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1. Giriş 
Bu Prosedür, Dünya Bankası tarafından finanse edilecek, Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) tarafından 

yönetilecek, denetlenecek ve uygulanacak olan Türkiye iklim akıllı ve rekabetçi tarımsal büyüme projesinde 

inşaat öncesi, inşaat ve işletme aşamalarında uygulanacak iş ve çalışma koşullarına ilişkin gereklilikleri 

açıklamaktadır. Aşağıdaki tabloda listelenen tüm alt projelerde çalışanların adil muamele görmesi, ayrımcılığa 

uğramaması ve kendilerine eşit fırsatlar tanınmasına ilişkin adil ve eşit işgücü uygulamalarını desteklemeyi 

amaçlamaktadır Proje çalışanlarının haklarını korumayı ve işgücü ile ilgili risklere yol açabilecek faaliyetlerin 

yönetimini ve kontrolünü sağlamayı amaçlamaktadır. 

Bu prosedür işgücü ve çalışma koşullarına ilişkin uygunluk, raporlama, roller ve sorumluluklar, izleme ve eğitim 

bakımından gereklilikleri ve beklentileri açıklamaktadır. Bu prosedür TOB tarafından kabul edilmiştir ve tüm 

proje çalışanları için geçerli olacaktır. TOB’nin Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Standart 2 (ÇSS2) “İşgücü ve 

Çalışma Koşulları” gerekliliklerine ve Türkiye işgücü, istihdam ve iş sağlığı ve güvenliği kanunlarına nasıl uyum 

sağlayacağını açıklamaktadır. 

Bu prosedür potansiyel işgücü riskleri ve etkilerini değerlendirmekte ve bu risk ve etkilerin nasıl azaltılacağını 

açıklamaktadır.  TOB, proje yüklenicilerinin veya işgücü satın alan diğer aracıların bu işgücü yönetim 

prosedürünü uygulamalarını sağlamak için çalışmalar yürütecektir. Bu ‘yaşayan’ bir dokümandır ve detaylı 

bilgiler sağlandıkça güncellenecektir.



 

 

2. Proje ile İlgili Açıklamalar 
Proje Geliştirme Amacı (PGA), sürdürülebilir ve rekabetçi tarımsal büyüme kapasitesini artırmak ve Türkiye'de 

tarım sektöründe iklim  akıllı yaklaşımların kullanımını teşvik etmektir. 

Proje, yenilikçiliği ve çiftçiler ve tarımsal işletmeler tarafından akıllı tarım/akıllı iklim teknolojilerin ve 

uygulamaların kullanımını destekleyerek ve sürdürülebilir toprak ve arazi kullanımı planlaması/yönetimi, 

tarımsal verilerin toplanması ve analizi ve hayvan sağlığı konularını desteklemek için bilgi üretimi ve dağıtımı da 

dahil olmak üzere bir dizi alanda sürdürülebilir ve rekabetçi büyüme kapasitesini artırarak, tarım-gıda 

sektörünün daha iklim dostu, kapsayıcı bir yönelime geçişini destekleyecektir. Proje yatırımlarının artan tarımsal 

üretkenliğe, artan girdi ve kaynak kullanım verimliliğine ve artan genel tarımsal verimlilik esnekliğine ve 

sürdürülebilirliğe katkıda bulunması beklenmektedir. Proje faaliyetleri büyük ölçüde üretim aşamalarına 

odaklanacak, ancak bir dizi faaliyet (özellikle meyve ve sebze değer zincirlerinde) çiftliğin dışında da verimliliği 

artırma fırsatlarını teşvik edecektir. 

Proje, aşağıdakilere odaklanan müdahaleler yoluyla bu hususları ele alacaktır: (i) arazi kullanımı planlaması ve 

toprak sağlığının desteklenmesi için kapasitelerin arttırılması; (ii) tarımsal verilerin iyileştirilmesi; (iii) iklime 

dayanıklı üretken altyapının desteklenmesi; (iv) çiftlik işletmeleri ve diğer değer zinciri aktörleri için mevcut 

iklim dostu teknoloji ve uygulamaların (dijital teknolojiler dahil) doğrulanmasının desteklenmesi ve farkındalık 

yaratılması; (v) çiftçiler ve paydaşlar tarafından karar verme sürecini iyileştirmek için veri toplanmasının ve 

analizinin desteklenmesi; (vi) teknolojinin benimsenmesi ve pazara erişimin iyileştirilmesi için kamu-özel sektör 

ortaklıklarının desteklenmesi; (vi) Türkiye'de tarımda hizmet sunumunun ve genel dijital ağ ekosisteminin 

güçlendirilmesi ve (vii) akıllı iklim teknolojilerinin/uygulamalarının etkisini ve faydalarını değerlendirmek için 

izleme yeteneklerinin geliştirilmesi. 

2.1. Proje Bileşenleri 
Proje dört bileşen üzerinden uygulanacaktır. 

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

Güçlendirilmesi. Bu bileşen kapsamındaki faaliyetler, sürdürülebilir planlama ve yönetimini geliştirmek için 

özellikle Türkiye'nin toprakları ve doğal arazi sermayesi ile ilgili bilgi boşluklarının daraltılmasına odaklanarak 

sektörel planlama ortamının güçlendirilmesini destekleyecektir. Ayrıca akıllı politika izleme ve programlamayı 

desteklemek için veri toplama ve bilgi yönetimine ilişkin TOB'nin dijital planını geliştireceklerdir. Bileşen fonları 

ağırlıklı olarak danışmanlık dışı ve uzman danışmanlık hizmetlerini destekleyecektir; gerekli 

yazılım/donanım/ekipmanın temini ve eğitim. Bu bileşenin kapsamındaki faaliyetler iki alt bileşen aracılığıyla 

gerçekleştirilecektir.  

Alt bileşen 1.1: Toprak sağlığını ve arazi kullanım planlamasını/yönetimini geliştirmek için bilgi 

boşluklarının daraltılması. Alt bileşen faaliyetleri, sürdürülebilir planlama ve yönetimine katkıda 

bulunmak için Türkiye'nin toprak/arazi doğal sermayesi ile ilgili bilgi ve kapasite boşluklarını kapatmayı 

amaçlamaktadır. Alt bileşen faaliyetleri şunları destekleyecektir: (i) toprak ve arazi sınıflandırmaları 

hakkında bilgilendirme yapmakiçin ihtiyaç duyulan temel toprak ve arazi bilgilerinin oluşturulması, 

böylece bu alanda TOB tarafından yürütülen, devam eden çabaların genişletilmesi ve güçlendirilmesi; 

ii) TOB’nin toprak koruma ve arazi planlama kapasitesini artırmak için bilgi ve araçların geliştirilmesi ve 

iii) arazi kullanım kararlarına il düzeyinde rehberlik edecek, arazi planlarının/notlarının hazırlanması ve 

yaygınlaştırılması.  Daha spesifik olarak, Alt Bileşen 1.1, ayrıntılı toprak etütleri ve sınıflandırma 

çalışmaları yapmak için teknik hizmetleri finanse edecektir;  laboratuvar analizi; haritaların 

hazırlanması (toprak, tehditler vb.); toprak numunesinin korunması; toprak ve arazi bilgi sistemleri 

mekansal veri altyapısı ve ilgili alt bileşenleri ve arazi kullanım yönetim planlarının ve arazi notlarının 

hazırlanması.  Alt bileşen, proje tarafından oluşturulan büyük hacimli veri ve bilgilerin yönetimini 

geliştirmek için ekipman ve bilgisayar altyapısına da yatırım yapacaktır. Bu alt bileşen kapsamındaki 

faaliyetler aşağıdaki çıktı bloklarına ayrılmıştır:   

(i) Arazi ve toprak kaynaklarının belirlenmesi: Alt bileşen, TOB’nin devam eden, yaklaşık 12,05 

milyon hektar alanda yürütülecek ayrıntılı toprak etütleri ve toprak sınıflandırma haritalarının 



 

 

(1:5000 ölçeğinde) hazırlanmasına yönelik çabalarını güçlendirecektir. Toprak haritaları, saha 

açıklamaları, burgu kontrolleri ve laboratuvar analizleri kullanılarak oluşturulacaktır. Alt 

bileşen, TOB’nin devam eden çalışmalarını genişletmenin yanı sıra, uluslararası standartlara 

uygun olarak ulusal bir toprak arşivinin oluşturulmasını da destekleyecektir. Ulusal olarak 

toprak tehditlerinin periyodik olarak izlenmesi için dinamik bir sistem oluşturmak üzere toprak 

izleme sahalarının tanımlanmasını destekleyecektir.  

(ii) Toprak/arazi profili bilgileri ve toprak tehditleri tematik haritaları barındırarak Dijital Ulusal 

Profil Toprak Veri Tabanının Güçlendirilmesi. 

(iii) Uluslararası iyi uygulama deneyimine uygun olarak, veri paylaşımı ve kullanımına yönelik 

politikaların geliştirilmesi de dahil olmak üzere, toprak ve araziler için bir sistem ve hizmet 

gelişiminin oluşturulması; toprak-arazi mekansal veri altyapısının (MVA) ve Ulusal Toprak ve 

Arazi Bilgi Sisteminin geliştirilmesi; seçilen toprak göstergeleri için Ulusal Toprak izleme alt 

sisteminin kurulması ve Dinamik Modelleme/Haritalama Sisteminin kurulması. İklim 

değişikliğini azaltma ve uyum stratejilerini geliştirmek ve yönlendirmek için özel olarak 

tasarlanmış bir Jeo-Uzamsal Toprak Organik Karbon Bilgi Sistemi de (arazi ve toprak bilgi 

sisteminin bir alt modülü olarak) oluşturulacaktır. 

(iv) Ülke genelindeki arazilerin küresel ve ulusal standartlara göre sınıflandırılması (diğer 

kullanımlara karşı tarım arazileri), Türkiye tarım sınırlarının tanımlanmasını sağlayacaktır. 

Proje ile desteklenecek arazi sınıflandırma faaliyetleri yaklaşık 69,5 milyon hektar alanı 

kapsayacaktır. 

Toprak ve arazi bilgilerinin hedef kullanıcılarına yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri de 

desteklenecektir. Bu nedenle, bu tür yaygınlaştırma/eğitim çalışmalarını desteklemek için proje 

tarafından geliştirilen belirli araçlarla, özellikle yerel il yönetimlerini ve il Toprak Koruma Kurullarını 

hedef alan bir dizi farkındalık kampanyası, yaygınlaştırma ve eğitim çalışmaları yapılacaktır. Veri 

kullanımını kolaylaştırmak için, alt bileşen faaliyetleri, projeyle oluşturulan toprak ve arazi bilgileri 

üzerinde kullanıcı dostu uygulamaların (örn. cep telefonu aracılığıyla) iyileştirilmesini, geliştirilmesini 

ve/veya doğrulanmasını destekleyecektir. İl/bölge düzeyinde mahsul uygunluk haritalarının 

hazırlanmasının yanı sıra, projeyle oluşturulan toprak ve arazi bilgilerine dayalı olarak arazi kullanım 

planlama süreçlerini desteklemeyi amaçlayan, aynı zamanda diğer sosyoekonomik ve çevresel 

hususlarla da bağlantılı bir karar destek sisteminin (seçilen bölgelerde/illerde) tasarlanması ve pilot 

uygulaması da dahil olmak üzere projeyle oluşturulan bilgilerin uygulanmasına yönelik pilot girişimler 

desteklenecektir. 

Projeyle oluşturulan toprak ve arazi bilgileri, TOB tarafından 30265/2017 sayılı Yönetmelikte yer alan, 

toprak ve arazi bozulmalarını ve yanlış kullanımını önlemeye yönelik tarım arazilerinin korunması, 

kullanılması ve planlanmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasında kullanılacaktır.  TOB bünyesinde, bu 

alt bileşende üretilen bilgilerin kullanıcıları, arazi bozulmasının ve erozyonunun azaltılması, toprak 

karbonunun korunması ve geliştirilmesi, toprak biyoçeşitliliğinin korunması vb. sorumluluklara sahip 

birimleri içermektedir. Üretilen bilgiler, arazi değerlemesi konusunda sektörler arası çalışmalar 

hakkında bilgi verecek, gelecekteki arazi toplulaştırma politikalarına ve  TOB’ninöncülüğünde yapılacak 

yatırımlara rehberlik edecek ve çok çeşitli arazi planlama süreçleri için veri sağlayacaktır. Dış kullanıcı 

yelpazesi, ağırlıklı olarak yerel il yönetimleri ve il Toprak Koruma Kurulları ile akademi, özel sektör 

yatırımcıları ve çiftçiler dahil olmak üzere geniş bir kullanıcı yelpazesini içermektedir. 

Alt bileşen 1.2: Sektörel bilgi toplanması ve yönetimine ilişkin TOB dijital planı. Bu alt bileşen 

kapsamındaki faaliyetler, iklim akıllı politika ve programlarını desteklemek için TOB’nin veri toplama ve 

sektörel bilgi yönetimi kapasitesini artıracaktır. Bu alt bileşen, TOB’nin zamanında tarımsal veri 

toplama kapasitesini artıracak ve mevcut TOB bilgi sistemlerinin etkinliğini güçlendirecektir. Ayrıca, 

mahsulleri ve verimi izlemeye yönelik modelleme yaklaşımlarının geliştirilmesini ve test edilmesini 

destekleyecek ve gıda fiyatlarının izlenmesi, gıda güvenliği değerlendirmeleri ve diğer uygulamalar için 

(iklim faktörleri de dahil olmak üzere) üretim tahminleri sağlayacaktır. 



 

 

Bileşen 2: Etkin hastalık surveylansı ve kontrolü için hayvan sağlığı kapasitesinin artırılması: Bu bileşen, 

Türkiye'de hayvan hastalıkları surveylansı ve kontrol kapasitesini artırmayı amaçlamaktadır.  Bileşen iki ana 

faaliyeti destekleyecektir: bölgesel veteriner kontrol enstitülerinin altyapısının iyileştirilmesi ve Ulusal Veteriner 

Tıbbi Ürün Kontrol Merkezi'nin kurulması. Bileşen, fizibilite değerlendirmelerini, çalışmalarını, laboratuvar 

ekipmanını, eğitimi ve bilgi sistemlerini destekleyecek hizmetlere yatırım yapacaktır. Her bir alt bileşen 

kapsamındaki belirli faaliyetler aşağıda açıklanmıştır. 

