yaşanan 
kayıplar 

 Kapasite geliştirme 

Ülke Çapında 
 
 

b) Pompalı sulama 
sistemlerine bir 
alternatif güç 
kaynağı olarak güneş 
enerjisi 

 Güneş enerjisi sistemlerinin 
kurulması 

 Dijital araçların benimsenmesi 

 Kapasite geliştirme 

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

Alt-bileşen 3.3: 
Türkiye’de 
büyükbaş hayvan 
üretiminde 
verimliliği ve 
çevre dostu 
profili 
güçlendirmek 

a) Pilot bir Hassas 
Hayvansal Üretim 
(HHÜ) Programı 
uygulamak 

 HHÜ’nün artmasının desteklenmesi 

 HHÜ’nün benimsenmesi için 
bağlantılı hizmetlerin 
güçlendirilmesi  

 Kapasite geliştirme 

Ülke Çapında 
 
 

b) Su kirliliği ve sera 
gazı emisyonları 
üzerinde büyükbaş 
hayvan üretiminden 
kaynaklanan 
baskıları azaltmak 
 

 Bir bilgi ağının kurulması 

 Yeni gelişmekte olan inovatif 
teknolojilerin pilot 
uygulamasını/test edilmesini 
desteklemek  

 Gübre yönetim planlarını/izlemesini 
desteklemek için uzmanların 
kapasitelerini güçlendirmek   

 Sürdürülebilir gübre yönetimi için 
teşviklerle/yaklaşımlarla ilgili pilot 
çalışmalar yapmak 

 Kapasite geliştirme 

Küçük Menderes 
alt havzası 
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Alt-bileşen Çıktılar Yerler 

Alt-bileşen 3.4: 
İklim Dostu Akıllı Tarımı desteklemeye 
yönelik araştırma ve inovasyonlar 

 Entegre Zararlı Yönetim sistemleri 
kapsamında araştırma, onaylama ve 
bilgiyi yaygınlaştırma çabaları  

 Biyolojik gübrelerin kullanımını 
yaygınlaştırmak  

 TAGEM tarafından üretilen enerji 
tasarruf teknolojileri kapsamında 
ilkimle ilgili diğer bilgi yaygınlaştırma 
çabalarını üstlenmek 

 İklimle ilgili değerlendirmeler 
yapmak  

 Su kullanımını optimize etmeyi ve 
kirliliği azaltmayı amaçlayan sulama 
ve drenajla ilgili Araştırma 
Geliştirme & İnovasyon gündemi. 

Hiçbiri 
(İzmir?) 

Bileşen 4: 
Proje Yönetimi, İzlemesi ve Değerlendirmesi 

Bileşen 4: 
Proje Yönetimi, İzlemesi ve 
Değerlendirmesi 

(i) Günlük teknik hizmetler, 
emanet hizmetleri, İzleme ve 
Değerlendirme (İ&D),  çevresel ve 
Sosyal (Ç&S) konular açısından proje 
yönetimi kapasitesini güçlendirmek;  

(ii) Sahaya özgü olan ve ihtiyaç 
duyulan Ç&S araçlarının 
hazırlanması da dâhil, Ç&S 
konularda risk yönetimi;  

(iii) Şikâyetlerin giderilmesi, 
vatandaşın katılımının sağlanması ve 
iletişim; ve  

(iv) Etki değerlendirmeleri, 
faydalanıcının tatmini ile ilgili 
araştırmalar ve proje girdi ve 
çıktılarının yönetimi ve izlenmesi için 
entegre bir sistem geliştirilmesi de 
dâhil olmak üzere, proje 
faaliyetlerinin İzlenmesi & 
Değerlendirilmesi. 

N/A 
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2.2. ÇSYÇ’nin amacı 
DB ÇSÇ uyarınca, mevcut proje için, uygulama sırasında alt projeler hakkındaki özgün konumlar/ayak 

izleri ve teknik bilgiler bilineceği için bir ÇYSÇ hazırlanmıştır. ÇYSÇ projenin genel risklerini ve etkilerini 

inceler ve Türkiye İklim Dostu Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme  Projesinin potansiyel çevresel ve 

sosyal etkilerini irdelemek için benimsenecek kapsamlı çevresel ve sosyal yönetim yaklaşımını 

belirler.  

Bu ÇSYÇ’nin ana hedefleri,  

(i) Çevresel ve Sosyal (Ç&S) eleme, gözden geçirme, onay, uygulama ve takip faaliyetlerine 

dair prosedürler tesis etmek;  

(ii) alt projeye özgü Çevresel ve Sosyal Yönetim Planları (ÇSYP)/ Çevresel ve Sosyal Etki 

Değerlendirme (ÇSED) raporları hazırlamada rehberlik sağlamak; 

(iii) alt projelere ilişkin çevresel ve sosyal endişeleri yönetmek ve takip etmek için kurumsal 

düzenlemeleri, sorumlulukları belirtmek ve gerekli raporlama prosedürlerinin ana 

hatlarını vermek;   

(iv) ÇSYÇ inşa eğitimlerinin hükümlerini başarı ile uygulamak için gerek görülen eğitimi ve  

kapasite geliştirmeyi belirlemek; 

(v) halkın katılımına ve proje dokümanlarının açıklanmasına dair mekanizmaları irdelemek, 

yanı sıra, Bir Paydaş Katılım Çerçevesinde (PKÇ) ve alt projeye özgü Paydaş Katılım 

Planlarında (PKP) detayları verilen paydaş katılımını ve şikayet mekanizmasını özetlemek; 

ve   

(vi) proje ile ilişkili işgücü risklerini irdelemek için İşgücü Yönetimi Prosedürlerinden (İYP) 

alınan uygun önlemleri birleştirmektir. 

 Genel olarak Projeyi uygulayacak Kurumlarla birlikte Projeyi tarif eder, 

Bu ÇSYÇ özellikle Proje için hazırlanmış İşgücü Yönetim Prosedürü (İYP), Paydaş Katılım Planı (PKP) ve 

Yeniden Yerleştirme Çerçevesi (RF) ile birlikte, Proje Operasyon Elkitabına  (POE) entegre edilecek ve 

Proje uygulamaları için bir esas olarak görev yapacaktır.  



 

43 

3. Temel Profil Analizi 
Temel veriler değiştirilecektir. 

3.1. Türkiye’nin Temel Profili 

3.1.1. Coğrafi Konum  
Türkiye Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir köprü gibidir. Bunun yanı sıra, Kuzey Yarıkürede kısmen 

36°-42° KE ve 26°–45° DB arasında uzanır. Türkiye’nin toplam yüzölçümü 780,043 km2 olup 

kullanılabilir topraklarının 31.1%’i tarım topraklarıdır.  Türkiye’nin topografik özellikleri nedeniyle bir 

çok iklim bölgesine sahiptir. Ülkemizin sahil bölgelerinde denizlerin etkisiyle daha  ılıman iklim 

özellikleri görülür. Kuzey Anadolu Dağları ve Toros dağ silsilesi deniz etkilerinin ülkemizin iç 

kısımlarına girmesini engeller. Bu nedenle, ülkemizin iç kısımlarında karasal iklim özellikleri görülür. 

Türkiye iklim koşulları, endemik tür zenginliği, yüksek ithal gıda tüketimi bulunan ülkelere 

yakınlığından doğan ürün çeşitliliği gibi bir çok avantaja sahiptir.   

Türkiye tartışılmaz şekilde insanların dünyada yaşayabileceği en elverişli coğrafi konuma sahip 

ülkelerden biridir. Bu itibarla, Türkiye aynı zamanda bir Avrupa ülkesi, bir Asya ülkesi, bir Akdeniz 

ülkesi, bir Orta Doğu ülkesi, ve bir Kafkas ülkesidir. Bu coğrafi konum Orta Doğu, Orta Asya, Avrupa ve 

Kuzey Afrika arasında jeopolitik, jeostratejik, ticari, kültürel etkileşim, ve ulaşım gibi bir çok alanda 

hayati önem taşımaktadır.  

3.1.2. Nüfus 
Türkiye’nin 2020 nüfusu 83,614,362 olup çoğunluğu (yüzde 92) il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır. 

Türkiye’nin nüfusu son yıllarda sadece artmamış, ama aynı zamanda şehir merkezlerine kaymaya 

başlamıştır. Türkiye’de şehirleşme öncelikle iç göçün bir sonucu olup ülkenin doğu kısımlarından 

“daha yoğun *nüfusa sahip+ ve ekonomik olarak gelişmiş Batı bölgelerine” taşınma modelini takip 

etme eğilimindedir. Belirli bir bölgede kırsal alandan şehir alanlarına göç te yaygındır. Türkiye nüfusu 

sadece kırdan şehre göç ve Türkiye’den göç değil, aynı zamanda geniş bir  çatışmayı takiben mülteci 

nüfusu  şeklinde karmaşık göç modelleri ile şekillenmiştir. 

Dünyada ve Türkiye’de nüfus günden güne artarken, beslenme, barınma, temiz su kaynakları ve 

özellikle tarımsal kaynaklar gibi doğal kaynaklara duyulan ihtiyaç günden güne artmaktadır. Artan 

nüfus nedeniyle gıda gereksinimini karşılamak için tarımsal üretimde verimliliği arttırmak lazımdır. 

Bununla birlikte, dünya genelinde tarımsal kaynakların düzensiz dağılımı, aşırı tüketim, yanlış tarım 

politikaları tarımsal kaynaklar bakımından daha ciddi sorunların önünü açmıştır. 

3.1.3. Morfoloji 
Türkiye fiziki coğrafi koşulları bakımından bir hayli kapsamlı bir ülkedir. Türkiye 1000 m’den daha 

yüksek, genellikle dik yamaçlı uzun dağ sıraları bulunan bir coğrafi konuma sahiptir. Bu koşulların 

etkisi altında farklı iklimsel karakteristiklerin görüldüğü bir sahanın özelliklerine sahip olup toprak 

çeşitliliği yüksektir ve su kaynakları düzgün dağılmamıştır. Ülkemizin doğu kısımları yüksek topografik 

özellik göstermektedir. Burada, yüzey nehir ağı tarafından parçalanmış olup derin vadilerin 

oluşmasına yol açarken ülkenin en yüksek noktaları da bu bölgede yer almaktadır. Ülkemizde yaygın 

rastlanılan  topografik birimlerden biri olan ovalar genel alanda az yer kaplamakla birlikte tarım 

bakımından en önemli alanlardır. Ülkemizde delta ovaları, kıyı ovaları, vadi taşkın ovaları, taşkın 

ovaları, tektonik çöküntü ovaları, yamaç ovaları, eski göl yatağı ovaları ve karst ovaları gibi  

kavramlarla ifade edilen hemen bütün ova tipleri  yer almaktadır. Ülkemizde kıyılardan 500-600 m 

yüksekliklere kadar geniş çeşitlilikte bir tarım hayatı  gözlenirken, bu yükseklikten 2000 m yükseklik 

çizgisine çıkarken tarımsal faaliyetler giderek zayıflar , çeşitlilik kaybolur ve verim azalır. Diğer 
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taraftan, 2000 m’den sonraki rakımlarda, arpa ve çavdar gibi ürünlerle hayvancılığı temel alan bir 

ekonomik faaliyet ortaya çıkar. 

3.1.4. Nehir Havzaları 
DSI su kaynaklarını geliştirmeye ilişkin sorunları büyük ölçekte etüt etmek için Türkiye’yi drenaj 

alanları bakımından 26 havzaya bölmüştür. Havzaların toplam yıllık ortalama debileri 186 milyar 

m³’tür. Her hidrolojik boşaltma havzasında yıllık yağış farklı olduğu için, bunların verimi ve su 

potansiyeli  de farklıdır. Fırat havzası 31.61 milyar m³ ile en yüksek su verimine sahiptir. Dicle havzası 

21.33 milyar m³ ile ikinci sıradadır. Fırat ve Dicle havzaları ülkenin toplam su potansiyelinin yaklaşık 

28.5%’ini oluştururlar. Akarçay (Afyon) Havzası ve Burdur Gölü Havzası 0.49 milyar m³ ve 0.50 milyar 

m³ ile en düşük su potansiyeline sahip havzalardır. İnşaat Mühendisleri Odası, Su Çalışma Grubunun 

Suya Ulaşma Hakkı Raporuna göre  (2009), Türkiye’de teknik ve ekonomik olarak kullanılabilir su 

tutarı toplam yıllık kişi başına 1430 m³’tür. Bu rakamlara göre, Türkiye su stresine uğramış bir ülkedir. 

Yine, bu rapora göre, 112 milyar m³ (36%)  su potansiyelinin 40 milyar m³’ü (36%) kullanılabilirken 

geri kalanı etkin şekilde kullanılamamaktadır. Türkiye’nin AB ile tam üyelik görüşmeleri kapsamındaki 

Çevre faslının  su sektörü için belirlenen iki kriter su mevzuatının uyumlaştırılması ve Nehir Havzası 

Yönetim Planlarıdır (NHYP). Su Çerçeve Yönergesi 17.10.2012 tarihinde yayınlanmış “Havza Yönetim 

Planlarının Hazırlanması , Uygulanması ve Takibi Hakkında Yönetmelik” ile uyumlaştırılmış ve NHYP 

hazırlığı başlamıştır. 

3.1.5. Göller 
Türkiye komşuları ile karşılaştırıldığında göller bakımından çok zengin bir yapıya sahiptir. Geçici 

göletler ve bataklıklar hesaba katılmasa bile, kalıcı göllerin sayısı 300’e  ve toplam alanları Marmara 

Denizinin genişliğine ulaşır. Bu toplam alan 9,861 km2olup ülkenin yüzey alanının 1.2%’sini oluşturur. 

Bununla birlikte, ülkemizdeki bütün bu göllerin ve sulak alanların Afrika’daki Çad Gölü veya ABD’deki 

Superior gölünün yaklaşık 1/8’i olduğu kaydedilmelidir. Ülkemizde 1,000 hektarı aşan göllerin sayısı 

60’a ulaşmaktadır. 

3.1.6. İklim 
Türkiye ılıman ve subtropikal bölgeler arasında yer almıştır. Türkiye’nin üç tarafta denizlerle çevrili 

olduğu, dağların uzunluğu ve arazi şekillerinin çeşitliliği  gerçeği farklı iklim tiplerinin ortaya çıkmasına 

yol açmıştır. Ülkemizin kıyı bölgelerinde denizlerin etkisi ile daha ılıman iklim özellikleri görülür. Kuzey 

Anadolu Dağları ve Toros dağ silsilesi deniz etkilerinin içerilere girmesini önler. Bu nedenle, ülkemizin 

iç kısımlarında karasal iklim özellikleri görülür. Dünya genelinde yapılan iklim sınıflandırmalarında 

kullanılan kriterler esas alınarak, ülkemizde Karasal, Akdeniz, Marmara (geçiş) ve Karadeniz iklim 

tipleri ayırt edilebilir. 

Tarım ve gıda sektörünün sosyo-ekonomik önemi nedeniyle, bugün ürün verimliliği ve gıda güvenliği  

üzerinde gelecekteki iklim değişikliğinin etkisini değerlendirmek zorunludur. Bir başka deyişle, tarım 

ve gıda gelecekte iklim değişikliğinden en çok etkilenecek sektör olduklarından, tarımsal üretimde 

alınacak önlemler gıda güvenliğini temin etmek, aynı zamanda, Türkiye ekonomisini olumsuz 

etkilememek bakımından önlemlidir. IPCC Raporlarına göre, iklim değişikliğinin özellikleri iklim 

değişikliğinden en çok etkilenen bir coğrafyada yer alan Türkiye’deki tarımda daha iyi politikaları ve 

stratejileri  daha iyi formüle etmek için iyi anlaşılmalıdır. Örneğin, yetersiz yağış tarımı ve su 

kaynaklarını sınırlayan en önemli faktör olarak bilinmektedir. Sürdürülebilir gıda üretimini ve su 

kaynaklarını artırmak için gerekli politikalar ve stratejiler sadece bu parametrenin özelliklerini ve 

gelecekteki statüsünü en iyi şekilde bilerek tesis edilebilir.  
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3.1.7. Biyoçeşitlilik 
Dünyadaki yedi biyocoğrafik bölgeden üçü olan Akdeniz, Avrupa-Sibirya ve İran-Turan bölgelerinin 

unsurları Türkiye’de bulunmaktadır. Her biyocoğrafik bölge kendi özgün ekosistemine sahiptir. 

Akdeniz unsurlarından birisi, dünyanın en geniş servi ormanı, burada yer almaktadır.  Avrupa-Sibirya 

unsuru Alp çayırlarını barındıran  Karadeniz ormanlarını içerir. Türkiye’nin kıtalar arasında köprü 

olduğu olgusu nedeniyle, iklimi ve coğrafi özellikleri kısa mesafelerde değişiklik gösterir. Bunun 

sonucu olarak, Türkiye ormanı, dağı, bozkırı, sulak alanı, kıyı ve deniz ekosistemleri, bunların farklı 

formları ve kombinasyonları ile biyoçeşitlilik bakımından küçük bir kıtadır. Bu olağandışı ekosistem ve 

habitat çeşitliliği aynı zamanda büyük tür çeşitliliğini içermektedir. Türkiye’nin fauna çeşitliliği ılıman 

bölge ülkelerine göre zengindir. Omurgasızlar, çoğunlukla böcekler, 60 000 – 80 000 türle en çok türü 

olan canlı grubudur. Akdeniz Bölgesi Avrupa’da en yüksek bitki çeşitliliği olan yerdir. Türkiye 167 aile, 

1320 sınıf ve 9 996 türle  bitki türleri çeşitliliği bakımından dünyadaki en zengin ülkelerden birisidir. 

Türkiye gıda üretimi bakımından dünyada kendine yeten bir kaç ülkeden biridir. Verimli topraklar, 

uygun yağış ve iklim koşulları her tür ürünün yetiştirilmesi için fırsat sağlar. 

3.1.8. Endemizm  
Türkiye florasının endemizm oranı 31.8% olup buna her yıl birçok tür eklenmektedir. Endemik türler 

bakımından Türkiye’deki en zengin aile 572 endemik takson ile Asteraceae (Papatyagiller),onu 

takiben 385 takson ile Fabeceae (Baklagiller) ve 326 takson ile Lamiaceae (Ballıbabagiller) aileleridir. 

Türkiye’de ayrıca 14 endemik sınıf vardır. Türkiye’deki 3649 endemik bitki taksonunun bazıları 

dünyayı doyuran kültür bitkilerinin akrabalarıdır. Örneğin, bazı tarla ürünleri (buğday, arpa, çavdar, 

yulaf, kendir, mercimek, nohut ve bezelye), çayır ürünleri (yonca, korunga, burçak, ve kılçıksız brom 

ürünleri) ve bahçe ürünleri (kiraz, kayısı, erik, badem, incir ve üzüm) sayılabilir. Dünya nüfusunun 

olağandışı sayısı bunların soyu tükenmeden korunmasını temin etmek bakımından Türkiye’ye büyük 

sorumluluk yüklemektedir.  

3.2. Proje Alanlarının Temel Profili 
 

 

3.2.1. Adana 
Adana 2.258.718 olan 2020 yılı nüfusu ile Türkiye’nin güneyinde yer almaktadır. Batı tarihinde Kilikya 

ovası diye bilinen Çukurova ovasına giriş kapısı olarak hizmet ettiği Akdeniz’in kuzeydoğu kenarında 

yer almaktadır. Bu geniş, düz ve verimli arazi Toros Dağlarının güney doğusunda uzanmaktadır. 

Çukurova’yı batıya doğru geçerek, Adana’dan Tarsus’a giden yol yaklaşık 4.000 m yüksekliğe ulaşan 
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Toros Dağlarının eteklerine girer ve  kayalık Gülek Geçidini aşarak Anadolu ovasında devam eder. 

Şehrin kuzeyi Seyhan barajı ile çevrilidir. 1956 yılında tamamlanan Seyhan Barajı hidroelektrik güç ve 

aşağı Çukurova ovasını sulamak için yapılmıştır. Şehirdeki iki sulama kanalı  şehir merkezini doğudan 

batıya geçerek ovaya akmaktadır. Şehrin güney doğusundaki  Yüreğir ovasını sulamak için başka bir 

kanal bulunmaktadır. 

Adana çok sıcak yazlar ve serin kışlar ile Akdeniz iklimine sahiptir. Hemen her kış, geceleri arada 

sırada don meydana gelmektedir, ancak kar çok nadir bir olaydır. Yazlar uzun, sıcak, rutubetli ve 

kuraktırr. Sıcak dalgaları sırasında, sıcaklık çoğu kez 40°C’ye ulaşır veya aşar. 

Yıllık ortalama yağış 681 mm’dir. Hakim rüzgar yönleri kışın kuzey ve kuzeydoğu, Mart ve Eylülde 

güney, ve Haziran, Temmuz ve Ağustosta güneybatıdır. Kuzey ve kuzeydoğu rüzgarları (Yıldız ve 

Poyraz) kuru olup yağış getirmezler. Bununla birlikte, özellikle kış aylarında, bunlar hava sıcaklığını 

hissedilir ölçüde  düşürürler. Güney batıdan esen Lodos  yazın yağmur ve serinlik getirir. Mevsimlere 

göre, yazın araziler  ısıl düşük basınç ve denizler ısıl yüksek basınç altındadır, kışın araziler (Toros) 

dinamik yüksek basınç  ve denizler ısıl düşük basınç oluştururlar. Bu nedenle hakim rüzgarlar iki karşı 

yönden eserler. 

Adana ve çevresinin tarım potansiyeli şehrin hızlı nüfus ve mekansal gelişme fırsatları sahayı tarım 

açısından daha çekici yapmaktadır. Eğimli ve bereketli tatrım alanlarına ek olarak, büyük sulama 

fırsatları sahayı tarım açısından daha çekici hale getirir. Akdeniz ikliminin hakim olduğu alanda  ılık 

kışlar topraktan kış mevsiminde ürün almayı mümkün kılar. Bu nedenle, Adana iklimi tarımsal 

verimliliği arttıracak başka bir potansiyel olarak düşünülebilir.12 Merkez ilçe sınırları içindeki tarım için 

uygun olmayan araziler  kuzey ve kuzey doğuda şehir alanından uzakta yoğunlaşmışlardır. Böylece, 

Seyhan ve Ceyhan nehirleri ve bölgede inşa edilen barajlar tarımsal verimi büyük ölçüde 

arttırmışlardır.  

Adana’daki sulama projesi sayesinde, Çukurova’da pamuk ve mısır üretimi alanı hızla genişlemiştir. 

Pamuk toplanması sırasındaki yoğun işgücü ihtiyacı göçü hızlandıran faktörlerden birisi olmuştur. Ek 

olarak, yüksek kış sıcaklıkları ve don olaylarının seyrek oluşu  hem sera faaliyetlerinde artışı hem de 

narenciye meyvelerinin yetiştirilmesini kolaylaştırmıştır. Böylece yıl boyunca en az iki ürünün satın 

alınması mümkündür. Bu tür avantajlar ekilebilir arazilerin hızla üretime açılmasına ve böylece 

mevsimsel ve kalıcı göçlere yol açmıştır. Başta çoğu mevsimsel olan bu göçler  zamanla kalıcı hale 

gelmiştir.  Bunun sonucu olarak, üretken topraklar, uygun iklim koşulları ve sulama kolaylıkları 

Türkiye’nin iç ve dış ticaretinde önemli bir rol oynayan bazı tarım ürünlerinin Adana şehri ve yakın 

çevresinde yetiştirilmesini sağlamıştır. Böylece, bu avantajlar nedeniyle, Adana önemli bir tarım 

merkezi olmuş ve bu nedenle sürekli olarak göç alan bir bölge olmuştur. Bu durum şehrin nüfusunda 

artışı ve mekansal gelişimini hızlandırmıştır. 

Adana büyük ölçekli sanayinin çoğu zaman tarım temelli  olduğu  sanayileşmiş bir şehirdir. Gıda 

işleme ve mamul metal ürünler Adana üretiminin yüzde 27’sini oluşturan başlıca sanayilerdir. 

Adana’daki en büyük şirket, Temsa Global, bir otomotiv imalatçısı, 2,500’den fazla çalışana  sahip 

olup yılda 4,000 otobüs imal etmektedir. Marsan Adana Türkiye’deki en büyük margarin ve bitki yağı 

imalatçısıdır. Advansa Sasa Avrupa’nın en büyük polyester imalatçısıdır. Adana Organize Sanayi 

Bölgesi  çoğu orta ölçekli 300 tesis bulunan 1,225 hektar Alana sahiptir. 

ASKİ faaliyet raporuna göre, 2020 yılında, 14 ilçe belediyesinde altyapı hizmetlerini iyileştirmek için 

597 km içme  suyu boru hattı ve 76 km yağmur suyu ve kanalizasyon kolektörü tesis edilmiştir  . 

Dünya Bankası ve GFDRR Think Hazard web sitesi tarafından sağlanan Adana’ya ait afet ve iklim 

risklerinin bir özeti Adana’nın nehir ve kıyı taşkını, heyelan, aşırı sıcak ve önlemeyen yangınlar için 
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yüksek risk derecelendirmesine sahip olduğunu göstermektedir. Deprem, şehirde taşkın, tsunami ve 

volkan orta seviyede derecelendirilmiştir.  

3.2.2. Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar Türkiye’nin üç  coğrafi bölgesine (Ege, Akdeniz, İç Anadolu) yayılmıştır. Çoğu alanı Ege 

Bölgesinin İç Batı Anadolu kısmında yer almaktadır. İl nüfusu 2020 yılında 736,912’dir.  

Şehrin doğuda Konya, batıda Uşak, kuzey batıda Kütahya, güney batıda Denizli, güneyde Burdur, 

güney doğuda Isparta ve kuzeyde Eskişehir ile sınırı vardır. Dağlar Afyonkarahisar ili arazisinin 

47.5%’ini, platolar 32.6%’sını ve ovalar 19.9%’unu oluşturur   

Afyonkarahisar, Çay ve Bolvadin ovaları ilin kuzey batısından güney doğusuna doğru yayılmaktadır. 

Şehir denizden çok yüksek olmasına rağmen, bir çok su kaynağına sahiptir. Akşehir Gölünün yarısı 

Afyonkarahisar’dadır. Bu gölün hemen batısına doğru tamamen ilin sınırları içinde olan ve deniz 

seviyesinden 990 metre yüksekte olan Eber Gölü bulunmaktadır. Güney batıdaki Çapalı gölü, Denizli 

ile paylaştığı Karamık gölü ve Acıgöl diğer önemli göllerdir. 

Afyon ilinde ikamet eden halkın geçimi genel olarak tarım ve hayvancılık temelindedir. Mevsimsel 

sebze üretimi ile birlikte, meyve üretimi de büyük ölçüde yürütülmektedir. Sulama tarımının mümkün 

olduğu yerlerde sebze üretimi hakimdir. Diğer yandan, iklim koşullarına ve toprak özelliklerine göre 

büyük miktarlarda tahıl üretimi yürütülmektedir. Ek olarak, haşhaş, şeker pancarı, patates ve ayçiçeği 

gibi sanayi ürünleri yetiştirilmektedir. 

Geleneksel hayvancılığın azaldığı ve modern hayvancılığın artmaya başladığı Afyon’da et ve et 

ürünleri üretimi ilerlemiştir. Besi hayvanı alanında, Afyonkarahisar çevre illerden daha yüksek bir 

potansiyele sahiptir. Süt ineği yetiştiriciliği, küçük ve büyük baş hayvancılık, arıcılık ve kümes 

hayvancılığı mevcuttur. 

Afyonkarahisar ılık yazlar ve serin kışlarla ılıman karasal iklime sahiptir. Yağmur çoğu zaman 

ilkbaharda ve yazın meydana gelmektedir. Yıllık ortalama yağış 451 mm’dir. 

Dünya Bankası ve GFDRR Think Hazard web sitesi tarafından sağlanan Afyon’a ait afet ve iklim riskleri 

özeti Afyon’un nehir taşkını, heyelan, deprem ve önlenemeyen yangın tehlikesi için yüksek tehlike 

derecelendirmesi bulunduğunu göstermektedir. Şehirde taşkın ve aşırı sıcaklık orta seviyede 

derecelendirilmiştir.  

3.2.3. Amasya 
Amasya Karadeniz ve iç Anadolu arasında Tersakan, Çekerek ve Yeşilırmak nehirleri tarafından 

sulanan bereketli ovalar bölgesinde yer almaktadır. Amasya hemen hemen dik yarlarla ve Canik ve 

Pontus dağlarının yüksek zirveleri ile çevrili  güzel bir dar vadi içinde yatmaktadır.  İlin nüfusu 2020 

yılında 335,494’tür.  

Amasya sıcak yazlar ve serin kışlarla ılıman bir deniz iklimine sahiptir. Karadeniz’in okyanus iklimi ve 

karasal ve Akdeniz iklimleri arasında bir geçiş iklimi vardır. Bununla birlikte, bu dar vadi Amasya’nın 

ılıman bir iklime sahip olmasına yol açmaktadır. Bu etkinin nedeni iklimi ılımanlaştıran Yeşilırmak 

nehridir. 

Bölgenin vadi yapısı ve bu vadi yapısı yetişen bir çok meyveye ılıman bir iklim sağlamaktadır. Şehrin 

tarım ürünleri çoğunlukla elma, kiraz, bamya, soğan, haşhaş tohumu, mercimek, fasulye ve şeftali gibi 

ürünleri içermektedir. Ek olarak, tarım temelli sanayiler yerel ekonomi için önemli bir yere sahiptir. 

Şeker, süt ürünleri, yumurta, ayçiçeği yağı, yem, un, maya Amasya’daki başlıca  tarım temelli 

sanayilerdir. 
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Bölgedeki diğer ekonomik faaliyetler madencilik, tekstil ve çimento imalatıdır. Şehrin ekonomisinin 

büyük kısmı  tarımdan ve benzer şekilde tarımsal ürünlerden gelmektedir, yeşillik ve meyve üretimi 

de Amasya ekonomisi için önemli gelirlerdir. Köylerin Amasya ilçeleri ile ekonomik olarak yoğunlaşmış 

ilişkileri vardır. Son yıllarda, Amasya’nın Merzifon ilçesinde elektrikli makine üretimi ve ev aletleri, 

tarım ve orman makineleri, tekstil ve gıda sanayisi gelişmiştir. 

Amasya’nın Dünya Bankası ve GFDRR Think Hazard web sitesi tarafından sağlanan afet ve iklim 

risklerinin özeti Amasya’nın nehir ve şehir taşkını, deprem, heyelan ve söndürülemeyen yangın 

tehlikesi için yüksek tehlike derecelendirmesinin bulunduğunu  göstermektedir. Aşırı sıcak orta 

seviyede derecelendirilmiştir. 

3.2.4. Antalya 
Antalya Anadolu’nun Toros Dağları ile sınırlanan güney batı kıyısında yer almakta olup 2,548,308 

nüfusla Ege bölgesi dışında Akdeniz kıyısında Türkiye’nin en büyük ilidir. 

Antalya çok sıcak yazlar ve serin kışlar ile Akdeniz iklimine sahiptir. Sıcak, kurak yazlar ve yumuşak, 

yağmurlu kışlar yaşar. Yağmurlu dönemler yaygın ve çoğu zaman şiddetliyken, Antalya yılda yaklaşık 

3,000 saat güneş ışığı ile çok güneşlidir. 

400’den fazla antik şehir ve tarihi eserin bulunduğu Antalya’da, sadece Xanthos antik şehri 

UNESCO’nun Dünya Mirası kalıcı listesinde olup şehirdeki 9 sit de 25 yıldır geçici listede 

bulunmaktadır.  

Antalya bölgesi Akdeniz kıyısında olup Anadolu yarımadasının güneyinde aynı adı taşıyan körfezde yer 

almaktadır. Antalya körfezinin güney kenarı açık olup diğer üç kenar neredeyse denizden başlayan ve 

Akdeniz’e kısa bir mesafede kayda değer yüksekliklere ulaşan çok dik ve sık ormanlarla kaplı dağlarla 

çevrilmiştir. Beydağları grubu Antalya körfezinin batısına uzanır ve Toros dağları kuzey ve kuzey 

doğuda yer almaktadır. Bazı yerlerde bu dağlardan inen nehirler kısa ancak derin kanyonlar 

oluşturmuştur. En iyi bilinen kanyonlar Köprülü Kanyon ve Güver Kanyonudur. Bu nehirler arasında 

en önemlileri  batıdan doğuya Göksu, Çandır, Düden, Aksu (Kestros), Köprüçay (Eurymedon), 

Manavgat (Melas), Alara ve Kargı Çayıdır. Antalya bölgesinin bazı nehirleri üzerindeki Manavgat, 

Kurşunlu, Aşağı ve Yukarı Düden vb. şelaleler olağandışı doğa güzellikleri sergilemektedir. 

Devlet Su İşleri veri tabanında ifade edildiği üzere Antalya’da Oymapınar ve Karacaören gibi 25 adet 

baraj vardır. Güney kenar dışındaki yüksek dağlar bölgeyi soğuk hava olaylarına karşı korumaktadır. 

Nehirlerin varlığı ve bu ılık  iklim tarım için çok uygun ovalar oluşturmuştur. 

Çok uygun olan iklim koşulları bölgeye mükemmel bir flora sağlamıştır. Tüm Antalya Körfezini 

çevreleyen çok dik dağlar bazı yerlerde denize kadar inen sedir ormanları ile kaplıdır. Dağların etekleri 

makiler (Akdeniz bölgesine has bitki türü) ile kaplıdır. Alüvyonla kaplı sulu ovalar bir çok farklı sebze 

ve meyve tipine, özellikle narenciye üretimine ev sahipliği yapmaktadır. Bölgede tarımında çiçekçilik 

de önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, sadece tropik ülkelerde yetiştirilebilen kivi ve muz gibi meyvelerin 

bölgenin iklimine uyum sağladığı ve büyük ölçekte yetiştirilmeye başlandığı gözlenmektedir. Kışlar 

sırasında don ve kar olmadığı gerçeği  bölgede seraların yayılmasını mümkün kılmıştır. 

İl Türkiye’deki toplu olarak ekilebilir ve ekilebilir alanların 1.6%’sına sahiptir. Bununla birlikte, ilin 

tarımsal üretim değeri bakımından  katkısı (4.3%) daha büyüktür. Son beş yılda şehrin hızlı gelişimine  

paralel bir süreç yaşayan tarım sektörü de kendi yapısı içinde büyük değişikliklere gitmiştir. 1997 

değerleri ile, ticaretin ilin GSMH’sine katkısı 33.2%, tarımın 19% ve sanayinin 5.6%’dır. Yoğun tarımın 

uygulandığı bölgede, istihdam, aynı şekilde, üretim geliri sağlamak çok önemlidir. İlin tarımsal üretim 

yapısı üretimde ve pazara dönük üretimde  çeşitlilik bakımından ilgi çekmektedir. Antalya ili 
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Türkiye’de  narenciye üretimi yapan en önemli iller arasında olup 30% payla portakal üretiminde 

birinci sıradadır. Diğer taraftan, Türkiye’deki cam sera alanının 80%’I ve plastik sera alanının 50%’si 

Antalya’da yer almaktadır. Yine, Antalya ili dış pazar  için kesme çiçek üretiminde 90% payı ile merkez 

durumundadır. Antalya bölgesinin tarımsal üretim modelinde  yıllardır buğday ve pamuk ürünleri 

hakimdir. Bununla birlikte, son yıllarda pamuk üretiminde belirgin bir azalma vardır. İlde geçmişte 

yaklaşık 40,000 hektar alanda yapılan pamuk üretimi  1998 yılında 15,000 hektara düşmüştür. Bunun 

başlıca nedeninin geçmiş yıllara göre pamuktan elde edilen net karın düştüğü gerçeği olduğu  

bildirilmiştir. 

Antalya küçük baş hayvan yetiştiriciliği ile Türkiye hayvancılığına en büyük katkıyı yapmaktadır. İlin 

arazi yapısı nedeniyle kıl keçisi hayvan varlığında en büyük payı almaktadır. Yüksek alanlarda, kıl keçisi 

ve koyun, kısmen süt ineği yetiştiriciliği  ve kümes hayvanları yetiştiriciliği  ağırlık kazanmaktadır.Hata! 

Yer işareti tanımlanmamış. 

Antalya’nın Dünya Bankası ve GFDRR Think Hazard web sitesi tarafından sağlanan afet ve iklim 

risklerinin özeti Antalya’nın nehir, kentsel ve kıyı taşkını, heyelan, aşırı sıcak ve söndürülemeyen 

yangın  için yüksek tehlike derecelendirmesi bulunduğunu göstermektedir. Deprem ve tsunami orta 

seviyede derecelendirilmiştir.  

3.2.5. Aydın 
Aydın 1,119,084 nüfusla Türkiye’nin güney batısında, Ege Bölgesinde yer almaktadır.  

İlin merkezi ve batı kısımları kuzeye doğru Aydın Dağları ve güneye doğru Menteşe Dağları arasında 

Ege bölgesinin en büyük nehri, Büyük Menderes Nehri tarafından sulanan bereketli ovalardır. İlin batı 

ucu Menderes delta alanının başlıca özelliği olan Bafa Gölü ile Ege kıyısıdır. Aydın çok sıcak yazlar ve 

serin kışlarla Akdeniz iklimine sahiptir. Germencik bölgesi bir dizi sıcak su kaynağı içermektedir.  

Aydın Dağları Büyük Menderes Havzasında yer alan ve 8007 km2 yüzey alanına sahip olan  Aydın ilinin 

kuzeyinde yer almakta olup güneyde Menteşe Dağları ve orta  ve batı kısımlarda verimli ovalar 

bulunmaktadır. Tarım Aydın ilinin 46%’sını teşkil eden ve Büyük Menderes Nehri tarafından sulanan 

verimli ovalardaki 800,700 hektar  alan üzerinde yürütülmektedir. 

Uygun ekolojik özellikler, arazi şekli ve iklim koşullarına sahip Aydın’da güçlü bir tarım potansiyeli 

vardır. Dört mevsim tarımsal üretim yapılabilen topraklar çok kültürlü tarıma uygundur. Sanayisi 

başlıca tarım ürünlerini işlemek olan Aydın’da nüfusun 55%’i hayatlarını tarım sektöründen 

kazanmaktadır. Ülkemizde incir ve ceviz üretiminde birinci sırada olan Aydın zeytin, pamuk, enginar 

ve çilek üretiminde ikinci sırada ve, yerfıstığı üretiminde üçüncü sıradadır. Aydın’da üretilen taze 

sebze ve meyve, sofralık zeytin, domates salçası, işlenmiş incir gibi tarım ürünleri ve sanayi ürünleri 

kapsamında üretilen tarım makineleri  iç pazarda ve ihracatta önemli bir potansiyele sahiptir. Aydın’ın 

368,336 hektar tarım alanında, meyveler, meşrubat ve baharat ürünleri 216,657 hektar ve 59% payla 

en geniş alanı işgal etmektedir. Geriye kalan alanın 313,632 hektarı orman, 25,242 hektarı çayır-otlak, 

14,950 hektarı göl-bataklık ve 78,540 hektarı tarım arazisidir. İlimizde en fazla katma değeri oluşturan 

bitkisel ürünler incir, zeytin, pamuk ve cevizdir. 

 Seracılığın gelenekselliğini Aydın bölgesinde hala koruduğu belirlenmiş olup çevre dostu üretim 

tekniklerinin önem kazanmasına ve hassasiyetin artmasına rağmen, üreticilerimiz bu konuda yeterli 

bilgiye sahip değildir.  

Aydın şehrinde bir dizi antik harabe ve Osmanlı dönemi camileri bulunmaktadır. İlin kırsalına  ve 

manzarasına Ege kıyıları ve bir dizi tarihi sit de dahildir. 
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Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi şehrin her yerinde belediye hizmetlerini iyileştirmek için aktif olarak 

çalışmaktadır. 2020 faaliyet raporuna göre, pompa istasyonları ve depo tankları ve devam etmekte 

olan arıtma tesisi inşaatları gibi bir çok su tesisine ek olarak 283 km içme suyu, 18 km yağmur suyu ve 

64 km civarında kanalizasyon kolektörü inşa edilmiştir. 

Aydın’ın Dünya Bankası ve GFDRR Think Hazard web sitesi tarafından sağlanan afet ve iklim riskleri 

özeti Aydın’da nehir ve kentsel taşkın, heyelan, deprem ve söndürülemeyen yangın  tehlikesi için 

yüksek tehlike derecelendirmesi olduğunu göstermiştir. Kıyı taşkını, tsunami ve aşırı sıcak orta 

seviyede derecelendirilmiştir.   

3.2.6. Burdur 
Burdur Akdeniz Bölgesinin iç kısmında ve Göller Bölgesi denilen, Akdeniz Bölgesinden Ege ve İç 

Anadolu Bölgelerine geçiş alanı olan  bölgede yer almıştır. Burdur Güneyde Antalya, Batıda Denizli, 

Güney batıda Muğla, ve Doğu ve Kuzeyde Isparta ve Afyon’la çevrilidir. İlin nüfusu 267,092’dir. ilin 

alanı 6,887 km² ve yüksekliği 950 metredir. İl genel olarak killi ve kalkerli bir yapıya sahiptir. 

Çukurlarda oluşan Karataş, Salda, Sıralı, Gölhisar ve Burdur Gölleri bu bölgeye Göller Bölgesi 

denmesini yol açmıştır. En yüksek nokta 2598 metre yüksekliğindeki Koçaş Dağıdır. 

Burdur’da sıcak yazlar ve serin kışlarla ılıman deniz iklimi hakimdir.  

Burdur şehir merkezinde yer alan Burdur Gölü yüzey alanı bakımından Türkiye’nin yedinci büyük gölü 

olup tuzlu göller arasında üçüncü sıradadır. Türkiye’nin en derin gölleri arasındadır.  

Burdur Gölü alt havzası kuş türleri bakımından ülkemizin en önemli habitatlarından birisidir. 

Yürütülen çalışmalarda 200’den fazla kuş türü tespit edilmiştir. Özellikle sonbahar ve kış aylarında kuş 

türlerinde belirgin bir artış olmakta ve muazzam bir doğal güzellik otaya çıkmaktadır. Ek olarak, 

Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü emsalsiz turkuaz tonları ve beyaz kumsalları ile 

dünyadaki en  berrak göllerden biridir. 

Burdur ekonomisi başlıca tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Süt ineği yetiştiriciliği, düve 

yetiştiriciliği ve süt üretimi ile önde gelen illerden biridir. Burdur’da faaliyette bulunan 26,566 işletme 

tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde çalışmaktadır. Faaliyet alanları bakımından bu ailelerin 15%’i 

bitkisel ürünler, 15%’i hayvan yetiştirmekte ve 70%’i esas olarak bitki üretimi ve hayvancılığa 

dayanmaktadır. Ek olarak, kiraz, erik, elma, şeftali ve armut gibi meyveler Burdur sınırları içerisindeki 

tarımsal ürünler olup ayrıca domates, biber, patlıcan gibi sebze üretimi  de yapılmaktadır.  

Burdur’un Dünya Bankası ve GFDRR Think Hazard web sitesi tarafından sağlanan  afet ve iklimsel risk 

özeti Burdur’un nehir ve kentsel taşkın, deprem, heyelan ve söndürülemeyen yangın tehlikesi için 

yüksek tehlike riski derecelendirmesi olduğunu göstermektedir. Aşırı sıcak orta seviyede 

derecelendirilmiştir.  

3.2.7. Eskişehir 
Eskişehir 888,828 nüfusla Türkiye’nin kuzey batısında yer almaktadır. Yakın tepelerinde sıcak su 

kaynakları bulunan şehir Porsuk Nehri kıyılarında, deniz seviyesinin 792 m üzerinde yerleşmiştir. Bir 

üniversite şehri olan bilinen Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

yerleşmiştir. İl 13,925 km2 alanı kaplamaktadır. 

Eskişehir ılık yazlar ve soğuk kışlarla ılıman bir karasal iklime sahiptir. şehirde kışlar soğuk ve karlı ve 

yazlar ılık ve kuru geçer. Yağmur çoğu zaman ilkbahar ve sonbaharda yağar. Eskişehir’in yüksek rakımı 

ve kuru yazları nedeniyle yaz aylarında geceler serindir. Yağış seviyeleri düşüktür, ancak yağış yıl 

boyunca gözlenebilir. 
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Eskişehir ili Sakarya Nehri ve Porsuk ve Sarısu Çayı havzalarını kapsar. Nehirler havzaların yüksek 

yerlerinden alçak kısımlara taşıdıkları malzemeleri yığarak çok geniş ovalar oluşturmuşlardır. Ovaların 

ilin toplam alanındaki payı 26% civarındadır. Eskişehir’de ovalar, ovaları çevreleyen dağlar ve platoları 

içeren normal bir topografi görülür. Şehir sınırları içinde Porsuk ve Sarıyar gibi 5 baraj bulunmaktadır. 

Yüzey sularına ek olarak, bir çok termal su kaynağı ve yeraltı suyu vardır.  

İç Anadolu bozkırları, Kuzey Anadolu ve Batı Anadolu ormanları Eskişehir’in bitki örtüsünü oluşturur. 

Porsuk Vadisine bakan Sündiken Dağlarının güney yamaçlarında 1000 metre üstünde meşe çalıları ve 

daha sonra cüce meşeler görülebilir. Çam ormanları arasında Karaçam, Kızılçam, İskoç çamı ve yüksek 

meşeler de görülür. Eskişehir’in güneyindeki yaylalar ve Çifteler ovasında orman yoktur, ancak 

karakteristik bozkır bitkileri bulunmaktadır. 

Dünya Bankası ve GFDRR Think Hazard web sitesi tarafından sağlanan Eskişehir’in afet ve iklim riskleri 

özeti Eskişehir’de nehir ve kentsel taşkın, heyelan ve söndürülemeyen yangın tehlikesi için yüksek 

tehlike derecelendirme bulunduğunu göstermektedir. Deprem ve aşırı sıcak orta seviyede 

derecelendirilmiştir.   

3.2.8. İzmir 
İzmir Türkiye’nin batısında yer almakta  olup 4,394,694 nüfusla ülkenin üçüncü en büyük üçüncü 

ilidir. Şehir deprem, taşkın, heyelan ve kaya düşmesi gibi doğal afet riskleri altındadır. Batı 

Anadolu’daki tektonik rejim nedeniyle hemen yakınlarında şehri tehdit eden bir çok fay hattı 

bulunmaktadır. Metropoliten alanda İzmir fayı olarak bilinen bir fay hattı bulunmaktadır. 

İzmir çok sıcak yazlar ve serin kışlarla Akdeniz iklimine sahiptir. 730.5 mm ortalama yıllık yağış epeyce 

boldur, bununla birlikte şehirdeki yağışın büyük çoğunluğu Kasım ve Mart ayları arasında meydana 

gelmekte  ve genellikle Haziran ve Ağustos arasında çok az veya hiç yağmur  olmayıp sık sık yaz 

kuraklığı yaşanmaktadır. Kış aylarında maksimum sıcaklıklar çoğu zaman 10 ve 16° arasındadır. Nadir 

olmakla birlikte, ocak ve Şubat ayları arasında İzmir’e kar yağabilir. 31 Ocak 1945 tarihinde 32 cm kar 

derinliği rekoru kırılmıştır. Yazın, hava sıcaklığı Haziran ve Eylül arasında 40°C’ye kadar yükselebilir; 

bununla birlikte, yüksek sıcaklıklar  genellikle 30 ve 36°C arasındadır. 

İzmir ayrıca farklı kültürlerin, hayat biçimlerinin ve dini inançların (Müslümanlar, Hristiyanlar, 

Museviler, Ermenilerin, Yunan kökenli İnsanların) binlerce yıldır barış içinde yaşamakta olduğu farklı 

milletler ve  hoşgörü şehridir. 

İzmir tarihte  bir çok uygarlığın bir çoğu hala gün yüzüne çıkarılmamış mirasının bulunduğu bir arazi 

üzerinde yer almaktadır. Bu tarihi şehirlere  Tepekule (Bayraklı), Symrna, Efes, Pergamon (Bergama), 

Teos (Sığacık), Lebedos (Ürkmez), Kyme (Aliağa), Allianoi (Yortanlı), Thyrea (Tire), Phokaia (Foça), 

Kolophon (Değirmendere), Erythrai (Çeşme), Klazomenai (Urla), Metropolis (Torbalı), Claros 

(Ahmetbeyli) ve Myrina (Aliağa) dahildir. 

İzmir kuzeyde Madra Dağları ve Balıkesir il sınırı, güneyde Kuşadası Körfezi ve Aydın il sınırı, batıda 

Çeşme Yarımadası ve İzmir Körfezi ve doğuda Manisa il sınırı ile çevrili bir coğrafyaya sahiptir. Şehir 

sınırları içerisinde Ege Bölgesinin en önemli nehirlerinden biri olan  Gediz nehrinin aşağı kolu 

bulunmakta olup Küçük Menderes ve Bakırçay da aktif nehirlerdir.  

Gediz Nehrinin kaynağı İç Batı Anadolu’da Murat Dağındadır ve toplam uzunluğu 400 km’dir. Kaynağı 

İzmir il sınırları içindeki Yamanlar Dağında olan Kemalpaşa çayı Gediz Nehrinin en önemli kollarından 

birisidir.  Gediz İzmir il sınırına Manisa ovasının batı kenarında  ulaşır ve Ege Denizine yolculuğunu 

Yamanlar Dağı ve Dumanlı Dağı arasında yer alan Menemen Kanalından geçerek Foça’nın güneyinde 

tamamlar. 
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Küçük Menderes Nehrinin kaynağı Boz Dağlardır. Uzunluğu 124 km’dir. Aynı adla bilinen çok bereketli 

bir ovayı sular ve daha sonra Selçuk ilçesinin batısında Ege Denizine varır. Küçük Menderes tarafından 

getirilen alüvyon yığıntıları ile sahil çizgisi  tarihte sürekli ileriye gitmiş  ve bunun bir sonucu olarak 

tarihteki en önemli liman şehirlerinden biri olan Efes deniz kıyısından 5-6 km içeride kalmıştır. 

Bakırçay Nehri doğuda Ömerdağ Dağı, kuzeyde Madra Dağı ve güneyde Yunt dağından gelen üç 

koldan oluşmaktadır ve 128 km uzunluğa sahiptir. Ege Havzasının bir parçası olan Bakırçay Havzasının 

en önemli nehri olup çoğu kısmı İzmir il sınırları içinde kalmaktadır. Ege Denizine Çandarlı Körfezinde 

ulaşır. 

İzmir ilinin arazi şekilleri oldukça yakın zamanlardaki jeolojik olayların bir sonucudur. Doğu-batı 

çizgisinde uzanan dağlar arasında yer alan çökme ovaları ve alüvyon çökelti ovaları arazi şekillerinin 

başlıca ana hatlarını oluşturur. İlin en kuzeyinde Madra Dağları bulunmaktadır. 1250 m üzerinde bir 

yüksekliğe sahip bu dağlar  kuzeylerindeki Burhaniye-Havran Ovaları ve güneylerindeki Bergama 

Ovası arasında belirgin bir yükseklik oluştururlar. Bu dağların bir kısmı güney batıya doğru Altınova ve 

Dikili’ye ulaşır ve ovalara doğru alçalarak deniz kıyısına varırlar.  Madra Dağlarının güney batı ucu 

Bergama ilçesinin batı tarafında Geyiklidağ olarak bilinir. Burada rakımı 1061 m’ye ulaşır. 

İzmir Küçük Menderes Nehri Havzası içinde yer alır. Havzanın büyük kısmı İzmir tarafından 

oluşturulurken alanın 5%’i Aydın ve Manisa’da kalır. Küçük Menderes Havzası 6 alt havzadan oluşur:  

Çeşme-Karaburun, İzmir Körfezi, Tahtalı-Seferihisar, Aşağı Menderes, Yukarı Menderes, Kuşadası. Alt 

havzalar şöyledir: Bayındır-Torbalı Alt Havzası, Selçuk Alt Havzası, Ödemiş-Tire Alt Havzası ve Kiraz Alt 

Havzası.  

Hızla büyüyen nüfus, şehirleşme  ve insanlar tarafından yaratılan kirlenme  nedeniyle İzmir’in 

ekosistemi tehlike altındadır. İnsanlar ekosistemin bir parçası olduğu için, olumsuz etkiler onların 

sağlığını etkileyecektir. Örneğin, İzmir Körfezinde sıcaklık, pH, su debisinin azalması, bazı türlerdeki 

aşırı büyüme veya azalma gibi  fiziki parametrelerdeki değişiklik toksinlerin  çoğalmasına ve hastalık 

faktörlerini yaymasına neden olarak insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilen zincirleme sorunlara 

yol açabilir. Bunun yanı sıra, kirletici faktörler gıda, içme suyu veya havaya karışabilir ve kamu 

sağlığını olumsuz etkileyebilir. 

Dünya Bankası ve GFDRR Think Hazard web sitesi tarafından sağlanan İzmir’in afet ve iklim riskleri 

özeti İzmir’de nehir, kıyı ve kentsel taşkın, heyelan ve söndürülemeyen yangın tehlikesi için yüksek 

tehlike derecelendirme olduğunu göstermektedir. Deprem, tsunami ve aşırı sıcak orta seviyede 

derecelendirilmiştir.   

3.2.9. Konya 
Konya İç Anadolu Bölgesinin güneyinde yer almaktadır. Arazisinin çoğu yüksek İç Anadolu 

ovalarındadır. Güney ve güney batı kısımları Akdeniz Bölgesine dahil edilmiştir. İl nüfusu 

2,250,000’dir.  

Alanı 38,873 km2 (göller hariç) olup Türkiye’nin yüzey alanı en geniş ilidir. Ortalama rakımı 1016 

m’dir. Konya ili kuzeyde Haymana platosu, kuzey doğuda Cihanbeyli Platosu ve Tuz Gölü, batıda 

Beyşehir Gölü ve Akşehir Gölü ve güneyde Karaman ilinin güneyine doğru  Sultan Dağlarından 

başlayarak Toros yayının iç yamaçları boyunca uzanan bir fay hattı  arasında kalır ve doğudaki 

volkanik dağlara ve Obruk platosuna doğru uzanır. Konya ve çevresindeki Çumra, Ereğli, Cihanbeyli, 

Akşehir, Yunak ovalarında 20-100 metre arasında yeraltı suyu olup bazı yerlerde artezyene dönüşür. 

En geniş alanlı arazi şekli ovalar ve platolardır. Ovaların tabanında yer alan çukurlarda kapalı havzalar 

oluşmuştur.  
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Konya’da ılıman karasal iklim hakimdir. Yazlar sıcak, kışlar soğuktur. Gece ve gündüz arasındaki 

sıcaklık farkı yazın 16-22 derecedir. İlkbaharda ve kışın bu fark nem nedeniyle 9-12 ° C’ye düşer. Kar 

yerde ortalama 3 ay kalır. 

Çevresindeki sıcak-soğuk hava merkezlerinden çok etkilenir. İç Anadolu’nun en güneyinde yer 

almasına rağmen diğer İç Anadolu şehirlerinden daha soğuktur. Bunun nedeni orta Toros’un deniz 

etkisini tamamen önlemesidir. 

Konya ili sınırları içinde çoğu mevsimlik ve taşkın rejimi akarsuları bulunmaktadır. Bölgedeki akarsular 

kar ve yağmur suyundan beslenir. Bu yağış rejimi Konya’da düzensiz olduğu için bu nehirlerin rejimi 

de düzensizdir. 

Tuz Gölü Konya ili sınırları içinde yer alır. Alan bakımından Türkiye’deki ikinci büyük göldür. Derinliği 

yaklaşık 12 m’dir. Yazın, buharlaşma etkisi nedeniyle alanı büyük ölçüde küçülür. Kuruyan kesimlerde 

tuz çökeltileri meydana çıkar. Türkiye’nin tuz ihtiyacının bir kısmı buradan sağlanır. Sulama veya su 

ürünleri yetiştiriciliği için kullanılamaz. Tuz Gölüne ek olarak Beyşehir, Suğla ve Ilgın, vb. gibi bir çok 

göl vardır. 

Konya’da zengin yeraltı suyu bulunmaktadır. Ancak genel olarak tarımsal amaçlarla bir çok sondaj 

açılmıştır.  Yıllık yağış bir çok yerde 280 ila 350 mm arasında değişir ancak yağmur miktarı tekdüze bir 

dağılım göstermez. Tarımsal kuraklık nedeniyle özel bir bölgedir. Son zamanlarda, Konya ovasında 

yüksek su tüketimine alışkın ekili arazinin artışı ve mısır gibi yeni bir ürün yetiştirilmesine geçiş ve 

anlamsız su kullanımı aşırı su kullanımını arttırmıştır. Bu durum yeraltı suyunda su seviyesinin 

azalmasına yol açmış, böylece Konya havzasında hidrolojik kuraklık gözlenmiştir.  Sulamalı tarım 

mevcut koşullar altında emniyetli kullanım için tahsis edilen yeraltı suyundan iki kat daha fazla sulama 

suyu kullanımına yola açmıştır. Suyun tarımda kullanımı havzadaki mevcut koşullar altında 92.2%’dir. 

Dünya Bankası ve GFDRR Think Hazard web sitesi tarafından sağlanan Konya afet ve iklim riskleri 

özeti Konya’da nehir taşkını, heyelan ve söndürülemeyen yangın tehlikesi için yüksek tehlike 

derecelendirme göstermektedir. Kentsel taşkın, deprem, volkan ve aşırı sıcak orta seviyede 

derecelendirilmiştir.  

3.2.10. Manisa 
Manisa Türkiye’nin Ege Bölgesinde büyük bir şehir ve uluslararası liman şehri ve bölgesel 

metropoliten merkez olan İzmir’e yakın ve tarımsal üretimin miktar ve çeşitlilikte zengin bereketli iç 

bölgesi  olma avantajına sahip patlama yapan bir sanayi ve hizmet merkezidir.  İlin nüfusu 

1,450,616’dır.  

Manisa çok sıcak yazlar ve serin kışlarla Akdeniz iklimine sahiptir. Manisa’da yazlar batı komşusu 

İzmir’den daha sıcakken denizden uzak konumu nedeniyle kışlar daha soğuktur. Kar çok alışılmış 

olmasa da çoğu kışta yerde birikmektedir. 

Manisa bir çok ovaya sahip olup arazinin yaklaşık 38%’i tarım bakımından verimlidir. En verimli 

alanlar Gediz ve Bakırçay çevresinde yer alan Gediz, Bakırçay, Alaşehir, Salihli ve Turgutlu ovalarıdır. 

Şehir zeytin, üzüm, şamfıstığı ve mısırı ile ünlüdür. Modern Manisa uluslararası liman şehri ve 

bölgesel metropoliten merkez olan İzmir’e yakın ve tarımsal üretimin miktar ve çeşitlilikte zengin 

bereketli iç bölgesi  olma avantajına sahip patlama yapan bir sanayi ve hizmet merkezidir.  

Manisa’nın toprak, iklim ve çevre koşullarında çeşitlilik bitki örtüsüne de yansımaktadır. Dağ 

kütlelerinin deniz etkilerini kesmesi Akdeniz iklimi ve karasal iklim bitki türlerinin iç içe geçmesine yol 

açar. Manisa ilinin  46%’sı ormanlar ve makilerle kaplıdır. Geniş bir alan kaplayan makiler dağların 

kuzey ve batı yamaçlarında yer almaktadır. Ormanlar meşe, dişbudak, karaçam, kızılçam, ardıç ve 
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çınar ağaçlarından oluşmaktadır. Ormanlar genel olarak 1000 metrenin üzerindeki rakımlarda 

bulunmaktadır. (Bağlar ve zeytinlikler geniş yer kaplar.) İl arazisinin 39.1%’i ekili dikili arazi, 6.6%’sı 

çayır ve otlaklar olup 8%’i tarıma elverişsizdir. 

Manisa’nın Dünya Bankası ve GFDRR Think Hazard web sitesi tarafından sağlanan afet ve iklim riskleri 

özeti Manisa’da nehir taşkını, deprem, heyelan ve söndürülemeyen yangın tehlikesi için yüksek 

tehlike derecelendirme göstermektedir. Kentsel taşkın ve aşırı sıcak orta seviyede 

derecelendirilmiştir.   

3.2.11. Mersin 
Mersin güney Türkiye’de Akdeniz kıyısında büyük bir şehir ve liman ve Türkiye ekonomisinin önemli 

bir merkezi olup Türkiye’nin en büyük limanı şehirde yer almaktadır. İlin nüfusu 1,868,757’dir.  

İlin kara sınırı 608 km, deniz sınırı 321 km ve yüzey alanı 15,853 km2’dir. Bir hayli yüksek, sarp ve 

kayalık batı ve orta Toros Dağları Mersin ilinin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Ovalar ve hafif 

eğimli alanlar  bu dağların denize doğru uzandığı şehir merkezi, Tarsus ve Silifke gibi alanlarda 

oluşmuştur. Bunun dışında, kuzeyde dağların arasında veya yüksek yerlerinde ovalar veya hafif eğimli 

alanlar görülmektedir. Mersin 1,585,300 hektar alanla Türkiye’nin toplam yüzey alanının yaklaşık 

2%’sini oluşturmaktadır. İl arazisinin 21%’i tarım arazisi, 4%’ü çayır ve otlak, 52%’si orman arazisi  ve 

23%’ü tarım dışı arazidir. Türkiye’nin toplam taze meyve üretiminin 12%’si, muz üretiminin 61%’i, 

çilek üretiminin 35%’i ve limon üretiminin 53%’ü Mersin ilinde yapılmaktadır. 

Mersin çok sıcak yazlar ve ılıman kışlarla Akdeniz iklimine sahiptir. Yıllık ortalama yağış 615 mm’dir. 

Mersin Limanı şehir ekonomisinin dayanak noktasıdır. Liman rotası Avrupa ülkelerine olan bir çok 

tekne için uluslararası bir merkezdir. Kapasitesi yılda 6,000 gemi olan 45 rıhtımlı, toplam 785,000 

metrekare liman alanı bulunmaktadır. Limanın bitişiğinde 1986 yılında tesis edilen Mersin Serbest 

Bölgesi  ambarlar, dükkanlar, montaj-demontaj , bakım ve mühendislik atölyeleri, bankacılık ve 

sigorta, paketleme-yeniden paketleme, etiketleme ve sergi tesisleri ile Türkiye’nin ilk serbest 

bölgesidir. Ek olarak, Türkiye’nin ilk nükleer elektrik santralı Mersin’in 80 mil batısında yer alan 

Akkuyu’da inşa edilmektedir.
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4. Kurumsal Çerçeve 
Genel proje yönetimi ve koordinasyon sorumluluğu Tarım ve OrmanBakanlığı’na (TOB) aittir. TOB bu 

sorumluluğu, Genel Müdürlükleri vasıtasıyla yerine getirmektedir. TOB organizasyon şeması Şekil 

1’de yer almakta olup; projede bir rolü olan birimler kırmızı dikdörtgenler içinde gösterilmiştir.. 

Şekil 1: TOB Organizasyon Şeması 
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ġekil 1: 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Bağlı KuruluĢlar Ġlgili KuruluĢlar Merkezi Birimler Doğrudan 

Merkeze Bağlı 

TaĢra TeĢkilatı 

Valiliğe Bağlı 

TaĢra TeĢkilatı 

 

Atatürk Orman 

Çiftliği 

Müdürlüğü 

Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü 

Avrupa Birliği ve 

DıĢ ĠliĢkiler Genel 

Müdürlüğü 

AraĢtırma 

Enstitüleri 

Bölge 

Müdürlükleri 

Devlet Su ĠĢleri 

Genel Müdürlüğü 

Et ve Süt Kurumu 

Genel Müdürlüğü 

Balıkçılık ve Su 

Ürünleri Genel 

Müdürlüğü 

Eğitim Merkezi 

Müdürlükleri 

Ġl Müdürlükleri 

Orman Genel 

Müdürlüğü 

Tarım ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü 

Bilgi 

Teknolojileri 

Genel Müdürlüğü 

Gıda Kontrol 

Laboratuvarı 

Müdürlükleri 

 

Türkiye Su 

Enstitüsü 

Tarımsal ve Kırsal 

Kalkınmayı 

Destekleme 

Kurumu 

Bitkisel Üretim 

Genel Müdürlüğü 

Kafkas Arısı 

Üretim, Eğitim ve 

Gen Merkezi 

Müdürlüğü 

 

 Toprak 

Mahsulleri Ofisi 

Genel Müdürlüğü 

Doğa Koruma ve 

Milli Parklar 

Genel Müdürlüğü 

Tarım Alet ve 

Makine Test 

Merkezi 

Müdürlüğü 

 

  Eğitim ve Yayın 

Dairesi BaĢkanlığı 

Tohum 

Sertifikasyon Test 

Müdürlüğü 

 

  Gıda ve Kontrol 

Genel Müdürlüğü 

Ulusal Gıda 

Referans 

Laboratuvarı 

 

  Hayvancılık 

Genel Müdürlüğü 

Veteriner Kontrol 

Enstitüsü 

Müdürlükleri 

 

  Strateji GeliĢtirme 

BaĢkanlığı 

Veteriner Sınır 

Kontrol Noktası 

Müdürlükleri 

 

  Su Yönetimi 

Genel Müdürlüğü 

Zirai Karantina 

Müdürlükleri 

 

  ġeker Dairesi 

BaĢkanlığı 

  

  Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğü 

  

  Tarımsal 

AraĢtırmalar ve 

Politikalar Genel 

Müdürlüğü 

  

  Tütün ve Alkol 

Dairesi BaĢkanlığı 

  

  Ġdari Birimler   

 

Projede Uygulama Birimleri olarak yer alacak Genel Müdürlükler, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 

Hakkındaki 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinegöre Proje kapsamındaki sorumlulukları ve 

uygulayacakları alt bileşenler Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2: Genel Müdürlüklerin Sorumlulukları  

Genel  
Müdürlük  

Proje Kapsamı İçerisindeki Yasal Sorumluluklar Proje Kapsamı İçerisindeki 
Kurumsal Sorumluluklar 

Tarım Reformu  
Genel 
Müdürlüğü 
(TRGM) 

 Rekabetçi bir tarım sektörünün yaratılması, 
fiziki potansiyel,  çevre ve arazinin 
geliştirilmesi, kırsal alanlarda hayatın ve 
ekonomik çeşitliliğin kalitesinin 
iyileştirilmesi ve yerel kırsal gelişim 
kapasitesinin yaratılması  için programlar 
hazırlamak, uygulamak ve takip etmek, 

 Üreticilerin bilgi seviyesini geliştirmek; 
kooperatiflerin,  birliklerin ve diğer üretici 
kuruluşlarının tesis edilmesini sağlamak; 
kooperatifleri, birlikleri, odaları, üretici 
kuruluşlarını ve iştiraklerini denetlemek ve 
desteklemek; iş ve işlemlerini hukuka 
uygun olarak sonuçlandırmak için gerekli 
tedbirleri almak, 

 Toprak ve sulama suyu analiz 
laboratuvarlarının tesis ilkelerini 
belirlemek; arazi, toprak, su kaynaklarını 
analiz etmek ve toprak, arazi ve su 
sınıflandırmalarını yapmak, 

 Tarım mekanizasyonu hakkındaki 
politikaları ve stratejileri belirleme 
amacıyla çalışmalar yürütmek, planlar ve 
projeler hazırlamak ve bunların 
uygulamaya konmasını temin etmek, 
tarımsal mekanizasyon seviyesi yükseltmek 
için gerekli çalışmaları yürütmek, 

 Çiftlik muhasebe veri ağını tesis etmek ve 
çalıştırmak, 

 Tarım verilerini toplamak ve istatistikler 
oluşturmak, 

 Entegre idare ve kontrol sistemini 
çalıştırmak, 

 Tarımsal sulamada verimliliği arttırmak, 
uygun sulama tekniklerinin kullanılmasını 
temin etmek, toprak kaynaklarını korumak, 

 3/7/2005 tarih ve 5403 sayılı Toprak 
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 
tarafından tayin edilen görevleri yerine 
getirmek, 

 Tarım sektörüne ve kırsal alanlara verilecek 
destek üzerinde çalışmak ve önerilerde 
bulunmak. 

 Alt-bileşen 1.1: Toprak 
sağlığını ve arazi kullanımı 
ile ilgili 
planlamayı/yönetimi 
geliştirmek için bilgi 
açıklarını azaltma  

 Alt-bileşen 3.2: İlgili 
mahsuller bazında İklim 
Dostu Akıllı Tarım 
teknolojilerinin / 
uygulamalarının 
benimsenmesini teşvik 
etme 

 Alt-bileşen 3.3b. Su kirliliği 
ve sera gazı emisyonları 
üzerinde büyükbaş hayvan 
üretiminden kaynaklanan 
baskıları azaltma 

uygulamasına yol gösterme 
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Genel  
Müdürlük  

Proje Kapsamı İçerisindeki Yasal Sorumluluklar Proje Kapsamı İçerisindeki 
Kurumsal Sorumluluklar 

Bilgi 
Teknolojileri 
Genel 
Müdürlüğü 
(BTGM) 

 Bakanlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi 
akışını içeren her tür bilgi sistemi ve projeyi 
yapmak ve sahip olmak, çevrimiçi ve 
çevrimdışı veri akışını temin etmek, ulusal 
ve uluslararası kapsamdaki sistemler arası 
paylaşım ve koordinasyon, ve buna ilişkin 
prosedür ve ilkeleri belirlemek, 

 Bakanlığın bilgi altyapısının tesisi, bakımı, 
ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesine 
ilişkin işleri yürütmek, iletişim ve siber 
güvenlik sağlamak, güvenlik politikaları 
oluşturmak, güvenlik katmanları yaratmak, 

 Bakanlığın mekansal veri altyapısının 
oluşturulması, geliştirilmesi ve işlenmesi ve 
Bakanlığın ihtiyaç duyabileceği her türlü 
verinin iletimi ve ikmali üzerinde çalışmalar 
yürütmek, 

 Bakanlık konuları hakkındaki bilgi sistemleri 
ve teknolojileri, yapay zeka ve büyük veri 
alanlarında uluslararası gelişmeleri takip 
etmek, ülke uygulamalarını ve 
deneyimlerini paylaşmak, uluslararası 
kuruluşlarla gerek olduğunda işbirliği 
yapmak, gerekli uygulamalarda kazanılmış 
deneyimi yansıtmak, 

 Alt-bileşen 1.2: 
Sektörelbilgi toplama ve 
yönetimine yönelik TOB 
dijital yol haritası   

uygulamasına yol gösterme  

Gıda ve Kontrol 
Genel 
Müdürlüğü 
(GKGM) 

 Canlı hayvanlar, bitkiler, hayvansal ve 
bitkisel ürünler ile gıda ve yemin dış 
ticaretine ilişkin sağlık koşullarını 
belirlemek, sınır kontrol noktalarını ve 
çalışma ilkelerini belirlemek ve yürütmek, 

 Hayvan refahını temin etmeyi amaçlayan 
çalışmalar yürütmek, 

 Hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan 
sağlık hizmetleri ile ilgili ilkeleri belirlemek, 

 Hayvan sağlığında kullanılan terapötik ve 
koruyucu maddelerin imalat, satış, taşıma 
ve depolama koşulları ile aktif ve yardımcı 
maddelerini belirlemek ve ilan etmek, 

 Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi hizmetleri, 
hayvan satışları, kesim ve eğitim yerleri ve 
barınaklarını işleten kurum ve kuruluşlara 
ilişkin ilkeleri belirlemek, 

 Bileşen 2: Hastalıkların 
etkin şekilde denetlenmesi 
ve kontrolü için hayvan 
sağlığı kapasitesini 
güçlendirme 

uygulamasına  yol gösterme 
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Genel  
Müdürlük  

Proje Kapsamı İçerisindeki Yasal Sorumluluklar Proje Kapsamı İçerisindeki 
Kurumsal Sorumluluklar 

Bitkisel Üretim 
Genel 
Müdürlüğü 
(BUGEM) 

 Bitkisel ürünlerde üretim, verimlilik ve 
çeşitliliği arttırmak, 

 Bitkisel üretimde kullanılan girdilerin ve 
üretim teknolojilerinin kullanımının 
uygunluğunu ve standartlarını belirlemek 
ve denetlemek, 

 Bitkisel üretimi tarım ve sanayi sektörleri 
ile entegrasyonunu temin edecek şekilde 
yönlendirmek, 

 İnsan sağlığı ve ekolojik dengeyi dikkate 
alarak yeni üretim metotları belirlemek, 
bunları desteklemek ve yaymak, görev 
kapsamı içindeki faaliyetlerin sonucu 
olarak doğabilecek kirlenmenin önlenmesi 
için ilgili kurumlarla koordinasyonu temin 
etmek, 

 Bitkisel üretime ilişkin bilgi sistemlerini 
tesis etmek ve kullanmak, 

 Alt-bileşen 3.1: Sebze 
değer zincirlerinde iklim 
direncini, verimliliği ve 
kaynak kullanımında 
etkinliği güçlendirme 

uygulamasına yol gösterme 

Hayvancılık 
Genel 
Müdürlüğü  
(HAYGEM) 

 Hayvancılığı geliştirmek, teşvik etmek ve 
teşvik ilkelerini belirlemek, 

 İnsan sağlığını ve ekolojik dengeyi koruyan 
metotlarla hayvansal üretim hakkında 
çalışmalar yürütmek ve denetlemek, 

 Hayvansal üretimi arttırmak için faaliyet 
yürütmek, 

 Hayvansal üretim ve geliştirme projelerine 
ilişkin çalışmalar yürütmek, 

 Hayvancılığa ilişkin bir bilgi sistemi tesis 
etmek. 

 Alt-bileşen 3.3a. Pilot bir 
Hassas Hayvansal Üretim 
(HHÜ) Programı uygulama  

uygulamasına yol gösterme 
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Genel  
Müdürlük  

Proje Kapsamı İçerisindeki Yasal Sorumluluklar Proje Kapsamı İçerisindeki 
Kurumsal Sorumluluklar 

Tarımsal 
Araştırmalar ve 
Politikalar Genel 
Müdürlüğü 
(TAGEM) 

 Tarımsal araştırma ve geliştirme 
stratejilerini ve önceliklerini ulusal gelişme 
planları ile aynı doğrultuda belirlemek için 
çalışmalar yürütmek, projeler hazırlamak, 
hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak, 

 Tarımsal ürün pazarlarındaki ulusal ve 
uluslararası gelişmeleri takip etmek, 
Bakanlığın görev alanı kapsamına giren 
konularda araştırmalar yürütmek ve 
yaptırmak, 

 Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve 
akılcı kullanımı için araştırma yapmak, 

 Bakanlığın iştiraki olan araştırma 
kurumlarının araştırma hedeflerini 
belirlemek ve bu kurumları denetlemek, 

 Hayvan ve bitki hastalıklarında kullanılan 
aşılar, serumlar, biyolojik ve kimyasal 
maddeler ve bileşimlerindeki etkin ve 
yardımcı maddeler hakkında araştırma 
yapmak, 

 Gıda, yem ve mekanizasyon hakkında 
araştırma yapmak, 

 Ulusal ve uluslararası AR-GE faaliyetleri 
yürütmek ve bu kapsamdaki projeleri 
desteklemek  

 Alt-bileşen 3.4: İAT’yi 
desteklemeye yönelik 
araştırma ve inovasyonlar  

uygulamasına yol gösterme 
 

 Alt-bileşen 1.1:  Toprak 
sağlığı ve arazi kullanımı ile 
ilgili planlamayı/yönetimi 
geliştirmek için bilgi 
açıklarını azaltma  

 Alt-bileşen 3.2: İlgili 
mahsuller bazında İklim 
Dostu Akıllı Tarım 
teknolojilerinin / 
uygulamalarının 
benimsenmesini teşvik 
etme 

uygulamasını destekleme 

Avrupa Birliği ve 
Dış İlişkiler Genel 
Müdürlüğü  
(ABDGM) 

 Bakanlığın yabancı ülkeler ve uluslararası 
kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek, 
koordinasyonu temin etmek, iki taraflı ve 
çok taraflı bilimsel, sınai ve teknik işbirliği 
anlaşmaları ile bölgesel işbirliği 
anlaşmalarının ve protokollerinin 
hazırlanmasına yardımcı olmak, 

 Bakanlık ve Avrupa Birliği, diğer yabancı 
ülkeler ve uluslararası kuruluşlar 
tarafındanyürütülen projelerin ve 
programların hazırlanmasını, 
koordinasyonunu, icrasını ve kontrolünü 
temin etmek. 

 Bileşen 4: Proje 
Yönetimi, İzlemesi ve 
Değerlendirmesi 

uygulamasına yol gösterme 
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5. Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Politikası ve Düzenleyici 

Çerçeve 
Bu bölümde, ulusal çevresel ve sosyal mevzuat analiz edilecek ve açıkları tespit etmek ve gerektiği 

yerlerde açıkları kapatmaya dair tedbirleri tanımlamak üzere Dünya Bankasının (DB) Çevresel ve 

Sosyal Çerçevesi (ÇSÇ) ile karşılaştırılacaktır. Projenin benimsediği çevresel ve sosyal yönetim 

politikasının hem ülke kanunlarına hem de DB ÇSÇ ile Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) ilkelerinesadık 

kalacağı kaydedilmelidir. Ülke kanunları ve DB politikaları arasında boşlukların var olduğu yerlerde, bu 

ÇSYÇ’de sağlanan boşluk doldurma tedbirleri hakim olacaktır. 

5.1. Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesi 
Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesi (ÇSÇ) aşırı yoksulluğu sona erdirme ve paylaşılmış refahı 

teşvik etme amacını taşıyan projeleri desteklemek için tasarlanmışbir Banka Politikası ve on Çevresel 

ve Sosyal Standart (ÇSS’ler) 14vasıtasıyla Dünya Bankasının sürdürülebilir gelişme taahhüdünü 

düzenlemektedir. ÇSSler Yatırım Projesi Finansmanı vasıtasıyla Banka tarafından desteklenen 

projelerle ilişkili sosyal ve çevresel risklerin ve etkilerin tespiti, değerlendirilmesi ve hafifletilmesi ile 

ilgili olarak Borçlular tarafından karşılanması gereken gereksinimleri düzenlemektedir. ÇSS’ler;  

 çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğe ilişkin olarak iyi uluslararası uygulama elde etmede 

Borçluları destekleyecek;  

 ulusal ve uluslararası çevresel ve sosyal vecibelerini yerine getirmede Borçlulara yardım 

edecek;  

 ayrımcılık yapmamayı, şeffaflığı, katılımı, hesap verebilirliği ve yönetişimi arttıracak; ve  

 devam etmekte olan paydaş katılımı vasıtasıyla Projenin sürdürülebilir gelişme çıktılarını 

arttıracaktır. 

Bu ÇSS’ler önemli artık etkilerin kaldığı yerlerde bu tür etkileri telafi etmek veya denkleştirmek için 

riskleri ve etkileri önlemek, en aza indirmek, azaltmak ve hafifletmeye dair hedefleri ve gerekleri 

tanımlayarak Projenin proje ömrü boyunca karşılaşacağı standartları tesis etmektedir. 

On ÇSS’den sekizi, Borçlunun ve Projenin proje ömrü boyunca karşılaşacağı aşağıdaki standartları 

tesis eder; 

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

 ÇSS 2: İş Gücü ve Çalışma Koşulları 

 ÇSS 3: Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Kontrol ve Yönetimi 

 ÇSS 4: Toplum Sağlığı ve Güvenliği 

 ÇSS 5: Arazi İstimlaki, Arazi Kullanım Kısıtları ve Gönülsüz Yeniden Yerleşim 

 ÇSS 6: Biyoçeşitliliğin Korunması ve Yaşayan Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi 

 ÇSS 8: Kültürel Miras 

 ÇSS 10: Paydaş Katılımı ve Bilgi Paylaşımı 

“ÇSS 7: Yerli Halklar/Yetersiz Hizmet Alan Afrika Alt Sahralı Geleneksel Yerel Topluluklar” Türkiye’de 

ÇSS 7 kapsamındaki tanımla çakışan herhangi bir topluluk olmadığı için ve “ÇSS 9: Mali Aracılar” Proje 

herhangi bir Mali Aracı (MA) ihtiva etmediği için  Projede uygulanmayacaktır. 

ÇSS’lere ek olarak, Projede genel ve sanayiye özgü İyi Uluslararası Sanayi Uygulaması (İUSU) örnekleri 

içeren teknik referans dokümanları olan Dünya Bankası Grubu Çevresel, Sağlık ve Güvenlik İlkeleri 

(ÇSG İlkeleri) uygulanacaktır. Bu ÇSG İlkeleri normal olarak Dünya Bankası Grubunun kabul 

                                                           
14 https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework  

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework
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edebileceği ve genel olarak mevcut teknoloji ve makul giderlerle yeni tesislerde elde edilebileceği 

kabul edilen performans seviyelerini ve önlemleri içermektedir. Türk gereklerinin ÇSG İlkelerinde 

sunulan seviye ve önlemlerden farklı olması durumunda, proje şartnamelerinde (daha sıkı deşarj ve 

emisyon standartları gibi) daha sıkı olanı uygulanacaktır. 

Aşağıdaki bölümlerde, ulusal çevresel ve sosyal mevzuat analiz edilecek ve boşlukları tespit etmek ve 

gerekli olduğu yerlerde boşlukları kapatma tedbirlerini tanımlamak için Dünya Bankası Çevresel ve 

Sosyal Çerçevesi ile karşılaştırılacaktır. 

5.2. ÇSS 1: Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve 

Yönetimi 
ÇSS1 Çevresel ve Sosyal Standartlar (ÇSS’ler) ile tutarlı çevresel ve sosyal çıktıları elde etmek için 

Yatırım Proje Finansmanı vasıtasıyla Banka tarafından desteklenen bir projenin her aşaması ile ilişkili 

çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri değerlendirmek, yönetmek ve takip etmek üzere Borçlunun 

sorumluluklarını düzenlemektedir. ÇSS1’nin hedefleri: 

 Projenin çevresel ve sosyal risklerini ve etkilerini ÇSS’lerle tutarlı bir biçimde tespit etmek, 

değerlendirmek ve yönetmek, 

 Aşağıdakilerle ilgili bir hafifletme hiyerarşisi yaklaşımını hayata geçirmek: 

o Riskleri ve etkileri sezmek ve onlardan kaçınmak, 

o Kaçınmanın mümkün olmadığı yerlerde, riskleri ve etkileri kabul edilebilir en az 

seviyelere indirmek veya azaltmak, 

o Riskler ve etkiler en aza indirildiğinde veya azaltıldığında, onları hafifletmek; ve  

o Belirgin artık etkilerin kaldığı ve, teknik veya finansal yapılabilirliğinin olduğu yerlerde 

onları telafi etmek veya denkleştirmek, 

 Farklılaştırılmış tedbirleri olumsuz etkilerin dezavantajlı veya savunmasız olanları orantısız 

etkilemeyeceği ve onları projenin sonucu olan gelişme faydalarını ve fırsatlarını paylaşmada 

dezavantajlı bırakmayacağı şekilde hayata geçirmek, 

 Uygun olduğunda, projelerin değerlendirilmesinde, geliştirilmesinde ve uygulanmasında 

ulusal çevresel ve sosyal kurumlarını, sistemlerini, kanunlarını, yönetmeliklerini ve 

prosedürlerini kullanmak, 

 Geliştirilmiş çevresel ve sosyal performansı Borçlunun kapasitesini kabul edecek ve arttıracak 

yollarla teşvik etmektir.   

ÇSS1 gereklerine göre, Borçlu (i) teklif edilen alt-projelerin risklerini ve etkilerini değerlendirmek için 

bir çevresel ve sosyal değerlendirme yapacak; (ii) alt-projeye özgü ÇSED veya ÇSYP hazırlayacak; (iii) 

ÇSS10 gereğince paydaş katılımını ve uygun bilgilerin paylaşılmasını üstlenecek; (iv) bir Çevresel ve 

Sosyal Taahhüt Planı (ÇSTP) oluşturacak ve ÇSTP dahil, yasal düzenlemede düzenlenecek bütün 

tedbirleri ve eylemleri uygulayacak; ve (v) ÇSS’lere karşı projenin çevresel ve sosyal performansının 

takibini ve raporlanmasını yürütecektir. 

Borçlu ayrıca DBG ÇSG İlkelerinin (ÇSGİ’ler) ilgili gereklerinden sorumlu olacaktır. Ulusal standartların 

veya kanuni gereklerin ÇSG ilkelerinde belirtilen seviye ve tedbirlerden farklılık göstermesi 

durumunda, hangisi daha sıkı ise Borçlunun onu elde etmesi veya uygulaması gerekecektir. 

Projeye Uygunluk 

Bu ÇSYP, ÇSS1 gereklerine göre hazırlanmış olup; sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için projenin her 

aşamasıyla ilişkili çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri değerlendirmek, yönetmek ve izlemek için 
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TOB’un sorumluluklarını düzenlemektedir. Alt-projelerin detayları son şeklini aldıktan sonra, 

açıklanmış ve tartışılmış ilk Ç&S esas alınarak sahaya özgü ÇSED’ler/ÇSYP’ler hazırlanacaktır. 

5.2.1. Ulusal Mevzuat 
Ulusal mevzuata göre, planlanmış faaliyetleri çevresel problemlere neden olabilen kurumlar, 

kuruluşlar ve işletmeler Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğini düzenleyen (25.11.2014/29186) 

Çevre Kanunu (No.2872), Madde 10 gereğince bir Çevresel Etki Değerlendirme Raporu veya projeye 

giriş dosyası hazırlamak zorundadır.  

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği (25.11.2014/29186) Türkiye’de ilk kez 07.02.1993 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. O tarihten bu yana, Türkiye’nin katılım öncesi çabaları doğrultusunda 

AB mevzuatına uyum kapsamında çeşitli revizyonlar geçirmiştir. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB), Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim 

Genel Müdürlüğü (ÇEDİDGM) ÇED uygulaması için sorumlu kamu kurumudur.  

Ulusal mevzuata ek olarak, ÇŞİDB 2007TR16IPO001.3.06/SER/42 sözleşme numaralı ÇED Alanında 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Kapasitesini Güçlendirme Teknik Yardım Projesi kapsamında, Kilit 

Çevresel Etkiler Kitapçığı ve Sanayi Kılavuzu hazırlamıştır. Hem kitapçık hem de kılavuz kanunen 

bağlayıcı dokümanlar değildir. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sahasında bir fikir sahibi olmak ve planlanan yatırımların temel 

Çevresel Etkileri (ÇE’ler) hakkında bilgi edinmek isteyen kamu, yatırımcılar ile diğer ilgili kurum ve 

kuruluşlar ve temsilcileri için Kilit Çevresel Etkiler Kitapçıkları hazırlanmıştır. Proje faaliyetlerini 

kapsayan kitapçıklar; 

 Besicilik Tesislerine ait ÇE’ler 

 Elektrik İletim Hatlarına ait ÇE’ler 

 Atık Arıtma Faaliyetleri ile İlişkili ÇE’ler 

 Farmasötik Ürünlerin Aktif Bileşenlerinin Üretildiği Tesislere ait ÇE’ler 

 Jeotermal Kaynakların Çıkarılması ve Kullanımı hakkındaki ÇE’ler  

 Güneş Enerjisi Tesislerine ait ÇE’lerdir. 

Çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarının incelenmesinde veya tesislerin çevresel etkileri ve arazi 

hazırlanması, inşaat, işletme aşamaları ve işletme sonrası dönem için alınması gereken tedbirler 

hakkındaki ÇED Raporlarının ve/veya Projeye Giriş Dosyalarının hazırlanmasında  yer alan ilgili 

tarafları bilgilendirmek için Sanayi Kılavuzları hazırlanmıştır. Proje faaliyetlerini kapsayan kılavuzlar; 

 Asbest 

 Enerji İletim Hatları 

 Güneş Enerjisi Tesisleri 

 Hayvancılık Tesisleri 

 Jeotermal Enerji Tesisleri 

5.2.1.1. ÇED Süreci 
Bir yatırım projesi hazırlandığında, ilk adım olarak, ÇŞİDB veya sorumlu Valilik altındaki Çevre, 

Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne (ÇŞİD İM) proje özeti sunulur. ÇŞİDB veya ÇŞİD İM 

projenin ÇED’e tabi olup olmadığına karar verir. Eğer proje ÇED’e tabi değilse, ÇŞİDB veya ÇŞİD İM 

tarafından bir muafiyet yazısı düzenlenir ve proje başlayabilir. Eğer proje ÇED’e tabi ve Yönetmelik Ek 

II kapsamında ise, seçme ve eleme sürecine girer. Seçme ve eleme süreci için, bir Proje Tanımlama 

Dosyası (PTD) hazırlanır ve ÇŞİD İM’e sunulur. ÇŞİD İM başvuruyu değerlendirir ve proje için ÇED’e 
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gerek olup olmadığına karar verir. ÇŞİD İM ÇED’e gerek olmadığına karar verirse, bir “ÇED Gerekmez 

Kararı” düzenler ve proje 5 yıl içinde başlayabilir. 

Eğer proje için ÇED gerekli ise veyaproje yönetmelikteki Ek I’e tabi ise, o zaman ÇED Başvuru Dosyası 

hazırlanır ve ÇŞİDB’ye sunulur. Sonra ÇŞİDB 

 başvuru dosyasındaki bilgileri dikkate alarak, ilgili kamu kurumlarının ve kuruluşlarının, 

Bakanlık memurlarının, proje sahibinin ve ÇED Firmalarının temsilcilerini içeren bir komisyon 

tesis eder,  

 projeye ilişkin başvurunun yapıldığını, ÇED sürecinin başladığını, ÇED Başvuru Dosyasının 

kamuoyunun yorumlarına sunulduğunu, ve projeye ilişkin görüş ve önerilerin ÇED süreci 

tamamlanıncaya kadar ÇŞİD İM veya ÇŞİDB’ye iletilebileceğini ilanlar, panolar/basılı ilanlar, 

internet, vb. yolu ile kamuya ilan eder. Bu ilanlar hem ÇŞİDB hem de ÇŞİD İM tarafından 

yapılır 

 Halkın Katılımı Toplantısı için görüş bildirme tarihini belirten ve kapsamı tayin eden resmi bir 

yazıyı ve yönetmelikteki Ek III gereğince hazırlanan ÇED Başvuru Dosyasını Komisyon 

üyelerine gönderir. 

Halkın Katılımı Toplantısı 

Halkı yatırım hakkında bilgilendirmek ve projeye ilişkin olarak halkın yorumlarını ve önerilerini almak 

için, ÇED Firmalarının ve proje sahibinin/yatırımcısının katılımı ile ÇŞİDB tarafından belirlenen bir 

tarihte, Vilayet Makamı tarafından belirlenen ve projeden en çok etkilenmesi beklenen ilgili halkın 

kolayca ulaşabileceği merkezi bir yer ve saatte bir Halkın Katılımı Toplantısı yapılır. 

ÇED Firmaları projenin nerede yürütüleceğini bölgede basılan süreli bir yerel yayın ile birlikte, toplantı 

tarihinden en geç on (10) takvim günü önce toplantının tarihini, saatini, yerini ve konusunu 

belirtenbir duyuruyu süreli genel yayın olarak tanımlanan bir gazetede yayınlarlar. 

Toplantının amacı halkın proje hakkında bilgilendirilmesini ve görüşlerinin, sorularının ve önerilerinin 

alınmasını temin etmektir. Toplantı moderatörü katılımcılardan görüşlerini yazılı olarak vermelerini 

talep edebilir. Toplantı tutanakları ÇŞİDB’ye gönderilir ve bir kopyası Valilikte arşive konulur. 

Projeye Özel Kapsamın ve Formatın Belirlenmesi 

Halkın katılımı toplantısından sonra, ÇŞİDB komisyon üyesi kurumların/kuruluşların görüşleri ve 

önerileri ve halkın görüşleri ile önerileri doğrultusunda ÇED Raporu Özel Formatını hazırlar ve ÇED 

Firmalarına gönderir. 

ÇED’in Gözden Geçirilmesi ve Değerlendirilmesi 

Komisyon üyeleri temsil ettikleri merkezi ve yerel kurumları/kuruluşları ilgilendiren hususlar 

hakkındaki görüşlerini ifade ederler. ÇED Raporundaki belirgin eksiklikler ve hatalar durumunda, 

Komisyon ÇED Firmalarından veya ilgili kurumlardan bunları düzeltmelerini talep eder.  

Komisyon tarafından incelenen ve son haline getirilen ÇED Raporu, halkın görüşlerini ve önerilerini 

almak için,  ÇŞİDB veya Valilik tarafından pano üzerinde/basılı ilanlar ve internet, vb. yolu ile on (10) 

çalışma günü içerisinde halkın görüşüne açılır. Halkın ve diğer kurumların ve kuruluşların görüşleri 

doğrultusunda ÇŞİDB rapordaki eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını veya 

Komisyonun tekrar toplanmasını talep edebilir. 

Karar 
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ÇŞİDB, Komisyonun çalışması ile halkın ve diğer kurumların ve kuruluşların görüşlerini dikkate alarak, 

proje için on (10) çalışma günü içerisinde “ÇED Olumlu” veya “ÇED Olumsuz” kararı verecek ve 

Komisyon üyelerine bildirecektir. Proje için verilen “ÇED Olumlu” veya “ÇED Olumsuz” kararı ÇŞİDB ve 

ÇŞİD İM tarafından panolarda/basılı ilanlar ve internet yolu ile halka bildirilir.  

Proje sahibi “ÇED Olumlu” veya “ÇED Olumsuz” kararını aldıktan sonra projede Yönetmeliğe tabi 

olarak yapılacak değişiklikleri ÇŞİDB veya ÇŞİD İM’ye bildirmek zorundadır. 

Takip ve Kontrol 

ÇŞİDB Kesin ÇED Raporundaki taahhütlerin “ÇED Olumlu” veya “ÇED Olumsuz” kararı verilen 

projelere ve/veya “ÇED Gerekli Değil” kararına temel alınan Projeye Giriş Dosyasına ilişkin olarak 

yerine getirilmesini takip ve kontrol eder. 

ÇED süreci akış şeması Şekil 2’de verilmiştir. 

Şekil 2: ÇED Süreci Akış Şeması 
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ġekil 2: : ÇED Süreci Akış Şeması 

Proje Özetini Hazırlayın 

 

 

Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığı veya Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Ġl 

Müdürlüğüne (Valilik) baĢvurun   

 

 

Proje çevresel etki 

değerlendirmesine tabi 

mi?     

HAYIR Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığı veya 

Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Ġl Müdürlüğü 

tarafından bir muafiyet belgesi düzenlenmiĢtir.  

 

EVET       

Hangi ek projeyi 

kapsamaktadır? 

EK II EK IV 

gereğince 

Proje 

Açıklama 

Dosyası 

Hazırlayın 

Seçim ve eleme 

için Çevre, 

ġehircilik ve 

Ġklim 

DeğiĢikliği Ġl 

Müdürlüğüne 

baĢvurun 

Çevresel etki 

değerlendirmesi 

gerekli mi? 

Hayır  Projeye 

BaĢlayın 

EK I 

 

      

EK III gereğince 

ÇED BaĢvuru 

Dosyasını 

hazırlayın 

  EVET    

ÇED için Çevre, 

ġehircilik ve 

Ġklim DeğiĢikliği 

Bakanlığına 

baĢvurun 

      

Çevre, ġehircilik 

ve Ġklim 

DeğiĢikliği Ġl 

Müdürlüğü ile 

Halkın Katılım 

Toplantısı 

düzenleyin 

      

Çevre, ġehircilik 

ve Ġklim 

DeğiĢikliği 

Bakanlığı, 

komisyonun 

çalıĢmalarını, 

kamuoyunun ve 

diğer kurum ve 

kuruluĢların 

görüĢlerini 

dikkate alarak 

projeye karar 

verir. 

      

Karar nedir?      ÇED 

Pozitif 

ÇED Negatif        

Projeyi iptal edin       

 

 

5.2.2. Boşluklar ve Tedbirler 
ÇSS 1 ve Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği arasındaki boşluklar; 



 

67 

 Sosyal etkiler. ÇED Yönetmeliği uyarınca ÇED raporlamasının sosyal bileşeni sınırlı, geneldir 

ve ikincil veri toplamaya dayalıdırve tanımlanmışetki alanını, sağlam bir sosyal temel çizgiyi, 

paydaş görüşmelerini/sonuçlarını, tanımlanmış etkileri ve hafifletmeleri, sosyal risk matrisini, 

kümülatif etkiler ile sosyal ve çevresel bir takip planını içermemektedir. Yukarıda tespit edilen 

boşluklar, dezavantaj veya savunmasızlık veya cinsiyetle ilgili konular dahil olmak üzere, 

projeye ilişkin sosyal etkilerin tespitinde ve değerlendirilmesinde eksikliklere yol açmaktadır. 

 Türk ÇED’inde Yönetici Özeti ve kanuni ve kurumsal çerçeve hakkında bilgilerin 

bulunmaması. 

 Proje Kategorizasyonu. ÇED gerektiren projeler Yönetmelik eklerinde verilmektedir. Ek I 

çevresel etki değerlendirmesinin uygulanacağı projelerin listesini, Ek II ise seçme ve eleme 

kriterlerinin uygulanacağı projelerin listesini vermektedir. ÇSS1 önceden yapılmış bir liste 

sağlamamaktadır. Bunun yerine, proje bazında belirlenecek değerlendirme metot ve 

araçlarının projeye özgü riskler ve etkilerle orantılı olması gerektiğini ifade etmektedir. 

 Kümülatif etkiler: ÇED Yönetmeliği diğer projelerle (aynı nehir üzerindeki bir çok su tesisi, 

ilişkili tesislerin yol açtığı etkiler *iletim hatları, erişim yolları+,vb.) sınırlı veya sıfır kümülatif 

etki değerlendirmesi gerektirmektedir. 

 Halkın katılımı: Türk ÇED Yönetmeliği, sadece ÇED gerektiren projeler için “ön kapsam 

belirleme” halk katılımını gerekli görmekte ve sadece çevresel değerlendirmenin gerekçesi ile 

birlikte duyurulmasını gerektirir. Bununla birlikte, ÇSÇ tam bir halkın katılımı ve bilgi 

açıklamasının kesin sayısını ve metodunu belirtmemekte; ancak, bunun yerine projenin 

doğası, ölçeği veya etki şiddeti ile orantılı olarak kararlaştırılacakprojenin ömrü boyunca 

sürekli bir paydaş katılım yaklaşımı standart gerektirmektedir. 

 Devam etmekte olan Ç&S yönetimi: ÇSS1 bütün projeler için, gerektiğinde yapım ve işletmeyi 

kapsayan proje riskleri ve etkileri ile orantılı olarak, (ÇSYP, İSG Planı, Kültürel Miras Yönetim 

Planı, Biyoçeşitlilik Yönetim Planı,  vb. gibi) ilgili Ç&S yönetim planlarına gerek görmektedir. 

ÇSS 1 ve ÇED Yönetmeliği arasındaki boşluğu kapatmak için, bu Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi 

(ÇSYÇ) hazırlanmıştır. Ek olarak, uygulama aşaması sırasında, bir kez yatırımlar ve konum detayları 

kesinleştiğinde ilk Ç&S değerlendirmeleri temelinde sahaya özgü ÇSED’ler/ÇSYP’ler hazırlanacak ve bu 

dokümanlar açıklanacak,görüşülecek ve bağlayıcı dokümanlar olarak ihale evrakına ve inşaat 

sözleşmelerine eklenecektir. Yükleniciler ÇSED/ÇSYP uygulamasından sorumlu olacak ve TOB bütün 

dokümanların gözden geçirilmesinden ve onayından ve her ÇSED/ÇSYP dokümanının niteliğinden 

sorumlu olacaktır. TOB aynı zamanda Ç&S dokümanlarının uygulanmasını takip etmekten ve Bankaya 

uygulamanın durumunu düzenli olarak bildirmekten de sorumlu olacaktır. 

Bu ÇSYÇ hem doğrudan proje kapsamında finanse edilecek faaliyetler hem de ilişkili faaliyetler için 

uygulanacaktır. 

5.3. ÇSS 2: İş Gücü ve Çalışma Koşulları  
ÇSS2 yoksulluğu azaltma ve kapsamlı ekonomik büyüme arayışında istihdam yaratmanın ve gelir 

üretmenin önemini kabul etmektedir. Borçlular iyi işçi-yönetim ilişkilerini teşvik edebilir ve projedeki 

işçilere iyi davranarak ve güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlayarak projeyi geliştirme faydalarını 

arttırabilirler. ÇSS2’nin hedefleri; 

 Çalışma güvenliğini ve sağlığını teşvik etmek, 

 Projedeki işçilere iyi davranılmasını, ayrımcılık yapılmamasını ve eşit fırsat sunulmasını teşvik 

etmek, 



 

68 

 Kadınlar, engelli kişiler, (bu ÇSS gereğince çalışma yaşındaki) çocuklar ve göçmen işçiler, 

sözleşmeli işçiler, toplum hizmetindeki işçiler ve birincil tedarik işçileri dahil, proje 

çalışanlarını uygun görüldüğü şekilde korumak, 

 Her tür angarya ve çocuk iş gücü kullanımını önlemek, 

 Proje çalışanlarının ulusal kanunla tutarlı biçimde örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme 

ilkelerini  desteklemek, 

 Proje çalışanlarına erişilebilir işyeri kaygılarını ifade etme vasıtalarını sağlamaktır. 

ÇSS2’nin uygulanabilirliği ve uygulama kapsamı ÇSS1’de tarif edilen çevresel ve sosyal 

değerlendirmeye ve Borçlu ve proje çalışanları arasındaki istihdam ilişkisinin tipine bağlıdır. 

ÇSS2 gerekleri projeye uygulanabilecek yazılı İşgücü Yönetim Prosedürlerinin (İYP) geliştirilmesini ve 

uygulanmasını kapsamaktadır. Bu prosedürler proje çalışanlarının ulusal kanun ve bu ÇSS’nin 

gerekleri uyarınca yönetileceği yolu düzenleyecek ve aşağıdakilerin tarifini içerecektir;  

(i) istihdam kayıt ve şartları, ayrımcılık yapmama ve eşit fırsat, ve işçi örgütleri dahil, çalışma 

koşullarının ve (projeye uygulanabilir iş gücü yönetim usullerinin geliştirilmesi ve 

uygulanması ve proje müteahhitleri tarafından takip edilecek DK gibi) işçi ilişkilerinin 

yönetimi;  

(ii) işçiler için minimum bir yaş tanımlanması, çocuk iş gücünün ve angaryanın yasaklanması 

dahil,  iş gücünün korunması;  

(iii) (herhangi bir potansiyel CSS/CT riski için ulusal sisteme başvurma düzenlemeleri dahil, 

işçiler için) şikayet mekanizması;  

(iv) iş sağlığı ve güvenliği;  

(v) sözleşmeli işçiler;  

(vi) toplum hizmetindeki işçiler; ve  

(vii) birincil tedarik işçileri. 

Projeye Uygunluk 

Proje çalışanları doğrudan işçiler, anlaşmalı işçiler ve birincil tedarik işçileridir. TOB PUB çalışanları 

memur ve bu projenin doğrudan çalışanlarıdır. İnşaat işleri için tutulan yükleniciler sözleşmeli 

işçilerdir. Birincil tedarik işçileri alt projelerin ÇS etütleri kapsamında belirlenecektir.  TOB sözleşmeli 

işçiler dahil, farklı işçi kategorilerine ait gerekleri içeren bir İş Gücü Yönetim Prosedürleri (İYP) 

hazırlamıştır. 

Projenin uygulanması sırasında inşaat işleri için ihale yapılacağı zaman,  ihale evrakına İYP 

eklenecektir. İhalenin verildiği yükleniciler daha sonra (Davranış Kuralları dahil) proje İYP’sini  hayata 

geçireceklerdir.  Ana yükleniciler taşeronlarını yönetmekten sorumlu olacaklardır. 

İYP TOB ve Proje Ortaklarının ve Müteahhitlerinin temel ilkelere ve düzgün bir iş yeri düzenleyerek 

işçilerin haklarına saygı göstermelerini ve onları korumalarını temin etmek için TOB tarafından 

uygulanacak temel prosedürleri ve gerekleri düzenler. Buna (i) adil muamele, (ii) ayrımcılık yapmama 

ve işçilere eşit fırsat tanıma, (iii) iyi bir işçi-yönetim ilişkisini tesis etme, koruma ve iyileştirme, (iv) 

ulusal iş gücü ve istihdam kanunlarına, davranış kurallarına uygunluk, (v) özellikle güvenli ve sağlıklı 

çalışma koşulları geliştirerek işçilerin güvenliğini ve sağlığını koruma ve teşvik etme, (vi) (DB ve Türk 

mevzuatı tarafından tanımlandığı gibi) angarya ve çocuk iş gücünü önleme, (vii) inşaat işlerine ve alt 

projelerin işletme aşamasına ilişkin Covid-19 pandemi riskini yönetmek ve en aza indirmek için ulusal 

kanunlar ve yönetmelikler, aynı şekilde, DSÖ ve diğer uluslararası kurumlar tarafından önerilen ilkeler 

gereğince Covid-19’la ilişkili tedbirler, ve (viii) davranış kuralları, SGÇ ve DB gerekleri, vb.’ye ilişkin 

olarak çalışanlara iş yerine intibak eğitimini içermektedir. 
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İYP istihdamı yönetmek için İhale dokümantasyonunda düzenlenen gerekleri karşılamalarını temin 

etmek için bütün taraflara ve müteahhitlere yardımcı olacaktır. Bütün proje işçileri için Şikayet 

Mekanizması (ŞM) Kısım XXX kapsamında detaylı olarak açıklanmaktadır. 

 

5.3.1. Ulusal Mevzuat 
İş Sağlığı ve Güvenliği  

Son yıllarda Türkiye, 1981 tarihli ILO İş Güvenliği ve Sağlığı Konvansiyonunda (No. 155) tanımlandığı 

gibi, mesleki risklerin önlenmesine yönelik bir dizi uluslararası ve bölgesel standardı ulusal seviyedeki 

gereksinimlerine uyarlayarak; ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) sistemini iyileştirmek için bir reforma 

gitmiştir.  Konvansiyon, Türkiye tarafından 2005 yılında, 1985 tarihli İş Sağlığı Hizmetleri 

Konvansiyonu (No.161) ile birlikte, imzalanmıştır. Türkiye aynı zamanda 1951’den bu yana 1945 

tarihli İşgücü Denetim Konvansiyonuna, (No.81), da taraftır. 2014 yılında, Türkiye 2006 tarihli İş 

Güvenliği ve Sağlığı Konvansiyonu Teşvik Çerçevesini (No.187) imzalamıştır. 2012 yılında, bağımsız bir 

ISG Kanunu (No.6331) yürürlüğe konmuştur (20 Haziran 2012). İGS Kanunu iş yeri ortamları ve 

sanayilerinin (hem kamu hem de özel) yanı sıra; yarı zamanlı işçiler, stajyerler ve çıraklar dahil, 

neredeyse bütün çalışan sınıflarını yönetmektedir. Mevzuat kapsamlıdır ve genel olarak bütün 

sektörlerde ve bir çok sanayide uygulanabilmektedir.  

İşgücü ve Çalışma Koşulları 

Türkiye çalışanların eşit muamele görmesi, cinsiyet eşitliği, çocuk iş gücü, angarya, İGS, örgütlenme 

özgürlüğü  ve asgari ücret hakkı üzerine konvansiyonlar dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı 

olmaksızın, bir çok ILO konvansiyonuna taraftır. Buna göre, mevcut Türk İş Kanunu (No.4857) büyük 

ölçüde ÇSS2 gerekleri ile tutarlıdır. Projeye uygulanabilen ve yıllık izin, çalışma saatleri, fazla mesai, 

asgari ücret, kadın ve çocuk çalışanlar hakkında yönetmelikler içeren ikincil mevzuat ta 

bulunmaktadır. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı proje uygulaması sırasında, ayrıca atıf 

yapılabilen ve İş Kanununa zemin oluşturan çeşitli tebliğler ve sirkülerler yayınlamıştır. 

5.4. ÇSS 3: Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Kontrol ve Yönetimi 
ÇSS3 ekonomik faaliyetin ve şehirleşmenin çoğu zaman hava, su ve toprak kirliliği oluşturduğunu ve 

insanları, ekosistem hizmetlerini ve çevreyi yerel, bölgesel ve küresel seviyelerde tehdit edebilecek 

sonlu kaynakları tükettiğini kabul etmektedir. Sera gazlarının (SG)  atmosferdeki güncel ve 

öngörülmüş konsantrasyonu bugünkü ve gelecekteki kuşakları tehdit etmektedir. Aynı zamanda, 

daha etkin ve etkili kaynak kullanımı, kirliliğin önlenmesi ve SG emisyonundan kaçınma, ve hafifletme 

teknolojileri ve uygulamaları daha erişilebilir ve elde edilebilir olmuştur. ÇSS3’ün hedefleri; 

 Enerji, su ve ham maddeler dahil olmak üzere, kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik 

etmek, 

 Proje faaliyetlerinden gelen kirliliği önleyerek veya en aza indirerek insan sağlığı ve çevre 

üzerindeki olumsuz etkileri önlemek veya en aza indirmek, 

 Kısa ve uzun süreli iklim kirleticilerden projeyle ilişkili emisyonları önlemek veya en aza 

indirmek, 

 Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların üretilmesini önlemek veya en aza indirmek 

 Tarım ilacı kullanımı ile ilişkili riskleri ve etkileri en aza indirmek ve yönetmektir. 

Projeye Uygunluk 
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Bu standart uygundur. Seraların modernizasyonu ve sera üretimini jeotermal enerji çevresinde 

kümeleyen pilot model enerji, su ile kum, çimento, kereste, vb. gibi malzemelerin kullanımını 

içerecektir. İlişkili inşaat işleri sırasında alt-proje faaliyetlerinin potansiyel riskleri ve etkileri tehlikeli 

(örn. Asbest İçeren Malzemeler- AİM) ve tehlikesiz atıklar dahil olmak üzere, gürültü ve toz 

emisyonunun yanı sıra,  işçilerin zararlı yönetim faaliyetlerine ilişkin sağlık risklerini içermektedir. 

İnşaatla ilişkili atıkların ötesinde,  atık yönetimi özellikle zayıf atık yönetim altyapısı olan kırsal 

alanlarda da dikkate alınacaktır. 

5.4.1. Ulusal Mevzuat 
Çoğu çevre ile ilişkili kanun ve yönetmelik sürekli revize edilmekte ve TH’nin katılım öncesi çabaları 

kapsamında Avrupa Birliği (AB) Yönergeleri ile uyumlaştırılmaktadır. 

 Çevre Kanunu (No: 2872) bütün canlıların ortak malı olan çevreyi sürdürülebilir çevre ve 

sürdürülebilir gelişme ilkeleri doğrultusunda korumayı amaçlamaktadır. Projede uygulanacak 

yönetmelikler, bunlarla sınırlı olmadan: 

o İzin ve Takip 

 Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği (25.11.2014/29186) 

 Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (10.09.2014/29115) 

 Çevre Denetimi Yönetmeliği (12.06.2021/31509) 

o Hava Emisyonları ve Hava Kalitesi 

 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği (06.06.2008/26898) 

 Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkındaki Yönetmelik (17.05.2014/29003) 

 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (03.07.2009/27277) 

 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 

(13.01.2005/25699) 

 Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği (11.03.2017/30004) 

 Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü 

HakkındaYönetmelik(19.07.2013/28712) 

o Kirletilmiş Arazi 

 Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair 

Yönetmelik (08.06.2010/27605) 

o Gürültü 

 Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü 

Emisyonları ile İlgili Yönetmelik (30.12.2006/26392) 

 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 

(04.06.2010/27601) 

o Atık Yönetimi 

 Atık Yönetimi Yönetmeliği (02.04.2015/29314) 

 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik (26.03.2010/27533) 

 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 

(18.03.2004/25406) 

 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (25.01.2017/29959) 

 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği( 26.06.2021/31523) 

 Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği (21.12.2019/30985) 

 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (06.06.2015/29378) 

 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (31.08.2004/25569) 

 Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği (25.11.2006/26357) 

 Sıfır Atık Yönetmeliği (12.07.2019/30829) 

 Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik (06.10.2010/27721) 
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o Atık Su ve Su Kalitesi 

 Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında 

Yönetmelik (07.04.2012/28257) 

 İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik 

(06.07.2019/30823) 

 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik (17.02.2005/25730) 

 Yeraltı Suları Hakkında Kanun (No: 167) 

 Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği 

(23.07.2016/29779) 

 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü 

Yönetmeliği (26.11.2005/26005) 

 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (31.12.2004/25687) 

 Yüzeysel Su Kalitesi Yönetmeliği (30.11.2012/28483) 

 Enerji Verimliliği Kanunu (No: 5627) 

o Enerji Verimliliği Denetimi Yönetmeliği (06.07.2018/30470) 

o Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair 

Yönetmelik (27.10.2011/28097) 

o Binalarda  Enerji Performansı Yönetmeliği (05.12.2008/27075) 

5.4.2. Boşluklar ve Tedbirler 
ÇSS3 ve kanuni gerekler arasında büyük bir boşluk olmamasına rağmen; ulusal ÇED potansiyel etkiler, 

hafifletme tedbirleri ve artık etkiler ile izleme hakkında detaylı yönetim perspektifi 

gerektirmemektedir. Böylece, inşaat işleri uygulanırken, proje sürdürülebilir kaynak kullanımını ve 

insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin hafifletilmesini temin etmek için DB ÇSÇ ve İUSU ile 

tutarlı proje ömrü vasıtasıyla kaynak etkinliği ve kirliliğin önlenmesi ve yönetim tedbirlerine hitap 

edecektir. İlgili hafifletme ve yönetim prosedürlerinin ana hatları  (bazen atık yönetim planı ihtiyacını 

destekleyebilen) ÇSYÇ’de verilmiştir. Sırasıyla, ÇSYÇ bütün alt-projelerin malzeme kullanımı ve atık 

üretimi ile ilişkili bütün potansiyel riskleri ve etkileri tespit eder, değerlendirir ve ÇSG veya Trafik 

Yönetim Planı gibi ek yönetim planlarının, lüzum olduğunda, ilk değerlendirmeleri esas alıp almadığını 

belirler. Ayrıca, jenerik risk ve etki yönetimi ve hafifletme tedbirleri de uygulamadaki ulusal 

yönetmelikler, ÇSS3 ve ÇSÇ’nin hafifletme hiyerarşisi, DBG’nin Genel ÇSG’si, ve sektöre özgü 

kılavuzlar ve İUSU’yu takip ederek sahaya özgü tedbir enstrümanlarında detaylı olarak daha fazla 

incelenecek olan ÇSYÇ’de düzenlenmiştir. Sahaya özgü Ç&S dokümanlarında belirtilecek olan bu 

hafifletme ve takip faaliyetleri – sera işletmesini içerecek alt-projeler için -  tarım ilacı ve gübrenin 

satın alınması, taşınması, depolanması, kullanılması, yüklenmesi ve boşaltılmasıile atılması hakkındaki 

sorunları içerecektir. Ayrıca, ÇSYÇ Entegre Zararlı Yönetim Planına ait bir şablon içermektedir. Ek 

olarak, enerji ve kaynak etkinliğine dair imkanlar bütün sera modernizasyon faaliyetleri boyunca 

aranacaktır. Desteklenecek bazı tarımsal alt-projeler büyük su tüketicisi olacağından, suyun az olduğu 

bir çevrede ÇSYÇ aynı zamanda bazı alt-projeler için su dengesinin hazırlanması gerekeceğini 

belirtirken bu bağlamda bunun ne zaman gerekeceği hakkında açık kriterler sağlayacaktır. 

5.5. ÇSS 4: Toplum Sağlığı ve Güvenliği 
ÇSS4 proje faaliyetlerinin, ekipmanının ve altyapısının toplumun risklere ve etkilere maruz kalmasını 

arttırabileceğini kabul eder. Ek olarak, halihazırda iklim değişikliğininetkilerinemaruz kalan topluluklar 

da, proje faaliyetleri nedeniyle etkilerin hızlanması veya yoğunlaşma yaşayabilirler. ÇSS4’ün hedefleri; 

 Projeden etkilenen toplumun sağlığı ve güvenliği üzerinde proje ömrü sırasında rutin ve rutin 

olmayan durumlardan doğan olumsuz etkileri sezmek ve önlemek, 
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 Barajlar dahil, altyapının tasarımı ve inşaatında iklim değişikliğine ilişkin kalite ve güvenliği ve 

dikkate alınacak hususları tanıtmak, 

 Toplumun projeyle ilgili trafik ve yol güvenliği riskleri, hastalıkları ve tehlikeli maddelere 

maruz kalmasını önlemek veya en aza indirmek, 

 Acil olaylara hitap etmek üzere etkili tedbirler almak, 

 Personel ve mülklerin korunmasının projeden etkilenen topluluklara gelecek riskleri 

önleyecek veya en aza indirecek biçimde yürütülmesini temin etmektir. 

ÇSS4 gerekleri: (i) (baraj güvenliği dahil) altyapı ve ekipman tasarımı ve güvenliği,  hizmetlerin 

güvenliği, trafik ve yol güvenliği, ekosistem hizmetleri, toplumun sağlık sorunlarına maruz kalması, 

tehlikeli maddelerin yönetimi ve güvenliği, ve acil hazır olma ve müdahale dahil, toplum sağlığı ve 

güvenliğini; ve (ii) güvenlik personelini kapsar. 

Projeye Uygunluk 

Bu standart Projeye uygundur. Toplum sağlığı ve güvenliği (TSG) üzerindeki potansiyel riskler ve 

olumsuz etkiler inşaat işini finanse edecek olan teklif edilmiş faaliyetlerle ilişkilidir. Bu potansiyel 

risklere ve etkilere toz, gürültü, koku ve araç egzozları; artan trafik hacmi ve ağır hizmet araçlarının 

hareketi nedeniyle trafik sıkışıklıkları ve trafik ve yol güvenlik riskleri; geçici yol blokeleri ve 

kapatmaları; artan atık ve atık su üretimi (AiM gibi tehlikeli atık dahil) dahildir. Toplumun (tehlikeli 

atık dahil) atığa, partiküllere maruz kalması zayıf şantiye yönetimi, ve iş gücü girişine ilişkin bulaşıcı 

hastalıkların (örn. Covid-19, HIV/AIDS ve cinsel yolla geçen hastalıklar* CGH’ler+) sonucu olarak artan 

sağlık sorunları riskine yol açabilir. 

5.5.1. Ulusal Mevzuat  
ÇSS 4- Toplum Sağlığı ve Güvenliğini içeren başlıca ulusal kanunlar; 

 Umumi Hıfzısıhha Kanunu (No: 1593) 

 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair 

Kanun (No: 7269) 

o Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (08.03.2018/30364) 

o Alt Yapılar için Afet Yönetmeliği (15.02.2007/26435) 

 Yapı Denetimi Kanunu (No: 4708) (Yapı ve Kullanım Ruhsatları) 

 İmar Kanunu (No: 3194) (Yapı ve Kullanım Ruhsatları) 

 Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu (No: 5188) 

 Engelliler Hakkında Kanun (No: 5378) 

5.5.2. Boşluklar ve Tedbirler 
Özel bir boşluk tespit edilmemesine rağmen, ÇSYÇ ve sahaya özgü ÇSED’ler/ÇSYP’ler Projenin toplum 

üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek için (gerekliyse) yönetim planları önerecektir. 

ÇSYÇ ve sahaya özgü ÇSED’ler/ÇSYP’ler veya ÇSYP Kontrol listeleri savunmasız kalabilecek gruplar da 

dahil olmak üzere, projeden etkilenen toplulukların sağlığına ve güvenliğine gelebilecek riskleri ve 

etkileri değerlendirecektir. Bu enstrümanlar ayrıca inşaat işleri ve işletme sırasında toplum sağlığı ve 

güvenliğini temin etmek için yönetim ve hafifletme tedbirlerini, ve aynı zamanda, takip ve raporlama 

gereklerini detaylandıracaktır. Sahaya özgü ÇSYP’ler hazırlanırken, i) projeyle ilgili trafik ve yol 

güvenliği risklerine maruz kalmayı önlemeye ve hafifletmeye; ii) aşırı gürültü ve toz emisyonu 

ihtimalini ve (AİM dahil) tehlikeli atığa potansiyel maruz kalmayı değerlendirme ve hafifletme 

tedbirlerini (örn. toz kontrolü, risklerin topluluklara bildirilmesi, tehlikeli atıkların yükleme-

boşaltmasında temiz prosedürler)  önermeye özel önem verilecektir. Proje aynı zamanda, işçiler için 
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Davranış Kuralları, CSS/CT durumlarını rapor edecek bir mekanizma ve proje çalışanları ile etkilenen 

topluluklar için eğitim ve farkındalık oturumları dahil olmak üzere, CSS/CT risklerini irdeleyecek 

tedbirler içerecektir. Eğer projenin ömrü sırasında PUB veya yükleniciler, personeli ve varlıkları 

korumak için güvenlik personeli istihdam etmeye karar verirse; bu işçilerin kiralanması, davranış 

kuralları, eğitimi, teçhiz edilmesi ve takip edilmesine ilişkin düzenlemeler oranlılık ilkesi ile İUSU ve 

TSG üzerindeki herhangi bir potansiyel risk ve etkiyi en aza indirmek için uygulamadaki ulusal 

yönetmelikler tarafından yönlendirilecektir. Güvenlik personelinin istihdamına ilişkin potansiyel 

risklerin ve uygun hafifletme tedbirlerinin detayları İYP ve ÇSYÇ’de değerlendirilmiş ve sağlanmıştır. 

5.6. ÇSS 5: Arazi İstimlaki, Arazi Kullanım Kısıtları ve Gönülsüz Yeniden 

Yerleşim  
ÇSS5 projeyle ilgili arazi istimlakinin ve arazi kullanım kısıtlarının topluluklar ve kişiler üzerinde 

olumsuz etkileri olabileceğini kabul etmektedir. Projeyle ilgili arazi istimlaki veya arazi kullanım 

kısıtları fiziki yer değiştirmeye (yeniden yerleşim, yerleşim arazisinin kaybı veya barınak kaybı), 

ekonomik yer değiştirmeye (gelir kaynaklarının veya diğer geçim vasıtalarının kaybına yol açan arazi, 

varlık kaybı veya varlığa erişim kaybı) veya ikisine birden neden olabilir. “Gönülsüz yeniden yerleşim” 

terimi bu etkilere atıf yapmaktadır. Etkilenen kişi veya topluluklararazi istimlakini veya arazi 

kullanımında yer değiştirmeye yol açan kısıtlamaları reddetme hakkına sahip olmadıklarında,yeniden 

yerleşim gönülsüz kabul edilmektedir. ÇSS5’in hedefleri; 

 Gönülsüz yeniden yerleşimi önlemek veya, kaçınılmaz olduğunda, proje tasarım alternatifleri 

arayarak gönülsüz yeniden yerleşimi hafifletmek, 

 Zorla tahliyeyi önlemek, 

 Arazi istimlaki veya arazi kullanım kısıtlarından doğan kaçınılmaz olumsuz sosyal ve ekonomik 

etkileri:  

o varlık kaybı için değiştirme maliyeti üzerinden zamanında telafi sağlayarak ve  

o yeri değiştirilmiş kişilere geçimlerini ve hayat standartlarını, hangisi yüksekse,  gerçek  

anlamda,  yer değiştirme  öncesi seviyelere veya proje uygulamasının başlamasından 

önce hakim olan seviyelere yükseltmelerinde veya en azından eski haline 

getirmelerinde  yardımcı olmak, 

 Fiziki olarak yeri değiştirilen yoksul veya savunmasız kişilerin hayat koşullarını yeterli konut, 

hizmet ve imkanlara erişim ve teminat sağlanarak iyileştirmek, 

 Projenin doğası izin verdiğinde, engelli kişilerin doğrudan doğruya projeden fayda sağlamasını 

mümkün kılmak için, sürdürülebilir gelişme programları şeklinde yeterli yatırım kaynakları 

sağlanarak yeniden yerleşim faaliyetleri tasarlamak ve icra etmek, 

 Bilgilerin uygun şekilde açıklanması, anlamlı görüşmeler ve etkilenenlerin bilinçli katılımları ile 

yeniden yerleşim faaliyetlerinin planlanmasını ve uygulanmasını temin etmektir. 

ÇSS5’in uygulanabilirliği ÇSS1’de tarif edilen çevresel ve sosyal değerlendirmeye bağlı olup; ÇSS5’te 

tarif edilen proje uygulaması ile bağlantılı olarak üstlenilen veya dayatılan arazi istimlaki ve arazi 

kullanımına ilişkin kısıtlamalardan kaynaklanankalıcı veya geçici fiziki ve ekonomik yer değiştirmeye 

uygulanır. 

ÇSS5 gereklilikleriaşağıdakiler için zemin hazırlayacak bir yeniden yerleşim çerçevesinin veya yeniden 

yerleşim planının hazırlanmasını ve uygulanmasını kapsamaktadır:(i) uygunluk sınıflandırması, proje 

tasarımı, etkilenen kişiler için tazminat ve faydalar, topluluk katılımı, şikayet mekanizması, planlama 

ve uygulama gibi genel gereksinimler; (ii) fiziki ve ekonomik yer değiştirme; (iii) diğer sorumlu 

kuruluşlar veya yerel otoritelerle birlikte çalışma; ve (iv) teknik ve mali yardım.  

Projeye Uygunluk  
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Bu aşamada alt-projelerin arazi istimlak gereklerinin detayları sınırlıdır. Fiziki yer değiştirme 

beklenmemekle birlikte, Alt-bileşen 3.1b ve Alt-bileşen 3.2b kapsamındaki yatırımlar için önerilen 

faaliyetler arazi istimlaki ve arazi kullanımı gerekleri nedeniyle etkilenen insanların ekonomik yer 

değiştirmesine neden olabilir. Bu faaliyetlere ait saha seçim kriterleri hazırlık sırasında tartışılacaktır 

ancak, diğerleri arasında, teknik/mali yaşama yeteneği, daha büyük sosyal etki fırsatları, özel arazi 

istimlakine  gerek kalmamasını içerecektir.  

(Proje hazırlığı sırasında tartışılacak) seçme/uygunluk kriterleri sera inşaatı olarak tespit edilecek arazi 

istimlakini gerektirecek herhangi bir projeyi elemeyi amaçlıyor olmasına rağmen; olanak veren temel 

altyapının (kuyu delme; pompa istasyonları, jeotermal enerji iletim boru hatları; elektrik şebekesi ve 

yedek güç hatları; su temin ve sıhhi tesisat şebekesi; BT altyapısı, vb.) tesisi için yürütülecek inşaat 

faaliyetleri muhtemelen arazi istimlakine gerek duyacak ve kaçınılmaz olarak yanında geçici veya 

kalıcı arazi kullanım kısıtları, irtifak hakları, geçime etkiler, veya araziden varlıkların ve yapıların 

kaldırılmasını getirecektir. Proje faaliyetlerinin kesin konumları henüz belirlenmediği için, altyapı 

yatırımları için gereken arazi ediniminin kesin ölçeği ve kapsamı halen bilinmemektedir.  

Proje, gelir getiren faaliyetler için kullanılan özel ve kamu arazileri üzerindeki yeniden yerleşim 

etkilerini en aza indirmeyi amaçlayacaktır. Projenin potansiyel arazi istimlaki/arazi kullanımı ile ilgili 

etkileri gecekonducular, mülteciler, göçmen işçiler, kadınlar, daha yoksullar veya genç/yaşlı çiftçiler, 

vb. gibi savunmasız grupları içeren bireyleri etkileyebilir.  

5.6.1. Ulusal Mevzuat 
Türk kanuni çerçevesi kapsamında, arazi istimlaki/kamulaştırma ile ilgili konular Kamulaştırma 

Kanunu No: 2942 vasıtasıyla ele alınmaktadır. Kamulaştırılacak emlak/varlıkların telafisi Kanun Madde 

8, 10 ve 11’de ana hatları verilen prosedürler ve ilkelere göre belirlenmektedir. Madde 27 

kamulaştırma kurumuna normal kamulaştırma prosedüründe proje için gerek görülen varlıklara 

gereken zamandan daha önce el koyma yetkisi vermektedir. Bu süreç emlak sahiplerinin belirlenen 

değerlemeye itirazlarını önlemez.  

5.6.2. Boşluklar ve Tedbirler 
Arazi istimlaki hakkındaki Türk mevzuatı çoğunlukla ÇSS5 tarafından belirtilen gereklere karşılık 

gelmektedir. Bununla birlikte, bazı farklılıklar vardır; bir Yeniden Yerleşim Planı (YYP) hazırlama, 

yerine koyma maliyetleri üzerinden telafi, YYP uygulaması sırasında sürekli müzakere, gayri resmi 

arazi kullanıcıları, savunmasız gruplar ve arazi temelli geçimin eski haline getirilmesi üzerindeki etki 

değerlendirmesi ÇCC5 gereği bakımından başlıca boşluklardır. 

Kamulaştırma Kanunu No. 2942 hükümleri ve ÇSS5 gerekleri arasındaki boşluklar aşağıda 

özetlenmiştir; 

 Yeniden Yerleşim Etkilerinin Tespiti ve Değerlendirilmesi: ÇSS5 arazi istimlakinin/arazi 

kullanım kısıtlarının bütün doğrudan ve dolaylı olumsuz yeniden yerleşim etkilerinin tespit 

edileceğini ve en aza indirileceğini ifade etmektedir. Geçimin eski haline getirilmesi için Türk 

kanununda hüküm yoktur. 

 Uygunluk Sınıflandırması: ÇSS5 uygunluk kriterlerini proje faaliyetleri tarafından etkilenmiş 

olmak şeklinde tanımlamaktadır; bunun anlamı sadece tapu sahiplerinin değil, aynı zamanda 

örfi mal sahiplerinin, kiracıların, kamu arazisi kullanıcılarının ve gecekonducuların da telafiye 

hak kazandıklarıdır. Bununla birlikte, varlığın kanuni sahibi olma Kanuna göre uygunluk 

kriteridir. Böylece, ÇSS5 bütün etkilenen kişileri ve varlıkları tespit etmek için sayım yapmayı 

önermektedir, kanuni mal sahipliği verileri ulusal uygulamalar durumunda Tapu Kadastro 

Müdürlüklerinden elde edilir. 
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 Proje Tasarımı: Proje tasarımının yoksullar/savunmasızlar üzerindeki sosyal maliyetleri ve 

etkileri dikkate alınmamaktadır. Yeniden yerleşimin önlenmesine veya en aza indirilmesine 

ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. 

 Etkilenen Kişiler için Telafiler ve Faydalar: ÇSS5 telafinin yerine yenisini koyma giderinin  

hesaplanmasını gerektirmektedir. Bununla birlikte, Kanunda düzenlenen kamulaştırma değeri 

piyasa değeri olarak hesaplanmakta ve kamulaştırma değerinden amortisman gideri 

düşülmektedir. Aynı zamanda, kamulaştırma değerine tescil ve devir vergileri dahil 

edilmemektedir. Türk mevzuatında gelir kayıplarının telafisine ilişkin herhangi bir kanuni 

hüküm yoktur. 

 Prosedürlerin şeffaflığı: Kamulaştırmanın tahmini değeri satın alma görüşmelerindeki 

etkilenen tarafa açıklanmamaktadır. Bununla birlikte, ÇSS5 tam şeffaflığı desteklemektedir.  

 Savunmasız Bireyler/Gruplar: ÇSS5’e göre, savunmasız grupların, özellikle yoksulluk çizgisinin 

altında olanların, topraksızların, yaşlı kadınların ve çocukların ihtiyaçları için özellikle dikkat 

edilmelidir. Bununla birlikte, arazi istimlaki sırasında savunmasız gruplara özellikle dikkat 

edilmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 

 Arazinin yerine yenisini koyma: Kamulaştırma ödemesi yerine başka bir arazi teklif edilebilir, 

ancak mal sahibinin geçimi araziye bağlı ise bu öncelikli metot olarak düzenlenmemiştir. 

 Ortak mülk kaynakları: Türk mevzuatında herhangi bir kanuni hüküm bulunmamaktadır. 

Ailelerin otlak ve çayır kayıpları veya köylerin ilişkili gelir kayıpları telafi edilmemektedir. 

Bununla birlikte, ÇSS5 otlak alanlarının istimlakinin sonucu olarak bireylerin ve toplulukların 

geçim kayıpları için telafiye gerek görmektedir. 

 Emanet hesapları: ÇSS 5 emanet hesaplarının, maliklerin gelmemesi, arazinin mülkiyeti ile 

ilgili anlaşmazlıklıklar nedeniyle uzun süren yasal işlemlerve makul bir gerekçe olmaksınız 

tazminatların  sürekli geri çevrilmesi durumunda, Bankanın beklenmedik  tutarlara ait olarak 

önceden mutabakatı ile kullanılabileceğini ifade etmektedir. Ayrıca, Türkiye’de emanet 

hesapları mahkeme kararı ile kullanılabilmektedir, ancak hiçbir beklenmedik tutar saklı 

tutulmaz. 

 Son olarak, toplum katılımı, cinsiyet etkileri ve şikayet mekanizması Kanun No.2942 içinde yer 

almamaktadır. 

Yukarıda gösterildiği gibi, ÇSS5 gerekleri ve Kamulaştırma Kanunu No. 2942 arasında tespit edilen 

birçok boşluk bulunmaktadır. Bu boşlukları kapatmak için, TOB yeniden yerleşim ilkelerine, hak 

kazanma matrisine, alt-projeye özgü Yeniden Yerleşim Planları (YYP’ler) için yapılan düzenlemelere ve 

proje kapsamında hazırlanacak alt-projelere uygulanacak tasarım kriterlerine açıklık getiren bir 

Yeniden Yerleşim Çerçevesi (YYÇ) hazırlamış ve açıklamıştır. Altproje detayları tanımlanıp lüzumlu 

bilgiler kullanıma sunulduğunda, bu çerçeve alt projeye özgü yeniden yerleşim plan(lar)ına 

genişletilecektir. Alt-projelere ait YYP’ler hazırlandığında, bir itiraz olmaması için Bankaya 

gönderilecek ve daha sonra açıklanacaktır. 

Dünya Bankası kredisinin onayı öncesinde, temel altyapının tesis edilmesi için kullanılacak bir 

jeotermal tesisi muhtemelen son zamanlarda (son beş yıl içinde) işlevselleştirilmiştir. Proje tarafından 

finanse edilecek inşaat işleri başlamadan önce geçmişte uygulanmış arazi istimlak faaliyetleri, 

projeden etkilenmiş insanlar, telafi statüleri, tatmin seviyeleri ve takip edilen arazi istimlak sürecine 

ilişkin geri beslemeyi tespit etmek için bir Nihai Sosyal Denetim yürütülecektir. Projenin finansmanı 

sırasında yer alacak arazi istimlaki için, Borçlu etkilenen insanlar ve varlıkları, detaylı arazi istimlak 

gerekleri, her etki ve etkilenen grup için tanımlanan hak  sahipliğine ilişkin sayım/araştırma verilerini 

içeren alt-projeye özgü Yeniden Yerleşim Planlarını hazırlayacaktır. Ekonomik yer değiştirmeye ilişkin 

hak sahiplikleri YYÇ’de tanımlanacak ve alt-projeye özgü YYP’lerde düzenlenecektir. 
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5.7. ÇSS 6: Biyoçeşitliliğin Korunması ve Yaşayan Doğal Kaynakların 

Sürdürülebilir Yönetimi 
ÇSS6 biyoçeşitliliğin korunmasının ve konservasyonunun ve yaşayan doğal kaynakların sürdürülebilir 

bir şekilde yönetiminin sürdürülebilir gelişme için temel ilke olduğunu kabul eder. Biyoçeşitlilik,  

diğerleri arasında, kara, deniz ve diğer sucul ekosistemler ve bir parçası oldukları ekolojik kompleksler 

dahil, bütün kaynaklardan gelen yaşayan organizmalar arasındaki değişkenlik olarak tanımlanır; buna 

türler içerisindeki, türler arasındaki ve ekosistemlerdeki çeşitlilik dahildir. Biyoçeşitlilik çoğu kez 

insanlar tarafından değerlendirilen ekosistem hizmetlerini desteklemektedir. Biyoçeşitlilik üzerindeki 

etkiler bu nedenle çoğu zaman ekosistem hizmetlerinin teminini olumsuz etkileyebilmektedir.  

ÇSS6’nın hedefleri; 

 Biyoçeşitliliğin ve habitatların korunması ve konservasyonu, 

 Biyoçeşitlilik üzerinde bir etkisi olabilecek projelerin tasarımında ve uygulanmasında 

hafifletme hiyerarşisini ve tedbirli yaklaşımı uygulamak, 

 Yaşayan doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini geliştirmek, 

 Yerli Halklar dahil, yerel toplulukların geçimini ve kapsamlı ekonomik gelişmeyi konservasyon 

ihtiyaçlarını ve gelişme önceliklerini bir araya getiren uygulamaları benimseyerek 

desteklemektir. 

ÇSS6 gerekleri (i) risklerin ve etkilerin değerlendirilmesi, biyoçeşitliliğin ve habitatların (modifiye 

edilmiş, doğal ve kritik habitatlar)  konservasyonu,  yüksek biyoçeşitlilik değerine sahip, kanunla 

korunan ve uluslararası tanınmışlığa sahip alanlar, istilacı yabancı türler, ve yaşayan doğal kaynakların 

sürdürülebilir yönetimi dahil, genel gerekleri; ve (ii) birincil tedarikçileri kapsamaktadır. 

5.7.1. Ulusal Mevzuat 

 Milli Parklar Kanunu (No: 2873)  

 Kara Avcılığı Kanunu (No: 4915) 

 Su Ürünleri Kanunu (No: 1380) 

 Orman Kanunu (No: 6831) 

 Mera Kanunu (No: 4342) 

 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu (Kanun No: 5996),  

 Hayvanları Koruma Kanunu (Kanun No: 5199),  

 Biyogüvenlik Kanunu (Kanun No: 5977), 

 Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 

(06.07.2006/26220) 

 Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun (No: 3573) 

 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu (No: 5403) 

o Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik 

(09.12.2017/30265) 

 Kıyı Kanunu (No: 3621) 

 Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği (04.04.2014/28962) 

5.7.2. Boşluklar ve Tedbirler 
Politika seviyesi bakımından bir boşluk bulunmamaktadır. Diğer taraftan, bazı durumlarda, yerel ÇED 

Sürecindeki Kilit Biyoçeşitlilik Alanları gibi kanunen korunmayan hassas ekolojik alanların hassasiyet 

seviyeleri ÇSS6 tarafından belirtilen gerekleri sürdürmeyecektir. Ayrıca, potansiyel etkilerin, 

hafifletme tedbirlerinin ve artık etkilerin yönetimi ve takibi genel olarak detaylandırılmamıştır. 

Boşlukları doldurmak için: 
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 Alt-projenin konumu ve etki seviyesine bağlı olarak, Biyoçeşitlilik Yönetim Planları 

ÇSED’lere/ÇSYP’lere eklenecektir.  

 Ek olarak, kanunen korunmamış alanları, saha etütlerini veren masa üstü incelemeler 

potansiyel olarak kritik biyoçeşitlilik hususlarını, habitatları veya doğal kaynakları toplamak 

için  yapılmalıdır  

Ek olarak, biyoçeşitlilik risklerinin küçük ölçekte olmasını temin etmek için, aynı zamanda bir 

biyoçeşitlilik değerlendirmesi içeren fizibilite etütleri esas alınarak sadece kritik habitatların dışında 

konumlanmış örnek sahaların seçileceğinde mutabık kalınacaktır. Ayrıca, ilişkili jeotermal altyapı 

geliştirme faaliyetlerinin veya yeni seraların ilk çevresel elemesi sırasında, kritik veya doğal 

habitatlarda veya belirgin biyoçeşitlilik etkilere sahip bulunanlarda veya bunların yakınında yapılacak 

olan bütün yatırımlar finansman dışında bırakılacaktır. Bu bağlamda, ÇSYÇ dokümanı bu tür hariç 

bırakılmalara ait kriterleri sağlayacaktır. Ayrıca, bu yatırımlara ait bütün sahaya özgü ÇSED’ler ve 

ÇSYP’ler sahaya ait bir biyoçeşitlilik değerlendirmesi, ve gerektiğinde, ilgili hafifletme ve takip 

faaliyetlerini içerecektir. Ve elektrik iletim hatları için, ÇSYÇ kuş araştırmalarının sahaya özgü 

değerlendirmelerin bir bölümü olarak yürütülmesi gerektiğini ve, uygun olduğunda,  kuş koruma 

tedbirlerinin (örn. kuş uçuş saptırıcıları, tüneme/yuva yapma önleyici yapılar, vb.) proje tasarımına 

dahil edilmesi gerektiğini belirtmektedir. 

5.8. (ÇSS 8: Kültürel Miras) 
ÇSS8 kültürel mirasın geçmişte, bugün ve gelecekte somut ve somut olmayan şekillerde süreklilik 

sağladığını kabul eder. İnsanlar sürekli evrilen değerlerinin, inançlarının, bilgi birikimlerinin ve 

geleneklerinin bir yansıması ve ifadesi olarak kültürel mirasla özdeşleşirler. Bir çok dışavurumuyla, 

kültürel miras değerli bir bilimsel ve tarihsel bilgi kaynağı, gelişme için ekonomik ve sosyal  bir varlık, 

ve insanların kültürel kimliğinin ve tecrübesinin ayrılmaz bir parçası olarak önemlidir. ÇSS8 proje 

ömrü boyunca kültürel mirası korumak için tasarlanmış tedbirleri düzenlemektedir. ÇSS8’in hedefleri:  

 Kültürel mirası proje faaliyetlerinin olumsuz etkilerinden korumak ve korunmasını sağlamak, 

 Kültürel mirası sürdürülebilir gelişmenin ayrılmaz bir yönü olarak irdelemek, 

 Kültürel mirasla ilgili olarak paydaşlarla anlamlı görüşmeleri teşvik etmek, 

 Kültürel mirasın kullanımından sağlanan faydaların adil paylaşımını teşvik etmektir. 

Borçlu kültürel miras üzerindeki etkilerden kaçınacaktır. Etkilerden kaçınma mümkün olmadığında, 

Borçlu kültürel miras üzerindeki etkileri hafifletme hiyerarşisi uyarınca irdeleyecek tedbirleri tespit 

edecek ve uygulayacaktır. Uygun olduğunda, Borçlu bir Kültürel Miras Yönetim Planı ve Tesadüfi 

Buluntu Prosedürü geliştirecektir. 

Projeye Uygunluk 

Bu standart uygundur. Alt-bileşen 2.1 kapsamında önerilen inşaat işlerinin mevcut sera alanlarında 

uygulanacak olması ve kültürel miras üzerinde risklerin ve etkilerin bulunmamasına rağmen, alt-

bileşen 2.1.b kapsamında jeotermal enerjiye erişim için altyapılar geliştirilir ve yeni seralar inşa 

edilirken, özellikle hafriyat ve toprak işlerini içerenlerde KM’ye rastlanabilmektedir 

5.8.1. Ulusal Mevzuat 
Türkiye’deki kültürel miras   

 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (No: 2863) 

 Vakıflar Kanunu (No: 5737) tarafından yönetilmektedir. 
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5.8.2. Boşluklar ve Tedbirler 
ÇSS8 – Kültürel Miras ve Kanun No: 2863 arasındaki boşluklar; 

 ÇSS8, Paragraf 4 kültürel mirasın tanımının somut ve somut olmayan mirası kapsadığını ifade 

etmektedir. Somut olmayan kültürel mirasın araştırılması, derlenmesi, arşivlenmesi, 

irdelenmesi ve tescil edilmesi amacıyla çalışmaların yürütülmesi Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün görevlerinin arasında olmasına rağmen 

(10.7.2018/30474), mevzuat bu somut olmayan kültürel mirası korumaya dair faaliyetleri 

veya tedbirleri kapsamamaktadır. Kanun No: 2863 sadece taşınır veya taşınmaz somut 

kültürel ve doğal varlıkları kapsar. 

 Kanun sadece tescilli kültürel varlıkları kapsarken ÇSS8, paragraf 6 ÇSS8’in gereklerinin 

kanunen korunup korunmadığına bakılmaksızın kültürel mirasa uygulandığını ifade eder.  

Boşlukları kapatmak için: 

 Projenin uygulanmasından önce sahada yapılacak çevresel ve sosyal değerlendirmeler proje 

alanında kanunen korunmayan kültürel varlıklar bulunduğunu ortaya çıkarırsa veya Proje 

somut olmayan kültürel miras üzerinde büyük etkiler yapacaksa, hafifletme hiyerarşisi 

gereğince bir Kültürel Miras Yönetim Planı hazırlanacaktır. 

 Bu dokümana eklenen bir Tesadüfi Buluntu Prosedürü gerekli olduğu yerlerde 

ÇSED’lara/ÇSYP’lere entegre edilecektir. 

5.9. ÇSS 10: Paydaş Katılımı ve Bilgi Paylaşımı 
Bu ÇSS iyi uluslararası uygulamanın zorunlu bir unsuru olarak Borçlu ve proje paydaşları arasında açık 

ve şeffaf  katılımın önemini kabul etmektedir. Etkili paydaş katılımı projenin çevresel ve sosyal 

sürdürülebilirliğini iyileştirebilir ve başarılı proje tasarımına ve uygulamasına belirgin bir katkı 

yapabilir.  

ÇSS10’nun hedefleri; 

 Borçluların paydaşları tanımalarına ve özellikle projeden etkilenen taraflarla yapıcı bir ilişki 

inşa etmelerine ve sürdürmelerine yardımcı olacak sistematik bir yaklaşım tesis etmek, 

 Proje için paydaşın ilgi ve destek seviyesini değerlendirmek ve paydaşların proje tasarımında 

ve çevresel ve sosyal performanstaki görüşlerini dikkate almak, 

 Projeden etkilenen tarafları proje ömrü boyunca potansiyel olarak etkileyebilecek konularda 

teşvik etmek ve etkili ve kapsamlı katılım vasıtaları sağlamak, 

 Paydaşlara çevresel ve sosyal riskler hakkında zamanında, anlaşılabilir, erişilebilir ve uygun bir 

biçim ve formatta  uygun proje bilgilerinin açıklanmasını temin etmek, 

 Projeden etkilenen taraflara sorunları ve şikayetleri bildirmeleri için erişilebilir ve kapsamlı 

vasıtalar sağlamak ve Borçluların bu tür şikayetlere cevap vermesini ve icabına bakmasını 

sağlamak. ÇSS10 Yatırım Projesi Finansmanı vasıtasıyla Banka tarafından desteklenen bütün 

projelere uygulanmaktadır.  

ÇSS10 gerekleri aşağıdakileri tanımlayacak bir Paydaş Katılım Planının geliştirilmesini 

kapsamaktadır; (i) paydaş tespit ve analizi, paydaş katılım planı, bilgi paylaşımı ve anlamlı 

görüşme dahil, projenin hazırlanması sırasında katılım; (ii) projenin uygulanması ve dış raporlama 

sırasında katılım; (iii) şikayet mekanizması; ve (iv) örgütsel kapasite ve bağlılık. 

Projeye Uygunluk 
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Bazı alt projelerin hassaslığı ve karmaşıklığı dikkate alındığında, sahaya özgü paydaş katılım 

planları XXXX tarafından hazırlanacaktır. TOB ayrıca  alt-projeye özgü PKP’lerin hazırlanması için 

bir kılavuz dokümanı olarak bir PKP hazırlamıştır. 

Proje PKP’si Covid-19 pandemisinin baş göstermesi sırasında kullanılacak ek tedbirleri ve TOB’un 

hükümet tarafından uygulanan sınırlamalar sırasında  projeye ilişkin bilgileri nasıl görüşeceğini ve 

paylaşacağını içermektedir. XX tarafından hazırlanacak olan alt-projeye özgü PKP’ler aynı 

zamanda paydaşlarının çeşitlenen ihtiyaçlarına göre alt projenin etki alanında (EA) kullanılacak 

benzer tedbirleri de içine alacaktır. 

Çeşitli alt-projeler paydaş katılımına gerek göstermekte olup projeden etkilenen taraflarla 

görüşmeler özellikle önemlidir. TOB şu anda bir şikayet mekanizmasına sahiptir. Halen, TOB 

kişilerin şikayetlerini toplamak ve cevap vermek için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) 

sistemini kullanmaktadır. CİMER (20 Kasım 2006 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak) 

yurttaşların taleplerini, uyarılarını ve şikayetlerini doğrudan doğruya cumhurbaşkanlığına iletmek 

üzere tesis edilmiştir. Bu hizmetle, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 

(No. 4982) ve Dilekçe  Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunda (No. 3071) verilen haklarını 

kullanabilmektedirler. Yurttaşlar sistemi Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, ad, soyadı ve 

adres vasıtasıyla kullanabilmektedirler. Bir şikayeti CİMER yolu ile telefon ve mektupla da 

kaydettirmek mümkündür. Yapılan şikayetler sistem tarafından üretilen başvuru numarası ile 

otomatik olarak takip edilebilmektedir. 

Projenin hem çevresel hem  sosyal riskleri “Önemli” olduğu için, TOB’un ve XXXX’in paydaş 

katılımını yönetme kapasitelerinin projenin hazırlanması sırasında toplum direnci riskini en aza 

indirmek için büyük ölçüde iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, projenin uygulanması 

sırasında  TOB projeye özgü PKP’nin bir parçası olarak ayrı bir proje temelli ŞM tesis edecektir. 

Proje temelli ŞM’nın: 

 projeyi etkileyen sorunların tespit edilmesini ve tarafsız, zamanında ve etkili şekilde 

çözülmesini sağlama; 

 projeden etkilenen paydaşlar dahil, lehtarlara hesap verilebilirliği güçlendirme ve onlara geri 

besleme sağlamaları ve endişelerini dile getirmeleri için kanallar sağlama; ve  

 isimsiz şikayetlerin ÇSS10 gereklerine göre işlem görmesini sağlama 

mekanizması olarak hizmet etmesi düşünülmüştür. 

Savunmasız ve dezavantajlı gruplar (XXXX, AA, BB, CC, vb. gibi) ÇSED’ler/ÇSYP’ler, YYP’ler 

vasıtasıyla ve alt-projeye özgü PKP’lerin hazırlanması sırasında tespit edilecektir. Ek olarak, 

(özellikle sosyal kaynaşma konularında  mültecilerle çalışan) yerel STK’lar, topluluk önderleri, 

üniversiteler, ve proje alanlarında oturan veya çalışan yerel yönetim temsilcileri de paydaş olarak 

düşünülecektir. 

Devrede etkili bir ŞM’nin bulunması aynı zamanda ihtilafları ve  dışarıdan müdahale, yozlaşma 

veya kötü yönetim gibi riskleri azaltmaya, proje faaliyetlerinin ve sonuçlarının kalitesinin 

arttırılmasına, ve proje usullerine ve uygulama süreçlerinin güçlülüklerine ve zayıflıklarına  ilişkin 

olarak önemli bir geri besleme ve öğrenme mekanizması olarak hizmet etme hedeflerine hizmet 

edecektir. Herhangi bir potansiyel CSS/CT riski alt-projeler için değerlendirilecek ve, gerektiği 

takdirde, CSS/CT ile ilgili sorunları /konuları kabul etmek üzere topluluk  seviyesindeki ŞM 

geliştirilecektir. Projeye ait ŞM detayları proje PKP’si kapsamında sağlanmıştır. 
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5.9.1. Ulusal Mevzuat 
Paydaş katılımı ve bilgi paylaşımı hakkında bütün yatırım projelerini doğrudan kapsayan bir ulusal 

mevzuat bulunmamaktadır. Bununla birlikte, paydaş katılımı ve bilgi paylaşımı için yardımcı olabilecek 

mevcut mevzuat: 

 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (No: 6698). Bu kanunun amacı kişisel verileri işlemede 

bireylerin temel haklarını ve özgürlüklerini, özellikle özel hayatın mahremiyetini korumak ve 

kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerin uymak zorunda olduğu zorunlulukları ve 

prosedür ve ilkeleri düzenlemektir. 

 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (No: 4982). Bu kanunun hedefi demokratik ve şeffaf bir 

hükümetin gerekleri olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine göre bilgi edinme hakkının 

prosedürünü ve esasını düzenlemektir. 

 Dilekçe  Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (No. 3071) ve Ombudsmana Başvuru. 

Türkiye’de yerleşik yurttaşlar ve yabancılar, karşılıklılık ilkesine uyma koşuluyla, yetkili 

makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine kendilerini veya kamuyu ilgilendiren talep ve 

şikayetleri ile ilgili  olarak yazılı başvuruda bulunma hakkına sahiptirler. Kendisini ilgilendiren 

başvurunun sonucu gecikmeden yazılı olarak dilekçe sahibinin bilgisine sunulacaktır. Herkesin 

bilgi edinme ve Ombudsmana başvurma hakkı bulunmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 

altında tesis edilen Ombudsmanlık Kurumu idarenin işlevselliği hakkındaki şikayetleri 

incelemektedir. 

 Anayasal Şikayet Hakkı (Anayasa, Madde 148). Anayasa tarafından garanti altına alınan  ve 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kapsamına giren temel hak ve özgürlüklerden birisinin 

devlet makamları tarafından ihlal edilmiş olduğu gerekçesiyle herkes Anayasa Mahkemesine 

başvurabilir. Bir başvuru yapmak için  olağan kanuni çözüm yollarının tüketilmiş olması 

gerekmektedir. Madde 24, Başvuru süreci – Bilgi talebi geri çevrilmiş olan başvuru sahibi  

yargı denetimine başvurmadan önce resmi bildirimden itibaren on beş gün içerisinde Kurula 

başvuruda bulunabilir. Başvurular yazılı olmalıdır. Kurul 30 gün içinde bir karar verecektir. 

 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (25.11.2014/29186) 

5.9.2. Boşluklar ve Tedbirler 
Genel olarak, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu no. 4982 bireylerin bilgi edinme hakkına ilişkin ilke ve 

prosedürleri düzenlemektedir. Madde 5 “Bilgi sağlama zorunluluğu”’na göre”(i) kurumlar ve 

kuruluşlar her türlü bilgi veya dokümanı başvuru sahiplerinin kullanımına sunmak için gerekli idari ve 

teknik tedbirleri almak, (….), ve bilgi başvurularını etkili, hızlı ve doğru şekilde sonlandırmak 

zorundadır.”  Bununla birlikte, Kanun no. 4982 paydaş katılımı faaliyetlerini içermemektedir,  sadece 

Türk yurttaşlarının ve Türkiye’de yerleşik yabancıların Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili 

makamlara  kendilerini veya kamuyu ilgilendiren talepleri ve şikayetlerle ile olarak dilekçe verme 

hakkını kullanmalarını düzenleyen Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna (No. 3071) göre tek 

yönlü bilgi iletimini sağlamaktadır. Madde 4 “Dilekçeye dair zorunlu koşullar”’a göre, dilekçenin 

işleme konması için, dilekçeye dilekçe sahibinin adı, soyadı ve imzası, aynı zamanda, işi veya ikamet 

adresi konulmalıdır. Cevaplar gerekçeleri ile birlikte en geç 30 gün içerisinde gönderilmektedir. 

Projeye özgü konularda, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde tanımlandığı gibi, bir projeye 

ÇED gerektiğinde halkı yatırım hakkında bilgilendirmek ve projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak 

için bir halkın katılımı toplantısı yapılır. Ayrıca tam ÇED raporu yoruma kapanış tarihi ile birlikte 

https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml adresinden açıklanır. 

ÇSS10  ve mevcut mevzuat arasındaki boşlukları kapama tedbirleri Proje için hazırlanmış PKP 

dokümanında detaylı olarak sunulmuştur. 
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Dünya Bankası Koruma Politikaları 

ÇSÇ’nin yürürlüğe girmesinden sonra, Dünya Bankasının çevresel ve sosyal koruma politikaları 

terkedilmiş, ancak bazıları yürürlükte kalmıştır. Bunlardan birisi OP 7.50 – Uluslararası Su Yolları 

Projeleri olup politikanın uygulandığı su yolu tipleri ve projelerini ve uluslararası su yolları hakkındaki 

projelerin finansman gereklerini ve koşullarını tarif etmektedir. OP 7.50 ile ilgili olarak, TOB finanse 

edilen alt-projelerin sadece ulusal su yollarında yer aldığını ve bunlara bağımlı olduğunu temin 

etmekten sorumludur. OP 7.50’yi tetikleyen herhangi bir alt proje bu proje kapsamında finanse 

edilmeyecektir. Türkiye’de uluslararası su yolu değil (OP 7.50’yi tetiklemez) şeklinde tanımlanan su 

yolları aşağıdadır: Susurluk, Kuzey Ege, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Batı Akdeniz, 

Antalya, Sakarya, Batı Karadeniz, Yeşilırmak, Kızılırmak, Konya Kapalı Havzası, Doğu Akdeniz, Seyhan, 

Ceyhan, Doğu Karadeniz, Burdur, Afyon, Orta Anadolu, ve Van. Bu su yollarının dışında su miktarını ve 

niteliğini etkileyen alt-projeler finansman için uygun bulunmayacaktır. 
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6. Önerilen Faaliyetler/Alt-projeler için Çevresel ve Sosyal Etkilerin 

Analizi 
Bu kısımda potansiyel alt-proje tiplerine ve ilişkili tesislerine ait başlıca çevresel ve sosyal sorunlar 

tespit edilecek ve değerlendirilecektir. Proje bir dizi doğrudan ve dolaylı çevresel ve sosyal risk ve etki 

üretecek olup bunlar aşağıda sunulmuştur.  

6.1. Genel olarak olumlu çevresel ve sosyal etkiler  
Proje çeşitli sektörlerde bir dizi olumlu etki üretecektir: 

Çevre ve İklim Değişikliği: İklim dostu akıllı alt yapı (jeotermal olarak ısıtılan seralar) ve iklim dostu 

akıllı teknolojiler ve uygulamalar dahil, iklim dostu akıllı tarımın benimsenmesini destekleyerek, proje 

iklim şoklarına karşı savunmasızlığı azaltmaya ve iklim direncini artırmaya, aynı zamanda daha etkili 

tarımsal girdi kullanımı nedeniyle kaynak kullanımı etkinliklerini arttırmaya, sera gazı (SG) 

emisyonlarını ve kirliliği azaltmaya katkısını yapacaktır. Proje aynı zamanda Türkiye’nin arazi kullanım 

planlama ve toprak sağlığını arttırma kapasitesini genişletecek ve böylece  uzun vadeli tarımsal 

sürdürülebilirliğe ve dirence katkıda bulunacaktır. 

Genel olarak, proje faaliyetleri, hafifletme ve uyarlanma bakımından, iyileştirilmiş iklim çıktıları ve 

Ulusal Kalkınma ve İklim Eylem Planları ile kuvvetle aynı doğrultudadır. Proje kapsamında finanse 

edilen faaliyetler sektörün yüz yüze olduğu iklime ilişkin birçok zorluğa hitap etmekte ve kapasite 

geliştirme, çiftçi eğitimi ve öğretimi, teşvikler ve araştırma ve inovasyona ilişkin faaliyetlere yatırım 

yapmaktadır. Projenin Türkiye’deki çiftçilik sistemlerinin uyarlanma ve hafifletme kapasitesini 

arttıracak bir dizi faaliyeti teşvik ederek önemli iklimsel ortak fayda üretmesi beklenmektedir.   

Özel olarak, Bileşen 1 (i) toprak sağlığını belirleme ve takip etme konusunda ulusal kapasiteyi 

güçlendirerek toprakların ve arazilerin korunması ve konservasyonu  ve (ii) iklim değişikliği 

gündeminin özünde bulunan tarımsal arazinin ve sürdürülebilir kullanımının korunması hakkındaki 

ajandayı destekleyecektir. Toprak tiplerini/sınıflandırmalarını belirleyerek ve toprağa karşı tehditlere 

(toprak erozyonu, organik madde, çölleşme, tuzluluk, vb.) ait haritaları ve dinamik takip sistemlerini 

üreterek, proje iklim politikalarını bilgilendirmek ve karar verici süreçleri desteklemek için kritik bilgi 

katkısı yapacaktır. Karbon yutaklarının haritalanması ve bunlardaki zamana bağlı değişiklikleri takip 

eden dinamik modellerin üretimi iklim değişikliği etkilerinin değerlendirilmesi  ve uluslararası 

raporlama gereklerinin yerine getirilmesi için kritik bir araçtır. Arazi kullanımı sınıflandırmaları 

tarımsal arazilerin konservasyonu ve sürdürülebilir  kullanımı etrafındaki bir dizi politikaya bilgi 

sağlayacaktır. Bu, etkin besleme yönetimi ve ürün modellerinin iklim değişikliği doğrultusundaki  

değişikliği vasıtasıyla toprak sağlığını iyileştiren, ve mevcut tarımsal arazilerde verimliliği ve 

sürdürülebilirliği arttırarak tarımsal olmayanlar üzerindeki  baskıyı azaltan uygulamalara bilgi 

sağlayacaktır. Proje aynı zamanda (iklim verilerini de dâhil ederek) ürün ve verim tahminlerine ait 

metodolojilerin geliştirilmesini ve rehberliğini destekleyecektir.   

Bileşen 3 (i) daha iyi gübre yönetimi, (ii) yenilenebilir ve enerji etkin teknolojileri (güneş, termal) ve 

daha etkin kaynak kullanımını doğrulama ve kaynaştırma; ve (iii) kimyasal gübrelerle organik 

gübrelerin kullanımına yer değiştirten teknolojileri destekleme ve genel olarak gübre uygulamalarının 

etkililiğini arttırma; ve (iv) emisyon azalmalarına katkı yapan girdi kullanımının etkililiğini ve hayvan 

refahını arttıran dijital teknolojileri destekleme vasıtasıyla iklim değişikliğini hafifletmeye ve çevre 

kirliğini önlemeye katkıda bulunacaktır. Uyarlama bakımından, proje iklim etkilerini ve uyarlama 

stratejilerini anlamak için iklim değerlendirmelerini destekleyecektir. Modern seraların yayılması da 

damlama sulama ve diğer su tasarruflu teknolojilerin benimsenmesini teşvik edecek olup modern 

sera yapıları ve malzemeleri hava unsurlarına karşı daha dirençli ve iklim şoklarına, yani, diğerlerinin  
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yanı sıra şiddetli yağmur, sert rüzgarlar, doluya karşı daha az duyarlıdır.  Aynı zamanda, projeye ait 

Bileşen 3 daha iyi doğal kaynak yönetimi  ve azaltılmış gübre kullanımı vasıtasıyla İAT uygulamaları,  

EZY ve hassas tarım üzerindeki  uygulamalı araştırmayı  ve yayım hizmetleri vasıtasıyla İTU’nun 

benimsenmesini destekleyecektir. Bu kamu programları hem iklim değişikliğinin etkilerini  

hafifletmeyi ve iklim değişikliğine uyarlanmayı teşvik edecek hem de İAT’yi büyütecektir.  

Çiftçilerin iklim değişikliğine uyarlanma kapasitesini ve direncini arttırmalarına yardımcı olan 

tedbirleri destekleyerek proje aynı zamanda Türkiye’nin tarım sektörüne ilişkin Ulusal Kalkınma ve 

İklim Eylem Planlarına katkıda bulunacaktır. Proje faaliyetleri uyarlanma ve hafifletme bakımından 

Kesin Katkı için Belirlenmiş Ulusal Niyet Beyanı (KKBUNB) hedeflerine yönelik katkı yapacaktır. Bütün 

bileşenler kapsamında, proje tarafından inşa ve rehabilite edilen binalar, laboratuvarlar, ofisler, 

depolama tesisleri vb. dahil altyapıda enerji etkin ve iklim direncine sahip malzemelerin ve tasarımın 

kullanımı  teşvik edilecek ve insan kaynaklarının gelişmesine ilişkin bütün faaliyetler iklim değişikliğini 

daha iyi anlama  ve iklime uyarlama ve hafifletme yaklaşımlarını tasarlamayı ve uygulamayı 

kolaylaştıracak çerçeveler, araçlar ve teknikler hakkında konular içerecektir. Projenin Sonuçlar 

Çerçevesi bir dizi iklimle ilgili göstergeyi içermektedir.   

SG Emisyonlarının Azaltılması: Önerilen operasyon tarafından desteklenen tarımsal faaliyetlerin SG 

etkisini tahmin etmek için Beklenen Karbon Dengeleme Aracı (BKDA) uygulanmıştır. Analiz 1) toprak 

analizinin ve arazi kullanımı planlama notlarının hazırlanmasının sonucu olarak verimli tarım arazisini 

tarım dışı kullanıma çevrilmekten korumadan ve 2) seraların modernizasyonu, jeotermal pilot tesis, 

hassas tarım teknolojileri (hayvancılık dahil), aynı şekilde, gübre yönetim teknolojilerine ait alt-

projedeki yatırımdan tarım girdilerinin azaltılmasından kaynaklanan SG etkisini ölçmüştür. Sonuçlar 

20 yıllık proje ömrü boyunca projenin yaklaşık 4.27 milyon tCO2-eq karbon yutağı oluşturduğunu 

belirtmiştir. Yıllık hale getirilen karbon yutağı yılda 213,414 tCO2-eq veya yılda hektar başına yaklaşık 

10.4 ton tCO2-eq tahmin edilmiştir.  

Gıda ve Hayvan Güvenliğini Geliştirme. Proje hayvan hastalıklarını (zoonoz olanlar dâhil) azaltma ve, 

genel olarak antibiyotik, tarım ilacı ve girdi kullanımını azaltma yaklaşımlarını teşvik etmeye yardım 

edecek veteriner ilaçlarının kalite kontrolü dahil, hayvan sağlığına ilişkin takip ve kontrol kapasitesini 

arttırarak etkili tek sağlık ve gıda güvenliği sistemlerini destekleyecektir. Bileşen 2 hayvan 

hastalıklarının erken teşhis ve etkili kontrolünü arttırma kapasitesine odaklanacaktır. Hayvan 

hastalıklarının epidemiyolojisi ve uyarlanma kapasitesi iklim değişikliği tarafından büyük ölçüde 

etkilenmektedir. Bu nedenle, bu bileşendeki faaliyetler de tarımın iklim değişikliğine uyarlanmasına 

katkı yapacaktır.  

Beslenme: Proje baklagiller ve sebzeler gibi, sağlıklı bir diyetin bir parçasını oluşturan ve gıda 

güvenliği perspektifinden kritik ürünlerdeki yenilikleri ve verimliliği arttırmayı destekleyecektir. Ayrıca 

sera altyapısı içinde ürün çeşitlendirmesi ve genel olarak tarım ilaçlarının ve kirlenmenin azaltılması 

için fırsatlar sağlayacak ve Türkiye’deki tüketicilerin gıda güvenliğine katkı yapacaktır. Ek olarak, 

hayvan hastalıklarının etkili takibi hayvan ve insan sağlığına yarar sağlayan daha güvenli tarım 

üretimine katkıda bulunacaktır. 

İstihdam ve Gelir Üretimi: Proje faaliyetlerinin kesintisiz uzun vadeli sektörel büyümeye katkı 

yapması ve yerel gençlik için fırsatlar sağlaması ve dışarıya göçü önlemeye katkıda bulunması 

beklenmektedir. Ayrıca, maliyet etkinliği elde etmek, verimliliği arttırmak ve büyümeye yönelik tarım 

sektörlerini korumak için yeniliği ve teknoloji uyarlamasını teşvik ederek tarımsal gıda sektörüne gelir 

fırsatları da sağlayacaktır. Proje aynı zamanda beceri eğitimi ve teknik destek vasıtasıyla, gençler ve 

kadınlar dâhil, çiftçiler, hizmet sağlayıcılar arasında insan sermayesinin gelişimini destekleyecektir. 
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Cinsiyet: Proje cinsiyetler arasındaki boşluğu, teknik ve iş becerisi ve mali ürünlere ve hizmetlere 

erişim eksikliğinikapamaya odaklanacaktır. Ayrıca kadınlar için çalışma koşullarını iyileştirmeye ve 

genel olarak tarım sektöründe cinsiyet klişelerini  azaltmaya katkı yapacaktır. Bileşen 2 kapsamında, 

proje yardım başvurusu yapanların yönetimlerinde ve/veya üyeliklerinde kadınların bulunmasını 

temin etmek için kadınlara teknik destek hedeflenecektir. Kadınların varlıklara ve teknik becerilere 

erişiminde ve kontrolünde cinsiyet boşluğunu kapatmadaki ilerlemeyi takip etmek için “Karşılıklı hibe 

programının uygulanmasında mevkidaş olarak kadın lehtarlar (%)” göstergesi ve, ek olarak, çiftçilerin 

ve yayım hizmeti sağlayıcıların eğitiminde boşanmışlara (kadınlar için) ait göstergelere dair özel 

hedefler projenin Sonuçlar Çerçevesine dâhil edilecektir. Alt-bileşen 3.4 İAT’yi desteklemeye yönelik 

araştırma ve inovasyonlar çerçevesinde,  çoğu zaman kadınlar tarafından yürütülen süt sağma 

süreçlerini kolaylaştıran güneş enerjisi ile çalışan süt sağma teknolojisi gibi cinsiyet-kapsayıcı 

teknolojilerin üretilmesi, uyarlanması veya yayılması etrafında faaliyetler teşvik edilecektir. Ayrıca, 

Alt-bileşen 3.1 kapsamında, sera üretimindeki iş gücünün büyük kısmı kadınlardan oluştuğundan, 

proje kadınlar için çalışma koşullarını iyileştirmeye katkı yapacak geliştirilmiş sera altyapısını, aynı 

şekilde, sebze üretiminde tarım ilacı uygulamalarını azaltan çabaları destekleyecektir. Sera altyapı 

yatırımlarının büyümesi aynı zamanda kadınlar için iş fırsatlarının üretilmesini destekleyecektir. 