Alt bileşen 2.1: Hayvan sağlığı enstitülerinin kapasitesinin artırılması: Bu faaliyet, özellikle biyogüvenlik 

laboratuvar altyapısı, bilgi sistemleri (dijitalleştirme fırsatları dahil) ve kapasite geliştirme ile ilgili olarak 

Türkiye'deki hayvan sağlığı enstitüleri ağındaki iyileştirmeleri destekleyecektir. Bu alt bileşen 

kapsamında hedeflenen laboratuvar ağı, Adana, Elazığ, Erzurum, Konya, Samsun, İzmir, İstanbul ve 

Ankara illerinde bulunan, TOB’ye bağlı sekiz enstitüyü içermektedir. Bu enstitüler, hayvan hastalıkları 

teşhisi, analizi, araştırması ve eğitimi konularında kilit hizmetler sunmakta ve ayrıca belirli hayvan 

hastalıkları için ulusal referans servisleri olarak hizmet vermektedir. Adana, Erzurum, Samsun ve Elazığ 

gibi hayvan hastalıkları (zoonotik hastalıklar dahil) risklerinin daha yüksek olduğu bölge ve sınır illerine 

hizmet veren laboratuvarlar, hayvan hastalıklarıyla ilgili patojenleri güvenli bir şekilde ele almak için 

uygun bir ortamın olmaması nedeniyle, teşhis analizi, hastalık surveylansı ve önlenmesi ve öncelikli 

hastalıklar için araştırma yapmalarını engelleyen biyogüvenlik seviyeleri açısından yetersizdir. Proje, 

laboratuvar birimlerinin biyogüvenlik etiketini (BGE) artırmak için enstitülerin altyapısındaki 

iyileştirmeleri özel olarak destekleyecektir. Geliştirilen laboratuvarlar, Türkiye'deki veteriner 

fakültelerini ve araştırmacı girişimlerini desteklemede ve Orta Doğu ve Asya ülkelerini tehdit eden 

salgın hastalıkların erken teşhisi konusunda komşu ülkelerle ortak çalışmaları teşvik etmede de kilit rol 

oynayacaktır. Proje, özellikle kritik inşaat işleri ve ekipman ihtiyaçlarına, biyogüvenliğe ve biyo-emniyet 

eğitimlerine ve ayrıca hedeflenen enstitüler için ortak bir laboratuvar bilgi yönetim sisteminin 

kurulmasına yatırım yapacaktır. Proje uygulamasının ilk yılında ayrıntılı bir ihtiyaç değerlendirmesi ve 

gerekli iyileştirmelerin analizi yapılacaktır. Proje, ulusal bir hayvan sağlığı laboratuvarı politikasının 

geliştirilmesini destekleyecektir. 

Alt bileşen 2.2: Veteriner tıbbi ürün kontrolünün güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi: Bu alt bileşen, 

Türkiye'nin veteriner tıbbi ürünlerini kontrol etme ve düzenleme kapasitesini geliştirmeye yönelik 

faaliyetleri destekleyecektir. Bunu, merkezi bir Veteriner Tıbbi Kontrol Merkezi'nin kurulmasını 

destekleyerek, farklı veteriner enstitüleri aracılığıyla ayrıştırılan işlevleri bir araya getirerek yapacaktır.  

Halihazırda, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM), veteriner tıbbi ürün gözetimini uygulamak için 

iki enstitüye güvenmektedir: Aşı kontrolleri için Bornova Enstitüsü ve ilaç güvenliği için Pendik 

Enstitüsü. Ancak, bu enstitüler, hayvan biyogüvenliği seviye 3 altyapısına, veteriner ürünlerinin gerekli 

kontrolünü gerçekleştirmek için özel personele, biyogüvenlik için gerekli olan hedef hayvan 

çalışmalarına ve ilaç gözetimini gerçekleştirmek için uygun kapasiteye sahip değildir. Ayrıca, GKGM'ye 

bağlı enstitülerden bazıları, çıkar çatışması sorunlarına yol açan veteriner tıbbi ürün üreticileridir. Proje, 

i) test, analiz ve idari tesisler, ii) ulusal bir aşı suşu toplama bankası ve ii) deney hayvanı üniteleri inşa 

etmek için iş, ekipman ve teknik hizmetlere yatırım yapacaktır. Faaliyetler ayrıca kapasite geliştirme ile 

eğitimi ve bazı işletme maliyetlerini de destekleyecektir. Desteklenen tesisler uluslararası akreditasyon 

standartlarını karşılayacaktır.  Yeni enstitünün, imalatçılar, ithalatçılar, ihracatçılar vb. gibi özel sektöre 

yönelik hizmet (lisanslama, GMP denetimleri, eğitim ve uzmanlık hizmetleri vb.) için ücret sağlanması 

yoluyla kendi kendini idame ettirmesi beklenmektedir. Bakanlık, GKGM aracılığıyla koordinasyon ve 

düzenleyici rolünü sürdürürken, enstitü günlük operasyonları ve durum tespitini gerçekleştirecektir. 

Lokasyon, teknik tasarım, maliyetler ve sürdürülebilirlik konuları analiz edilerek proje uygulamasının ilk 

yılında ayrıntılı bir fizibilite değerlendirmesi yapılacaktır. Merkezin inşaatına projenin ikinci yılında 

başlanması beklenmektedir. 

Bileşen 3: Artırılmış Verimlilik, Kaynak Verimliliği ve İklim Dayanıklılığına İlişkin Yatırımlar. Bu bileşen, 

verimliliği artırarak, maliyetleri azaltarak, daha verimli kaynak (gübre, pestisitler, enerji, su) kullanımını teşvik 

ederek ve iklim direncini artırarak tarım performansını artırmayı amaçlayan araştırma ve geliştirme çabalarının 

yanı sıra İAT (İklim Akıllı Tarım) teknolojilerin ve uygulamaların yayılmasını, doğrulanmasını ve benimsenmesini 

destekleyecektir. Bu bileşen kapsamındaki yatırımların, çiftçiler ve işletmeler tarafından karar vermeyi 



 

 

desteklemek ve politika tasarımı hakkında bilgi vermek için temel tarımsal veriler oluşturması da 

beklenmektedir. Bilgi ve beceri boşluklarını kapatarak ve üreticilere ve işletmelere finansal destek ve teknik 

yardım sağlayarak yenilikçi/yıkıcı iklim dostu teknolojilerin kavranmasını ve etkin kullanımını teşvik etmektedir. 

Hibeler, teknik yardım ve bilgi paylaşımı yoluyla desteklenen yatırımların geçim fırsatlarına (iş yaratma ve gelir 

oluşturma) katkıda bulunması ve özellikle verimsiz girdi/kaynak kullanımı ve sera gazı emisyonlarından 

kaynaklanan artan kirlilikle ilgili olarak tarım-gıda sektörünün genel çevresel ayak izini azaltması 

beklenmektedir. Bileşen 3 kapsamında desteklenen faaliyetler dört alt bileşen aracılığıyla uygulanacaktır. 

Alt bileşen 3.1: Bitkisel değer zincirlerinde iklim direncinin, üretkenliğin ve kaynak kullanım 

verimliliğinin güçlendirilmesi. Fiyat ve arz dalgalanmaları, iklimle ilgili faktörlerin giderek daha önemli 

bir rol oynamasıyla birlikte, çeşitli faktörler nedeniyle Türkiye'nin bitkisel değer zincirlerinde 

tekrarlayan bir sorundur. Sera üretiminin tesis edilmesiyle korunan tarım, özellikle sebzeler gibi iklime 

son derece duyarlı ürünler için son on yılda Türkiye'de bir öncelik olmuştur. Bu alt bileşen, enerji/girdi 

kullanımında verimlilik sağlayıp toprak sağlığını iyileştirirken ve aynı zamanda iklim değişiminin 

azaltılmasına yönelik önemli yan faydalar da üretirken, korunan tarımın verimliliğini ve iklim direnci 

üzerindeki rolünü artırmak için geleneksel sera altyapısında iyileştirmeler, iyileştirilmiş üretim yönetimi 

ve yenilikçi kümelenme yaklaşımlarının pilot uygulaması yoluyla, sebze üretimi için Türkiye'de korunan 

tarımı geliştirmeye yönelik devam eden kamu ve özel sektör çabalarını destekleyecektir.  İyileştirilmiş 

sera üretimi, daha yüksek değerleri olan ve besin açısından zengin bitkisel ürünlerin artan üretimi için 

ürün çeşitlendirmesini destekleyebilir ve beslenme sonuçlarına katkıda bulunabilir. Bu alt bileşen, iki 

ana faaliyet yoluyla uygulanacaktır:  

a. Küçük ölçekli sera üretiminin modernizasyonu. 0,3 hektardan daha az bir alanı kapsayan, 

aile tarafından işletilen küçük sera işletmeleri, Türkiye'deki sera alanının %75'ini 

oluşturmaktadır. Bu altyapının çoğu geleneksel olup, cam ve plastik seraların ortalama 

büyüklüğü sırasıyla 785 m2 ve 833 m2'dir (Yılmaz ve ark., 2010). Bu seraların yapımı da 

yetersiz havalandırma ve ısıtmaya sahip oldukları için verimli değildir. Sonuç olarak, bu seralar 

potansiyellerine ulaşamamaktadır. Ayrıca, minimum düzeyde bakım yapılmakta, sık sık hava 

koşullarından (özellikle kışın) zarar görmektedirler ve zayıf teknoloji ve yönetim, üreticilerin 

yüksek düzeyde pestisit ve diğer girdileri kullanmasına neden olan, daha yüksek maliyetlere ve 

pazara erişim zorluklarına yol açan bitki sağlığı sorunlarının (örn. artan ürün reddi ve 

tüketiciler için yurtiçi ve yurtdışındaki genel gıda güvenilirliği riskleri) etkin bir şekilde kontrol 

edilmesine izin vermemektedir. Alt Bileşen 2.1 kapsamındaki yatırımlar, birim alan başına 

çiftlik karlılığını, kaynak kullanım verimliliğini ve iklim direncini iyileştirmek için küçük aile 

çiftliklerinde mevcut geleneksel sera altyapısını iyileştirecektir. Karşılık yardımlar, altyapı 

yatırımlarını ve teknik yardımı birlikte finanse edecektir. Bu yatırımların, sera üretiminin büyük 

kısmının gerçekleştiği Adana, Antalya ve Aydın alt bölgelerinde yoğunlaşması muhtemeldir, 

ancak proje uygulaması sırasında, özellikle küçük ölçekli işletmelerin erişimini iyileştirmenin 

bir yolu olarak, yatırımları diğer alt bölgelere doğru genişletme fırsatları değerlendirilecektir. 

Alt bileşen fonları esas olarak sera altyapısının iyileştirilmesi, satın alma veya 

malzeme/ekipman (çatı, klima, havalandırma, vb.), teknik yardım ve eğitim ile bağlantılı inşaat 

işlerini destekleyecektir. 

b. Sera üretiminin verimli bir enerji kaynağı (jeotermal enerji) etrafında kümelenmesine ilişkin 

pilot model. Jeotermal enerji, modern (“teknolojiye dayalı”) seralarda fosil yakıtın yerini 

aldığında, sera üretiminin maliyetlerini, enerji tüketimini ve çevresel ayak izini önemli ölçüde 

azaltacaktır.  Özel firmalar Türkiye'de tahmini olarak 440 hektarlık jeotermal ısıtmalı seralar 

tesis etmiştir. Türkiye Hükümeti, 2019 yılında TOB tarafından hazırlanan Sera Geliştirme 

Projesi ile paydaşlarla birlikte jeotermal ısıtmalı seraların alanını 2023 yılına kadar 2.500 

hektara çıkarma hedefi belirlemiştir. Bu altyapıyı yaygınlaştıracak en büyük üç kamu-özel 

yatırımı, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) yasal çerçevesinde faaliyet 

göstermektedir. Çeşitli kamu ve özel kuruluşların katılımı ve sermaye katkılarıyla ilgili zorluklar 

ve diğer faktörlerin yanı sıra rekreasyon ve endüstriyel alanlar gibi yardımcı altyapı inşa 

etmenin yüksek maliyetleri de dahil olmak üzere, yönetim yapısının ve iş modelinin 



 

 

karmaşıklığı nedeniyle uygulama yavaş olmuştur. Alt Bileşen 2.1, bir grubun avantajlarını 

korurken altyapıyı inşa etmeyi ve özel yatırımcıları daha hızlı harekete geçirmeyi mümkün 

kılacak daha az karmaşık bir organizasyon ve yönetim yapısına sahip alternatif bir iş modelinin 

pilot uygulamasına destek vermektedir. Model, Türkiye Hükümeti/BÜGEM tarafından 

halihazırda fizibilite çalışmalarının yapıldığı 14 saha arasından seçilen en az bir sahada 

denenecektir. Yer seçimi kriterleri, proje uygulamasının ilk altı ayında daha ayrıntılı olacak, 

ancak teknik/finansal uygulanabilirlik, daha yüksek sosyal etkilere sahip olma fırsatları, özel 

arazi edinimi gerekliliğinin olmaması, gösterilen ilgi ve yerel yönetimler tarafından sağlanan 

ortak finansman fırsatlarını içerecektir. Alt bileşen fonları, bölge planlama ve jeolojik 

araştırmalar ve temel olanak sağlayan altyapı (jeotermal sondaj, enerji nakil hattı ve şebeke 

yedek enerji hattı gibi inşaat altyapısı ve inşaat işleri; içme ve kullanma suyu, temel drenaj 

bağlantı hattı vb.) için danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra farklı yatırım modellerinin 

fizibilitesinin araştırılması ve analizi ile özel sektörle ortaklıkları hedefleyen yaygınlaştırma ve 

sosyal yardım faaliyetlerini kapsayacaktır.  