6.2. Genel olarak olumsuz çevresel ve sosyal etkiler, risklerve hafifletme 

tedbirleri  
Yukarıda belirtilen olumlu etkiler ve genel çıktılar ile birlikte, uygulama aşaması durumunda, orta 

dereceden yükseğe bir dizi olumsuz çevresel  risk ve etki üretilebilir. Bileşen 1, Alt-bileşen 3.2a, Alt-

bileşen 3.3a, Alt-bileşen 3.4 ve Bileşen 4 kapsamındaki faaliyetler muhtemelen herhangi bir çevresel 

ve sosyal olumsuz etki üretmeyecekken, bütün diğerleri bu tür etkiler üretebilir. Bunlar (a) “Küçük 

ölçekli örtü altı yetiştiriciliğinin modernizasyonu”; ve (b) “Etkin bir enerji kaynağı (jeotermal enerji) 

çevresinde örtü altı yetiştiriciliğinin kümelenmesine ilişkin pilot model” hakkındaki Alt-bileşen 3.1’de 

veya güneş panellerinin montajının teşvikini destekleyen Alt-bileşen 3.2 kapsamında önerilen inşaat 

işlerine ilişkindir.   Bu yatırımlar jeotermal ve güneş enerjisine erişim kazanmak için bina temel 

altyapısını finanse edecek olup özel sektöre seraları modernize etmek veya yeni seralar inşa etmek 

üzere daha güvenilir ve temiz enerjiye erişim sağlamak için fırsatlar yaratacaktır. Bunlarla ilişkili 

yatırım risklerine ve potansiyel olumsuz etkilere hava kalitesine etki yapan toz ve araç egzoz 

emisyonu, rahatsızlık veren gürültü ve titreşim, tehlikeli (muhtemelen Asbest İçeren Malzemeler – 

AİM) ve tehlikesiz atık üretimi, İSG ile ilgili riskler, artan trafik hacmi ve ağır hizmet araçlarının 

hareketinden doğan trafik ve yolla ilgili riskler, ilişkili toplum sağlığı ve güvenliği (TSG) (trafik yönetimi 

ile ilgili riskler ve Cinsel Sömürü ve Suiistimal ve Cinsel Taciz *CSS/CT+ dahil), serada zararlı yönetimi 

faaliyetleri ile ilişkili sağlık riskleri, geçim kaybı ile ilgili arazi istimlaki riskleri ve etkileri ve yayılan 

COVID-19 enfeksiyonuna ait riskler dahildir. Bir dizi olumsuz çevresel riskler ve etkiler de gübre 

yönetim faaliyetlerini, aynı şekilde, gübre-enerjisi-biyogübre tesisi düzenleme inşaat ve teçhizini,  

biyogübreyi tarlaya taşımak ve uygulamak için ekipmanı destekleyecek Alt-bileşen 3.3 kapsamında  

üretilecektir. Bu faaliyetler teknik güvenlik, SG emisyonları ile ilgili olarak zaten belirtilmiş olan 

yukarıdaki riskler ve etkilerle birlikte ortaya çıkabilirler. Hedefi “Hastalıkların etkin şekilde 

denetlenmesi ve kontrolü için hayvan sağlığı kapasitesini güçlendirmek” olan Bileşen 2 kapsamında 

önerilen faaliyetler olan kritik inşaat işi ve ekipman ihtiyaçları, biyogüvenlik, ve biyogüvenlik  eğitimi, 

inşaat işi gerektiren merkezi bir Veteriner Tıbbi Kontrol Merkezi tesis edilmesine yatırım yapılarak 

laboratuvar birimlerinin biyogüvenlik etiketini (BGE) arttırmak üzere kurumların altyapılarındaki 

iyileştirmeler desteklenecektir. Sırasıyla, inşaat işleri için yukarıda belirtilen bu risklerin ve etkilerin 

eklenmesiyle bu faaliyetler bir dizi biyogüvenlik riski üretebilir.  
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Jeotermal enerjiye erişim kazanmak veya proje kapsamında önerilen yeni yapıyı desteklemek için 

altyapı inşa edilirken, doğal habitatlar ve onları destekleyen fauna ve flora kaynakları üzerinde bazı 

etkiler olabilmektedir, ancak kritik doğal habitatlarda yer alacak olan bütün yatırımlar ilk çevresel 

eleme temel alınarak finansman dışında bırakılacağından bunlar küçük ölçekli olacaktır.  

Genel olarak, önerilen inşaat işi tipleri iyi bilindiğinden ve nispeten küçük ölçekli olacağından, bu 

riskler ve etkilerin insan sağlığı ve/veya çevre üzerinde belirgin veya geri döndürülemez olumsuz 

etkiler yaratması beklenmemektedir. Bunlar çoğu zaman orta düzeydedir, ancak bazı durumlarda (bir 

biyogaz tesisatının veya Veteriner Tıbbi Kontrol Merkezinin yapımı, aynı şekilde, büyük seraların 

inşası veya jeotermal enerjiye erişim kazanmak için altyapı inşası)  etkiler ve riskler büyük olabilir.  

Faaliyetlere ait jenerik riskler ve hafifletme tedbirleri Ek 12 ila Ek 18’de detaylı olarak verilmişken, 

Tablo 3 potansiyel olumsuz çevresel ve sosyal risklerin, etkilerin ve hafifletme tedbirlerine yapılan 

atıfların bir özetini sağlamaktadır. Ek olarak, farklı faaliyet tiplerine özgü riskler ve etkiler Kısım 6.3’te 

detaylı olarak açıklanmıştır. Önerilen tedbirler seçili alt-projelere ait ÇSYP’lerin geliştirilmesi için 

kullanılacaktır. 
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Tablo 3: Potansiyel çevresel ve sosyal risklerin/etkilerin ve hafifletme tedbirlerinin özeti 

Alt-bileşen Faaliyetler  Potansiyel Olumsuz Çevresel ve Sosyal Riskler/Etkiler Önleme  
ve/veya Hafifletme 
Tedbirlerine Atıf 

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

Alt bileşen 1.1: 
Toprak sağlığını ve arazi kullanımı ile ilgili 
planlamayı/yönetimi geliştirmek için bilgi 
açıklarını azaltmak 

 Zemin etütleri, Haritalama & 
Sınıflandırma 

 Detaylı toprak haritalarının oluşturulması 
(1:5K) 

 Laboratuvar analizi 

 Toprak takip sitelerinin tespit edilmesi 

 Ulusal Toprak Arşiv Tesisinin 
Oluşturulması/Güçlendirilmesi   

 Ulusal uyumlaştırılmış toprak profil veri 
tabanlarının oluşturulması 

 Toprak özellik ve tehdit haritalarının 
üretilmesi 

 Veri paylaşımı & kullanımı politikasının 
oluşturulması  

 Toprak-arazi mekansal veri altyapısının 
(MVA) ve Ulusal Toprak & Arazi Bilgi 
Sisteminin oluşturulması  

 Seçili göstergeler için ulusal toprak takip 
alt sisteminin tesis edilmesi  

 Dinamik Modelleme /  Haritalama 
Sisteminin Tesis Edilmesi 

 Arazi planlarının / notlarının ve arazi 
sınıflandırmasının oluşturulması 

 Mutlak tarım arazilerinin ve tarım dışı 
arazi kullanımının alternatiflerini 
betimlemek için Karar Destek Sisteminin 
(KDS) Tesis edilmesi  

 Farkındalık kampanyaları 

 Yayma ve eğitme çabaları 

 
İnşaat/değişiklik çalışmaları aşaması için, genel potansiyel olumsuz riskler Kısım 
6.3.2’de verilmiştir. 
 

 

Alt bileşen 1.2: 
Sektörel bazda bilgi toplanması ve 
yönetimine yönelik Tarım ve Orman 
Bakanlığının dijital yol haritası 

 Uzmanlaşmış danışma hizmetleri 

 Yazılım / donanım / ekipman edinimi 

 Eğitim 
 

Herhangi bir olumsuz çevresel veya sosyal etki beklenmemektedir Yok 

Bileşen  2: 
Hastalıkların etkin şekilde denetlenmesi ve kontrolü için hayvan sağlığı kapasitesini güçlendirmek 
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Alt-bileşen Faaliyetler  Potansiyel Olumsuz Çevresel ve Sosyal Riskler/Etkiler Önleme  
ve/veya Hafifletme 
Tedbirlerine Atıf 

Alt bileşen 2.1: Hayvan sağlığı kurumlarının 
kapasitesini güçlendirmek 

Laboratuvar ünitelerinin biyo-güvenlik 
etiketini (BGE) arttırmak için kurumların 
altyapısını yükseltme (Mevcut binalarda inşaat 
işleri) 

İnşaat aşaması için, genel potansiyel olumsuz riskler Kısım 6.3.2’de verilmiştir. 
İşletme aşaması için: 

 Çevre 
o Hava emisyonları 

 Uçucu organik bileşiklerin emisyonu 
 Partiküllerin emisyonu 
 Yanma Kaynağı Emisyonları 
 SG Emisyonları 
 Fermentasyon faaliyetlerinden çıkan koku emisyonları 

o Atık su üretimi 
 Kimyasallar içeren sanayi prosesi atık suyu 
 Yüksek su tüketimi 

o Katı ve tehlikeli atıkların üretimi 
o Tehlikeli maddelerin kullanımı 
o Biyoçeşitliliğe tehditler 

 Genetik kaynakların toplanması (biyoprospeksiyon) 
 Yaşayan değiştirilmiş organizmaların kaza ile serbest bırakılması 

(biyogüvenlik)  
o Biyoetik 

 İş Sağlığı ve Güvenliği 
o Buhar nedeniyle veya sıcak yüzeylerle veya ısı boşaltıcıyla doğrudan temas ile 

yanıklar  
o Kimyasallara maruz kalma ve soluma 

 Yangın ve Patlamalar 
o Patojenlere maruz kalma 

o Radyolojik malzemelere maruz kalma 
o Kamu hizmetleri tarafından üretilen yüksek seviyede gürültüye maruz kalma 

 Toplum Sağlığı ve Güvenliği 
o Tehlikeli maddeleri taşırken olan kazalar 
o Kaza ile serbest kalan kimyasallar, yangın ve patlamalara ilişkin acil durumlar 

İnşaat aşaması için:  
Olumsuz etkileri önlemek 
ve/veya hafifletme tedbirleri 
Ek 12 ve Kısım 6.3.2’de 
verilmiştir. 
 
İşletme aşaması için: 
Olumsuz etkileri önlemek 
ve/veya hafifletme tedbirleri 
Ek 13 ve Kısım 6.3.5’te 
verilmiştir. 

 Ekipman ihtiyaçları 

 Bilgi sistemleri 

 Biyo-güvenlik ve biyo-güvenlik eğitimleri 

Herhangi bir olumsuz çevresel veya sosyal etki beklenmemektedir Yok  

Alt bileşen 2.2: Veteriner tıbbi ürün 
kontrolünü iyileştirmek ve güçlendirmek 

Merkezi bir Veteriner Tıbbi Kontrol Merkezinin 
tesis edilmesi (İnşaat işleri)  

İnşaat aşaması için, genel potansiyel olumsuz riskler Kısım 6.3.2’de verilmiştir. Bu 
faaliyet için bu  risklere ek olarak, aşağıdaki riskler/etkiler meydana gelebilir: 

 Arazi istimlaki (arazinin kaybı ve araziyle ilgili gelir kaybı, araziye kısıtlanmış erişim, 
arazi kullanım uygulamalarının verdiği rahatsızlık vb.) 

 Tesadüfi buluntu 
 
İşletme aşaması için Alt bileşen 2.1 ile aynı. 
 
 

İnşaat aşaması için: 
Ek 12 ve Kısım 6.3.2 
İşletme aşaması için: Ek 13 ve 
Kısım 6.3.5. 
Arazi İstimlaki için: Kısım 6.3.9 
Tesadüfi buluntu için: Kısım 
6.3.8 

Bileşen 3: 
Güçlendirilmiş Verimlilik, Kaynak-Etkinliği ve İklim Direncine Yönelik Yatırımlar 
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Alt-bileşen Faaliyetler  Potansiyel Olumsuz Çevresel ve Sosyal Riskler/Etkiler Önleme  
ve/veya Hafifletme 
Tedbirlerine Atıf 

Alt-bileşen 3.1: 
Sebze değer 
zincirlerinde iklim 
direncini, verimliliği 
ve kaynak 
kullanımında 
etkinliği 
güçlendirmek  

a) Küçük ölçekli örtü 
altı yetiştiriciliğinin 
modernizasyonu 

Mevcut geleneksel sera altyapısının 
iyileştirilmesi (İnşaat işleri) 

İnşaat aşaması için, genel potansiyel olumsuz riskler Kısım 6.3.2’de verilmiştir.  
İşletme aşaması için: 

 Çevre 
o Toprakların fiziki ve kimyasal bozulması 
o Yüzeysel akış ve besin maddesi liçinden yeraltı suyu kaynaklarının kirlenmesi 

ve yüzey suyu kaynaklarının ötrofikasyonu 
o Üretim sistemlerinden ürün dışı atıklar veya tehlikeli  atıklar (örn. tarım ilacı 

konteynerleri, atık tarım ilaçları, ve ambalaj) 
o Sulama nedeniyle su kaynakları miktarında azalma 
o Tarım ilaçlarının bütün organizmaları yok eden yanlış kullanımı  
o Tarım ilaçlarının transfer, karıştırma, depolama, ve uygulanması sırasında 

toprağı, yaban hayatını, yeraltı suyu veya yüzey suyu kaynaklarını kirleten 
kazara dökülmesi  

o Saha hazırlama, işleme, yönetim, sulama, hasat etme, taşıma, aydınlatmanın 
yol açtığı artan enerji kullanımı  

o Mekanik ekipmanın çalışmasından veya ürün artıklarının atılmasından veya 
imhasından veya yan ürünlerin işlenmesinden doğan azalmış hava kalitesi  

o (i) Sahanın hazırlanması sırasında arazi kullanımı değişikliğinden (CO2), (ii) 
üretim sırasında gübreler (NOx) ve çiftlikte yakıt ve elektrik kullanımından 
(CO2) çıkan sera emisyonu  

 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
o Fiziki tehlikeler 

 (i) Kaymalar, yana yatmalar ve düşmeler (ii) ergonomik tehlikeler; (iii) 

keskin ve hareket eden nesneler;; ve (iv) gürültü, titreşim, ve aşırı veya 

olumsuz hava koşullarına aşırı maruz kalma dahil, kullanımla ilgili ve işyeri 

tehlikeleri. 

 İşçi taşıması dahil, çiftlikteki makine ve araçların kullanımı nedeniyle 

kazalar. 

 Kapalı ve kısıtlı alanlara giriş 

 Organik toza maruz kalma 

 Yanabilen tozdan yangın ve patlama riski  

o Zehirli hayvanlara temas etme vasıtasıyla biyolojik tehlikeler 

o Tarım ilaçları ve bitki öldürücüler dahil, tehlikeli ürünlere maruz kalma 

vasıtasıyla kimyasal tehlikeler 

 Toplum Sağlığı ve Güvenliği 

o Tarım ilaçlarına potansiyel maruz kalma 

o Gıda maddelerinde ve hasat sonrası ürünlerde potansiyel olarak zararlı 

konsantrasyonlarda tarım ilaçlarının veya yan ürünlerin varlığı  

o Gübre kullanımı ile ilişkili patojenlere ve zararlı kokulara maruz kalma 

o Yangınlardan, ürün atıklarının yakılmasından, artıklardan veya katı atıklardan 

hava emisyonuna maruz kalma  

o Yollarda ve erişim güzergahlarında araç veya makineden  yaralanmalarda 
artan risk  

İnşaat aşaması için: 
Olumsuz etkileri önlemek 
ve/veya hafifletme tedbirleri 
Ek 12 ve Kısım 6.3.2’de 
verilmiştir 
 
İşletme aşaması için: 
Olumsuz etkileri önlemek 
ve/veya hafifletme tedbirleri 
Kısım 6.3.4 ve Kısım 6.3.7’de 
verilmiştir 
 
 
 

 Teknik destek, eğitim Herhangi bir olumsuz çevresel veya sosyal etki beklenmemektedir Yok 
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Alt-bileşen Faaliyetler  Potansiyel Olumsuz Çevresel ve Sosyal Riskler/Etkiler Önleme  
ve/veya Hafifletme 
Tedbirlerine Atıf 

Alt-bileşen 3.1: 
Sebze değer 
zincirlerinde iklim 
direncini, verimliliği 
ve kaynak 
kullanımında 
etkinliği 
güçlendirmek 

b) Etkin bir enerji 
kaynağı (jeotermal 
enerji) çevresinde 
örtü altı 
yetiştiriciliğinin 
kümelenmesine ilişkin 
pilot model 

Jeotermal sondaj İnşaat aşaması için, genel potansiyel olumsuz riskler/etkiler Kısım 6.3.2’de verilmiştir. 
Bunlara ek olarak, bu faaliyet için aşağıdaki riskler/etkiler meydana gelebilir: 

 Arazi edinimi (arazinin kaybı ve araziyle ilgili gelir kaybı, araziye kısıtlanmış erişim, 
arazi kullanım uygulamalarının verdiği rahatsızlık vb. gibi ekonomik yer değiştirme 
etkileri) 

 Tesadüfi buluntu 
 
İşletme aşaması için: 

 Çevre 
o Atıklar 

 Sondaj sıvılarında kimyasal katkılar ve kesintilerde petrole ilişkin 
kirleticiler  

 Yüksek sıcaklıkta, düşük pH’li,  ağır metaller içeren kullanılmış jeotermal 
sıvılar  

o Hava emisyonları 
 Hidrojen sülfür ve cıva emisyonları 
 Jeotermal kaynağın özelliğine bağlı diğer emisyonlar 

o Tehlikeli katı atık 
 Değişen kükürt, silis ve karbonat çökeltileri konsantrasyonları. 
 Silis bileşikleri, kloritler, arsenik, cıva, vanadyum, nikel ve diğer ağır metal 

liçi  
o Kuyu patlamalarının neden olduğu yeraltı formasyonlarından toksik sondaj 

katkı maddelerinin ve sıvıların ve hidrojen sülfit gazlarının serbest kalması ve 
ağır metaller, asitler, mineral çökeller içeren jeotermal sıvıların ve buharın 
serbest kalması ve boru hattı arızalarının neden olduğu diğer kirleticiler  

o Yüzey suyundan aşırı su çekme  

 İş Sağlığı ve Güvenliği 

o Başlıca hidrojen sülfit olmak üzere jeotermal gazlara maruz kalma  

o Kapalı yerlerin neden olduğu kazalar 

o Buhara maruz kalma veya sıcak yüzeyle doğrudan temas, aynı şekilde, patlama 

kazaları nedeniyle yanıklar  

o Kuyu sondajı, buharla yıkama, havalandırma, pompalama tesisleri, türbinler ve 

geçici boru yıkama faaliyetlerinin ürettiği yüksek seviyede gürültüye maruz 

kalma. 

 Toplum Sağlığı ve Güvenliği 

o Başlıca hidrojen sülfit olmak üzere jeotermal gazlara maruz kalma  

o Sıcak bileşenlerle temas, ekipman arızası, veya kapalı alan veya düşme 

tehlikeleri yaratabilecek aktif veya terkedilmiş kuyu altyapısının varlığı 

nedeniyle fiziki tehlikelere maruz kalma. 

o Jeotermal sıvıları çekme, yeniden enjekte etme ve deşarj nedeniyle yüzey ve 
yeraltı su kaynaklarının kalitesinde ve miktarında düşme. 

Arazi edinimi için: 
Olumsuz etkileri önleme 
ve/veya hafifletme tedbirleri 
Kısım 6.3.9’da verilmiştir. 
 
 
Tesadüfen bulma için: 
Olumsuz etkileri önleme 
ve/veya hafifletme tedbirleri 
Kısım 6.3.8’de verilmiştir. 
 
 
 
İnşaat aşaması için: 
Olumsuz etkileri önleme 
ve/veya hafifletme tedbirleri 
Ek 12 ve Kısım 6.3.2’de 
verilmiştir. 
 
 
 
 

İşletme aşaması için: 

Olumsuz etkileri önleme 
ve/veya hafifletme tedbirleri 
Ek 14’de verilmiştir. 
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Alt-bileşen Faaliyetler  Potansiyel Olumsuz Çevresel ve Sosyal Riskler/Etkiler Önleme  
ve/veya Hafifletme 
Tedbirlerine Atıf 

Alt-bileşen 3.1: 
Sebze değer 
zincirlerinde iklim 
direncini, verimliliği 
ve kaynak 
kullanımında 
etkinliği 
güçlendirmek 

b) Etkin bir enerji 
kaynağı (jeotermal 
enerji) çevresinde 
örtü altı 
yetiştiriciliğinin 
kümelenmesine ilişkin 
pilot model 

Enerji iletim hattı ve şebeke yedekleme güç 
hattı 

İnşaat aşaması için, genel potansiyel olumsuz riskler/etkiler Kısım 6.3.2’de verilmiştir. 
Bunlara ek olarak, bu faaliyet için aşağıdaki riskler/etkiler meydana gelebilir: 

 Arazi edinimi, irtifak hakkı (arazinin kaybı ve araziyle ilgili gelir kaybı, araziye 
kısıtlanmış erişim, arazi kullanım uygulamalarının verdiği rahatsızlık vb. gibi 
ekonomik yer değiştirme etkileri.) 

 Tesadüfi buluntu (hafriyat işleri varsa) 
 
İşletme aşaması için: 

 Çevre 
o Karasal Habitatı Değiştirme 

 İrtifak hakkı inşaatının neden olduğu habitat dönüşümü  
 İrtifak hakkının sürdürülmesi için aşırı bitkilendirmenin neden olduğu 

istilacı türlerin artan uygulanma ihtimali  
 Yanlış irtifak hakkı kullanımının neden olduğu orman yangınları 
 Çarpmalar ve elektrikle öldürme vasıtasıyla kuşlara ve yarasalara ölümcül 

riskler  
o Sucul Habitatı Değiştirme 
o Elektrik ve Manyetik Alanlara Maruz Kalma 
o Tehlikeli malzemeler 

 Yalıtım yağları ve yakıt olarak kullanılan PB’ler 
 Ahşap koruması için kullanılan koruyucular 
 İrtifak hakkının sürdürülmesi için kullanılan tarım ilaçları 

 İş Sağlığı ve Güvenliği 
o Akım olan enerji hatları 
o Direk ve yapılarda yüksekte çalışma 
o Elektrik ve Manyetik Alanlara Maruz Kalma 
o Kimyasallara Maruz Kalma (tarım ilaçları, PB’ler). 

 Toplum Sağlığı ve Güvenliği 

o Elektrikle öldürme 

o Yağmur, sulu kar veya dondurucu yağmur sırasında elektromanyetik parazit  

o Görsel Rahatlık 

o Yağmur, sulu kar, kar veya dolu dahil, yağış dönemleri sırasında veya sisin 

sonucu olarak maksimuma ulaşan gürültü ve ozon  

o Uçak Yolcu Güvenliği 

Arazi edinimi için: 
Olumsuz etkileri önleme 
ve/veya hafifletme tedbirleri 
Kısım 6.3.9’da verilmiştir. 
 
Tesadüfi buluntular için: 
Olumsuz etkileri önleme 
ve/veya hafifletme tedbirleri 
Kısım 6.3.8’de verilmiştir. 
 
İnşaat aşaması için: 
Olumsuz etkileri önleme 
ve/veya hafifletme tedbirleri 
Ek 12 ve Kısım 6.3.2’de 
verilmiştir. 
 
 
İşletme aşaması için: 
Olumsuz etkileri önleme 
ve/veya hafifletme tedbirleri 
Ek 15 ve Kısım 6.3.6’da 
verilmiştir. 
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Alt-bileşen Faaliyetler  Potansiyel Olumsuz Çevresel ve Sosyal Riskler/Etkiler Önleme  
ve/veya Hafifletme 
Tedbirlerine Atıf 

Alt-bileşen 3.1: 
Sebze değer 
zincirlerinde iklim 
direncini, verimliliği 
ve kaynak 
kullanımında 
etkinliği 
güçlendirmek 

b) Etkin bir enerji 
kaynağı (jeotermal 
enerji) çevresinde 
örtü altı 
yetiştiriciliğinin 
kümelenmesine ilişkin 
pilot model 

İçme ve kullanma suyu dağıtım sistemi İnşaat aşaması için, genel potansiyel olumsuz riskler Kısım 6.3.2’de verilmiştir. Bunlara 
ek olarak, bu faaliyet için aşağıdaki riskler/etkiler meydana gelebilir: 

 Geçici arazi edinimi, irtifak hakkı (arazinin kaybı ve araziyle ilgili gelir kaybı, araziye 
kısıtlanmış erişim, arazi kullanım uygulamalarının verdiği rahatsızlık vb. gibi 
ekonomik yer değiştirme etkileri) 

 Tesadüfi buluntu 
 
İşletme aşaması için: 

 Çevre 
o Yüzey ve yeraltı suyu kaynaklarındaki su rezervinin azalmasına yol açan su 

çekişi. 
o Su dağıtımı 

 Su sistemi kayıpları ve basınç kaybı 
 Yüzey suyu tesislerine zarar verebilen asılı katılar, artık klor ve diğer 

kirleticileri içeren suyun deşarjı  

 Toplum Sağlığı ve Güvenliği 
o Kirlenmiş su alışı (su rezervinin korunması) 
o Su dağıtım sistemindeki eksiklikler 

Arazi edinimi için: 
Kısım 6.3.9. 
 
Tesadüfi buluntu için: 
Kısım 6.3.8. 
 
6.3.7 ….su dengeleri 
İnşaat aşaması için: 
Olumsuz etkileri önleme 
ve/veya hafifletme tedbirleri 
Ek 12 ve Kısım 6.3.2’de 
verilmiştir 
 
İşletme aşaması için: 
Olumsuz etkileri önleme 
ve/veya hafifletme tedbirleri 
Ek 16’da verilmiştir 

 Danışma hizmetleri 

 Yayma ve dışa erişim faaliyetleri 

Herhangi bir olumsuz çevresel veya sosyal etki beklenmemektedir Yok 

Alt-bileşen 3.2: 
İlgili mahsuller 
bazında İklim Dostu 
Akıllı Tarım 
teknolojilerinin / 
uygulamalarının 
benimsenmesini 
teşvik etmek 

a) Dijital İklim Dostu 
Akıllı Tarım 
teknolojileri 

 Ekipman/makine ve ilgili malların edinimi, 
bunlara ilişkin eğitim, uzaktan algılamalı 
bulut tabanlı analitik hizmetler  

Herhangi bir olumsuz çevresel veya sosyal etki beklenmemektedir Yok 

b) Pompalı sulama 
sistemlerine bir 
alternatif güç kaynağı 
olarak güneş enerjisi 

Güneş enerjisi sistemlerinin tesis edilmesi 
(inşaat işleri)  

İnşaat aşaması için, genel potansiyel olumsuz riskler Kısım 6.3.2’de verilmiştir. Bunlara 
ek olarak, bu faaliyet için aşağıdaki riskler/etkiler meydana gelebilir: 

 Arazi edinimi (arazinin kaybı ve araziyle ilgili gelir kaybı, araziye kısıtlanmış erişim, 
arazi kullanım uygulamalarının verdiği rahatsızlık vb. gibi ekonomik yer değiştirme 
etkileri) 

 Tesadüfi buluntu 
 
İşletme aşaması için:15 

 Çevre 
o Bitkisel üretime ayrılan  üst toprak yeniden kullanılmamışsa kalıcı toprak kaybı 
o Bakım amaçlı olarak sahada depolanan kimyasalların dökülmesi ve toprağa 

süzülmesi 
o Sınırlı miktarda elektrikli ve elektronik ekipman atıkları 
o Yansıma ve parlama hassas habitatları etkileyebilir 

 Toplum Sağlığı ve Güvenliği 
o  Yansıma ve parlamanın yakındaki toplulukları, ulaşım güzergahlarını ve 

havalimanlarını etkilemesi 

Arazi edinimi için: 
Kısım 6.3.9. 
 
Tesadüfi buluntu için: 
Kısım 6.3.8. 
 
İnşaat aşaması için: 
Olumsuz etkileri önleme 
ve/veya hafifletme tedbirleri 
Ek 12 ve Kısım 6.3.2’de 
verilmiştir 
 
İşletme aşaması için: 
Olumsuz etkileri önleme 
ve/veya hafifletme tedbirleri 
Ek 17’de verilmiştir 

 Teknik yardım, eğitim Herhangi bir olumsuz çevresel veya sosyal etki beklenmemektedir Yok 

                                                           
15

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) hakkında Kapasitesini Güçlendirmek için Teknik Yardım, 2017 
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Alt-bileşen Faaliyetler  Potansiyel Olumsuz Çevresel ve Sosyal Riskler/Etkiler Önleme  
ve/veya Hafifletme 
Tedbirlerine Atıf 

Alt-bileşen 3.3: 
Türkiye’de 
büyükbaş hayvan 
üretiminde 
verimliliği ve çevre 
dostu profili 
güçlendirmek mek  

a) Pilot bir Hassas 
Hayvansal Üretim 
(HHÜ) Programı 
uygulamak 

 Süt ürünleri çiftlikleri için ekipman edinimi  

 Teknik destekleme  

 Eğitim & demonstrasyonlar 

 Uzman danışma hizmetleri 

Herhangi bir olumsuz çevresel veya sosyal etki beklenmemektedir Yok 

b) Su kirliliği ve sera 
gazı emisyonları 
üzerinde büyükbaş 
hayvan üretiminden 
kaynaklanan baskıları 
azaltmak 

 Gübre toplama ve işleme sistemi 

 Biyogaz üretimi (gübre yönetimine 
entegre yaklaşım) 

İnşaat aşaması için, genel potansiyel olumsuz riskler/etkiler Kısım 6.3.2’de verilmiştir. 
Bunlara ek olarak, bu faaliyet için aşağıdaki riskler/etkiler meydana gelebilir: 

 Arazi edinimi (arazinin kaybı ve araziyle ilgili gelir kaybı, araziye kısıtlanmış erişim, 
arazi kullanım uygulamalarının verdiği rahatsızlık vb. gibi ekonomik yer değiştirme 
etkileri) 

 Tesadüfi buluntu 
 
İnşaat aşaması için: 

 Çevre 
o Atık yönetimi 

 (İnsan, hayvan veya yaban hayatı tüketimi için) toprak, su, ve bitki 
kaynakları bakteriler, patojenler, virüsler, parazitler ve prionlar gibi 
hastalığa neden olan  maddeler içeren gübre tarafından etkilenebilir  

o Hava emisyonları 
 Amonyak ve koku emisyonu 
 SG emisyonu 

o Atık su üretimi 
 Ağır metaller, hormonlar, ve antibiyotikler gibi besin maddeleri, amonyak, 

çökel, tarım ilaçları, patojenler ve yem katkıları içeren sınai proses atık 
suyu yüzey veya yeraltı suyu kaynaklarını kirletebilir  

 Yüksek su tüketimi 

 İş Sağlığı ve Güvenliği 
o Fiziki tehlikelere maruz kalma 
o Kimyasal tehlikelere maruz kalma 
o Biyolojik amillere maruz kalma 
o Kapalı alanlar 

İnşaat aşaması için: 
Olumsuz etkileri önleme 
ve/veya hafifletme tedbirleri 
Kısım 6.3.9’da verilmiştir. 
 
Tesadüfi buluntu için: 
Olumsuz etkileri önleme 
ve/veya hafifletme tedbirleri 
Kısım 6.3.8’de verilmiştir . 
 
İşletme aşamaları için: 
Olumsuz etkileri önleme 
ve/veya hafifletme tedbirleri 
Ek 12 ve Kısım 6.3.2’de 
verilmiştir 
 
İnşaat aşaması için: 
Olumsuz etkileri önleme 
ve/veya hafifletme tedbirleri 
Ek 18 ve Kısım 5’te verilmiştir 
 
 

 Ulaşım ekipmanı ve biyogübrenin 
tarlalarda uygulanması 

 Eğitim & Demonstrasyonlar 

Herhangi bir olumsuz çevresel veya sosyal etki beklenmemektedir Yok 

Alt-bileşen 3.4: 
İklim Dostu Akıllı Tarımı desteklemeye 
yönelik araştırma ve inovasyonlar 

AR&GE Herhangi bir olumsuz çevresel veya sosyal etki beklenmemektedir Yok 

Bileşen 4: 
Proje Yönetimi, İzlemesi ve Değerlendirmesi 

Proje Yönetimi, İzlemesi ve Değerlendirmesi Herhangi bir olumsuz çevresel veya sosyal etki beklenmemektedir Yok 
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6.3. Önerilen Hafifletme Tedbirleri  

6.3.1. Genel yaklaşımlar.  
Yukarıda sunulan tablolar sadece beklenen çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri değil, ama aynı 

zamanda en iyi uluslararası uygulamaları ve 2007 yılında Dünya Bankası Grubunda Çevre, Sağlık, ve 

Güvenlik İlkelerini, aynı şekilde, AB Entegre Kirlilik Önleme Kontrol Yönergesindeki Kullanılabilir En İyi 

Teknikleri oluşturan ve ÇED etütlerini yaparken ve Çevresel ve Sosyal Yönetim Planlarını hazırlarken 

başvurulabilecek dokümanları esas alan hafifletme tedbirlerini de belirtmektedir. 

Genel olarak, Bileşen 2, Alt-bileşen 3.1, Alt-bileşen 3.2b ve Alt-bileşen 3.3b faaliyetleri kapsamında 

üretilecek olumsuz çevresel ve sosyal etkiler ve riskler DB ÇSS1’de düzenlendiği şekilde Hafifletme 

Hiyerarşisi ilkeleri ile aynı doğrultuda azaltılacaktır (Şekil 3). 

Şekil 3: Hafifletme Hiyerarşisi 

 

ġekil 3: Hafifletme Hiyerarşisi 

1 - Öngörme ve Kaçınma 

2 - Önleme ve Azaltma 

3 - Hafifletme 

4 - Önemli Kalıntı Riskleri Tazmin Etmek veya Dengelemek 

 

Bekle ve Önle: Önleme tedbirlerinin örnekleri çevresel veya sosyal olarak hassasiyeti bulunmayan 

proje sahaları seçmeyi ve şu andaki sakinlerini yeniden yerleştirmeden proje sahasında yaşamaya 

devam etmelerini mümkün kılan yollar bulmayı içermektedir. 

En Aza İndir veya Azalt: Riskleri azaltma veya en aza indirme tedbirlerine ait örneklere düşük 

emisyonlu ve “tasarım olarak iyi huylu” teknolojilerin kullanımını ve yeniden iskan edilme ihtiyacı olan 

insanların sayısını azaltmak için önerilen bir barajın yüksekliğini düşürmek dâhildir. 

Hafiflet: Hafifletme tedbirlerinin örneklerine önemli kültürel ve sosyal kaynak varlıklarına alternatif 

erişim sağlamak, işlek yollarda altgeçitler veya yeşil köprüler monte etmek, ve inşaat şantiyelerinin 

fiziki rehabilitassyonu veya ekolojik restorasyonu dahildir. 

Telafi Et veya Denkleştir: Son adımda Belirgin Artık Risklerle, “telafi” veya “denkleştirme” terimleri 

genel olarak biyoçeşitlilik değerinde  “sıfır net kayıp” veya “net kazanç” elde etmek için biyoçeşitlilik 

denkleştirmeleri tesis etmeye atıf yapmaktadır. Bu ÇSS6’da düzenlendiği gibi, sadece özel durumlar 

kapsamında son bir çare olarak kabul edilebilir.  Telafi ayrıca,  projenin bir sonucu olarak rekreasyon 
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için kullanılan mevcut alanlar daha az çekici veya erişilebilir hale getirildiği takdirde projenin yeni bir 

toplumsal rekreasyon alanı önermesi durumunda olduğu gibi, bazı tipteki proje etkilerini paydaşlar 

için kabul edilebilir yapmaya yardımcı olacak değişik türde faydalar sağlamaya atıf yapabilmektedir. 

Bununla birlikte, Hafifletme Hiyerarşisinde kullanıldığı şekilde “telafi” ÇSS5 uyarınca arazi veya arazi 

esaslı varlıkların kaybı için projeden etkilenen halka mali bir telafiye atıf yapmamaktadır.  

Artık etkilerin telafisinin veya denkleştirilmesinin teknik veya mali olarak yapılabilir olmadığının 

belirlendiği yerlerde, bu belirlemenin gerekçesi (dikkate alınan seçenekler dahil) çevresel ve sosyal 

değerlendirme dokümantasyonuna konulmalı ve Dünya Bankasının önerilen projeyi destekleme veya 

desteklememe kararında dikkate alınmalıdır. 

Mevcut DB ve ulusal ÇSED kural ve prosedürleri esas alınarak, planlanmış ekonomik faaliyetlerden 

doğan bütün potansiyel etkiler tespit edilmeli ve hafifletme tedbirleri kümesi  ana hatları ile 

belirtilmelidir. Ayrıca, önleyici tedbirler hafifletici veya telafi edici tedbirlere yeğlendiğinden, Proje 

ilgili bütün taraflara ve özellikle PUB’ye,  alt borçlu işletmeye tarımsal üretim, büyükbaş hayvancılık, 

sera üretimi konusunda tavsiye verirken çevresel sürdürülebilirlik hususlarında kılavuzluk sağlamak 

suretiyle, bir iyi uygulamalar kümesi uygulama vasıtasıyla potansiyel çevresel etkileri önlemek veya 

en aza indirmek için kapasite geliştirme sağlayacaktır. 

6.3.2. Olumsuz çevresel ve sosyal risklere genel bir bakış ve inşaat işlerini 

destekleyen faaliyetler için önerilen hafifletme tedbirleri  
 

İnşaat işleri için potansiyel çevresel ve sosyal olumsuz riskler ve etkiler: 

 Çevre 

o Gürültü ve titreşim 

o Toprak kaybı ve toprak erozyonu 

o Hava emisyonları 

 Toz 

 İş makinelerinin dizel motorlarından çıkan egzoz 

 Asbest 

 Katı maddelerin açıkta yakılmasının yol açtığı emisyonlar 

o Katı ve tehlikeli atıkların üretimi 

o Petrol tabanlı ürünleri serbest bırakabilecek tehlikeli malzemelerin kullanımı 

o Çalışan işçi sayısına bağlı olarak değişen miktarlarda pis su deşarjının üretimi  

o Tehlikeli maddeler veya yağ nedeniyle arazinin kirlenmesi 

o Biyoçeşitlilik ve habitatlara müdahale 

 İş Sağlığı ve Güvenliği 

o Aşırı efor, kayma ve düşmeler, yüksekte çalışma, nesnelerin, hareket eden 

makinelerin vurması, ve kapalı alanlar ve kazıların yol açtığı yaralanmalar  

o Asbest dahil, toza maruz kalma 

o Kimyasallara maruz kalma 

o Tehlikeli veya yanıcı malzemelere maruz kalma 

o Atıklara maruz kalma 

 Toplum Sağlığı ve Güvenliği 

o Tehlikeli maddelerle, kirlenmiş topraklarla ve diğer çevre ortamı, boş veya inşa 

edilmekte olan binalar, veya düşme ve kısılma tehlikeleri teşkil eden kazılar ve yapılar 

ile  potansiyel temas dahil, kasıtsız veya kasıtlı olarak izinsiz girişin yol açtığı genel 

saha tehlikeleri  
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o İş gücü akışının yol açtığı bulaşıcı hastalıklar 

o İnşaat malzemelerinin ve ekipmanının taşınmasına dair trafik yoğunluğunun veya ağır 

vasıtaların hareketinin yol açtığı trafikle ilgili kazalar ve yaralanmalar  

Olumsuz proje etkilerini hafifletmek ve/veya olumlu olanları en çoğa çıkarmak için tüm gerekli 

tedbirler yelpazesi Ek 12 ila Ek 18 arasında sunulmuştur. Tavsiye edilen hafifletme tedbirleri en iyi 

uluslararası uygulamaları, aynı şekilde, Türkiye’deki mevcut uygulamayı esas almıştır. ÇSYÇ’nin bu 

bölümü bu tür tedbirlerin ana gruplarına odaklanmaktadır.  

Veteriner laboratuvarını yükseltme veya inşa etme durumundaki veya seralar veya güneş panelleri, 

vb.’nin rehabilitasyonu/küçük ölçekli inşaatı durumundaki inşaat ve rehabilitasyon faaliyetleri ile 

ilişkili potansiyel etkiler bütün inşaat işlerinin çevreye uyumlu mühendislik uygulamaları uyarınca 

tasarlanmasını ve görülmesini ve Türkiye’de uygulanan çevre standartları tarafından yönetilmesini 

temin ederek kolayca hafifletilecektir. Bu inşaat sözleşmelerinde açık şekilde belirtilecek  ve müşteri 

tarafından zorlanacaktır. Bu tür uygulamalar aşağıdakileri içerecektir: 

Örgütsel tedbirler. İnşaat/rehabilitasyon faaliyetlerine başlamadan önce, yaklaşan faaliyetler 

hakkında yerel inşaat ve çevre müfettişlerini ve toplulukları medyada ve/veya (iş şantiyesi dahil) 

halkın erişebileceği sahalarda bilgilendirmek lazımdır. Ayrıca, bütün kanunen gerekli ruhsatları almak 

ta lazımdır.  Bütün işler komşular ve çevre üzerindeki etkileri en aza indirecek güvenli ve disiplinli bir 

şekilde  tasarlanmış biçimde  yürütülmelidir. İnşaat işçileri düzgün giyinmiş olmalı ve, gerekli 

olduğunda, toz maskesi ve koruyucu gözlük, emniyet kemeri ve güvenlik ayakkabısı  kullanmalıdırlar. 

Hava kalitesinin korunması ve tozu en aza indirme. İnşaat/rehabilitasyon faaliyetleri sırasında, birinci 

katın üstünde moloz olukları kullanmak ve yıkıntı molozunu, moloz tozunu azaltmak için suyla 

ıslatarak kontrollü alanlarda tutmak gerekmektedir. Ayrıca, pnömatik delme/duvar yıkımı sırasında 

tozu devamlı su ile ıslatarak bastırmak ve/veya şantiyede toz filtresi kabinleri monte ederek tutmak 

lazımdır. İnşaat/atık malzemesini şantiyede yakmak kesinlikle yasaklanmıştır. Başka herhangi bir tozlu 

malzemenin rehabilitasyon sahasına taşınması için, kargonun sulanması veya örtülmesi uygulaması 

yapılmalıdır. Yılın kuru mevsimi sırasında rehabilitasyon sahasında tozun azaltılması zemin yüzeyi 

sulanarak  elde edilebilir. İşleri yapan işçilere koruyucu gözlükler ve toz maskeleri verilmelidir.  

Gürültünün azaltılması. İşe herhangi bir şekilde başlamadan önce, bütün potansiyel olarak etkilenen 

tarafların ve özellikle komşuların doğrudan doğruya ve/veya yerel ilan panoları veya gazeteler 

vasıtasıyla rehabilitasyon faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi  tavsiye edilir. Gürültü iyi yönetim 

uygulaması kullanılarak ve (dinlenme saatleri sırasında) normal gündüz vardiyası ve veya okul saatleri 

sonrasına sınırlanmalıdır. Kullanılan iş makineleri Gürültü Standartlarına göre ayarlanmalıdır. 

İnşaat atıkları ve dökülmeler. Bir genel gerek olarak rehabilite edilecek mevcut bina unsurları 

(duvarlar, beton yer döşemeleri vb.) dikkatle rehabilite  edilmeli ve inşaat atıkları ayıklanmalı ve 

organize bir şekilde sökülerek izin verilmiş bir araziye atılmalıdır. Bütün değerli malzemeler (kapılar, 

pencereler, sıhhi armatürler, vb.) dikkatle sökülmeli ve bu amaç için tahsis edilmiş depolama alanına 

atılmalıdır. Değerli malzemeler proje içerisinde geri dönüştürülmeli veya satılmalıdır. Atıklar mümkün 

olduğunda en aza indirilmeli, ayrılmalı ve buna göre işlem görmelidir. Atıklar ayrıldığında, daha kolay 

yönetilebilmektedir. Kapılar ve seramik lavabolar gibi malzemeler şantiyede tekrar kullanılabilir. 

Kullanılmayan malzemeler geri dönüşüm için uygun yere götürülmelidir. Geri dönüştürülemeyen 

atıklar yerel konseylerle mutabakat içinde izin verilen arazi dolgularında depo edilmelidir. Herhangi 

bir atığın açıkta yakılması ve izinsiz dökülmesi kesinlikle yasaklanmıştır. Katı atıklara ek olarak, 

şantiyede ortaya çıkan; boyalardan artanlar, emayeler, yağın kirlettiği malzemeler, yalıtım malzemesi, 

vb. gibi bazı tehlikeli atıklar toplanmalı ve tehlikeli atığın toplanması ve taşınması iznine sahip mahalli 

idareye teslim edilmelidir. 
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Asbest sorunları. Bu malzemeyi ele alırken genel yaklaşım yüklenicilerin çatılardan ve veya duvar 

yalıtımından çıkan asbest plakaları kırmaktan/tahrip etmekten kaçınarak inşaat şantiyelerinde düzenli 

bir şekilde depolamalardır. Ayrıca, yükleniciler  asbest liflerini havaya bırakmaktan kaçınmalıdırlar.  

Aynı zamanda, asbest plakalarla çalışılırken işçilerin özel elbiseler giymesi, eldiven takması ve maske 

kullanması zorunludur. Çatının yenilenmesi için asbest içeren malzemelerin (AİM) kullanılması 

beklenmekteyse, alternatif  asbest içermeyen malzemeler, bunların bulunabilirliği ve yapılan 

malzeme seçiminin gerekçesi hakkında kısa bilgi sağlanması lazımdır. Mevcut altyapıda AİM varlığı 

farz ve teyit edildiğinde  ve bunların yarattığı sıkıntının kaçınılmaz olduğu gösterilmişse, inşaat işleri 

için aşağıdaki gerekler ÇSYP ve/veya Atık Yönetim Planına yerleştirilmelidir: 

 İşçinin ve toplumun asbeste maruz kalmasını en aza indirecek bir şekilde AİM’nin sökülmesi, 

tamir edilmesi ve atılmasını içeren işleri yapmak için bir plan oluşturun. Plan (i) sökümün 

negatif basınçlı bir ortamda meydana geleceği yerlerde iç alanların muhafaza altına 

alınmasını; (ii) Duvarların, döşemelerin ve diğer yüzeylerin plastik örtülerle örtülmesini; (iii) 

AİM’nin ıslak metotlar kullanılarak sökülmesini ve derhal malzemenin sızdırmaz 

konteynerlere yerleştirilmesini; (iv) Vakumlu ekipmanla nihai temizliğin yapılmasını ve 

muhafaza bariyerlerini ve temizleme tesisatının sökülmesini; (v) Sökülen AİM’nin ve kirlenmiş 

malzemelerin onaylı bir arazi dolgusuna atılmasını; (vi) İş ilerledikçe, denetlemeyi  ve havanın 

izlenmesini, aynı şekilde, AİM’yi söken yükleniciden bağımsız bir kuruluş tarafından işin 

tamamlanması için nihai hava örneği alınmasını içermelidir;  

 İnşaat sırasında istihdam edilen inşaat firmalarının ve veya bireylerin uygun sağlık ve güvenlik 

konularında eğitim almış olmasını şart koşun; 

 Bütün inşaat işçilerine maskeler ve tek kullanımlık elbise dahil kişisel koruyucu ekipman 

sağlayın; 

 Lehtarın veya seçilmiş yüklenicinin sökümün yapıldığını ve uygulamadaki yönetmeliklere göre 

atılmanın gerektiğini yetkililere bildirmesini ve bütün denetleme ve soruşturmalar sırasında 

yetkili kurumun temsilcisi ile tam olarak işbirliği yapmasını şart koşun. 

(Tehlikeli olanlar dahil) malzemelerin geçici olarak depolanması. İnşaat malzemesinin 

stoklanmasından mümkün olduğunda kaçınılmalıdır. Olmazsa, inşaat malzemesi inşaat şantiyesinde 

depolanacak ve aşınmadan korunacaktır. Boyalar, yağlar, emayeler gibi tehlikeli malzemeler ve 

diğerleri sızdırmaz yüzeyde tutulmalı  ve küçük dökülmelerin üstesinden gelmek için kum veya talaş 

gibi emici maddeler bulundurulmalıdır.  

İşçilerin sağlığının ve güvenliğinin temin edilmesi. Personelin koruyucu ekipman, lastik eldiven, 

solunum cihazları, gözlükleri ve filtreli maskesi, aynı şekilde, kaskı olmalıdır. İnşaat işlerine 

başlamadan önce, bütün işçiler iş güvenliği kursunda eğitilmelidirler. Ek olarak, makineler, aletler ve 

ekipmanın sorun giderme ve tamir zamanına dikkat etmek amacıyla bunların rutin muayenesini  ve 

makine, alet ve ekipmanın bakımı ile meşgul olan işçilerin güvenli metotlar ve çalışma teknikleri 

üzerinde eğitim almasını yürütmek gereklidir. Kaynak çalışmalarına özellikle dikkat edilmelidir. İşin 

yerine getirilmesi için hatalı ve kontrol edilmemiş aletleri dağıtmak, aynı şekilde, güç kaynağı 

şebekesine veya basınçlı hava boru hatlarına bağlı mekanik aletlerin düşünmeden yerinde  

bırakılması, kabloları ve hava hortumlarını çekmek ve bükmek, kabloları ve  hava hortumlarını 

bağlantı olarak tel halat, elektrik kablosu kullanarak döşemek, güç tahrikli el aletlerinin dönen 

parçalarını ellemek yasaktır. Özellikle, önleme ve kontrol tedbirleri sadece eğitimli ve sertifikalı 

işçilerinlüzumlu güvenlik cihazları ile ve minimum çekilme mesafesini uyarak iş sağlığı ve güvenliği 

tehlikeleri çıkarabilecek tesislere veya herhangi bir Alana erişimi temin edilmelidir. 
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6.3.3. COVİD-19 enfeksiyonunu önlemeye yönelik gereklilikler  
COVID 19 enfeksiyonu ülkedeki proje uygulamasını etkileyebileceğinden, önerilen faaliyetler gözden 

geçirilip ve onaylanırken alt proje  lehtarlarının ve yüklenicilerin (i) COVID-19’un patlamasını önlemek 

veya en aza indirmek için yerinde yeterli tedbirleri almış olmalarını, ve (ii) bir patlama durumunda ne 

yapılması gerektiği hususunda bir planı olması gerektiğini temin etmek gerekmektedir.  Bu bağlamda 

gerekli faaliyetler aşağıdakileri içerecektir:  

 işçilerin hareketinin bir sonucu olarak virüsün yayılma şansını en aza indirmeye dair tedbirleri 

üstlenmek;  

 şantiyelerinin bir Covid patlamasıiçin hazırlandığını garanti etmek;  

 eğer bir patlama meydana gelirse personelin ne yapılması gerektiğini  ve tedavinin nasıl 

sağlanacağını bildiği beklenmedik durum planları oluşturmak ve uygulamak;  

 COVID-19 konularına odak noktası tayin etmek;  

 Yükleniciyi   odak noktası veya projenin sağlık ve güvenlik uzmanı ve sağlık çalışanları (ve 

uygun görüldüğü yerde yerel sağlık bakımı sağlayıcılar) ile iletişime geçmeye ve beklenmedik 

durum planlarını koordine etmeye, tasarlamaya ve uygulamaya icbar etmek; ve   

 COVID-19’a ilişkin endişeleri, prosedürlerin nasıl uygulanmakta olduğunu, çalışma 

arkadaşlarının ve diğer personelin sağlığı hakkındaki kaygıları bildirmek için projenin şikayet 

mekanizmasını kullanmaya teşvik etmek.  

COVID-19’a ilişkin bütün lüzumlu faaliyetlerle ilgili olarak, DB bir Yapım/İnşaat İşleri Sözleşmelerinde 

Dikkate Alınacak COVID 19 Hususları hakkında İlke Notu hazırlamıştır (bak Ek 8). Doküman Banka 

personeline yapım ve inşaat işleri ve COVID-19 ile ilişkili kilit konuları irdelemede Borçlulara destek 

vermenin yolları üzerine akıl vermek için düşünülmüş olup projenin güncel durumunu 

değerlendirmeyi, yüklenicilerin mevcut sözleşmeler kapsamındaki vecibelerini anlamayı (Kısım 3), 

yüklenicileri uygun örgütsel yapıları yerine koymaya icbar etmeyi (Kısım 4) ve COVID-19’un farklı 

yönlerine hitap etmek için planlar ve prosedürler oluşturmayı (Kısım 5) tavsiye etmektedir. 

Yükleniciler tarafından üstlenilecek olan en önemli hareketler  aşağıdadır: 

 Personeli COVID-19 işaretleri ve semptomları, nasıl yayıldığı, kendilerini (düzenli el yıkama ve 

sosyal mesafeyi sağlamak dahil) nasıl koruyacakları ve kendileri veya başka insanlarda 

semptomlar varsa ne yapılması gerektiği hakkında eğitmek;  

 Görüntülerin ve yerel dilde metinlerin bulunduğu posterleri ve tabelaları iş şantiyesinin 

etrafına yerleştirmek;  

 İş yerinde iyi solunum hijyenini teşvik etmek: solunum hijyenini teşvik eden posterler 

sergilemek ve bunu iş sağlığı ve güvenlik memurlarından kılavuzluk almayı teklif etmek, 

toplantılarda  bilgilendirme yapmak ve bilgileri intranet  vb. üzerinden sağlamak gibi diğer 

iletişim tedbirleri ile birleştirmek; işte burnu akan ve öksüren kişiler için  yüz maskelerinin iş 

yerinizde kullanıma hazır olduğunu  ve bunları hijyenik olarak atmaları için kapalı bidonlar 

bulunduğunu garanti etmek; ve  

 Ofis müştemilatında sabun, tek kullanımlık kağıt havlular ve kapalı çöp kovalarının bulunduğu 

el yıkama tesislerinin bulunduğunu garanti etmek. El yıkama tesislerinin bulunmadığı veya 

yetersiz olduğu yerlerde, bunları düzenlemek için düzenlemeler yapılmalıdır. Alkol tabanlı 

dezenfektan (varsa, 60-95% alkol) da kullanılabilir. 

PUB, Sırasıyla, proje lehtarlarının ve yüklenicilerin bu Notu takip edeceklerini ve PFI’ler tarafından 

gözden geçirilecek ve onaylanacak bir beklenmedik durum planı hazırlayacaklarını temin edecektir. 

Ayrıca, inşaat işlerini içeren alt projeler durumunda, Yüklenici Ek 9’a ekli şablonu kullanarak COVID 

durumu ile ilgili kısa raporlar hazırlamalıdır. Bir şantiyede hastalık patlaması olduğu hususunda Banka 
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ekibinin  proje yönetim protokolleri ile lüzumlu müdahaleleri daha iyi koordine etmek için 

bilgilendirilmesi önemlidir. Bu raporlama Banka ekibinin bilgilendirildiğini ve olay proje seviyesinde 

buna göre yönetildiğini  garanti etmek üzere  ESIRT’ta ‘Ciddi’ bir olay için kılavuzluğu takip edilerek 

yapılmalıdır.  Bir COVID-19 patlamasına dair bir araştırmanın PFI’ler veya Yükleniciler tarafından 

üstlenilmesi gerekmemektedir, ancak PUB, özellikle enfeksiyon oranı iş gücünün 50%’sine 

yaklaşmakta olduğu takdirde, proje şantiyelerinde enfekte olmuş işçilere bakım sağlanması ile ilişkili 

herhangi bir endişe veya sorun hakkında ekiplere bilgi sağlamayı sürdürmelidir.  

6.3.4. Zararlılarla Mücadele Sorunları ve Alınması Gereken Hafifletme 

Tedbirleri 
Proje tarım ilaçları kullanabilir bir faaliyeti doğrudan desteklemeyecekken, daha yoğun tarım ve/veya 

daha yüksek ürün değeri ile ilişkili olarak agrokimyasalların daha fazla kullanımı özendiren bir 

durumun dolaylı etkisi olarak tarım ilaçlarının kullanımı tarımı geliştirme faaliyetlerinin  bir sonucu 

olarak artabilir. Bu seraların kullanılması durumunda  veya  “Küçük ölçekli örtü altı yetiştiriciliğinin 

modernizasyonu” ve  ve bitki koruma kimyasallarının (tarım ilaçlarının) kullanıldığı  “Etkin bir enerji 

kaynağı (jeotermal enerji) çevresinde örtü altı yetiştiriciliğinin kümelenmesine ilişkin pilot model” 

hakkındaki Bileşen 3 ve çeşitli kimyasalların, akarisitler dahil, kullanımını gerektirebilen “Bileşen 2 – 

Hastalıkların etkin şekilde denetlenmesi ve kontrolü için hayvan sağlığı kapasitesini güçlendirmek” 

kapsamına ilişkin faaliyetlerin uygulanmasının temin edilmesi durumunda gerçekleşebilir. Bu 

durumlarda, alt proje lehtarları (i) Dünya Bankası tarafından finanse edilen projelerde iyi 

uygulamaların uygulanmasını temin etmeyi, ve (ii) aşırı tarım ilacı kullanımını önlemeyi, ve (iii) 

çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir zararlılarla mücadeleyi teşvik etmeyi hedefleyen Zararlı Yönetimi 

hakkındaki DB ÇSS’leri takip edecektir. Bu bağlamda, ana hedeflere (i) tarım ilacı kullanımının çevresel 

ve sağlık tehlikelerini en aza indirme, (ii) zararlılarla mücadele faaliyetlerinin Entegre Zararlı Yönetimi 

(EZY) yaklaşımını takip ettiğini garanti etme  ve (iii) EZY tabanlı ürün korumasını ve   tarım ilacı 

yönetmeliğini uygulamaya, aynı şekilde  hayvan sağlığında en iyi uygulamada kimyasal kullanımına 

dair ulusal kapasiteyi geliştirme dahildir.  

Önerilen alt-projenin  özellikle sahaya özgü ÇSED’deki ZY sorunlarına hitap etme  ihtiyacı bulunup 

bulunmadığına karar vermek için, faaliyetlerin tipi ve özgünlüğü ve ilgili risk kategorileri 

belirlendiğinde, bütün alt-projeler çevresel elemeye konudur. Bu aşamada,  sera iyileştirmelerine 

veya yapımına ilişkin bütün önerilen faaliyetler  açıkça DB ÇSS’lere tabidir ve zararlı yönetiminin 

takibinin konusu mevcut seranın zararlı yönetimi sistemlerinin, lisanslarının ve ruhsatlarının, EZY 

planlarının veya ulusal yönetmeliklere göre resmi işlemler dahil, vb.nin kontrolü olmalıdır. Genel 

olarak, bu tür ilk değerlendirme ruhsat ve lisansların kontrolünün ötesine geçip alt-projenin 

muhtemelen (dolaylı olarak) tarım ilaçlarının artan kullanımına yol açıp açmadığının  

değerlendirilmesidir. Bu aynı zamanda alt-proje lehtarlarının mevcut zararlı yönetimi uygulamalarının 

(depolama, taşıma/uygulama, kullanılmamış ürünlerin ve ambalajların atılması) bir güvenlik ve 

uygunluk değerlendirmesini ve Entegre Zararlı Yönetimi yaklaşımını uygulayıp uygulamadıklarını 

içerecektir.  

Bu bağlamda, her belirli alt-proje Zararlı Yönetimi hakkında hem Türkiye’deki ilgili politikalar ve 

yönetmeliklerle hem de Dünya Bankası ile tutarlı olmalıdır. Ayrıca, bu tür her alt-projenin 

sorumluluğu formatı buradaki Ek 7’ye ekli  bir Zararlı Yönetim Planı hazırlamak olacaktır. ZYP aynı 

zamanda tespit edilmiş güvensiz uygulamalar durumunda ve/veya alt-proje lehtarları arasında 

herhangi bir EZY  yaklaşımının yokluğunda da hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.  . 

ZYP’nin hedefi ilk olarak lehtarların tarım ilaçları ile ilgili tehlikelerin farkındalığını ve güvenli tarım 

ilaçları kullanımına ait iyi uygulamaları ve  bu bağlamda bütün lüzumlu hafifletme ve takip faaliyetleri 

ele alıp uygulamayı arttırarak Entegre Zararlı Yönetimi (EZY) yaklaşımının benimsenmesini teşvik 



 

99 

etmektir. Bunları dikkate alarak, bütün alt-proje lehtarları çiftliklerinde ZYP hazırlama ve uygulamayı 

resmen üstlenmeye icbar edilecektir.  Ayrıca, bu bağlamda özel gereklerden biri çiftçileri daha güvenli 

uygulamaları ve EZM metotlarını benimsemeleri için teşvik etmek üzere onlara araçlar, seçenekler, 

eğitim ve teknik destek sağlayan dokümanda belirtiyor olacaktır. Bu tür bir taahhüt alt proje 

finansmanı için şart teşkil edecektir. Sırasıyla, PUB ZYP’lerin alt-proje finansmanı kabul edilmeden  ve 

çevresel denetim ve takip yapmadan önce  hazırlandığını garanti edecektir. Takip faaliyetleri takibin 

eğitimin ve sağlanan gerekli teknik desteğin kararlılığına veya  etkililiğine uygunluğunu içerecektir. 

6.3.4.1. Entegre Zararlılarla Mücadele İlkeleri16  
Zararlı yönetiminin ana amacı ürünlerin üretimini negatif olarak etkileyebilecek zararlılar ve 

hastalıklarla seviyeleri ekonomik olarak zarar verici bir eşiğin altında kalacak şekilde mücadele 

etmektir. Tarım ilaçları insanların maruz kalmasını ve sağlık tehlikelerini azaltmak, saha dışı arazi veya  

su ortamlarına göçlerini önlemek ve yararlı türlerin yok olması ve tarım ilaçlarına direnç gelişmesi gibi 

ekolojik etkileri önlemek için yönetilmelidir. Önemli bir strateji Entegre Zararlı Yönetim Planı (ZYP) 

hazırlanması ve uygulanması vasıtasıyla Entegre Zararlı Yönetimi (EZY) kullanımını teşvik etmek ve 

kolaylaştırmaktır. 

Entegre Zararlı Yönetimi (EZY) en düşük çevresel kirlilik ile etkili ve ekonomik olarak etkin zararlılarla 

mücadeleyi elde etmek için kimyasal ve kimyasal olmayan kontrol tekniklerinin makul kullanımını 

içermektedir. EZY bu nedenle:  

 Mekanik ve Fiziki Kontrol;  

 Kültürel Kontrol;  

 Biyolojik Kontrol, ve  

 Rasyonel Kimyasal Kontrol kullanımını içerebilir.  

EZY verili bir durumdaki zararlıları önlemek veya bastırmak için çoklu tekniklerin kullanımıdır. EZY’nin  

kimyasal olmayan stratejilerin kullanımına vurgu yapmasına rağmen, kimyasal kontrol diğer 

metotlarla  bağlantılı olarak kullanılan bir seçenek olabilir. Entegre zararlılarla mücadele stratejileri 

kontrol ihtiyacını tesis etmek ve mücadele çabalarının etkililiğini takip etmek  için gözleme dayanır. 

Dünya Bankası Grubu Çevresel, Sağlık, ve Güvenlik İlkelerinde Entegre Zararlı Yönetimi Stratejisini 

tasarlarken ve uygularken aşağıda verilen aşamaların dikkate alınması gerektiğini ve son bir seçenek 

olarak sentetik kimyasal tarım ilaçlarının kullanımı ile alternatif zararlı yönetimi stratejilerinin tercih 

edilmesini  belirtmektedir. Zorunlu bir ilk adım olarak, zararlı yönetimi kararlarını verenlere 

zararlıların tespiti ve yararlı türler (örn. doğal düşmanları), yabani otların tespiti, ve hangi zararlıların 

bulunduğunu ve ekonomik kontrol eşiğine (ekonomik olarak belirgin zararlara neden olmaya 

başladıkları yoğunluk) ulaşıp ulaşmadıklarını değerlendirmek için sahada iz sürme metotları hakkında 

eğitim verilmesi sağlanmalıdır). 

6.3.4.2. Tarım İlaçları Uygulamasının Alternatifleri  
Yapılabilir olduğu yerde, tarım ilaçlarının aşağıdaki diğer  alternatifleri  dikkate alınmalıdır:  

 Toprak ekosisteminde zararlıların ve yabani otların varlığını azaltmak için ürünlere dönüşüm 

uygulayın; 

 Zararlılara dirençli ürün çeşitleri kullanın; 

 Mekanik yabani ot kontrolü ve/veya termal ot sökümü yapın; 

 Zararlılarla biyolojik mücadele yapmak için, böcekler, kuşlar, akarlar ve mikrobik ajanlar gibi 

yararlı organizmaları destekleyin ve kullanın; 

                                                           
16

 Bu kısım Dünya Bankası Grubunun 2007 yılında hazırladığı Çevresel, Sağlık, ve Güvenlik İlkelerini esas almaktadır. 
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 Zararlı avcılarını barındırabilecek yuva sahaları için çalılar ve diğer orijinal bitki örtüsü gibi 

elverişli bir habitat sağlayarak ve geniş spektrumlu tarım ilaçları kullanımından kaçınarak 

zararlıların doğal düşmanlarını koruyun. 

 Alanlarda otlatmak ve bitki örtüsünü kontrol etmek için hayvanları kullanın;  

 Zararlıları öldürmek, yerini değiştirmek veya uzak tutmak için elle yok etme, kapanlar, 

bariyerler, ışık ve ses gibi mekanik mücadele kullanın. 

6.3.4.3. Tarım İlacı Uygulaması  
Eğer tarım ilacı uygulamasına izin verildiyse, kullanıcıların aşağıdaki işlemleri yapmaları tavsiye edilir: 

 Personeli tarım ilaçları kullanmak için eğitin ve personelin uygulanabilir sertifikalar almış veya 

bu tür sertifikaların gerekmediği yerlerde eşdeğer eğitim almış olduğunu garantileyin;  

 İmalatçının maksimum tavsiye edilen dozaj veya tedavi hakkındaki direktiflerini, aynı şekilde, 

etkisini kaybetmeden tarım ilacı uygulamasını azaltılmış oranda kullanma hakkında 

yayınlanmış raporları gözden geçirin ve takip edin ve minimum etkili dozu uygulayın; 

 Rutin “takvim esaslı” uygulamalardan kaçının  ve tarım ilaçlarını sadece saha gözlemleri, hava 

raporu (örn. uygun sıcaklık, düşük rüzgar, vb.) gibi kriterleri esas alarak lazım ve yararlı  

olduğu zaman uygulayın); 

 Yüksek tehlike arz eden tarım ilaçlarının özellikle sertifikasız, eğitimsiz,  veya yetersiz 

teçhizatlı kullanıcılar tarafından kullanılmasını önleyin. Buna: 

 Dünya Sağlık Örgütü, Tavsiye Edilen Tarım İlaçları Sınıflandırması, Tehlike Sınıfları 1a ve 1b 

kapsamına giren tarım ilaçlarından hemen her durumda kaçınılması gerekmekte olup sadece 

hiçbir Pratik alternatif olmadığında ve ürünlerin taşınmasının ve kullanılmasının ulusal 

kanunlar gereğince sağlık ve çevresel maruziyetin takibi ile bağlantılı sertifikalı personel 

tarafından yapıldığı yerlerde kullanılacaktır;  

 Dünya Sağlık Örgütü, Tavsiye Edilen Tarım İlaçları Sınıflandırması, Tehlike Sınıfları II 

kapsamına giren tarım ilaçlarından projeye ev sahipliği yapan ülkede bu kimyasalların 

dağıtımının ve kullanımı hakkında kısıtlamalar olmadığı veya muhtemelen düzgün eğitimi, 

ekipmanı ve bu ürünleri doğru şekilde taşıma, depolama, uygulama ve atma imkanları 

olmayan personelin erişiminde olduğu  takdirde kaçınılmalıdır; 

 Stockholm Konvansiyonu, Ek A ve B’de listesi  verilen tarım ilaçlarını, konvansiyonda not 

edilen koşullar altında veya uluslararası yasaklara tabi olan veya yürürlükten kalkanlar 

dışında, kullanmaktan kaçının; 

 Sadece lisans altında ve uygun makamın tescili ve onayı  ile  ve Gıda ve Tarım Örgütünün 

(GTÖ) Tarım İlaçlarının Dağıtımı ve Kullanımı hakkındaki Uluslararası Davranış Kuralları 

gereğince imal edilmiş tarım ilaçlarını kullanın; 

 Sadece GTÖ’nün Tarım İlaçları için Revize Edilmiş İyi Etiketleme Uygulaması gibi uluslararası 

standartlar ve normlar gereğince etiketlenmiş tarım ilaçlarını kullanın; 

 Sadece bir EZY programında belirtildiği şekilde ve kontrollü koşullar altında kasıtsız 

sürüklenme veya akmayı azaltmak için tasarlanmış uygulama teknolojilerini ve uygulamaları 

seçin; 

 Tarım ilaçlarını uygulama ekipmanına imalatçının tavsiyesi uyarınca bakım ve ayarlama yapın. 

Kullanımda bulunduğu ülkede tescilli uygulama ekipmanını kullanın; 

 Su kaynaklarını korumaya yardımcı olmak üzere su kaynakları, nehirler, akarsular, göletler, 

gölleri ve hendekler boyunca işlem görmemiş tampon bölgeler veya şeritler tesis edin; 

 Yerel çevresel sorunlar ve tehditlerle bağlantılı tarım ilaçlarının kullanımından kaçının. 
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6.3.4.4. Tarım İlaçlarının Taşınması ve Depolanması 
Tarım ilaçlarının taşınması, karıştırılması ve depolanması sırasında kazara dökülmesi nedeniyle 

toprak, yeraltı suyu veya yüzey suyu kaynaklarının kirlenmesi, aşağıda yer alantehlikeli maddelerin 

depolanması ve taşınması tavsiyeleri takip edilerek önlenmelidir.  

 Tarım ilaçlarını  orijinal ambalajlarında, yalnızca bu işe ayrılmış, kuru, serin, don tehlikesi 

bulunmayan, ve iyi havalandırılmış, kilitlenebilir ve işaretlerle uygun şekildetanımlanmış , 

sadece yetkililerin girebileceği bir yerde depolayın. Bu yerde hiçbir insan veya hayvan gıdası 

depolanamaz. Depo odası aynı zamanda yayılımı önleyicitedbirlerle tasarlanmalı  ve toprak ve 

su kaynaklarının kirlenmesi potansiyeli dikkate alınarak konuşlandırılmalıdır; 

 Tarım ilaçlarının karıştırılması ve taşınması, eğitimli personel tarafından havalandırılmış ve iyi 

aydınlatılmış alanlarda, bu amaçlar için tasarlanmış ve  tahsis edilmişkonteynerler 

kullanılarakgerçekleştirilmelidir.. 

 Konteynerler başka herhangi bir amaçla (örn. içme suyu) kullanılmamalıdır. Kirlenmiş 

konteynerler tehlikeli atık olarak işlem görmeli ve özel olarak belirlenmiş tehlikeli atık 

sahalarına atılmalıdır. İdeal olarak, tarım ilaçları ile kirlenmiş konteynerlerin atılması GTÖ 

kılavuzları ve imalatçıların direktifleri ile tutarlı biçimde yapılmalıdır; 

 İhtiyaçtan daha fazla tarım ilacı almayın ve depolamayın ve stoğu tarım ilaçlarının süresi 

geçmeyecek şekilde “ilk giren ilk çıkar” ilkesini kullanarak rotasyon yapın. Ek olarak, süresi 

geçmiş tarım ilaçlarının kullanımından her koşulda kaçınılmalıdır; bütün süresi geçmiş 

stokların bulundurulması, depolanması ve sonunda yok edilmesine ait tedbirleri içeren bir 

yönetim planı GTÖ kılavuzları uyarınca  ve Stockholm, Rotterdam ve Basel Konvansiyonları 

kapsamındaki ülke taahhütleri ile tutarlı olarak hazırlanmalıdır. 

 Ekipman temizliğinden alınan durulama suyunu yeniden kullanım için toplayın ((özdeş tarım 

ilaçlarının uygulama için kullanılan konsantrasyonlara seyreltilmesi gibi); 

 Tarım ilacı uygulaması sırasında giyilen koruyucu elbiselerin temizlenmesini veya çevreye 

sorumlu biçimde atılmasını sağlayın; 

 Tarım ilacı kullanımının ve etkililiğinin kayıtlarınıtutun. 

6.3.4.5. Zararlı Yönetim Planı 
Zararlı Yönetim Planının  içeriği bütün faaliyetlere ve çalışan bireylere uygulanmalıdır. Aynı zamanda 

tarım ilaçları kullanılmadan önce kimyasal olmayan mücadele çabalarının maksimum ölçüde 

kullanılacağının altı çizilmelidir. 

Zararlı Yönetim Planı içinde zararlı yönetiminin tanımlandığı ve yerine getirildiği bir çerçeve olmalıdır. 

Plan sağlık ve çevre güvenliği, zararlı tespiti, ve zararlılarla mücadelenin yanı sıratarım ilacı 

depolaması, taşınması, kullanımı ve atılmasını içeren program unsurlarını da tespit etmelidir. Yönetim 

Planı tarım ilaçlarına bel bağlamayı azaltacak, çevrenin korunmasını arttıracak ve entegre zararlı 

yönetimi  tekniklerini en üste çıkaracak bir araç olarak kullanılmalıdır. 

Zararlı Yönetim Planı zararlı yönetim gereklerini içerecek, gözlem yapma ve mücadele için gerekli 

kaynakların ana hatlarını verecek, ve idari, güvenlik ve çevre gereklerinitanımlayacaktır.. Plan etkili bir 

zararlı yönetim programını/faaliyetini çalıştırmak ve sürdürmek için kılavuzluk sağlamalıdır. Planda 

dikkate alınan zararlılar, yabani otlar ve diğer istenmeyen bitkiler, sürünen böcekler, ve diğer 

omurgalı zararlılar olabilir. Mücadele olmadan, bu zararlılar bitkilerin ölmesine neden olmaktadır. 

Plana bağlı kalmak, etkili, ekonomik ve çevresel olarak kabul edilebilir zararlı yönetimini sağlayacak ve 

geçerli kanun ve yönetmeliklere uygunluğusürdürecektir. ZY yararlanacak çiftçilere onları daha 

güvenli uygulamalar ve EZY metotları benimsemeye teşvik edecek araç, seçenek, eğitim ve teknik 
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desteği sağlamada güçlü bir odağa sahip olmalı ve – bütün bu konular ZYP’ye açıkça dahil edilmelidir. 

Bir Zararlı Yönetim Planının tavsiye edilen yapısı Ek 7’de sunulmuştur.  

6.3.4.6. Akarisitlerin güvenli uygulamasının temin edilmesi.  
Kenelerin ve diğer ektoparazitlerin etkilerini azaltmak için, çiftçiler rutin olarak daldırma, püskürtme, 

nokta uygulama veya elle pansuman ile uygulanan Akarisitleri kullanmaktadırlar. Daldırma kenelerle 

mücadele için Akarisitlerle hayvanların çok etkili bir tedavi metodunu sağlamaktadır. Bununla birlikte, 

bu  metodun dezavantajı ilk yapım maliyeti ve Akarisit maliyetidir,  bu da bu metodu küçük ölçekli 

büyükbaş hayvancılık işletmeciliği için çekici yapmamaktadır. Metot hayvanları içinde bir kimyasal 

solüsyonu bulunan bir daldırma varilinin içine batırmayı içermektedir.  

Kene ile mücadelenin püskürtme metodu daldırma kadar etkin değildir. Yöntem hayvanlara sıvı 

Akarisitin sprey ile  uygulanmasını içermektedir. Püskürtme ekipmanı portatif olup uygulama için 

sadece küçük miktarlarda Akarisit karıştırılmasını gerektirmektedir. Akarisitin hayvanın gövdesinin 

bütün bölümlerine iyice uygulanamayabileceğinden dolayı daldırma metodu ile uygulamadan daha az 

etkindir. Yukarıda zikredilen 2 metot,daldırma ve püskürtme, kulağın iç kısımlarında, kuyruğun alt 

tarafında, kuyruğun püskülünde ve büyük memeli ineklerde meme başı ile bacaklar arasındaki 

alanlarda yer alan kenelerin Akarisite maruz kalmalarını engelleyecek,  böylece 

işlemdenkurtulabileceklerdir.  

Akarisitin bu alanlara elle uygulanma süreci elle pansuman veya nokta tedavi terimi ile anılmaktadır. 

Bur metodun avantajı maliyet bakımından daha etkili ve ekonomik olmasıdır, çünkü nokta tedavi 

bütün  hayvan yerine sadece seçili alanlarla kısıtlıdır. Dezavantajı isesürecinin zaman alıcı ve zahmetli 

olmasıdır.  

Akarisitlerin ve antiparazitlerin uygun olmayan taşınmasını azaltmak ve tavsiye edilen dozlarda 

kullanımını artırmakiçin, proje alanındaki parazit ilaçları Türkçe talimatlarla birlikte hayvan  ebadını ve 

buna karşılık gelen işlem için gerekli ilaç miktarını ve kullanımını şekil ve sembollerle gösteren 

etiketlerle uygun konteynerlerde  tutulmalıdır. Aynı zamanda, yaygın parazit ilaçlarının kullanımını 

azaltmak için, biyolojik ve entegre parazit yönetim metotları teşvik edilmeli ve  kırsal çiftçilere 

öğretilmelidir.  Ayrıca, tarım kimyasallarının ithalatını, dağıtımını ve pazarlamasını düzenlemek için 

devletin sıkı politikaları ve çabaları da gereklidir.  

6.3.5. Etkin hastalık gözetimi ve kontrolü ve gübre yönetimi için hayvan sağlığı 

kapasitesini geliştirmeye yönelik spesifik azaltma tedbirleri 
Biyogüvenliği ve atık yönetimini temin etme ve hayvan hastalıklarının kasıtsız yayılmasını önleme. 

Proje kurulacak veteriner laboratuvarı ve veteriner istasyonlarına ait zorunlu ekipman, sarf 

malzemeleri ve reaktifler, personel eğitimi ve teknik yardımı finanse edecektir. Eğitim faaliyetlerinin 

odak noktası, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından geliştirilen “Araştırma Laboratuvarlarının 

Güvenliğinde Uluslararası En İyi Uygulamalar” üzerine laboratuvar altyapısı ve ekipmanlarına yönelik 

eğitim ve iyileştirmeleri temel alarak laboratuvar atık yönetimi olacaktır (bkz. Ek 10). Veteriner 

laboratuvarının ve istasyonlarının iyileştirmetasarımları atıkların ve kontaminemalzemelerin güvenli 

olarak atılmasına dair tesisleri içerecektir. Laboratuvar ve istasyonların rehabilitasyonu ile ilişkili 

yapım ve yenileştirme işleri ÇSYP Kontrol Listesinde belirtilen bütün azaltmatedbirlerinin uygulanması 

sağlanarak yukarıda belirtildiği gibi yürütülecektir. ÇSYP Kontrol Listesi yapım/rehabilitasyon 

sözleşmelerinin parçası olarak dahil edilecektir. Ek olarak, iyileştirilmişlaboratuvar tesislerinde 

üretilen atık uluslararası iyi uygulama ile tutarlı mevcut ulusal kılavuzlar kullanılarak yönetilecektir. 

Karkas. Bulaşıcıhastalık ve kokunun yanı sıra , vektör oluşumunu önlemek için, karkasın yönetimive 

hızla bertarafı içindoğru tedbirlerin alınması gerekmektedir. İşletmeci  doğru yönetim ve atma 
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sistemini uygulamalı ve karkası hayvan yemi olarak değerlendirmemelidir. Doğru hayvan bakımı ve 

hastalıktan koruyucu tedbirler alarak ölüm oranını azaltma tavsiye edilmektedir. Hastalıktan ölen 

hayvanlar zamanında bertaraf edilecek,gelişigüzel atılmasına, satılmasına veya yem olarak 

kullanılmasına izin verilmeyecektir.. Karkas toplanırken, uygundepolama yapılmalı, gerekirse, 

bozulmayıönlemek için soğutmauygulanmalıdır. Karkasın sahada gömülmesi uygundur. Dolgu sahası, 

yerine bakılmaksızın, hafriyat ekipmanı için erişilebilir olmalıdır. Toprak stabilitesi ve düşük 

sızdırmazlığa sahip  alan gömülü çürümüş maddeler veya filtre edilmiş maddelerden çıkan kokunun 

neden olduğu kirlenmeyi önlemek için evlerden ve su kaynaklarından ayrılmak üzere yeterince güçlü 

yalıtım tabakası ile teçhiz edilmelidir.  

Hayvan atığı. Besi hayvanı dışkısı toplama sistemi: oluklu olarak tasarlanan zemin için, besi 

hayvanının dışkısı itilerek yeraltındaki depolama bölgesine düşmelidir. Oluksuz olarak tasarlanan 

zemin için, zemini kazıyıp silmek ve suyla yıkamak lazımdır. Çiftlik arazisinde gübre olarak kullanılan 

besi hayvanı dışkısı için, tehlikeli kimyasal ve biyolojik unsurlar içerdiğinden önceden potansiyel 

etkinin  dikkatli bir analizini yapmak gereklidir. Dışkıyı gübre olarak kullanmadan önce bir ölçüye 

kadar bazı arıtma ve hazırlıklarınyanı sıra, doğru uygulama oranı gerekebilir. 

Besi  hayvanının dışkısının yüzey suyunu ve havayı kirletmesini mümkün olduğu kadar azaltmak için, 

hayvanın farklı üretim ve büyüme aşamasındaki besin gereksinimine göre uygun yemleri seçmek 

tavsiye edilir; protein ve amino asit oranı düşük yemleri seçin; emilebilirliği arttırmak ve yem 

tüketimini azaltmak için yemleri öğüterek hayvanının randımanını arttırırken daha az besi hayvanı 

dışkısı üretilecektir ; hayvanın sağlıklı büyümesi için gerekli miktarı aşmayan bakır ve çinko gibi katkı 

içerikli yüksek kalitede ve kirli olmayan (örneğin, tarım ilacı içeriği ve dioksin bilinmelidir veya 

standart gereksinimi aşmamalıdır) yemleri seçin. Katı atıkları (altlık malzemesi ve dışkı gibi) düzenli 

olarak toplamak  ve atıkları gece boyubırakmaktan kaçınmak gerekmektedir. Depolama sistemine 

yağmur girişini azaltmak için, kuru hayvan dışkısı veya çiftlikten çıkan çöp, üstü kapalı veya tavanı 

olan bir yerde depolanmalıdır. 

Ek olarak, aşağıdaki yönetim teknikleri besi hayvanı faaliyetlerinden kaynaklanansu akışının etkilerini 

dahada azaltmak için tavsiye edilmektedir: sulama cihazlarının taşmasını önleyerek ve ayarlanmış, 

bakımı yapılmış, kendiliğinden sulama yapan cihazlar kullanarak su kullanımını ve hayvan sulamasında 

dökülenleri azaltın; tortuları yakalamak için bitkisel kaynaklı filtreler monte edin; temiz akışı atık 

içeren alanların etrafına yönlendirmek için yüzey suyu derivasyonları monte edin. 

Çevresel kirliliğin önlenmesi ve etkingübre yönetimi. Uygun gübre yönetimi hayvan gübrelerinin 

çevresel olarak sürdürülebilir bir biçimdeelde edilmesi, depolanması, işlenmesi ve kullanılmasıdır. 

Gübre çeşitli bekletmetesislerinde muhafaza edilebilir. Hayvan gübresi (aynı zamanda hayvan atığı 

olarak ta anılabilir) sıvı, bulamaç veya katı formda bulunabilir. Su kirliliğine veya kabul edilemez kadar 

yüksek seviyelerde besin zenginleşmesine neden  olmadan toprağı zenginleştiren miktarlarda 

tarlalara dağıtılarak kullanılabilir. Gübre yönetimi besin yönetiminin bir parçasıdır. Hayvan atığı 

yönetiminin kilit faktörlerinden biri devlet ve yerel düzenleyici kurum tarafından tavsiye edilen  süre 

boyunca üretilen atığı depolayabilen bir veya daha fazla depolama yapısının tasarımıdır (göletler, 

tanklar, ve/veya kuru istifler). Ayrıca kuru besi hayvanı dışkısının nem içeriğini (örn. üzerine kuru hava 

üfleyerek veya gübre çukurları içinden havalandırma havası ileterek) daha fazla düşürmek ve 

depolanmış gübrenin yüzey alanını en aza indirmek te lazımdır. 

Özellikle yıkandıkları su çukurlarında, gübre, çamur ve otlayan hayvanlarla ilişkili bütün kirlilik 

risklerini irdelemek üzere, başlıca tekil  bileşenleri aşağıda olan yaklaşımları uygulamak zorunludur:  

 yerin çevresindeki kirli suyu en aza indirme; 

 daha iyi besin kullanımı; 
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 gübre ve çamur için risk değerlendirilmesi;  

 su  kenarlarının yönetilmesi. 

 evler veya resmi binalar yakınına yayılmasından kaçınma; 

 rüzgar yönü kamu/konut alanlarından ve korumadeğerleri için belirlenen alanlardan 

uzaktayken, besi hayvanı çamurlarını ve gübrelerini dökmek; 

 mümkün olduğu yerlerde, karanlık saatlerde dökülmesini önleme. 