Alt bileşen 3.2: İlgili ürünlerde MEG teknolojilerin/uygulamaların benimsenmesinin teşvik edilmesi. Bu 

alt bileşenin amacı, çiftlik çalışmalarının üretkenliğini ve karlılığını iyileştirmek, girdi verimliliğini 

artırmak ve karbon ayak izini ve diğer olumsuz çevresel etkileri azaltmak için küçük ve orta ölçekli 

çiftliklerde gelişmekte olan yenilikçi/yıkıcı İAT teknolojilerin ve enerji tasarruflu teknolojilerin 

kullanımını genişletmektir. Bu alt bileşen, öncelikle farkındalık yaratma, yayma ve dijital olarak 

etkinleştirilmiş teknolojiler ve çözümler (akıllı ve hassas tarım) ile enerji tasarruflu teknolojiler için 

ortak finansman fırsatları sağlamaya odaklanacaktır. 

a. Dijital İAT teknolojiler. Alt bileşen yatırımları, aşağıdakiler dahil olmak üzere, gelişmekte 

olan dijital İAT teknolojileri etrafındaki farkındalık ve yaygınlaştırma faaliyetlerini ve yatırımları 

desteklemeye odaklanacaktır: (i) tarımsal üretime yönelik olarak uzaktan algılama 

teknolojilerini bulut bilişim ve Nesnelerin İnterneti (Nİ) cihazlarıyla (sensörler, saha 

istasyonları) entegre eden karar destek sistemleri; (ii) tarımsal girdileri uygulamak için 

değişken oranlı teknoloji; (iii) saha operasyonlarını optimize etmek için dijital destekli 

yönlendirme sistemleri ve (iv) hasat kayıpları (özellikle buğday ve pamukta). Alt bileşen 

faaliyetleri, özel sektörle ortaklaşa hazır ticari teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırmayı 

amaçlayacak ve ekipman/makine ve ilgili mal edinme maliyetlerini, uzaktan algılama ve bulut 

tabanlı analitik hizmetlere ilişkin lisans ücretlerini ve eğitimi birlikte paylaşmayı kapsayacaktır. 

Odak noktası, bireysel üreticiler tarafından doğrudan benimsenmek ya da ekipmanı çiftlikler 

arasında paylaştırmak ve ilgili hizmetlere erişimi kolaylaştırmak suretiyle küçük ve orta ölçekli 

çiftlik işletmeleri için uygun teknolojiler üzerinde olacaktır. Hasat kaybı olması durumunda, 

odak noktası, hizmet sağlayıcılar tarafından hasat uygulamalarını optimize etmek için teşvikler 

oluşturulması olacaktır. İAT dijital teknolojilere artan erişim, gübre, pestisitler, su ve enerji 

kullanımını optimize edecek, hasat kayıplarını azaltacak ve kirliliği ve sera gazı emisyonlarını 

azaltarak çiftlik karlılığını artıracaktır. 

b. Pompa sulama sistemleri için alternatif bir güç kaynağı olarak güneş enerjisi. Üretim türüne 

göre değişmekle birlikte enerji ihtiyacı Türkiye'de tarımsal üretimde önemli bir girdi maliyeti 

oluşturmaktadır. Sulamaya ilişkin enerji maliyetleri kritik bir sorun olarak ortaya çıkmış ve 

sulama kooperatifleri için büyük bir mali yük oluşturmuştur. Alt bileşen, yan yakıtların yerini 

alacak güneş enerjisi sistemlerinin kurulmasının yanı sıra toprak nemi sensörleri ve dijital hava 

istasyonları aracılığıyla gerçek zamanlı bilgilere dayalı daha verimli sulama planlaması yapmak 

için dijital araçların kullanımını birlikte finanse edecektir. Güneş enerjisi çok daha ucuz bir 

enerji kaynağıdır ve fosil yakıtlardan bu kaynağa geçişin önemli iklimsel ortak faydaları vardır. 

Ayrıca, su verimliliğinin sağlanması Türkiye'de ölçümü yapılan önemli bir uyarlamadır. Konya, 

Afyonkarahisar, Mersin, Burdur, Eskişehir, Manisa ve Amasya gibi sulama kooperatiflerinin en 

fazla olduğu iller üzerinde durulacaktır. Yakın tarihli bir TOB araştırmasına göre, araştırmaya 

katılan 1.369 sulama kooperatifinin %72'si basınçlı sulama sistemleri ve yarısı ise yeraltı suyu 

kullanmaktadır. Yeraltı ve yüzey suyunun sürdürülebilir kullanımını sağlamak için, kablolu su 



 

 

çekme kontrollerinin kullanılması, hacimsel ölçümün getirilmesi ve - muhtemelen - sulama 

verimliliğini artırmak için diğer önlemlerin alınması gibi önlemler uygulanacaktır. Uygulamanın 

ilk yılında, destek çok daha büyük bir ölçekte sağlanmadan önce, özellikle su tüketimi 

modelleri etrafında öğrenilen dersler sistematik hale getirilerek, seçilen sayıda kooperatife 

destek sağlanacaktır. 

Alt bileşen faaliyetlerinin odak noktası, tekrarlanabilirliği sağlamak ve politikalar hakkında bilgi vermek 

için azami özen göstererek tanıtım ve yenilik yapmak olacaktır. Dijital İAT teknolojileri için, dört 

kullanıcı grubunu hedefleyen ayrı pencerelerle (tanımlanacak) bir karşılık yardım (maliyet paylaşımı) 

mekanizması tesis edilecektir: (i) bireysel çiftçiler; (ii) üretici örgütleri; (iii) sözleşmeli çiftçilerle çalışan 

tarım işletmeleri ve (iv) küçük ve orta ölçekli çiftlik işletmelerini hedefleyen özel hizmet sağlayıcıları. 

Kadın çiftçilerin, kadın üyelerin bulunduğu üretici örgütlerinin, kadınlara ait tarım işletmelerinin ve 

kadınlara ait özel hizmet sağlayıcıların veya kadınlara ait ya da kadrolu kadınlara ait işletmelerde 

çalışma deneyimi olan kadın çiftçilerin karşılık yardım programına katılmasını sağlamak için hedefleme 

yaklaşımları uygulanacaktır.  İkiden dörde kadar olan gruplar için yardım pencereleri, bireysel olarak 

bunları satın alamayan ve etkin bir şekilde kullanamayan küçük çiftçilerin teknolojilere ve ilgili 

hizmetlere erişimini kolaylaştıracaktır. Karşılık yardım desteği talebe dayalı olacaktır. Teknolojiye bağlı 

olarak, odak noktası, tarla mahsullerinin ve endüstriyel mahsullerin yanı sıra meyve bahçeleri ve diğer 

ağaç mahsulleri (örneğin, üzüm, zeytin) üzerinde olacaktır. Teknoloji sağlayıcıları, üniversiteler ve diğer 

ilgili kuruluşlarla yakın ortaklık içinde uygulanan eğitim ve kapasite geliştirme, yardım programını 

tamamlayacak ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli paydaşları hedefleyecektir: (i) İl 

düzeyindeki TOB personeli (özellikle yayım kurumları); (ii) çiftçiler ve çiftçi birlikleri ve (iii) yerel 

kapasite oluşturmak için diğer eğitmenler ve hizmet sağlayıcılar. Yaygınlaştırmayı destekleyebilecek 

bilgi alışverişine yönelik bir yenilik ağını güçlendirmek için bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) 

kullanılacaktır. Bu ağ, farklı sorunları ve kullanımları hedefleyen akıllı ve hassas tarım çözümleri için tek 

noktada hizmet sunumu sağlayan web tabanlı bir platform içerecektir. Bu platform ayrıca çiftçiler, 

hizmet sağlayıcılar, diğer aktörler ve Bakanlık arasında veri paylaşımını da kolaylaştıracaktır.  Veri 

koruma ve paylaşım protokolleri geliştirilecektir. Proje fonları temel olarak ekipman/makine ve ilgili 

malların satın alınmasını, uzaktan algılama ve bulut tabanlı analitik hizmetlere ilişkin lisans ücretlerini, 

eğitim ve özel danışmanlık hizmetlerini destekleyecektir. Alt bileşen ayrıca özel hasatçılar birliği ile 

birlikte çalışarak hasat kayıplarını azaltmak için bir teşvik planı da icra edecektir. Güneş ve sulama 

faaliyetleri için, alt bileşen ayrıca sulama kooperatiflerine yönelik bir yardım mekanizması da 

uygulayacaktır. 

Alt bileşen 3.3: Türkiye'de büyükbaş hayvan üretimi verimliliğinin ve yeşillendirme profilinin artırılması. 

Türkiye'de büyükbaş hayvan sütü üretiminin yaklaşık %70'i 50'den az ineğe sahip çiftliklerden 

sağlanmaktadır, bu çiftliklerin %71'i (yaklaşık 264.500) 10'dan az ineğe sahiptir ve hastalık salgınlarına 

ve düşük üretkenliğe yol açan önemli yönetim ve karlılık sorunlarıyla mücadele etmektedir. Ayrıca, 

büyükbaş hayvan üretiminin iklim değişikliği ve su kirliliği üzerindeki olumsuz çevresel etkilerine ilişkin 

küresel ve ulusal düzeyde artan endişeler, bir sorun olsa da, aynı zamanda sektörün yeşillendirilmesi 

konusunda bir gündem oluşturmak için de bir fırsattır.  Alt Bileşen 3.3 kapsamındaki yatırımlar, 

verimliliği, sürdürülebilirliği ve iklim direncini artırmaya yönelik yenilikçi teknoloji tabanlı yaklaşımlara 

odaklanan ek destekle, TOB’nin hayvancılık verimliliğini artırmaya yönelik devam eden çalışmalarını 

(örneğin, mera ıslahı ve yönetimi ile ahırların modernizasyonu ve hayvan genetiğinin iyileştirilmesine 

yönelik çalışmalar) tamamlayacaktır. Bunu iki stratejiyi destekleyerek yapacaktır: Hassas Hayvancılık 

(HH) programının denenip uygulanması ve gübre yönetimi konusunda yenilikçi yaklaşımların 

uygulanması ve denenmesi. 

a. Hassas Hayvancılık (HH) programının pilot uygulaması. HH, çiftlik hayvanı üretimini ve 

üretkenlik parametrelerini hassas bir şekilde ayarlamak için dijital teknoloji kullanımıyla tüm 

dünyada tanınırlık kazanmakta, maliyetleri düşürmekte, hayvan sağlığını ve refahını 

desteklemekte, gıda güvenilirliğini artırmakta (aşırı antibiyotik kullanımı riskini azaltarak) ve 

kirliliği ve sera gazı emisyonlarını azaltmaktadır. Alt bileşen 3.3a, elektronik sensörler, ölçüm 

cihazları, kontroller ve veri işleme gibi ekipman ve teknolojiler dahil olmak üzere, özellikle 



 

 

küçük ve orta ölçekli çiftlik işletmelerini hedefleyen HH alımını desteklemek için teknik ve mali 

teşvikler (karşılık yardımlar aracılığıyla) sağlayacaktır. Bu teknolojiler, çiftçileri, süt işleme 

şirketlerini ve özel hizmet sağlayıcıları içeren katılımcı bir süreçle belirlenecek olan belirli 

sorunlara dayalı olarak önceliklendirilecektir. Faaliyetler ayrıca istihdam yaratacak ve yenilikçi 

dijital teknolojileri uygulamaya ilgi duyan gençleri hayvansal üretime çekecek olan HH'nin 

benimsenmesi için ilgili hizmetlerin (örn. ekipmanın kurulumu ve işletimi, veri analitiği vb.) 

daha da artırılmasını destekleyecektir. Bu teknolojinin AB, ABD ve başka yerlerde 

uygulanmasından alınan derslere dayalı olarak, HH programı, küçük çiftçi gruplarıyla başlayıp 

kademeli olarak daha büyük gruplara (potansiyel olarak toplamda 5.000 çiftçiye ulaşılacak 

şekilde) doğru adım adım uygulanacaktır. Bu programın yeni yönleri şunları içermektedir: (i) 

çok sayıda çiftçiyi HH teknolojisini kullanmaları için eğitmek; (ii) hayvanları uzun bir süre 

boyunca ve birçok üretim döngüsünde sürekli olarak izlemek (verilerin 15.000 üretim döngüsü 

için toplanması beklenmektedir); (iii) çiftçilere, ele alınması gereken sorunlar konusunda 

kendilerini uyararak yarı otomatik geri bildirim geliştirmek ve sağlamak ve (iv) HH 

teknolojilerinin çiftçilerin geçim kaynakları, haneleri ve çevre üzerindeki etkilerinin istatistiksel 

analizi için, politika karar verme süreci hakkında bilgi vermek için kritik olacak veriler 

toplamak. HH programının uygulanmasını koordine etmek üzere TOB bünyesinde uzman bir 

personel ekibi görevlendirilecektir. Alt bileşen fonları, süt çiftliklerine yönelik 

ekipmanı/teknolojiyi (karşılık yardım programı aracılığıyla) ve ilgili veri analitiğini ve teknik 

desteği, eğitim ve tanıtımları ve özel danışmanlık hizmetlerini destekleyecektir.  

b. Su kirliliği ve sera gazı emisyonları üzerindeki büyükbaş hayvan üretimi baskılarının 

azaltılması. Alt bileşen, özellikle Ödemiş, Tire, Kiraz ve Torbalı ilçelerinde, TOB tarafından 

Nitratlanmış Hassas Bölge (NHB) olarak tanımlanan Küçük Menderes alt havzası (Ege 

bölgesinde) üzerindeki çalışmalara odaklanacaktır.   Alt havzadaki su kirliliği, esas olarak, 

önemli miktarda orta/büyük ölçekli büyükbaş hayvan çiftliklerinin varlığından 

kaynaklanmaktadır. Ana kirlilik kaynağı, aynı zamanda önemli sera gazı emisyonları da üreten 

uygun olmayan gübre yönetiminden de kaynaklanmaktadır. Genel olarak, verimli gübre 

yönetiminin olmaması, Türkiye'deki su kirliliğine ve aynı zamanda sera gazı emisyonlarına da 

önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Tarım kaynaklı toplam emisyonların %13'ü, ağırlıklı 

olarak hayvancılıktan (büyükbaş hayvan) kaynaklı metan kaynaklıdır ve sektör, ülke metan 

emisyonlarının %62.4'üne katkıda bulunmaktadır.  

Alt havzadaki ve Türkiye genelindeki hayvancılık işletmeleri, halihazırda İyi Tarım Uygulamaları 

(İTU) yönetmeliğine uygun gübre toplama/depolama tesislerine sahip değildir. Bunun nedeni, 

çiftlikte gübre depolama tesisleri inşa etmek için uygun alanların olmaması ve diğer lojistik 

(örneğin gübre toplama mesafesi), bilgi ve mali zorluklardır. Alt bileşen faaliyetleri, gübre 

işleme/yeniden kullanım için yeni ve gelişen teknoloji de dahil olmak üzere gübre yönetimine 

ilişkin deneyim ve bilgileri paylaşmak için ilgili paydaşlardan oluşan bir bilgi ağının kurulması; 

yenilikçi gelişen teknolojilerin pilot çalışmasının/test edilmesinin desteklenmesi ve gübre 

yönetim planlarının/izlenmesinin desteklenmesi için profesyonellerin kapasitelerinin 

arttırılması (örn. eğitim ve sertifikasyon programları aracılığıyla) ve potansiyel olarak biyogaz 

üretimiyle bağlantılı üçüncü taraf gübre toplama ve işlemeyi teşvik etmek için bir pilot 

uygulama yapılması da dahil olmak üzere sürdürülebilir gübre yönetimi için pilot 

teşvikler/yaklaşımlar ve politika/düzenleyici eylem hakkında bilgi vermek için bilgi 

boşluklarının daraltılması da dahil olmak üzere, gübre yönetimi için yenilikçi yaklaşımların pilot 

uygulamasına ve teşvik edilmesine odaklanacaktır. Alt bileşen, gübre-enerji-biyogübre tesisini 

kurmak için inşaat işleri ve ekipmanın yanı sıra biyogübrenin tarlalara taşınması ve 

uygulanması için ekipman, eğitim ve tanıtımları da finanse edecektir. 

Alt bileşen 3.4: İAT’yi desteklemeye yönelik araştırma ve yenilikler. Alt bileşen 3.2, ticari olarak mevcut 

teknolojilerin doğrulanmasına ve yaygınlaştırılmasına odaklanacak olsa da, bu alt bileşen, kurum içi 

(TAGEM tarafından) iklim/yeşil tarım teknolojilerinin geliştirilmesine, doğrulanmasına ve/veya 

yaygınlaştırılmasına odaklanmaktadır. Bu alt bileşen kapsamındaki faaliyetler, pestisit kullanımının 



 

 

azaltılması, besin yönetiminin (biyogübreler aracılığıyla) geliştirilmesi, enerji ve su verimliliğinin 

artırılması ve iklimle ilgili değerlendirmelerin desteklenmesi de dahil olmak üzere Türk hükümeti 

tarafından yakın zamanda başlatılan Yeşil Anlaşma Planında belirlenen önceliklere uygun olarak İAT 

çevresinde bir araştırma ve yenilik gündeminin uygulanmasını destekleyecektir. Alt bileşen, gübre 

yönetimini geliştirmek ve kimyasal gübre kullanımını azaltmak için biyogübrelerin (özellikle baklagiller 

etrafında) kullanımını artırarak, TAGEM tarafından üretilen enerji tasarrufu sağlayan teknolojiler 

(örneğin güneş enerjili sağım makinası prototipi) etrafında iklimle ilgili diğer yaygınlaştırma 

faaliyetlerini üstlenerek ve mahsullerdeki iklim etkileri hakkında ve kilit öncelikli değer zincirlerinin su 

ve karbon ayak izini azaltma fırsatları (örn. su ihtiyaçlarına dayalı) hakkında farkındalık yaratmak ve 

mahsul planlamasını optimize etmek için iklim değerlendirmeleri yaparak ihracat pazarlarında (biber, 

narenciye, domates) önemli retlerle karşı karşıya kalan Entegre Zararlı Yönetim sistemleri (özellikle 

ihracat ürünleri için) etrafında araştırma, doğrulama ve yaygınlaştırma çabalarını destekleyecektir. Alt 

bileşen aynı zamanda TAGEM'in su kullanımını optimize etmeyi ve kirliliği azaltmayı amaçlayan sulama 

ve drenaj konusundaki araştırma, geliştirme ve yenilik (AR-GE&Y) gündemini de destekleyecektir. Bu, 

İzmir Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin (UTAEM) sulama ve drenaj teknolojisi AR-

GE&Y'si için bir referans merkezi olarak hizmet verecek ve bölgede son teknoloji ekipman ve özel 

sulama sağlayıcıları ve drenaj teknolojisi ile çalışacak şekilde konumlandırılmasıyla güçlendirilecektir.  

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

fonksiyonlarını destekleyecektir. ABDGM bünyesinde bir Proje Koordinasyon Birimi'ne (PKB) ve TRGM, BTGM, 

BUGEM, TAGEM, HAYGEM ve GKGM’ye bağlı Proje Uygulama Birimlerine (PUB'lar), (i) teknik, itibari, İzleme ve 

Değerlendirme (İ&D), Ç&S konuların günlük proje yönetimi için kapasitenin güçlendirilmesi; (ii) gerekli sahaya 

özel Ç&S araçların hazırlanması da dahil olmak üzere Ç&S risk yönetimi; (iii) şikayetin çözülmesi, vatandaş 

katılımı ve iletişim ve (iv) etki değerlendirmeleri, yararlanıcı memnuniyet anketleri ve proje yönetimi ve proje 

çıktıları ve sonuçlarının izlenmesi için entegre bir sistemin geliştirilmesi de dahil olmak üzere proje 

faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmesi için destek verilmesini içerecektir. 

Tablo 1’de, bu İşgücü Yönetimi Prosedürünün (İYP) uygulanacağı alt bileşenlerin tanımlarının bir özeti 

verilmektedir. 

Tablo 1: Proje bileşenlerinin, faaliyetlerin ve lider uygulayıcı kurumların özeti  

Alt bileşen Lider Uygulayıcı 
Kurum 

Faaliyet 

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



 

 

Alt bileşen Lider Uygulayıcı 
Kurum 

Faaliyet 

Alt bileşen 1.1: 
Toprak sağlığını ve arazi kullanım 
planlamasını/yönetimini geliştirmek için bilgi 
boşluklarının daraltılması 

TRGM Arazi ve toprak kaynaklarının belirlenmesi 
 Zemin etütleri, Haritalama ve Sınıflandırma 
 Detaylı toprak haritalarının geliştirilmesi (1:5K) 
 Laboratuvar analizi 
 Toprak izleme alanlarının belirlenmesi 
 Ulusal Toprak Arşiv Tesisinin Kurulması/Güçlendirilmesi 

 
Dijital Ulusal Toprak Profili Veritabanının Geliştirilmesi 
 Ulusal uyumlaştırılmış toprak profili veri tabanının geliştirilmesi 
 Toprak özelliği ve tehdit haritalarının oluşturulması 

 
Sistem ve Hizmet Geliştirme 
 Veri paylaşımı ve kullanımı politikasının geliştirilmesi 
 Toprak-arazi mekansal veri altyapısının (TVA) ve Ulusal Toprak 

ve Arazi Bilgi Sisteminin geliştirilmesi 
 Seçilen göstergeler için ulusal toprak izleme alt sisteminin 

kurulması 
 Dinamik Modelleme/Haritalama Sisteminin Kurulması 

 
Arazilerin iyileştirilmiş sınıflandırması 
 Arazi planlarının/notlarının ve arazi sınıflandırmasının yapılması 
 Mutlak tarım arazilerinin ve tarım dışı arazi kullanımına yönelik 

alternatiflerin belirlenmesi için Karar Destek Sisteminin (KDS) 
oluşturulması 

 
Kapasite geliştirme faaliyetleri 
 Bilinçlendirme kampanyaları 
 Yaygınlaştırma ve eğitim çalışmaları 

Alt bileşen 1.2: 
Sektörel bilgi toplanması ve yönetimine ilişkin 
TOB dijital planı 

BTGM  Tarımsal verilerin zamanında toplanması için kapasitenin 
artırılması 

 Mevcut bilgi sistemlerinin etkinliğinin artırılması 
 Mahsulleri ve verimi izlemek için modelleme yaklaşımlarının 

geliştirilmesi ve test edilmesi 
 Gıda fiyatlarının izlenmesi ve gıda güvenliği değerlendirmeleri 

için üretim tahminleri yapılması 

Bileşen 2: 
Etkin Hastalık Surveylansı ve Kontrolü için Hayvan Sağlığı Kapasitesinin Artırılması 

Alt bileşen 2.1: Hayvan sağlığı enstitülerinin 
kapasitesinin artırılması: 

GKGM  Laboratuvar birimlerinin biyogüvenlik etiketini (BGE) artırmak 
için enstitülerin altyapısının yükseltilmesi 

 Hedef enstitüler için ortak bir laboratuvar bilgi yönetim 
sisteminin kurulması 

 Kapasite geliştirme 

Alt bileşen 2.2: Veteriner tıbbi ürün 
kontrolünün güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi 

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

Bileşen 3: 
Artırılmış Verimlilik, Kaynak Verimliliği ve İklim Dayanıklılığına İlişkin Yatırımlar 

Alt bileşen 3.1: 
Bitkisel değer 
zincirlerinde iklim 
direncinin, 
üretkenliğin ve 
kaynak kullanım 
verimliliğinin 
artırılması 

a) Küçük ölçekli sera 
üretiminin 
modernizasyonu 

BÜGEM  Mevcut geleneksel sera altyapısının iyileştirilmesi 
 Kapasite geliştirme 

b) Sera üretiminin 
verimli bir enerji 
kaynağı (jeotermal 
enerji) etrafında 
kümelenmesine ilişkin 
pilot model 

 Bölge planlaması 
 Jeolojik etütler 
 Temel etkinleştirme yapısı 

o Jeotermal sondaj 
o Enerji nakil hattı ve şebeke yedek güç hattı 
o İçme ve kullanma suyu 
o Temel drenaj bağlantı hattı 

 Farklı yatırım modelleri için fizibilite çalışmaları 



 

 

Alt bileşen Lider Uygulayıcı 
Kurum 

Faaliyet 

Alt bileşen 3.2: 
İlgili ürünlerde İAT 
teknolojilerin / 
uygulamaların 
benimsenmesinin 
teşvik edilmesi 

a) Dijital İAT teknolojiler TRGM 
 

 Tarımsal üretim için uzaktan algılama teknolojilerini bulut 
bilişim ve Nİcihazlarıyla (sensörler, saha istasyonları) entegre 
eden KDS'ler 

 Tarımsal girdileri uygulamak için değişken oranlı teknoloji 
 Saha operasyonlarını optimize etmek için dijital destekli 

yönlendirme sistemleri 
 Hasat kayıpları 
 Kapasite geliştirme 

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

 Güneş enerjisi sistemlerinin kurulması 
 Dijital araçların benimsenmesi 
 Kapasite geliştirme 

Alt bileşen 3.3: 
Türkiye'de 
büyükbaş hayvan 
üretimi 
verimliliğinin ve 
yeşillendirme 
profilinin artırılması 

a) Hassas Hayvancılık 
(HH) programının pilot 
uygulaması 

HAYGEM  HH alımının desteklenmesi 
 HH’nin benimsenmesine ilişkin ilgili hizmetlerin artırılması 
 Kapasite geliştirme 

b) Su kirliliği ve sera gazı 
emisyonları üzerindeki 
büyükbaş hayvan 
üretimi baskılarının 
azaltılması 

TRGM  Bir bilgilendirme ağının kurulması 
 Yenilikçi gelişen teknolojilerin pilot çalışmasının/test 

edilmesinin desteklenmesi 
 Gübre yönetim planlarını/izlemeyi desteklemek için 

profesyonellerin kapasitelerinin geliştirilmesi 
 Sürdürülebilir gübre yönetimi için pilot uygulama 

teşvikleri/yaklaşımları 
 Kapasite geliştirme 

Alt bileşen 3.4: 
İAT’yi desteklemeye yönelik araştırma ve 
yenilikler 

TAGEM  Entegre Zararlı Yönetim sistemleri etrafında araştırma, 
doğrulama ve yaygınlaştırma çalışmaları 

 Biyogübre kullanımının yaygınlaştırılması 
 TAGEM tarafından üretilen enerji tasarrufu sağlayan 

teknolojiler etrafında iklimle ilgili diğer yaygınlaştırma 
faaliyetlerinin yürütülmesi 

 İklim değerlendirmeleri yapılması 
 Su kullanımını optimize etmeyi ve kirliliği azaltmayı amaçlayan 

sulama ve drenaj üzerine AR-GE&Y gündemi. 
 

Bileşen 4: 
Proje Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme 

Bileşen 4: 
Proje Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme 

ABDGM  Teknik, itibari, İzleme ve Değerlendirme (İ&D), Ç&S konularının 
günlük proje yönetimi için kapasitenin artırılması; 

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

 Şikayet giderme, vatandaş katılımı ve iletişim ve 
 Etki değerlendirmeleri, yararlanıcı memnuniyet anketleri ve 

proje yönetimi ve proje çıktılarının ve sonuçlarının izlenmesi 
için entegre bir sistemin geliştirilmesi de dahil olmak üzere 
proje faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmesi. 

 

 



 

 

3. Proje İçin İşgücü Kullanımı Hakkında Genel Bilgiler 
Çevresel ve Sosyal Çerçeve (ÇSÇ) Çalışma ve Çalışma Koşullarının Çevresel ve Sosyal Standardı (ÇSS) 2 işçileri 

dört (4) sınıfa ayırmaktadır:  

 Doğrudan istihdam edilen çalışan, Borçlunun doğrudan sözleşmeli bir iş ilişkisine sahip olduğu ve 

proje çalışanının işi, çalışma koşulları ve kendisine yapılan muamele üzerinde belirli kontrolü olan bir 

çalışandır. Çalışan, Borçlu tarafından istihdam edilir veya işe alınır, ödemesi doğrudan Borçlu 

tarafından yapılır ve Borçlunun günlük talimat ve kontrolüne tabidir. Doğrudan isihdam edilen 

çalışanlara örnek olarak, Borçlunun proje uygulama birimi tarafından tasarım ve denetim, izleme ve 

değerlendirme veya projeyle ilgili topluluk katılımını yürütmek üzere istihdam edilen veya 

görevlendirilen kişiler verilebilir.  

 Sözleşmeli çalışan, üçüncü tarafın proje çalışanının işi, çalışma koşulları ve kendisine yapılan muamele 

üzerinde kontrolünün olduğu, projenin temel işlevleriyle
1
 ilgili işleri yapmak veya hizmetleri sağlamak 

için üçüncü bir tarafça istihdam edilen veya görevlendirilen çalışandır. Bu gibi durumlarda, proje 

çalışanı proje faaliyetleri üzerinde sürekli olarak çalışıyor olsa bile, istihdam ilişkisi üçüncü şahıs ile 

proje çalışanı arasındadır. 