 çiftlik gübresi yığınını: 

 herhangi bir temiz yüzey suyundan veya tarla drenajından veya su yolundan en az 10m 

uzakta ve herhangi bir kaynak, kuyu veya sondaj deliğinden en az 10m uzakta; ve  

 konutlardan mümkün olduğu kadar uzağa koyun 

 besi hayvanı gübrelerini sadece tarla ve hava koşulları su kirliliğini önlemek için uygun 

olduğunda dökün. 

Kirlilik riski, toplama, depolama, taşıma ve araziye uygulama dahil, besi hayvanı çamurunu ve 

gübrelerini kullanmanın bütün aşamalarında meydana gelebilir. Toplanması, depolanması ve araziye 

uygulanması gereken malzeme miktarı her zaman en aza indirilmelidir. Kirlenmenin meydana gelme 

riski genellikle katı esaslı sistemlere göre sıvı sistemlerle daha yüksektir. Sürünün erişimi bulunan üstü 

açık yerleri en aza indirin veya alternatif olarak, uygun olduğu durumlardaburaların üzerini kapatın. 

Kirlenmemiş suyu kirli sudan ayırmak ve kullanma sistemine girmesini önlemek her zaman gereklidir.  

Bir çok çiftlikte yollardan ve avlulardan  akan suların yerel su yollarına deşarj olmasını sağlamak için 

mevcut olan drenaj sistemleri vardır. Bu drenaj mil, kimyasallar, Dışkı Gösterge Organizmaları 

(DGO’lar) ve diğer maddeleri taşıyabilir ve böylelikle bir kirlenme riskine neden olabilir. 

Halihazırdatoplanmamış drenajla baş etmek ve kirlenme risklerini en aza indirmek için  uygun 

konuşlandırılmış ve tasarlanmış göletlerden yararlanmak mümkün olabilir. Çiftçiler (aynı zamanda 

Çiftlik Atığı Yönetim Planları olarak da bilinen) bir Gübre Yönetim Planı hazırlamalıdırr. İlgili (görevli) 

kurumlardan profesyonel tavsiye alınmalıdır. Ayrıca takip edilebilecek başka azaltmatedbirleri de 

mevcuttur17. 

İyi  gübre yönetimi alanında kapasite inşası ve bilgi birikiminin arttırılması için proje eğitim 

faaliyetlerinin uygulanması, uygun ve ileri besleme uygulamaları, EZY yaklaşımlarının uygulanması, 

vb. de otlakların durumuüzerinde olumlu çevresel etkileri -sağlayabilir. Mevcut otlakları potansiyel 

olarak  olumlu veya olumsuz etkileyebilecek çevresel değerlendirmeler kuru ot üretimi veya hayvan 

yetiştirme veya diğer  alanlarda önerilen alt projeler için yapılacak ve ÇSD raporunun bir parçası 

olarak hafifletme tedbirleri ile birlikte sahaya özgü çevresel ve sosyal yönetim planı oluşturulacaktır. 

Proje etkili ÇSD’lerin yapılmasını, ÇSYP’lerin doğru şekilde uygulanmasını ve takip sistemlerinin 

devreye sokulmasını temin etmek için mevcut kurumsal kapasiteleri güçlendirmek üzere ek TA 

faaliyetlerini destekleyecektir. İlgili tarafların özel ÇSYP’nin uygulanmasında sorumlulukları bulunacak 

ve görevlendirilmiş kurumlar (kişiler) düzenli olarak ilgili takibi yapacaklardır s. 

6.3.6. Biyoçeşitliliğin korunmasını sağlamak 
 

Genel olarak, Bileşen 2 ve Bileşen 3 kapsamında önerildiği üzere doğal habitatlar ve onları 

destekleyen flora ve fauna kaynakları üzerinde riskler ve etkiler  üretebilecek elektrik iletim hatlarının 

yapımı, bir Veteriner Tıbbi Kontrol Merkezinin ve gübre-enerji-biyogübre tesisinin yapımı dahil, 

jeotermal enerjiye erişim sağlamak ve yeni seralar inşa etmek için önerilen bir dizi inşaat işi finanse 

edileceğinden  Biyoçeşitliliğin Korunması ve Yaşayan Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi  

                                                           
17

 http://www.gov.scot/Publications/2005/03/20613/51370 
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hakkındaki DB ÇSS6 ile ilişkilidir.  Aynı zamanda bir biyoçeşitlilik değerlendirmesini içeren fizibilite 

etütleri esas alınarak bu riskleri önlemeye veya hafifletmeye karar verilmiş olup yeni inşaatlar için 

kritik habitatlar dışında yer alan sahalar seçilecek, yanı sıra, bu inşaatların diğer doğal habitatlarda 

konumlandırılmasından da kaçınılacaktır.Buna göre, ilişkili jeotermal altyapı geliştirme faaliyetlerinin 

veya yeni seraların ilk çevresel taramasısırasında veya Veteriner Merkezi veya biyogübre yapımı için 

saha seçimi sırasında, bu kritik veya doğal habitatlar içinde veya yakınında konumlanan veya belirgin 

biyoçeşitlilik etkileri bulunan  yatırımlar finansman dışında tutulacaktır. Ayrıca, bu yatırımlara ait 

bütün sahaya özgü ÇSED ve ÇSYP’ler bir saha biyoçeşitlilik değerlendirmesi ve, gerektiğinde, ilgili 

hafifletme ve takip faaliyetlerini içerecektir. Elektrik iletim hatlarının yapımı kuş çarpmasına neden 

olabileceğinden ÇSYÇ bu bağlamdaki ana gerekleri sağlayan özel bir kuş araştırmasına gerek 

duymaktadır – bkz. bir sonraki kısım. 

6.3.7. Kanatlılara ilişkin risk değerlendirmesi ile ilgili gereklilikler 
Yukarıda belirtildiği gibi, çiftçilere jeotermal enerji kaynaklarına erişim yaratırken elektrik iletim 

hatlarının yapımı gerekebilir. Bu hatlar, özellikle havai iletim hatları (HİH’ler)  kuş çarpmasına ve 

ölümüne neden olabilir.Buna göre, ÇSED kapsamında HİH’ler için   kanatlılara ilişkin riskleritespit 

etmek için ne yapılabileceği  esas alınarak  sahaya özgü risk değerlendirmesi yürütülmeli ve ilgili kuş 

koruma tedbirlerinin (örn. kuş uçuş saptırıcıları, tüneme/yuva yapma önleyici yapılar vb.) proje 

tasarımına dahil edilmesi önerilmelidir. 

Bu değerlendirmenin kapsamı yapım ve işletme faaliyetleri tarafından proje alanındaki habitatlarını 

potansiyel olarak,  doğrudan veya dolaylı, pozitif veya negatif etkilenebilecek bütün yerel ve göçmen 

kuşların korunması ve konservasyonu için hafifletme tedbirlerini tespit etmektir. Görev HİH yapımına 

ait tasarım aşamasında yerine getirilecektir. 

Bu tür değerlendirmenin özel hedefleri: 

1) Önerilen HİH güzergahına ait kanatlı risk değerlendirmesine dair bilgilerin mevcudiyetinin ve 

niteliğinin, özellikle mevcut bilgilere dayanarak yapılacak çıkarımlarıngüvenilirliğine ilişkin 

olarak analizi  ve değerlendirilmesi; 

2) Yeni birincil tasarım verileri üretilmeden erişilebilir bütün bilgilerin toplanması; 

3) Tespit edilen kuş habitatı sahalarının her birine en  az bir göç mevsimi boyunca saha 

ziyaretleri ve saha gözlemleri yapılması;  

4) Önerilen projedeki HİH koridoru boyunca kanatlı riskine ait ön değerlendirme sağlanması; 

5) Yapım ve iletme aşamaları için proje alanındaki bütün yerel ve göçmen kuşlara ait hafifletme 

tedbirleri sağlanması. 

Yapılan değerlendirmeler esas alınarak, HİH koridoru boyunca kanatlılara ilişkin riskin (örn. kuş 

çarpmaları ve elektrikle öldürme vb.) belirgin kaygıları  (özellikle göç eden veya diğer korunan türler 

üzerindeki kabul edilemez etki riskleri) temsil edip etmediğini, risklerin ne olduğunu ve ne kadar 

şiddetli olduğunu belirtmek  ve işletme aşaması için daha fazla değerlendirme, takip ve yönetim 

programına ihtiyaç olup olmadığını önermek lazımdır. 

6.3.8. Su dengelerini uygulamaya yönelik kriterler  
Sera yapımı ve modernizasyonu, topluluklar, diğer kullanıcılar veya çevre üzerinde potansiyel olarak 

belirgin olumsuz etkileri olacak yüksek su talebi yaratabileceğinden, bütün bu tür alt projelerin 

sahaya özgü ÇSED’leri etki alanındaki mevcut su kullanım durumu ile birlikte kullanılacak su miktarını 

tahmin etmek üzere mevcut ve/veya projenin uygulanmasından sonra potansiyel kullanımın bir 

değerlendirmesini içerecektir. Ayrıca, bu tür bütün projeler (birim üretim başına kullanılan su hacmi 

olarak ölçülen)  özel su kullanımı dahil, su kullanım etkinliğinin iyileştirilmesine dair  imkanları 
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önerecektir. Önerilen yeni seralar ülkenin ilgili bölgesindeki serada su kullanım etkinliği standartları 

ile karşılaştıracaktır. Önerilen seranın su kullanım etkinliğindeki potansiyel aykırılıklar ve diğer su 

kullanıcıları ve özellikle içilebilir su kullanıcıları ile  potansiyel çelişki durumunda, detaylı bir su 

dengesinin oluşturulması, korunması, takip edilmesi ve periyodik olarak raporlanması gerekecektir. 

6.3.9. Tesadüfi buluntular 
Önerilen bazı proje faaliyetleri kazıve toprak işleri, ve özellikle jeotermal enerjiye erişim ve yeni 

seralar inşa etmek için altyapı oluşturma işlerini içerdiğinden bazı arkeolojik eserler bulma tesadüfü 

olabilir.  Bu durumlarda, toprağın taşındığı bütün alt-projeler için sahaya özgü ÇSYP’lere Tesadüfi 

Buluntu Prosedürü dahil edilecektir. Bu prosedürler ve ilkeler Ek 6’da sunulmuş olup proje faaliyetleri 

sırasında rastlanılan ve daha önceden bilinmeyen TB durumunda takip edilecek ve projenin kazı, 

yıkım, toprağın taşınması, taşkın ve/veya fiziki çevrede yapılacak bütün diğer değişiklikleri içeren 

bütün yapım sözleşmelerine dahil edilecektir. 

6.3.10. Arazi İstimlaki 
Alt-bileşenler 2.2, 3.1b, 3.2b ve 3.3b kapsamında yürütülecek yapım faaliyetleri muhtemelen  arazi 

istimlaki gerektirecek ve kaçınılmaz olarak geçici veya kalıcı arazi kullanım kısıtları, irtifak hakları, 

geçim üzerinde  etkileri veya varlıkların ve yapıların araziden kaldırılmasını gerektirecektir. Halkın 

fiziki yer değiştirmesi beklenmemektedir. Arazi istimlaki ihtiyaçlarından ayrı olarak, yürütülecek 

inşaat işlerinin standart, geçici ve sahaya özgü inşaat etkileri olacaktır. 

Hafifletme hiyerarşisinin ilk ilkesi gereğince, bu alt bileşenler kapsamındaki faaliyetlere ait alternatif 

tasarımlar  analiz edilecek ve halkın herhangi bir fiziki/ekonomik yer değiştirmesini önlemek için 

dikkate alınacaktır. Arazi istimlakini/kısıtlamasını veya irtifak haklarının tesis edilmesini önlemeyi 

mümkün kılan herhangi bir alternatif tasarım yoksa, faaliyetler arazi istimlakinin/ kısıtlamasının 

etkisini en aza indirmek veya azaltmak üzere, faaliyetin ayak izi minimumda tutacak ve, eğer söz 

konusu arazi bir tarım arazisi ise, faaliyetler üretim döngüsü dışındaki diğer sürelerde yapılacak 

şekilde planlanacaktır. Aynı zamanda, geçici arazi istimlaki için, işlerin tamamlanmasından sonra 

araziyi eski haline getirmeye dikkat edilecektir. Son olarak, eğer arazi istimlaki veya irtifak hakkı 

kaçınılmazsa, etkilenen kişiler  bu Proje için hazırlanan YYÇ’de düzenlendiği şekilde telafi edilecektir  . 

6.4. Bilgi yayma ve kapasite geliştirme faaliyetlerine yönelik bir programın ana 

hatları 
Yukarıda belirtildiği gibi, potansiyel riskler ve etkiler, kamusal farkındalık yaratmak ve ilgili bütün 

taraflar  için çevre sorunlarının  yönetimi üzerine eğitim sağlamak dahil,  bir dizi tedbir uygulayarak 

doğrudan doğruya hafifletilecektir. Bu bağlamda, proje, kılavuzlar hazırlayıp yayarak ve sektörün 

çevreyle ilişkili konuları ve özellikle aşağıdakiler hakkında demonstrasyon faaliyetleri uygulayarak  bir 

dizi eğitimi destekleyecektir: 

Uzman veterinerlerin sektöre ait çevresel ve sosyal etkilerin yönetilmesi hakkında eğitimi. Bu eğitim 

aşağıdaki konuları içerecektir: proje faaliyetlerine ait çevresel sorunlar; hayvan hastalıklarının 

yayılmasının önlenmesi; mevcut ulusal kılavuzlar gereğince veteriner atık yönetimi; ABD Ulusal Sağlık 

Enstitüleri tarafından oluşturulan “Araştırma Laboratuvarlarının Güvenliğinde Uluslararası En İyi 

Uygulama”; kirlenmiş malzemelerin uygun ve güvenli kullanılması ve depolanması; hayvanların 

sağlığının korunması ve beslenmesi; brusella, tüberküloz, kist hidatik, şarbon, şap, çiçek 

hastalıklarının tedavisi ve önlenmesi, ölü hayvanların karkaslarının uygun şekilde atılması sorunları, 

vb.  Uzman veterinerler iş güvenliği eğitim kursundan geçecektir. 

Iyi gübre yönetimi. Buna kirleticilerin yüzey suyu, yeraltı suyu ve havaya göçünü azaltmak için 

toplama, taşıma, depolama, işleme ve kullanma dahil, hayvan atığı yönetim sistemleri; GTÖ 
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tarafından yayınlanmış olan gibi, atık depolamak  için uygun bir miktar arazinin temini için hektar (ha) 

başına birim hayvan (BH) için besi hayvanı üretimine dair arazi gerekleri hakkındaki uluslararası kabul 

gören kılavuz; besi hayvanları için besleme diyetleri, metan üretimini azaltmaya ve emisyon takibine 

dair tedbirler, diğer kirlenme önleyici tedbirler vb. dahil olacaktır. 

Kuru ot üretiminde Entegre Zararlı Yönetimini teşvik etme. Çiftçiler aşağıdaki konularda eğitilmelidir:  

kimyasal tarım ilaçlarının olumsuz çevresel etkileri ve riskleri; Entegre Zararlı Yönetiminin ilkeleri ve 

alternatif zararlı yönetimi stratejileri; zararlılarla mücadele metotları; EZY yaklaşımları ve iyi yönetim 

uygulamaları; gerekli koruyucu elbiseler kullanılarak planlanmış usullere göre tarım ilaçlarının 

uygulanması; hangi tarım ilaçlarının kullanılabileceği; tarım ilaçlarının uygulanması, taşınması, 

kullanılması, ve depolanması; ÇYP’lerin bir parçası olarak ZYP planlarının uygulanması. İlgili yayınlar, 

kitapçıklar ve talimatlar oluşturulmalı ve ilerideki kullanım için yayınlanmalıdır. Demonstrasyon 

temaları uygulanmalıdır. 

Hayvan sağlığında akarisitlerin güvenli kullanımını temin etme. Çiftçiler aşağıdaki konularda 

eğitilmelidir: akarisitlerin taşınması, uygulanması ve depolanması hakkında ileri teknikler; İSG 

konuları; çevresel riskler ve hafifletme konuları, vb. İlgili yayınlar, kitapçıklar ve talimatlar 

oluşturulmalı ve ilerideki kullanım için yayınlanmalıdır. Demonstrasyon temaları gerekecektir.  

6.5. Genel çevresel ve sosyal risk değerlendirmesi 
Yukarıdaki Kısım 6’da belirtildiği gibi, önerilen proje faaliyetlerin ve ilişkili inşaat işlerinin çoğu iyi 

bilinir ve küçük ölçekliyken , ilişkili çevresel riskler ve etkiler orta ölçekli olacaktır, bazı durumlarda 

(bir biyogaz kurulumu veya bir Veteriner Tıbbi Kontrol Merkezinin  yapımı; büyük seraların  yapımı 

veya jeotermal enerjiye erişim sağlamak için altyapı inşa etme), bunlar önemliolabilir. Böylece, genel 

olarak, projeye ait çevresel risk derecelendirmesi Öneml,olarak kabul edilmektedir.  

Genel olarak, proje daha yüksek verimlilik ve kaynak kullanım etkinliği gibi yeni geçim fırsatlarını 

arttırarak, iklim şoklarına karşı savunmasızlığı azaltmaya ve iklim direncini arttırmaya katkı yaparak, 

daha etkili tarımsal girdi kullanımı nedeniyle SG emisyonlarını ve kirlenmeyi azaltarak  çoklu olumlu 

çevresel çıktılar ve etkiler üretecektir. Bununla birlikte, alt bileşen 3.1 kapsamında (a) “Küçük ölçekli 

sera üretiminin modernizasyonu”, ve (b) “Sera üretimini etkin bir enerji kaynağı (jeotermal enerji) 

çevresinde kümeleme pilot modeli”, yanı sıra, güneş panellerinin kurulumunu destekleyecek alt 

bileşen 3.2 kapsamında önerilen inşaat işlerine ilişkin bir dizi olumsuz risk ve etki yaratabilir. Bu riskler 

ve etkiler hava kalitesini etkileyen toz ve  araç egzozu emisyonu; gürültü ve titreşim; tehlikeli ve 

tehlikesiz atık ve toprak kirliliği üretimi; İSG ile ilgili riskler, artan trafik hacminden ve ağır hizmet 

araçlarının hareketinden doğan trafik ve yolla ilişkili riskler; ilişkili toplum sağlığı ve güvenliği (TSG); ve 

seralardaki zararlı yönetimi ile ilişkili sağlık riskleri; ve COVID-19’u yayma riskleri. Gübre yönetimi 

faaliyetlerini iyileştirme, yanı sıra, gübre-enerji-biyogübre tesisi düzenlemeye dair yapım ve ekipmanı 

destekleyecek alt bileşen 3.3 kapsamında, proje ek olarak gübre yönetimi, teknik güvenlik sorunları, 

SG emisyonları nedeniyle patojenlere ve vektörlere maruziyet üretebilir. Kritik  yapım işi ve ekipman 

ihtiyaçları, biyogüvenlik, ve biyogüvenlik eğitimlerine ve merkezi bir Veteriner Tıbbi Kontrol 

Merkezinin tesis edilememesine  yatırım yaparak veteriner laboratuvarlarının biyogüvenliğini 

arttırmak için kurumların altyapısında yapılan yükseltmelerle birlikte   “ etkili hastalık gözetimi ve 

kontrolü için hayvan sağlığı kapasitesini arttırma” hedefi ile  Bileşen 2 kapsamında önerilen faaliyetler 

de ek olarak bir  dizi biyogüvenlik riski üretecektir. Jeotermal enerjiye erişmek için altyapı inşa 

ederken veya yeni seraların yapımını desteklerken flora ve fauna habitatlarını destekleyen doğal 

habitatlar üzerinde bazı etkiler olabilir.  Projenin önemli bir riski aynı zamanda  müşterinin Bankanın 

finanse ettiği projeler  ve ÇSÇ ve çevresel ve sosyal standart (ÇSS) gerekleri hakkındaki sınırlı tecrübesi 

nedeniyle olabilir. Ayrıca, projeyi uygulayacak kuruluşlar henüz oluşturulmamış olup Ç&S personeli 

tutulacaktır, böylece, potansiyel çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri yönetmek için kapasite 
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geliştirme gerekli olacaktır. Bu bağlamda PKB, PU’lar ve diğer ilgili taraflara ait özel tedbirler ÇSYÇ 

dokümanında belirtilmektedir. 

Sosyal risk de Orta olarak değerlendirilmektedir, çünkü finanse edilecek proje faaliyetlerinin 

çoğunluğu kapasite geliştirme ve bilgi yayma faaliyetleri, çağdaş BT ekipmanını satın alma  ve deneme 

ile birlikte, teknik destekten oluşmuş olup sadece sınırlı ölçüde yatırım faaliyetleridir (jeotermal 

enerjiye erişim kazanmak için altyapı inşası ve bunun sonucunda yeni seralar inşa etme). Alt-bileşen 

3.1a kapsamında yürütülecek faaliyetler aileler tarafından işletilen küçük seraların modernizasyonunu 

ve rehabilitasyonunu içerecek olup ne yeni yerlerde ne de mevcut yerlerde yeni seraların yapımını 

finanse edecektir. Bununla birlikte, birim alan başına çiftlik karlılıklarını, kaynak kullanımı etkinliklerini 

ve iklim dirençlerini  iyileştirmek üzere mevcut geleneksel sera altyapılarını iyileştirmeleri için altyapı 

yatırımlarını ve teknik destek faaliyetlerini eş finanse edecek karşılık yardımlar alma vasıtasıyla küçük 

çiftçileri destekleyecektir. Diğer yandan, Alt-bileşen 3.1.b  kapsamında yürütülecek faaliyetler seraları 

modernize etmek veya yeni seralar inşa etmek üzere özel sektöre daha güvenilir ve temiz enerji elde 

etmek için fırsatlar yaratacak jeotermal enerjiye erişim kazanmak için temel altyapıyı inşa etme 

finansmanını amaçlamaktadır. (Proje hazırlığı sırasında tartışılacak olan) seçme/uygunluk kriterlerinin 

sera yapımı için tespit edilecek alanlara ait arazi istimlakini önlemeyi amaçlıyor olmalarına rağmen, 

temel altyapının tesisi için yürütülecek yapım faaliyetleri (kuyu delme; pompa istasyonları, jeotermal 

enerji iletim boru hatları; elektrik şebekesi ve yedek güç hatları, su ikmal ve pis su şebekesi; BT 

altyapısı, vb.) muhtemelen arazi istimlakına gerek duyacak ve kaçınılmaz olarak geçici veya kalıcı arazi 

kullanım kısıtlarını, irtifak haklarını, geçim üzerinde etkileri veya araziden varlıkları ve yapıları 

kaldırmayı beraberinde getirecektir. Halkın fiziki yer değiştirmesi beklenmemektedir. Arazi istimlak 

ihtiyaçlarından ayrı olarak, yürütülecek inşaat işlerinin standart, geçici ve sahaya özgü yapım etkileri 

olacaktır. Alt-bileşenler 3.2., 3.3 ve 3.4 kapsamında yürütülecek faaliyetlerin çoğunluğu  kapasitelerin 

geliştirmeleri için geniş paydaş yelpazesine teknik yardım sağlanmasına ve aynı zamanda  gereken 

yazılım, donanım, ekipman, teknik uzmanlık (tasarlama ve rehberlik desteği) edinimine ve dijital 

çözümlerin sahada geçerlik kazanmasına odaklanacaktır  . Sosyal riskler ve etkiler iş ve çalışma 

koşulları, iş sağlık ve güvenliği (İSG), toplum sağlığı ve güvenliği (Covid-19 enfeksiyonunun yayılma 

riskleri dahil) ile ilişkilidir. Türkiye iyi bir İSG kanuni çerçevesine sahiptir, ancak uygulama zayıf olup 

projenin uygulanması sırasında potansiyel sorunların çıkabilmesi riski bulunmaktadır. Projenin 

(çiftçiler, kadınlar, daha yoksullar ve genç/yaşlı çiftçiler Vb. gibi) savunmasız gruplar üzerinde olumsuz 

etkileri olması beklenmemektedir ve onları Proje için hazırlanacak olan detaylı paydaş programını ve 

paydaş katılım araçlarını içerecek olan PKP ile aynı doğrultuda projenin uygulanmasında aktif olarak 

işe alacaktır. TOB Paydaş Katılım Planı (PKP), Yeniden Yerleştirme Çerçevesi (YYÇ) ve İş Gücü Yönetim 

Prosedürlerinin (İYP) hazırlanması ve uygulanması dahil, ÇSÇ standartlarında sınırlı tecrübeye sahiptir 

. PUB’ye  hazırlanma sırasında, ÇSÇ enstrümanlarına ait İT’ler dahil, konunun uzmanlarının 

kiralanması dahil, eğitim ve destek sağlanacaktır. PUB’deki çevre ve sosyal personel ÇSYÇ, YYÇ, ve İYP 

ile uygunluğu garanti etmek, yanı sıra, PKP’nin uygulanmasına nezaret etmek için yapım işlerinin 

sürekli takibinden sorumlu olacaktır. 

 

7. Proje Faaliyetlerinin Çevresel ve Sosyal Taraması ve 

Değerlendirilmesi İçin Kurallar ve Prosedürler  
Bu bölümde proje faaliyetlerinin çevresel ve sosyal taraması ve değerlendirilmesi ile ilgili standart 

kurallar ve prosedürler ve sınıflandırma kriterleri sunulmaktadır. Alt projelerin çevresel ve sosyal 

riskleri Şekil 4’te verilmiş olan proje faaliyetlerinin potansiyel riskleri ve etkileri ile orantılı olarak 

değerlendirilecektir.   
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Şekil 4: Proje faaliyetlerinin ÇSD’sine ilişkin akış şeması ve sınıflandırma kriterleri  

 

Şekil 5: Proje faaliyetlerinin ÇSD’sine ilişkin akış şeması ve sınıflandırma kriterleri  
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PaydaĢ  Evet   

 Kapsamın belirlenmesi     

 Katılım     

 ÇSTP 

uygulayın 

ÇSYP kontrol listesi 

hazırlayın  

ÇSED 

hazırlayın 

Gerektiğinde Ģunları 

hazırlayın: 

ĠSG Planı 

  ÇSYP hazırlayın  HaĢere Yönetim 

Planı 

 Her proje için 

Ģunları 

hazırlayın: 

  Yeniden YerleĢim 

Planı 

 ĠĢgücü 

Yönetim 

Prosedürü 

  Biyolojik ÇeĢitlilik 

Yönetim Planı 

 PaydaĢ Katılım 

Planı 

  Tehlikeli Maddeler 

Yönetim Planı vb.  

 Proje süresince risk kategorisini revize edin  

Süreç, Ek 1’de verilmiş olan negatif liste dikkate alınarak projenin tanımlanması ile başlayacaktır. 

Daha sonra, tarama ve kapsam belirleme safhalarında, projenin risk sınıflandırması ve projeye özel 

planlarla birlikte ÇSD yöntemleri belirlenecektir. Süreç aşağıdaki bölümlerde detaylı olarak 

açıklanmaktadır.  

7.1 Tarama 
Alt projenin çevresel ve sosyal değerlendirmesi tarama safhası ile başlar. Alt projenin uygun olmayan 

alt proje türleri listesinin (bkz. Ek-1) bir parçası olmadığı onaylandıktan sonra, proje faaliyetinin 

çevresel ve sosyal risklerinin potansiyel önemi ve seviyesi projenin türü ve doğası hakkındaki 

başlangıç bilgileri, yani teklif edilen konumu, ölçeği ve hassasiyeti temelinde, Ek 2’de verilmiş olan 

tarama kontrol listesi doldurularak tanımlanacaktır. Bu, potansiyel çevresel ve sosyal etkilerin 

türünün ve ölçeğinin tanımlanmasını ve alt projenin hangi risk kategorisine dahil edilmesi gerektiğinin 

belirlenmesini mümkün kılacaktır. Bunun sonrasında, alt proje için gerekli olan çevresel ve sosyal 

değerlendirme (ÇSD) ölçeği ve seviyesi alt projenin türüne ve ölçeğine, konumuna, çevresel ve sosyal 

konuların hassasiyetine ve potansiyel risklerin ve etkilerin doğasına ve büyüklüğüne bağlı olacaktır. 

Alt projeler PKB ile koordinasyon içerisinde PUB’lar tarafından taranacak ve daha sonra tamamlama 

için Dünya Bankasına sunulacaktır. Bu amaçla Dünya Bankası’na sunulmuş olan bilgiler çevresel ve 

sosyal değerlendirme şartları da dahil olmak üzere teklif edilen tarama kategorisini ve kategori 

seçimini doğrulayan bilgilerle birlikte analiz edilecek olan anahtar çevresel ve sosyal konuları 
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içerecektir. Dünya Bankası, gerekli olması halinde yatırımlar öncesinde bir sosyal ve/veya çevresel 

durum tespitinin yapılması da dahil olmak üzere, tarama sürecini incelemek ve tarama sürecine 

sakıncasızlık onayı vermek olanağına sahip olacaktır.  

Alt projelerin türü ve ölçeği. Tarama sürecinin sonucu alt projenin çevresel ve sosyal riskleri 

açısından sınıflandırılmasıdır. “Yüksek Riskli” olduğu düşünülen alt projeler finanse edilmeyecektir. Bir 

“Yüksek Risk” derecelendirmesi genellikle aşağıdaki etkileri ortaya çıkarır (a) yerleşim alanları ve yerel 

topluluklar da dahil olmak üzere insan popülasyonları üzerinde önemli etki (b) sulak alanlar, doğal 

ormanlar, meralar ve diğer “kritik” doğal habitatlar ve ekosistem hizmetleri dahil olmak üzere 

çevresel önem taşıyan alanların değiştirilmesi; (c) havada, suda veya toprakta, nesli tehlikede olan 

türlerde ve “kritik” habitatlarda bozulmaya neden olacak kadar büyük doğrudan kirletici deşarjları; 

(d) sahada ve/veya çevresinde geniş ölçekli fiziksel karışıklıklar; (e) büyük miktarlarda ormanın ve 

toprak altı ve üstü ve su bazlı ekosistemler de dahil olmak üzere diğer önemli doğal habitatların 

sökülmesi, tüketilmesi veya dönüştürülmesi; (f) hidrolojik döngünün ölçülebilir bir şekilde 

değiştirilmesi; (g) Önemsiz miktarların üzerinde tehlikeli maddeler; ve (h) insanların yerinin rızaları 

olmadan değiştirilmesi ve diğer önemli sosyal karışıklıklar. 

Alt proje düşük riskli olarak sınıflandırılmışsa, yani alt projenin sosyal riskleri ve etkileri son derece 

minimal veya ihmal edilebilir nitelikteyse, ÇSYP’ye gerek yoktur, ÇSTP ve ulusal düzenlemeler yeterli 

olacaktır. Bu projede yalnızca Bileşen 1, Alt bileşen 3.2a, Alt bileşen 3.3a, Alt bileşen 3.4 ve Bileşen 4 

düşük riskli olarak sınıflandırılmıştır.  

Türkiye ÇED Sürecinin sonuçları Proje Alanının Etkiye hassasiyet seviyesinin belirlenmesinin yanı sıra 

projenin etki anlamlılığının belirlenmesi için de bir başka kaynaktır. (örneğin doğal habitatların varlığı, 

projelendirilen alanlar, vb.) Tüm potansiyel alt projeler Türkiye Düzenlemelerine uygun bir ÇED 

taramasından geçmiş olmalıdır. Buna ek olarak, teklif edilen alt projeler, alt proje tarama süreci 

öncesinde bir ÇED Olumlu Sertifikasına veya ÇED Gerekli Değildir kararına sahip olmalıdır.   

Konum. Projenin “Yüksek Riskli” olarak derecelendirilmesine karar verirken dikkate alınması gereken 

bazı konumlar vardır: (a) hassas ve değerli ekosistemlerin ve “kritik” habitatların içinde veya 

yakınında olması — ardıç ormanları, sulak araziler, vahşi araziler, hassas topraklar ve nesli tehlikede 

olan nadir ve endemik türlerin özel habitatları; (b) Arkeolojik ve/veya tarihi alanların veya mevcut 

kültürel ve sosyal kurumların yer aldığı alanlar içerisinde veya yakınında; (c) yeniden iskanı gerektiren 

veya potansiyel kirlilik etkisinin ve diğer karışıklıkların toplulukları önemli ölçüde etkileyebileceği 

nüfusu yoğun alanlarda; (d) ağır kalkınma faaliyetlerine konu olan veya doğal kaynakların tahsisi ile 

ilgili anlaşmazlıkların olduğu bölgelerde; su yolları boyunca, akifer yeniden dolum alanlarında veya 

içme suyu temini için kullanılan rezervuar beslenme havzalarında; ve değerli kaynaklar (su ürünleri, 

mineraller, tıbbi bitkiler, birinci kalite zirai topraklar) içeren araziler veya sular üzerinde. Bu tür 

alanların yakınında yer alan alt projeler Yüksek Riskli projeler olarak sınıflandırılacak ve Proje 

tarafından desteklenmeyecektir.  

Hassasiyet. Hassas konular şunları içerebilir (ancak bunlarla sınırlı değildir): sulak arazilerin 

dönüştürülmesi, nesli tehlikede olan türler ve habitatlar ve bunların yanı sıra koruma altındaki alanlar 

veya sit alanları üzerinde potansiyel olumsuz etkiler, insanların yaşadığı yerin rızaları olmadan 

değiştirilmesi, uluslararası su yolları üzerindeki etkiler ve diğer sınır ötesi konular ve toksik 

atıkbertarafı. 

Büyüklük. Büyüklüğün ölçülebileceği birkaç yol vardır, örneğin etkilenen bir kaynağın veya 

ekosistemin kesin miktarı, kaynağın veya ekosistemin mevcut stoğuna göre etkilenen miktar, etkinin 

şiddeti, zamanlaması ve süresi. Buna ek olarak, belirli bir etkinin meydana gelme olasılığı ve teklif 
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edilen eylemin kümülatif etkisinin ve diğer planlanmış veya devam eden eylemlerin dikkate alınması 

gerekebilir.  

7.1.1 DB Risk Kategorileri  
Dünya Bankası aşağıdakilere bağlı olarak, projeleri dört kategoriden birine dahil olacak şekilde 

sınıflandırır – düşük, orta, önemli ve yüksek  

 Projenin türü, konumu, hassasiyeti ve ölçeği, ve  

 Potansiyel çevresel ve sosyal riskler ve etkilerin doğası ve büyüklüğü. 

Aşağıdaki durumlarda bir alt proje Yüksek Riskli olarak sınıflandırılacaktır: 

 Projenin insan popülasyonları veya çevre üzerinde geniş bir önemli olumsuz risk ve etki 

yelpazesi üretmesi muhtemeldir. Bunun nedeni projenin kompleks doğası, projenin ölçeği 

(büyük veya çok büyük) veya projenin konumunun/konumlarının hassasiyeti olabilir. Bu 

konuda projeyle ilgili potansiyel risklerin ve etkilerin aşağıdaki özelliklerden herhangi birine, 

bazılarına veya tümüne sahip olup olmadığı dikkate alınacaktır: 

o Uzun süreli, kalıcı ve/veya geri döndürülemez (örneğin önemli habitat kaybı veya 

sulak arazi dönüşümü), ve projenin doğası nedeniyle tamamıyla kaçınılması mümkün 

olmayan  

o Büyüklük ve/veya mekansal kapsam açısından yüksek (etkilenmesi muhtemel olan 

coğrafi alan veya nüfus boyutu büyük veya çok büyüktür) 

o Doğası açısından kümülatif ve/veya sınır ötesi  

o İnsan sağlığı ve/veya çevre üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratma olasılığı önemli 

seviyede olan (örneğin kazalar, toksik atık giderme vb nedeniyle) 

 Etkilenmesi muhtemel olan alanın yüksek değere ve hassasiyete sahip olması, örneğin hassas 

ve değerli ekosistemler ve habitatlar (koruma altındaki alanlar, Milli Parklar, Dünya Mirası 

Alanları, Önemli Kuş Alanları), yerli halkın veya diğer hassas azınlıkların arazileri veya hakları, 

rıza gösterilmeyen yoğun ve kompleks yer değiştirme veya arazi iktisabı, kültürel miras veya 

yoğun nüfuslu kentsel alanlar üzerindeki etkiler; 

 Projenin önemli olumsuz çevresel ve sosyal risklerinden ve etkilerinden bazılarının 

hafifletilememesi veya özel hafifletici tedbirlerin kompleks ve/veya kanıtlanmamış 

hafifletme, kompanse edici tedbirler veya teknoloji veya sofistike sosyal analiz ve uygulama 

gerektirmesi; 

 Proje faydalarının politik amaçlar için kullanılması riski de dahil olmak üzere, projenin 

olumsuz sosyal etkilerinin önemli bir sosyal anlaşmazlığa yol açabileceği yönünde kaygılar 

olması; 

 Proje alanında veya sektörde bir kargaşa geçmişi olması ve güvenlik faaliyetleri ve diğer silahlı 

kuvvetlerin faaliyetleri konusunda önemli kaygılar ortaya çıkabilecek olması; 

 Projenin, rakip kurumların yetki alanı konusunda önemli bir belirsizliğin veya anlaşmazlığın 

olduğu ya da mevzuatın veya düzenlemelerin kompleks projelerin risklerini ve etkilerini 

yeterince hedef alamadığı veya geçerli mevzuatta değişikliklerin yapılmakta olduğu veya 

uygulamanın zayıf olduğu bir yasal çevrede veya düzenleme çevresinde geliştiriliyor olması; 

 Borçlunun ve/veya uygulayıcı kurumların kompleks projelerin geliştirilmesine ilişkin 

geçmişteki deneyimlerinin sınırlı olduğu ve çevresel ve sosyal konularla ilgili geçmiş 

performanslarının genellikle yetersiz olduğu;  

 Proje alanında paydaş katılımının, özellikle de topluluk katılımının zayıf olduğu; veya 

 Projenin kontrolü dışında olan ve projenin çevresel ve sosyal performansı ve sonuçları 

üzerinde önemli bir etki yaratabilecek olan bazı faktörlerin varlığı. 
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Aşağıdaki durumlarda bir alt proje “Önemli Risk Taşıyan” olarak sınıflandırılacaktır: 

 Projenin yüksek riskli projenler kadar kompleks olmaması, ölçeğinin daha küçük olması 

(büyük – orta) ve konumunun çok hassas bir alan olmaması. Bu konuda potansiyel risklerin ve 

etkilerin aşağıdaki özelliklerden herhangi birine, bazılarına veya tümüne sahip olup olmadığı 

dikkate alınacaktır: 

o Çoğunlukla geçici, öngörülebilir ve/veya geri döndürülebilir, projenin doğası 

bunlardan kaçınılmasını veya bunların geriye döndürülmesini engellemez (her ne 

kadar önemli bir yatırım ve zaman gerekli olabilirse de); 

o Büyüklüğü ve/veya mekansal kapsamı açısından orta dereceli (etkilenmesi muhtemel 

coğrafi alan ve popülasyon boyutu ortadan büyüğe kadar olan); 

o Kümülatif ve/veya sınır ötesi etki potansiyeli olabilir, ancak bunların şiddeti Yüksek 

riskli projelerden daha düşüktür ve bunlardan kaçınılması veya bunların hafifletilmesi 

Yüksek Riskli projelere göre daha kolaydır; 

o İnsan sağlığı ve/veya çevre üzerinde ciddi olumsuz etkiler olması olasılığı ortadan 

düşüğe kadardır (örneğin kazalar, toksik atık bertarafıvb nedeniyle) ve bu tür 

olayların engellenmesi veya minimize edilmesi için bilinen ve güvenilir mekanizmalar 

mevcuttur; 

 Yüksek değere veya hassasiyete sahip olan alanlar üzerindeki proje etkileri Yüksek Riskli 

projelerinkilerden daha düşük olacaktır; 

 Hafifletici ve/veya kompanse edici tedbirler Yüksek Riskli projelerinkinden daha hızlı 

tasarlanabilir ve daha güvenilir olabilir. 

Aşağıdaki durumlarda bir alt proje Orta Riskli olarak sınıflandırılacaktır; 

 İnsan popülasyonları ve/veya çevre üzerindeki potansiyel olumsuz riskler ve etkilerin anlamlı 

olması muhtemel değildir. Çünkü proje kompleks ve/veya büyük değildir, insanlara veya 

çevreye zarar verme potansiyeli yüksek değildir ve çevresel veya sosyal açıdan hassas 

alanlardan uzaktadır. Bu itibarla potansiyel riskler ve etkiler ve sorunların aşağıdaki özelliklere 

sahip olması muhtemeldir: 

o Öngörülebilir ve geçici ve/veya geri döndürülebilir olması beklenen; 

o Büyüklüğü düşük; 

o Sahaya özel, projenin gerçek ayak izinin ötesinde etki yaratma olasılığı olmayan; 

o İnsan sağlığı ve/veya çevre üzerinde ciddi olumsuz etki yaratma olasılığı düşük olan 

(örneğin toksik maddelerin kullanımını veya bertarafınıiçermeyen, kazaların 

önlenmesi için rutin emniyet tedbirlerinin alınmasının yeterli olması beklenen, vb.); 

ve 

 Riskler ve etkilerin öngörülebilir bir şekilde kolayca hafifletilebileceği. 

Aşağıdaki durumlarda bir alt proje Düşük Riskli olarak sınıflandırılacaktır: 

 Potansiyel olumsuz risklerinin ve etkilerinin ve insan popülasyonları ve çevre ile ilgili 

konuların minimal veya ihmal edilebilir olmasının muhtemel olması ve orta riskli olarak 

sınıflandırılan projelerdekilerden düşük olması. Çok az olumsuz riske ve etkiye ve soruna 

sahip olan veya hiçbir olumsuz riske ve etkiye ve soruna sahip olmayan bu projeler daha fazla 

çevresel ve sosyal değerlendirme yapılmasını gerektirmeyecektir.  

7.2 Kapsamın Belirlenmesi 
Kapsamın belirlenmesi safhasında çevresel ve sosyal değerlendirmenin odaklanması gereken 

potansiyel çevresel ve sosyal riskler ve etkiler, kullanılacak yöntemler ve risklerin ve etkilerin ve 



 

114 

bunların hafifletilmesi için sahip olunan seçeneklerin tam olarak anlaşılması için gereken çaba seviyesi 

tanımlanacaktır.  

Tablo 4: Projede kullanılacak olan ÇSÇ enstrümanları  

ÇSYP Kontrol Listesi Dünya Bankasının ÇSS’leri ile uyumlu temel iyi uygulama tedbirlerinin 
benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak üzere son derece sınırlı, iyi anlaşılmış ve kolayca 
hafifletilebilen inşaat projeleri için geliştirilmiş bir enstrümandır.  

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) (i) Olumsuz çevresel ve sosyal etkilerin ortadan 
kaldırılması veya azaltılması veya bunların kabul edilebilir seviyelere indirilmesi amacıyla bir 
projenin uygulanması ve işletilmesi sırasında alınacak olan tedbirlere, ve (ii) bu tedbirleri 
uygulamak için ihtiyaç duyulan eylemlere ilişkin detayların yer aldığı bir enstrümandır.  

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) teklif edilen bir projenin potansiyel çevresel ve 
sosyal etkilerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi, alternatiflerin değerlendirilmesi ve uygun 
hafifletici tedbirlerin, yönetim ve izleme tedbirlerinin tasarlanması amacını taşıyan bir 
enstrümandır.  

ÇSD sırasında tehlike analizi18 gibi özel analizler yapılabilir ve projenin spesifik özelliklerinin 

gerektirdiği hallerde, Projede özelleştirilmiş yöntemler ve aletler kullanılır. Projede kullanılabilecek 

olan özelleştirilmiş yöntemlerin ve aletlerin kapsamlı olmayan bir listesi aşağıda verilmiştir. Bu planlar 

ayrıbelgeler olarak hazırlanabilir veya ÇSED/ ÇSYP’ye dahil edilebilir  

 İSG Planı 

 Entegre Bitki Zararlısı Yönetimi ve/veya Entegre Vektör Yönetimi de dahil olmak üzere Bitki 

Zararlısı Yönetim Planı  

 Nakliyeleri de dahil olmak üzere Tehlikeli Atık (ACM dahil)ve /veya Madde Yönetim Planı;  

 Atık yönetimi Planı  

 Acil Durum Müdahale Planı / Acil Duruma Hazırlıklılık Planı / Acil Duruma Hazırlıklılık ve 

Müdahale Planı / Acil Durum Yönetim Planı  

 Trafik Yönetim Planı  

 İşgücü Giriş Planı  

 Geçim Kaynağı Restorasyon Planı / Geçim Kaynağı Planı / Geçim Kaynağı Geliştirme Planı  

 Yeniden Yerleşim Planı  

 Biyo-çeşitlilik Yönetim Planı / Biyo-Çeşitlilik Eylem Planı  

 Paydaş Katılım Planı  

Orta riskli projeler için ÇSD PUB tarafından, PKB ile yakın koordinasyon içerisinde gerçekleştirilecek 

olup, önemli riskli projelerde ÇSD PKB tarafından, PUB ile yakın koordinasyon içerisinde yapılacaktır. 

Her iki durumda da Dünya Bankası PKB aracılığı ile hazırlanan ve hazırlanacak olan belgeler/ planlar 

için izin verecektir.  

ÇSD belgeleri bu ÇSYÇ’ye göre hazırlanacak ve İYP ve SEP ile birlikte inşaat işleri ihale belgelerine 

eklenecektir. 

7.2.1 Proje Faaliyetlerinin Risk Kategorileri ve uygulanacak olan ÇSÇ 

enstrümanları  
Proje faaliyetlerinin çevresel ve sosyal konular üzerindeki genel pozitif ve negatif etkileri temelinde, 

Projenin genel çevresel ve sosyal risk kategorisi önemlidir.  

                                                           
18

 Tehlike Tanımlama (HAZID), Tehlike ve İşletilebilirlik (HAZOP) çalışmaları, Proses Emniyeti Yönetimi (PSM), Nicel Risk 
Analizi (QRA), Hata Modu ve Etkileri Analizi (FMEA), Risk Tehlike Değerlendirmesi (RHA) 
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Tablo 6’da ulusal ÇED durumu ve önerilen ÇSD yöntemleri ile birlikte her bir alt bileşen için risk 

kategorileri verilmektedir.  

Tablo 5: İlgili ÇSD enstrümanları ile birlikte Ulusal ÇED kategorisi ve DB risk kategorisi  

Alt Bileşen Faaliyet Türü Not DB Risk 
Kategor
isi 

Ulusal ÇED 
Durumu 

Önerilen 
ÇSÇ 
enstrüman
ları 

Bileşen 1: 
İklim Akıllı Zirai Gıda Politikası, Planlaması ve Yatırımları için Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi  

Alt bileşen 1.1: 
Toprak sağlığının ve arazi 
kullanımı planlamasının/ 
yönetiminin geliştirilmesi için 
bilgi boşluklarının azaltılması  

Tüm faaliyetler - Düşük Yok 
 

- 

Alt bileşen 1.2: 
Sektörel bilgilerin toplanması 
ve yönetimi için TOB dijital 
projesi  

Tüm faaliyetler  - Düşük YOK - 

Bileşen 2: 
Etkin Hastalık Denetimi ve Kontrolü için Hayvan Sağlığı Kapasitesinin Artırılması  

Alt Bileşen 2.1: Hayvan sağlığı 
enstitülerinin kapasitesinin 
güçlendirilmesi  

Laboratuvar 
birimlerinin 
biyogüvenlik 
etiketinin 
artırılması için 
enstitülerin 
altyapılarının 
geliştirilmesi 

İnşaat 
işleri 

Önemli YOK ÇSED 

Tüm diğer 
faaliyetler 

- Düşük YOK - 

Alt bileşen 2.2: Veterinerlik 
amaçlı tıbbi ürün 
kontrolünün güçlendirilmesi 
ve geliştirilmesi  

Merkezi bir 
Veterinerlik Amaçlı 
Tıbbi Kontrol 
Merkezi Kurulması  

İnşaat 
işleri  
 
Arazi 
istimlakı  
olasılığı  

Önemli YOK ÇSED ve 
ÇSYP 

Bileşen 3: 
Üretkenliğin, Kaynak Verimliliğinin ve İklim Direncinin Artırılması amaçlı yatırımlar  
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Alt Bileşen Faaliyet Türü Not DB Risk 
Kategor
isi 

Ulusal ÇED 
Durumu 

Önerilen 
ÇSÇ 
enstrüman
ları 

Alt Bileşen 3.1: 
Bitki değer 
zincirlerinde 
İklim 
direncinin, 
üretkenliğin ve 
kaynak 
verimliliğinin 
güçlendirilmesi  

a) Küçük 
ölçekli sera 
üretiminin 
modernizasy
onu  

Mevcut geleneksel 
sera altyapısının 
geliştirilmesi  

İnşaat 
işleri 
 
 

Orta YOK ÇSYP 
Kontrol 
Listesi/ 
ÇSYP 
(herhangi 
bir tehlikeli 
madde, 
örneğin 
asbest 
varsa – bir 
ÇSED ve 
ÇSYP ve 
önemli 
risklere 
sahip alt 
proje  

Tüm diğer 
faaliyetler 

- Düşük YOK - 

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

Jeotermal sondaj İnşaat 
işleri 
 
Arazi 
istimlakı, 
irtifak 
hakkı 
olasılığı  

Önemli Tesis 
kapasitesine 
göre Ek I (44) 
veya Ek II 
(43)’ye tabidir  

ÇSED ve 
ÇSYP/  

Enerji iletim hattı 
ve şebeke yedek 
güç hattı  

Tesis 
kapasitesine 
göre Ek I (46) 
veya Ek II’ye 
(44) tabidir  

ÇSED ve  
ÇSYP 
 

İçme ve kullanım 
suyu dağıtım 
sistemi  

YOK 

Tüm diğer 
faaliyetler 

- Düşük - 

Alt bileşen 3.2: 
İlgili ekinlerde 
CSA 
teknolojilerinin/ 
uygulamalarının 
benimsenmesini
n teşvik edilmesi  

a) Dijital CSA 
teknolojileri 

Tüm faaliyetler  - Düşük YOK - 

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

Güneş enerjisi 
sistemlerinin 
kurulması  

İnşaat 
işleri 
 
Arazi 
istimlakı 
olasılığı  

Orta Tesis 
kapasitesine 
göre Ek I (45) 
veya Ek II’ye 
(45) tabidir 

ÇSYP 

Tüm diğer 
faaliyetler 

- Düşük YOK - 
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Alt Bileşen Faaliyet Türü Not DB Risk 
Kategor
isi 

Ulusal ÇED 
Durumu 

Önerilen 
ÇSÇ 
enstrüman
ları 

Alt bileşen 3.3: 
Türkiye’de 
büyükbaş 
hayvan 
üretiminin, 
veriminin ve 
yeşilleştirme 
profilinin 
artırılması  

a) Bir PLF 
programının 
pilot 
uygulaması  

Tüm faaliyetler - Düşük YOK - 

b) Su kirliliği 
ve Sera Gazı 
emisyonları 
üzerindeki 
büyükbaş 
hayvan 
yetiştiriciliği 
baskılarının 
azaltılması  

Gübre toplama ve 
işleme  

İnşaat 
işleri  
 
Arazi 
istimlakı 
olasılığı  

Orta Tesis 
kapasitesine 
göre Ek I (17) 
veya Ek II’ye 
(29) tabidir 

ÇSYP 

Biyogaz üretimi 
(gübre yönetimine 
entegre yaklaşım) 

Önemli ÇSED 

Tüm diğer 
faaliyetler  

- Düşük YOK - 

Alt bileşen 3.4: 
CSA’nın desteklenmesi amaçlı 
araştırma ve yenilikler  

Tüm faaliyetler - Düşük YOK - 

Bileşen 4: 
Proje Yönetimi, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi  

Bileşen 4: 
Proje Yönetimi, İzlenmesi ve 
Değerlendirilmesi  

Tüm faaliyetler - Düşük YOK - 
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7.3 Uygulanacak Olan ÇSÇ enstrümanları  
 

Tablo 6’da belirtildiği üzere, Önemli Riskli alt projeler için, potansiyel çevresel ve sosyal risklerin ve 
etkilerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve önlenmesi amacıyla sahaya özel bir çevresel ve Sosyal 
Etki Değerlendirmesi (ÇSED) (bkz. Ek 5’te verilmiş olan ÇSED Raporuna Genel Bakış) ve bir ÇSYP 
gerekli olacaktır. Tanımlanan etkiler ve riskler için alınacak olan hafifletici tedbirler ÇSYP proje 
tasarımına (bkz. Ek 4 ÇSYP formatı) veya ÇSYP kontrol listesine (bkz. Ek 3 Küçük ölçekli inşaat ve 
rehabilitasyon faaliyetleri için ÇSYP kontrol listesi) dahil edilecektir. Önemli risk taşıyan alt projeler 
için sahaya özel ÇSED ve ÇSYP’ler alt proje yararlanıcılarıtarafından görevlendirilen 
Danışmanlartarafından PUB/PKB’nin gözetimi altında hazırlanacak olup orta ve düşük riskli alt 
projeler için ise yararlanıcıi tarafından görevlendirilen Danışmanlarveya Yükleniciler tarafından 
hazırlanacaktır.  
 
ÇSYP’nin amacı negatif etkilerin minimize edilmesi, hafifletilmesi veya kompanse edilmesi yoluyla alt 
projelerin çevresel ve sosyal açılardan geliştirilmesidir. Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 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 listesi 
üç bölümden meydana gelir: (a) Bölüm 1 fiziksel konum, proje açıklaması ve ilgili düzenlemelere atfen 
izin veya bildirim prosedürlerinin listesi açısından proje detaylarının açıklandığı bir açıklayıcı 
bölümdür (“saha pasaportu”). İhtiyaç olması halinde ek bilgi için eklemeler yapılabilir; (b) Bölüm 2 
hafifletici tedbirlerin belirtilmesinin yanı sıra basit bir Evet/Hayır formatı içerisinde çevresel ve sosyal 
taramayı içerir; ve (c) Bölüm 3 rehabilitasyon faaliyetleri sırasında gerçekleştirilen faaliyetler için bir 
izleme planıdır.  
 

7.4 ÇSED ve ÇSYP’nin açıklanması ve kamu istişareleri 
 
Önemli Riske ve Orta Riske sahip alt projeler için ÇSD belgelerinin (PKP, YYP, ÇSED/ÇSYP, vb)  
açıklanmasıve projeden etkilenen insanlar ve ilgili taraflarla paydaş fikir alışverişleri gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. Sahaya özel bir ÇSED ve ÇSYP gerektiren tüm projeler için yüz yüze fikir alışverişleri 
organize edilmelidir – COVID 19 pandemisi bağlamında bunlar sanal olarak yapılabilir (örneğinZOOM 
platformu kullanılarak). Bu amaçla, ÇSD belgesinin önceden (yaklaşık iki hafta) PUB’lar ve ilgili yerel 
yönetimlerin veya alt proje fayda sahiplerinin web sitelerinde açıklanması ve bunun yanı sıra yerel 
kamu idarelerine ve önemli ilgili taraflara (çevreyle ilgili merciler dahil olmak üzere) basılıkopyaların 
verilmesi gerekir. Fikir alışverişleri sırasında alt proje başvuru sahipleri sahaya özel ÇSED/ ÇSYP 
belgelerinin geliştirilmesine ilişkin tüm yorumlarını ve önerilerini kaydedecek ve EA belgelerinin nihai 
versiyonunda yer alacak olan ilgili raporları hazırlayacaktır. Ayrıca, proje faaliyetleri ve ÇSD ile ilgili 
diğer spesifik bilgiler de PUB’ların web sitelerinde kamuya sunulmalıdır. Bazı durumlarda halkla fikir 
alışverişi ilgili sorular/teklifler alt proje ÇSYP’lerine son halini verirken bunlar dikkate alınmak 
suretiyle çevrimiçiolarak gerçekleştirilebilir – bu tür fikir alışverişleri yalnızca COVID 19 durumunun 
karmaşık olması veya yerel nüfus üzerinde herhangi bir doğrudan etki olmayacağının açıkça 
beklenmesi durumunda, - çoğunlukla teklif edilen faaliyetler yerleşim alanlarından uzakta olduğunda 
ve sulak alanlar, ormanlar, yasal olarak korunan alanlar vb gibi çevresel olarak hassas alanlar üzerinde 
herhangi bir olumsuz etkiye sahip olmayacağı durumlarda  yapılabilir. Benzer şekilde, mevcut 
tesislerin rehabilitasyonuna ilişkin ÇSYP kontrol listesi ile ilgili halkla fikir alışverişi sanal olarak 
yapılabilir.  

 

7.5 ÇSÇ belgelerinin incelenmesi ve onaylanması  
 
Teklif edilen alt projelerin nihai onayı PUB/PKB tarafından – yalnızca tüm EA belgeleri hazırlandıktan, 
kabul edildikten, ve gerekiyorsa, ulusal/bölgesel çevre mercilerinden ön onay alındıktan sonra- verilir. 
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PKB/PUB’lar ve alt proje yararlanıcılarıbu onay sonrasında tüm EA belgeleri ile uyuma ilişkin beyanları 
içerecek olan bir anlaşma imzalayacaklardır.  
 
Yukarıda açıklandığı üzere, Önemli Riskli ve/veya Orta Riskli tüm alt projeler ve faaliyetler için sahaya 
özel bir ÇSED yapılacak ve/veya projenin Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesine (ÇSYÇ) uygun olarak 
bir ÇSYP hazırlanacaktır. Bunlar Müşavirler ve Yükleniciler tarafından desteklenmek suretiyle 
yararlanıcılarınsorumluluğu olacaktır. ÇSED/ÇSYP ve/veya ÇSYP kontrol listesi belgeleri inşaat işleri 
için ihale ve sözleşme belgelerinin bir ekini oluşturmalıdır. Buna ek olarak, İşgücü Yönetim 
Prosedürleri de inşaat işleri için ihale belgelerinin bir parçasını oluşturacaktır. ÇSYP’lerin zeminde 
uygulanması inşaat yüklenicisinin görevi olacaktır, bununla birlikte, herhangi bir uyumsuzluk olması 
halinde, alt proje yararlanıcılarıana sorumlu taraf olarak düzeltici tedbir almaları beklenen 
PKB/PUB’ları bilgilendirecektir. 
 
Projeye dahil olan tüm tarafların sorumluluklarının dağılımı Tablo XX’te verilmiştir. ÇSED çalışmaları 
ve ÇSYP’lerin hazırlanması ve uygulanması işlemlerinin tasarım ve inşaat maliyetinin çok küçük bir 
kısmına mal olması beklenmektedir, çünkü birçok hafifletici tedbir son derece jenerik, satışa hazır ve 
özel beceri, deneyim veya ekipman gerektirmeksizin uygulanabilir nitelikte olacaktır. Ayrıca, maliyetin 
büyük bölümünün teklifler kapsamına dahil olduğu varsayılmaktadır. Tüm önemli riskli alt projeler ve 
ilk üç orta riskli alt proje için, PKB/PUB’lar sahaya özel ÇSYP’leri DB’na ön inceleme içinsunacaktır. DB 
PKB/PUB’ların sürecin doğru olduğunu gösterdiklerine güven duyarsa DB bu ön incelemeyi art 
incelemeye aktaracaktır.  
 

Tablo X: ÇSD sürecindeki roller ve sorumluluklar  
 

Sorumlu Taraf  
Sorumluluklar 
 

Dünya Bankası  

 ÇSYÇ’nin PKP’nin ve RAP’ın incelenmesi, kabul edilmesi ve DB resmi 
web sitesindeaçıklanması; 

 Sahaya özel ÇSYP’lerin ve RAP’ların orta riskli ilk üç alt projenin yanı 
sıra önemli risk taşıyan alt projelerin tümü için de incelenmesi; 

 İşgücü yönetimi prosedürlerinin incelenmesi; 

 Projenin DB ÇSS şartlarına uygun olduğundan emin olmak için 
uygulama desteği ve denetimi görevlerinin yerine getirilmesi; 
 

PKB aracılığı ile TOB  

 ÇSYÇ ve RPF’nin hazırlanması ve uygulanması ve Banka onayına 
sunulması; 

 ÇSYÇ ve RPF’nin Uygulayıcı Kurumun web sitesindeaçıklanması; 

 ÇSYP’lerin ve RAP’ların ÇSYÇ ve RPF’ye göre hazırlanması; 

 ÇSYP’lerin ve RAP’ların ön inceleme için DB’na sunulması; 

 ÇSYP’ler ve RAP’lar için kalite kontrol ve incelemelerin yapılması; 

 ÇSYP’lerin ve RAP’ların Uygulayıcı Kurumunun web sitesinde 
açıklanmasıi ve ÇSYP’lerin ve RAP’ların ihale belgelerine dahil 
edilmesi; 

 İşgücü Yönetimi prosedürlerinin hazırlanması; 

 Çevresel ve sosyal izleme için saha uzmanlarının görevlendirilmesi; 

 ÇSYP’nin inşaat yüklenicisi tarafından uygulanmasına ilişkin 
incelemeler yapılması, önerilerde bulunulması ve ek tedbirlere gerek 
olup olmadığına karar verilmesi; 

 RAP’ların sahada uygulanması ve DB’na uygulama ile ilgili düzenli 
rapor verilmesi; 

 Uyumsuzluk halinde, yüklenicinin bu uyumsuzluğu ortadan 
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kaldırmasının sağlanması ve DB’na uyumsuzluk hakkında bilgi 
verilmesi; 

 Projenin cinsiyet yönüne dikkat gösterilmesine ek olarak hassas 
grupları dikkate alan bir Paydaş Katılım Planının hazırlanması, 
güncellenmesi ve uygulanması; 

 Fikir alışverişi toplantılarının düzenlenmesi ve toplulukların 
bilgilendirilmesi için broşürler veya diğer bilgilendirici belgeler 
hazırlanması ve dağıtılması, proje, projenin etkileri ve inşaat 
programı ve bunun yanı sıra PAP’ların hakları ve kullanım hakları ile 
ilgili olarak bir halkla ilişkilermemurunun işe alınması; 

 Çok-seviyeli bir GRM kurulması, belirtilen süreler içerisinde proje ile 
ilgili şikayetlerin izlenmesi ve hedef alınması; 

 İnşaat yüklenicisine ve mühendislik denetim firmasına kılavuzluk 
edilmesi. 

 Proje uygulaması ile ilgili çevresel ve sosyal meselelerinDB’na 
düzenli ilerleme raporları içerisinde özetlenmesi; 

 Etkilenen gruplardan ve yerel çevre mercilerinden proje 
uygulamasının çevreyle ilgili yönleri hakkında gelen yorumlara açık 
olunması. Saha ziyaretleri sırasında gereken şekilde bu gruplarla bir 
araya gelinmesi; 

 Proje uygulamasının çevresel ve sosyal koruma ile ilgili yönlerine 
ilişkin denetim görevleri konusunda DB ile koordinasyon ve iletişim 
sağlanması; 

 Sahaya özel ÇSYP’lerin ve RAP’ların uygulanması için düzenli izleme 
faaliyetleri gerçekleştirilmesi; ve 

 Uygulayıcı Kurumun yerel (şube seviyesinde) personeli ve topluluk 
temsilcileri için eğitim ve araçlar hazırlanması/ tasarlanması.  

Denetim Müşaviri   

Yüklenici 

 ÇSYP’lerin sahada uygulanması; gerekli olması halinde ÇSYP’yi 
Uygulayıcı Kurum ile birlikte revize edebilir; 

 İşgücü yönetim prosedürlerinin uygulanması; 

 Yüklenicideki şikayet mekanizmasının yönetilmesi, şikayetlerin 
Uygulayıcı Kuruma düzenli olarak ÇSYP izleme raporları aracılığı ile 
iletilmesi; 

 Saha faaliyetlerinin düzenli olarak izlenmesi (günlük, haftalık, aylık 
vb.); 

 ÇSYP ilerleme raporlarının Uygulayıcı Kurum tarafından incelenmek 
üzere hazırlanması; ve  

 İnşaat sırasında meydana gelen tüm hasarların (örn. ekinlerin, 
altyapının gördüğü hasar) ÇSYP’de veya RAP/RPF’de belirtilen 
şekilde kompanse edilmesi.  

Yararlanıcılar/Müşteriler 

 ÇSYP’nin yüklenici tarafından doğru ve zamanında uygulanmasının 
sağlanması; 

 RAP’ların zamanında ve başarılı bir şekilde uygulanmasının 
sağlanması; 

 ÇSYÇ’de ve RPF’de ve alt projeye özel ÇSYP’lerde ve RAP’larda 
tanımlanan şekilde çevresel ve sosyal izleme yapılması; ve 

 DB’na sunulan ilerleme raporları için çevresel ve sosyal konular 
(tamamlanan LC faaliyetleri dahil olmak üzere) hakkında bilgi 
toplanması ve bunların tümünün Banka şartlarına uygun olduğundan 
emin olunması. 
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7.6 ÇSÇ enstrümanlarının denetimi, izlenmesi ve raporlanması  

ÇSYP belgelerinde yer alan çevresel ve sosyal konular projeyararlanıcıları, yükleniciler ve 
PUB’lar tarafından izlenecek ve denetlenecektir. Çevresel ve sosyal izleme sistemi alt projenin hazırlık 
safhasından başlar ve projenin olumsuz etkilerinin önlenmesi ve hafifletici tedbirlerin etkinliğinin 
gözlemlenmesi için işletme safhasına kadar devam eder. Bu sistem DB’nın ve PKB/PUB’ların ve alt 
proje fayda sahiplerinin proje denetiminin bir parçası olarak hafifletmenin başarısını 
değerlendirmesine yardımcı olur ve ihtiyaç duyulduğunda eylemde bulunulmasına olanak verir. 
İzleme sistemi ihtiyaç duyulduğunda teknik yardım ve denetim sağlar, hafifletici tedbirlerle ilgili 
durumların erken tespitine olanak verir, hafifletme sonuçlarını takip eder ve projenin ilerleyişi 
hakkında bilgi sağlar.  

PKB/PUB’lar ve proje yararlanıcılarıtarafından uygulanacak olan çevresel ve sosyal izleme, alt 
projelerin önemli çevresel ve sosyal yönleri konusunda, özellikle de projenin çevresel ve sosyal 
etkileri ve alınan hafifletici tedbirlerin etkinliği konusunda bilgi sağlamalıdır. Bu bilgiler proje 
denetiminin bir parçası olarak hafifletme başarısının değerlendirilmesini sağlar ve ihtiyaç 
duyulduğunda düzeltici eylemin/eylemlerin uygulanmasına olanak verir. Bu açıdan, İzleme Planında 
izleme hedefleri tanımlanmakta ve izleme türü ve bunların etkilerle ve hafifletici tedbirlerle olan 
bağlantısı belirlenmektedir. Özellikle, ÇSYP’nin izleme bölümü şunları sağlar: (a) izlenecek olan 
parametreler, kullanılacak yöntemler, numune alma konumları, ölçümlerin sıklığı dahil olmak üzere 
izleme tedbirlerinin spesifik açıklaması ve teknik detayları; ve, (b) aşağıdaki amaçları taşıyan izleme ve 
raporlama prosedürleri: (i) özel hafifletici tedbirler gerektiren koşulların erkentespiti, ve (ii) 
hafifletme işleminin ilerleyişi ve sonuçları hakkında bilgi verilmesi. İşbu belgee Ek X içerisinde 
eklenmiş olan ÇSYP Kontrol Listesi Bölüm C’de bir İzleme Planı Formatına yer verilmiştir.  

Alt projeyararlanıcıları, üç ayda bir ÇSYP’nin uygulanmasına ilişkin izleme raporlarının 

sunulması da dahil olmak üzere Yüklenicilerin ÇSYP şartlarına tam olarak uyma yükümlülüğüne 

uyulması konusunda kontroller gerçekleştirecektir.  

Projenin uygulanması sırasında, alt proje yararlanıcılarıve PKB/PUB’lar uygulanmakta olan 

tedbirlerin ÇSYP’de öngörülen şartlara uyumunun/uyumsuzluğunun doğrulanması amacıyla alt 

projelere ilişkin düzenli incelemeler yapacaktır. Herhangi bir tutarsızlık olması halinde, alt proje fayda 

sahiplerinin ve PUB’ların temsilcileri bu uyumsuzluğun nedenlerini belirleyecek ve projenin (alt 

projenin) bu şartlara uygun hale getirilmesi amacıyla tedbirler önerecektir. PUB’ların gerçekleştirdiği 

düzenli incelemelerden bağımsız olarak, Banka uzmanları da bu şartlara uyulduğunu doğrulamak 

üzere tesisleri periyodik olarak ziyaret edecektir.  

Alt proje fayda sahipleri PUB’lara tüm ÇSYP tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığının 

belirtildiği detaylı raporları aylık olarak hazırlayacak ve sunacak, bu raporlar alt proje uygulamasının 

başlangıç safhasında daha detaylı olacak ve örneğin ayrı atık toplama amaçlı konteynırların tesiste 

temin edilmiş olup olmadığı, yüksek katlardan atık giderimi için olukların teçhiz edilip edilmediği, su 

temini ve sıhhi tesisatın uzman kuruluşlarla sözleşme temelinde düzenlenmiş olup olmadığı, işçilere 

emniyet tedbirleri, acil durumda davranış kuralları ve kişisel koruyucu ekipman kullanımı hakkında 

talimatlar verilmiş olup olmadığı gibi konularda bilgi verecektir.  

Sonraki raporlar daha özet olabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen tedbirlerdeki herhangi bir 

değişikliği (eğer varsa) ve daha sonra gerçekleştirilen eylemleri (bir inşaat sahasında uygulanan 

hafifletici tedbirler ve bunların işgücü emniyetine ilişkin olaylar üzerindeki verimliliği; ikamet 

edenlerin şikayetleri/ itirazları vb)  açıklayabilir. Nihai raporda alt proje ÇSYP uygulamasının 

başlangıçtaki koşullarla (alt projede tamamlanan işler, sahada izinsiz atık depolanmaması, tesislerin 

zarar görmemiş olması veya kompanse edici nitelikte ekim ve ödemelerin yapılmamış olduğu vb.) 

karşılaştırmalı olarak genel sonuçları sunulacaktır. ÇSYP ve izleme raporları yapılan işlere ilişkin 
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fotoğraflı raporlar ve grafik materyaller içerecektir (başlangıç koşullarının fotoğrafları, onarım işleri 

başlamadan önce tesisin genel görünümü, rekonstrüksiyon ve modernizasyona tabi olan tesis 

yerleşimi, yapılmakta olan işlerin fotoğrafları, işlerin sonuçlarının fotoğrafları vb.). Nihai rapor alt 

proje yararlanıcılarıtarafından PUB’lara tesisteki tüm işlerin tamamlanması sonrasında sunulacaktır.  

Alt projelerin ÇSYP uygulamalarına ilişkin raporlar, üzerinde anlaşmaya varılmış olan çevresel 

hafifletici tedbirlere uyuma ilişkin bir değerlendirme ile birlikte, altı aylık raporlama halinde PKB’ye 

PUB’lar ve Yükleniciler tarafından sunulacaktır. PUB’lara verilecek raporların doğruluğundan ve 

bunların zamanında verilmesinden sırasıyla alt proje yararlanıcılarıve Yüklenici sorumlu olacaktır. PKB 

bu raporları derleyecek ve ÇSYÇ/ ÇSYP’lerin uygulanması hakkında yarı yıllık özet bir raporu Bankaya 

sunacaktır. 
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8. Kurumsal Düzenlemeler ve ÇSYÇ’nin Uygulanmasına Yönelik 

Kapasite  
Bu bölümde (i) ÇSYÇ’nin uygulanmasında yer alan tüm aktörler, bunların rolleri ve sorumlulukları 

açıklanacaktır, (ii)  ÇSYÇ’nin uygulanması ve inşaat ve işletme safhalarında ÇSYP’nin denetimi ve 

uygulanması amaçlı kurumsal kapasite incelenecektir ve (iii) Mevcut ve teklif edilen mevzuata ve 

diğer herhangi bir şarta uyum sağlamak için potansiyel alt proje türlerinin çevresel ve sosyal 

etkilerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla ilgili kurumlarda somut birkapasite 

oluşturma ve güçlendirme seti önerilecektir.  

8.1 Kurumsal Düzenleme  
Yönetim ve koordinasyon dahil olmak üzere projenin uygulanması amaçlı genel sorumluluk Proje 

Uygulama Birimleri (PUB’lar) aracılığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına (TOB) ait olacaktır. TOB Projenin 

Merkez Bankasındaki Belirtilen Hesabını yönetecek ve PKB aracılığı ile Dünya Bankası’na genel proje 

raporlarının sunulmasından sorumlu olacaktır. Günlük proje yönetimi, koordinasyonu ve denetimi ile 

ilgili sorumluluk bir PKB’ye ve hat Müdürlüğüne özel Proje Uygulama Birimlerine (PUB’lar) 

verilecektir.  

Kurumsal düzenlemelerin organizasyon şeması Şekil 5’te verilmiş olup aşağıdaki paragraflarda 

detaylandırılmıştır. 

Şekil 6: Teklif edilen proje uygulama yapısı  
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Şekil 5: Teklif edilen proje uygulama yapısı 

Dünya Bankası Teknik Koordinasyon 

Komitesi 

BY Proje Yürütme komitesi  

PKB 

GMY GMY GMY GMY GMY GMY 

PUB 
(TRGM) 

PUB 
(BÜGEM) 

PUB 
(TAGEM) 

PUB  
(HAYGEM) 

PUB 
(GKGM) 

PKB 
(AB&

DĠ) 

ĠK  Arazi Değerlendirmesi ĠK  Tarla ve 
Bahçe 

Bitkileri 

ĠK  Toprak ve Su 
Kaynakları 

AraĢtırmaları 

ĠK  BüyükbaĢ ve 
KüçükbaĢ 

Hayvancılık 

Dairesi 

ĠK  Hayvan Sağlığı ve Karantina 
Daire BaĢkanlığı 
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ĠK Tarım Teknolojileri ve 
Mekanizasyon  

  ĠK Bitki Sağlığı 
AraĢtırmaları Daire 

BaĢkanlığı 

   Veteriner Sağlık Ürünleri ve 
Halk Sağlığı Daire 

BaĢkanlığı 

  

ĠK Entegre Ġdare ve 
Kontrol Sistemleri  

BY: Bakan Yardımcısı 
GMY: Genel Müdür Yardımcısı 

PKB: Proje Koordinasyon Birimi 

PUB: Proje Uygulama Birimi 
ĠK: Ġrtibat KiĢisi 

   

ĠK Tarımsal Çevre    

Daha üst bir düzeyde etkin koordinasyonu sağlamak ve stratejik tavsiyede bulunmak üzere bir Proje 

Yönlendirme Komitesi (PYK) kurulacaktır. PYK’ya alt bileşenlerin uygulanmasına liderlik eden Genel 

Müdürlüklerin (GM’ler) üst düzey liderleri katılacaktır, bunlara aşağıdakiler dahildir: ilgili GM’lerden 

Genel Müdür Yardımcıları (TRGM, BUGEM, HAYGEM, GKGM, TAGEM, BTGM ve ABDGM), ve bunun 

yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Ofisi temsilcileri (SBO) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı 

(HMB) temsilcileri. PYK’ya TOB’un ilgili Bakan Yardımcısı başkanlık edecek (TRGM, BUGEM, GKGM ve 

HAYGEM başkanarapor verecek), PKB Sekreterlik olarak görev yapacaktır.  

PYK’nın önemli fonksiyonları aşağıdaki gibi olacaktır:  

 Yıllık çalışma planlarının ve bütçelerin incelenmesi (YÇPB),  
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 Uygulamanın ilerleyişinin izlenmesi,  

 Etkin kurumsal koordinasyon sağlanması, ve 

 Proje çıktılarının sunulmasının ve proje sonuçlarının elde edilmesinin sağlanması için ihtiyaç 

duyulan kılavuzluğun verilmesi 

Genel proje koordinasyonundan sorumlu bir Proje Koordinasyon Birimi (PKB) kurulacaktır. PKB’nin 

yeri AB ve Dış İlişkiler GM’de (ABDGM) olacaktır. PKB’nin fonksiyonları başkanlık eden Bakan 

Yardımcısı tarafından denetlenecektir.  

PKB aşağıdakilerden sorumlu olacaktır  

 Projenin genel uygulamasının ve yönetiminin denetlenmesi  

o ÇSYÇ’nin uygulanması için kapasite oluşturma faaliyetlerinin organize edilmesi  

o Şikayet mekanizmasının kurulması ve etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması  

 PUB’ların desteklenmesi  

o Düşük ve orta riskli alt projeler için ÇSD belgelerinin hazırlanması konusunda teknik 

yardım sağlanması (ÇSED, ÇSYP, ÇSYP kontrol listesi, PKP, YYP, İYP ve diğer ilgili 

planlar) 

 Projeyle ilgili tüm şartların gereken şekilde uygulanmasının sağlanması  

o PUB’lar tarafından gerçekleştirilen alt projelerin incelenmesi ve desteklenmesi  

o PUB’lar tarafından hazırlanan ÇSD belgelerinin incelenmesi ve onaylanması  

o Önemli riskli alt projeler için ÇSD belgelerinin hazırlanması (ÇSED, ÇSYP, ÇSYP kontrol 

listesi, PKP, YYP, İYP ve diğer ilgili planlar) 

o PUB’lar tarafından hazırlanan ihale belgelerinin projeye özel ÇSYP’ler içermesinin 

sağlanması. 

o ÇSD belgelerinin gereken şekilde uygulanmasının sağlanması  

 Bankaya sunulacak olan tüm proje belgelerinin hazırlanması. 

o DB’na gönderilmek üzere raporların PUB’lardan toplanması ve derlenmesi  

Proje Uygulama Birimleri (PUB’lar) spesifik alt bileşenlerden sorumlu olan her bir lider GM 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 (Tablo 6). 

Proje alt bileşenlerinin uygulanmasından ilgili GM altında birden fazla departman sorumluysa, her bir 

departmana odak noktaları tahsis edilecektir (Şekil 6), bu odak noktaları doğrudan Genel Müdür 

Yardımcısına rapor verecek ve uygulamayı PUB koordinatörü ile yakın bir şekilde koordine edecektir. 

Odak noktası olarak görevlendirilen personel de alt bileşen ile ilgili faaliyetlerin takibinden sorumlu 

olacak ve PUB personeli olarak kabul edilecektir.  

Tablo 6: Proje uygulamasında TOB Genel Müdürlüklerinin / Departmanlarının Sorumlulukları  

Genel Müdürlük Departman Görev Bileşen /Alt Bileşen  

Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü (TRGM) 

Toprak Koruma ve 
Arazi Değerlendirme 
Daire Başkanlığı  

PUB Alt Bileşen 1.1: Toprak sağlığının ve arazi 
kullanımı planlamasının/ yönetiminin 
geliştirilmesi için bilgi boşluklarının 
daraltılması  

Tarım Teknolojileri ve 
Mekanizasyon Daire 
Başkanlığı  

PUB Alt Bileşen 3.2a: Dijital CSA teknolojileri 
Alt Bileşen 3.2b: Pompalı sulama 
sistemleri için alternatif bir enerji 
kaynağı olarak güneş enerjisi  

Tarımsal Çevre ve PUB Alt Bileşen 3.3b: Su kirliliği ve sera gazı 
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Genel Müdürlük Departman Görev Bileşen /Alt Bileşen  

Doğal Kaynakları 
Koruma Daire 
Başkanlığı  

emisyonları üzerindeki büyükbaş 
hayvancılık baskılarının azaltılması  

Bilgi Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü (BTGM) 

 PUB Alt Bileşen 1.2: Sektörel bilgi toplama ve 
yönetimi için TOB dijital projesi  

Gıda ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü (GKGM) 

Hayvan ve Hayvansal 
Ürünler Sınır Kontrol 
Daire Başkanlığı  

PUB Bileşen 2: Etkin hastalık denetimi ve 
kontrolü için hayvan sağlığı kapasitesinin 
artırılması  

Bitkisel Üretim Genel 
Müdürlüğü (BUGEM)  

Tarla ve Bahçe Bitkileri 
Daire Başkanlığı  

PUB Alt Bileşen 3.1: Bitkisel değer 
zincirlerinde iklim direncinin, 
üretkenliğin ve kaynak kullanımı 
veriminin güçlendirilmesi  

Hayvancılık Genel 
Müdürlüğü (HAYGEM)  

Büyükbaş ve Küçükbaş 
Hayvancılık Daire 
Başkanlığı  

PUB Alt bileşen 3.3a: Bir PLF programının 
pilot olarak uygulanması  

Tarımsal Araştırmalar ve 
Politikalar Genel 
Müdürlüğü (TAGEM)  

Toprak ve Su 
Kaynakları 
Araştırmaları Daire 
Başkanlığı  

PUB Alt Bileşen 3.4: CSA’nın desteklenmesi 
için araştırma ve yenilikler  

Avrupa Birliği ve Dış 
İlişkiler Genel 
Müdürlüğü (ABDGM) 

Uluslararası Kuruluşlar 
Daire Başkanlığı  

PKB Bileşen 4: Proje Yönetimi, İzleme, ve 
Değerlendirme 

PUB’lar aşağıdakilerden sorumlu olacaktır:  

 İlgili alt bileşenleri kapsamındaki proje faaliyetlerinin denetlenmesi  

o İlgili İl Müdürlükleri/ Saha Görevlileri/ Araştırma Enstitüleri/ Bölgesel laboratuarlar 

tarafından ÇSD belgelerinin uygulanmasının ve belge performansının, önerilerin ve 

diğer herhangi bir eylemin aylık olarak denetlenmesi  

 Alt projelerin taranması 

 Düşük ve orta riskli projeler için ÇSD belgelerinin (ÇSED, ÇSYP, ÇSYP kontrol listesi, PKP, YYP, 

İYP ve diğer ilgili planlar) hazırlanması  

 TOB’un birimleri ve ilgili paydaşların İl seviyesinde etkin katılımının sağlanması  

 Yatırımlarının tedarik düzenlemeleri,  

o İş Tanımı (İT) taslağının hazırlanması,  

o Teknik şartnameler,  

o İhale belgeleri, ve 

o Teklif talepleri (TT’ler), 

 Müşavirlerin seçiminin ve tedarik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi  

 Sözleşmelerin imzalanması, sözleşmeler için ödeme yapılması ve sözleşmelerin yönetilmesi  

 ÇSYÇ’ye, YYÇ’ye ve İYP’ye uyumun sağlanması ve bunun yanı sıra PKP’nin uygulanmasının 

denetlenmesi için inşaat işlerinin sürekli olarak izlenmesi  

 Raporlama ve  

 Proje İşletme Kılavuzunda (PİK) belirtilmiş olan tüm diğer tedarikle ilgili faaliyetler. 

PUB’daki çevresel ve sosyal personel aşağıdakilerden ve aşağıdakilere karşı sorumlu olacaktır. 
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Teknik Koordinasyon Komitesi (TKK) düzenli olarak yakından proje koordinasyonu sağlamak üzere 

kurulacak ve bu komiteye PKB Müdürü başkanlık edecek, her bir alt bileşen için görevlendirilmiş odak 

noktaları ve PUB’lar seviyesindeki ilgili personel katılacaktır. Komite üyeleri izleme ve değerlendirme 

(İ&D) sonuçları temelinde proje ilerleyişini incelemek üzere periyodik olarak toplanacak ve uygulama 

ile ilgili teknik ve idari konuları revize edecektir. TOB daire başkanlıkları arasında güçlü bir 

uyumlandırmanın gerekli olduğu hallerde, projenin uygulanmasında doğrudan bir sorumluluğu 

olmayan ancak projede gerçekleştirilen bazı faaliyetlerin veya üretilen bazı bilgilerin doğrudan fayda 

sahibi olan daire başkanlıklarının katılımı da dahil olmak üzere, spesifik konular için Özel Teknik 

Komiteler kurulacaktır. Bu özel teknik komiteler gerektiği gibi, belirli bir süre için kurulabilir ve esnek 

bir çerçeve kapsamında çalışacaktır. Projeye ilişkin genel İ&D stratejisinin daha da rafine edilmesi ve 

verilerin yakalanması, raporlanması ve değerlendirilmesine ilişkin ölçüm yaklaşımları ve stratejileri de 

dahil olmak üzere, genel İ&D stratejisinin izlenmesinin koordine edilmesi amacıyla kalıcı olarak bir 

İ&D teknik çalışma grubu kurulacaktır. Her bir Genel Müdürlük, bu çalışma grubuna tahsis edilecek 

olan ve izleme ve değerlendirme konularından sorumlu olacak olan bir odak noktası (dahili veya 

dışarıdan görevlendirilmiş) görevlendirecektir.   