 Birincil tedarikçi çalışanı, birincil tedarikçi
2
 tarafından projeye mal ve malzeme sağlayan, birincil 

tedarikçinin iş, çalışma koşulları ve kendisine yapılan muamele üzerinde kontrolünün olduğu bir birincil 

tedarikçi tarafından istihdam edilen veya görevlendirilen çalışandır. Birincil tedarikçi tanımının bir 

parçası olarak, temel işlevleri için sürekli olarak mal veya malzemelerin doğrudan projeye sağlanması 

şartı vardır. Bu, tedarik zincirinin ikinci, üçüncü ve sonraki seviyelerinin (bazen Kademe 2 ve Kademe 3 

tedarikçileri olarak anılır) ÇSS2 kapsamında olmadığı anlamına gelir. 

 Toplum Hizmeti Çalışanları. Toplum hizmeti vermeleri amacıyla istihdam edilmekte veya işe 

alınmaktadırlar. 

ÇSS2, tam zamanlı, yarı zamanlı, geçici, mevsimlik ve göçmen işçiler dahil olmak üzere proje çalışanları için 

geçerlidir. 

3.1. Proje Çalışanlarının Türü 
Bu projede, toplum hizmeti çalışanlarının proje faaliyetlerinde bulunmaları beklenmemektedir. ÇSS2'deki 

çalışan tanımının Projeye uygulanması şöyle olacaktır: 

 Doğrudan istihdam edilen çalışanlar projede yer alan TOB personeli ve dışarıdan işe alınması halinde 

PKB ve PUB personeli olacaktır. Genel Müdürlük personeli ağırlıklı olarak yatırım, yer seçimi, planlama, 

ihale ve izleme faaliyetlerinde bulunacak ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olacak; PKB ve 

PUB'ler ise bünyelerinde, proje yönetimi, teknik, finansal yönetim, satın alma, çevresel ve sosyal 

uzmanlardan oluşan çok disiplinli özel bir ekip barındıracaklardır. Dışarıdan işe alınan uzmanlar İş 

Kanunu'na  (4657 sayılı) tabi olacaktır.  

 Sözleşmeli çalışanların, müteahhitlerin ve onların taşeronlarının çalışanları olacaktır. Proje 

faaliyetlerinin uygulanması sırasında görev alacaklardır. Bu kişiler aşağıdaki firmaların çalışanlarıdır: 

o Veritabanı ve yazılımla ilgili hizmetler sağlayacak bilişim firmaları 

o zemin etüdü firmaları 

o inşaat firmaları 

o eğitim firmaları 

 Birincil tedarikçi çalışanları, aşağıda sayılan firmalar gibi, sürekli olarak, doğrudan proje mallarını veya 

projenin temel işlevleri için gerekli olan malzemeleri doğrudan sağlayacak olan firmaların çalışanları 

olacaktır:  

o Projenin mikro ölçekli yatırım bileşeni için makine ve/veya donanım sağlayacak üçüncü taraf 

firmalar 

                                                                 
1
 Bir projenin temel işlevleri, projenin onsuz devam edemeyeceği belirli bir Proje faaliyeti için gerekli olan üretim ve/veya 

hizmet süreçlerini oluşturur. 
2
 Birincil tedarikçiler, sürekli olarak, projenin temel işlevleri için gerekli olan mal veya malzemeleri doğrudan projeye 

sağlayan tedarikçilerdir. 



 

 

o bilgisayar, sunucu ve güvenlikle ilgili ekipman sağlayacak firmalar 

o yazılım lisansı veren firmalar 

o toprak laboratuvarları 

3.2. Proje Çalışanlarının Sayısı 
Doğrudan İstihdam Edilen Çalışanlar. Proje faaliyetlerinin uygulanmasına dahil olacak toplam doğrudan 

istihdam edilen çalışan sayısının, işe alınacak PUB ve PKB uzmanları ve atanacak TOB personeli dahil olmak 

üzere yaklaşık 100-150 olduğu tahmin edilmektedir. 

Sözleşmeli Çalışanlar. Zemin etütleri, inşaat işleri, veri tabanı/yazılım hizmetleri ve eğitim kapsamında istihdam 

edilecek sözleşmeli çalışan sayısı henüz bilinmemektedir. Projenin uygulama aşamasında belirlenecektir. 

Birincil Tedarikçi Çalışanları. Projenin birincil tedarikçileri tarafından istihdam edilecek birincil tedarikçi 

çalışanlarının sayısı şu anda bilinmemektedir. Proje uygulaması başladığında bilinecek ve TOB ile birincil 

tedarikçiler arasında yapılacak anlaşma yoluyla belirlenecektir. 

3.3. İşgücü Gereksinimlerinin Süresi 
 Doğrudan istihdam edilen çalışanlar projenin başlangıcından itibaren işe alınacak ve proje süresi boyunca tam 

zamanlı olarak çalışacaklardır. Sözleşmeli çalışanlar, ihale sonucundaki faaliyet esasına göre istihdam 

edilecektir. Her faaliyetin çalışma süresi farklı olacaktır, ancak genellikle tam zamanlı olarak istihdam 

edileceklerdir. 

 



 

 

4. Çalışma Hukuku Hakkında Genel Bilgiler 
Çalışma şartlarını ve koşullarını düzenleyen ana ulusal kanun, işverenlerin ve iş sözleşmesine dayalı olarak 

istihdam edilen işçilerin çalışma koşulları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemeyi 

amaçlayan 4857 sayılı İş Kanunu'dur. Ancak 4 üncü maddede belirtildiği üzere bu Kanun aşağıdaki işleri ve iş 

ilişkilerini kapsamamaktadır; 

a) Deniz ve hava taşımacılığı işleri, 

b) 50'den az (50 dahil) çalışan ile tarım ve ormancılık işlerinin yürütüldüğü işyerleri veya işletmeler, 

c) Aile ekonomisi sınırları içinde tarımla ilgili her türlü inşaat işleri (tarım işletmelerinde yapılan inşaat 

işleri hariç), 

d) Dışarıdan katılım olmaksızın aile fertleri ile 3. dereceye kadar (3. derece dahil) yakınları arasında 

evlerde yapılan işler ve el sanatları, 

e) Ev hizmetleri, 

f) Çırakların yaptığı işler, 

g) Sporcular, 

h) Rehabilite edilen kişiler, 

i) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 2 nci maddesindeki tanıma göre üç kişinin çalıştığı işyerleri, 

Proje, yukarıdaki iş ve iş ilişkilerinden (b) 50’den az (50 dahil) çalışan ile tarım ve ormancılık işlerinin 

yürütüldüğü işyerleri veya işletmeler ve (c) aile ekonomisi sınırları içinde tarımla ilgili her türlü inşaat işlerini 

kapsayabilir; bu nedenle 4857 sayılı İş Kanununun kapsamadığı iş ve iş ilişkilerinde bu İşgücü Yönetim Prosedürü 

uygulanmalıdır. 

4857 Sayılı İş Kanunu ile ilgili düzenlemeler arasındaki boşluklar, ÇSS 2-İşgücü ve Çalışma Koşullarının 

gereklilikleri ve boşlukların kapatılmasına yönelik tedbirler Tablo 2'de verilmiştir. Tablo 2'de ilgili maddelerine 

atıfta bulunulan işgücü açığı analizinde kullanılan mevzuat listesi aşağıda verilmiştir. 

 İş Kanunu  (4857 sayılı). 

o Taşeronluk Yönetmeliği (27.09.2008/27010) 

o Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği (03.03.2004/2539) 

o Savunmasız İşçiler 

 Çocuk ve Genç İşçi Çalıştırma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

(06.04.2004/25425) 

 Kadın Çalışanları Gece Vardiyalarında Çalıştırma Koşulları Hakkında Yönetmelik 

(24.07.2013/28717) 

 Ülke İçi İşe Yerleştirme Hizmetleri Yönetmeliği (25.04.2009/27210) (engellilerin 

çalışma koşulları) 

 Hamile veya Emziren Kadınların Çalışma Koşulları, Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım 

Yurtları Hakkında Yönetmelik (16.08.2013/28737) 

 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu  (6356 sayılı) 

 Türk Ceza Kanunu (5237 sayılı) (zorla çalıştırma hakkında) 

Bu İYP kapsamındaki proje faaliyetleri için asgari istihdam yaşı 18 olduğundan, çocuk işçiliğine ilişkin hükümler 

gözden geçirilmemiştir. Ancak, genel olarak, ÇSS2 gereklilikleri ile çocuk işçiliğine ilişkin ulusal mevzuat arasında 

herhangi bir boşluk yoktur. 

Tablo 2: Fark analizi ve yasal işgücü çerçevesine ilişkin tedbirler 

Konu ÇSS2 Ulusal Politika ve Belirlenen 
Farklar 

Farkların 
Kapatılmasına 
Yönelik Tedbirler 



 

 

Konu ÇSS2 Ulusal Politika ve Belirlenen 
Farklar 

Farkların 
Kapatılmasına 
Yönelik Tedbirler 

İstihdam şartları ve 
koşulları 

Çalışma ilişkisinin 
başlangıcında, Proje 
çalışanlarına, istihdam şart ve 
koşullarına ilişkin açık ve 
anlaşılır bilgi ve belgeler 
sağlanacak ve herhangi bir 
önemli değişiklik olduğunda 
güncellenecektir. (Paragraf 10) 

Süresi bir yıl veya daha uzun olan 
iş sözleşmelerinin yazılı olarak 
yapılması zorunludur (4857 sayılı 
Kanun, 8. Madde). 
 
İşveren, çalışma koşullarındaki ve 
çalışma süresindeki değişiklikleri 
yazılı belgelerle işçiye 
bildirmelidir. (4857 Sayılı Kanun, 
22. Madde) 

Süresi ne olursa olsun 
tüm iş ilişkilerinde 
çalışma şart ve 
koşulları belgelenecek 
ve imzalanacaktır. 

Ücret ve ücretlerin 
ödenmesi 

Proje çalışanlarına düzenli 
olarak ödeme yapılacaktır. 
(Paragraf 11) 
 

İşçilere düzenli olarak ödeme 
yapılacaktır.  (4857 Sayılı Kanun, 
32. Madde) 

Ek tedbire gerek 
yoktur 

Ücret kesintisi 
cezası 

Proje çalışanları, ücret 
ödemelerinden bu tür 
kesintilerin hangi koşullar 
altında yapılacağı konusunda 
bilgilendirilecektir. (Paragraf 
11) 

İşveren, toplu sözleşme veya iş 
sözleşmelerinde belirtilen 
sebepler dışında işçiye ücret 
kesintisi cezası veremez. (4857 
Sayılı Kanun, 38. Madde) 

Ek tedbire gerek 
yoktur 

Haftalık izin Proje çalışanlarına haftalık 
yeterli dinlenme süreleri 
sağlanacaktır. (Paragraf 11) 
 

İşçilere, mesai günlerinde 
çalışmış olmaları kaydıyla, yedi 
günlük süre içinde en az yirmi 
dört saat kesintisiz dinlenme 
hakkı verilir (4857 sayılı Kanun, 
46. Madde). 

Ek tedbire gerek 
yoktur 

Yıllık izin Proje çalışanlarına yıllık izin 
verilecektir. (Paragraf 11) 
 

Deneme süresi de dahil olmak 
üzere işe başladıkları günden 
itibaren en az bir yıl işyerinde 
çalışmış olan çalışanlara yıllık 
ücretli izin verilir. (4857 Sayılı 
Kanun, 53. Madde) 

Ek tedbire gerek 
yoktur 

Hastalık izni Proje çalışanlarına hastalık izni 
verilecektir. (Paragraf 11) 

4857 sayılı Kanun'un 46. ve 55. 
maddelerinde doktor raporu ile 
hastalık ve dinlenme izinlerinin 
çalışılan günlerden sayıldığı 
belirtilmektedir. 

Ek tedbire gerek 
yoktur 

Doğum izni Proje çalışanlarına doğum izni 
verilecektir. (Paragraf 11) 
 

Kadın işçilerin doğumdan sekiz 
hafta önce ve doğumdan sekiz 
hafta sonra olmak üzere toplam 
on altı hafta çalıştırılmaması 
esastır. (4857 Sayılı Kanun, 74. 
Madde) 

Ek tedbire gerek 
yoktur 

Aile izni Proje çalışanlarına aile izni 
verilecektir. (Paragraf 11) 
 

Kadın işçiye talebi üzerine on altı 
haftalık aile izni süresinin 
bitiminden sonra altı aya kadar 
ücretsiz izin verilir. (4857 Sayılı 
Kanun, 74. Madde) 

Ek tedbire gerek 
yoktur 



 

 

Konu ÇSS2 Ulusal Politika ve Belirlenen 
Farklar 

Farkların 
Kapatılmasına 
Yönelik Tedbirler 

İşe son verilmesi Proje çalışanlarına, yazılı olarak 
işten çıkarılma bildirimi ve 
kıdem tazminatı ayrıntıları 
zamanında gönderilecektir. Hak 
kazanılan tüm ücretler, sosyal 
güvenlik yardımları, emeklilik 
katkı payları ve diğer haklar, 
çalışma ilişkisinin sona erdiği 
tarihte veya öncesinde 
doğrudan proje çalışanlarına 
veya uygun olduğu durumlarda 
proje çalışanlarının adına 
ödenecektir. (Paragraf 12) 

İş sözleşmesinin feshedildiği 
işçiye bildirilecektir. (4857 Sayılı 
Kanun, 17. Madde) 
 
Fesih durumunda işveren, 
çalışana üzerinde ödemenin 
yapıldığı gün ve ilgili olduğu 
sürenin, fazla mesailerin, hafta içi 
tatili, hafta sonu tatili ve genel 
tatil ücreti gibi asıl ücrete yapılan 
ilavelerin tutarının ve vergi, 
sigorta primi, avans kesintisi, 
nafaka ve icra kesintisi gibi her 
türlü kesintinin ayrı ayrı 
gösterildiği bir bordro vermek 
zorundadır. (4857 Sayılı Kanun, 
37. Madde) 

Ek tedbire gerek 
yoktur 

Ayrımcılık 
Yapmama ve Fırsat 
Eşitliği 

Proje çalışanlarının istihdamı 
veya kendilerine yapılan 
muamele ile ilgili kararlar, işin 
niteliğinin gereklilikleriyle ilgisi 
olmayan kişisel özelliklere 
dayalı olarak verilmeyecektir 
(Paragraf 13) 

Çalışma ilişkisinde dil, ırk, renk, 
cinsiyet, engellilik, siyasi 
düşünce, felsefi inanç, din, 
mezhep ve benzeri sebeplerle 
ayrımcılık yapılamaz.  (4857 Sayılı 
Kanun, 5. Madde) 

“Yaş”, ayrımcılık 
faktörlerinden biri 
olarak belirtilecektir. 

Taciz, Sindirme 
ve/veya İstismar 

İşgücü yönetimi prosedürleri, 
tacizi, sindirmeyi ve/veya 
istismarı önlemek ve ele almak 
için önlemler belirleyecektir. 
(Paragraf 13) 

Taciz, sindirme ve/veya istismarın 
önlenmesi ve ele alınmasına 
yönelik hüküm yoktur. 

İşveren, cinsel taciz 
konusunda 
farkındalığı artırmak 
için sözleşmelerine 
tacizi önleyici 
tedbirler koymalıdır. 
Bunlar, cinsel tacizin 
tanımını ve türünü 
içermelidir. 



 

 

Konu ÇSS2 Ulusal Politika ve Belirlenen 
Farklar 

Farkların 
Kapatılmasına 
Yönelik Tedbirler 

Savunmasız İşçiler Kadınlar, engelliler, göçmen 
işçiler ve (çalışma çağındaki) 
çocuklar gibi belirli işçi grupları 
da dahil olmak üzere proje 
çalışanlarının 
savunmasızlıklarını ele almak 
için uygun koruma ve destek 
önlemleri alınmalıdır. (Paragraf 
15) 

4857 Sayılı İş Kanunu ve 
yönetmeliklerde hassas gruplar 
için güvenli çalışma ortamlarını 
hedefleyen çeşitli maddeler 
bulunmaktadır; 

 Çocuk ve Genç İşçi Çalıştırma 
Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik 

 Kadın Çalışanları Gece 
Vardiyalarında Çalıştırma 
Koşulları Hakkında 
Yönetmelik 

 Hamile veya Emziren 
Kadınların Çalışma Koşulları, 
Emzirme Odaları ve Çocuk 
Bakım Yurtları Hakkında 
Yönetmelik 

 Ülke İçi İşe Yerleştirme 
Hizmetleri Yönetmeliği 
(engellilerin çalışma koşulları) 

Ek tedbire gerek 
yoktur 

İşçi Örgütleri İşveren, bu tür işçi örgütlerine 
ve toplu iş sözleşmesi veya 
alternatif mekanizmalara 
katılan veya katılmaya çalışan 
proje çalışanlarına karşı 
ayrımcılık veya misilleme 
yapmayacaktır. (Paragraf 16) 

 İşçi alımı, belirli bir sendikaya 
üye olup olmama, belirli bir 
sendikaya devam etme veya 
ayrılma veya herhangi bir 
sendikaya üye olma veya 
olmama şartına bağlanamaz. 

 İşveren, bir sendikaya üye 
olan işçiler ile bir sendikaya 
üye olmayan işçiler veya ayrı 
birliklere üye olan işçiler 
arasında çalışma koşulları 
veya işe son verilmesi 
bakımından herhangi bir 
ayrım yapamaz. 

 İşçiler, sendika üyesi olup 
olmadıkları, mesai saatleri 
dışında veya işverenin izni ile 
işçi örgütlerinin faaliyetlerine 
katılmaları veya sendikal 
faaliyetlerde bulunmaları 
nedeniyle işten çıkarılamaz 
veya farklı muameleye tabi 
tutulamaz. 

(6356 Sayılı Kanun, 25. Madde) 

Ek tedbire gerek 
yoktur 



 

 

Konu ÇSS2 Ulusal Politika ve Belirlenen 
Farklar 

Farkların 
Kapatılmasına 
Yönelik Tedbirler 

Zorla Çalıştırma Zorla veya ceza tehdidi altında 
bir kişiden zorla yaptırılan ve 
gönüllü olarak yapılmayan 
herhangi bir iş veya hizmetten 
oluşan zorla çalıştırma, proje ile 
bağlantılı olarak 
kullanılmayacaktır. (Paragraf 
20) 

Türkiye, Zorla Çalıştırmaya İlişkin 
29 Sayılı ILO Sözleşmesini ve 
Zorla Çalıştırmanın Kaldırılmasına 
İlişkin 105 
Sayılı ILO Sözleşmesini 
onaylamıştır. 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanunu'nun 80. Maddesi 
“İnsan ticareti” ve zorla 
çalıştırmanın yasak olduğunu 
açıkça belirtmektedir. 
Yabancıların vize, oturma izni, 
uluslararası koruma, geçici 
koruma ile ilgili tüm sorularına 
cevap bulabilecekleri YİMER 
(Yabancılar İletişim Merkezi), 
ayrıca insan ticareti 
mağdurlarının tespiti için bir 
ihbar ve yardım hattı işlevi de 
görmektedir. 

Projede gizli zorla 
çalıştırmayı önlemek 
için Borçlu, sahada 
düzenli denetimler 
yapmalı ve yabancı 
uyruklular da dahil 
olmak üzere hassas 
işçileri yakından 
izlemelidir. 

 

1.1. Farkların Kapatılmasına Yönelik Tedbirlerin Özeti 
4857 sayılı İş Kanunu hükümleri ve ilgili yönetmelikleri ile aşağıda özetlenen ÇSS 2-İşgücü ve Çalışma Koşulları 

gerekleri arasında sadece birkaç fark tespit edilmiştir. Ancak, Kanun ve ilgili düzenlemelerin zayıf bir şekilde 

uygulanması ve izlenmesi, yakın izlemeyi gerektirmektedir. Farklar ve farkları kapatmaya yönelik tedbirler 

şunlardır; 

 Kanun, bir yıl veya daha uzun süreli iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılmasını şart koşmaktadır. Ancak, 

proje kapsamında, süresi ne olursa olsun tüm iş ilişkilerinin çalışma şart ve koşulları, aşağıdaki 

durumlar dikkate alınarak 4857 sayılı İş Kanunu'nun 8 inci maddesine göre işe başlamadan önce 

belgelendirilecek ve imzalanacaktır; 

o Eğer işçi okuma yazma bilmiyorsa, çalışma şart ve koşulları sözlü olarak açıklanacak ve yapılan 

toplantıların kayıtları veya işçi ilan panosuna asılan duyurular ile muhafaza edilecektir. 

o İşçi, yasal belgelerin yanı sıra Türkçe bilgisinin yasal belgeleri anlamak için yeterli olmadığını 

belirtirse, talep ettiği dilde tercümesi sağlanacaktır. 

 4857 sayılı İş Kanunu'nun “Eşit Muamele İlkesi” başlıklı 5. maddesine göre, iş ilişkisinde dil, ırk, renk, 

cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlere dayalı ayrımcılık 

yapılmamasına rağmen, ayrımcılık faktörlerinden biri olarak “yaş” belirtilmemiştir. Bu nedenle, bu İYP 

kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu'nun 5. Maddesinde belirtilen diğer faktörlerin yanı sıra yaşa göre 

herhangi bir ayrım yapılmamalıdır. 

 4857 sayılı İş Kanunu'na göre cinsel taciz, iş sözleşmesinin feshedilme sebeplerinden biri olmasına 

rağmen, mevzuatta herhangi bir önleyici tedbir bulunmamaktadır. İşveren, cinsel taciz konusunda 

farkındalığı artırmak için sözleşmelerine tacizi önleyici tedbirler koymalıdır. 

 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 80. Maddesi “İnsan ticareti” ve zorla çalıştırmanın yasak olduğunu 

açıkça belirtmektedir. Yabancıların vize, oturma izni, uluslararası koruma, geçici koruma ile ilgili tüm 

sorularına cevap bulabilecekleri YİMER (Yabancılar İletişim Merkezi), ayrıca insan ticareti mağdurlarının 

tespiti için bir ihbar ve yardım hattı işlevi de görmektedir. 

Projede gizli zorla çalıştırmayı önlemek için Borçlu, sahada düzenli denetimler yapmalı ve yabancı 

uyruklular da dahil olmak üzere hassas işçileri yakından izlemelidir. 

 



 

 

5. Çalışma Hukuku Hakkında Genel Bilgiler: İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 
Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği şart ve koşullarını düzenleyen ana ulusal kanun, işyerlerinde iş sağlığı ve 

güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, 

yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemeyi amaçlayan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu'dur. Proje kapsamında değerlendirilebilecek diğer yönetmelikler (bunlarla sınırlı değildir); 

 İş yerlerinde Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımına İlişkin Yönetmelik 

 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 

 İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili yönetmelikler arasındaki boşluklar, ÇSS 2-İşgücü ve Çalışma 

Koşullarının gerekleri ve boşlukları kapatmak için alınması gereken tedbirlerTablo 3 ’te verilmiştir.  

Tablo 3: Boşluk analizi ve İSG yasal çerçevesine ilişkin tedbirler 

Konu ÇSS2 Ulusal Politika ve Belirlenen Boşluklar Boşluğun 
Kapatılmas
ına Yönelik 
Tedbirler 

Olası tehlikelerin 
belirlenmesi 

Risk kaynaklarını ortadan kaldırmak 
veya proje çalışanlarının maruziyetini 
en aza indirmek için olası tehlikeler 
belirlenmelidir (Paragraf 25) 

İş sağlığı ve güvenliği açısından risk 
değerlendirmesi yapılmalıdır. (6331 
Sayılı Kanun, 10. Madde) 

Ek tedbire 
gerek 
yoktur 

Önleyici ve 
koruyucu 
önlemlerin 
alınması 

Projenin İSG önlemlerine uygun 
koruyucu önlemler dahil edilmeli ve 
işçiye ücretsiz olarak yeterli KKE 
verilmelidir. (Paragraf 25) 

Risk değerlendirmesi sonucuna göre iş 
sağlığı ve güvenliği önlemleri ve 
kullanılması gereken koruyucu 
ekipman belirlenir. (6331 Sayılı Kanun, 
10. Madde) 
 
KKE işçiye ücretsiz olarak verilir. 
(“İşyerlerinde Kişisel Koruyucu 
Ekipman Kullanımına İlişkin 
Yönetmelik”, 6. Madde) 

Ek tedbire 
gerek 
yoktur 

İşçilerin eğitimi İşçiler, işe alınmalarının veya göreve 
başlamalarının başlangıcında ve 
sonrasında düzenli olarak ve işyerinde 
değişiklik yapıldığında, eğitim kayıtları 
dosyada tutularak İSG eğitimi 
almalıdır. (Paragraf 25) 

Çalışanlar işe başlamadan önce, 
işyerinde veya işte değişiklik olması 
durumunda, iş ekipmanının değişmesi 
veya yeni teknolojinin uygulanması 
durumunda iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimi alırlar. Eğitimler değişen ve 
ortaya çıkan risklere göre yenilenir, 
gerektiğinde ve düzenli aralıklarla 
tekrarlanır. (6331 Sayılı Kanun, 17. 
Madde) 
 
Bu eğitimler katılım kaydı ile kayıt 
altına alınır. (Çalışanların İş Sağlığı ve 
Güvenliği Eğitiminin Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik, 5. Madde) 

Ek tedbire 
gerek 
yoktur 

Meslekle ilgili 
sağlık 
sorunlarının 
belgelenmesi 

İş kazaları, hastalıklar ve olaylar 
belgelenecek ve raporlanacaktır. 
(Paragraf 25) 

Tüm iş kazaları ve meslek hastalıkları 
kayıt altına alınır, raporlanır ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu'na sunulur. (6331 
Sayılı Kanun, 14. Madde) 

Ek tedbire 
gerek 
yoktur 



 

 

Konu ÇSS2 Ulusal Politika ve Belirlenen Boşluklar Boşluğun 
Kapatılmas
ına Yönelik 
Tedbirler 

Acil durumlar Acil durum önleme ve hazırlık ve acil 
durumlara müdahale düzenlemeleri 
tasarlanacak ve uygulanacaktır. 
(Paragraf 25) 

Çalışanları acil durumların olumsuz 
etkilerinden korumak için gerekli 
ölçüm ve değerlendirmeler yapılır ve 
acil durum planları hazırlanır. Acil 
durumlarla ilgili olarak, bu konularda 
uygun donanıma ve eğitime sahip 
yeterli sayıda kişi görevlendirilerek 
eğitim ve uygulamalar yapılır ve 
ekiplerin her zaman hazır 
bulundurulması sağlanır. İlk yardım, 
acil tıbbi müdahale, kurtarma ve 
yangınla mücadele konularında iş yeri 
dışındaki kuruluşlarla iletişim 
kurulması için gerekli düzenlemeler 
yapılır. (6331 Sayılı Kanun, 11. Madde) 

Ek tedbire 
gerek 
yoktur 

Çözüm yolları Mesleki yaralanmalar, ölümler, 
sakatlıklar ve hastalıklar gibi olumsuz 
etkilere yönelik çözüm yolları 
tasarlanacak ve uygulanacaktır. 
(Paragraf 25) 

???? Article 14’ün buna işaret 
ettiğinden emin olamadım. 