Bölgesel düzenlemeler. Her bir bileşen kapsamındaki faaliyetler İl Müdürlükleri (İM), Saha Görevlileri 

(SG) veya TOB merkezindeki ilgili Genel Müdürlüklere bağlı olan Araştırma Enstitüleri / Bölgesel 

Laboratuarlar (TAGEM ve GKGM faaliyetleri için) ile yakın koordinasyon içerisinde, aşağıdaki gibi 

gerçekleştirilecektir:   

a) TRGM alt bileşen 1.1, 3.2 ve 3.3b’nin uygulanmasından sorumludur. Alt bileşen 1.1’deki 

faaliyetler tüm ülkede gerçekleştirileceğinden, proje faaliyetleri tüm İM’lerle yakın işbirliği 

içerisinde yapılmalıdır. Alt bileşen 3.2 ve 3.3b, alt bileşen faaliyetlerinin gerçekleşeceği 

yerlerde İM’lerin desteği ile uygulanacaktır. Detayları Proje İşletme Kılavuzunda (PİK) 

verilecek olan coğrafi hedeflemede bitki desenleri, tarımsal yapı ve beklenen faydalar, 

projenin başlangıcında yapılacak olan değerlendirme çerçevesinde dikkate alınacaktır. TRGM 

tarafından gerçekleştirilecek olan proje faaliyetlerine ilişkin tedarik merkezi seviyede 

yapılacak, ancak tarladaki fiili realizasyon ve uygulama onayı İM’ler tarafından sağlanacaktır.  

b) BTGM, uygulanması yalnızca merkezi seviyede kalacak olan alt bileşen 1.2’nin 

uygulanmasından sorumludur.  

c) GKGM Bileşen 2’nin uygulanmasından sorumludur. İl hayvan sağlığı laboratuarlarının ve 

veterinerlik ilaçları kontrol merkezinin geliştirilmesi merkezi düzeyde koordine edilecek, 

ancak il düzeyinde uygulanacaktır.  

d) BÜGEM alt bileşen 2.1 faaliyetlerinden sorumludur. Bu alt bileşen kapsamında 

gerçekleştirilecek olan sera modernizasyonu faaliyetleri için, ülkede sera üretimi konusunda 

yüksek potansiyele sahip olan illerde İM’ler ile koordinasyon içerisinde hibe programları 

uygulanacaktır. Hibe programlarının planlaması ve düzenlemesi merkezi düzeyde yapılacak, 

ancak uygulama ve yatırımların izlenmesi İM’ler tarafından gerçekleştirilecektir.  

e) Alt bileşen 3.3a HAYGEM tarafından uygulanacaktır. Alt bileşen ile ilgili faaliyetler merkezi 

düzeyde koordine edilecek, ancak yatırımların uygulanması ve izlenmesi işlemi İM’ler 

tarafından yapılacaktır.  

f) TAGEM alt bileşen 3.4’ün uygulanmasından sorumludur. TAGEM’in diğer GM’lerden farkı 

saha işlemlerinin TAGEM’e bağlı olan araştırma enstitüleri tarafından yapılacak olmasıdır. Bu 

bağlamda, faaliyetlerin uygulanması tüm ülkeye yayılmış olan araştırma enstitüleri tarafından 

gerçekleştirilecektir.  

g) ABDGM, merkezi düzeyde uygulanacak olan Bileşen 4 faaliyetlerinden sorumludur.  

Genel olarak İM’ler/ Araştırma Enstitüleri /Bölgesel laboratuarlar aşağıdakilerden sorumlu olacaktır  
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 ÇSED’lerin/ÇSYP’lerin, PKP’lerin, İYP’lerin, YYP’nin ve GM’nin uygulanması. 

 Projenin uygulanması konusunda paydaşlar tarafından belirtilen fikirlerin/ kaygıların 

öğrenilmesi için düzenli paydaş katılımlarının sağlanması ve bu fikirlerin/ kaygıların PUB’lara 

rapor edilmesi.  

 PUB’lar için üç ayda bir izleme raporları hazırlanması  

Proje İşletme Kılavuzu (PİK). TOB projeyi Banka tarafından onaylanmış olan bir PİK temelinde 

uygulayacaktır. PİK aşağıdakileri içerecektir:  

 Tüm proje faaliyetlerinin ve geleceğe ait zaman çizelgelerinin ve hedeflerin detaylı açıklaması  

 Detaylı uygulama düzenlemeleri ve sorumlulukları (yani PYK’nın kompozisyonu ve görev ve 

sorumlulukları, ve PKB, PUB’lar vb için İş Tanımları) 

 Hibe destek paketlerinin seçimine, uygulanmasına ve yönetimine kılavuzluk eden detaylı 

politikalar ve prosedürler (yani alt projelerin önceliklendirilmesi, elenmesi ve seçilmesi ile 

ilgili kriterler; tüm hibe paketlerinin seçilmesi ve uygulanması için teknik standart kurallar, 

vb.) 

 CE stratejisi de dahil olmak üzere çevresel ve sosyal şartlar için standart kurallar ve 

düzenlemeler  

 Masraflar ve mali yönetim için düzenlemeler ve prosedürler  

 Geçerli tedarik kuralları ve planları  

 Yolsuzlukla mücadele standart kuralları  

 İlgili taraflar arasındaki koordinasyon mekanizmaları; ve  

 Proje izleme, değerlendirme, raporlama ve iletişim için şartlar ve prosedürler.  

Buna ek olarak, hibe destek paketlerinin seçimi ve uygulanması konusunda kılavuzluk sağlayan bir 

Hibeler Kılavuzu da PİK’e bir EK olarak dahil edilecektir. Hibeler Kılavuzu PKB ve PUB’lar tarafından 

ortaklaşa geliştirilecek ve alt bileşenler 3.1a, 3.2, 3.3 ve 3.3a kapsamındaki faaliyetlere ilişkin 

uygulama düzenlemelerini detaylandıracak ve hedef alınan fayda sahipleri ile hibelerin eşleştirilmesi 

yoluyla desteklenecektir. Hibeler Kılavuzunda aşağıdakiler detaylandırılacaktır:  

 Fayda sahiplerinin seçimine ilişkin standart kurallar ve kriterler;  

 PDO ile uyumun sağlanması için spesifik teknolojilerin seçimine ilişkin standart kurallar ve 

kriterler;  

 Bilginin dağıtımı, katılımcı fayda sahipleri ve ilgili paydaşlarla CE stratejisi temelinde iletişim 

kurulması ve bunlarla fikir alışverişinde bulunulması; ve 

 Farklı faaliyet türleri, hibe uygulama şablonları ve talimatları, hibe anlaşması şablonu, hibe 

sağlama mekanizmaları, izleme, değerlendirme ve raporlama için maliyet paylaşımı şartları da 

dahil olmak üzere uygulama mekanizmaları;  

 Proje ÇSYÇ’si ve geçerli standartlara göre Çevresel ve Sosyal şartlar.  

PİK’te genel hatları ile verilen uygulama düzenlemelerinde, uygulama sırasında ihtiyaçların ortaya 

çıkması halinde değişikliklere uyum sağlamak amacıyla uyarlanabilir bir yönetim yaklaşımı 

benimsenecektir.  

Laboratuar altyapısı   ve küçük altyapılı pilot uygulamalar/ alt projeler için uygulama 

yöntemleriBileşen 2 kapsamında, proje laboratuarların geliştirilmesi için altyapı işlerini ve alt bileşen 

3.1b kapsamında bir Veterinerlik Merkezi’nin kurulması için gerekli yeni bina inşaatını 

destekleyecektir. Proje, jeotermal kaynakların kullanıldığı serada salkım sebze üretimini desteklemek 

amaçlı temel altyapı işlerini destekleyecektir, ayrıca alt bileşen 3.4b kapsamında üçüncü taraf gübre 

yönetim tesisi etrafında bazı diğer altyapı yatırımları yapılması beklenmektedir. Herhangi bir işin 
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taahhüt edilmesi öncesinde, proje fizibilite analizini ve Ç&S değerlendirmeyi destekleyecektir. Bu 

yatırımlar ancak sözkonusuanaliz sonuçlarının Banka şartlarına göre değerlendirilmesi ve tatmin edici 

bulunmasıhalinde gerçekleşecektir.  

PKB tarafından her yıl proje bileşenlerinin ve alt bileşenlerinin uygulanmasından sorumlu Genel 

Müdürlüklerle yakın koordinasyon içerisinde bir Proje Yıllık Çalışma Planı ve Bütçesi (YÇPB) 

hazırlanacak, konsolide edilecek ve nihai hale getirilecek ve yıllık proje toplantıları sırasında 

incelenecektir. Gelişmiş bir taslak yorumların alınması ve bilgi verilmesi amacıyla Dünya Bankasına ve 

PYK’na gönderilecektir. Onaylanması sonrasında, TOB ilgili YÇPB’yi SBO ile birlikte Yıllık Yatırım 

Programına ve proje tedarik planına dahil edecektir. YÇPB’nin hazırlanması, incelenmesi ve 

onaylanması ile ilgili detaylı süreç PİK’te daha ayrıntılı olarak belirtilecektir.  

Dünya Bankası kendi prosedürleri, standartları ve şartları doğrultusunda proje uygulamasını 

destekleyecektir. Banka ekibi spesifik yatırımların ve fizibilite çalışmalarının ve/veya planlama 

raporlarının incelenmesi, mühendislik tasarımı, ihale paketleri ve Ç&S enstrümanlar dahil olmak 

üzere teknik durum tespiti yapacaktır. Banka ekibinin sağlayacağı uygulama desteğininişletmenin ilk 

iki yılı içerisinde daha yoğun olması beklenmektedir. Proje Raporları Dünya Bankası tarafından, yılda 

en az iki kez gerçekleştirilecek olan proje uygulama destek görevlerinin bir parçası olarak periyodik 

şekilde incelenecektir.  

8.2 ÇSYÇ’nin Uygulamasına Yönelik Kapasite  
Alt projeler için hazırlanacak olan tüm ÇSD belgeleri bu ÇSYÇ’yi ve ulusal mevzuat ve Dünya Bankası 

ÇSS’leri temelinde hazırlanmış olan diğer ESDF belgelerini (YYÇ, SEF ve İYP) temel alacaktır. Bu 

çerçeve belgeleri Proje Değerlendirme Belgesinde (PDB) usulüne uygun  şekilde tanımlanmış ve 

bunlara söz konusu belgede atıfta bulunulmuştur. Buna ek olarak, bu belgelerdeki ana hükümler ve 

prosedür adımları Proje İşletme Kılavuzuna (PİK) entegre edilecek ve Kredi Anlaşmalarında önemli 

unsurlara  atıfta bulunulacaktır. Bu nedenle, PKB ve PUB’lar hem hazırlanmış olan çerçeve belgelerde 

hem de daha sonra alt projelere özel olarak hazırlanacak olan diğer belgelerde belirtilmiş olan 

hükümlerin ve şartların tam olarak yerine getirilmesinden sorumludur. ÇSYÇ aynı zamanda alt projeye 

özel ÇSD belgelerinin hazırlanmasını ve ilgili ihale belgelerininşaat ve müşavirlik sözleşmelerinin bir 

parçası olmasını gerektirir.  

TOB, bir Paydaş Katılım Planının (PKP), Yeniden Yerleşim Çerçevesinin (YYÇ) ve İşgücü Yönetim 

Prosedürlerinin hazırlanması ve uygulanması da dahil olmak üzere ÇSÇ standartları konusunda sınırlı 

deneyime sahiptir. ÇSYÇ’nin uygulanma kapasitesine ilişkin açıkların kapatılması amacıyla 

 hem PKB hem de PUB’lara hazırlıklar sırasında eğitim verilecektir, buna konunun uzmanlarının 

görevlendirilmesini de içeren ÇSÇ enstrümanı İş Tanımları da dahildir. Özellikle, 

 PKB Dünya Bankası için tatmin edici niteliklere sahip amaca yönelik bir çok-disiplinli uzman 

ekibe ev sahipliği yapacaktır. PKB aşağıdakilerden meydana gelecektir: 

o PKB Koordinatörü (uluslararası finansmanlı projelerin uygulanmasında sağlam 

deneyim, dışarıdan görevlendirilecektir) 

o Proje Yönetimi Uzmanı  

o Teknik Uzman,  

o Finansal Yönetim Uzmanı,  

o Üst Düzey Satın Alma Uzmanı (uluslararası satın alma uygulamaları ve sözleşme 

yönetimi konularında deneyimli) 

o Çevre Uzmanı  

o Sosyal Uzman  
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o İ&D uzmanı 

 PUB’lar ihtiyaç duyuldukça ya görevlendirilen dahili TOB personeli aracılığı ile ya da geçerli 

Banka prosedürleri hakkında bilgi sahibi olan harici uzmanlar aracılığı ile güçlendirilecektir. 

PUB’lar aşağıdakilerden meydana gelecektir: 

o PUB Koordinatörü (dışarıdan görevlendirilmiş veya ilgili Genel Müdür Yardımcısı 

tarafından kurum personeli arasından atanmış) 

o Satın Alma Uzmanı (uluslararası satın alma uygulamaları ve sözleşme yönetimi 

konusunda deneyimli)  

o Finansal Yönetim Uzmanı,  

o Sosyal Gelişim Uzmanı  

o Çevre Uzmanı  

o İlgili Teknik Uzmanlar  

Buna ek olarak, Dünya Bankası tarım, gıda, çevre, su, dijital vb dahil olmak üzere farklı küresel 

uygulamalardan ve dış danışmanlardan  meydana gelen çeşitli becerilerin bir araya geldiği bir görev 

ekibi oluşturacaktır. Sürekli etkin uygulama desteği için gerekli beceri grubu başka şeylerin yanı sıra 

proje yönetimini, tarımı ve tarımsal işletme gelişimini, iklim-akıllı tarım uzmanlarını, enerji 

uzmanlarını, hassas tarım uzmanlarını, İ&D, tedarik, finansal yönetim, iletişim, vatandaş katılımı, 

çevresel ve sosyal risk yönetimi ve hukuk konularını içerecektir. Ek küresel uzmanlık (örneğin FAO 

veya Hassas Hayvancılık konusunda) da uygulamanın teknik yönlerinin desteklenmesi için 

istenecektir.  

8.3 Kapasite Geliştirme Faaliyetleri  
PKB’nin Çevresel Sosyal Standartlar (ÇSS’ler) konusundaki sınırlı bilgisi dikkate alınarak, Dünya 

Bankası Projenin yürürlüğe konması öncesinde PKB için bir başlangıç eğitimi verecektir. PUB’ların ve 

İM’lerin/ SG’lerin/ RI’ların/ RL’lerin ÇSS’ler ile ilgili kapasitesinin artırılması için gereken eğitimler PKB 

tarafından, Dünya Bankası ile yakın işbirliği içerisinde sağlanacaktır. İhtiyaç duyulması halinde, PKB de 

PKB’nin ve PUB’un risklerle ilgili bilincinin artırılması ve projenin negatif etkilerinin hafifletilmesi 

amacıyla eğitimlerin desteklenmesi için ÇSS’ler konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan dış 

danışmanları görevlendirebilecektir. PKB aynı zamanda yüklenicileri Dünya Bankası ÇSS’leri ve 

koruma politikaları konusunda bilgilendirmek amaçlı eğitim atölyeleri organize edecektir. Eğitim 

faaliyetlerinin içeriği, hedef grubu, zamanlaması ve süresi sosyal – yeniden yerleşim konusu ile 

birlikte Tablo 8’de verilmiştir. … pl 

Tablo 7: Eğitim Programı 

Kategori İçerik Hedef Grup Zamanlama Süre   

Çevresel ve 
Sosyal Çerçeve 

 ÇSED’in, ÇSYP’nin, ÇSYP 
Kontrol Listesinin, YYP’nin, 
İYP’nin, PKP’nin hazırlanması 
da dahil olmak üzere ÇSÇ ve 
ÇSS’ler hakkında bilgiler  

 ÇSYÇ, YYÇ, ÇSED, ÇSYP, ÇSYP 
Kontrol Listesi, İYP, PKP, GM ve 
YYP’nin uygulanması 

PKB Projenin 
yürürlüğe 
girmesi 
öncesinde  

5 
gün 

PUB’lar Alt proje 
fizibilitesi/ 
ihalesi/ tasarımı 
öncesinde  

5 
gün 

İM’ler/RI’lar/ RL’ler ve 
SG’lerde doğrudan 
proje faaliyetleri ile 
ilgili personel  

Alt proje 
fizibilitesi/ 
ihalesi/ tasarımı 
öncesinde  

5 
gün 
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Kategori İçerik Hedef Grup Zamanlama Süre   

İnşaat yüklenicilerinin 
personeli  

İhalenin 
verilmesinin 
hemen ardından  

5 
gün 

İş Sağlığı ve 
Güvenliği 

 İşyeri risk yönetimi  

 İş yerlerinde kazaların 
önlenmesi  

 Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) 
kullanımı  

 Sağlık ve emniyet standartları  

 Tehlikeli atık yönetimi  

 Katı ve sıvı atık yönetimi  

 Acil duruma hazırlıklı olma  ve 
müdahale  

 Bulaşıcı hastalıklara ilişkin 
farkındalık  (Örn.  Covid-19, 
HIV/AIDS vb.) 

PKB Projenin 
yürürlüğe 
girmesi 
öncesinde  

2 
gün 

PUB’lar Alt proje 
fizibilitesi/ 
ihalesi/ tasarımı 
öncesinde  

2 
gün 

İM’ler/RI’lar/ RL’ler ve 
SG’lerde doğrudan 
proje faaliyetleri ile 
ilgili personel  

Alt proje 
fizibilitesi/ 
ihalesi/ tasarımı 
öncesinde  

 

İnşaat yüklenicilerinin 
personeli  

İhalenin 
verilmesinin 
hemen ardından  

2 
gün 

İşgücü ve 
Çalışma 
Koşulları  

 İYP’nin uygulanması  

 Ulusal çalışma yasalarına ve 
yönetmeliklerine göre istihdam 
şart ve koşulları  

 Yüklenici ve alt yüklenici 
davranış kuralları  

 İşçi örgütleri  

 Çocuk işgücü ve zorla 
çalıştırma konuları  

 İşçi Şikayet Mekanizması  

PUB’lar Alt proje 
fizibilitesi/ 
ihalesi/ tasarımı 
öncesinde  

1 
gün 

İM’ler/RI’lar/ RL’ler ve 
SG’lerde doğrudan 
proje faaliyetleri ile 
ilgili personel  

Alt proje 
fizibilitesi/ 
ihalesi/ tasarımı 
öncesinde  

1 
gün 

İnşaat yüklenicilerinin 
personeli  

İhalenin 
verilmesinin 
hemen ardından 
(1 gün) 

1 
gün 

Şikayet 
Mekanizması  

 GM’nin Uygulanması  

 Kayıt ve işleme prosedürü  

 Şikayet Çözüm prosedürü  

 Şikayetlerin belgelendirilmesi 
ve işlenmesi  

PUB’lar Alt proje 
fizibilitesi/ 
ihalesi/ tasarımı 
öncesinde  

1 
gün 

İM’ler/RI’lar/ RL’ler ve 
SG’lerde doğrudan 
proje faaliyetleri ile 
ilgili personel  

Alt proje 
fizibilitesi/ 
ihalesi/ tasarımı 
öncesinde  

1 
gün 

İnşaat yüklenicilerinin 
personeli  

İhalenin 
verilmesinin 
hemen ardından  

1 
gün 
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9ÇSYÇ Gözetim, Denetim ve Raporlama Faaliyetleri  
Bu bölümde, genel ÇSYÇ uygulaması için raporlama şartları ve temel çevresel ve sosyal performans 

göstergeleri, zaman çerçevesi ve önerilen izleme faaliyetlerine ilişkin sorumluluklar dahil olmak üzere 

ÇSYÇ’nin uygulanmasının çevresel ve sosyal gözetimi ve izlenmesine ilişkin şartlar açıklanacaktır.  

9.1Denetim 
Günlük proje yönetimi, koordinasyonu ve gözetimine ilişkin sorumluluk PKB’ye ve ilgili Müdürlüğe 

özel Proje Uygulama Birimlerine (PUB’lar) verilecektir. Projenin uygulanması sırasında, Banka 

projenin finansal yönetim düzenlemelerini denetleyecektir. Bu ziyaretlerin sıklığı projenin risk 

derecelendirmesine göre belirlenecek, bu derecelendirme proje ömrü boyunca izlenecektir. Denetim 

görevleri ayrıcafinansal bilgilerle karşılaştırmalı olarak fiziksel ilerlemenin izlenmesi amaçlı saha 

ziyaretlerini de içerecektir. 

Aynı zamanda tasarım ve denetim için bazı mal ve müşavirlik hizmetleri tedariklerinin uluslararası 

düzeyde tanıtılması  beklenmektedir.  

9.2 İzleme  
PKB alt bileşen faaliyetlerine liderlik eden her bir müdürlükteki PUB’larla yakın bir şekilde çalışarak 

proje çıktılarının ve sonuçlarının genel İ&D’sinden ve yıllık çalışma planlarının geliştirilmesinden ve 

izlenmesinden sorumlu olacaktır. DB’nın kılavuzluğunda sonuçların ölçümüne liderlik etmek ve İ&D 

verilerini proje ilerleme raporlarına dahil edilmek üzere derlemek için tam zamanlı bir İ&D uzmanı 

görevlendirilecektir. Tutarlılık ve uyum sağlanması için, verilerin yakalanması, raporlanması ve 

değerlendirilmesine yönelik ölçüm yaklaşımlarının ve stratejilerinin uyumlu hale getirilmesi de dahil 

olmak üzere, projenin genel İ&D stratejisini daha da anlaşılır hale getirmek  ve uygulanmasının 

izlenmesi amacıyla bir İ&D teknik çalışma grubu kurulacaktır. İ&D çalışma grubu PKB, İ&D uzmanı 

tarafından koordine edilecektir. TAGEM, teknoloji etkilerinin değerlendirilmesine ilişkin yaklaşımlar 

hakkında TRGM, BÜGEM ve HAYGEM’e teknik destek ve kılavuzluk sağlamakta anahtar bir rol 

oynayacaktır. Alt bileşen 1.1 kapsamındaki faaliyetler için, projede bu alt bileşen kapsamında üretilen 

bilgilerin etkilerinin anlaşılması amacıyla bir “Toprak Politikası İzleme Sistemi” kurulacak, bu sistem ilk 

seviyesindeki politika kararlarına kılavuzluk edecektir (Toprak Koruma Kurulu aracılığı ile). Buna ek 

olarak, Bileşen 4 kapsamında İ&D kapasitesinin geliştirilmesi sektördeki cinsiyet boyutlarının ve 

eşitsizliklerin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Proje TOB’un kendi İ&D sistemindeki cinsiyet 

göstergelerinin ölçümüne başlanması konusunda teşvik edilmesi için teknik yardım sağlayacaktır. 

Göstergeler anlamında, bunlar cinsiyetin takibi amaçlı spesifik karma yöntemlerin (ankatler  odak 

gruplar, özel değerlendirmeler), cinsiyete özgü değerlendirmelerin geliştirilmesini ve cinsiyete özel 

kısıtlamaların veya fırsatların anlaşılması için tanı kullanılmasını ve bu sorunları hedef alabilecek 

politika müdahalelerinin tasarlanmasını içerebilir.  

Spesifik İ&D faaliyetleri her bir alt bileşenin bütçesine dahil edilecek olup en kapsayıcı 

değerlendirmeler (yani orta vadeli değerlendirmeler/ çalışmalar ve nihai değerlendirmeler – teklif 

edilen proje kapsamında işe alınacak bağımsız uzmanlar tarafından yürütülecek olan) bileşen 4’ün 

bütçesi kapsamında bulunacaktır. DB ve GT’den temsilcilerle gerçekleştirilen altı aylık ortak uygulama 

destek görevleri yasal anlaşmalara uyumu ve uygulamanın ilerlemesini sağlayacaktır.  

Bazı faaliyetlerin pilot doğası dikkate alındığında, projenin İ&D sistemi hem performansın hem de 

etkinin izlenmesini içerecektir. Projenin izleme ve değerlendirme (İ&D) yaklaşımı üç ana sütundan 

meydana gelmektedir: (i) proje çıktılarının izlenmesi (PDO sonuçları ve ara göstergeler); (ii) 

teknolojilerin benimsenmesi ve bu tür teknolojilerin ve ilgili hizmet temininin faydaları ve bunlar için 

verilen ödünlere ilişkin algıların anlaşılması amaçlı paydaş temelli izleme yaklaşımları; ve (iii) proje 
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tarafından teşvik edilen teknolojilerin, özellikle de en yeni olanların faydalarının anlaşılması amaçlı 

etki temelli değerlendirme yaklaşımları.  

Proje, yalnızca uygulama performansının değerlendirilmesi (proje yönetim aracı) için gerekli bilgileri 

bir araya getirmekle kalmayıp aynı zamanda gösterge hedeflerine ulaşılmasını izlemek amacını da 

taşıyan bir entegre İzleme Bilgi Sistemi (İBS) kuracaktır. Bileşen 3 kapsamındaki faaliyetler için, her bir 

alt bileşen altında, proje izleme gelişimlerinin başlangıç noktası olarak temel profiller belirleyecektir; 

çevrim içi platformlar da dahil olmak üzere alt bileşenler kapsamındaki faaliyetler ve çiftlik forumları 

araştırmalar ve öz değerlendirme araçları gibi çiftlik temelli aletlerle tamamlanarak teknolojiler ve 

ilgili hizmet sağlama boyutlarına ilişkin algıların izlenmesi için kullanılacaktır. İzleme faaliyetlerinin bu 

paydaş temelli katılımcı doğası, teknolojilerin ekonomik, sosyal ve çevresel değişkenler üzerindeki 

etkilerinin anlaşılması için daha yarı-deneysel bir yaklaşımla tamamlanacaktır.  

9.3Raporlama 
Rapor verecek olan birimler, raporlama sıklığı ve raporların içeriği Tablo 9’da verilmiştir. 

Tablo 8: Düzenli raporlama faaliyetleri  

Hazırlayan 
Birim  

Alıcı Birim  Raporun adı  Rapor içeriği Sıklık 

PKB  PYK 

 Dünya 
Bankası 

İlerleme Raporu PUB’ların ilerleme raporlarının 
konsolidasyonu  

 ÇSE etkilerinin ve hafifletici 
tedbirlerin analizi  

 Proje alanında gerçekleştirilen 
denetimler  

 Şikayetlerin analizi  

 Paydaş katılım tutanakları  

 Hala çözülmekte olan 
geçmişteki herhangi bir soruna 
ait takip bilgileri  

 Bir sonraki döneme bakış  

Altı ayda bir 

PKB  PYK 

 Dünya 
Bankası 

Yıllık Çalışma 
Planı ve Bütçe 
(YÇPB) 

YÇPB, PUB’larla yakın koordinasyon 
içerisinde hazırlanacaktır  

Yıllık 

PKB  PYK 

 Dünya 
Bankası 

Orta vadeli 
inceleme (OVİ) 

 Proje çıktılarının ve etkilerinin 
başarısına odaklanarak genel 
uygulama ilerleyişinin 
değerlendirilmesi. Proje etkileri 
ile ilgili olarak, odak noktası 
özellikle projenin, proje 
tarafından desteklenen 
teknolojilerin ve yaklaşımların 
ölçeğinin daha da büyütülmesi 
için gerekli koşulları yaratması 
ve katılımı sağlaması (küçük 
ölçekli çiftçiler, kadınlar, 
gençler) üzerinde olacaktır. 

 Uygulamayı etkileyen herhangi 
bir önemli konunun 
tanımlanması ve çözümü  

Projenin 
başlangıcından 
üç yıl sonra  
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PKB  PYK 

 Dünya 
Bankası 

Uygulamanın 
tamamlanması 
ve Sonuçlar 
Raporu (UTSR) 

 Nihai sonuçların 
değerlendirilmesi,  

 Genel performansın 
değerlendirilmesi, ve  

 Önemli dersler çıkarılması  

Proje 
kapanışından 
altı ay sonra  

PUB PKB İlerleme Raporu  Yüklenicinin ilerleme raporlarının 
özeti  

 ÇSE etkilerinin ve hafifletici 
tedbirlerin analizi  

 Proje alanında gerçekleştirilen 
denetimler  

 Paydaş katılımı tutanakları  

 Şikayetlerin analizi  

 Hala çözülmekte olan geçmişteki 
herhangi bir sorundan elde edilen 
takip bilgileri  

 Bir sonraki döneme bakış  

Altı ayda bir 

İM’ler/RI’lar 
/RL’ler ve 
SG’ler 

PUB İlerleme Raporu   Yüklenicinin ilerleme raporlarının 
özeti  

 ÇSE etkilerinin ve hafifletici 
tedbirlerin analizi  

 Proje alanında yapılan denetimler  

 Paydaş katılımı tutanakları  

 Şikayetlerin analizi  

 Hala çözülmekte olan geçmişteki 
herhangi bir sorundan elde edilen 
takip bilgileri  

 Bir sonraki döneme bakış  

Üç ayda bir 

Yüklenici PUB İlerleme Raporu  Tamamlanan faaliyetlerin özeti  

 Programa göre ilerleme analizi  

 Herhangi bir gecikmenin nedenine 
ilişkin açıklama  

 Fotoğraflar 

 ÇSE etkilerinin ve hafifletici 
tedbirlerin analizi  
o  Eğitimler ve olaylar da dahil 

olmak üzere İSG konularının 
analizi  

 Şikayetlerin analizi  

 Kamu kurumları ve proje birimleri 
tarafından yapılan denetimler  

 Hala çözülmekte olan geçmişteki 
herhangi bir sorundan elde edilen 
takip bilgileri  

 Bir sonraki döneme bakış  

Ayda bir 

Yukarıda bahsi geçen düzenli raporlama faaliyetlerine ek olarak, yükleniciler İYP’de belirtilen şekilde olayları ve 

kökneden analizini, ve bu belgenin Ekinde belirtilen tesadüfi bulgu raporlarını sunacaklardır.  
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10.Paydaş Katılımı ve Şikayet Mekanizması  
 

10.1 Paydaş Katılımı ve Fikir Alışverişleri  
 

10.2 Şikayet Mekanizması  
Projeyle ilgili şikayetler mevcut şikayet mekanizmaları aracılığı ile veya Proje için özel olarak kurulacak 

olan iki yeni şikayet mekanizması ile iletilecektir; Proje Seviyesinde ŞM ve İşçilerin ŞM. PKB Proje 

seviyesindeki ŞM’ndan yükleniciler ise İşçilerin ŞM’ndan sorumlu olacaklardır.  

10.2.1 Mevcut ŞM’ler  
Ulusal Düzeydeki ŞM: Türkiye’deki genel şikayet mekanizması CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim 

Merkezi) olup şikayet hakkının ve bilgi alma hakkının kullanılması ve vatandaşların hükümetin işleri ve 

kamu idarelerinin eylemleri ve işlemleri hakkındaki fikirlerini, şikayetlerini ve önerilerini almak yoluyla 

politikaların oluşturulması için gerekli kaynakların sağlanması amacıyla oluşturulmuş bir elektronik 

kamu hizmeti aracıdır *4+. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ve özel hukuka tabi tüzel kişiler başvuru 

yapma hakkına sahiptir. Yabancılar, uluslararası anlaşmalara göre mütekabiliyet  çerçevesi içerisinde 

mektupla veya faksla başvuruda bulunabilir. İstekler, şikayetler, ihbarlar, fikirler – öneriler ve bilgi 

alma ile ilgili başvurular www.cimer.gov.tr adresinden, ALO 150’den, mektup-faks yoluyla veya 

şahsen yapılabilir. Kimlik doğrulaması gerektirir. Bununla birlikte, başvuru sahibi yapacağı ihbarlar için 

kimliğini gizlemeyi tercih edebilir. Tüm başvurular Türkçe olarak yapılmalıdır ve 30 gün içerisinde 

sonuçlandırılır.  

Bakanlık Düzeyindeki ŞM: CİMER’e ek olarak, TOB kendi iletişim merkezine sahiptir ve bu merkez 

TİMER (Tarım İletişim Merkezi) adını taşımakta olup Tarım ve Orman Bakanlığının iletişim merkezidir. 

Bu merkeze telefonla (Alo 180) ve web sitesi (https://timer.tarimorman.gov.tr/) aracılığı ile erişim 

mümkündür. TİMER’e yapılan başvurular www.turkiye.gov.tr aracılığı ile alınır, dolayısıyla da kimlik 

doğrulaması gerektirir. Canlı hayvan, tarım, idare, gıda, orman ve su başlıkları altında yer alan 

istekler, öneriler, ihbarlar, sorular, teşekkürler ve başka şeyler için kullanılabilir.  Başvuru sahibi geri 

aranmak istiyorsa, iletişim yolunu (telefon, e-posta, internet) seçebilir. Telefon aracılığı ile yapılan 

başvurularda kimlik numarası gerekli değildir. Derhal yanıtlanabilecek olan sorular/ sorunlar derhal 

yanıtlanır; derhal yanıtlanması mümkün olmayan sorular/ sorunlar ise ilgili birimlere aktarılır. İlgili 

birimlerden alınan bilgilere uygun olarak, şikayet sahiplerine geri besleme yapılır. Kişiye, ile, ilçeye, 

konuya veya kategoriye göre sorgulama yapılması mümkündür.10.2.2Proje Seviyesinde ŞM  

Yukarıda bahsi geçen şikayet mekanizmalarına ek olarak, proje kendi projeye özel şikayet 

mekanizmasına sahiptir ve bu mekanizma proje sitesinde ve TOB’un web sitesinde iletişim detayları 

ile birlikte ilan edilmiştir. Bu şikayet mekanizması ÇSS2 hariç olmak üzere Proje kapsamında bulunan 

ÇSS’lerde yer alan tüm konuları kapsayacaktır. PUB’lar ve PKB şeklinde iki seviyeye sahip olacaktır. 

Şikayet mekanizması incelenirken aşağıdaki noktalar dikkate alınmalıdır. 

 Paydaş web sitesini, e-postayı, telefonu, şikayet formlarını veya dilekçelerini içeren farklı 

kanalları kullanarak yorum yapabilir/ şikayette bulunabilir. Yanıt için son tarih ve zaman 

açıkça belirtilecektir.  

 Dilekçeler TOB’un İlçe veya İl Müdürlüklerindeki Proje odak noktaları tarafından kabul 

edilecektir.  

 Şikayet formları her fikir alışverişi toplantısında bulunacak ve istek üzerine teslim edilecektir.  

http://www.cimer.gov.tr/
https://timer.tarimorman.gov.tr/
http://www.turkiye.gov.tr/
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 Fikir alışverişi toplantılarında sözlü olarak beyan edilen şikayetler de toplantı tutanakları 

aracılığı ile belgelendirilecek ve bunlar Bölüm 5.b’de ve bu bölümde Yorumların 

İncelenmesinde yazıldığı gibi işlenecektir.  

 Alınan yorum/ şikayet Proje ile ilgili değilse ve başvuru isimsiz değilse, şikayet/yorum sahibi 

sunmuş olduğu yorumun/ şikayetin Proje ile ilgili olmadığı konusunda bilgilendirilecektir.  

 Alınan yorum/ şikayet Proje ile ilgiliyse, başvuru isimsiz olmadığı sürece, yorum/ şikayet 

sahibi 30 gün içerisinde sonuç hakkında bilgilendirilecektir.  

 Başvuru sahibi kimliğini saklama veya isimsiz başvurma seçeneğine sahip olacaktır.  

 Paydaşlar ilk başvurularının ilk seviye temelinde olması gerektiği konusunda bilgilendirilecek 

ve kendilerine kılavuzluk sağlanacaktır. Paydaş ilk seviyeden aldığı sonuçtan memnun değilse, 

ikinci seviyeye başvurma hakkına sahip olacaktır. Veya, sorumlu tarafın şikayetin konusu 

olması halinde, şikayet doğrudan ikinci seviyeye yapılabilir. İkinci seviye şikayetin konusu ise, 

şikayetler TİMER veya CİMER aracılığı ile yapılmalıdır.  

 Şikayetler yazılı olarak kaydedilecek ve aşağıdakilere göre sorgulanabilecek bir veri tabanında 

tutulacaktır: 

o Şikayetin tarihi ve kayıt numarası  

o Şikayetin yapılmasında kullanılan kanal türü  

o Eğer varsa, şikayete konu olan alt bileşenin spesifik faaliyeti  

o Kimlik numarası, isim (paydaşlar bu bilgiyi verebileceklerdir) 

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

durumu, cinsiyet, vb. dahil olmak üzere)  

o Şikayet kategorisi (alt bileşen için özel olarak tanımlanmış) 

o Şikayet metni ve ekleri (eğer varsa) 

o Yanıt için son tarih ve şikayet yanıtlanmışsa yanıtın fiili tarihi. 

o Şikayeti ele alacak olan merciin adı  

o Şikayet için önerilen çözüm. 

o Paydaşın çözümle ilgili olarak ne kadar tatmin olduğu (elde edilebilirse) 

o Şikayeti yanıtlayan merciin yorumları (varsa)  

 Şikayetlerin kaydedilmesinde ve dosyalanmasında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu hükümleri ana çerçeve olarak kullanılmalı ve paydaşlar şikayet mekanizması süreci ve 

verdikleri verilerin nasıl saklanacağı, kullanılacağı ve rapor edileceği konularında açıkça 

bilgilendirilmelidir.  

 Veritabanı PUB’lar ve PKB’lerdeki yetkili personel için erişilebilir olmalıdır.  

Son olarak, paydaş bu şikayet mekanizmasından elde edilen sonuçlardan tatmin olmazsa, paydaşa 

ulusal mahkemelere başvurabileceği konusunda bildirimde bulunulacaktır.  

10.2.3İşçilerin ŞM 
Yüklenicilerin kendi işçileri ve alt yüklenicilerinin işçileri için bir İŞM kurmaları gerekmektedir. İŞM 

detayları Yüklenicilerin işlere başlamadan önce hazırlayacakları İşgücü Yönetim Prosedüründe 

verilecektir. İŞM’nın temel prensipleri aşağıdaki gibidir; 

 İşçiler şikayetlerini tercih ettikleri dilde yapabilmelidir. 

 İşçiler şikayetlerini isimsiz olarak yapma seçeneğine sahip olmalı ve bu isimsiz şikayetler eşit 

şekilde işlem görmelidir. 

 Şikayetler gizli olarak değerlendirilmelidir. 

 Şikayetlerin kişisel sorunlara yol açmasından kaçınmak için şikayetleri inceleyen personele 

sürekli eğitim verilmelidir. 
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 Çalışanlara şikayetlerini iletmeleri için birden fazla araç verilerek şikayet mekanizmasına kolay 

erişime sahip olmaları sağlanmalıdır (metin mesajları, web sitesi, öneri/şikayet kutuları, 

telefonlar). 

 Mekanizma şeffaf olmalıdır.  

Kadın işçiler, göçmen işçiler veya engelli işçiler gibi farklı özelliklerin dikkate alınması suretiyle, şikayet 

mekanizması tüm doğrudan ve sözleşmeli işçiler için erişilebilir olacaktır.  

İşgücü Yönetim Prosedüründe İŞM aşağıdakileri içerecektir  

 Şikayetlerin alınması, kaydedilmesi, hedeflenmesi, takip edilmesi süreci ve bunlara ilişkin 

zaman çerçeveleri  

 İşçilerin şikayet mekanizması konusunda nasıl bilgilendirileceği  

 Şikayetlerin iletilmesinde kullanılacak yöntemler  

 Şikayetlerin alınmasından, kaydedilmesinden, hedeflenmesinden ve takibinden sorumlu olan 

daire başkanlığının adı. 

 Şikayetin konusu işçinin süpervizörü ise, “görevlendirilen yöneticinin” adı 

 Şikayetlerin saklanması ve geriye doğru takibine ilişkin yöntemler. 

İşçiler şikayetlerinin İŞME aracılığı ile çözülmediğini düşünmeleri halinde ve özellikle de aşağıdaki 

şikayet türleri için diğer ŞM’leri (CİMER, TİMER, Proje ŞM) kullanabilecektir; 

 Proje fonlarının yanlış yönetimi, yanlış kullanımı veya yolsuzluklar, ve  

 Proje politikalarının, standart kurallarının veya prosedürlerinin ihlali, buna çocuk işgücü, 

toplum/ sözleşmeli iş sağlığı ve güvenliği ve cinsiyetçi şiddet ve çevreyle ilgili konular dahildir. 

10.2.4Cinsel İstismar ve Suiistimal /Cinsel Taciz (CSS/CT)  
Şikayetleri alan ve işleyen personelin CSS/CT konularında eğitimli olması gerekir. Bu şikayetler yüksek 

gizlilikle dosyalanacak ve bu tür bir şikayet olması halinde, TOB ve Dünya Bankasına derhal bildirimde 

bulunulacaktır.  

10.2.5Dünya Bankasının Şikayet Giderme Mekanizması 
Dünya Bankası (WB) tarafından desteklenen bir projeden olumsuz şekilde etkilendiklerine inanan 

topluluklar ve bireyler şikayetlerini mevcut proje düzeyindeki şikayet mekanizmalarına veya DB’nın 

Şikayet Giderme Servisine (ŞGS) iletebilirler. ŞGS alınan şikayetlerin projeyle ilgili konuların hedef 

alınması amacıyla derhal incelenmesini sağlar. Projeden etkilenen topluluklar ve bireyler DB’nın 

bağımsız Teftiş Paneline şikayetlerini sunabilirler, Teftiş Paneli DB’nın politikalarına ve prosedürlerine 

uymamasının bir sonucu olarak bir zarar meydana gelip gelmediğini veya gelmiş olabilecek olup 

olmadığını belirler. Şikayetler endişelerindoğrudan Dünya Bankasının dikkatine sunulmasından ve 

Banka Yönetimine bir yanıt verme fırsatı verildikten sonraki herhangi bir zamanda iletilebilir. 

Şikayetlerin Dünya Bankası’nın şirket Şikayet Giderme Servisine (ŞGS) nasıl sunulacağına ilişkin bilgi 

için http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-

service adresini ziyaret ediniz.  

Projeden etkilenen topluluklar veya bireyler aynı zamanda şikayetlerini Dünya Bankası Bağımsız Teftiş 

Paneline de (BTP) iletebilirler. Bu panel şikayette bulunan kişinin veya toplulukların DB’nın 

performans kriterlerinden birinin veya daha fazlasının ihlal edilmesi nedeniyle zarar görmüş olup 

olmadığını belirler. Panel alınan şikayetlerle ilgili endişelerini doğrudan DB’na taşıyabilir. Bu safhada 

DB şikayetlere yanıt verme fırsatına sahip olacaktır.  

  

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
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11.Bütçe 
PKB, PUB’lar ve ilgili tüm taraflar da dahil olmak üzere katılımcı işletmeler için ÇSYÇ’nin ve ÇSÇ 

kapasite geliştirme işleminin uygulanmasını kapsayan bir bütçe teklifi Tablo 10’da verilmektedir.  

Tablo 9: ÇSYÇ’nin ve ÇSÇ kapasite gelişiminin uygulanması için teklif edilen bütçe  

Açıklama Kalem Ortalama 
Birim Fiyat 

Süre 
(ay) 

Toplam 
Maliyet 

PKB Koordinatörü 1 $5,000 74 $370,000 

PKB için uzmanlar (Proje Yönetim Uzmanı, Teknik Uzman, 
Finansal Yönetim Uzmanı, Üst Düzey Tedarik Uzmanı, 
Çevre Uzmanı, Sosyal Uzman, İ&D Uzmanı) (dışarıdan 
görevlendirilmesi halinde)  

7 $3,000 74 $1,554,000 

PUB Koordinatörü (dışarıdan görevlendirilmesi halinde) 1 $4,000 74 $296,000 

PUB için uzmanlar (Tedarik Uzmanı, Finansal Yönetim 
Uzmanı, Sosyal Geliştirme Uzmanı, Çevre Uzmanı, İlgili 
Teknik Uzmanlar) (dışarıdan görevlendirilmeleri halinde) 

5 $3,000 74 $1,110,000 

ÇSYÇ için Kapasite Geliştirme Eğitimleri  

- $500,000 - $500,000 
Alt bileşen faaliyetleri için ÇSYP’lerin, ÇSED’lerin, 
PKP’lerin, İYP’lerin, YYP’lerin hazırlanması  

Bilgi Dağıtımları  

Toplam Maliyet  $3.830.000 
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https://mgm.gov.tr/FILES/iklim/iklim_siniflandirmalari/K%C3%B6ppen-Trewatha.pdf
https://mgm.gov.tr/FILES/iklim/iklim_siniflandirmalari/K%C3%B6ppen-Trewatha.pdf
https://mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?k=H&m=ADANA
https://mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?k=H&m=ADANA
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9. Ekler 

Ek 1: Alt projeler için yasaklar listesi  
Genel olarak, aşağıdakileri yapabilecek alt projeler de dahil olmak üzere, risk kategorisi “yüksek” olan 

tüm alt projeler proje kapsamının dışında tutulmaktadır  

 Biyo-çeşitlilik üzerinde önemli etkiler yaratabilecek,  

 Kültürel miras alanlarına komşu veya bu alanlar içerisinde faaliyetlere sahip olabilecek, ve 

 Somut veya soyut kültürel miras alanları üzerinde etki yaratabilecek. 

 Mevcut mülkiyetinden bağımsız olmak üzere, herhangi bir arazinin mevcut mukimlerinin veya 

ekonomik kullanıcılarının yerlerinin rızaları olmaksızın değiştirilmesini gerektirecek ve ekinler, 

kulübeler, çitler vd dahil olmak üzere varlıkların kaybedilmesine veya zarar görmesine yol 

açacak olan bir işe yatırım yapmak için kullanılan herhangi bir alt proje; 

 Zorla çalıştırılan veya çocuk işgücünün kullanıldığı, cinsel temelli şiddetin ve/veya cinsel 

tacizin bildirilmiş olduğu veya potansiyelinin bulunduğu işlere yatırım yapmak için 

kullanılacak herhangi bir alt proje; 

 Pestisitlerin satın alınması;  

Proje aynı zamanda IFC/DB Yasaklar Listesinde belirtilmiş olan diğer alt proje türlerini de 

desteklemeyecektir (Tablo 10). 

Tablo 10: IFC/DB Yasaklar Listesi19 

 Ev sahibi ülkenin yasaları veya yönetmelikleri veya uluslararası konvansiyonlar ve 
anlaşmalar uyarınca yasadışı olduğu kabul edilen veya uluslararası yasaklara konu olan 
farmasötikler, pestisitler/ herbisitler, ozonu tüketen maddeler, PCB, vahşi yaşam veya CITES 
kapsamında düzenlenen ürünler gibi herhangi bir ürünün veya faaliyetin üretimi veya 
ticareti. 

 Silah ve cephane üretimi veya ticareti.* 
 Alkollü içecek üretimi veya ticareti (bira ve şarap hariç olmak üzere).* 
 Tütün üretimi veya ticareti.* 
 Kumar, kumarhaneler ve eşdeğeri işletmeler.* 
 Radyoaktif madde üretimi veya ticareti. Bu, tıbbi ekipman, kalite kontrol (ölçüm) ekipmanı 

ve IFC’nin radyoaktif kaynağın önemsiz miktarda ve/veya yeterince korumalı olduğunu 
düşündüğü herhangi bir ekipman alımı için geçerli değildir.  

 Birbirine bağlanmamış asbest liflerinin üretimi veya ticareti. Bu şart, asbest içeriğinin 
%20’den az olduğu bağlı asbestli çimento kaplamaların satın alınması ve kullanımı için 
geçerli değildir. 

 Deniz çevresinde uzunluğu 2.5 km’nin üzerinde olan ağlar kullanılarak gerçekleştirilen akıntı 
ağı balıkçılığı. 

 Zararlı veya sömürüye dayalı zorla çalıştırma biçimlerinin**/ zararlı çocuk işgücünün*** söz 
konusu olduğu üretim veya faaliyetler  

 Sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlar haricinde odun veya diğer orman ürünleri üretimi 

                                                           
19

Notlar: 
* Bu şart bu faaliyetlerde önemli ölçüde yer almayan proje sponsorları için geçerli değildir. “Önemli ölçüde yer almayan” 
ilgili faaliyetin bir proje sponsorunun temel işlemlerine tali olması anlamına gelir. 
** Zorla çalıştırılan işgücü zor kullanımı veya ceza tehdidi altında bir bireyden gönüllü olmaksızın elde edilen tüm işler veya 
hizmetler anlamına gelir. 
*** Zararlı çocuk işgücü, ekonomik olarak istismar edici şekilde veya çocuğun eğitimi için zararlı olacak veya çocuğun 
eğitimine etki edecek şekilde, veya çocuğun sağlığı, fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki veya sosyal gelişimine zararlı olacak 
şekilde çocukların istihdam edilmesi anlamına gelir.  
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veya ticareti. 
 Önemli hacimlerde tehlikeli kimyasal üretimi, ticareti, depolanması veya nakliyesi , veya 

tehlikeli kimyasalların ticari ölçekte kullanımı. Tehlikeli kimyasallar benzini, keroseni ve diğer 
petrol ürünlerini içerir.  

 Yargı kapsamında yerli popülasyonun sahip olduğu veya hak talep ettiği arazileri etkileyen 
ve bu kişilerden tam belgeli onay alınmamış olan üretim veya faaliyetler. 
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Ek 2: Çevresel ve Sosyal Tarama Şablonu
20

 
Alt proje bilgileri  

Alt proje bilgileri   

Proje Bileşeni   

Proje Alt bileşeni   

Alt Projenin Adı   

Konum (İl/İlçe)  

Tarih  

Çevresel ve Sosyal Risk Tarama Kontrol Listesi  

ÇSS2 – İşgücü ve Çalışma Koşulları  Yanıt Kısa Açıklama 

Proje potansiyel olarak aşağıdakileri içerecek veya bunlara yol açacak mıdır: (not: proje ve yüklenici çalışanları için geçerlidir) 

2.1. Çocuk işgücü kullanımı? 
Evet[   ] 

Hayır *   + 

 

2.2 Projenin yaşam döngüsü boyunca fiziksel, kimyasal, biyolojik ve 

psiko-sosyal tehlikelere bağlı mesleki sağlık ve emniyet riskleri (şiddet 

ve taciz dahil)? 

Evet [   ] 

Hayır *   + 
 

ÇSS 3 – Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önleme ve Yönetimi  Yanıt Kısa Açıklama 

Proje potansiyel olarak aşağıdakileri içerecek veya bunlara yol açacak mıdır: 

3.1. Olumsuz yerel, bölgesel ve/veya sınır ötesi etkiler için potansiyele 

sahip rutin olan veya olmayan koşullar nedeniyle kirleticilerin çevreye 

bırakılması?  

Evet [   ] 

Hayır *   + 
 

3.2. Atık üretimi (Hem tehlikeli hem de tehlikesiz)? 
Evet [   ] 

Hayır *   + 
 

                                                           
20

 UNDP, Sosyal ve Çevresel Tarama Şablonundan (2021 SESP Şablonu) DB İyi Uygulama Notlarından elde edilen bilgilerle uyumlandırılmıştır  
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3.3. Tehlikeli maddelerin ve/veya kimyasalların imalatı, ticareti, piyasaya 

sürülmesi ve/veya kullanımı?  

Evet [   ] 

Hayır *   + 
 

3.4. Uluslararası yasaklara veya yürürlükten kaldırma durumlarına konu 

olan kimyasalların veya maddelerin kullanımı? Örneğin, DDT, PCB’ler 

ve uluslararası konvansiyonlarda listesi verilen diğer kimyasallar  

Evet [   ] 

Hayır *   + 
 

3.5. Çevre veya insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiye sahip olabilecek 

pestisitlerin uygulanması? 

Evet [   ] 

Hayır *   + 
 

3.6. Hammaddelerin, enerjinin ve/veya suyun önemli miktarda tüketimi?  
Evet [   ] 

Hayır *   + 
 

ÇSS 4 – Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yanıt Kısa Açıklama  

Proje potansiyel olarak aşağıdakileri içerecek veya bunlara yol açacak mıdır: 

4.1. Hava kirliliği, gürültü, titreşim trafik, yaralanmalar, fiziksel tehlikeler, 

akış, erozyon, atık tahliyesi nedeniyle yetersiz yüzey suyu kalitesi? 

Evet [   ] 

Hayır*   + 
 

4.2. Projenin yapısal elemanlarının kusuru nedeniyle yaşanan zarar veya 

kayıplar (örneğin binaların veya altyapının çökmesi)? 

Evet [   ] 

Hayır *   + 
 

4.3. Suyla taşınan veya diğer vektörle taşınan hastalıklara ilişkin riskler 

(örneğin geçici hayvan yetiştiriciliği habitatları) bulaşıcı olan ve 

olmayan hastalıklara ilişkin riskler? 

Evet [   ] 

Hayır *   + 
 

4.4. Riskli veya tehlikeli maddelerin nakliyesi, depolanması ve kullanımı 

ve/veya giderimi (örneğin inşaat ve işletme sırasında patlayıcılar, 

yakıt ve diğer kimyasallar)? 

Evet [   ] 

Hayır *   + 
 

4.5. Toplum sağlığı ile ilgili ekosistemler ve ekosistem hizmetleri 

üzerindeki olumsuz etkiler (örneğin gıda, yüzey suyu saflaştırması, 

selden kaynaklı doğal tamponlar)? 

Evet [   ] 

Hayır *   + 
 

4.6. Tesislerin ve mülkün korunması veya proje faaliyetlerinin 

desteklenmesi için güvenlik personelinin görevlendirilmesi? 

Evet [   ] 

Hayır *   + 
 

İşgücü girişi   

4.7. Proje işçilerin proje yerine akın etmesine yol açma potansiyeline Evet [   ]  
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sahip midir ve bu akın yerel topluluk için önemli kabul edilecek midir? 

 Proje için kaç işçiye ihtiyaç olacaktır, ne tür beceriler 

gereklidir ve bu işçiler ne kadar bir süre için gerekecektir? 

 Mevcut yerel işgücünün boyutu ve beceri seviyesi nedir? 

 Proje yerel işgücünden işçi işe alabilir mi? 

 Yerel işgücünün beceri seviyesi proje ihtiyaçlarına uygun 

olmazsa bu kişiler proje şartlarının karşılanması için makul bir 

süre içerisinde eğitilebilir mi? 

 İşçilerin barınması nasıl sağlanacaktır? Eve gidip gelecekler 

midir yoksa sahada mı yaşayacaklardır? Sahada 

yaşayacaklarsa gerekli kamp boyutu ne olacaktır? 

Hayır *   + 

4.8. Proje kırsal bir alanda mı yoksa uzak bir alanda mıdır? 

 Proje alanındaki yerel nüfus boyutu nedir? 

 Proje dışarıdan gelenlerce sıklıkla uğranan bir alanda mı 

bulunmaktadır/ yapılmaktadır? 

 Yerel topluluk ve dışarıdan gelenler arasındaki iletişimin 

sıklığı ve kapsamı nedir? 

 Dikkate alınması gereken hassas çevresel veya sosyal koşullar 

var mıdır? 

Evet [   ] 

Hayır [   ] 
 

4.9. Yerel toplumun ve gelen işçilerin sosyoekonomik, kültürel, dini ve 

demografik özellikleri temelinde bu işçilerin varlığının veya yerel 

toplumla etkileşiminin olumsuz etkiler yaratma olasılığı var mıdır? 

 Yerel topluluğun ve gelen işçilerin sosyoekonomik, kültürel, 

dini ve demografik niteliklerine dayanarak, onların 

varlıklarının veya yerel toplulukla etkileşimlerinin olumsuz 

etkiler yaratma olasılığı var mı.?Mevcut kamu hizmetlerinin 

ve doğal kaynakların yeterliliği / seviyesi nedir ve gelen işçiler 

bu kaynakları kullanacak mıdır veya bu kaynaklar için bir 

rekabet yaratacak mıdır? 

 Gelen işçilerin toplum içerisindeki varlığının ne kadar süreceği 

Evet [   ] 

Hayır*   + 
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beklenmektedir? 

 Yerel toplumun özellikleri dikkate alındığında beklenebilecek 

herhangi bir özel olumsuz etki var mıdır? 

 Proje için İşçilerin Mesleki Ahlak Kuralları dahilinde veya 

proje şikayet mekanizmalarında (ŞM’ler) dikkate alınması 

gereken özel nitelikler var mıdır? 

ÇSS 5 – Yer Değiştirme ve Yeniden Yerleşim  Yanıt Kısa Açıklama 

Proje potansiyel olarak aşağıdakileri içerecek veya bunlara yol açacak mıdır: 

5.1. Geçici veya kalıcı ve tam veya kısmi yer değiştirme (arazi ile ilgili yasal 

olarak tanınmayan hak taleplerine sahip insanlar dahil)? 

Evet [   ] 

Hayır[   ] 
 

5.2. Ekonomik yer değiştirme (örneğin arazi iktisabı nedeniyle varlıkların 

veya kaynaklara erişimin kaybı veya erişim sınırlamaları – fiziksel 

yeniden yerleşim olmasa bile)?  

Evet [   ] 

Hayır[   ] 
 

5.3. Arazi kullanım hakkı düzenlemeleri ve/veya toplum temelli arazi, 

bölge ve/veya kaynak mülkiyet hakları/ örfi haklar üzerinde etkiler 

veya bunlardaki değişiklikler?  

Evet [   ] 

Hayır[   ] 
 

5.4. İş için seçilen sahada ipotek var mıdır ve Kamunun/ devletin 

mülkiyetinde midir/ toplum arazisi midir? 

  

5.5. Bu alt proje müdahalesi özel arazilerin istimlakını gerektirmekte 

midir? 

  

5.6. Arsa parseli istimlak edilecekse gerçek arazi boyutu ve mülkiyet 

durumu bilinmekte midir? 

  

5.7. Yeni arazi gerekiyorsa ve saha özel mülkiyetteyse, bu arazi İstekli Alıcı 

– İstekli Satıcı anlaşması ile satın alınabilir mi? 

  

5.8. Alt proje toplu taşıma kullanıcıları/ yayalar/ işletmeler ve esnaflar için 

herhangi bir erişim sınırlamasına yol açmakta mıdır? 

  

5.9. İnşaat işleri için kullanılacak olan önerilen sahayı/ proje konumlarını 

kullanmakta olan herhangi bir resmi/ gayri resmi kullanıcı veya hak 
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sahibi olmayan kimse var mıdır (buralarda yaşayan/ iş yapan veya 

başka amaçlarla kullanan vb.)? Yanıt evet ise, lütfen bunların sayısını 

ve hangi amaçlarla kullanıldığını belirtiniz. 

5.10. Hane halklarının geçimlerini sağladığı verimli ağaçlar, meyve 

veren bitkiler veya ekinlerde kayıp / zarar olacak mıdır?  

  

5.11. İnsanlar bu tesislere, hizmetlere veya doğal kaynaklara erişimi 

geçici olarak mı kalıcı olarak mı kaybedecektir? 

  

ÇSS 6 – Biyo-çeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi  

Proje aşağıdakileri içerecek veya bunlara yol açacak mıdır: 

6.1. Habitatlar (örneğin değiştirilmiş, doğal ve kritik habitatlar) ve/veya 

ekosistemler ve ekosistem hizmetleri üzerinde olumsuz etkiler var 

mıdır? (yani habitat kaybı, dönüşüm veya bozulma, bölümlere 

ayrılma, hidrolojik değişiklikler aracılığı ile) 

Evet [   ] 

Hayır[   ] 
 

6.2. Habitatlar, ekosistemler ve/veya geçim kaynakları üzerinde olumsuz 

etkileri olabilecek arazi ve kaynak kullanımlarında değişiklikler var 

mıdır? 

Evet [   ] 

Hayır[   ] 
 

6.3. Nesli tehlikeli türler üzerindeki riskler (örneğin azalma, habitatın 

ihlali)? 

Evet [   ] 

Hayır[   ] 
 

6.4. İstilacı yabancı türlerin girişi?  Evet [   ] 

Hayır[   ] 
 

6.5. Topraklar üzerinde olumsuz etkiler? Evet [   ] 

Hayır[   ] 
 

6.6. Yüzey veya yeraltı suyunun önemli miktarda çekilmesi, saptırılması 

veya çevrelenmesi? 

Evet [   ] 

Hayır[   ] 
 

6.7. Genetiği değiştirilmiş organizmaların/ canlı değiştirilmiş 

organizmaların işlenmesi veya kullanımı? 

Evet [   ] 

Hayır[   ] 
 

6.8. Genetik kaynakların kullanımı? (örneğin toplama ve/veya hasat etme, 

ticari geliştirme)  

Evet [   ] 

Hayır[   ] 
 



 

147 

ÇSS 8 – Kültürel Miras  Yanıt Kısa Açıklama 

Proje potansiyel olarak aşağıdakileri içerecek veya bunlara yol açacak mıdır: 

8.1. Bir Kültürel Miras alanına komşu veya böyle bir alan içerisindeki 

faaliyetler? 

Evet [   ] 

Hayır[   ] 
 

8.2. Önemli kazılar, yıkımlar, toprağın taşınması, su basması veya diğer 

çevresel değişiklikler? 

Evet [   ] 

Hayır[   ] 
 

8.3. Soyut kültür biçimleri üzerindeki olumsuz etkiler?  Evet [   ] 

Hayır[   ] 
 

Cinsiyet, Dezavantajlı/ Hassas Gruplar  Yanıt Kısa Açıklama 

Proje potansiyel olarak aşağıdakileri içerecek veya bunlara yol açacak mıdır: 

GDV.1. Engelli insanlar da dahil olmak üzere, etkilenen popülasyonlar, 

özellikle fakirlik içerisinde yaşayan veya marjinalleştirilmiş veya 

toplum dışına atılmış bireyler veya gruplar üzerinde eşitlikçi olmayan 

veya ayrımcı etkiler? 

Evet [   ] 

Hayır[   ] 
 

GDV.2. Engelli insanlar da dahil olmak üzere özellikle marjinalleştirilmiş 

bireyler veya gruplar için kaynakların veya temel hizmetlerin 

kullanılabilirliği, kalitesi ve/veya bunlara erişim konusundaki 

sınırlamalar? 

Evet [   ] 

Hayır[   ] 
 

GDV.3. Cinsiyet eşitliği ve/veya kadınların ve kız çocuklarının durumu 

üzerindeki olumsuz etkiler?  

Evet [   ] 

Hayır[   ] 
 

GDV.4. Özellikle fırsatların ve faydaların tasarımına ve uygulanmasına 

veya bunlara erişim konusunda cinsiyet temelinde kadınlara karşı 

ayrımcılığı yeniden  çoğaltma? 

Evet [   ] 

Hayır[   ] 
 

GDV.5. Kadınların ve erkeklerin çevresel mal ve hizmetlere erişiminde 

sahip oldukları farklı roller ve pozisyonlar dikkate alınarak kadınların 

doğal kaynakları kullanması, geliştirmesi ve koruması üzerindeki 

sınırlamalar? (yani geçimleri ve refahları doğal kaynaklara bağlı olan 

toplumlarda doğal kaynakların bozulmasına veya tükenmesine yol 

Evet [   ] 

Hayır[   ] 
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açabilecek faaliyetler) 

GDV.6. Cinsiyet temelli şiddet risklerinde artış? (bir topluluk içerisine 

işçilerin akın etmesi, topluluk ve hane halkı güç dinamiğindeki 

değişiklikler, emniyetsiz kamu alanlarına ve/veya taşımacılığına maruz 

kalınmasında artış, vb.) 

Evet [   ] 

Hayır[   ] 
 

GDV.7. Potansiyel olarak etkilenen herhangi bir paydaşın, özellikle de 

marjinalleşmiş grupların ve toplum dışına itilmiş bireylerin (engelli 

kişiler dahil olmak üzere) kendilerini etkileyebilecek kararlara tam 

olarak katılmasının önlenmesi? 

Evet [   ] 

Hayır[   ] 
 

GDV.8. Potansiyel olarak etkilenen paydaşlardan şikayetler veya itirazlar? Evet [   ] 

Hayır[   ] 
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Ek 3: Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Kontrol Listesi  
(küçük ölçekli inşaat/ rehabilitasyon alt projeleri için) 

Bölüm 1: Genel Proje ve Saha Bilgileri  

Kurumsal & İdari 

Proje adı / no  

Proje bileşeni  

Proje alt bileşeni   

Proje ve faaliyet 
kapsamı  

 

Kurumsal  
düzenlemeler 

(İsim ve iletişim bilgileri) 

DB 

(Proje Ekibi Lideri) 

 

Proje Yönetimi  Yerel Mevkidaş ve /veya Alıcı  

 

Uygulama  
düzenlemeleri 

(İsim ve iletişim bilgileri)  

Koruma denetimi  Yerel Mevkidaş 
Denetimi  

Yerel Müfettişlik 
Denetimi  

Yüklenici 

 

Sahaya İlişkin Açıklama 

Konum (İl/İlçe)  

Saha konumunu 
açıklayınız  

 Ek 1: Saha Haritası  [ ] E  

   [ ] H 

Arazi kime aittir?  

Coğrafi, fiziksel, 
biyolojik, jeolojik, 
hidrografik ve 
sosyoekonomik 
bağlama ilişkin açıklama  

 

Malzeme kaynağı, 
özellikle agrega, su, taş 
konumları ve mesafesi? 

 

Mevzuat 

Proje faaliyeti için 
geçerli olan ulusal & 
yerel mevzuatı & izinleri 
tanımlayınız  

 

Halkın görüşünün alınması 

Halk görüşü alma 
sürecinin ne zaman/ 
nerede yapılacağını 
tanımlayınız  
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Çevresel / Sosyal Tarama  

Sahadaki faaliyet 
yan tarafta 
belirtilenlerden 
herhangi birini 
içerecek midir/ 
bunlarla ilgili midir? 

Faaliyet Durum Ek Referanslar  

A. Bina rehabilitasyonu * + Evet * + Hayır Bölüm B’ye bakınız 

B. Yeni inşaat * + Evet * + Hayır Bölüm B’ye bakınız 

C. Bireysel atık su arıtma sistemi  * + Evet * + Hayır Bölüm C’ye bakınız 

D. Tarihi bina(lar) ve ilçeler  * + Evet * + Hayır Bölüm D’ye bakınız 

E. Arazi iktisabı
21

 * + Evet * + Hayır Bölüm E’ye bakınız 

F. Tehlikeli veya toksik maddeler
22

 * + Evet * + Hayır Bölüm F’ye bakınız 

Ormanlar ve/veya korunan alanlar 
üzerindeki etkiler  

* + Evet * + Hayır Bölüm G’ye bakınız 

H. Tıbbi atığın taşınması/ yönetimi  * + Evet * + Hayır Bölüm H’ye bakınız 

I. Trafik ve yaya emniyeti  * + Evet * + Hayır Bölüm I’ya bakınız 

Bölüm 2: Hafifletici Tedbirler  

Faaliyet Parametre  Hafifletici Tedbirler Kontrol Listesi  

A. Genel 
Koşullar 

Bildirim ve 
işçi emniyeti  

(a) Yerel inşaat ve çevre müfettişliklerine ve topluluklara gelecekte yapılacak 
faaliyetler konusunda bildirimde bulunulmuş olmalıdır. 

(b) Medyada ve/veya kamuya açık alanlarda (iş sahası da dahil olmak üzere) 
yapılacak uygun bildirimlerle kamuoyu işler konusunda bilgilendirilmelidir. 

(c) İnşaat ve/veya rehabilitasyon için yasal olarak gerekli tüm izinler alınmış 
olmalıdır. 

(d) Tüm işler komşu mukimlerin ve çevrenin üzerindeki etkilerin minimize 
edilmesi için tasarlanarak emniyetli ve disiplinli bir şekilde yapılacaktır.  

(e) İşçiler uluslararası iyi uygulamalara uyacaktır (daima baret takılacak, 
ihtiyaç duyulduğunda maskeler ve emniyet gözlükleri, kayışlar ve güvenlik 
ayakkabıları kullanılacaktır). 

(f) Sahalarda asılacak uygun işaretlerle işçiler uymaları gereken önemli 
kurallar ve düzenlemeler konusunda bilgilendirilecektir.  

B. Genel 
Rehabilitasyon 
ve/veya İnşaat 
Faaliyetleri 

Hava kalitesi (a) Dahili yıkım işlemleri sırasında birinci katın üzerinde moloz atma olukları 
kullanınız.  

(b) Yıkım molozlarını kontrollü bir alanda tutunuz ve tozu azaltmak için 
üzerlerine su püskürtünüz. 

(c) Pnömatik delme/ duvar yıkımı işlemleri sırasında sürekli su püskürtmek 
ve/veya sahada toz ekranı muhafazaları tesis etmek suretiyle tozu 
bastırınız. 

(d) Tozu minimize etmek için çevrede (kaldırımlar, yollar) moloz olmamasını 
sağlayınız. 

(e) Sahada inşaat malzemeleri/ atık malzemeler açıkta yakılmayacaktır.  
(f) Sahalarda inşaat vasıtaları aşırı süre boyunca  boşta çalıştırılmayacaktır.  

Gürültü (a) İnşaat gürültüsü izinde kararlaştırılmış sürelerle sınırlandırılacaktır.  
(b) İşlemler sırasında jeneratörlerin, hava kompresörlerinin ve diğer elektrikli 

mekanik ekipmanın motor kapakları kapalı olacak ve ekipman ikamet 
alanlarından mümkün olduğunca uzağa konacaktır.  

Su kalitesi (a) Sahada örneğin saman balyaları ve/veya silt çitleri gibi dip tortularının 
saha dışına çıkmasını ve kanalizasyonda ve yakındaki derelerde ve 
nehirlerde aşırı bulanıklığa neden olmasını engellemek için uygun erozyon 

                                                           
21

Proje yeni binaların inşasını yalnızca arazi istimlakının gerekli olmaması ve herhangi bir yeniden yerleştirme konusu 
olmaması halinde destekleyecektir; bu tür durumlar için yatırımcı arazi sahibi unvanına sahip olmalı ve bunun yanı sıra alt 
proje uygulama zamanında arazinin yasadışı olarak bile işgal edilmediğini veya kullanılmadığını kanıtlayacaktır.  
22

  Toksik/ tehlikeli maddeler asbesti, toksik boyaları, zehirli çözücüleri, kurşunlu boyanın çıkartılmasını vb içerir, ancak 
bunlarla sınırlı değildir  
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ve dip tortusu kontrol tedbirleri alınacaktır. 

Atık yönetimi (a) Hafriyat, yıkım ve inşaat faaliyetlerinden beklenen tüm önemli atık türleri 
için atık toplama ve giderme yolları ve sahaları tanımlanacaktır. 

(b) Madeninşaat ve yıkım atıkları genel atıklardan, organik, sıvı ve kimyasal 
atıklardan sahada gruplandırma yoluyla ayrılacak ve uygun konteynırlar 
içerisinde depolanacaktır.  

(c) İnşaat atıkları ruhsatlı toplayıcılar tarafından toplanacak ve atılacaktır.  
(d) Atık giderme kayıtları tasarlandığı şekilde uygun yönetim kanıtı olarak 

saklanacaktır.  
(e) Uygun olan hallerde yüklenici uygun ve elverişli malzemeleri (asbest hariç) 

yeniden kullanacak ve geri dönüşüme tabi tutacaktır.  

C. Bireysel 
Atık Su Arıtma 
Sistemi  

Su kalitesi (a) İnşaat (tesisat veya rekonstrüksiyon) alanlarından kaynaklı kanalizasyon 
atıklarının ve atık suyun taşınması yerel mercilerce onaylanmalıdır.  

(b) Alıcı sulara deşarj edilmeden önce, bireysel atık su sistemlerinden gelen 
akışlar, akış kalitesi ve atık su arıtma hakkındaki ulusal standart kurallarda 
belirtilmiş olan minimal kalite kriterlerini karşılayacak şekilde arıtılmalıdır.  

(c) Yeni atık su sistemlerinin izlenmesi (öncesi/sonrası) işlemi yapılacaktır.  

D. Tarihi 
Bina(lar) 

Kültürel 
miras 

(a) Bina tarihi yapı olarak belirlenmişse, bu tür bir yapıya çok yakınsa veya 
tarihi ilçe olarak belirlenmiş bir yerde yer alıyorsa, yerel mercilere 
bildirimde bulununuz ve bu mercilerden onay/ izin alınız ve tüm inşaat 
faaliyetlerini yerel ve ulusal mevzuata uygun olarak gerçekleştiriniz.  

(b) Hafriyat veya inşaat sırasında karşılaşılan arkeolojik eserlerin ve diğer olası 
“tesadüfi buluntuların” kaydedilmesini, bunlarla ilgili görevlilerle iletişim 
kurulmasını ve iş faaliyetlerinin bu tür bulgulara ilişkin sorumluluklar 
yerine getirilecek şekilde geciktirilmesini veya değiştirilmesini sağlayacak 
hükümlerin uygulamaya konulduğundan emin olunuz.  

E. Arazi 
istimlakı  

Arazi 
istimlakı 
planı/ 
çerçevesi  

(a) Arazi kamulaştırması beklenmiyorsa, ancak gerekli hale gelirse, veya 
beklenmediği halde arazinin yasal veya yasa dışı kullanıcılarının gelirine 
erişim kaybı olması veya bu kişilere ait varlıkların zarar görmesi ihtimali 
ortaya çıkarsa, bankanın Görev Ekibi Liderine danışılmasını sağlayınız.  

(b) Proje işlerinin başlaması öncesinde onaylanmış olan Banka Arazi İstimlakı 
Planı (projenin gerektirmesi halinde) uygulanacaktır.  

F. Toksik 
Maddeler  

Asbest 
Yönetimi 

(a) Proje sahasında asbest bulunuyorsa, bunu tehlikeli madde olarak açıkça 
işaretleyiniz.  

(b) Mümkün olduğunda asbest maruziyeti minimize etmek üzere uygun 
şekilde konteynır içerisine alınacak ve kapatılacaktır.  

(c) Giderme öncesinde (giderme işlemi gerekiyorsa) asbest, asbest tozunun 
minimize edilmesi amacıyla ıslatıcı bir ajanla işlenecektir.  

(d) Asbest vasıflı ve deneyimli profesyoneller tarafından taşınacak ve 
giderilecektir.  

(e) Asbest maddesi geçici olarak depolanacaksa, atıklar emniyetli bir şekilde 
kapalı konteynırlar içerisine alınmalı ve uygun şekilde işaretlenmelidir. 

(f) Giderilen asbest yeniden kullanılmayacaktır.  

Toksik/ 
tehlikeli atık 
yönetimi  

(a) Tüm tehlikeli veya toksik maddeler sahada kompozisyon, özellik ve taşıma 
bilgilerinin detaylarını içeren etiketler taşıyan emniyetli konteynırlar 
içerisinde geçici olarak depolanacaktır.  

(b) Tehlikeli madde konteynırları dökülmeyi ve sızıntıyı önlemek üzere 
sızdırmaz bir konteynır içerisine yerleştirilmelidir.  

(c) Atıklar özel ruhsatlı taşıyıcılar tarafından nakledilecek ve ruhsatlı bir tesise 
atılacaktır.  

(d) Toksik malzemelere veya çözücülere sahip olan boyalar veya kurşun bazlı 
boyalar kullanılmayacaktır.  

G. Etkilenen 
Ormanlar 
ve/veya 

Koruma (a) Faaliyetin hemen yakınında bulunan tüm bilinen doğal habitatlar ve 
koruma altındaki alanlar zarar görmeyecek ve istismar edilmeyecek, tüm 
personel için avlanma, bitki toplama, ağaç kesme ve diğer zarar verici 
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Korunan 
Alanlar  

faaliyetler yasaklanacaktır.  
(b) Faaliyetin yakınındaki büyük ağaçlar için, büyük ağaçları işaretleyiniz ve 

etrafını kordona alınız ve kök sistemini koruyunuz ve ağaçlara herhangi bir 
zarar vermekten kaçınınız.  

(c) Komşu sulak alanlar ve akarsular inşaat sahası akıntılarından uygun 
erozyon ve dip tortusu kontrol özelliği ile korunacaktır, bu özellik saman 
balyalarını, silt çitlerini içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.  

(d) Yakındaki alanlarda, özellikle de koruma altındaki alanlarda hiçbir ruhsatsız 
ariyet çukuru, taş ocağı veya çöplük olmayacaktır. 

H. Tıbbi 
Atıkların 
Giderilmesi  

Tıbbi atık 
yönetimi 
altyapısı  

(a) Ulusal düzenlemelere uygun olarak, yüklenici yeni inşat edilen ve/veya 
rehabilite edilen sağlık tesislerinin tıbbi atıkların taşınması ve giderilmesi 
için yeterli altyapıya sahip olacağı garantisini verecektir; bu, aşağıdakileri 
içerir ancak bunlarla sınırlı değildir: 

 Diğer atıkların gideriminden ayrılmış tıbbi atıklar için özel tesisler 
(buna kirlenmiş aletler “keskin aletler” ve insan dokusu veya 
sıvıları da dahildir); ve 

 Tıbbi atıklar için uygun depolama tesislerinin var olması; ve  

 Faaliyet tesis temelli arıtmayı içeriyorsa, uygun giderme 
seçeneklerinin mevcut ve işler durumda olması. 

I. Trafik ve 
Yaya Emniyeti  

İnşaat 
faaliyetlerinin 
halk trafiği ve 
yayalar için 
yarattığı 
doğrudan 
veya dolaylı 
tehlikeler  

(a) Ulusal düzenlemelere uygun olarak, yüklenici inşaat sahasının gereken 
şekilde emniyete alınmasını ve inşaatla ilgili trafiğin düzenlenmesini 
sağlayacaktır. Bu, aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir: 

 İşaretlerin asılması, uyarı işaretleri, bariyerler ve trafik yönünün 
değiştirilmesi: saha açık bir şekilde görülebilecek ve halk tüm 
potansiyel tehlikeler konusunda uyarılacaktır.  

 Özellikle saha erişimi ve yakın sahalardaki ağır trafik için trafik 
yönetim sistemi ve personel eğitimi. İnşaat trafiğinin etkilediği 
yerlerde yayalar için emniyetli geçişler ve geçitler sağlanması.  

 Çalışma saatlerinin yerel trafik biçimlerine göre ayarlanması, 
örneğin kalabalık saatlerde veya canlı hayvan hareketleri 
sırasında büyük nakliye faaliyetlerinden kaçınılması.  

 Halkın emniyetli ve kolay geçişi için gerekli olması halinde sahada 
eğitimli ve görülebilir personel tarafından aktif trafik yönetimi 
yapılması. 

 Yenileme faaliyetleri sırasında, binaların kamuya açık kalması 
durumunda ofis tesislerine, mağazalara ve ikametlere emniyetli 
ve sürekli erişimin sağlanması.  
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Bölüm 4: İzleme Planı  

Safha 
İzlenecek olan 
parametre 
nedir? 

İzlenecek olan 
parametre 
nerededir? 

Parametre nasıl 
izlenecektir? 

Ne zaman? Sıklığı/ veya 
sürekliliği tanımlayınız? 

Parametre neden 
izlenmektedir? 

Maliyet, proje 
bütçesine dahil 
değilse. 

İzlemeden kim 
sorumludur? 

Faaliyet hazırlığı 
sırasında  

       

Faaliyetin 
uygulanması 
sırasında  

       

Faaliyetin 
denetimi sırasında  
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Ek 4: ÇSYP’nin Geniş Özeti  
Bir ÇSYP, olumsuz çevresel ve sosyal risklerin ve etkilerin ortadan kaldırılması, dengelenmesi veya 

kabul edilebilir seviyelere indirilmesi için bir projenin uygulanması ve işletilmesi sırasında alınacak 

olan hafifletici tedbirler, izleme tedbirleri ve kurumsal tedbirler grubundan meydana gelir. ÇSYP aynı 

zamanda bu tedbirlerin uygulanması için gerekli olan tedbirleri ve eylemleri de içerir. Borçlu (a) 

potansiyel olarak olumsuz etkilere yapılacak müdahaleleri tanımlayacak; (b) bu müdahalelerin etkin 

bir şekilde ve zamanında yapılmasının sağlanması için gerekli şartları belirleyecek; ve (c) bu şartların 

karşılanmasının yollarını açıklayacaktır. ÇSYP içeriği aşağıdakileri kapsayacaktır: 

 Hafifletme 

ÇSYP potansiyel olarak olumsuz çevresel ve sosyal etkilerin kabul edilebilir seviyelere indirilmesini 

sağlayan hafifletme hiyerarşisine uygun olarak tedbirleri ve eylemleri tanımlar. Plan mümkün 

olan hallerde edici tedbirleri içerecektir. Özellikle ÇSYP; 

o Tüm beklenen olumsuz çevresel ve sosyal etkileri tanımlayacak ve özetleyecektir (yerli 

halkla veya gönülsüz yeniden yerleşimle ilgili olanlar); 

o İlgili olduğu etkinin türü ve hangi koşullar altında gerekli olduğu da dahil olmak üzere her 

bir hafifletici tedbiri – teknik detayları ile birlikte – (örneğin sürekli olarak veya bir 

beklenmedik olay durumunda), uygun görüldüğü şekilde tasarımlar, ekipman açıklamaları 

ve işletme prosedürleri ile birlikte açıklayacaktır; 

o Bu tedbirlerin herhangi bir potansiyel çevresel ve sosyal etkisini tahmin edecektir; ve  

o Proje için gereken diğer hafifletme planlarını dikkate alacak ve bunlarla tutarlı olacaktır 

(örneğin gönülsüz yeniden yerleşim veya kültürel miras için).  

 İzleme 

Projenin uygulanması sırasında yapılan izleme faaliyeti projenin önemli çevresel ve sosyal yönleri 

hakkında, özellikle de projenin çevresel ve sosyal etkileri ve hafifletici tedbirlerin etkinliği 

hakkında bilgi sağlar. Bu tür bilgiler proje denetiminin bir parçası olarak hafifletme işleminin 

başarısının değerlendirilmesine ve ihtiyaç duyulduğunda düzeltici tedbirlerin alınmasına olanak 

verir. ÇSYP’nin izleme bölümü özellikle aşağıdakileri sağlar: 

o Ölçülecek olan parametreler, kullanılacak olan yöntemler, numune alma konumları, 

ölçümlerin sıklığı, algılama limitleri (uygun olan hallerde) ve düzeltici tedbir ihtiyacına 

ilişkin sinyal verecek eşiklerin tanımlanması dahil olmak üzere izleme tedbirlerinin özel 

bir açıklaması ve teknik detayları; ve 

o Aşağıdaki amaçları taşıyan izleme ve raporlama prosedürleri  

 Belirli hafifletici tedbirleri gerektiren durumların erken algılanmasının sağlanması, 

ve 

 Hafifletme işleminin ilerleyişi ve sonuçları hakkında bilgi sağlanması. 

 Kapasite geliştirme ve eğitim  

o Çevresel ve sosyal proje bileşenlerinin ve hafifletici tedbirlerin zamanında ve etkin bir 

şekilde uygulanmasının desteklenmesi için, ÇSYP sahada veya kurum ve bakanlık 

düzeyinde bulunan sorumlu tarafların varlığı, rolü ve yeterliliği konusundaki çevresel ve 

sosyal değerlendirmeden yararlanır. Özellikle, 

o Hafifletici tedbirlerin ve izleme tedbirlerinin uygulanmasından hangi tarafın sorumlu 

olduğunu tanımlayarak kurumsal düzenlemelere ilişkin özel bir açıklama sağlar (örneğin 

işletme, denetim, uygulama, uygulamanın izlenmesi, düzeltici tedbir, finansman, 

raporlama ve personel eğitimi için). 

o Sorumlu tarafların belirlenmesini veya kapsamının genişletilmesini, personel eğitimini ve 

hafifletici tedbirlerin uygulanmasının ve çevresel ve sosyal değerlendirmedeki diğer bir 

önerinin desteklenmesi ve uygulamadan sorumlu kurumlardaki çevresel ve sosyal 
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yönetim yeterliliğinin artırılması için gerekli olabilecek herhangi bir ek tedbirin alınmasını 

önerir. 

 Uygulama planı ve maliyet tahminleri  

o Üç yönün (hafifletme, izleme ve kapasite oluşturma) tümü için ÇSYP şunları sağlar: 

projenin bir parçası olarak uygulanması gereken tedbirlere ait olan ve genel proje 

uygulama planları ile safhalandırmayı ve koordinasyonu gösteren bir uygulama programı; 

ve 

o ÇSYP’nin uygulanması için gerekli olan ve toplam proje maliyeti tablolarına entegre edilen 

sermaye ve tekrarlayan maliyet tahminleri ve finansman kaynakları  

 Zeyiller  

Yüklenicinin Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı  

  



 

156 

Ek 5: ÇSED’in Geniş Özeti  

 İdari özet 

Önemli bulguları ve önerilen eylemleri kısaca tartışınız.  

 Yasal ve kurumsal çerçeve  

o Aşağıdakiler dahil olmak üzere, çevresel ve sosyal değerlendirmenin yapılmasında 

kullanılan proje yasal ve kurumsal çerçevesini analiz ediniz:  

 Ülkenin çevresel ve sosyal konularla ilgili geçerli politika çerçevesi, ulusal yasaları 

ve yönetmelikleri ve kurumsal yeterlilikleri (uygulama dahil); ülke koşullarındaki 

ve proje bağlamındaki değişiklikler; ülkenin çevresel veya sosyal çalışmaları; 

ulusal çevresel veya sosyal planlar; ve ülkenin ilgili uluslararası antlaşmalar ve 

anlaşmalar kapsamında proje için doğrudan geçerli olan yükümlülükleri;  

 ÇSS’ler kapsamında geçerli olan şartlar; ve  

 ÇSEİ’ler ve diğer ilgili GIIP. 

o Borçlunun mevcut çevresel ve sosyal çerçevesini ve ÇSS’leri karşılaştırınız ve bunlar 

arasındaki boşlukları tanımlayınız.  

 Projeye ilişkin açıklama  

o Projenin ana tedarikçilerinin yanı sıra teklif edilen projeyi ve bu projenin coğrafi, çevresel, 

sosyal ve zamanla ilgili bağlamını, gerekli olabilecek herhangi bir saha dışı yatırım da dahil 

olmak üzere (örneğin amaca yönelik boru hatları, erişim yolları, enerji temini, su temini, 

konutlar ve hammadde ve ürün depolama tesisleri) kısaca açıklayınız.  

o Proje detaylarını dikkate alarak, 1 ila 10 numaralı ÇSS’lerin şartlarının karşılanmasına 

ilişkin herhangi bir plan ihtiyacını belirtiniz. 

o Yeterli detaya sahip bir harita ekleyiniz, bu harita proje sahasını ve projenin doğrudan, 

dolaylı ve kümülatif olarak etkileyebileceği alanı göstermelidir. 

 Temel veriler  

o Proje konumu, tasarımı, işletmesi veya hafifletici tedbirler hakkındaki kararlara ilişkin 

temel verileri detaylı olarak belirtiniz. Bu, verilerin doğruluğu, güvenilirliği ve kaynakları 

hakkındaki bir tartışmanın yanı sıra proje tanımlamasını, planlamasını ve uygulamasını 

çevreleyen tarihler hakkında da bilgi içermelidir.  

o Mevcut verilerin kapsamını ve kalitesini, önemli veri boşluklarını ve öngörülerle ilişkili 

belirsizlikleri tanımlayınız ve tahmin ediniz.  

o Mevcut bilgiler temelinde, üzerinde çalışma yapılacak olan alan kapsamını değerlendiriniz 

ve projenin başlaması öncesindeki herhangi bir değişiklik de dahil olmak üzere ilgili 

fiziksel, biyolojik ve sosyoekonomik koşulları açıklayınız.  

o Proje alanı içerisinde yer alan ancak proje ile doğrudan bağlantılı olmayan mevcut ve 

önerilen geliştirme faaliyetlerini dikkate alınız.  

 Çevresel ve sosyal riskler ve etkiler  

o Projenin tüm ilgili çevresel ve sosyal risklerini ve etkilerini dikkate alınız. Bu, 2 ila 8 

numaralı ÇSS’ler’de özellikle tanımlanmış olan çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri ve 

aşağıdakiler dahil olmak üzere projenin spesifik doğası ve bağlamı sonucunda ortaya 

çıkan diğer herhangi bir çevresel ve sosyal riski içerecektir  

 Çevresel riskler ve etkiler  

 ÇSEİ’lerde tanımlananlar;  

 Toplum güvenliği ile ilgili olanlar (pestisitlerin emniyetli kullanımı dahil 

olmak üzere);  

 İklim değişikliği ile ilgili olanlar ve diğer sınır ötesi veya küresel riskler ve 

etkiler;  
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 Doğal habitatların ve biyoçeşitliliğin korunması, muhafazası, bakımı ve 

restorasyonu ile ilgili herhangi bir somut tehdit; ve 

 Ekosistem hizmetleri ve balıkçılık alanları ve ormanlar gibi yaşayan doğal 

kaynakların kullanımı ile ilgili olanlar  

 Sosyal riskler ve etkiler,  

 Kişisel, toplumsal veya devletler arası anlaşmazlık, suç veya şiddetin 

yükselmesi nedeniyle ortaya çıkan insanların güvenliğine karşı tehditler;  

 Proje etkilerinin, özel durumları nedeniyle dezavantajlı veya hassas 

olabilecek bireyler ve gruplar üzerine orantısız olarak dağılmasına ilişkin 

riskler; 

 Geliştirme kaynaklarına ve proje faydalarına erişim sağlanması 

konusunda, özellikle dezavantajlı veya hassas olabilecek bireylere veya 

gruplara karşı önyargı veya ayrımcılık;  

 Arazinin gönülsüz olarak alınması veya arazi kullanımına ilişkin 

sınırlamalarla ilgili olumsuz ekonomik ve sosyal etkiler;  

 Arazi ve doğal kaynak kullanım hakkı ve kullanımı ile ilgili riskler veya 

etkiler, bunlara (ilgili olan şekilde) yerel arazi kullanımı biçimleri ve 

kullanım hakkı düzenlemeleri, arazi erişimi ve kullanılabilirliği, gıda 

güvenliği ve değerleri üzerindeki potansiyel proje etkileri ve buna ek 

olarak arazi ve doğal kaynaklara ilişkin anlaşmazlıklar veya çekişmelerle 

ilgili riskler de dahildir;  

 İşçilerin ve projeden etkilenen toplulukların sağlığı, emniyeti ve refahı 

üzerindeki etkiler; ve 

 Kültürel mirasla ilgili riskler. 

 Hafifletici tedbirler  

o Hafifletici tedbirleri ve hafifletilmesi mümkün olmayan geriye kalan önemli olumsuz 

etkileri tanımlayınız ve mümkün olan ölçüde bu geriye kalan negatif etkilerin kabul 

edilebilirliğini değerlendiriniz. 

o Olumsuz etkilerin dezavantajlı veya hassas olanlar üzerine yüklenmemesi için 

farklılaştırılmış tedbirleri tanımlayınız. 

o Çevresel ve sosyal etkilerin hafifletilmesinin fizibilitesini; teklif edilen hafifletici tedbirlerin 

sermayesini ve tekrarlanan maliyetlerini ve bunların yerel koşullar altındaki uygunluğunu; 

teklif edilen hafifletici tedbirler için kurumsal şartları, eğitim şartlarını ve izleme şartlarını 

değerlendiriniz. 

o Gerekçelerini belirterek daha fazla dikkat gerektirmeyen konuları belirtiniz.  

 Alternatiflerin analizi  

o Teklif edilen proje sahası, teknoloji, tasarım ve işletme için uygun alternatifleri potansiyel 

çevresel ve sosyal etkileri açısından sistematik olarak karşılaştırınız – buna “projenin 

olmadığı” durum da dahildir; 

o Alternatiflerin çevresel ve sosyal etkilerin hafifletilmesi; alternatif hafifletici tedbirlerin 

sermayesi ve tekrarlanan maliyetleri ve bunların yerel koşullar altındaki uygunluğu, 

alternatif hafifletici tedbirlere ilişkin kurumsal, eğitimsel ve izleme ile ilgili şartlar 

açısından fizibilitesini değerlendiriniz.  

o Alternatiflerin her bir için, çevresel ve sosyal etkileri mümkün olan ölçüde nicelendiriniz 

ve uygun hallerde bunlara ekonomik değerler veriniz. 

 Tasarım tedbirleri  
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Teklif edilen proje tasarımının seçilmesinde kullanılan temeli ve geçerli ÇSEİ’leri belirtiniz, veya 

DBÇSGİ’lerin uygulanamaz olduğunun belirlenmesi durumunda, önerilen emisyon seviyelerini ve 

kirliliğin önlenmesi ve azaltılması konusunda İUSU ile tutarlı olan yaklaşımların gerekçelerini 

belirtiniz.  

 Referanslar  

Yayınlanmış olsun ya da olmasın, kullanılan yazılı materyalleri belirtiniz.  

 Zeyiller 

o Çevresel ve sosyal değerlendirmeyi hazırlayan veya buna katkı sağlayan bireylerin veya 

kuruluşların listesi. 

o Etkilenen kişiler ve diğer ilgili taraflarla yapılanlar da dahil olmak üzere toplantıların, fikir 

alışverişlerinin ve incelemelerin kaydı. Kayıtta etkilenen kişilerin ve diğer ilgili tarafların 

görüşlerinin alınmasında kullanılmış olan paydaş katılımı yolları belirtilecektir.  

o Ana metinde atıfta bulunulan veya özetlenen ilgili verileri gösteren tablolar. 

o İlgili raporların veya planların listesi.  
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Ek 6: Tesadüfi Buluntu Prosedürü  
Bu prosedür Kültürel Varlıkları ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasasına (No:2863) göre hazırlanmıştır.  

1. Kültürel Mirasın ve Tabiat Mirasının Tanımı  

Kültürel varlıklar: Yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan ve tarih öncesi ve tarihsel 

dönemlere ait olup bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili olan veya tarih öncesi ve tarihsel 

dönemlerde sosyal hayata konu olan ve bilimsel ve kültürel orijinal değeri bulunan tüm taşınır ve 

taşınmaz varlıklardır. 

Tabiat varlıkları: Yer üstünde, yer altında veya su altında olan, jeolojik dönemlere, tarih öncesi ve 

tarihsel dönemlere ait olan ve nadirlikleri veya özellikleri ve güzellikleri nedeniyle korunmaları 

gereken değerlerdir.  

2. Mülkiyet 

Bulunan tüm taşınır ve taşınmaz kültürel varlıklar ve tabiat varlıkları Devlet mülkiyetindedir.  

3. Tanıma 

Kazı işlerinde çalışan tüm proje işçileri bu tesadüfi buluntu prosedürü konusunda bilgilendirilecek ve 

herhangi bir alışılmadık buluntu olması halinde şantiye mühendisini bu konuda bilgilendirme 

yükümlülüğünde olacaktır. Ancak buna ek olarak, kültürel miras veya tabiat mirası alanlarındaki alt 

proje faaliyetleri finanse edilmeyecek, kayıtlı kültürel miras ve tabiat mirası alanlarından 1 km yarıçap 

mesafede bulunan yerlerdeki alt proje faaliyetlerinde kazı işlerine eşlik etmek üzere bir uzman 

görevlendirilecektir.  

 4. Keşif halinde uygulanacak prosedür  

Bir kültürel mirasın veya tabiat mirasının işlerin yapılması sırasında bulunması üzerine takip edilecek 

olan prosedürler aşağıdaki gibidir; 

 İşçi derhal şantiye mühendisini bilgilendirecektir  

 Şantiye mühendisi proje alanındaki işi derhal durduracak, alt yükleniciyi/ yükleniciyi 

bilgilendirecek ve mirasların korunması ve emniyetinin sağlanması için gerekli tedbirleri 

alacaktır.  

 Alt yüklenici/ yüklenici en yakındaki müze müdürlüğünü veya köy muhtarını veya yerel 

idarecileri ve PUB’u en geç üç gün içerisinde bilgilendirecektir.  

 Şantiye mühendisi aşağıdakileri içeren bir tesadüfi buluntu raporu hazırlayacaktır  

o Keşfin tarihi ve zamanı; 

o Keşfin yeri; 

o Mirasa ilişkin açıklama; 

o Fotoğraflar ve videolar; 

o Uygulanan geçici koruma. 

Ve bu raporu Alt Yükleniciye/ yükleniciye sunacak, o da daha sonra raporu PUB’a sunacaktır.  

 Ve yetkin merciler işe devam edilmesine izin verinceye dek tüm işler askıya alınacaktır.  
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Ek 7: Zararlılarla Mücadele Planının Kapsamlı Özeti  
1. Genel bilgiler 

Aşağıdakileri genel hatları ile belirtiniz: 

i) Planın amacı, 

ii) Zararlılarla mücadele mercileri, ve 

iii) Zararlılarla mücadele programının hedefi.  

2. Bireylerin sorumlulukları  

Örneğin Program Direktörü, Sağlık Makamı, Zararlılarla Mücadele Koordinatörü, Zararlılarla 

Mücadele Personeli, vb. 

3. Genel Bilgiler  

Pestisitlerin uygulandığı alanda arazi kullanımı ve toprak; iklim, jeomorfoloji, ilgili alandaki 

yerleşimler, nüfus, yüzey suyu vb ile ilgili verileri ve bunun yanı sıra arazi kullanımı envanterini ve 

tesislerin yerleşimini veriniz.  

4. Zararlılarla Mücadele Önceliği  

Örneğin istenmeyen bitkiler, omurgalı zararlılar, vb. 

5. Entegre Zararlı Yönetimi 

5.1. Entegre Zararlı Yönetimi Prensipleri aşağıdaki gibidir: 

a) Mekanik ve Fiziksel Kontrol. Bu tür kontrol bir zararlının yaşadığı çevreyi değiştirir, 

zararlıyı tuzağa düşürür ve istenmedikleri yerlerde ortadan kaldırır veya zararlıları 

dışarıda tutar. Bu kontrol türüne ilişkin örnekler arasında boşlukların tıkanması veya 

doldurulması, tel filtre uygulanması vb yollarla yuvaların ortadan kaldırılması yer 

almaktadır.    

b) Kültürel Kontrol. Bu yöntemdeki stratejiler zararlıların azaltılması veya ortadan 

kaldırılması için çevre koşullarının manipüle edilmesini içermektedir. Örneğin ahırlardan 

gübrenin kurutulmak üzere tarlalara yayılması sineklerin üremesini önler. İyi hijyenik 

uygulamalarla zararlıların gıdasının ve suyunun ortadan kaldırılması zararlı 

popülasyonlarının yerleşmesini veya belirli bir boyutun üstünde büyümesini önleyebilir.  

c) Biyolojik Kontrol. Bu kontrol stratejisinde, yırtıcılar, parazitler veya hastalık organizmaları 

zararlı popülasyonlarının kontrol edilmesi için kullanılır. Üremenin azaltılması için kısır 

sinekler salınabilir. Böceklerin üremesini kontrol eden veya böcekleri öldüren virüsler ve 

bakteriler kullanılabilir. Yumurtaların, larvaların veya diğer yaşam safhalarının 

öldürülmesi için parazit yabanarıları getirilebilir. Biyolojik kontrol arada sırada etkin 

olabilir, ancak sıklıkla başka kontrol türleri ile bağlantılı olarak kullanılır.  

d) Kimyasal Kontrol. Pestisitler ister bitki ister hayvan olsun canlı organizmaları öldürür. Bir 

zamanlar kimyasallar mevcut en etkin kontrol olarak kabul edilirdi, ancak zararlıların 

direnci birçok pestisiti etkisiz hale getirmiştir. Trend, sınırlı kalıntı etkisine sahip olan 

pestisitlerin kullanılması yönündedir. Bu durum insanların bu pestisitlere maruz kalma 

durumunu azaltır ve çevresel etkiyi düşürürken kimyasal kontrolün maliyeti daha sık 

uygulama yapılması gereğine bağlı olarak yükselmiştir. Kimyasal kullanımında kişisel 

koruma ve özel taşıma ve depolama şartları söz konusu olduğundan, kimyasalların tek 

kontrol aracı olarak kullanılmasının genel maliyeti kimyasal olmayan kontrol yöntemleri 

ile karşılaştırıldığında çok yüksek olabilir.  

5.2. Entegre Zararlı Yönetiminin Genel Hatları  

Her bir önemli zararlıyı veya sahalara göre benzer zararlı kategorilerini ayrı başlıklar altında 

hedef alınız.  

5.3. Gözetim, Önleme ve Kontrol için Yıllık İş Yükü  

Zararlıların gözetimi, önlenmesi ve kontrolü için gereken adam-saat sayısını belirtiniz.  

6. Sağlık ve Emniyet  
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Bu bölüm aşağıdaki gibi sağlık ve emniyet şartlarını içermelidir: 

6.1. Zararlılarla Mücadele Personelinin Tıbbi Gözetimi. Pestisitleri uygulayan tüm personel bir 

tıbbi gözetim programına dahil edilmelidir.  

6.2. Tehlike İletişimi. Zararlılarla mücadele personeline tehlike iletişimi eğitimi verilmeli, bu eğitim 

işyerindeki tehlikeli maddeleri de içermelidir. Yeni çalışanlara veya yeni tehlikeli maddeler 

işyerine getirildiğinde ek eğitim verilmesi gerekir.  

6.3. Kişisel Koruyucu Ekipman. Pestisit uygulayan kişilere sağlanacak olan onaylı maskeleri, 

respiratörleri, kimyasallara dirençli eldivenleri ve ayakkabıları ve koruyucu giysileri (geçerli 

yasalarda, yönetmeliklerde ve/veya pestisit etiketinde belirtilen şekilde) açıklayınız. Bu 

malzemeler pestisitlerin karıştırılması ve uygulanması sırasında gereken şekilde 

kullanılacaktır. Pesitistle kontamine olmuş koruyucu giysiler evde yıkanmamalı, ticari olarak 

temizlenmelidir. Ağır bir şekilde kontamine olmuş giysiler yıkanmamalı, pestisitle ilgili atık 

olarak kabul edilmeli ve tehlikeli atıklar için geçerli olan şekilde giderilmelidir.  

6.4. Yangından Korunma. Yangın emniyeti koruma şartları belirlenmelidir; zararlılarla mücadele 

koordinatörü yangının önlenmesi amaçlı tedbirlerin uygulanmasını kontrol etmelidir.  

7. Çevreyle İlgili Konular  

7.1. Halkın Korunması. Tesiste ve tesis dışında bulunan halkın korunması için pestisit uygulaması 

sırasında tedbirler alınmalıdır. Pestisitler rüzgar hızı 155 m/dk’yı aştığında açık havada pestisit 

uygulaması yapılmamalıdır. Pestisitler açık havada uygulandığında, sürüklenen spreyin 

uygulamayı yapan kişi de dahil olmak üzere bireylerden uzak tutulmasına dikkat edilmelidir.  

Bina içerisindeki pestisit uygulamaları uygun koruyucu giysi ve ekipman kullanan bireyler 

tarafından yapılır. Tıbbi izleme standartlarını karşılamayan ve uygun şekilde korunmayan 

personelin pestisit uygulaması sırasında bir işlem alanına girişine hiçbir zaman izin 

verilmeyecektir.  

7.2. Hassas Alanlar. Özel onay alınmadığı sürece hiçbir pestisit doğrudan sulak alanlara veya su 

alanlarına (göllere, nehirlere, vb.) uygulanmayacaktır.  

7.3. Tehlikedeki / Koruma altındaki Türler ve Kritik Habitatlar. Tesis üzerinde periyodik olarak 

görülen koruma altındaki göçmen kuşlar izinsiz kontrol edilemez. Zararlılarla Mücadele 

Koordinatörü devam eden zararlı kontrolü işlemlerini periyodik olarak değerlendirir ve 

tehlikedeki türler listesine uyum sağlamak için tüm yeni zararlı kontrolü işlemlerini 

değerlendirir. Çevre ile ilgili mercilerden önceden onay alınmadığı sürece tehlikedeki veya 

koruma altındaki türler veya bunların habitatları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olması 

muhtemel olan hiçbir zararlılarla mücadele işlemi uygulanmayacaktır.  

7.4. Çevresel Dokümantasyon. Tesis üzerinde pestisit kullanımı programını özel olarak hedef alan 

bir çevresel değerlendirme hazırlanmıştır. Bu plan değerlendirme içerisinde pestisit kullanımı 

dokümantasyonu olarak adlandırılmaktadır.  
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Ek 8: İnşaat İşlerinde COVID-19 ile İlgili Olarak Dikkate Alınacak Konular  
Bu not 7 Nisan 2020 tarihinde yayınlanmış olup bugün elimizde olan en son bilgilere (örneğin 

DSÖ’den) linkler içermektedir. COVID-19 durumunun hızla değiştiği dikkate alındığında, bu not 

kullanılırken bu dış kaynaklarda herhangi bir güncelleme yapılmış olup olmadığının kontrol edilmesi 

önemlidir.  

1. GİRİŞ 

COVID-19 pandemisi Devletleri eşi benzeri görülmemiş zorluklarla yüz yüze getirmektedir. COVID-19 

ile ilgili konuların hem mevcut olan hem de yeni operasyonlarda hedef alınmasına bunun alışılageldik 

işler gibi olmadığının ve hızla değişen bir durumdan kaçınmak, böyle bir durumu minimize etmek ve 

yönetmek için adapte olabilme ve ihtiyaçlara yanıt verebilme yeteneği yüksek bir yönetim tasarımı 

gerektirebileceğinin kabul edilmesi ile başlanması gerekir. Birçok durumda, bugün mümkün olanların 

gelecek hafta farklı olabileceğini kabul ederek, Borçluların mevcut koşullar içerisinde makul çaba 

göstermesini isteyeceğiz (hem daha fazla kaynak ve kılavuzluk sağlanabileceğinden pozitif olarak, 

hem de virüsün yayılma hızı artabileceğinden negatif olarak).  

Bu ara notun amacı Borçluların COVID-19 ile ilişkili önemli konuları hedef almak konusunda nasıl 

destekleneceğine ilişkin olarak ekiplere kılavuzluk sağlamaktır ve bu not halihazırda geçen ay 

içerisinde sağlanmış olan tavsiyeleri bir araya getirmektedir. Bu nedenle, bugüne kadar sağlanmış 

olan diğer tüm kılavuz bilgilerin yerine kullanılmalıdır. Bu not küresel durum ve Banka’nın (ve 

başkalarının) öğrendikleri geliştikçe geliştirilecektir. Bugünler “bir boyutun herkese uyduğu” 

zamanlardan değildir. Gerçekleştirilen faaliyetleri ve bu faaliyetlerin getirebileceği riskleri anlamak 

için ekiplerin Borçlularla ve projelerle her zamankinden daha fazla çalışması gerekecektir. Proje 

kapsamında uygulanabilir olan hafifletici tedbirlerin tasarlanmasında desteğe ihtiyaç duyulacaktır. Bu 

tedbirlerde Devlet kurumlarının kapasitesinin, kaynakların kullanılabilirliğinin ve ilgili yerdeki 

işlemlere ilişkin pratikteki zorlukların dikkate alınması gerekecektir, buna paydaş katılımı, gözetimi ve 

izlenmesi de dahildir. Birçok durumda, yüz yüze toplantıların sınırlı veya yasak olduğu ve IT 

çözümlerin sınırlı veya güvenilmez olduğu hallerde iletişim kendi başına bir zorluk olabilir.  

Bu notta değişen bir çevre içerisinde dikkatli senaryo planlamasının, izin prosedür ve protokollerinin, 

yönetim sistemlerinin, etkin iletişim ve koordinasyonun ve yüksek yanıt verebilirlik seviyelerinin 

önemi vurgulanmaktadır. Bu not projenin mevcut durumunun değerlendirilmesini, enfeksiyon 

riskinden kaçınmak veya enfeksiyon riskini minimize etmek için hafifletici tedbirlerin alınmasını ve 

proje çalışanlarının enfekte olması veya işgücünün COVID-19’dan etkilenmiş yakın topluluklardan 

işçiler içermesi halinde yapılması gerekenlerin planlanmasını önermektedir. Birçok projede hasta 

işçiler ve bazıları hasta veya enfeksiyon konusunda kaygılı olabilecek topluluk üyeleriyle ilişkiler 

konusu ile aynı anda enfeksiyondan kaçınma veya minimize etme amaçlı tedbirlerin de uygulamaya 

konulması gerekecektir. Borçlular yüklenicilerin mevcut sözleşmeler kapsamında sahip oldukları 

yükümlülükleri (bkz. Bölüm 3) anlamalı, yüklenicilerin uygun organizasyon yapıları oluşturmasını 

istemeli (bkz. Bölüm 4) ve COVID-19’un farklı yönlerini hedef alacak prosedürler geliştirmelidir (bkz. 

Bölüm 5).  

2. İNŞAATLA İLGİLİ ZORLUKLAR  

İnşaat işlerini içeren projeler tedarikçiler ve destekleyici fonksiyonlar ve hizmetlerle birlikte sıklıkla 

büyük bir işgücüne sahiptir. İşgücü uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel işgücü piyasalarından gelen 

işçilerden oluşabilir. Bu işçiler şantiyedeki barınma yerlerinde yaşamak, şantiyelere yakın topluluklar 

içerisinde barınmak veya işten sonra kendi evlerine dönmek ihtiyacında olabilir. Şantiyede kalıcı 

olarak bulunan, farklı faaliyetler gerçekleştiren, her biri kendi amacına yönelik işçilere sahip olan 
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farklı yükleniciler olabilir. Tedarik zincirleri mal ve hizmetlerin projeye düzenli akışını kolaylaştıran 

uluslararası, bölgesel ve ulusal tedarikçiler içerebilir (buna yakıt, gıda ve su gibi proje için zorunlu olan 

kaynaklar da dahildir). Bu nedenle, şantiyeye giren ve çıkan düzenli bir taraf akışı olacaktır; catering, 

temizlik hizmetleri, ekipman, malzeme ve tedarik teslimatları ve işlerin spesifik elemanlarını teslim 

edecek olan uzman alt yükleniciler gibi.  

Bu karmaşıklık ve yoğun işçi sayıları dikkate alındığında, inşaat işleri içeren projelerde bulaşıcı 

hastalığın yayılma potansiyeli son derece ciddidir ve böyle bir yayılmanın sonuçları da ciddi olacaktır. 

Projelerde yüksek sayıda işgücü hastalanabilir, bu da projenin sağlık tesislerini sıkıntıya sokabilir, yerel 

acil durum ve sağlık hizmetleri için bazı sonuçlar yaratabilir ve inşaat işlerinin ilerleyişini ve proje 

programını tehlikeye atabilir. Bu tür etkiler işgücünün büyük ve/veya projenin uzakta veya yetersiz 

hizmet alan alanlarda olması halinde daha da artacaktır. Böyle durumlarda, toplumla ilişkiler 

gerilebilir veya zorlaşabilir ve özellikle de insanlar proje nedeniyle hastalığa maruz kaldıklarını veya 

yetersiz kaynaklar için rekabete girmek zorunda kaldıklarını hissederlerse çatışmalar ortaya çıkabilir. 

Proje aynı zamanda enfeksiyonun yerel topluluklara yayılmasına karşı uygun tedbirler de almalıdır.  

3. İNŞAAT SÖZLEŞMESİ BU DURUMU KAPSAR MI?  

COVID-19 pandemisinin eşi benzeri görülmemiş doğası dikkate alındığında, mevcut inşaat 

sözleşmelerinin sağduyulu bir yüklenicinin yapması gerekecek her şeyi kapsaması muhtemel değildir. 

Bununla birlikte, bir Borçlunun başlaması gereken ilk yer sözleşmedir, bir yüklenicinin mevcut 

yükümlülüklerinin ne olduğu ve bunların mevcut durumla nasıl ilişkili olduğudur.  

Sağlık ve emniyetle ilgili yükümlülükler ne tür bir sözleşmenin var olduğuna bağlı olacaktır (Borçlu ve 

ana yüklenici arasında; ana yükleniciler ve alt yükleniciler arasında). Borçlunun Dünya Bankası’nın 

standart tedarik belgelerini (SİM’ler) veya ulusal ihale belgelerini kullanmış olması halinde durum 

farklı olacaktır. Bir FIDIC belgesi kullanılmışsa, sağlık ve emniyetle ilgili genel hükümler olacaktır. 

örneğin, standart FIDIC, İnşaat Sözleşmesi Koşulları (İkinci Baskı 2017) hiçbir “ÇSÇ iyileştirmesi” 

içermemekte olup Yüklenicinin aşağıdakileri yapması gerektiğini belirtmektedir (Genel Koşullar 

madde 6.7’de):  

 Yüklenici Personelinin sağlığı ve emniyeti için tüm gerekli tedbirlerin alınması  

 Sahada bir sağlık ve emniyet görevlisinin görevlendirilmesi ve bu kişinin sahaya girme veya 

sahada çalışma iznine sahip olan tüm personelin sağlığının ve emniyetinin korunması ve 

kazaların önlenmesi için koruyucu tedbirlerin alınması amacıyla direktifler verme yetkisine 

sahip olması  

 Yerel sağlık yetkilileri ile işbirliği içerisinde tıp personelinin, ilk yardım tesislerinin, revirin, 

ambulans hizmetlerinin ve belirtilen tüm diğer tıbbi hizmetlerin her zaman sahada ve 

herhangi bir barınma amaçlı yapıda bulunmasının sağlanması  

 Tüm gerekli refah ve hijyen şartları ve salgın hastalıkların önlenmesi için uygun 

düzenlemelerin yapılmasının sağlanması  

Bu şartlar ÇSÇ’nin SP’lere dahil edilmesi ile geliştirilmiştir (Temmuz 2019 tarihli baskı). Yukarıda sözü 

geçen genel FIDIC maddesi ÇSÇ şartlarını yansıtacak şekilde güçlendirilmiştir. FIDIC’in yukarıda 

tartışılmış olan genel şartlarının ötesinde, Bankanın Özel Koşulları Yüklenici hakkında bazı şartlar 

içermektedir, bu şartlara aşağıdakiler dahildir:  

 Yüklenicinin personeli için sağlık ve emniyet eğitimi sağlanması (bu personel proje işçilerini ve 

Yüklenicinin şantiyede kullandığı tüm personeli kapsamaktadır, buna Yüklenicinin ve Alt 

Yüklenicilerin personeli ve diğer çalışanları ve Yükleniciye proje faaliyetlerinin yapılmasında 

yardımcı olan diğer tüm personel de dahildir)  
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 Yüklenici Personelinin emniyetli veya sağlıklı olmayan çalışma durumlarını rapor etmesi için 

işyeri süreçlerinin uygulamaya koyulması  

 Yüklenicinin Personeline emniyetli veya sağlıklı olmadığına inandıkları çalışma durumlarını 

rapor etme ve hayatları veya sağlıkları konusunda gerçekleşmesi yakın ve ciddi bir tehlike 

yarattığına inanmak için makul gerekçeleri olan bir çalışma durumundan çıkma hakkı 

verilmesi (böyle bir raporlama veya çıkış halinde herhangi bir ceza uygulanmaksızın)  

 Geçici veya kalıcı sözleşme ile ilgili işgücünün akını ile ilişkili olabilecek bulaşıcı hastalıklardan 

kaçınmak veya bunların bulaşmasını minimize etmek amaçlı tedbirler de dahil olmak üzere 

hastalıkların yayılmasını önlemek veya minimize etmek amaçlı tedbirlerin alınmasını istemek  

 İşyeriyle ilgili kaygıların iletilebileceği kolay erişilebilir bir şikayet mekanizması sağlamak  

Kullanılan sözleşme formu FIDIC olduğunda, Borçlu (İşveren olarak) Mühendis (aynı zamanda bu 

notta Denetçi Mühendis olarak da anılmaktadır) tarafından temsil edilecektir. Mühendis inşaat 

sözleşmesinde belirtilen veya inşaat sözleşmesinden anlaşılması gereken yetkiyi kullanma hakkına 

sahip olacaktır. Böyle durumlarda,  Mühendis (şantiyedeki personeli aracılığı ile) PUB ile Yüklenici 

arasındaki ara yüz olacaktır. Bu nedenle Mühendisin sorumluluk kapsamının anlaşılması önemlidir. 

Aynı zamanda COVID-19 gibi bulaşıcı hastalıklar olması halinde, proje yönetiminin – Yüklenici / 

altyüklenici hiyerarşisi aracılığı ile – ancak en zayıf halka kadar etkin olduğunun anlaşılması önemlidir. 

Tüm yüklenici hiyerarşisi içerisinde uygulandıkları biçimiyle yönetim prosedürlerinin/ planlarının tam 

bir incelemesinin yapılması önemlidir. Mevcut sözleşmeler bu yapının genel hatlarını vermektedir; 

bunlar Borçlunun önerilen hafifletici tedbirlerin nasıl tasarlanacağını ve uyumlandırılabilir yönetimin 

nasıl uygulanacağını anlaması ve projede COVID-19’u hedef alacak tedbirler konusunda Yüklenici ile 

bir görüşme başlatması için gerekli temeli oluşturmaktadır.  

4. BORÇLU NASIL BİR PLANLAMA YAPMALIDIR?  

Görev ekipleri projelerde (i) bir COVID-19 salgınını önlemek veya minimize etmek için yeterli tedbirler 

alındığını, ve (ii) bir salgın durumunda ne yapılması gerektiğinin tanımlandığını doğrulamak için 

Borçlularla (PUB’lar) birlikte çalışmalıdır. Bunun nasıl yapılacağına ilişkin öneriler aşağıda verilmiştir:  

 PUB, doğrudan veya Denetçi Mühendis aracılığı ile, risklerin hedeflenmesi için alınan 

tedbirlere ilişkin detayları ana Yükleniciden yazılı olarak istemelidir. Bölüm 3’te belirtildiği 

üzere, inşaat sözleşmesi sağlık ve emniyet şartlarını içermelidir ve bunlar COVID-19’a özel 

tedbirlerin tanımlanması ve bu tedbirlerin uygulanmasına ilişkin şartlar için temel olarak 

kullanılabilir. Tedbirler bir beklenmedik durum planı olarak, mevcut proje acil durum ve 

hazırlıklılık planının bir eki olarak veya tek başına prosedürler olarak sunulabilir. Tedbirler 

projenin sağlık ve emniyet kılavuzunun revizyonlarına yansıtılabilir. Bu istek yazılı olarak 

yapılmalıdır (Borçlu ve yüklenici arasındaki sözleşmede belirtilen herhangi bir ilgili prosedür 

takip edilerek).  

 İsteğin yapılmasında, PUB’un kapsamda bulunması gereken alanları belirtmesi yararlı olabilir. 

Bu, aşağıda Bölüm 5’te belirtilen maddeleri içermeli ve ulusal merciler, DSÖ ve diğer 

kuruluşlar tarafından sağlanan güncel ve ilgili kılavuz bilgileri dikkate almalıdır. Bu notun 

Ekindeki referanslar listesine bakınız.  

 PUB Yüklenicinin proje sağlık ve emniyet uzmanları ve tıbbi personeli ile düzenli toplantılar 

yapmasını (ve mümkün olan hallerde yerel sağlık mercileri ile) ve bunların tavsiyelerinin 

üzerinde anlaşmaya varılan tedbirlerin tasarlanmasında ve uygulanmasında dikkate 

alınmasını şart koşmalıdır.  

 Mümkün olan hallerde, üst düzey bir kişi COVID-19’la ilgili konularla ilgilenmek üzere bir odak 

noktası olarak tanımlanmalıdır. Bu iş bir çalışma denetçisi veya bir sağlık ve emniyet uzmanı 
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tarafından yapılabilir. Bu kişi sahanın hazırlanmasını koordine etmekten ve alınan tedbirlerin 

şantiyeye ve yerel topluluğa giren işçilere iletildiğinden emin olmaktan sorumlu olabilir. Aynı 

zamanda odak noktasının hastalanması halinde görev yapmak üzere en az bir yedek kişinin 

görevlendirilmesi de tavsiye edilir; bu kişi yapılan düzenlemelerden haberdar olmalıdır.  

 Birden fazla yüklenicinin bulunduğu ve bu nedenle de (etkin durumda) farklı işgüçlerinin yer 

aldığı şantiyelerde, istekte farklı taraflar arasındaki koordinasyonun ve iletişimin önemi 

vurgulanmalıdır. Gerekli durumlarda, PUB ana yüklenicinin farklı yüklenicilerin düzenli 

toplantılar yapması için bir protokolü yürürlüğe koymasını, her bir yüklenicinin personelden 

bir kişiyi (yedeği ile birlikte) bu tür toplantılara katılmak üzere görevlendirmesini istemesini 

şart koşmalıdır. Toplantılar yüz yüze yapılamıyorsa, kullanılabilen IT olanakları ile yapılmalıdır. 

Hafifletici tedbirlerin etkinliği en zayıf uygulamaya bağlı olacaktır, ve bu nedenle de tüm 

yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin takip edilecek olan riskleri ve prosedürleri anlaması 

önemlidir.  

 PUB, doğrudan veya Denetçi Mühendis aracılığı ile, uygun hafifletici tedbirlerin 

tanımlanmasında, özellikle de bu tedbirlerin yerel hizmetlerle, özellikle de sağlık ve acil 

durum hizmetleri ile ara yüzlere sahip olduğu hallerde, projeler için destek sağlayabilir. Birçok 

durumda PUB proje temsilcilerinin yerel Devlet kurumları ile bağlantı kurmasında, 

kaynakların kullanılabilirliğinin dikkate alındığı stratejik bir yanıtın koordine edilmesine 

yardımcı olarak değerli bir rol oynayabilir. En etkin hale gelebilmek için projeler ilgili Devlet 

kurumlarına ve yakındaki diğer projelere danışmalı ve bunlarla koordine olmalıdır.  

 İşçiler COVID-19, COVID-19 ile ilgili konuların hedef alınması için proje tarafından yapılan 

hazırlıklar, prosedürlerin nasıl uygulandığı ve birlikte çalıştıkları işçilerin ve diğer personelin 

sağlığı ile ilgili kaygılarının bildirilmesi için mevcut proje şikayet mekanizmasını kullanmaları 

konusunda cesaretlendirilmelidir.  

5. YÜKLENİCİNİN KAPSAMINDA NE OLMALIDIR?  

Yüklenici COVID-19 durumunu hedef almak amaçlı tedbirleri tanımlamalıdır. Neyin mümkün olacağı 

proje bağlamına göre değişecektir: konum, mevcut proje kaynakları, tedariğin kullanılabilirliği, yerel 

acil durum/ sağlık hizmetlerinin kapasitesi, virüsün alanda halihazırda ne ölçüde var olduğu. Hızla 

değişen koşullarla ilgili zorlukların planlanması, tanınması konusunda sistematik bir yaklaşım projenin 

durumu hedef alacak en iyi tedbirleri uygulamaya koymasına yardımcı olacaktır. Yukarıda tartışıldığı 

üzere, COVID-19’un hedef alınması amaçlı tedbirler farklı şekillerde gerçekleştirilebilir (bir 

beklenmedik durum planı, mevcut proje acil durum ve hazırlıklılık planının bir eki veya tek başına 

prosedürler olarak). PUB’lar ve yükleniciler hem ulusal hem de uluslararası (örneğin DSÖ) ilgili 

merciler tarafından yayınlanan ve düzenli olarak güncellenen kılavuz bilgilere başvurmalıdır (verilen 

örnek Referanslara ve linklere bakınız).  

COVID-19’un bir proje sahasında hedef alınması mesleki sağlık ve emniyetin ötesine geçmektedir ve 

bir proje yönetim ekibinin farklı üyelerinin katılımını gerektiren daha geniş bir proje sorunudur. Birçok 

durumda, en etkin yaklaşım sorunları hedef alacak prosedürler belirlemek, daha sonra bu 

prosedürlerin sistematik olarak uygulanmasını sağlamak olacaktır. Uygun hallerde, proje bağlamı 

dikkate alındığında, COVID-19 sorunlarının hedef alınması için PUB temsilcilerini, Denetçi mühendisi, 

yüklenici ve alt yüklenici yönetimini (örneğin proje yöneticisi), güvenlik, tıp ve İSG profesyonellerini 

içeren bir görev ekibi kurulmalıdır.  Prosedürler açık ve basit olmalı, gerektiğinde geliştirilmeli ve 

COVID-19 odak noktası (noktaları) tarafından izlenmelidir. Prosedürler belgelendirilmeli, tüm 

yüklenicilere dağıtılmalı ve uyumlandırılabilir yönetimin kolaylaştırılması için düzenli toplantılarda 

tartışılmalıdır. Aşağıda belirtilen konular beklenen iyi işyeri yönetimini temsil eden bir sayı 

içermektedir, ancak özellikle COVID-19 proje yanıtının hazırlanmasına uygundur.  
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(a) İŞGÜCÜ ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

Birçok inşaat sahasında bir işçi karışımı olacaktır, örneğin yerel topluluklardan işçiler; ülkenin farklı bir 

yerinden gelen işçiler; bir başka ülkeden gelen işçiler. İşçiler farklı şart ve koşullar altında istihdam 

edilecek ve barınma ihtiyaçları farklı şekillerde karşılanacaktır. İşgücünün bu farklı yönlerinin 

değerlendirilmesi uygun hafifletici tedbirlerin tanımlanmasına yardımcı olacaktır:  

 Yüklenici proje işgücünün, anahtar iş faaliyetlerinin, bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine 

ilişkin programın, farklı sözleşme ve rotasyon sürelerinin (örneğin 4 hafta çalışma, 4 hafta 

dinlenme) detaylı bir profilini hazırlamalıdır.  

 Bu, evde kalan işçilerin (yani topluluktan olan işçilerin), yerel topluluk içerisinde oturan 

işçilerin ve şantiyede kalan işçilerin bir dökümünü içermelidir. Mümkün olan hallerde, aynı 

zamanda COVID-19 riski daha yüksek olan işçiler, altta yatan sağlık sorunları olanlar veya bir 

başka şekilde risk altında olanlar tanımlanmalıdır.  

 Şantiye içine ve dışına hareketin minimize edilmesinin yolları düşünülmelidir. Bu, mevcut 

sözleşmelerin sürelerinin uzatılmasını, etkilenen alanlardan gelen işçilerin eve dönmesinden 

kaçınılmasını veya etkilenen alanlardan şantiyeye dönmelerinden kaçınılmasını içerebilir.  

 Şantiyede kalan işçilerin şantiye yakınındaki insanlarla teması minimize etmesi şart koşulmalı 

ve belirli durumlarda sözleşmeleri süresince şantiyeden ayrılmaları yasaklanmalı, böylece 

yerel topluluklarla temaslarından kaçınılmalıdır.  

 Yerel topluluk içerisinde oturan işçilerin aynı sınırlamalara tabi tutulacakları şantiyedeki 

barınma olanaklarına taşınması (boş yer olmasına bağlı olarak) düşünülmelidir.  

 Günlük, haftalık veya aylık olarak evlerine dönen yerel topluluklardan işçilerin yönetimi daha 

zor olacaktır. Bu işçiler şantiye girişinde sağlık kontrollerine tabi tutulmalıdır (yukarıda 

belirtilen şekilde) ve bir noktada bunların ya şantiyede barınmasının ya da işe gelmemesinin 

istenmesi gerekli hale gelebilir.  

(b) ŞANTİYEYE GİRİŞ ÇIKIŞ VE İŞE BAŞLARKEN YAPILAN KONTRLLER  

Şantiyeye giriş/çıkış hem işçiler hem de personel ve tedarikçiler de dahil olmak üzere diğer taraflar 

için kontrol edilmeli ve belgelendirilmelidir. Olası tedbirler aşağıdakileri içerebilir:  

 Sahaya girişin/çıkışın kontrol edilmesi, şantiye sınırlarının güvenliğinin sağlanması ve giriş/ 

çıkış noktalarının belirlenmesi (halihazırda mevcut değillerse) amacıyla bir sistem kurulması 

Şantiye giriş/çıkış belgelendirilmelidir.  

 Güvenlik personelinin şantiye güvenliğinin sağlanması ve giriş ve çıkışın kontrol edilmesi için 

uygulamaya konulan (iyileştirilmiş) sistem, bu sistemin uygulanması sırasında kendilerinden 

beklenen davranışlar ve COVID-19’a özel herhangi bir konu hakkında eğitilmesi.  

 Sahaya girişi izleyecek olan personelin eğitilmesi, bu personele işçilerin girişinin belgelenmesi 

için gerekli kaynakların sağlanması, ateş kontrollerinin yapılması ve girişi reddedilen herhangi 

bir işçinin detaylarının kaydedilmesi.  

 İşçilerin şantiyeye girmeleri veya işe başlamaları öncesinde iş için uygun olduklarının 

doğrulanması. Bunun için gerekli prosedürlerin halihazırda mevcut olması gerekir, yine de 

altta yatan sağlık sorunları olan veya bir başka şekilde risk altında bulunan işçilere özel dikkat 

gösterilmesi gerekir. Altta yatan sağlık sorunları olan personelin tasfiyesi düşünülmelidir.  

 Şantiyeye giren veya şantiyeye girmeden önce veya girmeleri üzerine öz-raporlama 

gerektiren işçilerin ve diğer kişilerin ateşlerinin kontrol edilmesi ve kaydedilmesi.  

 İşe başlamadan önce işçilere COVID-19’a özel konular hakkında günlük brifingler verilmesi, bu 

konular öksürük etiketini, el hijyenini ve mesafe tedbirlerini, demonstrasyon kullanımını ve 

katılımcı yöntemleri içerecektir.  
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 Günlük brifingler sırasında, işçilere olası semptomlar (ateş, öksürük) için kendilerini kontrol 

etmelerinin ve herhangi bir semptomları olması veya kendilerini iyi hissetmemeleri halinde 

denetçiye veya COVID-19 odak noktasına bu durumu bildirmelerinin hatırlatılması.  

 Etkilenen bir alandan gelen veya enfekte bir kişi ile temas eden bir işçinin 14 gün boyunca 

şantiyeye dönmesinin engellenmesi veya (bu mümkün değilse) söz konusu işçinin 14 gün 

boyunca izole edilmesi.  

 Hasta bir işçinin şantiyeye girmesinin engellenmesi, hasta işçinin gerekiyorsa yerel sağlık 

tesislerine götürülmesi veya kendisinden 14 gün boyunca evde izole kalmasının istenmesi.  

(c) GENEL HİJYEN 

Genel hijyenle ilgili şartlar aşağıdakileri içermeli ve iletilmeli ve izlenmelidir:  

 Şantiyedeki işçilerin ve personelin COVID-19 işaretleri ve semptomları, nasıl yayıldığı, 

kendilerini buna karşı nasıl koruyacakları (düzenli el yıkama ve sosyal mesafe dahil) ve 

kendilerinin veya başka kişilerin semptomları olması halinde ne yapmaları gerektiği 

konusunda eğitilmesi (daha fazla bilgi için bkz. DSÖ Halk için COVID-19 tavsiyeleri).  

 Şantiyeye yerel dilde görüntüler ve metin içeren afişlerin ve işaretlerin yerleştirilmesi.  

 Sabun, tek kullanımlık kâğıt havlular ve kapalı çöp kutularının bulunduğu el yıkama 

tesislerinin çalışma alanlarının girişleri/ çıkışları, tuvalet, kantin veya gıda dağıtımı veya içme 

suyu temini olan yerler, işçi yatakhaneleri, atık istasyonları, depolar ve genel alanlar da dahil 

olmak üzere tüm şantiyede önemli yerlerde temin edilmesinin sağlanması. El yıkama 

tesislerinin bulunmadığı veya yetersiz olduğu yerlerde, bunların kurulması için gerekli 

düzenlemeler yapılmalıdır. Alkol bazlı dezenfektan (mümkünse %60-95 alkollü) da 

kullanılabilir.  

 İşçi yatakhanelerinin incelenmesi ve bunların İşçi yatakhaneleri hakkında IFC/EBRD 

kılavuzunda belirtilen şartlar dikkate alınarak değerlendirilmesi: barınma için iyi uygulamaya 

ilişkin değerli kılavuz bilgiler sağlayan işlemler ve standartlar.  

 İşçi yatakhanelerinin bir bölümünün tedbir amaçlı öz-karantina için ve enfekte olmuş 

olabilecek personelin daha resmi bir şekilde izole edilmesi için ayrılması (bkz. Paragraf (f)).  

(d) TEMİZLİK VE ATIK GİDERİMİ  

Ofisler, barınma alanları, kantinler, ortak alanlar dahil olmak üzere tüm şantiye tesislerini düzenli 

olarak ve iyice temizlenmesini sağlayınız. Önemli inşaat ekipmanı için (özellikle de farklı işçiler 

tarafından çalıştırılıyorsa) temizlik protokollerini inceleyiniz. Bu, aşağıdakileri içermelidir:  

 Temizlik personeline yeterli temizlik ekipmanı, malzemesi ve dezenfektan sağlanması.  

 Genel temizlik sistemlerinin incelenmesi, temizlik personelinin uygun temizlik prosedürleri ve 

yüksek kullanım veya yüksek risk alanlarında uygulanması gereken uygun sıklık hakkında 

eğitilmesi.  

 Temizlikçilerin COVID-19 ile kontamine olmuş veya olduğundan şüphe edilen alanları 

temizlemesi gerektiğinde, bu personele uygun KKE sağlanması: tulumlar veya önlükler, 

eldivenler, göz koruması (maske, iş gözlüğü veya yüz koruyucular) ve botlar veya kapalı 

ayakkabılar. Uygun KKE yoksa, temizlikçilere en iyi mevcut alternatifler sağlanmalıdır.  

 Temizlikçilerin temizlik faaliyetleri öncesinde, sırasında ve sonrasında uygun hijyen (el yıkama 

dahil); KKE’nin nasıl emniyetli bir şekilde kullanılacağı (gereken hallerde); atık kontrolü 

(kullanılmış KKE ve temizlik malzemeleri dahil) konularında eğitilmesi.  

 Hasta işçilerin bakımı sırasında ortaya çıkan herhangi bir tıbbi atık bunlara ayrılmış 

konteynırlar veya poşetler içerisinde emniyetli bir şekilde toplanmalı ve ilgili şartlara (örneğin 
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ulusal, DSÖ) uygun olarak arıtılmalı ve giderilmelidir. Tıbbi atıkların açıkta yakılması veya 

külleştirilmesi gerekiyorsa, bunun mümkün olduğunca sınırlı bir süre için yapılması gerekir. 

Atıklar azaltılmalı ve ayrılmalı, böylece yalnızca en küçük miktarda atığın külleştirilmesi 

sağlanmalıdır (daha fazla bilgi için bkz. COVID-19 için su, sanitasyon ve atık yönetimi hakkında 

DSÖ ara kılavuzu).  

(e) İŞ UYGULAMALARININ AYARLANMASI  

İşçiler arasındaki temasın proje programını etkilemesinin muhtemel olduğunu kabul ederek bu teması 

azaltmak veya minimize etmek için iş süreçlerinde ve zamanlamalarında değişiklikler yapmayı dikkate 

alınız. Bu tür tedbirler aşağıdakileri içerebilir:  

 Çalışma ekiplerinin boyutunun azaltılması.  

 Herhangi bir zamanda şantiyede olan işçi sayısının sınırlandırılması.  

 24 saatlik çalışma rotasyonuna geçilmesi.  

 Sosyal mesafeye olanak vermek ve işçileri bu süreçler hakkında eğitmek için spesifik iş 

faaliyetleri ve görevlerine yönelik olarak iş süreçlerinin adapte edilmesi veya yeniden 

tasarlanması.  

 COVID-19’a özel konuları da dahil ederek alışılmış emniyet eğitimlerine devam edilmesi. 

Eğitim normal KKE’nin uygun kullanımını da içermelidir. Bu not tarihinde genel tavsiye inşaat 

işçilerinin COVID-19’a özel KKE’ye ihtiyacı olmadığı yönündeyse de bunun inceleme altında 

tutulması gerekmektedir (daha fazla bilgi için bkz. COVID1-19 için kişisel koruyucu ekipmanın 

(KKE) makul kullanımı hakkında DSÖ ara kılavuzu).  

 Kaynakların azalması veya KKE’nin tıp çalışanları veya temizlikçiler için gerekmesi durumunda, 

inşaat KKE’nın kullanımını azaltmak için çalışma yöntemlerinin gözden geçirilmesi. Bu işlem 

örneğin su püskürtme sistemlerinin iyi çalışır durumda olup olmadığının kontrol edilmesi ve 

bakımlarının yapılması veya taşıma kamyonlarının hız limitinin düşürülmesi yoluyla toz 

maskesi ihtiyacının azaltılmasını içerebilir.  

 Molaların şantiye içerisinde dış alanlarda verilmesinin düzenlenmesi (mümkün olan hallerde).  

 Sosyal mesafeye olanak sağlayacak şekilde kantin yerleşimlerinin değiştirilmesinin ve yemek 

zamanlarının safhalara ayrılmasının ve spor salonları da dahil olmak üzere şantiyede mevcut 

olabilecek dinlenme tesislerine erişimin safhalara ayrılmasının ve/veya geçici olarak bunlara 

erişimin sınırlandırılmasının dikkate alınması.  

 Bir noktada genel proje programının sağduyulu çalışma uygulamalarını, hem işçilerin hem de 

toplumun potansiyel maruziyetini ve kaynakların kullanılabilirliğini yansıtmak üzere Devletin 

tavsiyeleri ve talimatları dikkate alınarak ne ölçüde ayarlanması gerektiğinin 

değerlendirilmesi için genel proje programının incelenmesi gerekebilir.  

(f) PROJE TIBBİ HİZMETLERİ  

Mevcut proje tıbbi hizmetlerinin yeterli olup olmadığını, mevcut altyapıyı (kliniğin/ sağlık hizmetleri 

noktasının boyutu, yatak sayısı, izolasyon tesisleri), tıp personelini, ekipmanı ve malzemeleri, 

prosedürleri ve eğitimi dikkate alarak belirleyiniz. Bunların yeterli olmadığı hallerde, aşağıdakiler dahil 

olmak üzere hizmetlerin iyileştirilmesini düşününüz:  

 Tıbbi altyapının genişletilmesi ve hastaların izole edilebileceği alanların hazırlanması. 

İzolasyon tesislerinin kurulmasına ilişkin kılavuz bilgiler DSÖ’nün COVID-19 için sınırlandırma 

bağlamında bireylerin karantinaya alınmasına ilişkin konular hakkında ara kılavuzunda 

bulunmaktadır. İzolasyon tesisleri işçilerin yatakhanesinden ve devam eden iş 

faaliyetlerinden uzakta olmalıdır. Mümkünse, işçilere tek kişilik, iyi havalandırılan bir oda 
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(açık damlar ve kapı) verilmelidir. Bu mümkün değilse, izolasyon tesisleri aynı odada işçiler 

arasında en az 1 metre olmasına olanak vermeli, mümkünse işçiler birbirlerinden perdelerle 

ayrılmalıdır. Hasta işçilerin hareketlerini sınırlandırmalı, ortak alanlardan kaçınmalı ve 14 gün 

boyunca semptom göstermeyinceye dek ziyaretçi kabul etmelerine izin verilmemelidir. Ortak 

alanları ve tesisleri kullanmaları gerekiyorsa (örneğin mutfaklar veya kantinler), bunu yalnızca 

etkilenen işçilerin orada olmadığı zamanlarda yapmalı ve böyle bir kullanım öncesinde ve 

sonrasında ilgili alan/ tesisler temizlenmelidir.  

 Tıp personelinin DSÖ’nün COVID-19 hakkındaki en son tavsiyelerini ve COVID-19’a özel 

konulardaki önerilerini içerecek şekilde eğitilmesi. COVID-19 enfeksiyonundan şüphe 

edildiğinde, şantiyedeki tıp hizmeti sağlayıcıları DSÖ’nün yeni korona virüs (nCoV) 

enfeksiyonundan şüphelenildiğinde bakım sırasında enfeksiyonun önlenmesi ve kontrolü 

hakkındaki ara kılavuzunu takip etmelidir.  

 Test yapılabiliyorsa tıp personelinin test konusunda eğitilmesi.  

 Şantiyedeki mevcut ekipman, malzeme ve ilaç stoğunun değerlendirilmesi ve gereken ve 

mümkün olan hallerde ek stok sağlanması. Bu işlem tulumlar, önlükler, tıbbi maskeler, 

eldivenler ve göz koruması gibi tıbbi KKE’ı içerebilir. DSÖ’nün tavsiyelere ilişkin kılavuzuna 

bakınız (daha fazla bilgi için DSÖ’nün COVID-19 için kişisel koruyucu ekipmanın (KKE) makul 

kullanımı hakkındaki ara kılavuzuna bakınız).  

 Dünya çapındaki yetersizlikler nedeniyle KKE malzemeleri bulunamıyorsa, projedeki tıp 

personeli alternatifler konusunda anlaşmalı ve bunları tedarik etmeye çalışmalıdır. İnşaat 

şantiyelerinde genellikle bulunabilecek alternatifler arasında toz maskeleri, inşaat eldivenleri 

ve iş gözlükleri yer almaktadır. Bu malzemeler önerilmemekle birlikte, tıbbi KKE olmaması 

halinde son çare olarak bu malzemeler kullanılmalıdır.  

 Şantiyelerde ventilatörler normalde bulunmayacaktır ve her durumda entübasyon yalnızca 

deneyimli tıp personeli tarafından yapılmalıdır. Bir işçi son derece hastaysa ve kendi başına 

gereken şekilde nefes alamıyorsa derhal yerel hastaneye başvurulması gerekir (aşağıda (g)’ye 

bakınız).  

 Depolama ve giderme sistemleri de dahil olmak üzere tıbbi atıkla ilgili işlemlerde kullanılan 

mevcut yöntemleri inceleyiniz (daha fazla bilgi için DSÖ’nün COVID-19 için su, sanitasyon ve 

atık yönetimi ara kılavuzuna ve DSÖ’nün sağlık faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların 

emniyetli yönetimi hakkındaki kılavuzuna bakınız).  

(g) YEREL TIBBİ HİZMETLER VE DİĞER HİZMETLER  

Projenin tıbbi hizmetlerinin sınırlı kapsamı dikkate alındığında, proje hasta işçilerin yerel tıp 

hizmetlerine gönderilmesini gerektirebilir. Buna ilişkin hazırlıklar aşağıdakileri içerir:  

 Yerel tıp hizmetlerinin kaynakları ve kapasitesi hakkında bilgi elde edilmesi (örneğin yatak 

sayısı, eğitimli personelin ve gerekli malzemelerin mevcut olup olmadığı).  

 Hastaneye başvurması gereken hasta işçiler olması halinde ne yapılması gerektiği konusunda 

anlaşmaya varmak için belirli tıp tesisleri ile ön görüşmeler yapılması.  

 Yaşlıların veya önceden var olan tıbbi rahatsızlıkları olanların hastalanmaları halinde uygun 

tedaviye erişim için ek desteğe ihtiyaç duyacağı kabul edilerek Projenin hastalanan topluluk 

üyeleri için hazırlık yapılması konusunda yerel tıp hizmetlerini destekleyebileceği yolların 

dikkate alınması.  

 Hasta bir işçinin tıp tesisine nakledilmesinde kullanılacak yolun açıklığa kavuşturulması ve bu 

nakliye yolunun kullanılabilirliğinin kontrol edilmesi.  

 Yerel acil durum/ tıp hizmetleri ile iletişim için üzerinde anlaşmaya varılmış bir protokol 

belirlenmesi.  
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 Yerel tıp hizmetleri/ belirli tıbbi kurumlar ile sağlanacak olan hizmetlerin kapsamı, hastaların 

alınması prosedürü ve (ilgili hallerde) gerekli olabilecek herhangi bir maliyet veya ödeme 

konusunda anlaşmaya varılması.  

 Proje yönetiminin COVID-19lu bir hasta işçinin ölmesi gibi talihsiz bir durumda ne yapacağını 

bilmesi için de bir prosedür hazırlanmalıdır. Normal proje prosedürü uygulanmaya devam 

ederken, COVID-19 hastalığın bulaşıcı doğası nedeniyle başka sorunlar ortaya çıkartabilir. 

Proje ne yapılması gerektiğini koordine etmek için ilgili yerel mercilerle işbirliği yapmalıdır, 

buna ulusal yasalar uyarınca gerekli olan herhangi bir raporlama şartı veya diğer bir şart da 

dahildir.  

(h) OLAYLAR VEYA VİRÜSÜN YAYILMASI  

DSÖ hastalanan veya COVID-19 virüsü ile ilişkili semptomlar gösteren bir kişinin tedavi edilmesi için 

ne yapılması gerektiği konusunda detaylı tavsiyeler vermektedir (daha fazla bilgi için DSÖ’nün yeni 

korona virüs (nCoV) enfeksiyonundan şüphe edildiğinde sağlık hizmetleri sırasında enfeksiyonun 

önlenmesi ve kontrolü hakkındaki ara kılavuzuna bakınız). Projede takip edilecek risk temelli 

prosedürler şiddet (hafif, orta, şiddetli, kritik) ve risk faktörleri (yaş, hipertansiyon, diyabet gibi) 

temelinde farklı yaklaşımlarla belirlenmelidir (daha fazla bilgi için DSÖ’nün sağlık tesislerinde ve 

toplumda COVID-19 vaka yönetimi için işletimsel konular hakkındaki ara kılavuzuna bakınız). Bunlar 

aşağıdakileri içerebilir:  

 Bir işçinin COVID-19 semptomları varsa (örneğin ateş, kuru öksürük, yorgunluk), işçi derhal iş 

faaliyetlerinden uzaklaştırılmalı ve şantiyede izole edilmelidir.  

 Şantiyede test yapılabiliyorsa işçi şantiyede test edilmelidir. Şantiyede test yapılamıyorsa, işçi 

test edilmek üzere yerel sağlık tesislerine nakledilmelidir (buralarda test yapılabiliyorsa)  

 Test COVID-19 pozitif sonucunu verirse veya test yapılamıyorsa, işçinin izole edilmesine 

devam edilmelidir. Bu işlem ya şantiyede ya da evde yapılacaktır. Evde yapılması halinde işçi 

evine proje tarafından sağlanmış nakliye vasıtasıyla götürülmelidir.  

 İşçinin daha önce bulunduğu alanda herhangi bir işin yapılması öncesinde yüksek alkol içerikli 

dezenfektanla kapsamlı temizlik prosedürleri uygulanmalıdır. Bu işçi tarafından kullanılan 

aletler dezenfektan kullanılarak temizlenmeli ve KKE atılmalıdır.  

 Hasta işçiyle birlikte çalışan işçiler (yani hasta işçinin yakın temasta bulunduğu işçiler) işi 

bırakmalı, herhangi bir semptom göstermeseler de kendilerini 14 gün karantinaya almalıdır.  

 İşçinin ailesi ve diğer yakın temasta bulunduğu kişiler de semptom göstermeseler bile 

kendilerini 14 gün karantinaya almalıdır.  

 Şantiyedeki bir işçide bir COVID-19 vakası onaylanırsa, ziyaretçilerin şantiyeye girmesi 

sınırlandırılmalı ve işçi grupları birbirlerinden mümkün olduğunca ayrılmalıdır.  

 İşçiler evlerinde yaşıyorsa ve onaylanmış veya şüphe edilen bir COVID-19 hastası aile üyesine 

sahipse, işçi kendisini karantinaya almalı ve 14 gün boyunca, herhangi bir semptom 

göstermese bile, proje sahasına girişine izin verilmemelidir.  

 İşçilere hastalık, izolasyon veya karantina dönemi boyunca ödeme yapılmaya devam edilmeli 

veya işi bırakmaları gerekiyorsa, ulusal yasalara göre ödeme yapılmalıdır.  

 Bir işçi için gereken tıbbi bakımın (şantiyede veya yerel hastanede veya klinikte) ücreti 

işveren tarafından ödenmelidir.  

(i) TEDARİKLERİN VE PROJE FAALİYETLERİNİN DEVAMLILIĞI  

COVID-19’un proje sahasında veya toplulukta ortaya çıktığı hallerde, proje sahasına erişim 

sınırlandırılabilir ve tedarik hareketleri bundan etkilenebilir.  
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 Proje yönetim ekibindeki anahtar kişiler (PUB, Denetçi Mühendis, Yüklenici, alt yükleniciler) 

hastalanırsa görev alacak yedek kişiler belirleyiniz ve insanların uygulamaya koyulan 

düzenlemelerden haberdar olabilmesi için bu kişilerin kim olduğunu bildiriniz.  

 Prosedürleri, insanların bunların ne olduğunu bilmesini ve bir kişinin bilgisine güvenmemesini 

sağlayacak şekilde belgelendiriniz.  

 Gerekli enerji, su, gıda, tıbbi malzeme ve temizlik ekipmanı tedarik zincirini anlayınız; bu 

zincirin ne şekilde etkilenebileceğini ve hangi alternatiflerin kullanılabileceğini düşününüz. 

Uluslararası, bölgesel ve ulusal tedarik zincirlerinin erken bir zamanda ve proaktif olarak 

incelenmesi, özellikle de proje için kritik tedariklerde, son derece önemlidir (örneğin yakıt, 

gıda, tıbbi malzeme, temizlik malzemeleri ve diğer zorunlu tedarikler). Kritik mallarda 1-2 

aylık bir kesinti için planlama yapılması daha uzak alanlarda uygulanan projeler için uygun 

olabilir.  

 Kritik malzemeler için sipariş veriniz/ bunları temin ediniz. Bu mümkün değilse alternatifler 

düşününüz (mümkün olan hallerde).  

 Mevcut güvenlik düzenlemelerini ve bunların normal proje işlemlerinde bir kesinti olması 

halinde yeterli olup olmayacağını düşününüz.  

 Projenin faaliyetleri önemli ölçüde azaltmasının veya işi tamamen durdurmasının hangi 

noktada gerekebileceğini ve buna hazırlık olarak ve mümkün ya da uygun hale geldiğinde işe 

yeniden başlamak için ne yapılabileceğini düşününüz.  

(j) İŞÇİLERİN EĞİTİMİ VE İŞÇİLERLE İLETİŞİM  

İşçilere durumlarını ve kendilerini, ailelerini ve toplumu en iyi şekilde nasıl koruyabileceklerini 

anlamaları için düzenli fırsatlar verilmelidir. İşçiler proje ile uygulamaya konulan prosedürlerden ve 

bunların uygulanmasında kendilerinin sahip olduğu sorumluluklardan haberdar edilmelidir.  

 Şantiyeye yakın olan topluluklarda ve proje yönetimine erişim sahibi olmayan işçiler arasında 

sosyal medyanın ana bilgi kaynağı olmasının muhtemel olduğundan haberdar olunması 

önemlidir. Bu durum işçilere yönetimin COVID-19 riskleri ile ilgilenmek için ne yaptığını 

vurgulayan düzenli bilgi verilmesinin ve işçilerin katılımının sağlanmasının önemini 

artırmaktadır (örneğin eğitim, belediyeler, iş güvenliği toplantıları aracılığı ile). Korkunun 

giderilmesi işgücünün huzurunun ve işin devamının önemli bir yönüdür. İşçilere soru sorma, 

kaygılarını ifade etme ve önerilerde bulunma olanağı sağlanmalıdır.  

 İşçilerin eğitimi yukarıdaki bölümlerde tartışıldığı üzere düzenli olarak yapılmalı, işçilere 

kendilerinden nasıl davranmalarının ve işlerini nasıl yapmalarının beklendiği açıkça 

anlatılmalıdır.  

 Eğitim, bir işçinin hastalanması halinde ayrımcılık yapılması veya önyargılı davranılması 

konularını hedef almalı ve işçiler işe döndüklerinde virüsün yönü konusunda bir anlayış 

sağlamalıdır.  

 Eğitim, emniyet prosedürlerinin kullanımı, inşaat KKE’sinin kullanımı, mesleki sağlık ve 

emniyet konuları ve iş ahlakı dahil olmak üzere normalde şantiyede gerekecek olan tüm 

konuları kapsamalı, iş uygulamalarının ayarlanmış olabileceği dikkate alınmalıdır.  

 İletişim açık, gerçeklere dayalı ve işçiler tarafından kolayca anlaşılacak şekilde tasarlanmış 

olmalıdır, örneğin el yıkama ve sosyal mesafe ile ilgili ve bir işçi semptom gösterirse ne 

yapılması gerektiği ile ilgili posterler gösterilerek.  

(k) TOPLUMLA İLETİŞİM VE TEMAS  

Toplumla ilişkiler dikkatli bir şekilde yönetilmeli hem işçilerin hem de toplumun korunması için 

uygulanan tedbirler odağa alınmalıdır. Toplum, yerel halktan olmayan işçilerin varlığından veya proje 
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sahasında yerel halktan işçilerin varlığının toplumda neden olduğu risklerden kaygı duyabilir. Projede 

takip edilecek olan ve DSÖ kılavuz bilgilerini yansıtabilecek olan risk bazlı prosedürler belirtilmelidir 

(daha fazla bilgi için DSÖ Risk İletişimi ve Toplumun Katılımı (RCCE) Eylem Planı Kılavuzu COVID-19’a 

Hazırlıklılık ve Yanıt). Aşağıdaki iyi uygulamalar dikkate alınmalıdır:  

 İletişim açık, düzenli, gerçeklere dayalı ve toplum üyeleri tarafından kolayca anlaşılır olacak 

şekilde tasarlanmış olmalıdır.  

 İletişimde mevcut yollar kullanılmalıdır. Birçok durumda toplumla veya toplum temsilcileri ile 

yüz yüze toplantılar yapılması mümkün olmayacaktır. Başka iletişim biçimleri kullanılmalıdır: 

posterler, broşürler, radyo, metin mesajları, elektronik toplantılar. İletişimin toplumun farklı 

üyelerinden meydana gelen gruplara ulaşabilmesinin sağlanması için, kullanılan iletişim 

yolları konusunda toplumun farklı üyelerinin bunlara ne derece erişebildiği dikkate 

alınmalıdır.  

 Toplum COVID-19 ile ilgili konuların hedef alınması için şantiyede uygulamaya konan 

prosedürlerden haberdar edilmelidir. Bu, işçiler ve toplum arasındaki temasın 

sınırlandırılması veya yasaklanması için uygulanan tüm tedbirleri içermelidir. Bunların 

iletişiminin açık bir şekilde yapılması gerekir, çünkü bazı tedbirler toplum için finansal 

sonuçlara sahip olacaktır (örneğin işçilerin lojman için ödeme mi yaptığı yoksa yerel tesisleri 

mi kullandığı). Toplum şantiyeye giriş/ çıkış prosedüründen, işçilere verilmekte olan 

eğitimden ve bir işçinin hastalanması halinde proje tarafından takip edilecek olan 

prosedürden haberdar edilmelidir.  

 Proje temsilcilerinin, yüklenicilerin veya işçilerin toplumla etkileşim içerisinde olması halinde, 

bunlar sosyal mesafeye uymalı ve hem ulusal hem de uluslararası (örneğin DSÖ) ilgili merciler 

tarafından yayınlanan diğer COVID-19 kılavuzlarını takip etmelidir.  

6. ACİL DURUM YETKİLERİ VE MEVZUATI  

Birçok Borçlu acil durum mevzuatını yürürlüğe koymaktadır. Bu mevzuatın kapsamı, diğer yasal 

şartlarla ne şekilde etkileşim içinde olduğu ülkeden ülkeye değişiklik gösterecektir. Bu tür bir mevzuat 

bir dizi konuyu kapsayabilir, örneğin:  

 Bir kamu sağlığı acil durumunun ilan edilmesi  

 Belirli faaliyetlerde polisin veya askerin kullanımına izin verilmesi (örneğin sokağa çıkma 

yasağı uygulamaları veya seyahat kısıtlamaları)  

 Belirli çalışan kategorilerinin daha uzun sürelerle çalışmalarının, tatil yapmamalarının veya 

işlerini bırakmamalarının emredilmesi (örneğin sağlık çalışanları).  

 Gerekli olmayan işçilerin azaltılmış ödeme karşılığında veya zorunlu tatil verilerek evde 

kalmasının emredilmesi  

İstisnai durumlar haricinde (Dünya Bankasının İşlemler Çevresel ve Sosyal İnceleme Komitesine 

(OESRC) başvurulması sonrasında), projelerin zorunlu veya tavsiye edilebilir olan ölçüde acil durum 

mevzuatına uyması gerekecektir. Borçlunun mevzuatın zorunlu şartlarının projeyi nasıl etkileyeceğini 

anlaması önemlidir. Ekipler Borçluların acil durum mevzuatının Borçlunun yasal anlaşmada belirtilen 

yükümlülüklerini ve inşaat sözleşmelerinde belirtilen yükümlülüklerini nasıl etkileyeceğini dikkate 

almasını istemelidir (ve bunun sonucunda Borçlular da bunu Yüklenicilerden istemelidir). Mevzuatın 

mevcut sözleşme yükümlülüklerinden somut bir şekilde ayrılmayı gerektirmesi halinde, bu durum 

belgelendirilmeli ve ilgili hükümler belirtilmelidir.  
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Ek 9: COVID-19’a Hazırlıklılık Raporu Şablonu  
COVID-19’a Tepki Raporunda aşağıda verilen şablon format takip edilmelidir. Farklı alt projeleri, 

inşaat sahalarını ve/veya yüklenicileri ayırdığınızdan emin olunuz. Uyuşmazlıkları analiz ediniz ve 

bunların nedenlerini ve bunun yanı sıra gerekli ayarlamaları değerlendiriniz. 

Daha önce verilmiş olan kılavuz belgelere bakınız – İnşaat İşlerinde COVID-19 ile İlgili Dikkate Alınacak 

Konular (Borçlu için Kılavuz ve Yüklenici için Kılavuz), mevcut işlemler için Beklenmedik Durum 

Planlaması Hakkında Tavsiye Niteliğinde Not – COVID-19’un yayılmasının önlenmesi/ sınırlandırılması 

için hafifletici tedbirlere/ uygulamalara ilişkin örnekler için vb. 

GENEL BİLGİLER 

Projenin/ alt projenin adı, rapor tarihi  

Tanımlayıcı bilgiler veriniz  

Tüm seviyeler için devlet yetkilisi tarafından yayınlanmış COVID-19’dan korunma şartları/ kılavuzu  

Hem ulusal ve bölgesel hem de yerel (topluluk) düzeyde konu ile ilgili yasal çerçeveye ilişkin bilgiler 
ve bu yasal çerçevenin yürürlüğe girdiği tarihi veriniz.  

Aktif durumda olan, durdurulan veya kısmen aktif olan faaliyetlere/ alt projelere ilişkin kısa açıklama  

Her bir projenin/ alt projenin faaliyet seviyesini açıklayınız (PUB Müşterinin tesislerinde işler 
durumdadır; şantiyelerde inşaat işleri devam etmektedir, vb.) bunun yanı sıra inşaat işlerinin 
türlerini (devam ediyorsa) ve her bir şantiyedeki işçi sayısını ayrı ayrı ve her bir alt proje/ yüklenici 
için toplu olarak açıklayınız.  

 

İŞGÜCÜ ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

İşçilerin barınması hakkındaki bilgiler  

Her bir alt proje/ yüklenici için kaç işçinin işçi kamplarında yaşadığına, kaç işçinin ikamet amaçlı barınma 
tesislerinde, otellerde vb barındığına, kaç işçinin kendi özel ikametinde yaşadığına ilişkin bilgiler veriniz.  

Şantiyelere/ şantiyelerden ve diğer işle ilgili nedenler için ulaşım  

İşçilerin ikamet ettikleri yerlerden şantiyelere gidip gelmesi gerekiyorsa, taşımacılık türünü belirtiniz (toplu 
taşıma, kendi vasıtası, İşveren tarafından düzenlenen taşımacılık, vb.) 

 

COVID-19’a HAZIRLIKLILIK/ TEPKİ TEDBİRLERİ 

(a) Şantiyeye giriş/ çıkışta ve işin başlangıcında yapılan kontroller  

Giriş prosedürünün emniyete alınması amaçlı tedbirleri ve tıbbi kontrolleri açıklayınız. 

(b)Genel hijyen  

Proje ile ilgili işgücü için uygulanan genel hijyen hakkındaki şartların neler olduğunu (hem PUB hem de proje 
işçileri için) ve bu şartların nasıl iletildiğini açıklayınız  

(c)Temizlik ve atıkların giderilmesi  

Ofisler, barınma alanları, kantinler, ortak alanlar ve bunun yanı sıra anahtar inşaat ekipmanı dahil olmak üzere 
tüm şantiye tesisleri için temizlik protokollerinin (dezenfeksiyon dahil) incelenmesini sağlayınız.  

(d)İş uygulamalarının ayarlanması  

İşçiler arasında temasın azaltılması veya minimize edilmesi için iş süreçlerinde ve zamanlamalarda ne tür 
değişiklikler yapıldığını açıklayınız  

(e)Proje tıbbi hizmetleri  

Mevcut altyapıyı (tıbbi tesis boyutu, yatak sayısı, izolasyon tesisleri), tıp personelini, ekipmanı ve tedarikleri, 
prosedürleri ve eğitimi dikkate alarak şantiyede mevcut olan proje tıbbi hizmetlerinin yeterli olup olmadığına 
ilişkin bir değerlendirme yapınız.  
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(f)Yerel tıbbi hizmetler ve diğer hizmetler  

Yerel tıbbi hizmetlerin kaynaklarına ve kapasitesine, bu hizmetlere başvurma ihtiyacındaki hasta işçiler olması 
durumunda uygulanmak üzere hangi prosedürün belirlendiğine, hastanın götürülebileceği yakın sağlık tesisi 
olup olmadığına ve Yüklenici ile bu tesis arasındaki anlaşmaya ilişkin bir genel bakış veriniz.  

(g)Olaylar veya virüsün yayılması  

Hastalanan veya COVID-19 virüsü ile ilişkili semptomlar gösteren bir kişinin tedavi edilmesi için ne yapılması 
planlandığını açıklayınız.  

(h)Tedariğin ve proje faaliyetlerinin devamlılığı  

COVID-19 sınırlamalarının tedarik zincirlerini etkileyip etkilemeyeceğini ve işletmenin devamlılığı için ne tür 
düzenlemeler yapıldığını değerlendiriniz. Kritik tedarikleri belirtiniz.  

 

BİR SALGIN İÇİN BEKLENMEDİK DURUM PLANLAMASI  

COVID-19’u hedef alan tedbirler farklı yollarla sunulabilir – bir beklenmedik durum planı olarak, mevcut proje 
acil durum ve hazırlıklılık planının bir eki olarak veya tek başına prosedürler olarak. Bu tür tedbirlerin her bir 
bireysel alt proje/ yüklenici için nasıl sunulduğunu ve söz konusu planın/ prosedürlerin ne zaman yürürlüğe 
girdiğini açıklayınız.  

 

HABERDARLIK VE İLETİŞİM 

(a)İşçilerin eğitimi ve işçilerle iletişim  

İşçiler proje tarafından yürürlüğe konan prosedürlerden ve bu prosedürlerin uygulanmasında kendilerinin sahip 
oldukları sorumluluklardan haberdar olmalıdır. İşgücü için haberdarlık/ hazırlıklılık oluşturma uygulamalarına 
ilişkin açıklama veriniz (spesifik iş talimatları verilmesi, tıbbi kontrol prosedürleri hakkındaki kamu ilanları, sağlık 
hizmetleri merkezine erişim, vb.).  

(b)Toplumla iletişim ve temas  

Toplum yerli halktan olmayan işçilerden veya şantiyede yerli halktan işçilerin varlığının toplum üzerinde neden 
olduğu riskten kaygı duyabilir. Yerel halktaki paydaşlarla iletişim için takip edilecek olan risk temelli prosedürleri 
açıklayınız.  

(c) Şikayet Çözüm Mekanizması  

Proje ile ilgili GRM kaydı COVID-19’la ilgili şikayetlerin/ raporların/sıkıntıların izlendiği ek bir sütun içermelidir. 
Son düzenli rapordan bu yana COVID’le ilgili GRM kaydı girişlerinin sayısına ilişkin bir güncelleme veriniz.  

 

COVID-19 RAPORLAMASI 

(a) Onaylanan ve şüphe edilen/ araştırılmakta olan COVID-19 vakalarının sayısı  

COVID-19 virüsü ile enfekte olduğu doğrulanmış veya bundan şüphe edilmekte olan proje ile ilgili çalışanlar 
hakkında bilgi veriniz: sayı, izolasyon tarihi, vaka şiddeti. Hiçbir özel bilgi verilmemelidir! 

(b) Raporlama düzenlemeleri 

ESIRT hastalık salgınlarının rapor edilmesini gerektirmektedir. PUB/Yüklenici bir salgını, “Ciddi” bir olay için 
ESIRT’ta verilmiş olan kılavuz bilgileri takip ederek rapor etmelidir. Borçlu, proje sahalarında enfekte olan 
işçilere bakım sağlanması ile ilgili herhangi bir kaygı veya sorun konusunda, özellikle de enfeksiyon oranı 
işgücünün %50sine yaklaşıyorsa, bilgilendirilmelidir.  
Bu raporlama şartlarının PUB/ Yüklenicinin organizasyon yapısı içerisindeki ilgili/ sorumlu personel tarafından 
kabul edildiğini doğrulayınız.  
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Ek 10: Araştırma Laboratuvarlarının Emniyeti Konusunda Uluslararası En İyi 

Uygulama23 

Tedarik/ Nakliye 

 Tehlikeli maddelerin iktisabını/ miktarını minimize ediniz, ihtiyaç duyulan depolama süresini minimize 
ediniz  

 İktisap öncesinde atık giderme mekanizmasını tanımlayınız  

 Kimyasallar için Madde Emniyeti Veri Belgelerini (MSDS’ler) erişilebilir tutunuz/ teslimatları bu 
teslimatlara uygun teçhizata sahip alanlarla sınırlandırınız (ve ilgili personeli eğitiniz)  

 Konteynırın sağlam olduğundan ve uygun şekilde etiketlendiğinden emin olunuz (ABD 
yönetmeliklerinde tehlikeli maddelerin nasıl tanımlanması, ambalajlanması, işaretlenmesi, 
etiketlenmesi, belgelendirilmesi ve yaftalanması gerektiğine ilişkin detayları içermektedir). Uygun 
(ikincil) konteynırlar içerisinde naklediniz.  

 Bulaşıcı ve potansiyel olarak bulaşıcı maddeler için üçlü ambalaj sistemi kullanınız.  

 Uluslararası hava taşımacılığı düzenlemelerine uyunuz.  

Depolama/ Yönetim 

 Envanter konteynır üzerinde basılı olan ismi içermelidir.  

 Kimyasallar için: Daha sonraki tanımlama işlemleri için ve kimyasalların aranmasına yönelik basit bir yol 
sağlamak amacıyla moleküler formülü dahil ediniz; farklı isimlendirme konvansiyonlarına rağmen 
kimyasalların belirsiz şekilde tanımlanması için CAS (Kimyasal Özet Servisi) kayıt numarasını dahil ediniz 

 Kaynak  

 Konteynır boyutu  

 Emniyetli depolama, taşıma ve bertarafı Hazard classification, as a guide to safe storage, handling, and 
disposal  

  için bir kılavuz olarak tehlike sınıflandırması  

 Kararsız kimyasalların kullanım ömürlerinin ötesinde depolanmamasını sağlamak için iktisap tarihi ve 
Depolama konumu  

Prosedürler 

 Makul bir süre içerisinde ihtiyaç duyulması beklenmeyen malzemeleri gideriniz.  

 Onaylanmış konteynırlar kullanınız, depolama konteynırlarının sağlam ve kapalı kaldığından emin 
olunuz  

 Kimyasalları son kullanım tarihinden önce gideriniz, reaktif kimyasalları izleyiniz.  

 Bozulan etiketleri bilgiler silinmeden veya kaybedilmeden önce değiştiriniz  

 Depo odasında veya laboratuvarda emniyetli depolama için düzenlemeleri takip ediniz  

 Kimyasalları tezgah üstlerinde veya laboratuvar davlumbazında depolamaktan kaçınınız.  

 Uçucu kimyasalları havalandırılan bir dolap içerisinde depolayınız (davlumbaz yakınında)  

 Havalandırma gerekli değilse, kapatılabilir dolap içerisinde veya kaymayı önleyici çıkıntıya sahip 
raflarda depolayınız.  

 Depolanan kimyasalları ısıya veya direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız.  

 Uyumsuz kimyasalların depolanması ile ilgili tüm tedbirlere uyunuz  

 Tehlikeli maddelerin depolanması için davlumbazların arkasında havalandırılan dolaplar sağlayınız  

 Kimyasalların depolanması için kimyasal depolama buzdolapları kullanınız  

 Yangından korunma sistemi (sprinklerlar) temin ediniz.  

 Parlayıcı ve yanıcı sıvılar için depolama limitlerine uyunuz  

 Depolama tesisine erişimi sınırlandırınız  

Araştırmada Kullanılacak Protokoller/ Tesisler  

 Maruziyeti minimize etmek için uygun kişisel koruyucu malzeme giyiniz ve kullanınız  

 Ellerinizi yıkayınız  

 Sıçrama veya püskürme yaratma olasılığını azaltınız  

 Aerosol üreten işlemleri biyolojik emniyetli dolaplar içerisinde yapınız  

 Ortam temizliğini iyi yapınız 

 Mekanik pipet cihazları kullanınız  

                                                           
23

 ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri  
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 Çalışma yüzeylerini derhal dekontamine ediniz  

 Laboratuvarda asla yemek yemeyiniz, sigara içmeyiniz, kontak lenslerinizi takmayınız, kozmetik 
uygulamayınız veya ilaç almayınız  

 Keskin aletler kullanırken özel dikkat gösteriniz  

 Deneyler yapılırken laboratuvar kapılarını kapalı tutunuz  

 Kültürlerin taşınması veya aktarılması için ikincil sızdırmaz konteynırlar kullanınız  

 Enfekte atığı atmadan önce dekontamine ediniz.  

 Uygun uyarı işaretleri asınız  

 Acil durum ekipmanını işaretleyiniz, bakımını yapınız, inceleyiniz, kaza durumunda aranacak telefon 
numaralarını listeleyiniz.  

 Erişimi kontrol ediniz  
Radyoizotoplar için  

 Yalnızca belirlenmiş alanlarda kullanınız  

 Yalnızca zorunlu personelin bulunmasına izin veriniz  

 Kişisel koruyucu ekipman kullanınız  

 Kişisel radyasyon maruziyetlerini izleyiniz  

 Tek kullanımlık emici malzemelerle kaplanmış dökülme tepsileri kullanınız  

 Radyonülkit miktarlarını sınırlandırınız.  