 

Proje çalışanları 
ile istişare 

Tüm taraflar, İSG gerekliliklerinin 
uygulanmasına yönelik anlayış ve 
yöntemlerin teşvik edilmesinde aktif 
olarak işbirliği yapacak ve proje 
çalışanları ile istişare edecektir. 
(Paragraf 26) 

Çalışanlar arasından seçimle veya 
seçimle belirlenemediği durumlarda 
atama ile çalışan temsilcisi atanır. 
(6331 Sayılı Kanun, 20. Madde) 
 
İş sağlığı ve güvenliği kurulunda çalışan 
temsilcileri görev alır. (İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kurulları Hakkında 
Yönetmelik, 6. Madde) 

Ek tedbire 
gerek 
yoktur 

İşten kaçınma 
hakkı 

İşçiler, güvenli veya sağlıklı olmadığına 
inandıkları çalışma durumlarını 
bildirecek ve yaşamları veya sağlıkları 
için yakın ve ciddi bir tehlike 
oluşturduğuna inanmak için makul 
gerekçeleri olan bir çalışma 
durumundan uzak duracaklardır. Bu 
tür durumlardan uzak duran proje 
çalışanlarının, durumu düzeltmek için 
gerekli düzeltici önlemler alınana 
kadar işe dönmeleri gerekmeyecektir. 
Proje çalışanları, bu tür bir bildirim 
veya görevden alma nedeniyle 
misilleme yapmayacak veya 
misillemeye veya olumsuz eyleme 
maruz kalmayacaktır. (Paragraf 27) 

Ciddi ve yakın bir tehlike ile karşı 
karşıya kalan çalışanlar, kurullara, 
kurulu olmayan işyerlerinde ise 
işverene başvurarak durumun tespitini 
ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar 
verilmesini talep edebilirler. Kurul veya 
işveren, işçinin talebi doğrultusunda 
karar verirse, gerekli tedbirler alınana 
kadar işçi çalışmaktan kaçınabilir. Ciddi 
ve yakın tehlikenin kaçınılmaz olduğu 
durumlarda, çalışanlar birinci 
cümledeki prosedüre uymak zorunda 
kalmadan işyerinden veya tehlikeli 
bölgeden ayrılır ve belirlenen güvenli 
yere gider. Bu eylemler nedeniyle 
çalışanların hakları kısıtlanamaz. (6331 
Sayılı Kanun, 13. Madde) 

Ek tedbire 
gerek 
yoktur 



 

 

Konu ÇSS2 Ulusal Politika ve Belirlenen Boşluklar Boşluğun 
Kapatılmas
ına Yönelik 
Tedbirler 

Tesisler Proje çalışanlarına, kantinlere, hijyen 
tesislerine ve uygun dinlenme 
alanlarına erişim de dahil olmak üzere, 
çalışmalarının koşullarına uygun 
tesisler sağlanacaktır. (Paragraf 28) 

Ondan fazla çalışanı olan işyerlerinde 
dinlenme yeri, soyunma kabini, bay ve 
bayanlar için ayrı tuvalet bulunacaktır. 
(Ek 1 İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı 
Yönetmeliği) 
 
Proje çalışanlarına, çalışma koşullarına 
uygun tesisler, hijyen tesisleri ve 
dinlenme için uygun alanlar 
sağlanacaktır. (Ek 1, İnşaat İşlerinde İş 
Sağlığı ve Güvenliği Hakkında 
Yönetmelik) 

Ek tedbire 
gerek 
yoktur 

 Proje çalışanlarının birden fazla tarafça 
istihdam edildiği veya görevlendirildiği 
ve tek bir yerde birlikte çalıştığı 
durumlarda, işçileri istihdam eden 
veya işe alan taraflar, her bir tarafın 
kendi çalışanlarının sağlık ve 
güvenliğine ilişkin sorumluluğuna halel 
getirmeksizin, İSG gerekliliklerinin 
uygulanmasında işbirliği yapacaktır. 
(Paragraf 29) 

Aynı çalışma alanında birden fazla 
işverenin bulunması ve bu 
işverenlerden birden fazla kurulun 
oluşturulması durumunda, işverenler 
birbirlerinin çalışmalarını 
etkileyebilecek kurul kararları 
hakkında diğer işverenleri bilgilendirir. 
(6331 Sayılı Kanun, 22. Madde) 
 
Birden fazla işveren aynı işyerini 
paylaşıyorsa, işverenler, iş hijyeni ve iş 
sağlığı ve güvenliği önlemlerinin 
uygulanmasında işbirliği yapar, yapılan 
işin yapısını dikkate alarak mesleki 
risklerin önlenmesi ve bunlardan 
korunmayı koordineli olarak yürütür, 
bu riskler hakkında birbirlerini ve 
çalışan temsilcilerini bilgilendirir. (6331 
Sayılı Kanun, 23. Madde) 

 

Düzenli inceleme İş sağlığı ve güvenliği performansının 
ve çalışma ortamının düzenli olarak 
gözden geçirilmesi için bir sistem 
oluşturulacak ve güvenlik ve sağlık 
tehlikelerinin ve risklerinin 
tanımlanmasını, belirlenen tehlike ve 
risklere yanıt vermek için etkili 
yöntemlerin uygulanmasını, eyleme 
geçmek için önceliklerin belirlenmesini 
ve sonuçların değerlendirilmesini 
içerecektir. (Paragraf 30) 

Risk değerlendirmesi, tehlike sınıfına 
göre veya çalışma ortamında değişiklik, 
iş kazası, meslek hastalığı veya ramak 
kala vb. durumlarda farklı zamanlarda 
yenilenir (İş Sağlığı ve Güvenliği Risk 
Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik, 
12. Madde) 

Ek tedbire 
gerek 
yoktur 

 

5.1.  Boşluğun Kapatılmasına Yönelik Tedbirlerin Özeti 
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri ve ilgili yönetmelikler ile ESS 2-İşgücü ve Çalışma Koşulları 

gereklilikleri arasında herhangi bir boşluk tespit edilmemiştir. Bu nedenle, bu İYP, proje uygulaması boyunca 

dikkate alınması gereken tüm önlem ve hükümlerin uygulanmasını sağlamak için hazırlanmıştır.  

 



 

 

6. Kilit Potansiyel İşgücü Risklerinin Değerlendirilmesi 

6.1. Proje faaliyetleri 
Projenin uygulanması sırasında çeşitli yerlerde çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetler ve yerleri 

Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’te verilmiştir. 

Tablo 4: Proje faaliyetleri ve yerleri  

Alt bileşen Faaliyet Yeri 

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

Alt bileşen 1.1: 
Toprak sağlığını ve arazi kullanım 
planlamasını/yönetimini geliştirmek için 
bilgi boşluklarının daraltılması 

Arazi ve toprak kaynaklarının belirlenmesi 
 Zemin etütleri, Haritalama ve Sınıflandırma 
 Detaylı toprak haritalarının geliştirilmesi (1:5K) 
 Laboratuvar analizi 
 Toprak izleme alanlarının belirlenmesi 
 Ulusal Toprak Arşivi Tesisinin Kurulması/Güçlendirilmesi 

 
Dijital Ulusal Toprak Profili Veritabanının Geliştirilmesi 
 Ulusal uyumlaştırılmış toprak profili veri tabanının geliştirilmesi 
 Toprak özelliği ve tehdit haritalarının oluşturulması 

 
Sistem ve Hizmet Geliştirme 
 Veri paylaşımı ve kullanımı politikasının geliştirilmesi 
 Toprak-arazi mekansal veri altyapısının (MVA) ve Ulusal Toprak ve 

Arazi Bilgi Sisteminin geliştirilmesi 
 Seçilen göstergeler için ulusal toprak izleme alt sisteminin kurulması 
 Dinamik Modelleme/Haritalama Sisteminin Kurulması 

 
Arazilerin iyileştirilmiş sınıflandırması 
 Arazi planlarının/notlarının ve arazi sınıflandırmasının yapılması 
 Mutlak tarım arazilerinin ve tarım dışı arazi kullanımına yönelik 

alternatiflerin belirlenmesi için Karar Destek Sisteminin (KDS) 
oluşturulması 

 
Kapasite geliştirme faaliyetleri 
 Bilinçlendirme kampanyaları 
 Yaygınlaştırma ve eğitim çalışmaları 

Ülke genelinde 

Alt bileşen 1.2: 
Sektörel bilgi toplanması ve yönetimine 
ilişkin TOB dijital planı 

 Tarımsal verilerin zamanında toplanması için kapasitenin artırılması 
 mevcut bilgi sistemlerinin etkinliğinin artırılması 
 mahsulleri ve verimi izlemek için modelleme yaklaşımlarının 

geliştirilmesi ve test edilmesi 
 gıda fiyatlarının izlenmesi ve gıda güvenliği değerlendirmeleri için 

üretim tahminleri yapılması 

Uygulanamaz 

Bileşen 2: 
Etkin Hastalık Gözetimi ve Kontrolü için Hayvan Sağlığı Kapasitesinin Artırılması 

Alt bileşen 2.1: Hayvan sağlığı 
enstitülerinin kapasitesinin artırılması 

 Laboratuvar birimlerinin biyogüvenlik etiketini (BGE) artırmak için 
enstitülerin altyapısının güçlendirilmesi 

 Hedef enstitüler için ortak bir laboratuvar bilgi yönetim sisteminin 
kurulması 

 Kapasite geliştirme 

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

Alt bileşen 2.2: Veteriner tıbbi ürün 
kontrolünün güçlendirilmesi ve 
iyileştirilmesi 

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

Bilinmiyor 

Bileşen 3: 
Artırılmış Verimlilik, Kaynak Verimliliği ve İklim Dayanıklılığına İlişkin Yatırımlar 

 



 

 

Alt bileşen Faaliyet Yeri 

Alt bileşen 3.1: 
Bitkisel değer 
zincirlerinde iklim 
direncinin, 
üretkenliğin ve 
kaynak kullanım 
verimliliğinin 
artırılması 

a) Küçük ölçekli 
sera üretiminin 
modernizasyonu 

 Mevcut geleneksel sera altyapısının iyileştirilmesi 
 Kapasite geliştirme 

Adana, Antalya, 
Aydın ve 
belirlenecek diğer 
alt bölgeler 

b) Sera üretiminin 
verimli bir enerji 
kaynağı (jeotermal 
enerji) etrafında 
kümelenmesine 
ilişkin pilot model 

 Bölge planlaması 
 Jeolojik etütler 
 Temel etkinleştirme yapısı 

o Jeotermal sondaj 
o Enerji nakil hattı ve şebeke yedek güç hattı 
o İçme ve kullanma suyu 
o Temel drenaj bağlantı hattı 

 Farklı yatırım modelleri için fizibilite çalışmaları 

14 saha arasından 
seçilecek en az bir 
saha 

Alt bileşen 3.2: 
İlgili ürünlerde MEG 
teknolojilerin / 
uygulamaların 
benimsenmesinin 
teşvik edilmesi 

a) Dijital MEG 
teknolojiler 

 Tarımsal üretim için uzaktan algılama teknolojilerini bulut bilişim ve 
IoT cihazlarıyla (sensörler, saha istasyonları) entegre eden KSS'ler 

 Tarımsal girdileri uygulamak için değişken oranlı teknoloji 
 Saha operasyonlarını optimize etmek için dijital destekli 

yönlendirme sistemleri 
 Hasat kayıpları 
 Kapasite geliştirme 

Ülke genelinde 

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

 Güneş enerjisi sistemlerinin kurulması 
 Dijital araçların benimsenmesi 
 Kapasite geliştirme 

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

Alt bileşen 3.3: 
Türkiye'de 
büyükbaş hayvan 
üretimi 
verimliliğinin ve 
yeşillendirme 
profilinin artırılması 

a) Hassas 
Hayvancılık (HH) 
programının pilot 
uygulaması 

 HH alımının desteklenmesi 
 HH’nin benimsenmesine ilişkin ilgili hizmetlerin artırılması 
 Kapasite geliştirme 

Ülke genelinde 

b) Su kirliliği ve sera 
gazı emisyonları 
üzerindeki 
büyükbaş hayvan 
üretimi baskılarının 
azaltılması 

 Bir bilgilendirme ağının kurulması 
 Yenilikçi gelişen teknolojilerin pilot çalışmasının/test edilmesinin 

desteklenmesi 
 Gübre yönetim planlarını/izlemeyi desteklemek için 

profesyonellerin kapasitelerinin geliştirilmesi 
 Sürdürülebilir gübre yönetimi için pilot uygulama 

teşvikleri/yaklaşımları 
 Kapasite geliştirme 

Küçük Menderes alt 
havzası 

Alt bileşen 3.4: 
MEG'yi desteklemeye yönelik araştırma 
ve yenilikler 

 Entegre Zararlı Yönetim sistemleri etrafında araştırma, doğrulama 
ve yaygınlaştırma çalışmaları 

 Biyogübre kullanımının yaygınlaştırılması 
 TAGEM tarafından üretilen enerji tasarrufu sağlayan teknolojiler 

etrafında iklimle ilgili diğer yaygınlaştırma faaliyetlerinin 
yürütülmesi 

 İklim değerlendirmeleri yapılması 
 Su kullanımını optimize etmeyi ve kirliliği azaltmayı amaçlayan 

sulama ve drenaj üzerine AR-GE&Y gündemi. 

Yok 
(İzmir?) 

Bileşen 4: 
Proje Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme 

Bileşen 4: 
Proje Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme 

 Teknik, güvene dayalı, İzleme ve Değerlendirme (İ&D), Ç&S 
konularının günlük proje yönetimi için kapasitenin artırılması; 

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

 şikayet giderme, vatandaş katılımı ve iletişim ve 
 Etki değerlendirmeleri, yararlanıcı memnuniyet anketleri ve proje 

yönetimi ve proje çıktılarının ve sonuçlarının izlenmesi için entegre 
bir sistemin geliştirilmesi de dahil olmak üzere proje faaliyetlerinin 
izleme ve değerlendirmesi. 

Uygulanamaz 

 



 

 

6.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Riskleri 
İş sağlığı ve güvenliği (İSG) riskleri, yapılacak işin niteliğine bağlı olarak düşükten yükseğe doğru değişecektir. İSG 

riskleri ile ilişkili temel işgücü riskleri aşağıda listelenmiştir: 

 İnşaat/işletmeden çıkarma aşamalarındaki İSG riskleri: 

o Kazalar ve Yaralanmalar 

 Aşırı efor (Aşırı eforun yanı sıra tekrarlayan hareketler ve kullanımdan kaynaklanan 

ergonomik yaralanmaları içerir) 

 Kaymalar ve Düşmeler 

 Yüksek yerlerden düşmeler 

 İnşaat sırasında kullanılan aletlerden kaynaklanan kazalar 

 Şantiyedeki araçların neden olduğu kazalar 

 Yolda çalışma sırasında meydana gelen trafik kazaları 

o Toza maruz kalma 

o Gürültüye maruz kalma 

o Kapalı alanlardan ve kazılardan kaynaklanan kazalar (silolar, tekneler, bunkerler, elektrik 

panoları, tanklar, drenajlar, borular ve erişim şaftları gibi giriş veya çıkışın zor olduğu yerler) 

o Diğer tehlikeler (kimyasallara, tehlikeli veya yanıcı maddelere ve sıvı, katı veya gaz atıklara 

maruz kalmaktan kaynaklanan yaralanmalar) 

o Acil durumlar (yangın, kimyasal dökülme vb.) 

 Uygulama aşamalarındaki İSG riskleri 

o Bileşen 2: Etkin Hastalık Gözetimi ve Kontrolü için Hayvan Sağlığı Kapasitesinin Artırılması 

 Buhar veya sıcak yüzeyler ve ısı çıkışı ile doğrudan temas nedeniyle oluşan yanıklar 

 Kimyasallara maruz kalma ve soluma 

 Yangın ve Patlamalar 

 Patojenlere maruz kalma 

 Radyolojik mddelere maruz kalma 

 Kamu hizmetleri tarafından üretilen yüksek düzeyde gürültüye maruz kalma 

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

 Fiziksel tehlikeler 

 (i) kaymalar, takılmalar ve düşmeler, (ii) ergonomi tehlikeleri, (iii) keskin ve 

hareketli nesneler ve (iv) gürültüye, titreşime ve aşırı veya olumsuz hava 

koşullarına aşırı maruz kalma dahil olmak üzere operasyonel tehlikeler ve 

işyeri tehlikeleri. 