 Radyasyon kaynaklarını kaplayınız  

 Radyasyon konteynırlarını radyasyon sembolü ile işaretleyiniz, buna radyonüklit tanımını, faaliyetini ve 
analiz tarihini ekleyiniz  

 Çalışma alanlarını, koruyucu giysileri ve elleri işin tamamlanması sonrasında izlemek için radyasyon 
ölçerler kullanınız.  

 Gereken şekilde kaplanmış nakliye konteynırları kullanınız.  

 Radyoaktif atığı çalışma alanından sık sık çıkartınız.  

 Radyoaktif maddelerin kullanımı ve giderilmesine ilişkin doğru kayıtlar tutunuz  

  

 Acil durum müdahale planları belirleyiniz ve düzenli olarak alıştırma yapınız  

 Acil durumlarda öncelikle yaralılara yardım ediniz  

 Kontamine olan alanları iyice temizleyiniz.  

 Olay raporları yazınız ve saklayınız.  
Hayvan laboratuvarları için  

 İyi mikrobiyolojik teknikler kullanılmasını isteyiniz  

 Tüm işlemler ve vivaryuma erişim için politikalar ve protokoller belirleyiniz.  

 Uygun tıbbi gözetim programı ve personel için denetim oluşturunuz  

 Emniyet veya işlemler kılavuzu hazırlayınız ve uygulayınız  

 Uyarı işaretleri asınız  

 Kullanım sonrasında çalışma yüzeylerini dekontamine ediniz  

 Uygun biyolojik emniyet dolapları veya izolatör kafesler kullanınız, hayvan yataklarını ve atık 
malzemeleri uygun şekilde taşıyınız ve dekontamine ediniz.  

 Malzemeleri otoklavlama veya külleme için emniyetli bir şekilde, kapalı konteynırlarda naklediniz  

 Yaralanmaları tedavi ediniz, bildiriniz ve kaydediniz  

Personelin Eğitimi 

İşveren aşağıdakileri içeren Kimyasal Hijyen Planı geliştirir (ABD hükümetinden ve bazı profesyonel 
topluluklardan modeller alınabilir)  

 Çalışma alanındaki kimyasalların tehlikeleri hakkında çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitilmesi:  
o Bunların varlığı veya serbest kaldığı nasıl algılanır  
o Çalışma uygulamaları ve koruyucu ekipmanın nasıl kullanılacağı  
o Acil durumda müdahale prosedürleri  

 Bir laboratuvar işletmesinin kurumdan önceden onay alınmasını gerektirdiği durumlar  

 Tehlikeli kimyasallarla yapılan işler için standart işletme prosedürleri  

 Kontrol tedbirlerinin kullanımına ilişkin kriterler  

 Buhar davlumbazlarının ve diğer koruyucu ekipmanın gereken şekilde çalıştırılmasına ilişkin tedbirler  

 Seçilen kanserojenler ve toksinlerle yapılan işler için ek çalışan korumasına ilişkin malzemeler  
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 Çalışanlar için tıbbi fikir alışverişleri ve muayeneler için temin edilenler 

 Laboratuvarlar departman seviyesinde kendi emniyet gruplarını oluşturmalıdır (öğrenciler ve destek 
personeli dahil) 

 Laboratuvarlar, laboratuvar sınıflarındaki öğrenciler de dahil olmak üzere tüm laboratuvar çalışanları 
için emniyet ve atık yönetimi konusunda eğitim vermelidir.  

 Laboratuvarlar kurumsal olarak desteklenen laboratuvar ve ekipman inceleme programlarını kendi 
genel sağlık ve emniyet programlarına dahil etmelidir  

 Çıkış/ tahliye güzergahlarının incelenmesi  

 Yangının, yaralanmanın, kimyasal dökülmesinin nasıl rapor edileceğinin veya acil durum müdahale 
ekibinin nasıl çağırılacağının bilinmesi  

 İlk yardımın bilinmesi  

 Emniyet duşları ve göz yıkama bölmeleri gibi acil durum ekipmanının konumunun ve kullanımının 
bilinmesi  

 Yangın söndürücülerin ve dökülme kontrol ekipmanının yerinin ve kullanımının bilinmesi (hemen 
kullanılabilecek uygun kitler bulundurunuz)  

 Laboratuvar personeli acil durumda müdahale ekipleri ile devam eden ilişkiler kurmalı ve açık iletişim 
hatlarına sahip olmalıdır  

 Laboratuvar personelinin genellikle yüz yüze kaldığı ve aşağıdakileri içeren yüksek seviyede tehlikeli 
prosedürler için emniyetli yöntemler hakkında bilgi veriniz: 

o Solunum riskleri  
o Sindirim riskleri  
o Perkütan maruziyet riskleri  
o Hayvanlarla çalışıyorken ısırıklar ve çizikler  
o Kan ve diğer potansiyel olarak tehlikeli patolojik materyaller üzerinde işlem yapılması  
o Enfekte materyallerin dekontaminasyonu ve giderilmesi  

Atığın Ayrılması/ Triajı  

Birden fazla tehlikesi olan atık – amaç, bu atığın tek bir tehlikesi olan atığa indirgenmesidir.  

 Üretilen atık sıklığını ve miktarını dikkate alınız; riski değerlendiriniz  

 Atığı tanımlayınız/ karakterize ediniz:  
o Fiziksel açıklama  
o Su reaktivitesi  
o Suda çözünürlük  
o pH ve olası nötralizasyon bilgileri  
o tutuşabilirlik/ parlayabilirlik 
o Oksitlendirici varlığı  
o Sülfit/ siyanit varlığı  
o Halojenlerin varlığı  
o Radyoaktif maddelerin varlığı  
o Biyotehlikeli maddelerin varlığı  
o Toksik içerik maddelerinin varlığı  

 Atık tehlikelerini minimize ediniz. 

 Tehlikelerin yönetimine ilişkin seçenekleri belirleyiniz.  

 Uygun olması halinde atığın nötralize edilmesi veya tehlikesiz hale getirilmesi için gerekli adımları 
atınız.  

 Mümkün olan hallerde, tek bir yönetim seçeneği seçiniz  

 Kararsız atıkla veya özel depolama veya taşıma gerektiren atıkla yapılacak işlemlere ilişkin prosedürler 
belirleyiniz  

 Emniyetli bir şekilde depolayınız:  
o Atığın yerleştirilmesi için ayrılmış oda veya değiştirilmiş tesis (havalandırmalı ve akıntı tuzaklı)  
o İşçilerin korunması  
o Yangın veya dökülme riskinin minimize edilmesi  
o Alan dışındaki radyasyon seviyelerinin minimize edilmesi  
o Biriktirilen malzemelerin uyumluluğun dikkate alınız (örneğin sulu ve susuz atık ayrılmalıdır)  

 Radyoaktif laboratuvar araçlarının taşınmasına veya temizlenmesine ve keskin aletlerin uygun şekilde 
giderilmesine özel dikkat gösteriniz.  
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o Kontamine olmayan (enfekte olmayan) atık yeniden kullanılabilir veya geri dönüşüme tabi 
tutulabilir veya genel atık olarak bertaraf edilebilir.  

o Kontamine (enfekte) keskin aletler – delinmeye dayanıklı kapaklı konteynırlar içerisinde 
toplayınız; enfekte aletler olarak işlem yapınız, uygun olması halinde otoklavlayınız.  

o Kontamine maddeler otoklavlama ile dekontamine edilmeli ve sonrasında yıkanmalı ve 
yeniden kullanılmalı veya geri dönüştürülmelidir.  

o Doğrudan külleme için kontamine maddeler  

Giderme 

Tehlikeli atığın giderilmesi için bir plan formüle edilmediği sürece hiçbir faaliyet başlamamalıdır.  

 Her bir atık kategorisi için uygun giderme yöntemini kullanınız  

 Uygun konteynırlar kullanınız  

 Atık konteynırlarını etiketleyiniz ve emniyetli bir şekilde kapatınız  

 Atıkları uygun şekilde ayırınız  
Düşük seviyede radyoaktif atık için seçenekler aşağıdakileri içermektedir  

 Bozulma ve belirsiz sahada depolama için depolama süresi  

 Düşük seviyede radyoaktif atık sahasına gömme  

 Yakma, veya 

 Sıhhi tesisat – kanalizasyon ile giderme  
Biyolojik atık için seçenekler aşağıdakileri içerir  

 Dezenfeksiyon  

 Otoklavlama 

 Sıvılar için sıhhi tesisat kanalına giderme, çürüyebilen atığın külleme ile giderilmesi, iğneler ve keskin 
aletler tipik olarak külleme veya zımparalama ile imha edilmelidir.  

Atığın toplanması ve depolanması  

 Laboratuvar yakınındaki uydu alanında:   
o Açık bir şekilde tanımlanmalı, gerekiyorsa havalandırılmalıdır  
o Geri dönüşüm, yeniden kullanım veya giderme işlemlerinden hangisinin yapılacağını 

belirleyiniz  
o Burada bir yıldan az tutunuz; tutma hacmi limitlerine ulaşıldığında, merkez biriktirme alanına 

taşıyınız – uygun şekilde paketleyiniz  

 Merkezi biriktirme alanında:  
o Uyumluluğa göre ayırınız, uygun hallerde çözücüleri karıştırınız  
o Açık bir şekilde etiketleyiniz, ayrı konteynırlarda saklayınız  
o Depolama süresini 90 gün ile sınırlandırınız  
o Çalışanların atık malzemeleri ve acil durumlar için beklenmedik durum planlamasını 

uygulamak için eğitilmesini sağlayınız.  
o Nakliye sırasında, kaza halinde dökülme kontrolü için gerekenleri yapınız, atığın hareketini 

takip etmek için dahili takip sistemine sahip olunuz.  
o Tüm gerekli kayıtların üretilmesini sağlayınız (üretilen ve yüklenen atığın miktarı ve tanımı; 

bilinmeyen maddelerin dokümantasyonu ve analizleri; atık bertarafının doğrulanmasının yanı 
sıra atığın taşınmasına ilişkin manifestolar; uyum ve uzun süreli sorumluluğa karşı güvence 
sağlamak için gereken diğer herhangi bir bilgi)  

 Giderme seçenekleri:  
o yakma – birçok atık için seçilen yöntemdir, ancak en pahalı olandır  
o Normal çöp– yalnızca uygun olan hallerde, açık bir şekilde tanımlanmalı ve uygun şekilde 

etiketlenmelidir  
o Sıhhi tesisat kanalı – sık kullanılmaz; solüsyonlar sulu ve biyolojik olarak bozunabilir olmalı 

veya düşük toksisiteye sahip inorganikler olmalıdır – kanalın atığın giderimi için uygun 
olmayan su kaynağına boşalmadığından emin olunuz ve atığın yüksek derecede 
seyreltildiğinden emin olunuz.  

o Atmosfere bırakma– kabul edilebilir değildir, atmosfere deşarjı önlemek için buhar 
davlumbazları tutucu cihazlara sahip olmalıdır.  

 Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar karışmışsa, tüm atık hacmi tehlikeli atık olarak işlem görmelidir.  

 Bir işleme, depolama veya bertaraf tesisine (TSDF) nakliye için yapılan hazırlıklar  

 Atık üreticisi, sağlayıcının güvenilir olduğuna dair güvence elde etmelidir (dokümantasyon, izinler, 
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kayıtlar açısından)  
Enfekte maddeler için  

 Dekontamine ediniz, otoklavlayınız veya laboratuvarda yakınız  

 Uygun şekilde paketleyiniz (külleme veya küllenmek üzere bir başka tesise aktarım için) 

 Atılan malzemelere temas eden başkalarının zarar görmesine karşı koruma  
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Ek 11: Taslak ÇSYÇ üzerinde Paydaş Fikir Alışverişlerinin Kıa Özeti  
Tarih:  21 Mart, 2014 

Amaç: 

Yer:  Tarım Bakanlığı, (sanal olarak zoom aracılığı ile) On-line, web-platformu 

Davet Edilenler Katılımcılar Özet, sonuçlar ve öneriler  
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Ek 12: İnşaat ve işletmeden çıkarma faaliyetlerine ilişkin Potansiyel Riskler ve 

Hafifletici Tedbirler24 
Risk 
kategorisi 

Risk alt 
kategorisi 

Risk Tanımı Hafifletici Tedbirler  

İşgücü ve 
Çalışma 
Koşulları  

Aşırı efor Tekrarlanan hareket, aşırı efor harcama ve manuel 
taşıma gibi aşırı efor ve ergonomik incinmeler ve 
hastalıklar; inşaat ve işletmeden çıkarma 
şantiyelerindeki incinmelerin en genel nedenleri 
arasındadır. 

 İşçileri inşaat ve işletmeden çıkarma projelerinde 
kaldırma ve malzeme taşıma teknikleri konusunda 
eğitiniz, bu eğitim belirli ağırlık limitlerinin 
uygulanmasını da içermeli, bu limitler üzerinde 
kaldırma işlemleri mekanik yardımcılarla veya iki 
kişiyle yapılmalıdır 

 Şantiye yerleşimini ağır yüklerin manuel aktarımına 
duyulan ihtiyacı minimize edecek şekilde planlayınız  

 Kuvvet ihtiyaçlarını ve tutma sürelerini azaltan, 
postürlerin daha düzgün olmasını teşvik eden aletler 
ve tasarım iş istasyonları seçiniz, bunlara mümkün 
olan hallerde kullanıcıya göre ayarlanabilen iş 
istasyonları da dahildir 

 İş rotasyonları ve dinlenme veya gerinme molaları 
gibi idari kontrolleri iş süreçlerinde uygulayınız.  

Kaymalar ve 
Düşmeler 

Aşırı atık, moloz, gevşek inşaat malzemeleri, 
sıvıların dökülmesi ve elektrik kablolarının ve 
halatların zemin üzerinde kontrolsüz kullanımı gibi 
yetersiz düzenleme ile ilişkili aynı seviyedeki 
kaymalar ve düşmeler inşaat ve işletmeden 
çıkarma şantiyelerindeki zaman kaybına yol açan 
kazaların en sık rastlanan nedenleri arasındadır. 

 Gevşek inşaat malzemelerinin veya yıkım molozunun 
gruplandırılması ve yürüme yollarından uzakta 
belirlenmiş alanlara yerleştirilmesi gibi iyi 
düzenleme uygulamaları yapınız  

 Aşırı atık molozunu ve dökülen sıvıları düzenli olarak 
temizleyiniz  

 Elektrik kablolarını ve halatları ortak alanlara ve 
işaretlenmiş koridorlara yerleştiriniz  

 Kaymayı önleyici ayakkabılar kullanınız  

Yüksekte çalışma Merdivenlerle, iskelelerle ve kısmen inşa edilmiş 
veya yıkılmış yapılarla çalışmaya ilişkin yüksekten 
düşme durumları, inşaat veya işletmeden çıkarma 
şantiyelerinde ölümcül veya kalıcı engelliliğe 
neden olan yaralanmaların en sık rastlanan 
nedenleri arasındadır 

 2m’ye eşit veya daha yüksek herhangi bir yükseklikte 
çalışırken; eğer risk, çalışan makinelere, suya veya 
diğer sıvılara, tehlikeli maddelere veya bir çalışma 
yüzeyindeki bir açıklık içerisinden aşağıya düşmeyi 
içeriyorsa; 91 kg’lık bir ağırlığı destekleyebilecek 
raylar veya bariyerler gibi geçici düşme önleyici 
cihazların kullanımı konusunda eğitim veriniz.  

 Tam vücut kuşakları ve 2268 kg’ı destekleyebilecek 
enerji emici halatlar gibi düşerken tutmaya yarayan 
kişisel sistemlerin kullanımı konusunda ve bunun 
yanı sıra düşmeleri başarılı bir şekilde durdurulmuş 
işçilerle ilgilenme amaçlı düşmeden kurtarma 
prosedürleri konusunda eğitim veriniz. Düşmeyi 
durdurma sisteminin bağlantı noktası 2268 kg’ı 
destekleyebilmelidir.  

 İşçilerin yakınlarındaki düşme tehlikesi bölgeleri 
konusunda uyarılması için kontrol bölgeleri ve 
emniyet izleme sistemleri kullanınız, bunun yanı sıra 
zeminlerde, çatılarda veya yürüme yüzeylerinde 
bulunan açıklıkları emniyete alınız, işaretleyiniz ve 
kapaklarını etiketleyiniz. 

Nesnelerin 
Çarpması  

İnşaat ve yıkım faaliyetleri malzemelerin ve 
aletlerin potansiyel düşmesi ve bunun yanı sıra 
aşındırıcı veya diğer elektrikli alet türlerinden katı 
parçacıkların fırlaması ile ilgili önemli tehlikeler 
ortaya çıkartabilir, bu durum kafa, göz ve 
ekstremite yaralanmalarına yol açabilir.  

 Atıkların üst seviyelerden alt seviyelere emniyetli 
hareketini sağlamak üzere amaca ayrılmış ve 
sınırlandırılmış bir atık düşme veya deşarj bölgesi 
ve/veya bir şüt kullanınız.  

 Testere ile kesme, zımparalama, kumlama, yontma 
veya pürüzlendirme işlemlerini uygun koruyucular 
ve ankraj kullanarak yapınız.  

 Ağır ekipmanın gevşek cüruf üzerinden 
sürülmesinden kaçınmak için açık trafik yolları 
sağlayınız.  

 İskelelerde ve yükseltilmiş çalışma yüzeylerinin dış 
kenarlarında malzemelerin yerinden oynamasını 
önlemek üzere tırabzanlar ve tekmelikler gibi geçici 
düşmeden koruma tedbirleri kullanınız.  

 Patlatma işlemleri sırasında çalışma alanlarını 
boşaltınız ve işin insanlara veya yapılara yakın 
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yerlerde yapılması halinde uçan kayaların veya imha 
molozunun fırlamasının minimize edilmesi amacıyla 
patlatma matları veya başka saptırma yolları 
kullanınız  

 Yan korumalı emniyet gözlükleri, yüz siperlikler, 
baretler ve güvenlik ayakkabıları gibi uygun KKE 
kullanınız  

Hareket eden 
makineler  

Bir inşaat sahasında vasıta trafiği ile makineler ve 
malzemelerin taşınmasında kaldırma ekipmanı 
kullanımı, fiziksel temas, dökülmeler, toz, 
emisyonlar ve gürültü gibi geçici tehlikeler ortaya 
çıkarabilir. Ağır ekipman operatörleri ekipmanları 
yakınında sınırlı görüş alanına sahiptir ve vasıta 
yakınındaki yayaları göremeyebilir. Merkezden 
mafsallı makineler hareket sırasında bir dönüşün 
dış tarafında önemli bir darbe veya ezilme 
tehlikesi bölgesi yaratmaktadır. 

 Vasıta trafiğinin, makine işletmesinin ve yürüme 
alanlarının konumunu planlayınız, ayırınız ve vasıta 
trafiğini tek yönlü trafik güzergahları, hız limitlerinin 
belirlenmesi ve sahada görünürlüğü yüksek yelekler 
ve dış giyim giyen, eğitimli bayrak görevlilerinin 
trafiği yönlendirmek amacıyla bulunması yoluyla 
kontrol ediniz.  

 Ağır ekipman işletme alanlarından geçerken 
personelin yüksek görünürlüklü yelekler kullanarak 
görünür hale gelmesini ve işçilerin çalışmakta olan 
vasıtalara yaklaşmadan önce ekipman operatörleri 
ile göz teması kurulduğunu doğrulamak konusunda 
eğitilmesini sağlayınız  

 Hareket eden ekipmanın sesli yedek alarmlarla 
teçhiz edilmiş olmasını sağlayınız  

 Vinçler gibi yük için uygun olan, incelemesi ve bakımı 
iyi bir şekilde yapılmış kaldırma cihazları kullanınız ve 
yükler daha yüksek çalışma alanı yüksekliklerine 
kaldırılırken bunların emniyete alınmış olmasını 
sağlayınız.  

Toz   Vasıta hareketlerinden kaynaklanan tozun minimize 
edilmesi için su veya toksik olmayan kimyasalların 
uygulanması gibi toz bastırma teknikleri uygulayınız.  

 Toz seviyelerinin aşırı olduğu yerlerde toz maskeleri 
gibi KKE kullanınız.  

Kapalı Alanlar ve 
Kazılar  

İnşaat ve yıkım şantiyelerinde mevcut olabilecek 
kapalı alan türleri şunlardır: silolar, sarnıçlar, 
sarpınlar, kamu hizmeti mahzenleri, tanklar, lağım, 
borular ve erişim şaftları. Hendekler ve çukurlar da 
bunlara erişim veya bunlardan çıkış sınırlı 
olduğunda kapalı alan olarak kabul edilebilir. 

 Örneğin çökme, sıkışma veya boğulma riskini 
ortadan kaldıran veya minimize eden kazı suyu 
giderme, yan duvar destekleri ve şev gradyanı 
ayarlamaları kullanımı dahil olmak üzere kazı şevinin 
dayanıksızlığına katkıda bulunabilecek olan sahaya 
özel faktörleri kontrol ediniz.  

 Kademeli şevler, kademeli erişim güzergahı veya 
merdivenler ve el merdivenleri gibi emniyetli erişim 
ve çıkış yolları sağlayınız.  

 Alan aktif şekilde havalandırılmadığı sürece, başka 
işçilerin girmesi gereken kazı alanları içerisinde uzun 
sürelerle yakma ekipmanının çalıştırılmasından 
kaçınınız  

Diğer Şantiye 
Tehlikeleri  

İnşaat ve işletmeden çıkarma şantiyeleri toza, 
kimyasallara, tehlikeli veya parlayıcı maddelere ve 
sıvı, katı ve gaz hallerinin bir kombinasyonu 
şeklindeki atıklara maruz kalma riski ortaya 
çıkarabilir. 

 İşletmeden çıkarma faaliyetlerinde emniyetli kazı, 
inşaat, demontaj veya yıkım işlerine olanak vermek 
üzere ilk adım olarak atık malzemelerin 
tanımlanması ve bunların tanklardan, kaplardan, 
işleme ekipmanından veya kontamine olmuş 
arazilerden çıkartılması için özel olarak eğitilmiş 
personel kullanınız.  

 Demontaj veya yıkım öncesinde bina 
elemanlarındaki potansiyel olarak tehlikeli 
maddeleri, örneğin asbest ve Poliklorlu Bifeniller 
(PCB’ler) içeren izolasyon veya yapı elemanlarını, 
cıva içeren elektriksel bileşenleri tanımlamak ve 
seçici olarak çıkarmak için özel olarak eğitilmiş 
personel kullanınız.  

 Bir iş sağlığı ve güvenliği değerlendirmesinin 
sonuçları temelinde respiratörler, giysiler/ koruyucu 
giysiler, eldivenler ve göz koruması gibi atığa özel 
KKE kullanınız.  

Çevre Gürültü Kazık tokmaklarının, toprak taşıma ve kazma 
ekipmanının, beton mikserlerinin, vinçlerin 
çalıştırılması ve ekipmanın, malzemelerin ve 

 En yüksek gürültü üretme potansiyeline sahip olan 
faaliyetlerin günün en az rahatsızlığa neden olacak 
zamanlarında yapılacak şekilde planlanabilmesi için 

Vibrasyon  
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insanların taşınması gürültüye neden olabilir. 
 

bu faaliyetleri yerel topluluklarla fikir alışverişinde 
bulunarak planlayınız.  

 Darbeler ve patlatma faaliyetleri için geçici gürültü 
bariyerleri ve deflektörler gibi gürültü kontrol 
cihazları ve yanmalı motorlar için egzoz susturucu 
cihazlar kullanınız.  

 Proje ile ilgili nakliye işlemlerinin topluluk alanları 
içerisinden geçilerek yapılmasından kaçınınız veya 
bunları minimize ediniz.  

Toprak erozyonu  Şantiyenin temizlenmesi, toprağın taşınması ve 
kazı faaliyetleri sırasında toprak yüzeyleri yağmura 
ve rüzgara maruz kalabilir.  

Tortunun mobilizasyonu ve nakliyesi  

 Erozyonu aşağıdaki yollarla azaltınız veya önleyiniz: 
o Ağır yağış dönemlerinde mümkün olduğunca 

inşaat faaliyetlerinden kaçınınız  
o Şevlerin uzunluğunu ve dikliğini çevreleyiniz 

ve minimize ediniz 
o Açıktaki alanları stabilize etmek için 

malçlayınız  
o Alanları derhal yeniden bitkilendiriniz 
o İnşaat sonrası akışlar için kanallar ve 

hendekler tasarlayınız  
o Dik kanalları ve şevleri astarla kaplayınız 

(örneğin jüt hasır) 

 Çökeltme havuzları, silt çitleri ve su arıtma 
kullanarak ve aşırı yağış ve şiddetli rüzgarlar 
sırasında faaliyetleri mümkün olduğu ölçüde 
değiştirerek veya askıya alarak; saha dışına tortu 
taşınmasını azaltınız.  

Temiz akış yönetimi; 

 Serbest bırakılmadan önce arıtılması gereken su 
hacmini minimize etmek için, temiz su akışını, 
yüksek katı içeriği olan suyla karışmasını önlemek 
üzere ayırınız veya yolunu değiştiriniz.  

Yol tasarımı 

 Akışın neden olduğu erozyonu azaltmak için erişim 
yolu şevlerini sınırlandırınız 

 Yol genişliği, yüzey malzemesi, sıkıştırma ve bakım 
temelinde yeterli yol drenajı sağlayınız  

Su kütlelerinin düzeninin bozulması 

 Olumsuz etki potansiyeline bağlı olarak, yol – su yolu 
geçişleri için serbest boşluklu yapılar (örneğin tek 
açıklıklı köprüler) tesis ediniz.  

 Alçak seviye sürelerini azaltmak ve değerli flora ve 
faunanın biyolojik döngüleri için kritik dönemlerden 
(örneğin göç, yumurtlama, vb) kaçınmak için akış 
içerisindeki faaliyetlerin süresini ve zamanlamasını 
sınırlandırınız  

 Akış içinde yapılacak işler için inşaat sırasında düzeni 
bozulan tortuların hareket eden suya maruz 
kalmasını sınırlandırmak amacıyla sekileme veya 
saptırma gibi izolasyon teknikleri kullanınız  

 Boru hattı geçişleri için kanalsız teknoloji (örneğin 
asılı geçişler) veya doğrudan delme ile tesisat 
kullanmayı dikkate alınız  

Yapısal (şev) stabilitesi 

 İşletme safhası için uzun vadeli tedbirler 
uygulanabilir hale gelinceye dek şev stabilitesi, tortu 
kontrolü ve çökme kontrolü için kısa vadeli etkin 
tedbirler alınız.  

 İnfiltrasyonu minimize etmek ve kontrol etmek için 
yeterli drenaj sistemi sağlayınız.  

Su sistemi 
yönetimi  

Doğal su sistemlerinin ve bu suları kullanan 
biyolojik sistemlerin kalitesi toprak erozyonunun 
neden olduğu sedimantasyondan etkilenebilir.  

Hava Kalitesi /Toz Sahadaki kazılar ve toprak malzemelerin 
taşınması, inşaat makinelerinin çıplak toprağa 
teması ve çıplak toprağın ve toprak yığınlarının 
rüzgara maruz kalması toza neden olabilir.  

 Konveyörler ve sepetler gibi malzeme taşıma 
kaynaklarından gelen tozu kapaklar ve/veya kontrol 
ekipmanı kullanarak minimize ediniz.  
(suyla bastırma, torbalı süzgeç odası veya siklon) 

 Depolama yığınları da dahil olmak üzere açık alan 
kaynaklarından gelen tozu muhafazalar ve 
kapakların tesis edilmesi ve nem içeriğinin artırılması 
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gibi kontrol tedbirleri kullanarak minimize ediniz.  

 Vasıta hareketlerinden kaynaklı tozu minimize 
etmek için su veya toksik olmayan kimyasalların 
uygulanması gibi toz bastırma teknikleri uygulayınız  

 Asbest gibi potansiyel olarak tehlikeli hava 
kirleticilerini mevcut altyapıdan yıkım öncesinde 
seçici olarak çıkartınız  

Hava Kalitesi / 
Egzoz  

Toprak taşıma ekipmanının dizel motorları ve katı 
atığın şantiyede açıkta yakılması egzoz üretebilir. 

 Vasıtanın boyutundan veya türünden bağımsız 
olarak imalatçı tarafından önerilen motor bakım 
programlarını uygulayınız  

 Şoförlere hem kaza riskini hem de yakıt tüketimini 
azaltan sürüş uygulamaları hakkında, ölçülen ivme 
ve emniyetli hız limitleri dahilinde sürüşü de içeren 
talimatlar veriniz.; 

 Katı atığın açıkta yakılmasından kaçınınız  

Tehlikeli olmayan 
Katı Atık / Fazla 
dolgu 
malzemeleri  

Zemin düzeltme ve kazı faaliyetleri, hurda ahşap 
ve metaller ve küçük beton sıçramaları fazla dolgu 
malzemesi üretebilir. 

Atık Yönetimi Planlaması 

 Beklenen atık üretimini, kirliliği önleme olanaklarını 
ve gerekli arıtma, depolama ve giderme altyapısını 
belirlemek için ekipman modifikasyonları ve proses 
değişiklikleri de dahil olmak üzere planlama, 
yerleştirme ve tasarım faaliyetleri sırasında yeni atık 
kaynaklarını inceleyiniz  

 Atık akışlarının tür, miktar ve potansiyel kullanım/ 
tasarruf açısından katakterizasyonu da dahil olmak 
üzere proses ve atık akışları hakkında veri ve bilgi 
toplayınız  

 Atık döngüsü sırasındaki potansiyel ÇSE risklerini ve 
atığın çevresel olarak etkin bir şekilde yönetilmesi 
için gerekli altyapının varlığını dikkate alan bir risk 
analizi temelinde öncelikleri belirleyiniz.  

 Yeniden kullanım ve geri dönüşümün yanı sıra 
kaynak azaltma için de olanakları tanımlayınız.  

 Sahada depolama için prosedürleri ve işletme 
kontrollerini tanımlayınız.  

 Arıtma ve nihai giderme için seçenekleri/ 
prosedürleri/ işletme kontrollerini tanımlayınız.  

Atık Önleme  

 Hammaddeleri veya girdileri daha az tehlikeli veya 
daha az toksik maddelerle veya işlenmeleri 
sonucunda daha az atık hacmi üreten maddelerle 
değiştiriniz  

 Malzemeleri verimli bir şekilde dönüştüren, daha 
yüksek ürün çıkış verimi sağlayan imalat süreçleri 
uygulayınız, bunlar üretim sürecinin, işletme 
koşullarının ve proses kontrollerinin tasarımının 
değiştirilmesini de içerir  

 Tarihi geçmiş, şartlara uygun olmayan, kontamine 
olmuş, hasar görmüş veya tesis ihtiyaçlarından fazla 
olan malzemelerden kaynaklı atık miktarını azaltmak 
için envanter kontrolü de dahil olmak üzere iyi 
düzenleme ve işletme uygulamaları gerçekleştiriniz.  

 Konteynırlar gibi kullanılabilir malzemeleri iade etme 
olanaklarını ortaya çıkaran ve malzemelerin fazla 
sipariş edilmesini engelleyen tedarik tedbirlerini 
uygulamaya koyunuz.  

 Yönetilecek olan tehlikeli ve tehlikesiz atığın 
birbirine karışmasını önlemek için sıkı atık ayırma 
işlemleri uygulayarak tehlikeli atık üretimini 
minimize ediniz  

Geri dönüşüm ve yeniden kullanım  

 Atık üretim süreçlerini değerlendiriniz ve potansiyel 
olarak geri dönüştürülebilecek malzemeleri 
tanımlayınız.  

 Sahadaki imalat sürecine veya endüstri faaliyetine 
yeniden katılabilecek olan ürünleri tanımlayınız ve 
bunların geri dönüşümünü yapınız.  

 Tesisin yakınlarında veya bölgesinde bulunan ve geri 

Tehlikeli olmayan 
Katı Atık / Ofis, 
mutfak, ve 
yatakhane atıkları  

İşçi sayısına bağlı olarak değişen miktarlarda 
tehlikeli olmayan katı atık üretimi  
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dönüşüm işlemi yapan diğer endüstriyel işleme 
işletmeleri (örneğin atık takası) için dış piyasaları 
araştırınız.  

 Geri dönüşüm amaçlarını belirleyiniz ve atık 
üretimini ve geri dönüşüm oranlarını resmi olarak 
izleyiniz  

 Amaçları karşılamak için çalışanlara eğitim ve 
inisiyatif veriniz.  

Arıtma ve Giderme  

  Atık malzemelerin nihai olarak giderilmeleri 
öncesinde tehlikesiz hale getirilmesi amacıyla saha 
içinde ve saha dışında biyolojik, kimyasal veya 
fiziksel arıtma  

 Özel olarak atığı almak için tasarlanmış olan izin 
verilen tesislerde arıtınız veya gideriniz. Örnekler 
şunları içermektedir: organik tehlikeli olmayan 
atıklar için kompostlama işlemleri; uygun olarak 
tasarlanmış, izin verilen ve işletilen saha dolguları 
veya ilgili atık türü için tasarlanmış olan 
insineratörler; veya emniyetli, nihai atık malzeme 
gideriminde etkili olduğu bilinen biyo-sağaltım gibi 
diğer yöntemler. 

Tehlikeli Katı Atık 
/  

 Atığın Depolanması 

 Atık uyumsuz atıkların birbirine karışmasını ve temas 
etmesini önleyecek ve sızıntıların veya dökülmelerin 
izlenmesi için konteynırlar arasında incelemeye 
olanak verecek şekilde depolanır. Örnekler arasında 
uyumsuz atıklar arasında yeterli alan bırakılması 
veya duvarlar veya sınırlandırıcı bordürler gibi 
fiziksel ayırıcıların kullanılması yer almaktadır.  

 Kapalı konteynırlar içerisinde, direkt güneş ışığından, 
rüzgardan ve yağmurdan uzak tutunuz.  

 Atıklar için uygun ve çevreye karışarak kaybı 
önlemek için yeterli malzemeler kullanarak ikincil 
sınırlandırıcı sistemler oluşturunuz.  

 Sıvı atıkların 220 litreyi aşan hacimlerde depolandığı 
her durumda ikincil konteynır kullanınız. İkincil 
konteynırın kullanılabilir hacmi en büyük depolama 
konteynırının en az %110u ile söz konusu spesifik 
konumdaki toplam depolama kapasitesinin %25i 
(hangisi daha büyükse) kadar olmalıdır.  

 Uçucu atıkların depolandığı yerlerde yeterli 
havalandırma sağlayınız.  

Nakliye 

 Konteynırları uygun şekilde etiketleyiniz, bu etikette 
içeriğin tanımı ve miktarı, riskler ve gönderici iletişim 
bilgileri yer almalıdır.  

 Konteynırların etiketlenmesine ek olarak yük 
içeriğini ve ilgili tehlikeleri açıklayan bir nakliye 
belgesi veriniz (örneğin nakliye manifestosu). 
Nakliye belgesinde atığın uygun şekilde yüklendiğini, 
nakledildiğini ve geri dönüşüm veya arıtma/giderme 
tesisi tarafından alındığını göstermek üzere birden 
fazla imzalı kopya kullanılarak bir emanet zinciri 
oluşturulmalıdır.  

 Nakliye için kullanılan ambalajın ve konteynırların 
hacminin, doğasının, bütüncüllüğünün ve 
korumasının tehlikeli madde türü ve miktarı ve ilgili 
nakliye modları için uygun olduğundan emin olunuz.  

 Yeterli nakliye vasıtası şartlarını sağlayınız.  

 Tehlikeli malzemelerin nakliyesinde yer alan 
çalışanları uygun yükleme prosedürleri ve acil durum 
prosedürleri konusunda eğitiniz.  

 Gereken şekilde etiket ve araç etiketleri (nakliye 
araçları üzerindeki harici işaretler) kullanınız. 

 24 saat/gün boyunca acil duruma müdahale için 
gerekli kaynakları sağlayınız.  
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 Gerekli hallerde Tehlikeli Madde Nakliye Planını 
hazırlayınız.  

Arıtma ve Giderme  

 Tehlikeli olmayan katı atık ile aynıdır  

Tehlikeli 
Maddeler / Petrol 
Bazlı ürünler  

Yağlar, hidrolik sıvılar veya yakıtların depolanması, 
nakliyesi veya ekipman içerisinde kullanımı 
sırasında petrol bazlı ürünler açığa çıkabilir  

 Yakıt depolama tankları ile yağlar ve hidrolik sıvılar 
gibi diğer sıvıların geçici olarak depolanması için 
yeterli ikincil konteynırlar sağlayınız.  

 Yakıt dolum alanları ve diğer sıvı aktarım alanları için 
geçirimsiz yüzeyler kullanınız.  

 İşçileri yakıtların ve kimyasalların doğru nakli ve 
taşınması ile dökülme durumlarına müdahale 
konularında eğitiniz  

 Sahada taşınabilir dökülmeye müdahale ve 
temizleme ekipmanı bulundurunuz ve ekipman 
kullanımı konusunda eğitim veriniz.  

 Bina sistemleri ve proses ekipmanı içerisindeki 
tehlikeli maddelerin ve petrol bazlı ürünlerin 
içeriğini (örneğin PCB içeren elektrikli ekipman, 
asbest içeren inşaat malzemeleri) değerlendiriniz ve 
bunları işletmeden çıkarma faaliyetlerinin başlaması 
öncesinde çıkartınız ve bunların arıtma ve giderme 
işlemlerini sırasıyla Tehlikeli Maddelerin ve Tehlikeli 
Atığın Yönetimine göre yönetiniz.  

 İnşaat malzemeleri içerisinde veya üzerinde tehlikeli 
maddeler olup olmadığını değerlendiriniz (örneğin 
poliklorlu bifeniller, asbest içeren zemin kaplamaları 
veya izolasyon) ve kontamine olmuş inşaat 
malzemelerini dekontamine ediniz veya uygun 
şekilde yönetiniz  

Atık su deşarjları Sıhhi tesisattan gelen atık su deşarjlarının işçi 
sayısına bağlı olarak değişen miktarlarda üretimi  
 
Temel drenajı deşarjları nedeniyle su kütlelerinin 
kontamine olması  

 Seçilen arıtma seçeneği ile uyum sağlamak üzere 
atık su akışlarını ayırınız (örneğin yalnızca evsel 
kanalizasyonu alabilecek olan septik sistem); 

 Yağ ve gres içeren akışları kanalizasyon sistemlerine 
deşarj etmeden önce ayırınız ve ön arıtmaya tabi 
tutunuz (örneğin bir gres tuzağının kullanılması); 

 Endüstriyel tesisten gelen kanalizasyon yüzey 
suyuna deşarj edilecekse, sıhhi tesisat atık su 
deşarjlarına ilişkin ulusal veya yerel standartları veya 
ÇSEİ kriterlerini karşılayacak şekilde arıtma yapınız.  

 Endüstriyel tesisten gelen kanalizasyon bir septik 
sisteme deşarj edilecekse, ya da arazi arıtma 
sisteminin bir parçası olarak kullanılıyorsa, sıhhi 
tesisat atık su deşarjları ile ilgili ulusal veya yerel 
standartların karşılanmasını sağlayacak şekilde 
arıtma yapınız.  

 Sıhhi tesisat atık su arıtma sistemlerinin çamurunu 
yerel düzenleme şartlarına uygun olarak gideriniz.  

 İnşaat sırasında temel drenajını pompalamak için 
gerekli ekipmanı sağlayınız.  

 Yüzey altı/ temel drenaj sistemlerini kontamine 
olabileceğinden veya nitrat taşıyabileceğinden, 
bunların ayrı bir kolektöre deşarj edilmesini 
sağlayınız.  

 Bir kontaminasyon riski olması durumunda temel 
drenajı deşarj kolektörünü atık su sistemine 
bağlayınız.  

Kontamine arazi Önceki arazi kullanımı faaliyetleri veya yağlı 
bezler, kullanılmış yağ filtreleri ile kullanılmış yağ 
ve bunların yanı sıra yağ ve yakıt dökülmeleri 
nedeniyle kullanılan temizleme malzemeleri gibi 
küçük makine bakım malzemesi miktarları 
nedeniyle şantiyede karşılaşılabilecek kontamine 
olmuş arazi  

 Şantiye kullanıcılarının emniyetini ve sağlığını, 
çevredeki toplumu ve inşaat sonrası veya işletmeden 
çıkartma işlemi sonrası çevreyi korumak amacıyla 
kontamine olmuş ortamları yönetiniz.  

 İnşaat veya işletmeden çıkarma faaliyetlerini 
başlatmadan önce, tehlikeli maddelerin veya yağın 
potansiyel varlığına ilişkin olarak arazinin tarihsel 
kullanımını anlayınız.  

 ÇSEİ ile uyumlu bir şekilde sağlık, emniyet ve çevre 
konusundaki riskleri minimize etmek veya azaltmak 
için kontamine olmuş ortamların keşfedilmesi 
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durumunda müdahale etmek amaçlı planlar ve 
prosedürler hazırlayınız.  

 Eskimiş, terk edilmiş, tehlikeli maddeleri veya yağı 
tehlikeli katı atık yönetimi yaklaşımı ile uyumlu bir 
şekilde yönetmek için bir yönetim planı hazırlayınız.  

 Herhangi bir yönetim stratejisinin başarılı bir şekilde 
uygulanması kontaminasyondan sorumlu olan 
kişilerle birlite tanımlama yapılmasını ve işbirliği 
sağlanmasını gerektirebilir.  

Çevre Biyo-çeşitlilik ve 
habitatlar  

Proje müdahaleleri doğal habitatların bazılarında 
değişikliklere yol açabilir. Bazı faaliyetler arazinin 
mevcut doğal habitata doğru genişlemesi 
sonucunda ortaya çıkabilir. Aynı zamanda bitki 
türlerinin, ekim tekniklerinin vb değişmesi 
nedeniyle peyzaj özelliklerinden bazıları 
değişebilir. Buna ek olarak kimyasalların ve 
biyositlerin aşırı kullanımının flora ve/veya fauna 
kaybına yol açabileceğinin vurgulanması önemlidir  

 Daha sonra yapılacak saha restorasyon işleri için üst 
toprağın belirlenmiş depolama alanlarında 
depolanması  

 Depolama alanlarında yağmur suyunun birikmesinin 
drenaj sistemi ile önlenmesi  

 Üst toprak yığınlarında otların büyümesinin 
önlenmesi ve gerekmesi halinde yığınlara tohum 
atılması. 

 Mevcut erişim yollarının proje amaçları için 
kullanılması ve yol dışında sürüşün yasaklanması. 

 İnşaat alanlarındaki proje faaliyetlerinin 
sınırlandırılması ve inşaat şantiyelerinin vahşi 
hayvanların girişini önlemek için çitlerle çevrilmesi. 

 Proje alanında avlanmanın ve hayvanların 
toplanmasının yasaklanması.  

 Tüm inşaat işçileri arasında fauna türleri hakkında 
bilinç oluşturulması. Bu türlerin gözlemlenmesi 
halinde, bunlar bozulmamış, ancak benzer alanlara 
götürülecektir.  

Toplum 
Sağlığı ve 
Güvenliği 

Genel Şantiye 
Tehlikeleri 

Tehlikeli maddelerle, kontamine topraklarla ve 
diğer çevresel ortamlarla, boş olan veya inşaat 
halindeki binalarla veya düşme ve sıkışma 
tehlikesine yol açabilecek kazılar veya yapılarla 
potansiyel temas da dahil olmak üzere kasıtlı veya 
kasıtsız izinsiz girişten kaynaklanabilecek riskler. 

 Çitle çevirme, işaretleme ve risklerin yerel topluluğa 
bildirilmesi de dahil olmak üzere özel durumlara 
bağlı olarak yüksek riskli yapılar veya alanlar odak 
noktası olmak üzere kurumsal ve idari kontrollerin 
bir kombinasyonu aracılığı ile şantiyeye erişimin 
sınırlandırılması  

 Şantiyeye erişim sınırlılıkları ile etkin bir şekilde 
kontrol edilemeyen inşaat şantiyelerindeki tehlikeli 
koşulların ortadan kaldırılması, örneğin küçük, kapalı 
alanlara açıklıkların kapatılması, kanallar veya kazılar 
gibi daha büyük açıklıklar için kaçış yolları 
sağlanması veya tehlikeli maddelerin kilit altında 
depolanması  

Hastalık önleme İnşaat faaliyetlerine atfedilebilecek olan artan 
bulaşıcı ve vektörle taşınan hastalıklar proje 
personeli ve yerel topluluk üyeleri için potansiyel 
olarak ciddi bir sağlık tehdidi oluşturur.  

Bulaşıcı hastalıklar 

 İşçiler için gözetim ve aktif tarama ve tedavi 
sağlanması  

 Aşağıdaki yollarla yerel topluluklar içerisindeki işçiler 
arasında hastalığın önlenmesi: 
o Sağlık bilinci ve eğitimi inisiyatifleri alarak, 
o Sağlık hizmetleri sağlayarak 

 Şantiyede veya toplum sağlığı tesislerinde standart 
vaka yönetimi aracılığı ile tedavi sağlanması. 
Özellikle göçmen işçiler için tıbbi ekipmana derhal 
erişim sağlanması, gizlilik ve uygun bakım 
sağlanması.  

 İşçilerin ailelerinin ve toplumun kamu sağlığı 
hizmetlerine erişimini artırmak ve bağışıklamayı 
teşvik etmek için yerel mercilerle işbirliğinin teşvik 
edilmesi. 

Trafik emniyeti İnşaat faaliyetleri inşaat malzemelerinin ve 
ekipmanının nakliyesi için ağır vasıta hareketinde 
bir artışla ve bunun sonucunda da trafikle ilgili 
kaza riskinde ve işçilerin ve yerel topluluk 
üyelerinin yaralanması riskinde bir artışla 
sonuçlanabilir.  

 Trafik kazalarının önlenmesi ve proje personelinin ve 
halkın karşılaştığı yaralanmaların minimize edilmesi 
amacıyla proje işlemlerinin tüm yönlerinde en iyi 
emniyetli taşımacılık uygulamalarının 
benimsenmesi.  
o Sürücüler arasında emniyetle ilgili konuların 

vurgulanması  
o Sürüş becerilerinin geliştirilmesi  
o Seyahat süresi limitleri belirlenmesi ve aşırı 
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yorgunluktan kaçınmak için sürücü nöbet 
listelerinin düzenlenmesi  

o Kaza riskini azaltmak için tehlikeli 
güzergahlardan ve günün tehlikeli saatlerinden 
kaçınılması  

o Kamyonlar üzerinde hız kontrol cihazları 
(regülatörler) kullanılması ve sürücü 
eylemlerinin uzaktan izlenmesi  

 Ekipman arızasının veya erken arızaların neden 
olduğu potansiyel olarak ciddi kazaların önlenmesi 
için vasıtaların bakımının düzenli olarak yapılması ve 
imalatçı tarafından onaylanan parçaların kullanımı  

Projenin mevcut yollar üzerindeki trafikte önemli bir 
artışa katkıda bulunacağı veya karayolu nakliyesinin bir 
projenin önemli bir bileşeni olduğu hallerde, önerilen 
tedbirler aşağıdakileri içerir: 

 Yayaların inşaat vasıtaları ile etkileşiminin minimize 
edilmesi  

 Yolların işaretlenmesinin, görünürlüğünün ve genel 
emniyetinin özellikle okullar veya çocukların 
bulunabileceği diğer yerler yakınındaki yollarda 
geliştirilmesi için yerel topluluklar ve sorumlu 
mercilerle işbirliği yapılması. Trafik ve yaya emniyeti 
hakkında eğitim konusunda yerel topluluklarla 
işbirliği yapılması (örneğin okul eğitimi, 
kampanyalar) 

 Kaza olması halinde uygun ilk yardımın sağlanmasını 
temin etmek üzere acil durum müdahale ekipleri ile 
koordinasyon sağlanması  

 Nakil mesafelerinin minimize edilmesi için mümkün 
olan hallerde yerel kaynaklı malzemelerin 
kullanılması. İşçi kampları gibi ilgili tesislerin proje 
alanlarına yakın konumlandırılması ve harici trafiği 
minimize etmek için işçilerin otobüsle taşınmasının 
düzenlenmesi.  

 Tehlikeli koşullar hakkında uyarıda bulunmak için yol 
işaretleri ve işaretçiler dahil olmak üzere emniyetli 
trafik kontrol tedbirlerinin kullanılması  

 İşgücü akını İşgücü akınının olumsuz sosyal etkileri *3+: 

 Sosyal anlaşmazlık riski 

 Artan yasadışı davranış ve suç riski  

 Ek nüfus akını (“takipçiler”) 

 Toplum dinamiği üzerindeki etkiler  

 Kamu hizmetleri temininde artan yük ve 
rekabet  

 Bulaşıcı hastalık riskinin ve yerel sağlık 
hizmetleri üzerindeki yükün artması  

 Cinsiyet temelli şiddet  

 Çocuk işgücü ve okul bırakma  

 Fiyatlarda yerel enflasyon  

 Barınma olanakları ve kiralar üzerinde artan 
baskı  

 Trafiğin ve ilgili kazaların artması  

 İşçilere yerel toplulukla kaynaşma konusunda 
kültürel hassaslaştırma eğitimi verilmesi. 

 Yerel işgücünün kullanılması; 

 Kaygılarının anlaşılması, riskler ve fırsatlarla ilgili 
bilincin oluşturulması, işgücü akını ile ilgili sorunların 
çözülmesi için çözümler belirlenmesi amacıyla yerel 
topluluklarla düzenli olarak bir araya gelinmesi  

 İşçiler için yalnızca inşaat şantiyesi içerisinde 
uyulması gereken kuralları değil, aynı zamanda 
şantiye dışındaki bölgede yerel halkla etkileşim ve 
iletişim sırasında da uyulması gereken kuralları 
içeren Davranış Kurallarının hazırlanması ve 
uygulanması. 

 İşçilere giriş sırasında ve istihdamları boyunca 
periyodik olarak sağlık bilinci eğitimi verilmesi  

 İşçilerin sık görülen ve yerel olarak yaygın 
hastalıklara karşı aşılanması  

 Proje çalışanlarına trafik emniyet kuralları, hız 
limitleri ve topluluklar için olası riskler konusunda 
eğitim verilmesi  
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Ek13: BSL3 Laboratuar üniteleri için Potansiyel riskler ve hafifletici tedbirler25 
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İşgücü ve 
Çalışma 
Koşulları 

Isı Büyük miktarlarda basınçlı buhar ve 
sıcak su kullanımı tipik olarak 
fermentasyon ve birleştirme işlemleri 
ile ilgilidir ve buhara maruz kalınması 
veya sıcak yüzeylerle doğrudan temas 
edilmesi ve bunun yanı sıra ısı 
boşalması nedeniyleyanık riskleri 
konusunda potansiyel taşır. 

 Buhar ve termal sıvı boru hatlarını izole ediniz, işaretleyiniz ve 
düzenli olarak inceleyiniz.  

 Buhar havalandırma kanallarını ve basınç boşaltma vanalarını 
işçilerin erişim sahibi olduğu yerlerden uzağa yönlendiriniz; 

 Vücut parçalarının girişini önlemek için preslerin yüksek 
sıcaklık alanlarını koruyucu ile kaplayınız. 

Kimyasallar En genel kimyasal türleri ve maruz 
kalma yolları; geri kazanım, izolasyon 
ve çıkarma faaliyetlerinden; kurutma 
işlemlerinde ıslak kalıpların 
taşınmasından; ıslak granülasyon, 
birleştirme ve kaplama işlemlerinden; 
konteynır içerisinde olmayan filtrasyon 
ekipmanından ve sızıntı yapan 
pompalar, vanalar ve manifold 
istasyonları için kaçak emisyonlardan 
kaynaklanan (örneğin çıkarma ve 
saflaştırma adımlarında) uçucu organik 
bileşiklerin (UOB’ler) solunmasıdır. 
Ek inhalasyon maruziyet kaynakları 
arasında; kimyasal sentez ve çıkarma 
işlemleri ve sterilizasyon faaliyetleri 
(örneğin formaldehit ve glutaraldehit 
gibi germisitler ve etilen oksit gibi 
sterilizasyon gazları) ile bunun yanı sıra 
sentetik hormonlara ve diğer endokrin 
engelleyicilere maruz kalma yer 
almaktadır. İkincil farmasötik 
imalatında, işçiler dağıtım, kurutma, 
öğütme ve karıştırma işlemleri sırasında 
havayla taşınan tozlara maruz kalabilir.  

 Aşağıdakileri içeren genel koruma tedbirleri kullanınız  
o İşçi eğitimi, 
o Çalışma izin sistemleri, 
o Kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanımı, ve  
o Alarmlı toksik gaz algılama sistemleri. 

 İyi seyreltme havalandırmasına ve/veya farklı hava 
basınçlarına sahip bölümlerden oluşan işyeri alanlarının 
kullanımı; 

 Toksik maddeler taşınırken laminar havalandırma 
davlumbazları veya izolasyon cihazları tesis ediniz,  

 İmalat alanlarını, özellikle steril ürün imalat alanlarındaki 
havalandırma sistemlerinde yüksek verimliliğe sahip parçacıklı 
hava (HEPA) filtrelerinin kullanımı da dahil olmak üzere geçerli 
İyi İmalat Uygulamaları (gİİU) protokollerine göre tasarlanmış 
uygun ısıtma havalandırması ve klima (HVAC) sistemleri ile 
teçhiz ediniz; 

 Kaçak emisyonlarını minimize etmek amacıyla, doldurma ve 
boşaltma işlemleri sırasında muhafaza içindeki 
konteynırlardan ve vakum, basınç ve pompalama 
sistemlerinden yerçekimli doldurma işlemini kullanınız; 

 Açık transfer noktalarında serbest kalan kaçak toz ve buharları 
yakalamak için flanşlı girişlere sahip lokal egzozlu 
havalandırma (LEH) kullanınız; 

 Çalışma alanlarında sıvı aktarımını, sıvı ayrımını, katı ve sıvı 
filtrasyonunu, granülasyonu, kurutmayı, öğütmeyi, 
harmanlamayı ve sıkıştırmayı iyi bir seyreltme ve LEH ile 
yapınız; 

 Granülatörleri, kurutucuları, değirmenleri ve harmanlayıcıları 
ve hava kontrol cihazlarına giden havalandırma borularını 
muhafaza içerisine alınız; 

 Tablet preslerde, tablet kaplama ekipmanında ve kapsül 
doldurma makinelerinde toz ve çözücü tutucu sistemler 
kullanınız. Tablet kaplama ekipmanı UOB emisyon kontrol 
cihazlarına gidecek şekilde havalandırılmalıdır.  

 Mümkün olduğu sürece tüm proseslerde daha az tehlikeli 
ajanlar seçiniz (örneğin sterilizasyon işlemlerinde alkoller ve 
amonyum bileşikleri); 

 Sterilizasyon kaplarını uzak enstrüman ve kontrol sistemleri ile 
ayrı alanlara yerleştiriniz, bu alanlarda havayı yeniden 
dolaştırmayınız ve toksik gaz emisyonlarını dışarı atmak için 
LEH kullanınız. Gaz sterilizasyon odaları vakum altında 
boşaltılmalı ve sterilize edilmiş olan malzemeler çıkartılmadan 
önce kaçak işyeri emisyonlarının minimize edilmesi için 
havayla yıkanmalıdır; 

 Kuru süpürme ve katıların basınçlı hava ile üflenmesi yerine 
HEPA filtreli vakumlama ekipmanı ve ıslak paspaslama 
kullanınız. 

Patojenik ve 
Biyolojik 
Tehlikeler  

Laboratuarda mikroorganizmaların 
izolasyonu ve üremesi sırasında ve 
fermentasyon proseslerinde 
patojenlere maruz kalınabilir. Biyolojik 
ajanlar tek bir akut maruziyet veya 
kronik tekrarlanan maruziyet nedeniyle 
hastalığa veya yaralanmaya yol açma 

 Faaliyetin doğası izin verirse, herhangi bir zararlı biyolojik ajan 
kullanımından kaçınınız, bunlar normal kullanım koşulları 
altında işçiler için tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olan 
bir ajanla değiştirilmelidir. Zararlı ajanların kullanımından 
kaçınılamıyorsa, maruz kalma riskinin mümkün olduğunca 
düşük tutulması ve uluslararası olarak belirlenmiş ve tanınmış 
maruz kalma limitleri dahilinde kalması için tedbirler 

                                                           
25

 Bu bölüm Dünya Bankası Grubunun Farmasötikler ve Biyoteknoloji İmalatı için Çevre, Sağlık ve Emniyet Genel Standart 
Kurallarını, 2007 temel almaktadır.  
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potansiyeline sahiptir.  alınmalıdır.  

 Çalışma çevresine biyolojik ajanların salınmasından kaçınmak 
veya bu durumu minimize etmek için iş süreçleri, mühendislik 
ve idari kontroller tasarlayınız, sürdürünüz ve işletiniz. Maruz 
kalan veya maruz kalması muhtemel olan çalışan sayısı 
minimumda tutulmalıdır.  

 İş yerinde bilinen ve şüphe edilen biyolojik ajan varlığını 
inceleyiniz ve değerlendiriniz ve uygun emniyet tedbirleri, 
izleme, eğitim ve eğitim doğrulama programları uygulayınız.  

 İş yerinde bilinen ve şüphe edilen biyolojik ajanlardan kaynaklı 
tehlikeleri ortadan kaldırmak ve kontrol etmek için yerel sağlık 
mercileri ile yakın işbirliği içerisinde olunuz ve kabul edilen 
uluslararası standartlara uygun olarak tedbirler tasarlayınız, 
sürdürünüz ve uygulayınız.  

 BSL 3 içerisinde ajanların yer aldığı işleri yalnızca bu tür 
malzemelerle çalışma ve bu tür malzemeleri kontrol etme 
konusunda spesifik doğrulanabilir eğitim almış olan kişilerle 
sınırlandırınız. 

 BSL 3 biyolojik ajanların acil durumlarda tam olarak 
ayrılmasına ve izole edilmesine olanak sağlamak üzere 
bunlarla yapılan işlerde kullanılacak alanlar tasarlayınız, buna 
bağımsız havalandırma sistemlerini dahil ediniz ve çalışma 
yüzeylerinin rutin dezenfeksiyonunu ve sterilizasyonunu 
gerektiren SOP’lara uyunuz.  

 BSL 3 biyolojik ajanlar üzerinde çalışılan HVAC sistemleri servis 
alanlarını Yüksek Verimli Parçacıklı Hava (HEPA) filtrasyon 
sistemleri ile teçhiz ediniz. Ekipman bunların derhal 
dezenfekte ve sterilize edilmesine izin vermeli ve hastalık 
ajanlarının üremesini ve yayılmasını, biyolojik ajanların 
artmasını veya vektörlerin, örneğin kamu sağlığı için sorun 
yaratan sivrisineklerin ve sineklerin üremesini  önleyecek 
durumda tutulmalı ve çalıştırılmalıdır. 

Radyolojik 
tehlikeler 

Araştırma ve geliştirme işlemleri 
ruhsatlandırma şartlarına göre işçilerin 
maruziyetini önlemek ve kontrol etmek 
için yönetilmesi gereken radyolojik 
maddelerin kullanımını içerebilir. 
Radyasyona maruz kalınması işçilerde 
potansiyel rahatsızlığa, yaralanmaya 
veya ciddi hastalığa yol açabilir.  

 İyonlaşan radyasyona mesleki ve/veya doğal olarak maruz 
kalınan işyerlerini kabul edilen uluslararası emniyet 
standartlarına ve kılavuz hükümlere uygun olarak kurunuz ve 
işletiniz. 

 İyonlaşmayan radyasyona maruziyeti (statik manyetik alanlar; 
alt-radyo frekanslı manyetik alanlar; statik elektrik alanları; 
radyo frekanslı ve mikrodalga radyasyonu; ışık ve kızılötesine 
yakın radyasyon; ve mor ötesi radyasyon) uluslararası olarak 
önerilen limitlere göre kontrol ediniz.  

 Hem iyonlaşan hem de iyonlaşmayan radyasyon durumunda, 
tercih edilen maruziyet kontrol yöntemi kaynağın kaplanması 
ve sınırlandırılmasıdır. Kişisel koruyucu ekipman yalnızca ek bir 
yöntemdir veya yalnızca acil durumda kullanım içindir. 
Kızılötesine yakın, görünür ve mor ötesi aralıktaki radyasyon 
için kişisel koruyucu ekipman uygun koruyucu giysilerle birlikte 
veya bunlar olmaksızın uygulanan uygun güneş kremlerini 
içerebilir.  

Gürültü Bazı farmasötik imalat alanlarında ve 
biyoteknoloji imalat alanlarında yüksek 
gürültü seviyelerine erişilebilir (örneğin 
kimyasal sentez tesisleri). Yüksek ses 
seviyeleri imalat ekipmanı ve hizmetler 
tarafından üretilebilir (örneğin basınçlı 
hava, vakum kaynakları ve 
havalandırma sistemleri). Endüstriye 
özel tehlikeler, personelin imalat ve 
paketleme işlemleri sırasında sıklıkla 
ekipmana yakın çalıştığı farmasötik ve 
biyoteknoloji işyeri modüllerinin tipik 
muhafazalı tasarımı ile ilgilidir. 

 Daha düşük ses gücü seviyelerine sahip ekipman seçiniz.  

 Fanlar için susturucular tesis ediniz  

 Motor egzozlarına ve kompresör bileşenlerine uygun 
susturucular tesis ediniz  

 Gürültüye neden olan ekipman muhafazası için akustik 
muhafazalar tesis ediniz  

 İnşa edilen binaların akustik performansını geliştiriniz, etkin 
yalıtım uygulayınız  

 Sesin bariyer içerisinden iletimini minimize etmek için 10 
kg/m2 sürekli minimum yüzey yoğunluğuna sahip olacak 
şekilde boşluksuz akustik bariyerler tesis ediniz.  
Bariyerler etkin olabilmeleri için kaynağa veya alıcı konumuna 
mümkün olduğunca yakın yerleştirilmelidir.  

 Mekanik ekipman için vibrasyon izolasyonu tesis ediliniz  

İşlem Emniyeti Kompleks kimyasal reaksiyonlar, 
tehlikeli maddelerin (örneğin toksik ve 
reaktif maddeler ve parlayıcı veya 
patlayıcı bileşikler) ve çok adımlı 

Proses emniyeti yönetiminin uygulanması  

 Malzemelerin ve reaksiyonların fiziksel tehlike testi; 

 Proses kimyasının ve mühendislik uygulamalarının 
termodinamik ve kinetik de dahil olmak üzere incelenmesi için 
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reaksiyonlar dahil olmak üzere 
endüstriye özel karakteristiklere bağlı 
olarak proses emniyet programları 
uygulanmalıdır.  

tehlike analizi çalışmaları; 

 Proses ekipmanının ve hizmetlerin önleyici bakımının ve 
mekanik bütüncüllüğünün incelenmesi; 

 İşçi eğitimi; ve 

 İşletme talimatlarının ve acil durumda müdahale 
prosedürlerinin geliştirilmesi. 

Çevresel Hava 
emisyonları / 
UOB 

Kimyasal sentez ve ekstraksiyon önemli 
uçucu organik bileşik (UOB) 
emisyonlarından sorumlu imalat 
safhalarıdır. Birincil farmasötik 
imalatta, UOB emisyonları reaktör 
havalandırma kanallarından, ayırma 
prosesindeki filtreleme sistemlerinden, 
saflaştırma tanklarından ve 
kurutuculardan gelen çözücü 
buharlarından (yükleme ve boşaltma 
işlemleri dahil), vanalardan, tanklardan, 
pompalardan ve diğer ekipmandan 
(örneğin santrifüjler) kaçak 
emisyonlardan, doğal ürün 
ekstraksiyonundaki ekstraksiyon 
kimyasalları ile ilgili çözücülerden ve 
diğer UOB’lerden, fermantasyon öncesi 
ve fermantasyon çözücülerinden ve atık 
su toplama ve arıtma ünitelerinden 
üretilir.  
İkincil farmasötik imalattan 
kaynaklanan UOB emisyonları 
karıştırma, birleştirme, granülasyon ve 
formülasyondan (örneğin etanol veya 
izopropil alkol kullanımı) çözücülerin 
(örneğin granülasyon) veya alkollü 
solüsyonların (örneğin tablet kaplama) 
kullanıldığı işlemlerden ve aerosol 
imalat proseslerinden üretilebilir.  

 Yüksek UOB içeriğine sahip olan çözücülerin ve diğer 
malzemelerin kullanımını azaltınız veya yerlerine başka 
maddeler kullanınız, daha düşük uçuculuğa sahip olan 
ürünlerle değiştiriniz ve su bazlı kaplama filmlerine ve su bazlı 
temizlik solüsyonlarına geçiniz; 

 İşletme ekipmanından UOB sızıntı önleme ve kontrol 
stratejilerini uygulayınız  

 UOB kaybının önlenmesi ve kontrol stratejilerini açık 
sarnıçlarda ve karıştırma proseslerinde uygulayınız; buna 
buhardan sıvı safhaya geçişin desteklenmesi ve çözücülerin 
geri kazanımı amaçlı proses ekipmanı sonrasında proses 
kondenserlerinin tesis edilmesi de dahildir. Proses 
kondenserleri damıtma ve geri akış kondenserlerini, vakum 
kaynakları öncesindeki kondenserleri ve soyma ve parlama 
işlemlerinde kullanılan kondenserleri içerir; 

 Mümkün olan hallerde ekipman işletme sıcaklıklarını azaltınız; 

 Kurutma işlemleri için bir azot atmosferi altında kapalı 
devreler kullanınız; 

 Reaktörlerin ve diğer ekipmanın temizlenmesi için kapalı 
devre sıvı ve gaz toplama ekipmanı kullanınız.  

Hava 
emisyonları / 
Parçacık 
Madde  

İmal edilen veya proses içi ürünlerden 
meydana gelen parçacıklar yarı mamul 
(örneğin fermantasyon) ve ikincil 
imalattan çıkabilir. Parçacıkların en 
genel kaynakları arasında öğütme, 
birleştirme, formülasyon, tablet haline 
getirme ve ambalajlama yer almaktadır.  

 Parti kayıt şartlarına ve proses özelliklerine bağlı olarak, 
parçacıklı maddeyi hava filtrasyon üniteleri ile toplayınız ve 
formülasyon prosesinde (örneğin tablet tozu) geri 
dönüşümünü sağlayınız; 

 Granülasyon ekipmanı içerisine amaca yönelik filtrasyon 
sistemlerini tesis ediniz (bazen çift filtrasyon safhası). Akış hızı 
azaltılarak parçacığın havadan alındığı bir azaltma odası 
sağlayınız; 

 Yüksek verimli parçacık hava (HEPA) filtrelerini ısıtma, 
havalandırma ve klima (HVAC) sistemleri içerisine tesis ederek 
parçacık madde emisyonlarını dahili ve harici olarak kontrol 
ediniz ve dahili çapraz kontaminasyonu önleyiniz.  

 Farklı proseslerden kaynaklı havada çapraz kontaminasyonu 
önlemek ve hava akışının arıtılmasını kolaylaştırmak için hava 
kanallarını ayırınız; 

 Parçacıkları hava filtrasyon üniteleri ile, tipik olarak torba 
filtre/ kumaş filtre ile toplayınız; 

 Emisyonların hacmine ve parçacık maddenin baskın boyutuna 
bağlı olarak ıslak temizleme ve ıslak elektrostatik çöktürücüler 
gibi ek parçacık emisyonu kontrol yöntemlerini, özellikle 
yakma/ termal oksidasyon işlemleri sonrasında dikkate alınız. 

Hava 
Emisyonları / 
Kokular 

Koku emisyonlarının ana kaynağı tipik 
olarak fermentasyon faaliyetleri ile 
ilişkilidir  
 

 Komşulara uygun mesafeler olmasını ve kokuların yayılmasını 
dikkate alarak yeni tesislerin yerini planlayınız; 

 Tahliye gazlarının art-yakma işlemi; 

 Egzoz istif yüksekliklerinin kulllanımı 

 Suya yüksek eğilimi olan kokuları gidermek için ıslak 
temizleyicilerin kullanılması; 

 Temizleyicilerle birlikte kondensat buharları  

Atık Su 
/Endüstriyel 
Proses Atık 
Suyu  

Farmasötiklerde ve biyoteknoloji 
imalatında atıksu akışları spesifik 
prosese bağlıdır ve şunları içerebilir: 
kimyasal reaksiyon akışları, ürün 

 Malzeme ikamesi, özellikle organik çözücü bazlı maddeler 
yerine biyo-bozunabilir su bazlı malzemeler kullanılması 
(örneğin tablet kaplamada); 
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yıkama suyu, kullanılmış asit ve kostik 
akışları, sterilizasyondan ve 
soyuculardan gelen yoğunlaşmış buhar; 
hava kirliliği kontrolü temizleme 
akıntıları; ekipman ve tesis yıkama suyu 
ve yerinde temizleme atıksuyu.  
Bu atıksu akışlarındaki birincil imalattan 
gelen ana konvansiyonel kirleticiler  
(örneğin fermentasyon, kimyasal 
sentez, kristalleşme, saflaştırma ve 
biyolojik/ doğal ekstraksiyon) 
biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOD), 
kimyasal oksijen ihtiyacı (COD), toplam 
askıda katılar (TAK), amonyak, toksisite, 
biyo-bozunabilirlik ve pH gibi 
parametrelerdir. Diğer kimyasal 
bileşikler de mevcut olabilir, bunlar 
aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı 
değildir: çözücüler (örneğin metanol, 
etanol, aseton, izopropanol ve metil-
etil keton), organik asitler (örneğin 
asetik asit, formik asit), organik 
halojenürler, inorganik asitler, 
amonyak, siyanür, toluen ve aktif 
farmasötik maddeler (API). 

 Kullanılmış çözücülerin ve sulu amonyağın geri kazanımı için 
aşağıdakileri içeren yoğunlaştırma ve ayırma prosesleri: 
o Parçalara ayrılmış damıtma yoluyla atık su akışından 

düşük ısıda kaynayan bileşikler  
o Asal gaz ayırma ve yoğunlaştırma yoluyla atık sudan uçucu 

bileşikler  
o Organik bileşiklerin çözücü ekstraksiyonu (örneğin yüksek 

veya refrakter halojenli bileşikler ve yüksek COD yükleri) 

 Arıtmanın optimize edilmesi için çözücü atık akışlarının 
birleştirilmesi. 
 

Endüstriyel proses atık suyunun etkin olarak arıtılması; 

 Kaynağı ayırınız, ve 

 Konsantre atık suyu aşağıdaki yollarla ön arıtma işlemine tabi 
tutunuz 
o Gres tutucular, kepçeler, çözünmüş hava flotasyonu veya 

yağların ve yüzebilir katıların ayrılması için yağ su 
ayırıcıları; 

o Filtre edilebilir katıların ayrılması için filtrasyon;  
o Akış ve yük eşitlemesi;  
o Berraklaştırıcılar kullanılarak askıda katıların azaltılması 

için sedimantasyon;  
o Çözünebilir organik maddenin (BOD) azaltılması için 

biyolojik arıtma, tipik olarak aerobik arıtma;  
o Azot ve fosforun azaltılması için biyolojik besin giderimi;  
o Dezenfeksiyon gerektiğinde akışkanın klorlanması;  
o Belirlenen tehlikeli atık dolgu sahalarında kalıntıların 

suyunun giderilmesi ve kalıntıların giderimi. 

 Aşağıdakiler için gerekli olduğunda ek mühendislik kontrolleri 
kullanınız  
o Atık su arıtma sistemindeki çeşitli ünite işlemlerinden 

ayrılan uçucu organiklerin sınırlandırılması ve arıtılması, 
o Membran filtrasyonu veya diğer fiziksel/ kimyasal arıtma 

teknolojileri kullanılarak gelişmiş metal giderimi,  
o Aktifleştirilmiş karbon veya gelişmiş kimyasal oksidasyon 

kullanılarak rekalsitran organiklerin ve aktif maddelerin 
giderilmesi,  

o Adsorpsiyon veya kimyasal oksidasyon kullanılarak kalıntı 
renginin giderilmesi,  

o Uygun teknoloji kullanılarak akış toksisitesinin azaltılması 
(ters ozmos, iyon alışverişi, aktifleştirilmiş karbon vb gibi.),  

o Ters ozmos veya buharlaşma kullanılarak akıştaki TDS’nin 
azaltılması, ve  

o Rahatsız edici kokuların sınırlandırılması ve nötralize 
edilmesi. 

Tehlikeli Atıklar Farmasötik endüstrisindeki seri üretim 
süreçleri tipik olarak düşük bir bitmiş 
ürün/ hammadde oranı ile 
karakterizedir ve bunun sonucunda 
özellikle fermentasyon ve doğal ürün 
ekstraksiyonu sırasında önemli 
miktarda kalıntı atık ortaya çıkmaktadır. 
Kimyasal sentez işlemi harcanmış 
çözücüler, reaktanlar, harcanmış 
asitler, bazlar, sulu veya çözücü likörler, 
stil bottomlar, siyanürler ve sıvı halde 
veya çamur formunda metal atıklar ve 
bunların yanı sıra inorganik tuzlar, 
organik yan ürünler ve metal 
kompleksler içerebilecek olan filtre 
kalıpları içeren atıklar üretir. 
Fermentasyon süreçleri harcanmış 
katılar, ara, kalıntı ürünler, ve 
miselyumlar, filtre ortamı ve küçük 
miktarda besin içeren filtre kalıpları 
üretebilir Diğer tehlikeli veya potansiyel 
olarak tehlikeli atık kaynakları arasında 
hammadde ambalaj atıkları, kullanılmış 

 Malzemelerin değiştirilmesi yoluyla atığın azaltılması (örneğin 
su bazlı çözücüler kullanılması vb); 

 Proses değişiklikleri (örneğin dökülmenin ve diğer malzeme 
kayıplarının azaltılması için parti parti yapılan işlemler yerine 
sürekli işlem yapılması); 

 Harcanmış çözücünün damıtma, buharlaştırma, süzme, 
santrifüjleme ve filtrasyon yoluyla geri dönüşümü ve yeniden 
kullanımı; 

 İnorganik tuzların organik sentez işlemleri sırasında üretilen 
kimyasal likörlerden geri kazanımı, biyolojik ekstraksiyondan 
yüksek organik madde miktarları ve fermantasyondan filtre 
kalıplarının çıkartılması dahil olmak üzere diğer potansiyel geri 
kazanım seçeneklerini araştırınız; 

 Nihai giderme öncesinde sterilizasyon veya kimyasal arıtma 
yoluyla, biyoteknoloji imalatından kaynaklı potansiyel olarak 
patojenik atığın inaktif hale getirilmesi. 
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hava filtresi ortamları, şartlara uygun 
olmayan ve son kullanım tarihi geçmiş 
ürünler, laboratuar atıkları, atık su 
arıtma işleminden kaynaklanan çamur 
ve hava kirliliği kontrol sistemlerinden 
toplanan parçacıklar yer almaktadır.  

Tehlikeli 
Madde 
Yönetimi  

Farmasötik ve biyoteknoloji imalat 
tesisleri tehlikeli maddelerin kullanımı 
ve taşınması ile ilgili riskleri 
değerlendirmeli ve bu tür risklerin 
önlenmesi ve minimize edilmesi için 
uygulamalar getirmelidir.  

 Geçen beş yıl içerisindeki kaza geçmişini, en kötü durum 
senaryosunu ve alternatif bırakma analizini dikkate alarak bir 
Tehlike Değerlendirmesi yapınız; 

 Proses emniyeti, eğitimi, değişiklik yönetimi, olay araştırması, 
çalışan katılımı, yüklenici eğitimi ve denetimi dahil olmak 
üzere yönetim prosedürlerini tanımlayınız ve uygulayınız; 

 Proses tehlike analizi, işletme prosedürleri, mekanik 
bütüncüllük, başlatma öncesi inceleme, çalışma izni ve uyum 
denetimleri dahil olmak üzere önleme tedbirleri uygulayınız; 

 Acil durum müdahale prosedürleri, acil durum ekipmanı, 
eğitim, inceleme ve güncellemeler dahil olmak üzere bir Acil 
Durum Müdahale Programı geliştiriniz ve uygulayınız. 

Biyo-çeşitlilik / 
Biyo-güvenlik 
konusundaki 
tehditler  

Canlı, değiştirilmiş organizmaların 
üretimi, taşınması, depolanması, 
nakliyesi ve kullanımı organizmanın 
çevreye kontrollü veya kontrolsüz 
olarak bırakılmasına bağlı olarak 
biyolojik çeşitlilik üzerinde tehditler 
yaratabilir.  

 Proses döngüsünde anahtar kontrol noktalarının 
tanımlanmasına risk temelli bir yaklaşım geliştiriniz; buna tesis 
içi taşıma, saha dışında nakliye ve değiştirilmiş organizmaların 
kullanımı dahildir. Değerlendirme kullanılan süreçleri ve 
biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı 
amaçlı potansiyel salıvermeleri (Biyolojik Çeşitlilik 
Konvansiyonunun Biyo-güvenlik hakkında Cartagena Protokolü 
Ek III’te tartıldığı üzere canlı değiştirilmiş organizmalar dahil) 
kapsamalı ve aynı zamanda da insan sağlı üzerindeki riskleri 
dikkate almalıdır; 

 Tesis içi ve nakliye emniyeti tedbirleri uygulayınız, buna 
personelin özel eğitimi, birincil sınırlandırma (yani 
sınırlandırma bariyerleri) ve ikincil sınırlandırma (örneğin hava 
kilitleri, diferansiyel basınç, egzoz hava filtreleri ve kontamine 
olmuş atıkların ve maddelerin arıtılması)12, ve ekipman ve 
personel dekontaminasyon prosedürleri dahildir; 

 Taşınmakta olan organizma türüne özel olan ve ilgili 
uluslararası konvansiyonların ve antlaşmaların amaçları ile 
tutarlı olan Nakliye Emniyeti Planları hazırlayınız ve 
uygulayınız; 

 İlgililerin eğitilmesi, faaliyetin izlenmesi, sahaya erişimin 
kontrol edilmesi ve izolasyon yöntemlerinin uygulanması dahil 
olmak üzere spesifik organizma için uygulanabilecek kontrollü 
salıvermeler için risk yönetimi tedbirleri uygulayınız. 

Biyo-etik Farmasötik veya biyo-teknoloji 
endüstrisinin yüz yüze kaldığı etik 
konular potansiyel olarak komplekstir 
ve şirketin faaliyetine önemli ölçüde 
bağlıdır. Bu konular başka şeylerin yanı 
sıra genetiği değiştirilmiş gıdaların 
geliştirilmesini; gen tedavisi deneylerini 
ve kök hücre araştırmalarını; insan 
katılımlı denemeleri; hayvanlarda test 
yapılmasını; genetik bilgilerin 
işlenmesini; genetik ve biyolojik 
numunelerin satışını ve genetik yapısı 
değiştirilmiş hayvanların yaratılmasını 
içerebilir.  

 Yönetim taahhüdünü; amaca özel iç etik personelini; harici 
uzmanlığa erişimi ve bunun kullanımını (örneğin müşavirler ve 
tavsiye kurulları); iç eğitimi ve sorumluluk mekanizmalarını; 
tedarikçiler ve dış paydaşlar ile bir araya gelme amaçlı iletişim 
programlarını; ve değerlendirme ve raporlama 
mekanizmalarını içeren iyi oluşturulmuş etik mekanizmaları; 

 Genetik araştırmaları, insan katılımcıların yer aldığı klinik 
denemeler ve kritik biyo-etik konuların söz konusu olduğu 
diğer herhangi bir faaliyet için geçerli olan uluslararası 
seviyede kabul edilmiş etik prensiplere uyum; 

 Hayvanların deneysel ve bilimsel amaçlar için kullanımı iyi 
endüstri uygulamalarına göre gerçekleştirilmelidir,  bu 
uygulamalar her bir çalışmada kullanılan hayvan sayısının 
geçerli sonuçların elde edilmesi için gerekli olan mutlak 
minimuma indirilmesini ve araştırma hayvanlarının 
kullanımının mümkün olduğunca daha az acılı ve daha az 
invazif prosedürlerin kullanılması ile sınırlandırılmasını 
içermektedir. Şirketin veya tedarikçilerinin hayvan 
yetiştiriciliği, hayvancılık ve bakım tesisleri uluslararası olarak 
onaylanabilir metodolojilere göre tasarlanmalı ve 
işletilmelidir.  

Toplum 
Sağlığı ve 
Güvenliği  

Önemli 
Tehlikeler  

Farmasötik ve biyoteknoloji imalat 
tesisleri ile ilişkili en önemli toplum 
sağlığı ve güvenliği tehlikesi işletme 
safhasında ortaya çıkar ve yukarıda 

 Olasılığı 10-6/yıl üzerinde olan olaylar için detaylı bir sonuç 
analizi de dahil olmak üzere tesis genelinde risk analizi 
(örneğin HAZOP, HAZID, veya QRA); 

 İşletme tehlikeleri konusunda çalışan eğitimi; 
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bahsi geçen yangınların veya 
patlamaların tesiste meydana 
gelmesinden ve tamamlanmış ürünlerin 
nakliye sırasında işleme tesisi dışında 
kaza sonucu serbest kalma 
potansiyelinden kaynaklı tehditleri 
içerebilir.  

 İşlemlerde, proses tehlike analizinde, mekanik bütüncüllüğün 
korunmasında, başlangıç öncesi incelemede, sıcak çalışma 
izinlerinde ve proses emniyetinin diğer zorunlu yönlerinde 
yapılan değişikliklerin yönetimine ilişkin prosedürler  

 Emniyetli Taşımacılık Yönetim Sistemi, proje ham veya 
işlenmiş maddeler için bir nakliye bileşeni içeriyorsa 

 Tehlikeli maddelerin taşınması ve depolanması ile ilgili 
prosedürler; 

 Acil durum planlaması; bu planlama minimum olarak bir Acil 
Durum Yönetim planının hazırlanmasını ve uygulanmasını 
içermelidir, söz konusu plan yerel mercilerin ve potansiyel 
olarak etkilenen toplulukların katılımı ile hazırlanır. 

Ek 14: Jeotermal enerji üretimine ilişkin potansiyel riskler ve hafifletici 

tedbirler
26
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Çevre Akışlar / Delme 
sıvıları ve 
Döküntüler 

Buhar üretim ve geri basım kuyuları 
arama, geliştirme ve işletme faaliyetleri 
sırasında tesis edilebilir. Sondaj 
faaliyetleri sırasında kullanılan sondaj 
sıvıları su veya yağ bazlı olabilir ve açılan 
delikteki basınç farklarının kontrol 
edilmesine yardımcı olmak ve 
viskozitenin bozulmasına karşı koymak 
için kimyasal katkı maddeleri içerebilir. 
Yağ bazlı döküntüleri, yağla ilgili 
kontaminantların içeriği nedeniyle özel 
önem taşımaktadır ve sahada veya saha 
dışında özel arıtma ve giderme 
gerektirebilir.  

 Yağ bazlı  sondaj sıvılarını ve döküntüleri geri kazanınız ve bu 
amaca ayrılmış depolama tankları veya çukurlar içerisinde 
depolayınız, bu çukurlar arıtma (örneğin yıkama), geri 
dönüşüm ve/veya nihai arıtma ve giderme öncesinde 
geçirimsiz bir membranla kaplanmalıdır; 

 Mümkün olan hallerde sondaj sıvısını yeniden kullanınız; 

 Yağla ilgili maddelerin bugün veya gelecekte serbest kalarak 
toprağa ve su kaynaklarına karışmasından ve içeriklerinin, 
özelliklerine bağlı olarak, tehlikeli veya tehlikesiz atık olarak 
arıtılmasından/ giderilmesinden kaçınmak için tankları veya 
çukurları kaldırınız 

 Su bazlı sondaj sıvılarını sondaj deliğine toksisite 
değerlendirmesi yaptıktan sonra boşaltınız. Su bazlı 
döküntüler toksik olmamaları halinde genellikle yeniden 
kullanılır (örneğin inşaat dolgusu olarak) veya bir saha 
dolgusu tesisine atılır; 

 Kuyuların asitle arıtılması sırasında, asidik sıvıların zemin 
suyuna sızmasından kaçınmak için jeolojik formasyona 
uygun bir derinliğe kadar sızdırmaz kuyu muhafazaları 
kullanınız. 

Akışlar/ 
Harcanan 
Jeotermal 
sıvılar  

Harcanmış jeotermal sıvılar buhar 
ayırıcılarından gelen dışarı atılan sudan 
(dışarı atılan su başlangıçta jeotermal 
rezervuardan buhara eşlik eden sudur), 
ve enerji üretiminin ardından harcanan 
buhar kondensatından elde edilen 
kondensattan oluşur. Bir buharlaştırma 
prosesi içerisinde su soğutma kulelerini 
kullanan tesisler tipik olarak jeotermal 
kondensatı soğutma döngüsüne 
gönderirler. Jeotermal kondensat daha 
yüksek sıcaklık, düşük pH, ağır metal 
içeriği ile karakterize olabilir. 
Ayırıcılardan gelen dışarı atılmış sular 
sıklıkla pH nötrdür ve ağır metaller 
içerebilir. Oluşan buhar ve su kalitesi 
jeotermal kaynağın özelliklerine bağlı 
olarak değişir.  

 Seçilen soğutma sistemine bağlı olarak jeotermal sıvı 
deşarjlarının potansiyel çevresel etkilerini dikkatle 
değerlendiriniz; 

 Tesisler tüm jeotermal sıvıları yer altına yeniden enjekte 
etmiyorsa, akış deşarj kalitesi alıcı su kütlesi kullanımı ile 
uyumlu olmalıdır. Bu, akış sıcaklığının yerel düzenlemelere 
göre veya sahaya özel bir standarda göre, alıcı su kütlesi 
üzerindeki potansiyel etkiler temelinde ayarlanmasını 
içerebilir. Jeotermal sıvılarda yükselmiş ağır metal 
konsantrasyonları bulunursa, bunların doğal su kütlelerine 
deşarjında gerekli özen gösterilmelidir ve bu kompleks ve 
maliyetli arıtma tesislerinin inşasını ve işletilmesini 
gerektirebilir; 

 Seçilen alternatif geri basımise, zemin suyunun kontamine 
olma potansiyeli enjeksiyon kuyuları içerisine jeotermal 
rezervuarı barındıran jeolojik formasyon derinliğine kadar 
sızdırmaz kuyu muhafazaları tesis edilmesi yoluyla minimize 
edilmelidir; 

 Dışarı atılan jeotermal sıvıların yeniden kullanımına ilişkin 
aşağıda yer alan olanaklar dikkate alınmalıdır: 
o İkili enerji üretimi teknolojisinin kullanımı; 
o Dışarı atılan suyun kalitesi (toplam ve çözünmüş ağır 

metal seviyeleri dahil olmak üzere) amaçlanan 
kullanımın kalite şartlarına uygunsa akıştaki endüstriyel 
proseslerde kullanım. Akışta kullanım örnekleri arasında 

                                                           
26

 Bu bölümde Dünya Bankası Grubunun Jeotermal Enerji Üretimi için Çevre, Sağlık ve Emniyet Genel Standart Kuralları, 
2007 temel alınmıştır.  
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seralar, akuakültür, alan ısıtma, gıda/meyve işleme ve 
otellerde/ spalarda rekreasyonel amaçlar için kullanım 
yer almaktadır.  

o Kullanılan sıvıların ilgili faaliyetin arıtma ve deşarj 
şartlarına uygun olarak ve alıcı su kütlesinin kullanımı ile 
tutarlı olarak nihai deşarj işlemine tabi tutulması, 

Hava 
emisyonları 

Jeotermal enerji tesisi emisyonları fosil 
yakıt yakma temelli enerji tesislerininki 
ile karşılaştırıldığında ihmal edilebilir 
seviyededir. Hidrojen sülfit ve cıva flaş 
buhar veya kuru buhar teknolojilerini 
kullanan jeotermal enerji üretimi ile 
ilişkili ana potansiyel hava kirleticilerdir. 
Her ne kadar emisyonu fosil yakıt yakılan 
kaynaklarla karşılaştırıldığında ihmal 
edilebilir seviyede ise de buharda karbon 
dioksit de bulunmaktadır. Potansiyel 
hava kirleticilerin varlığı ve 
konsantrasyonu jeotermal kaynak 
özelliklerine bağlı olarak farklılık 
gösterebilir. 
Kondenser dışına pompalanmadığı ve 
dışarı atılan jeotermal sıvılarla birlikte 
rezervuara yeniden enjekte edilmediği 
sürece kuyuların açılması ve akış testi 
faaliyetleri sırasında ve açık kontaklı 
kondenser/ soğutma kulesi sistemleri 
aracılığı ile emisyonlar meydana 
gelebilir. Kuyu sahası ve tesis sahası 
havalandırma susturucuları da temel 
olarak geniş işletme koşulları altında 
hidrojen sülfit emisyonlarının potansiyel 
kaynakları olabilir. İkili ve birleştirilmiş 
flaş/ ikili teknolojiler (temassız yoğuşma 
teknolojisi ile birlikte) tüm jeotermal 
sıvıların ve gazların yeniden enjeksiyonu 
nedeniyle atmosfere sıfıra yakın hidrojen 
sülfit veya cıva emisyonlarına sahiptir.  

 Teknolojinin jeolojik kaynağa ve ekonomik konulara 
(örneğin sermaye ve işletme/ bakım maliyetleri) uygunluğu 
gibi diğer birincil faktörlerle birlikte alternatif üretim 
teknolojilerinin neden olduğu potansiyel çevresel etkiler 
bağlamında gazların jeotermal sıvılarla birlikte, toplu veya 
kısmi olarak geri basımını içeren teknolojik seçenekleri 
dikkate alınız; 

 Toplu geri basım uygun değilse, çevresel konsantrasyonlar 
üzerindeki potansiyel etkinin değerlendirilmesi temelinde 
kirletici seviyeleri geçerli emniyet ve sağlık standartlarını 
aşmayacaksa, hidrojen sülfit ve yoğuşmasız uçucu cıva 
tahliyesi; 

 Gerekli olması halinde hidrojen sülfitin ve cıva 
emisyonlarının yoğuşmasız gazlardan giderilmesi için 
azaltma sistemleri kullanınız. Hidrojen sülfit kontrollerine 
ilişkin örnekler arasında ıslak veya kuru temizleme sistemleri 
veya bir sıvı halde azaltma/ oksidasyon sistemi yer alırken 
cıva emisyonlarının kontrolleri daha fazla ayırma veya 
adsorpsiyon yöntemiyle gaz buharının yoğuşturulmasını 
içerir.  

Katı Atık Jeotermal teknolojiler önemli miktarda 
katı atık üretmez. Sülfür, silis ve 
karbonat çökelleri genelliklesoğutma 
kulelerinden, havalı temizleme 
sistemlerinden, türbinlerden ve buhar 
ayırıcılardan toplanır. Bu çamur silis 
bileşiklerinin, klorürlerin, arseniğin, 
cıvanın, vanadyumun, nikelin ve diğer 
ağır metallerin konsantrasyonuna ve 
filtreleme potansiyeline bağlı olarak 
tehlikeli olarak sınıflandırılabilir..  

 Nihai arıtma ve uygun bir atık tesisinde bertaraföncesinde 
uygun sahada depolama veçevreleme. 

 Çamur önemli sızabilir metal içeriği olmaksızın kabul 
edilebilir bir kaliteye sahipse (yani tehlikeli olmayan atıksa), 
geri dolgu olarak şantiye içinde ve dışında kullanımı 
potansiyel bir bertarafseçeneği olarak düşünülebilir. 

 Sülfür kalıbı gibi geri kazanılması mümkün olan katılar uygun 
olan ölçüde üçüncü taraflarca geri dönüştürülmelidir.  

 Bertarafyolları başlangıçta çökellerin uygun kimyasal analizi 
yoluyla belirlenecektir, bu analiz potansiyel jeokimyasal 
değişiklikleri ve sonuçta atık kalitesi üzerinde ortaya çıkan 
etkileri yansıtmak üzere periyodik  olarak (örneğin yıllık 
olarak) tekrarlanmalıdır.  

Kuyu 
Patlamaları ve 
Boru Hattı 
Arızaları  

Her ne kadar çok nadirse de, kuyunun 
açılması veya tesis işletmesi sırasında 
kuyu patlamaları ve boru hattı arızaları 
meydana gelebilir. Bu tür arızalar toksik 
sondaj katkı maddelerinin ve sıvıların ve 
bunun yanı sıra yer altı 
oluşumlarındanhidrojen sülfit gazlarının 
serbest kalmasına yol açabilir. Boru hattı 
delinmeleri de ağır metaller, asitler, 
mineral birikimleri ve diğer kirleticileri 
içeren jeotermal sıvıların ve buharın 
yüzeyde serbest kalmasına yol açabilir.  

 Korozyon kontrolü ve incelemesi; basıncın izlenmesi ve 
kapatma valfleri gibi patlamayı önleyici ekipmanın kullanımı 
dahil olmak üzere kuyu başlarının ve jeotermal sıvı boru 
hatlarının düzenli bakımının yapılması; ve 

 Kuyunun patlaması ve boru hattının delinmesi durumlarında 
uygulanmak üzere bir acil durum müdahalesinin 
tasarlanması ve bunun jeotermal sıvı yayılmalarının 
sınırlandırılmasına ilişkin tedbirler içermesi. 

Su Tüketimi ve 
Ekstraksiyonu 

Kuyu açılması, yüzey altı 
formasyonlarının enjekte edilebilirlik 
testi ve saoğutma sistemlerinde kullanım 
testi dahil olmak üzere çeşitli jeotermal 

 Kaynak suyu olarak hizmet veren akarsuların kısa ve uzun 
vadeli değişkenliğinin değerlendirilmesi ve düşük akış 
dönemlerinde balıkların geçişinin engellenmemesi veya 
akuatik biyotanın olumsuz etkilenmemesi için kritik akışların 
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enerji üretim faaliyetleri için yüzey 
suyunun ektraksiyonu gereklidir. 
Temassız tek geçişli soğutma için 
kullanılan yüzey suyu tipik olarak ısısında 
bir miktar artışla kaynağa geri döner, 
ancak su kalitesinde genel bir değişiklik 
olmaz. 

korunmasının sağlanması; 

 Akışın ve alıcı su gövdelerinin sıcaklık farkının termal 
deşarjla ilgili yerel düzenlemelere uymak amacıyla 
izlenmesi, veya bu tür düzenlemeler yoksa, bu belgede daha 
önce belirtildiği gibi davranmak üzere izlenmesi  

İş Sağlığı ve 
Güvenliği  

Jeotermal 
gazlar 

Jeotermal gazlara, temel olarak hidrojen 
sülfit gazına mesleki olarak maruz 
kalınması jeotermal sıvının rutin olmayan 
şekilde serbest kaldığı durumlarda 
(örneğin boru arızaları) ve boru hatları, 
türbinler ve kondenserler gibi kapalı 
alanlarda gerçekleşebilir. Hidrojen sülfit 
tehlikesinin önemi tesise özel konuma ve 
jeolojik formasyona bağlı olarak 
değişebilir.  

 Hidrojen sülfit izleme ve uyarı sistemlerinin kurulması. 
Monitörlerin sayısı ve yeri hidrojen sülfit emisyonuna ve 
mesleki maruziyete hassas olan tesis konumlarına ait bir 
değerlendirme temel alınarak belirlenmelidir; 

 Hidrojen sülfitin serbest kalması durumları için bir 
beklenmedik durum planı geliştirilmesi, bu plan tahliyeden 
normal işlemlere kaldığı yerden devam edilmesine kadar 
tüm gerekli konuları kapsayacaktır; 

 Tesis acil durum müdahale ekiplerinin ve işçilerinin yüksek 
maruz kalma riski olan yerlerde kişisel hidrojen sülfit 
monitörleri, kendinden kaynaklı soluma aparatı ve acil 
durum oksijen temini ile teçhiz edilmesi ve bunların 
emniyetli ve etkin kullanımı konusunda eğitilmesi; 

 Hidrojen sülfit gazının birikmesinden kaçınmak için 
kullanılan binalarda yeterli havalandırma sağlanması; 

 “Kapalı Alan” olarak adlandırılan alanlar için bir kapalı alan 
giriş programının geliştirilmesi ve uygulanması  

 İşçilere sıvı ve gaz fazlarının kimyasal kompozisyonu 
hakkında bir bilgi formu ve bunların insan sağlığı ve 
güvenliği üzerindeki potansiyel sonuçları hakkında bir 
açıklama verilmesi. 

Kapalı Alanlar Bu ve diğer herhangi bir endüstri 
sektöründeki kapalı alan tehlikeleri 
potansiyel olarak ölümcüldür. Kapalı 
alana işçilerin girişi ve kaza potansiyeli 
tasarıma, sahadaki ekipmana ve zemin 
suyunun veya jeotermal sıvıların 
varlığına göre jeotermal tesisler arasında 
değişiklik gösterebilir. Kapalı alan girişine 
özel spesifik ve eşsiz alanlar türbini, 
kondenseri ve soğutma suyu kulesini 
(bakım faaliyetleri sırasında), izleme 
ekipmanı barınaklarını (numune alma 
sırasında) ve kuyu deliği “mahzenini” 
(sondaj amaçlı oluşturulan yüzey 
altındaki bir çöküntü) içerebilir.  

 Jeotermal enerji tesisleri İSG planları içerisinde bir kapalı 
alana giriş prosedürü geliştirmeli ve uygulamalıdır.  

Isı Isıya mesleki olarak maruz kalınması 
inşaat faaliyetleri sırasında ve boruların, 
kuyuların ve ilgili kızgın ekipmanın 
işletmesi ve bakımı sırasında gerçekleşir. 
Rutin olmayan maruz kalma halleri 
arasında sondaj sırasında meydana gelen 
potansiyel patlama kazaları ve buhar 
sınırlandırıcıların ve taşıma tesisatlarının 
arızaları yer almaktadır.  

 Sıcaklığı yükselmiş çevrelerde çalışma süresini azaltınız ve 
içme suyuna erişim sağlayınız; 

 İşçilerin kızgın ekipmanla temas ettiği yüzeyleri koruma ile 
kaplayınız, buna üretim ekipmanı, borular vb dahildir. 

 İzolasyonlu eldivenler ve ayakkabılar dahil olmak üzere 
uygun KKE kullanınız; 

 Arama amaçlı sondaj işlemi sırasında uygun emniyet 
prosedürleri uygulayınız. 

Gürültü Jeotermal tesislerdeki gürültü kaynakları 
temel olarak kuyu açılması, buhar flaşı ve 
havalandırma ile ilgilidir. Diğer kaynaklar 
arasında pompa tesisi ekipmanı, 
türbinler ve geçici boru yıkama 
faaliyetleri bulunmaktadır. Geçici gürültü 
seviyeleri belirli sondaj ve buhar 
havalandırma faaliyetleri sırasında 100 
dBA’yı aşabilir.  

 Gürültü azaltma teknolojisi sondaj sırasında buhar işleme 
tesisindeki ekipmana takılan susturuculara ek olarak kaya 
susturucuların, ses izolasyonunun ve bariyerlerin kullanımını 
içerir.  

 Uygun KKE kullanınız.  

Toplum 
Sağlığı ve 
Güvenliği 

Hidrojen Sülfit Planlama sürecinde topluluk üyelerinin 
konu olabileceği maruz kalma halleri 
dikkatlice düşünülmeli ve gerekli 
tedbirler alınmalıdır.  

 Potansiyel önemli emisyon kaynaklarının yerini, yakındaki 
toplulukların hidrojen sülfit gazına maruz kalma durumunu 
da dikkate alarak belirleyiniz (yakınlık, morfoloji ve hakim 
rüzgar yönleri gibi anahtar çevresel faktörleri dikkate 
alarak); 
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 Emisyon kaynaklarının konumunu ve topluluk tarafından 
kullanılan ve habitat olan alanları dikkate alarak havada 
saçılma modeli ile izleme istasyonlarının sayısını ve yerini 
belirlemek suretiyle bir hidrojen sülfit gaz izleme ağı 
kurunuz.; 

 Erken algılama ve uyarının kolaylaştırılması için hidrojen 
sülfit gazı izleme sistemlerinin sürekli çalışması; 

 İzleme sistemi uyarılarına etkin bir tepki verilebilmesi için 
topluluk girdisini de içeren acil durum planlaması. 

Altyapı 
güvenliği 

Topluluklar kuyularla ve ilgili boru hatları 
ile ilişkili fiziksel tehlikelere maruz 
kalabilirler. Tehlikeler kızgın bileşenlere 
temas edilmesinden, ekipman 
arızasından veya kapalı alan veya düşme 
tehlikesi oluşturabilecek, aktif ve terk 
edilmiş kuyu altyapısının varlığından 
kaynaklanabilir.  

 Erişimi engellemek ve mevcut tehlikeler konusunda uyarıda 
bulunmak amaçlı çitler ve uyarı işaretleri gibi yer erişimi 
engelleyicileri; 

 Gerekli boru hattı sistemlerinin uzunluğunun minimize 
edilmesi; 

 Halkın sıcak jeotermal boru hatları ile temasını önlemek için 
yüzey altı boru hatlarının veya ısı kalkanlarının 
uygunluğunun değerlendirilmesi; 

 Boru hatları ve erişim yolları gibi altyapıların kapatılmasının 
yönetimi, buna ekipmanın temizlenmesi, demontajı ve 
çıkartılması, garanti edilen hallerde toprak kalitesinin 
temizleme ile analiz edilmesi, sahanın yeniden 
bitkilendirilmesi ve çevrelenmesi; ve gerekli olan hallerde 
erişim yollarının ıslahı; 

 Çimento ile iyice kapatma, kuyu başını çıkarma ve kuyu başı 
etrafındaki çöküntüyü gereken şekilde geri doldurma 
işlemleri dahil olmak üzere kuyu başlarının kapatılmasının 
yönetimi.  

Su Kaynakları 
Üzerindeki 
Etkiler 

Jeotermal sıvıların çıkartılması, yeniden 
enjekte edilmesi ve deşarjı yüzey ve 
yeraltı kaynaklarının kalitesini ve 
miktarını etkileyebilir. Spesifik etki 
örnekleri arasında jeotermal sıvıların 
ekstraksiyon ve yeniden enjeksiyon 
faaliyetleri sırasında daha sığ üretken 
akiferlere verilmesi veya çekme 
faaliyetleri nedeniyle sıcak termal 
kaynaklardaki akışta azalma meydana 
gelmesi yer almaktadır.  

 Genel jeolojik, yapısal ve tektonik mimari, rezervuar boyutu, 
sınırlar, jeoteknik ve hidrolik ev sahibi kaya özellikleri dahil 
olmak üzere kapsamlı bir jeolojik ve hidrojeolojik model 
hazırlanması; 

 Jeotermal ekstraksiyon ve yeniden enjeksiyon noktaları ve 
herhangi bir içme suyu kaynağı veya yüzey suyu özelliği 
arasındaki hidrolik ara bağlantıların tanımlanması için proje 
planlama safhasında hidrojeolojik bir değerlendirmenin ve 
bir su dengesi değerlendirmesinin tamamlanması; 

 Buhar üreten kaynakların içme suyu kaynağı olarak 
kullanılabilecek olan daha sığ hidrolojik formasyonlardan 
dikkatli saha seçimi ve uygun şekilde tasarlanmış ve tesis 
edilmiş kuyu muhafaza sistemleri ile izole edilmesi; 

 Su kalitesinin ve sıcaklığının kabul edilebilir standartlar 
seviyesine getirilmesi için sıkı deşarj kriterlerini ve uygun 
yolları uygulamaya koyarak yüzey suyu üzerindeki negatif 
etkilerden kaçınılması. 
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Ek 15: Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı İle İlgili Potansiyel Riskler ve Hafifletici 

Tedbirler27 
Risk 
kategorisi 

Risk alt 
kategorisi 

Risk tanımlaması Hafifletici tedbir 

Çevresel Karasal habitatın 
değiştirilmesi / 
İrtifak hakkı 
inşası  

İrtifak hakkı inşaatı faaliyetleri, mevcut 
bitki örtüsünün karakteristiğine, 
topografik özelliklere ve tesis edilen 
iletim hatlarının yüksekliğine bağlı olarak 
habitatları dönüştürebilir. Bu 
faaliyetlerden kaynaklı habitat değişimi 
örnekleri arasında orman içeren habitatın 
bölünmesi, yuva yapma amaçlı olanlar da 
dahil olmak üzere vahşi yaşam habitatının 
kaybı; yerli olmayan istilacı bitki türlerinin 
yerleşmesi ve makinelerin, inşaat 
işçilerinin, verici kulelerinin ve ilgili 
ekipmanın varlığına bağlı görsel ve işitsel 
bozulma yer almaktadır. 

 İletim ve dağıtım irtifak haklarını, erişim yollarını, hatları, 
kuleleri ve alt istasyonları kritik habitattan kaçınmak 
amacıyla mevcut kamu hizmeti ve taşımacılık koridorlarını 
veya iletim ve dağıtımı ve erişim yolları için de mümkün 
olan hallerde mevcut yolları kullanarak konumlandırınız.  

 İletim hatlarını arazinin temizlenmesinden kaçınmak 
amacıyla mevcut vejetasyondan yükseğe tesis ediniz.  

 Üreme mevsiminde ve diğer hassas mevsimlerde ve 
günün hassas zamanlarında inşaat faaliyetlerinden 
kaçınınız; 

 Bozulan alanları yerel bitki türleri ile yeniden 
bitkilendiriniz.  

 Rutin vejetasyon bakımı sırasında istilacı bitki türlerini 
temizleyiniz.  

 Karasal habitatın 
değiştirilmesi / 
İrtifak Hakkı 
Bakımı  

İrtifak hakkı içerisindeki vejetasyonun 
bakımının düzenli olarak yapılması havai 
enerji hatları ve kulelerinde kesintiden 
kaçınmak için gereklidir. Uzun ağaçların 
kontrolsüz büyümesi ve irtifak hakkı 
içerisinde vejetasyonun birikmesi bir dizi 
etki yaratabilir, bu etkiler dalların ve 
ağaçların iletim hatlarına ve kulelerine 
teması sonucunda elektrik kesintileri 
meydana gelmesini, ormanın tutuşmasını 
ve çalı yangınları meydana gelmesini, 
çelik ekipmanın korozyona uğramasını, 
ekipman erişiminin bloke olmasını ve 
kritik topraklama ekipmanı ile 
enterferansı içerir. 
 
Vejetasyonun kontrolü için irtifak hakları 
içerisinde düzenli bakım yapılması elle 
temizlemeye ve herbisit kullanımına ek 
olarak çim biçme veya ağaç budama 
makineleri gibi vahşi yaşamı ve 
habitatlarını kesintiye uğratabilecek 
mekanik yöntemlerin kullanımını 
içerebilir. Vejetasyon yönetimi tüm 
vejetasyonu yok etmemeli, altyapıyı 
etkileyebilecek olan ağaç ve bitki 
büyümesini ekonomik olarak zarar verici 
bir eşiğin altında tutmalıdır. Aşırı 
vejetasyon bakımı gereksiz miktarda 
vejetasyonu ortadan kaldırabilir ve bunun 
sonucunda türlerin yeni jenerasyonlarının 
sürekli olarak değişmesi ve istilacı türlerin 
yerleşme olasılığının artması söz konusu 
olabilir.  

 Entegre bir vejetasyon yönetim yaklaşımı (VYY) 
uygulayınız. Yüksek ağaç türlerinin seçici olarak 
kaldırılması ve yavaş büyüyen çimenlerin ve çalıların teşvik 
edilmesi iletim hattı irtifak haklarında vejetasyon yönetimi 
için kullanılan genel yaklaşımdır. Alternatif vejetasyon 
teknikleri, hedef alınmayan, tehlike altındaki ve tehdit 
altındaki türler de dahil olmak üzere çevresel ve saha ile 
ilgili konular temelinde seçilmelidir.;5 

 İstilacı bitki türlerini kaldırınız, mümkün olan hallerde yerli 
bitki türleri ekiniz; 

 Herhangi bir kritik tehlike altındaki veya tehlike altındaki 
vahşi yaşam türünün üreme ve yuva kurma 
mevsimlerinden kaçınacak şekilde faaliyet programı 
yapınız; 

 İmalatçının makine ve ekipman standart kurallarına, 
gürültü ve yağ dökülmesinin önlenmesi ve acil duruma 
müdahale prosedürlerine uyunuz.  

 Akarsu kıyısındaki alanları temizlemekten kaçınınız; 

 Su yollarının yakınında makine kullanmaktan kaçınınız.  

 Karasal habitatın 
değiştirilmesi / 
Orman Yangınları  

Altta yatan büyüme kontrolsüz bırakılır 
veya rutin bakımdan çıkartılarak irtifak 
hakkı sınırları içerisinde birikmesine izin 
verilirse orman yangınlarını körüklemek 
için yeterli yakıt birikmiş olur.  

 İrtifak hakkı vejetasyonunu yangın riski açısından izleyiniz; 

 Fırtınayla devrilen ağaçları ve diğer yüksek riskli yakıt 
birikimlerini kaldırınız; 

 Orman yangını mevsimlerinden kaçınmak için inceltme, 
kesme ve diğer bakım faaliyetlerini zamanlayınız; 

 Bakım için kesilen ağaçları kamyonla veya kontrollü yakma 
işlemi ile gideriniz. Kontrollü yakma işleminde geçerli 
yakma düzenlemelerine, yangın söndürme ekipmanı 
şartlarına uyulmalı ve bu işlem tipik olarak bir yangın 
gözlemcisi tarafından izlenmelidir; 

 İrtifak hakları içerisinde ve yanında yangına dirençli türler 
ekiniz ve yönetiniz (örneğin sert ağaçlar); 

                                                           
27

Bu bölümde Dünya Bankası Grubunun Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı için Çevre, Sağlık ve Emniyet Genel Standart 
Kuralları, 2007  temel alınmıştır  
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Risk 
kategorisi 

Risk alt 
kategorisi 

Risk tanımlaması Hafifletici tedbir 

 Yangınların ilerleyişini yavaşlatmak ve yangınla mücadele 
erişimine olanak sağlamak için bir daha az yanıcı 
malzemelerden meydana gelen bir yakıt kesintisi ağı 
oluşturunuz.  

 Karasal habitatın 
değiştirilmesi / 
Kuş ve Yarasa 
Çarpmaları ve 
elektrik 
çarpmaları  

İletim kulelerinin ve dağıtım direklerinin 
yüksekliğinin ve iletim ve dağıtım 
hatlarında taşınan elektriğin 
kombinasyonu çarpma ve elektrik 
çarpması sonucunda kuşlar ve yarasalar 
için potansiyel bir ölümcül risk ortaya 
çıkarabilir. Kuşların elektrik hatlarına 
çarpması durumu, hatların günlük uçuş 
yolları ve göç koridorları üzerinde 
bulunması halinde veya grupların geceleri 
veya yetersiz ışık koşullarında (örneğin 
yoğun sis) seyahat etmesi durumunda 
ortaya çıkabilir. Buna ek olarak, kuş ve 
yarasaların elektrik hatlarına çarpması 
elektrik kesintilerine ve yangınlara yol 
açabilir.  

 Kritik habitatlardan kaçınmak için iletim koridorlarını 
hizalayınız (örneğin yuvalama zeminleri, balıkçıl yuvaları, 
karga kolonileri, yarasa beslenme koridorları ve göç 
koridorları); 

 Enerjilendirilmiş bileşenler ve topraklanmış donanım 
arasında 1.5 m mesafe sağlayınız, veya bu mesafe 
sağlanamıyorsa, enerjilendirilmiş parçaları ve donanımı 
örtünüz; 

 Yükseltilmiş tünekler, yalıtkan atlama halkaları tesis 
ederek, engelleyici tüneme dikenleri (örneğin yalıtkan 
“V”ler) yerleştirerek, iletkenlerin konumunu değiştirerek 
ve/veya yırtıcı kuş başlıkları kullanarak mevcut iletim ve 
dağıtım sistemlerini teçhiz ediniz; 

 Hassas alanlarda (örneğin kritik doğal habitatlarda) yeraltı 
iletim ve dağıtım hatlarının tesisini dikkate alınız; 

 Marker toplar, kuş uzaklaştırıcılar veya saptırıcılar gibi 
görünürlüğü artırıcı nesneler tesis ediniz.  

 Akuatik habitat 
değişimi  

Elektrik iletim ve dağıtım hatları ve ilgili 
erişim yolları ve tesisleri akuatik 
habitatlardan geçen ve su yollarını ve 
sulak alanları kesintiye uğratabilen 
koridorlar inşa edilmesini ve su 
kıyısındaki bitkilerin ortadan 
kaldırılmasını gerektirebilir. Buna ek 
olarak, inşaat faaliyetlerinden yağmur 
suyu akışından kaynaklanan sediment ve 
erozyon yüzey su yollarının bulanıklığını 
artırabilir.  
 

 Elektrik iletim kuleleri ve alt istasyonları kritik su 
habitatından (örneğin su yolları, sulak alanlar ve nehir 
kıyılarındaki alanlar) ve balık yumurtlama habitatından ve 
kritik balık kışlama habitatından kaçınacak şekilde 
yerleştiriniz; 

 Kara yollarının su yollarını kesmesinin kaçınılmaz olduğu 
hallerde, açıklıklı köprüler, açık tabanlı menfezler veya 
diğer onaylanmış yöntemler kullanarak balık erişimini 
sürdürünüz; 

 Akarsu kıyılarındaki vejetasyon temizliğini ve kesintiye 
uğratılmasını minimum seviyede tutunuz; 

 Elektrik alanları 
ve manyetik 
alanlar  

Elektrik alanları ve manyetik alanlar 
(EMA) herhangi bir elektrikli cihaz 
tarafından yayılan ve bu cihazı çevreleyen 
görünmez kuvvet çizgileridir (örneğin 
enerji hatları ve elektrikli ekipman). 
Elektrik alanları gerilim tarafından üretilir 
ve gerilim arttıkça şiddetleri artar. 
Elektrik alanı şiddeti metre başına volt 
(V/m) olarak ölçülür. Manyetik alanlar 
elektrik akımının akışı sonucunda ortaya 
çıkar ve şiddetleri akım arttıkça artar. 
Manyetik alanlar Gauss (G) veya Tesla (T) 
birimi ile ölçülür ve 1T equals 10,000G’a 
eşittir. Elektrik alanları elektriği ileten 
malzemelerle ve ağaçlar ve inşaat 
malzemeleri gibi diğer malzemelerle 
sınırlandırılır. Manyetik alanlar ise birçok 
malzeme içerisinden geçer ve 
sınırlandırılmaları zordur. Hem elektrik 
alanları hem de manyetik alanlar mesafe 
ile birlikte hızla azalır. Şebeke frekanslı 
EMF tipik olarak 50-60 Hertz (Hz) 
aralığında bir frekansa sahiptir ve Aşırı 
Alçak Frekans (ELF) olarak kabul edilir.  
 
He ne kadar EMF’ye maruz kalınması ile 
ilgili olarak sağlık üzerindeki potansiyel 
etkiler konusunda kamuda ve bilim 
alanında kaygılar söz konusu ise de 
(yalnızca yüksek gerilim enerji hatları ve 
alt istasyonları değil, aynı zamanda 
elektriğin evde hergün kullanımından 
kaynaklı olarak da), enerji iletim hatları ve 
ekipmanından kaynaklı tipik EMF 

 Halkın potansiyel maruz kalma seviyesini Uluslararası 
İyonlaşmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu 
(ICNIRP) tarafından geliştirilen referans seviyelere göre 
değerlendiriniz. Ortalama ve tepe maruz kalma seviyeleri 
Genel Halk Maruziyeti için ICNIRP önerisinin altında 
kalmalıdır; 

 Yeni tesisleri, kamunun maruz kalma durumundan 
kaçınacak veya bunu minimize edecek şekilde 
yerleştirmeyi düşününüz. İletim hatlarının veya diğer 
yüksek gerilim ekipmanının ikamet amaçlı mülklerin 
üzerine veya yakınına veya insanlar tarafından çok sık işgal 
edilmesi amaçlanan başka konumlara (örneğin okullar 
veya ofisler) tesis edilmesinden kaçınılmalıdır; 

 EMF seviyelerinin önerilen maruz kalma limitlerinin 
üzerinde olduğu doğrulanmışsa veya bekleniyorsa, enerji 
hatları, alt istasyonlar veya trafolar tarafından üretilen 
EMF’nin azaltılması için aşağıdaki mühendislik tekniklerini 
uygulamayı düşününüz: 
o Spesifik metal alaşımları ile kaplama 
o İletim hatlarını gömme  
o İletim kulelerinin yüksekliğini artırma  
o İletkenlerin boyutunda, aralarındaki mesafede ve 

konfigürasyonunda değişiklikler yapılması  
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seviyelerine maruz kalınmasına bağlı 
olumsuz sağlık etkilerine ilişkin herhangi 
bir ampirik veri mevcut değildir. Bununla 
birlikte, sağlık üzerindeki olumsuz etki 
riskine dair kanıtlar zayıfsa da, sınırlı bir 
kaygı yaratmak için yeterlidir.  

 Tehlikeli 
Maddeler / 
İzolasyon Yağları 
ve Yakıtlar  

Poliklorlu Bifeniller (PCB) elektriksel 
izolasyon sağlamak için dielektrik sıvı 
olarak geniş bir şekilde kullanılmaktaydı, 
ancak bunların kullanımı insan sağlığı ve 
çevre üzerindeki potansiyel zararlı etkileri 
nedeniyle büyük ölçüde sonlandırılmıştır.  

 PCB içeren mevcut trafoları ve diğer elektrikli ekipmanı 
değiştiriniz ve uygun depolama, dekontaminasyon ve 
kontamine ünite giderimi sağlayınız; 

 Nihai bertaraf öncesinde, artık kullanılmayacak olan PCB 
içeren trafoları ve ekipmanı, dökülmeleri veya sızıntı 
yapmaları halinde söz konusu ekipmanın sıvı içeriğini 
tutmak için yeterli bordür yüksekliğinde beton bir yastık 
üzerine yerleştiriniz. Depolama alanı da yağışın depolama 
alanında birikmesini önlemek için bir çatıya sahip 
olmalıdır. Giderme işlemi PCB içeren tehlikeli atıkların 
emniyetli bir şekilde nakledilmesini ve 
bertarafınıiçermelidir.  

 Ekipmandan kaynaklı PCB sızıntısına maruz kalan 
çevredeki toprak değerlendirilmeli ve uygun 
bertarafve/veya düzeltme tedbirleri uygulanmalıdır. 

 Tehlikeli 
Maddeler / 
Ahşap 
koruyucuları 

Ahşap hizmet direklerinin çoğunluğu 
böceklere, bakterilere ve mantarlara karşı 
koruma sağlamak ve çürümeyi 
engellemek için pestisit koruyucularla 
işlem görür. Elektrik direkleri için en 
genel şekilde kullanılan koruyucular 
kreosot, pentaklorofenol (PCP) ve krom 
kaplı bakır arsenat (CCA) gibi yağ bazlı 
pestistlerdir. Bu koruyucuların kullanımı 
bazı ülkelerde çevre üzerindeki toksik 
etkileri nedeniyle sınırlandırılmaktadır. 
Kullanım sırasında direkler koruyucuları 
toprağa ve zemin suyuna sızdırabilir, 
bununla birlikte bu sızıntıların seviyeleri 
doğrudan direklerin yanında en yüksek 
değerdeyken direkten yaklaşık 30 
santimetre (cm) mesafede normal 
seviyelere düşmektedir. En belirgin 
potansiyel çevresel etkiler, gereken 
şekilde yönetilmemesi halinde özelleşmiş 
ahşap işleme tesislerinde ortaya 
çıkmaktadır.   

 Alternatif direk malzemeleri (örneğin çelik, beton ve 
fiberglas) kullanılmasının maliyetini ve faydalarını 
değerlendiriniz; 

 Alternatif koruyucuların kullanımını dikkate alınız (örneğin 
bakır azot); 

 Kullanılmış direklerin uygun bertarafını taahhüt ediniz. 
Saha dolgusu tesisleri kimyasal sızdırma özelliğine sahip 
olabilecek atıkları işleyebilmelidir. İnsinerasyon veya geri 
dönüşüm yoluyla giderme durumunda ilgili hava 
emisyonları ve koruyucu kimyasalların ikincil ürün 
kalıntıları dikkate alınmalıdır.  

 Tehlikeli 
Maddeler / 
Pestisitler 

 Pestisit kullanımını bir Entegre Zararlılarla Mücadele (IPM) 
stratejisinin ve belgelendirilmiş bir Zararlılarla Mücadele 
Planının (ZMP) bir parçası olarak belirleyiniz. Bir IPM stratejisi 
tasarlanırken ve uygulanırken aşağıdaki safhalar dikkate 
alınmalı, sentetik kimyasal pestisitlerin kullanılması son 
seçenek olacak şekilde, alternatif zararlılarla mücadele 
stratejileri tercih edilmelidir.  

 Pestisit uygulamasının alternatifleri – pestisitler için 
aşağıdaki alternatifler dikkate alınmalıdır: 
o Pestisit uygulaması konusunda karar vermekten 

sorumlu olan kişilere zararlı tanımlaması, zararlı ot 
tanımlaması ve saha keşfi konularında eğitim veriniz; 

o Mekanik yabani bitki kontrolü ve/veya termal zararlı 
bitki ayıklama işlemini kullanınız; 

o Zararlıların biyolojik kontrolü için böcekler, kuşlar, 
maytlar ve mikrobiyal ajanlar gibi faydalı 
organizmaları destekleyiniz ve kullanınız; 

o Yuvalama alanları için çalılar ve zararlı yırtıcılarını 
barındırabilecek diğer orijinal vejetasyon gibi istenen 
bir habitat sağalmak suretiyle zararlıların doğal 
düşmanlarını koruyunuz; 

o Alanlarda hayvanları otlatarak bitki kapsamını 
yönetiniz; 

o Zararlıları öldürmek, yerlerini değiştirmek veya 
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kovmak için tuzaklar, bariyerler, ışık ve ses gibi 
mekanik kontroller kullanınız.  

 Pestisit Uygulaması – Pestisit uygulaması yapılacaksa, 
kullanıcılar aşağıdaki tedbirleri almalıdır: 
o Pestisitleri uygulayacak olan personelin eğitilmesi ve 

personelin geçerli sertifikalar veya bu tür sertifikaların 
gerekli olmadığı hallerde eşdeğer eğitimler almasının 
sağlanması; 

o Etki kaybedilmeksizin azaltılmış pestisit oranının 
kullanılması ve minimum etkin dozun uygulanması 
konusunda yayınlanan raporların yanı sıra imalatçının 
önerilen maksimum dozaj veya uygulama 
konusundaki direktiflerinin de incelenmesi; 

o Pestisitlerin kriterler temelinde uygulanması (örneğin 
saha gözlemleri, hava verileri, uygulama zamanı ve 
dozaj) ve bu bilgilerin kaydedilmesi için pestisit kayıt 
defteri tutulması; 

o Dünya Sağlık Örgütü 1a ve 1b Tehlike Sınıflarına göre 
Önerilen Pestisit Sınıflandırması kapsamında kalan 
pestisitlerin kullanımından kaçınınız; 

o Projeye evsahipliği yapan ülkede bu kimyasalların 
dağıtımı ve kullanımı konusunda sınırlamalar yoksa 
veya bunlara gerekli eğitime, ekipmana ve bu ürünleri 
gereken şekilde taşımak, depolamak, uygulamak ve 
gidermek için gereken tesislere sahip olmayan 
personel tarafından erişilmesi muhtemelse  Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından Önerilen Pestisit Sınıflaması 
Tehlike Sınıfı II içerisindeki pestisitlerin kullanımından 
kaçınınız; 

o Stockholm Konvansiyonunun A ve B eklerinde listesi 
verilen pestisitlerin kullanımından, konvansiyonda 
belirtilen koşullar haricinde kaçınınız; 

o Yalnızca ruhsat kapsamında imal ve tescil edilen ve 
uygun merci tarafından onaylanan pestisitleri, Gıda ve 
Tarım Örgütünün (FAO) Pestisitlerin Dağıtımı ve 
Kullanımı hakkında Uluslararası Etik Kurallarına uygun 
olarak kullanınız; 

o Yalnızca FAO Pestisitler için Revize Edilmiş İyi 
Etiketleme Uygulaması Standart Kuralları gibi 
uluslararası standartlara ve normlara göre 
etiketlenmiş olan pestisitleri kullanınız; 

o Yalnızca bir IPM programında ve kontrollü koşullar 
altında istenmeyen sürüklenmenin veya akışın 
azaltılması için tasarlanmış olan uygulama tekniklerini 
ve uygulamaları seçiniz; 

o Pestisit uygulama ekipmanının bakımını ve 
kalibrasyonunu imalatçının önerilerine göre yapınız; 

o Su kaynakları, nehirler, dereler, göller, gölcükler ve 
hendekler boyunca su kaynaklarının korunmasına 
yardımcı olmak amacıyla işlem görmemiş tampon 
bölgeler veya şeritler oluşturunuz. 

 Pestisitlerin taşınması ve Depolanması – Toprağın, yeraltı 
suyu veya yüzey suyu kaynaklarının pestisitlerin taşınması, 
karıştırılması ve depolanması sırasında meydana gelen 
kaza sonucu dökülmeler nedeniyle kontamine olması 
Genel Standart Kurallarda verilmiş olan tehlikeli madde 
depolama ve taşıma önerileri takip edilerek önlenmelidir. 
Ek öneriler aşağıdakileri içermektedir: 
o Pestisitleri kendi orijinal paketier içerisinde, bu amaca 

ayrılmış, kuru, serin, don olmayan ve iyi havalandırılan 
bir yerde depolayınız, bu yerin kilitlenebilmesi ve 
işaretlerle uygun şekilde tanımlanması, erişimin yetkili 
kişilerle sınırlandırılması gerekmektedir. Bu konumda 
hiçbir insan veya hayvan gıdası depolanamaz. Depo 
odası aynı zamanda dökülme halinde sınırlandırma 
tedbirleri ile tasarlanmalı ve toprak ve su 
kaynaklarının kontamine olması potansiyeli akılda 
tutularak yeri belirlenmelidir; 
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o Pestisitlerin karıştırılması ve aktarılması işlemleri iyi 
havalandırılan ve iyi aydınlatılan alanlarda eğitimli 
personel tarafından, bu amaç için tasarlanmış ve bu 
amaca ayrılmış konteynırlar kullanılarak yapılmalıdır. 

o Konteynırlar başka herhangi bir amaç için (örneğin 
içme suyu) kullanılmamalıdır. Kontamine olan 
konteynırlar tehlikeli atık olarak işlem görmeli ve 
buna göre davranılmalıdır. Pestisitlerle kontamine 
olmuş konteynırların giderilmesi FAO standart 
kurallarına ve imalatçının direktiflerine uygun şekilde 
yapılmalıdır; 

o İhtiyaç duyulandan fazla pestisit satın almayınız ve 
depolamayınız ve stoğun rotasyonunu “ilk giren ilk 
çıkar” prensibine göre yapınız, böylece pestisitlerin 
son kullanım tarihi geçmeyecektir. Buna ek olarak, 
son kullanım tarihi geçmiş olan pestisitlerin 
kullanımından her durumda kaçınılmalıdır. Tüm son 
kullanım tarihi geçmiş stokların sınırlandırılması, 
depolanması ve nihai olarak imha edilmesi amaçlı 
tedbirleri içeren bir yönetim planı, FAO standart 
kurallarına göre hazırlanmalı ve Stockholm, 
Rotterdam ve Basel Konvansiyonları uyarınca ülkenin 
verdiği taahhütlerle uyumlu olmalıdır.  

o Yeniden kullanım için temizlenen ekipmanın yıkama 
suyunu toplayınız (aynı pestisitlerin uygulama için 
kullanılan konsantrasyonlara kadar seyreltilmesi gibi 
amaçlar için); 

o Pestisit uygulaması sırasında giyilen koruyucu 
giysilerin çevre sorumluluğuna sahip bir şekilde 
temizlenmesini veya atılmasını sağlayınız.  

o Pestisit uygulaması ve depolanması için yeraltı suyu 
temini amaçlı kuyu başlığı durdurucuları kullanınız  

o Pestisit kullanımına ve etkinliğine ilişkin kayıtlar 
tutunuz.  

İş Sağlığı ve 
Güvenliği 

Canlı Enerji 
Hatları 

İşçiler inşaat, bakım ve işletme faaliyetleri 
sırasında canlı hatlarla temastan kaynaklı 
mesleki tehlikelere maruz kalabilirler  
 

 Yalnızca eğitimli ve sertifikalı işçilerin elektriksel ekipmanı 
tesis etmesine, bakımını yapmasına ve onarmasına izin 
veriniz; 

 Hatlar üzerinde veya yakınında iş yapmadan önce canlı 
enerji dağıtım hatlarını gereken şekilde aktif durumdan 
çıkartınız ve topraklayınız; 

 Canlı kablo işlerinin eğitimli işçiler tarafından, spesifik 
emniyet ve izolasyon standartlarına kesinlikle uyularak 
gerçekleştirilmesini sağlayınız. İletim veya dağıtım 
sistemleri üzerinde çalışan kalifiye veya eğitimli çalışanlar 
aşağıdakileri başarabilmelidir: 
o Canlı parçaların elektrik sisteminin diğer 

parçalarından ayırt edilmesi  
o Canlı parçaların geriliminin belirlenmesi  
o Spesifik canlı hat gerilimleri için genel hatları ile 

verilmiş olan minimum yaklaşma mesafelerinin 
anlaşılması  

o Bir elektriksel sistemin canlı enerjili parçaları üzerinde 
veya yakınında çalışırken özel emniyet ekipmanının ve 
prosedürlerinin uygun kullanımının sağlanması  

 ·Aşağıdakiler olmadığı sürece gerekli eğitimi almış olsalar 
bile işçiler açıktaki bir enerjili veya iletken parçaya 
yaklaşmamalıdır: 
o İşçi eldivenler veya diğer onaylanmış tesisat ile enerjili 

parçadan uygun bir şekilde izole edilmiş olmadığı 
sürece; veya, 

o Enerjili parça işçiden ve diğer herhangi bir iletken 
nesneden uygun bir şekilde izole edilmiş olmadığı 
sürece; veya, 

o İşçi herhangi bir diğer iletken nesneden gereken 
şekilde izole edilmiş ve yalıtılmış olmadığı sürece 
(canlı hat işleri).  

 Bakım ve işletme gereken hallerde, minimum geride 
durma mesafelerini, özel eğitimi, emniyet tedbirlerini, 



 

203 

Risk 
kategorisi 

Risk alt 
kategorisi 

Risk tanımlaması Hafifletici tedbir 

kişisel koruyucu cihazları ve diğer tedbirleri bir sağlık ve 
emniyet planı içerisinde tanımlayınız.  

 Enerji iletimi ve dağıtımı faaliyetleri ile doğrudan ilişkili 
olmayan ve enerji hatlarının veya enerji alt istasyonlarının 
etrafında çalışan işçiler kazılar, aletler, vasıtalar, budama 
ve diğer faaliyetler için minimum yaklaşma mesafelerine 
ilişkin yerel mevzuata, standartlara ve standart kurallara 
uymalıdır.  

 Minimum sıcak çubuk mesafeleri ancak kalan mesafenin 
enerjili parça ve topraklanmış bir yüzey arasındaki 
mesafeden daha büyük olması kaydıyla azaltılabilir.  

 Direkler ve 
yapılar üzerinde 
yüksekte çalışma  

İşçiler inşaat, bakım ve işletme faaliyetleri 
sırasında yüksekte çalışırken mesleki 
tehlikelere maruz kalabilirler  
 

 İşin yapılması öncesinde bütüncüllük açısından yapıları 
test ediniz; 

 Tırmanma teknikleri ve tüm düşmeden korunma 
tedbirleri, düşmeden korunma ekipmanının incelenmesi, 
bakımı ve değiştirilmesi ve düşerken durdurulan işçilerin 
kurtarılması konularında eğitimi içeren bir düşmeden 
korunma programı uygulayınız; 

 %100 düşme koruması kullanımına ilişkin kriterleri 
belirleyiniz (tipik olarak çalışma yüzeyinin 2 m’den fazla 
üstünde çalışırken, ancak bazen faaliyete bağlı olarak 
7m’ye çıkar). Düşmeden korunma sistemi kule yapısı ve 
yükselme, alçalma ve noktadan noktaya hareket dahil 
olmak üzere gerekli hareketler için uygun olmalıdır; 

 Düşmeden korunma sistemlerinin kullanımının 
kolaylaştırılması için kule bileşenleri üzerine tamamlayıcı 
parçalar tesis ediniz; 

 İşçiler için yeterli bir çalışma pozisyonu belirleyici cihaz 
sistemi sağlayınız. Pozisyon belirleme sistemi konektörleri 
takıldıkları kule bileşenleri ile uyumlu olmalıdır; 

 Kaldırma ekipmanı uygun anma değerlerine sahip olmalı 
ve bakımı yapılmalı ve kaldıraç operatörleri uygun şekilde 
eğitilmiş olmalıdır; 

 Emniyet kemerleri 16 mm’den daha dar olmamalı, ikisi bir 
arada naylon veya eşdeğer dayanıma sahip malzemeden 
yapılmalıdır. Halat emniyet kemerleri eskime veya lif 
kopması işaretleri görünür hale gelmeden değiştirilmelidir.  

 Yüksekte elektrikli aletler kullanılırken işçiler ikinci (yedek) 
bir emniyet şeridi kullanmalıdır.  

 İşin yapılması öncesinde direkler veya yapılar üzerindeki 
işaretler ve diğer engeller kaldırılmalıdır; 

 Aletlerin veya malzemelerin yapılar üzerindeki işçilere 
kaldırılması veya indirilmesi için onaylanmış bir alet 
çantası kullanılmalıdır. 

 Elektrik alanları 
ve manyetik 
alanlar  

Elektrik hizmeti işçileri elektrik enerjisi 
hatlarına yakın çalışmaları nedeniyle tipik 
olarak EMF’ye genel halktan daha fazla 
maruz kalmaktadır.  
 

 Yeni projelerdeki maruz kalma seviyesi incelemeleri ve iş 
faaliyetleri sırasında kişisel monitörlerin kullanımı dahil 
olmak üzere işyerindeki potansiyel maruz kalma 
seviyelerini tanımlayınız; 

 İşçileri mesleki EMF seviyeleri ve tehlikelerinin 
tanımlanması konusunda eğitiniz.  

 Halkın maruz kalması için kabul edilenlerle 
karşılaştırıldığında yüksek olması beklenen EMF 
seviyelerine sahip çalışma alanlarını ayırt etmek için 
emniyet bölgeleri belirleyiniz ve tanımlayınız ve bunlara 
erişimi gerekli eğitimi almış işçilerle sınırlandırınız; 

 Uluslararası İyonlaşmayan Radyasyondan Korunma 
Komisyonu (ICNIRP) ve Elektrik ve Elektronik Mühendisleri 
Enstitüsü (IEEE) gibi uluslararası kuruluşlar tarafından 
geliştirilen referans mesleki maruz kalma seviyelerini aşan 
potansiyel veya onaylanmış maruz kalma seviyelerini 
hedef alan eylem planları uygulayınız. 

 Kişisel maruz kalma izleme ekipmanı mesleki maruz kalma 
referans seviyelerinin altında olan maruz kalma seviyeleri 
için uyarı verecek şekilde ayarlanmalıdır (örneğin yüzde 
50). Mesleki maruz kalma durumunu hedef alacak eylem 
planları maruz kalma süresinin çalışma rotasyonu ile 
sınırlandırılmasını, uygun hallerde kaynak ve işçi 
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arasındaki mesafenin artırılmasını veya kaplama 
malzemeleri kullanılmasını içerebilir.  

 Kimyasallara/ 
pestisitlere 
maruz kalma  

Pestisitlere potansiyel olarak maruz 
kalma durumu pestisitlerin depolanması, 
hazırlanması ve uygulanması sırasında cilt 
temasını ve solumayı içermektedir. Bu tür 
etkiler rüzgar gibi istenmeyen 
sürüklenmeleri artırabilecek olan veya 
yüksek sıcaklıklar gibi kişisel koruyucu 
ekipman (KKE) kullanımını olumsuz 
etkileyecek olan iklimsel koşullarla 
birlikte artabilir  

 Personeli pestisit uygulaması konusunda eğitiniz ve 
personelin gerekli sertifikaları veya bu tür sertifikalar 
gerekmiyorsa, eşdeğer eğitimi aldığından emin olunuz; 

 Operatörün pestisit kalıntıları bulunan ekinlere yeniden 
girişi sırasında operatörün pestisite maruz kalması 
durumundan kaçınmak için işlem sonrası aralık sürelerine 
uyunuz; 

 Aile üyelerinin pestisit kalıntılarına maruz kalmasından 
kaçınmak için hijyen uygulamalarının takip edilmesini 
sağlayınız (FAO ve PMP’ye göre).  

 Kimyasallara/ 
PCB’lere maruz 
kalma  

Bakım atölyeleri ve diğer tesisler ve 
faaliyetler PCB veya PCB ile kontamine 
olmuş makinelerle potansiyel teması 
içerebilir. 

 Sosyal ve Çevresel Değerlendirme aracılığı ile belirlenen 
riskli işlemler tehlike analizi temelinde tehlikeli madde 
yönetimi önceliklerini belirleyiniz; 

 Mümkün olan hallerde, PCB’lerin kullanımından kaçınınız 
veya bunların kullanımını minimize ediniz.  

 Tehlikeli maddelerin çevreye kontrolsüz bir şekilde 
bırakılmasını veya yangına veya patlamaya yol açabilecek 
olan kontrolsüz reaksiyonları önleyiniz; 

 Tehlikenin doğasına uygun mühendislik kontrolleri 
kullanınız; 

 Mühendislik tedbirleri aracılığı ile önlenmemiş veya 
kontrol edilmemiş olan kalan riskleri hedef almak için 
yönetim kontrolleri gerçekleştiriniz. 

Toplum 
Sağlığı ve 
Güvenliği 

Elektrik çarpması Elektrik iletim ve dağıtım hatları ve 
tesisleri ile en doğrudan ilişkili olan 
tehlikeler yüksek gerilimli elektrikle 
doğrudan temastan kaynaklı elektrik 
çarpması veya yüksek gerilimli elektrikle 
temasta olan aletler, vasıtalar, 
merdivenler veya diğer cihazlarla temas 
edilmesinden kaynaklı elektrik parçması 
sonucunda ortaya çıkar.  

 Halkın potansiyel olarak tehlikeli ekipmanla temas 
etmesini önlemek için işaretler, bariyerler (örneğin kapılar 
üzerinde kilitler, geçitlerin kullanımı, iletim kulelerini 
çevreleyen çelik direklerin özellikle kentsel alanlarda 
kullanımı) ve eğitim/ halka erişim; 

 Elektrik hatlarının yakınında çarpmayı önlemek üzere tesis 
edilmiş olan toprak ileten nesneler (örneğin çitler veya 
diğer metal yapılar). 

 Elektromanyetik 
enterferans  

Havai iletim hattı iletkenlerinin koronası 
ve havai iletim hatlarının yüksek frekanslı 
akımları radyo gürültüsü üretimine neden 
olabilir. Tipik olarak iletim hattı irtifak 
hakları iletken demetleri dış sınırlardaki 
radyo alımı normal kalacak şekilde 
oluşturulur. Bununla birlikte yağmur, 
sulusepken veya donan yağmur iletkenler 
üzerindeki yayın koronasını keskin bir 
şekilde artırır ve iletim hatlarının 
yakınlarındaki radyo alımını etkileyebilir.  

 İrtifak haklarını insan reseptörlerden mümkün olduğunca 
uzakta konumlandırınız.  

 Görsel Manzara Elektrik iletimi ve dağıtımı enerjinin 
elektrik tesislerinden mukim topluluklara 
aktarılması için gereklidir, ancak görsel 
olarak yerel halk tarafından kötü 
bulunabilir ve istenmeyebilir.  

 Enerji hattının ve enerij hattı irtifak hakkı konumlarının 
planlanması sırasında kapsamlı bir halkla fikir alışverişi 
yapılması; 

 Enerji hattı yakınında olması nedeniyle mülk değerinde 
meydana gelen değişikliklerin doğru bir değerlendirmesi; 

 Peyzaj manzaralarına ve önemli çevresel  özelliklere ve 
topluluk özelliklerine gereken önem verilerek enerji 
hatlarını ve tasarım alt istasyonlarını konumlandırınız; 

 Mümkün olması halinde yüksek gerilim iletim ve dağıtım 
hatlarını nüfusu daha az olan alanlara yerleştiriniz.  

 Elektriğin yoğun ikamet alanları veya ticari alanlar 
içerisinden geçirilerek dağıtılması gerektiğinde iletim veya 
dağıtım hatlarını gömünüz. 

 Uçak Seyrüsefer 
Emniyeti 

Elektrik iletim kuleleri havaalanlarının 
veya bilinen uçuş yollarının yakınında 
olduğunda uçak emniyetini doğrudan 
çarpma ile dolaylı olarak ise radar 
enterferansı ile etkileyebilir.  
 

 İletim hatlarının ve kulelerinin havaalanlarının yakınına ve 
bilinen uçuş yolu zarflarının dışına yerleştirmekten 
kaçınınız; 

 Tesisat öncesinde düzenleyici hava trafiği mercilerine 
danışınız; 

 Bölgesel ve ulusal hava trafiği emniyet düzenlemelerine 
uyunuz; 

 Uçuşa hassas alanlarda tesisat gerektiğinde gömülü hatlar 
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kullanınız. 
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Çevre Su çekilmesi Su kaynaklarının geliştirilmesi sıklıkla 
rekabet eden kalitatif ve kantitatif insan 
ihtiyaçlarının çevrenin geri kalanı ile 
dengelenmesini içerir.  

 Yüzey suyunun çekilmesinin mansaptaki ekosistemler 
üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerini değerlendiriniz ve 
kabul edilebilir su çekme oranlarını belirlemek için çevresel 
akış değerlendirmesini3 kullanınız  

 Su yaşamı üzerindeki etkilerin minimize edilmesi için yüzey 
suyunun çekilmesi ile ilgili yapılar tasarlayınız, bunlara su 
alım yapıları da dahildir. 

 Hassas ekosistemler içerisinde su temin kuyularının ve su 
alım yapılarının inşasından kaçınınız.  

 Yeraltı suyunun çekilmesinin potansiyel olumsuz etkilerini 
değerlendiriniz, bu değerlendirme yerelatı suyu seviye 
değişikliklerinin ve yüzey suyu akışlarında bunlar sonucunda 
ortaya çıkan etkilerin, potansiyel arazi oturmalarının, 
kontaminant mobilizasyonunun ve tuzlu su girişinin 
modellenmesini de içerecektir. Kabul edilemez seviyedeki 
mevcut ve gelecekteki etkileri önlemek için gereken şekilde 
çıkarma oranlarını ve konumları, talepte gelecekte meydana 
gelecek gerçekçi artışları da dikkate alarak değiştiriniz.  

Su sistemi 
sızıntıları ve 
basınç kaybı  
 

Su sistemi sızıntıları su sisteminin 
basıncını azaltabilir, bütüncüllüğünü ve 
su kalitesini koruma yeteneğini 
(kontamine suyun sisteme sızmasına izin 
vererek) bozabilir ve kaynak su temini 
üzerindeki talepleri, kimyasal miktarını 
ve pompalama ve arıtma için kullanılan 
enerji miktarını artırabilir. Dağıtım 
sistemindeki sızıntıların nedeni uygun 
olmayan tesisat veya bakım, yetersiz 
korozyondan koruma, oturma, trafik ve 
vibrasyonlardan kaynaklı gerilme, don 
yükleri, aşırı yükleme ve diğer faktörler 
olabilir.  

 İnşaatın geçerli standartlara ve endüstri uygulamalarına 
uygun olduğundan emin olunuz.  

 Düzenli inceleme ve bakım yapınız; 

 Bir sızıntı algılama ve onarım programı uygulayınız 
(potansiyel sorun alanlarını tanımlamak için geçmişteki 
sızıntıların ve kayıp suyun kayıtları da dahil olmak üzere); 

 Konumu, basınç baskıları ve diğer risk faktörleri nedeniyle 
daha büyük sızıntı potansiyeline sahip bir geçmişe sahip olan 
kaynağın değiştirilmesini dikkate alınız.  

 

Su deşarjları  Su hatları boru içerisinde birikmiş olan 
sedimanların veya diğer safsızlıkların 
giderilmesi için periyodik olarak 
yıkanabilir. Yıkama işlemi dağıtım 
sisteminin bölümleri izole edilerek ve 
yıkama vanaları açılarak, veya daha 
genel olarak, yangın muslukları açılıp 
izole edilen boru hattından daha büyük 
bir hacim geçirilerek ve çökelen sediman 
askıya alınarak gerçekleştirilir. Su 
borularının yıkanmasının en önemli 
çevresel yönü yıkama suyunun deşarjıdır 
ve askıda katılar, kalıntı klor ve yüzey 
suyu kütlelerine zarar verebileek diğer 
kirleticiler açısından yüksek olabilir.  

 Yıkama suyunu yeterli kapasiteye sahip evsel kanalizasyon 
sistemine deşarj ediniz.  

 Yıkama suyunu katıların çökelebileceği ve kalan klorun su 
deşarj edilmeden önce tüketilebileceği bir tutma havuzu gibi 
yağmur suyu yönetim tedbirleri ile yıkama suyunu ayrı bir 
yağmur suyu kanalizasyon sistemine deşarj ediniz; 

 Yıkama sırasında erozyonu örneğin erozyona açık deşarj 
alanlarından kaçınarak ve akış hızlarını azaltmak için akışı 
yayarak minimize ediniz. 

İş Sağlığı ve 
Güvenliği  

Kazalar ve 
yaralanmalar  

Su ve sanitasyon tesisatlarda çalışma 
sıklıkla fiziksel açıdan talepkardır ve açık 
su kanalları, kaygan yürüme yolları, 
yüksekte çalışma, enerjilendirilmiş 
devreler ve ağır ekipman gibi tehlikeler 
içerebilir. Su ve sanitasyon tesislerinde 
çalışma aynı zamanda menholleri, 
kanalizasyonu, boru hatlarını, depolama 
tanklarını, ıslak kuyuları ve pompalama 
istasyonlarını kapsayan kapalı alanlara 
girişi içerebilir.  

 Tüm proses tanklarına ve çukurlarına bariyerler tesis ediniz. 
İşçiler bu bariyerler içerisine girdiğinde bir yaşam hattının ve 
kişisel yüzme cihazının (PFD) kullanılmasını şart koşunuz ve 
kurtarma dubalarının ve çantaların derhal kullanılabilir 
durumda olduğundan emin olunuz; 

 Su yollarının yakınında çalışırken PFD kullanınız; 

 Geçerli ulusal şartlara ve uluslararası olarak kabul edilen 
standartlara uyumlu bir kapalı alana giriş programı 
uygulayınız. Tanklara giden vanalar bakım sırasında kazayla 
su basmasını önlemek için kilitlenmelidir.  

 Yüksekte çalışırken düşmeyi önleme ekipmanı kullanınız; 

 Kayma ve takılma tehlikelerini minimize etmek için çalışma 
alanlarının bakımını yapınız; 
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 Kanal açma ve iksa için uygun teknikler kullanınız; 

 Yangın ve patlamayı önleme tedbirlerini uluslararası kabul 
gören standartlara göre uygulayınız  

 Karayollarına yakın kaynakları tesis veya tamir ederken 
prosedürleri ve trafik kontrollerini uygulayınız, 
o İşçileri trafikten ve ekipmandan mümkün olduğunca 

ayırabilmek için çalışma bölgeleri oluşturulması  
o Çalışma alanında izin verilen vasıta hızlarının 

azaltılması; 
o Trafik yakınındaki işçiler için yüksek görünürlüğe 

sahip emniyet cihazının kullanılması  
o Gece yapılan işler için işyerinde uygun aydınlatma 

sağlanması ve parlamanın kontrol edilmesi, işçilerin 
ve geçen motorcuların gözlerini almasına izni 
verilmemesi  

 Kazmadan önce tüm yeraltı hizmetlerinin yerini belirleyiniz.  

 Gürültü Çalışan makinelerin ve akan su hizmet 
hatlarının yakınında yüksek gürültü 
seviyeleri var olabilir. 

Etkiler ve hafifletici tedbirler diğer endüstriyel tesislerdeki ile 
benzerdir ve Genel ÇSE Standart Kurallarında konu edilmiştir. 

Toplum 
Sağlığı ve 
Güvenliği 

Su alımı (Su 
Temini 
Koruması) 

Hem yüzey suyu hem de yeraltı suyu 
kaynakları potansiyel olarak toksik doğal 
ve antropojenik orijinli maddelerle 
kontamine olabilir, bunlara patojenler, 
toksik metaller (örneğin arsenik), 
anyonlar (örneğin nitrat) ve organik 
bileşikler dahildir. Bu tür bir 
kontaminasyon doğal kaynaklardan, 
rutin eylemlerden veya salıverme 
işlemlerinden (örneğin izin limitleri 
dahilindeki deşarjlar) kazalardan 
(örneğin bir dökülme) kaynaklanabilir 
veya kasıtlı olabilir (örneğin sabotaj). 

 Kaynağa su katkısı yapan alanı belirleyiniz (örneğin bir 
derenin boşaldığı yer veya yeraltı suyu için yeniden dolum 
alanı). Alandaki potansiyel kontaminasyon kaynaklarını 
tanımlayınız ve kaynağın su kalitesini korumak için yönetim 
yaklaşımlarının uygulanmasında kamu mercileri ile işbirliği 
yapınız  

 Su kaynağının kesintiye veya doğal olaylara karşı 
hassasiyetini değerlendiriniz ve gereken uygun güvenlik 
tedbirlerini uygulayınız.  

 Su Dağıtımı Su dağıtım sistemi güvenli içme suyunun 
iletilmesinde kritik önem taşıyan bir 
bileşendir. Su, kontaminantların 
giderilmesi ve patojenlerin yok edilmesi 
için etkin bir şekilde arıtılsa bile, su 
dağıtım sistemindeki eksiklikler 
nedeniyle suyla taşınan hastalık 
salgınları meydana gelebilir 

 Su dağıtım sistemini geçerli ulusal şartlara ve uluslararası 
kabul gören standartlara uygun olarak inşa ediniz, işletiniz 
ve yönetiniz.  

 Dağıtım sistemini bir bariyer olarak görev yapacak ve harici 
kontaminasyonun su sistemine girişini engelleyecek şekilde 
inşa ediniz ve bu durumda tutunuz.  

 Tüm sistem boyunca yeterli su basıncı ve akışı sağlayınız.  

 Kontaminasyon girişini dağıtım sisteminin kendisinden 
önleyiniz, 
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Ek 17: Güneş enerjisi ile ilgili potansiyel riskler ve hafifletici tedbirler29 
Risk 
kategorisi 

Risk alt 
kategorisi 

Risk tanımlaması Hafifletici tedbir 

Çevre Toprak Kaybı Bitkisel üst toprak yeniden kullanılmazsa 
kalıcı toprak kaybı meydana gelir.  

 Kaldırılan bitkisel toprağı restorasyon ve peyzaj amaçlı 
olarak yeniden kullanmak ve organik içeriği korumak 
amacıyla diğer malzemelerden ayrı olarak depolayınız 
(sulama vb.).  

 Bir saha kullanım planı hazırlayarak inşaat ekipmanının, 
vasıtaların ve yayaların hareket edebileceği alanların 
sınırlandırılması yoluyla toprağın sıkışmasını önleyiniz.  

Arazi 
Kontaminasyonu 

Bakım amaçlı olarak sahada depolanan 
kimyasalların dökülmesi ve toprağa 
sızması. 
Yoğun enerji sistemlerinde kullanılan çok 
sayıda tehlikeli madde vardır: sentetik ve 
organik ısı aktarım sıvıları, bifenil – bifenil 
eter karışımları, vb. Bu maddeler 
döküldüğünde toprak kirliliğine yol açarlar. 
Kontamine olan toprak tehlikeli atık olarak 
atılmalı ve dökülme alanı eski haline 
getirilmelidir.  

 Sahada ve yakındaki yüzey sularında yağış yoluyla 
oluşabilecek olası kontaminasyonu önlemek için bir 
drenaj sistemi kurunuz,  

 Katı ve sıvı atıkları ve kimyasalları düzenlemelere uygun 
şekilde depolayarak ve sahada atık yönetimi planını ve 
tehlikeli madde yönetim planını hazırlayarak 
kontaminasyon riskini önleyiniz; 

 Sahadaki yakıt doldurma faaliyetlerinden kaçınınız ve 
gerektiğinde Acil Duruma Hazırlıklılık ve Müdahale Planı 
kapsamında sızıntıya ve dökülmeye karşı önlem alınız  

Katı atık İşletme safhasında kimyasal kullanımı 
olmadığından ve bakım sınırlı olduğundan, 
sahada çalışan personel tarafından üretilen 
az miktarda evsel atıktan ayrı olarak, bakım 
sırasında sınırlı miktarda elektriksel ve 
elektronik ekipman atığı, atık pil ve 
akümülatör ve atık yağ üretilebilir.  

 Biyo-bozunabilir gıda atıkları gibi organik atıkları içeren 
evsel atıklar geçici olarak üstü kapalı konteynırlar 
içerisinde toplanmalı, diğer atıklardan ayrılmalı ve 
bunların ilgili belediyeler tarafından düzenli olarak 
toplanması ve düzenli depolama alanlarına atılması 
sağlanmalıdır;  

 Malzemelerden, parçalardan ve ekipmandan 
kaynaklanan tehlikeli olmayan ambalaj atıkları diğer 
atıklardan ayrı olarak sahada bunlara ayrılan geçici bir 
depolama alanında toplanmalı ve ÇŞİDB tarafından 
yetkilendirilen ruhsatlı kuruluşlar veya firmalar 
tarafından, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 
hükümlerine uygun olarak toplanmalıdır.  

 Atık Yönetimi Yönetmeliğinin eklerine göre tehlikeli 
olduğu kabul edilen sınırlı miktarda atık sahada ayrılmış 
geçici depolama alanlarında tehlikeli olmayan atıklardan 
ayrı olarak toplanmalı ve bunların yetkili vasıtalar 
tarafından alınması ve Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 
hükümlerine göre yetkili tesislerde geri kazanılması veya 
giderilmesi sağlanmalıdır.  

İşletme safhasında bakım faaliyetlerinde üretilebilecek olan 
sınırlı miktarda elektrikli ve elektronik ekipman atığı 
olacaktır; atık piller ve akümülatörler ve atık yağlar için 
tedbirler alınacaktır:  

 Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Kontrolü 
Yönetmeliği kapsamındaki atıklar ilk olarak diğer 
atıklardan ayrı şekilde, sahadaki geçici depolama 
alanında depolanmalı ve yönetmelik hükümlerine göre 
ÇŞİDB’nın ruhsatlı arıtma tesislerinde değerlendirilmek 
üzere nakil ruhsatına sahip vasıtalar tarafından 
alınmalıdır; 

 Atık piller ve akümülatörler ilk olarak diğer atıklardan 
ayrı şekilde, sahadaki geçici depolama alanında 
depolanmalı ve Atık Pil ve Akümülatör Kontrolü 
Yönetmeliği hükümlerine göre nakil ruhsatına sahip 
vasıtalar tarafından tesisten alınmalıdır; 

 Yağlı tipte trafoların kullanıldığı alanlarda yağ değişimi 
sonucunda ortaya çıkan atık yağlar Atık Yağ Kontrolü 
Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş olan 
laboratuarlarda yapılacak analizlerle belirlenmeli ve 
kategorilerine göre diğer atıklardan ayrı olarak sahadaki 
geçici depolama alanında özel olarak ayrılmış tanklar/ 
konteynırlar içerisinde depolanmalı ve sahadan ilgili 
yönetmeliğin hükümlerine göre kategorilerinin belirttiği 
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şekilde nakil ruhsatına sahip vasıtalarca sahadan 
çıkartılmalıdır ve ruhsatlı geri kazanım tesislerinde veya 
bunun mümkün olmaması halinde, ruhsatlı tehlikeli atık 
giderme tesislerinde kullanıma alınmalıdır.  

Yansıma ve 
Parlama Etkileri  

Güneş enerjisi santrallerinin etkilerinden 
biri doğrudan güneş ışığının veya parlak 
gökyüzünün neden olduğu bir görüntü 
veya ışığın bir sonucu olarak paneller 
üzerinde ortaya çıkan yansıma ve parlama 
etkisidir. Yansıma ve parlama etkisinin 
şiddeti temel olarak yılın hangi zamanında 
olunduğuna ve tesisin coğrafi konumuna 
bağlıdır, ancak aynı zamanda potansiyel 
darbe noktaları gibi potansiyel değişkenler 
de bu konuda etkilidir (alandaki 
yerleşimler, taşımacılık güzergahları, 
havaalanları, vb). Fotovoltaik panel güneş 
ışığını abzorbe ettiğinden, PV tipi sistem 
üzerindeki yansıma ve parlama etkisi diğer 
güneş enerjisi teknolojilerindekinden daha 
azdır.  

 Olası yansıma ve parlama etkilerine karşı yansıma riski 
noktaları belirlenmelidir ve görsel incelemeler ve 
yakındaki yerleşimlerden işletmenin ilk yılı içerisinde 
alınan şikayetlere göre gerekli noktalara vejetatif veya 
suni görsel bariyerler yerleştirilebilir.  

 Yansıma alanında sulak alanlar gibi kuş alanları varsa, 
etkiler izlenmeli ve önemli etkiler algılanması halinde 
gerekli tedbirler alınmalıdır.  
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Ek 18: Gübre Yönetimi ile ilgili potansiyel riskler ve hafifletici tedbirler30 
Risk 
kategorisi 

Risk alt 
kategorisi 

Risk tanımlaması Hafifletici tedbir 

İş Sağlığı ve 
Güvenliği  

Fiziksel 
Tehlikeler 

Çok sayıda iş güvenliği ve sağlığı 
tehlikesinden kaynaklı ve ekipman ve 
vasıta işletmesi ve onarımı, takılma ve 
düşme tehlikeleri, kapalı alanlar ve ağır 
kaldırma ile ilişkili olan yaralanma diğer 
endüstrilerde sık rastlanan durumlardır.  

 ÇSE Genel Standart Kurallarında yer alan Hafifletici tedbirleri 
uygulayınız  

 Yeraltındaki tüm gübre depolama tanklarının ve göletlerinin 
uygun şekilde kapatılmış olmasını ve yeterli yükseklikte çitle 
çevrilmesini sağlayınız; 

 Sıvı gübreyi (örneğin ahır çukurlarında, pompalama 
istasyonlarında, depolama tanklarında ve uygulama 
tankerlerinde) depolayarak tehlikeli gazların serbest 
kalmasını minimize ediniz (örneğin hidrojen sülfit); 

Hava kalitesi Gübre depolama alanları (örneğin ahır 
çukurlarında, pompalama 
istasyonlarında, depolama tanklarında 
ve uygulama tankerlerinde) hidrojen 
sülfit gibi tehlikeli gazları serbest 
bırakabilir.  

 Sıvı gübre tesislerinin onarılması ve/veya işletmeden 
çıkarılması işlemleri ilgili eğitime ve vasıflara sahip uzmanlar 
tarafından, sıkı kapalı alana giriş prosedürleri takip edilerek 
gerçekleştirilmelidir, buna hava kaynaklı soluma aparatları 
gibi kişisel koruyucu ekipman da dahildir. 

Biyolojik 
Ajanlar 

İşçiler bakteriler, mantarlar, maytlar ve 
virüsler gibi canlı hayvanlardan, 
gübreden, hayvan leşlerinden ve 
parazitlerden ve kenelerden bulaşan 
hastalık ajanlarına maruz kalabilirler 
(hayvanlardan insana bulaşabilen 
hastalıklar)  

 İşçileri biyolojik ajanlara maruz kalmak konusundaki 
potansiyel riskler hakkında bilgilendiriniz ve bu risklerin 
tanınması ve hafifletilmesi konusunda eğitim veriniz; 

 Potansiyel olarak patojen içeren maddelerle teması azaltmak 
için kişisel koruyucu ekipman temin ediniz; 

 Biyolojik ajanlara alerjik reaksiyon geliştirenlerin bu 
maddelerle çalışmamasını sağlayınız. 

Çevre Atık Yönetimi / 
Hayvansal Atık  

Gübre azot, forsfor ve diğer salgılanan 
maddeler içermektedir ve bu da 
amonyak ve diğer gazların hava 
emisyonlarına yol açabilir ve sızıntı ve 
akış yoluyla yüzey veya yer altı suyu 
kaynaklarının kontaminasyonu 
konusunda potansiyel bir risk ortaya 
çıkarabilir. Gübre de bakteriler, 
patojenler, virüsler, parazitler ve prionlar 
gibi potansiyel olarak toprağı, suyu ve 
bitki kaynaklarını da etkileyebilecek olan 
hastalığa neden olan ajanlar içerir. 
(insanlar, canlı hayvanlar veya vahşi 
yaşam tüketimi için)  

 Hayvansal atık yönetimi sistemleri toplama, nakliye, 
depolama, arıtma ve kullanımı içerir (gidermeden çok)  

 Potansiyel fitotoksiste seviyeleri, topraklardaki ve bitkilerdeki 
potansiyel tehlikeli madde konsantrasyonu ve bunun yanı 
sıra besin limitleri ve zemin suyu kirleticisi limitleri dahil 
olmak üzere bu atığın potansiyel olarak zararlı içeriklerini 
dikkate alan kapsamlı bir besin ve atık yönetim planı 
uygulayınız.  

 Üretim ve gübre depolama tesislerinin yüzey suyunun ve 
yeraltı suyunun idrarla ve gübreyle kontaminasyonunun 
önlenmesini sağlayacak şekilde inşa edildiğinden emin olunuz 
(örneğin beton zeminlerin kullanılması, sıvı akışın borulardan 
toplanması ve temiz yağmur suyunun toplanması ve 
yönlendirilmesi için binalarda çatı oluklarının kullanılması); 

 Atığı kaldırmak için suyla yıkamak yerine veya suyla yıkamaya 
ek olarak atıkları kazımak yoluyla atığı mümkün olduğunca 
kuru tutunuz; 

 Temizlik sırasında kullanılan su miktarını azaltınız (örneğin 
yüksek basınçlı, düşük akışlı ağızlar kullanarak).  

 Depodaki gübrenin yüzey alanını minimize ediniz; 

 Amonyak emisyonlarını azaltmak için gübre yüzeyini sıcaklığı 
15ºC veya altında tutacak şekilde soğutunuz (örneğin gübre 
yüzeyi üzerinde soğutucu kanatlar kullanarak).  

 Gübre istiflerini su kütlelerinden, taşkın yataklarından, kuyu 
başı alanlarından ve diğer hassas habitatlardan uzağa 
yerleştiriniz; 

 Besi yerleri için, katı atığın (örneğin yatak ve gübre) düzenli 
olarak toplanmasını ve uzun sürelerle zemin üzerinde 
kalmasına izin verilmemesini sağlayınız; 

 Depolama sistemi içerisindeki yağmur suyu hacmini çamur 
tanklarını veya göletleri sağlam bir çatı veya yüzer kapakla 
örterek ve kuru gübreyi veya samanı ve kuru otu kapalı veya 
çatılı bir alana koyarak azaltınız 

 Düzenli olarak depolama sistemi sızıntısı kontrolü yapınız 
(örneğin tankları özellikle zemin seviyesine yakın olan 
dikişlerin korozyonu açısından inceleyiniz, yılda bir kez 
tankları boşaltınız ve inceleyiniz)  

 Serbest kalma olasılığını azaltmak için sıvı tanklarından 
çıkışlar üzerinde çift vana kullanınız; 
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 Gübre yayma işlemini yalnızca tarımsal bir tesiste besin 
dengesinin yanı sıra kimyasal ve biyolojik ajan varlığına bağlı 
potansiyel sağlık ve çevre risklerini dikkate alan iyi planlanmış 
bir stratejinin bir parçası olarak yapınız. Gübrenin tarım 
arazisine yalnızca bitki besini olarak kullanımı için uygun olan 
zamanlarda uygulandığından emin olunuz (genellikle büyüme 
mevsiminin başlangıcından hemen önce); 

 Gübre depolama tesisleri 9-12 aylık gübre üretim 
kapasitesine veya aşırı uygulamadan kaçınmak için gereken 
üretim kapasitesine sahip olmalıdır.  

 Tüm gübreyi, samanı ve kuru otları ve akış ve doğrudan 
çökeltme dahil olmak üzere proses atık suyunu içine alacak 
atık yönetim ve depolama tesisleri tasarlayınız, inşa ediniz, 
işletiniz ve sürdürünüz; 

 Aşırı dolmayı önlemek için göletlerdeki sıvıları ve çamuru 
gideriniz; 

 Bir rezerv çamur depolama göleti inşa ediniz; 

 Sıvı akışkanı kapalı tankerler içerisinde taşıyınız. 

 Atık Su / 
Endüstriyel 
proses atık 
suyu  

Akışlar yüzey suyunu ve yeraltı suyunu 
besinle, amonyakla, sedimanla, 
pestisitle, patojenlerle ve ağır metaller, 
hormonlar ve antibiyotikler gibi yem 
katkıları ile kontamine etme 
potansiyeline sahiptir  

 Sedimenti tutmak için bitkisel filtreler tesis ediniz; 

 Temiz akışı atık içeren alanların etrafından yönlendirmek için 
yüzey su saptırmaları tesis ediniz; 

 Güvrenin bu alanlara yayılmasından kaçınarak yüzey suyu 
gövdelerine tampon bölgeler uygulayınız; 

 Hava 
Emisyonları / 
Amonyak ve 
Kokular  

Amonyak gazı ve diğer koku kaynakları 
temel olarak gübrenin denitrifikasyonu 
sırasında üretilir ve gübre işleme 
sürecinin herhangi bir safhasında 
doğrudan atmosfere salınabilir, buna 
binaların ve gübre depolama alanlarının 
havalandırılması da dahildir. Amonyak 
gazı seviyeleri aynı zamanda çevre 
sıcaklığından, havalandırma hızından, 
nemden, depolama oranından, saman ve 
kuru ot kalitesinden ve yem 
kompozisyonundan (ham protein) 
etkilenir. 

 Yeni tesislerin yerini komşulara olan mesafeyi ve koku 
yayılmasını dikkate alarak belirleyiniz; 

 Emisyonları azaltmak için gübre depolama sıcaklığını, nemini 
ve diğer çevresel faktörleri kontrol ediniz; 

 Koku emisyonlarını azaltmak için gübrenin kompostlanmasını 
dikkate alınız; 

 Arazi uygulama faaliyetleri sırasında toprak yüzeyinin birkaç 
santimetre altına uygulama yaparak ve istenen hava 
koşullarını seçerek (örneğin rüzgarın yerleşimlerin olduğu 
alandan uzağa doğru esmesi) emisyonları ve kokuları 
azaltınız; 

 Gerekli olması halinde azotun amonyağa dönüşmesini 
azaltmak için haftalık olarak kimyasal uygulayınız (örneğin 
ürinaz inhibitörleri); 

 Hava 
emisyonları / 
Sera gazları  

Canlı hayvanlar antropojenik CO2 
emisyonlarının %9’una (çoğunlukla 
ormanların tahrip edilmesinden/ otlatma 
ve yem ekinleri için mera olarak arazi 
kullanımı değişikliklerinden), çoğunlukla 
geviş getirenler tarafından gerçekleştirilen 
enterik fermentasyondan kaynaklanan 
antropojenik metan emisyonlarının 
%37sinden, , ve çoğunluğu gübreden gelen 
antrpojenik azot oksit emisyonlarının 
%65inden sorumludur.  

 Canlı hayvan üretimini ve verimini beslenme ve genetikteki 
gelişmelerle yükseltiniz (dolayısıyla da canlı hayvan birimi başına 
metan emisyonlarını azaltarak); 

 Canlı hayvan diyetlerini besinlerle gereken şekilde destekleyiniz 
(örneğin nişasta seviyesini, hızlı fermente olabilen 
karbonhidratları, üre takviyelerinin kullanımını artırarak). 
Bununla birlikte yem takviyelerinin üretimi de sera gazlarının 
üretimine yol açabilir.  

 Metan ve nitröz oksit üretimini azaltmak için yemlerdeki 
karbon/azot oranını artırınız; 

 Dengeli beslenme uygulayınız (örneğin proteinlerin ve 
aminoasitlerin belirli hayvan gruplarının ihtiyaçlarına karşılık 
gelecek şekilde optimize edilmesi) 

 Kontrollü anaerobik sindirim (biyogaz üretimi için), tutuşturma/ 
yakma, biyofiltrelerin kullanımı, kompoztlama ve aerobik arıtma 
dahil olmak üzere gübreden kaynaklı metan emisyonlarının 
yönetilmesi için çeşitli teknikleri dikkate alınız Anaerobik 
sindirimin kullanılması da nitröz oksit emisyonlarını azaltabilir.  

 Hayvansal atık yönetimi yaklaşımları uygulayarak gübre üretim 
miktarını minimize ediniz; 

 Metan ve nitröz oksit emisyonlarını azaltmak için gübre 
deposunun sıcaklığını, nemini ve diğer çevresel faktörlerini 
kontrol ediniz. Bu, kapalı depolama tanklarının kullanılmasını 
veya açık gübre depolama havuzlarının/ göletlerinin üzerindeki 
kabuğun bütüncüllüğünün korunmasını içerebilir.  

 Nitröz oksit ve metan emisyonlarını azaltmak için mera/ otlatma 
yönetimi teknikleri uygulayınız, bunlara meraların aşırı 
stoklanmaması, geç sonbahar ve kış otlatmasından kaçınılması, 
toprak drenajının geliştirilmesi ve toprağın anaerobikliğinin 
korunması için otlatmadan kaynaklı olarak toprağın 
sıkıştırılmasından kaçınılması dahildir.  

 