 İşçi taşımacılığı da dahil olmak üzere çiftlikte makine ve araç kullanımından 

kaynaklanan kazalar. 

 Kapalı ve kısıtlı alana giriş 

 Organik toza maruz kalma 

 Yanıcı toz nedeniyle yangın ve patlama riski  

 Zehirli hayvanlarla temastan kaynaklanan biyolojik tehlikeler 

 Pestisitler ve herbisitler dahil olmak üzere tehlikeli ürünlere maruz kalmadan 

kaynaklanan kimyasal tehlikeler 

o Alt Bileşen 3.1b Sera üretiminin verimli bir enerji kaynağı (jeotermal enerji) etrafında 

kümelenmesine ilişkin pilot model için: 

 Jeotermal sondaj 

 Başta hidrojen sülfür olmak üzere jeotermal gazlara maruz kalma  

 Kapalı alanlardan kaynaklanan kazalar 

 Buhara maruz kalma veya sıcak yüzeylerle doğrudan temas ve ayrıca 

patlama kazalarından kaynaklanan yanıklar 

 Kuyu delme, buhar püskürtme, havalandırma, pompalama tesisleri, 

türbinler ve geçici boru temizleme faaliyetleri nedeniyle oluşan yüksek 

düzeyde gürültüye maruz kalma 



 

 

 Enerji nakil hattı ve şebeke yedek güç hattı 

 Elektrik yüklü güç hatları 

 Direklerde ve yapılarda yüksekte çalışma 

 Elektriğe ve Manyetik Alanlara Maruz Kalma 

 Kimyasallara maruz kalma (pestisitler, PB'ler). 

 Toplum Sağlığı ve Güvenliği 

o Alt Bileşen 3.3b Su kirliliği ve sera gazı emisyonları üzerindeki büyükbaş hayvan üretimi 

baskılarının azaltılması için: 

 Fiziksel tehlikelere maruz kalma 

 Kimyasal tehlikelere maruz kalma 

 Biyolojik maddelere maruz kalma 

 Kapalı alanlar 

Genel olarak, fazla mesai saatleri Türkiye'de inşaat sektöründe potansiyel bir işgücü riskidir. Projenin sınırlı 

zaman periyodu ve inşaat işlerinin mevsimsel kısıtlamaları nedeniyle, sözleşmeli işçilerin İş Kanunu ile 

belirlenen yıllık limitin üzerinde fazla mesai yapmaları olası bir risktir. 

Alt projelerde, işgücünün çoğunluğu yerel olarak işe alınacağından işgücü akışı riskleri olması 

beklenmemektedir. İşgücünün çoğunluğu Türk olacaktır. Ancak, proje uygulaması sırasında başka işgücü riskleri 

ortaya çıkarsa, PUB daha fazla etkiyi önlemek için prosedürler geliştirecektir. 

6.3. COVID-19 
Alt projelerin uygulanması sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma 

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

20.03.2020 tarih ve 2020/9 sayılı Genelge uygulanacaktır. 

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

azaltma önlemlerinin geliştirilmesi için Projenin uygulanması boyunca ayrıntılı risk tanımlaması yapılacaktır. 

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

hakkında bilgilendirecektir. COVID-19 kapsamında şantiyelerde alınacak önlemlerin amacı, vakaların oluşmasını 

engellemek; vakalar meydana gelse dahi salgınların gelişmesini önlemektir. Proje uygulaması sırasında COVID-

19 riski, yüksek olarak değerlendirilebilir. 

6.4. Cinsel Taciz, Suistimal ve Cinsiyete Dayalı Şiddet 
Ulusal mevzuat kapsamında suistimal ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet yasaktır ve bu konularda yasal 

yaptırımlar bulunmaktadır. Büyük ölçüde yerel olarak işe alınacak bir çalışma yüzeyine dayanarak, önemli 

ölçüde işgücü akışı öngörülmemektedir ve cinsel sömürü ve istismar/cinsel taciz (CSS/CT) riski düşük olarak 

değerlendirilmektedir. Uygulama süresi boyunca, yükleniciler ve işçilerden bu İYP'nin Ek 4’ünde yer alan 

Davranış Kurallarına ve aşağıdaki ilkelere uymaları istenecektir. 

Tüm proje aşamalarında aşağıdaki ilkeler benimsenecek ve uygulanacaktır. Bu ilkeler şunlardır: 

 İlke 1: Kurumlar arasında bir saygı kültürü ve yüksek etik davranış standartları teşvik edilmelidir. 

 İlke 2: Cinsel taciz, suistimal, sömürü ve diğer uygunsuz davranış biçimlerini önlemeye yönelik 

standartlar oluşturulmalı ve sürdürülmelidir. 

 İlke 3: Cinsel taciz, suistimal ve sömürüden etkilenenlere, olayları ve endişeleri bildirmek için ileri adım 

atmaları için, kendilerine saygılı ve tutarlı bir şekilde davranılacağını garanti ederek güvenli ve güvenilir 

bir ortam sağlanmalıdır. 

 İlke 4: Etkilenenler, ihbarda bulunanlar ve/veya tanıklar için kurumlarında koruma sağlanmalı ve her 

türlü misillemeye karşı uygun önlemler alınmalıdır. 

 İlke 5: Olayların ve iddiaların ortaya çıkması durumunda nasıl ele alınacağını irdeleyen sağlam politika 

çerçeveleri ve net kurumsal mekanizmalar sağlanmalıdır. 

 İlke 6: Tüm personelin uluslararası memurlar olarak kendilerinden beklenen davranış standartlarını ve 

gerekliliklerini anlamaları için etkili eğitim programları sağlanmalıdır. 



 

 

 İlke 7: Müşteriler cinsel taciz, suistimal ve sömürüyü ele alan politika ve mekanizmalar geliştirip 

uygulamaları konusunda desteklenmelidir. 

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

 

 



 

 

7. Sorumlu Personel 
Yönetim ve koordinasyon da dahil olmak üzere projenin uygulanmasına ilişkin genel sorumluluk, Uygulama 

Birimleri aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'na (TOB) ait olacaktır. Bunlar; Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

(TRGM) (Alt Bileşen 1.1., 3.2 ve 3.3b), DGIT (Alt Bileşen 1.2), Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM)  (Alt 

Bileşen 3.1), Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) (Alt Bileşen 3.3a), Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

(GKGM) (Bileşen 2), Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) (Alt Bileşen 3.4) ve AB ve 

Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’dür (ABDGM) (Bileşen 4).  Proje uygulama yapısı Şekil 1'de verilmiştir. 

Projenin genel kurumsal düzenlemesi Şekil 1’de belirtilmiştir. 

Şekil 1: Kurumsal Düzenleme 
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İK: İrtibat Kişisi 

 

Proje kapsamındaki uygulama yapıları ve bunların genel sorumlulukları şunlardır: 

 Proje Yönlendirme Komitesi (PYK), daha üst düzeyde etkili koordinasyon sağlayacak ve stratejik 

tavsiyelerde bulunacaktır. PYK’ye, ilgili Genel Müdürlüklerin (TRGM, BUGEM, HAYGEM, GKGM, 

TAGEM, DGIT ve ABDGM) Genel Müdür Yardımcıları da dahil olmak üzere alt bileşenlerin 

uygulanmasına öncülük eden Genel Müdürlüklerin (GM'ler) üst düzey görevlilerinin yanı sıra 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) temsilcileri 

katılacaktır. 

 Proje Koordinasyon Birimi (PKB), genel proje koordinasyonundan sorumlu olacaktır. PKB'nin yeri AB 

ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde (ABDGM) olacaktır. PKB'nin faaliyetleri sorumlu Bakan Yardımcısı 

tarafından denetlenecektir. 

 Proje Uygulama Birimleri (PUB'ler), belirli alt bileşenlerden mesul her bir sorumlu GM altında 

kurulacaktır; Alt bileşenler 1.1., 3.2 ve 3.3b için TRGM, alt bileşen 1.2 için DGIT, bileşen 2 için GKGM, 

alt bileşen 3.1 için BÜGEM, alt bileşen 3.3a için HAYGEM ve alt bileşen 3.4 için TAGEM. Proje alt 

bileşenlerinin uygulanmasından ilgili Genel Müdürlüğe bağlı birden fazla Daire Başkanlığı sorumluysa, 

her Daire Başkanlığından odak noktaları atanacak (Şekil 1), bu odak noktaları doğrudan Genel Müdür 

Yardımcısına rapor verecek ve PUB koordinatörü ile yakın bir şekilde uygulamayı koordine edecektir. 

 Bölgesel Birimler (BB'ler). Her bir alt bileşen kapsamındaki faaliyetler, İl Müdürlükleri (İM) (Alt 

bileşenler 1.1, 3.1 3.2 ve 3.3 için), Saha Görevlileri (SG) veya TOB merkezindeki ilgili Genel 

Müdürlüklere bağlı Araştırma Enstitüleri/Bölge Laboratuvarları(TAGEM için - Alt Bileşen 3.4 ve GKGM 

için - Bileşen 2 faaliyetleri) ile yakın koordinasyon içinde uygulanacaktır. 

 

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

Proje Koordinasyon Birimi (PKB): PKB, genel proje koordinasyonundan sorumludur. İYP'lerin izlenmesi için 

sosyal personel istihdam edeceklerdir. PKB;  

 düzenli proje raporlaması ve değerlendirmesini sağlamak için İYP'lerin genel uygulamasını 

denetleyecek, 

 , 

 İYP'nin uygun şekilde uygulanmasını sağlayacak,  

 PUB'lerin İYP'lerle ilgili odak noktalarını destekleyecek, 

 İş kazası durumlarında Dünya Bankası'nı bilgilendirecek ve 

 Bankaya sunulmak üzere İYP ile ilgili tüm belgeleri hazırlayacaktır. 

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

 İYP faaliyetlerini ilgili alt bileşenleri kapsamında denetleyecek, 

 Yüklenicilerin, işe başlamadan önce Yüklenicinin İY Planının (İY Planı) bu İYP ve Yüklenicinin ÇSYP'si ile 

uyumlu olmasını sağlayacak, 

 İY Planlarının uygulanmasını izleyecek, 

 Önleyici tedbirleri, sapmaları ve uygunsuzlukları, kazaları ve düzeltici faaliyetleri görüşmek üzere TOB 

birimleri, çalışan temsilcileri, yükleniciler ve tüm alt yüklenicilerle bir İSG yönlendirme komitesi 

oluşturacak, 

 İş kazası durumlarında PKB’yi bilgilendirecek ve 

 İlgili alt bileşenleri kapsamındaki İYP faaliyetleri hakkında raporlar hazırlayıp PKB'ye sunacaktır. 

Denetim Danışmanı/Danışmanları PUB'ler tarafından işe alınacaktır. Denetim Danışmanı;  

 Yüklenicilerin çalışma koşulları ve İSG performansı dahil olmak üzere İYP uygulamasının periyodik 

denetimini yapacak, 



 

 

 Yüklenicilerin çalışma koşulları ve İSG performansı da dahil olmak üzere, PUB'ye sunulmak üzere 

İYP'nin uygulanmasına ilişkin raporlar hazırlayacaktır. 

Yüklenici; 

 Yüklenici İYP'sini hazırlayacak ve onay için PUB'ye gönderecektir. 

 Taşeronların İYP'lerini denetleyecek, bir araya getirecek ve onay için PUB'ye gönderecektir. 

 Dünya Bankası standartlarına aşina olan iş ve iş güvenliği uzmanlarını işe alacaktır. 

 Açık rolleri ve İSG sorumlulukları olan proje yöneticisi, sözleşme yöneticisi, İSG personeli, ustabaşılar ve 

tüm çalışanlar dahil tüm personel için bir İSG sorumluluk matrisi hazırlayacaktır. 

 Çalışanlar için KKE ve diğer önleyici tedbirleri ücretsiz olarak sağlayacak, 

 İşle ilgili tüm düzenlemelerin sıkı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için şirket içi İSG araştırmaları ve 

denetimleri yapacaktır. Uygunsuzluklar, düzeltici faaliyetler ve takipler PUB'lere gönderilecek aylık 

ilerleme raporlarında belgelenecektir.  

 Bir günden fazla iş kaybına neden olan tüm hastalıkları ve kazaları bildirecektir. 

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan teftiş ve denetimler hakkında PUB'ye bilgi 

verecektir. İşgücü denetimlerindeki bulgular, talep edilmesi halinde PUB ve Dünya Bankası'na 

sunulacaktır. 

 



 

 

8. İlkeler ve Yönergeler 
Bu bölüm, projenin yüklenicileri tarafından izlenecek temel ilkeleri ve yönergeleri özetlemektedir. Sözleşmeler 

imzalandıktan sonra gerektiği gibi güncellenecek ve düzenlenecektir. 

Şantiye işlerinde kullanılacak tüm işgücü sözleşmeli çalışanlardan oluşacaktır. Proje kapsamında hiçbir toplum 
hizmeti çalışanı çalıştırılmayacaktır. Sözleşmeli çalışanların tüm hakları 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iş 
sözleşmeleri ile korunacak ve yükleniciler ve taşeronlar tüm işçilerin SGK'ya kayıtlı olmasını sağlayacaktır.  

8.1. İstihdam Şartları ve Koşulları 
Türkiye İş Kanunu ve Dünya Bankası Çevresel Sosyal Çerçevesi ÇSS2'de belirtildiği üzere, proje çalışanlarının 

istihdamı ayrımcılık yapmama ve fırsat eşitliği ilkelerine dayalı olacaktır. İşe alma, tazminat, çalışma ve istihdam 

koşulları, eğitime erişim, terfi veya istihdamın sona ermesi gibi iş ilişkilerinde hiçbir yönden ayrımcılık 

yapılmayacaktır. Aşağıdaki önlemler yükleniciler tarafından alınacak olup, yükleniciler ve alt yükleniciler 

tarafından uygulanacak şart ve koşullar aşağıda tanımlanmıştır; 

 İş Kanunu gerekliliklerine göre işe alma prosedürleri şeffaf, kamuya açık olacak ve etnik köken, din, 

cinsel yönelim, cinsiyet ve İş Kanunu'nda yer alan diğer gerekçeler bakımından ayrımcı olmayacaktır.  

 • İş başvuruları, alt yükleniciler de dahil olmak üzere proje yüklenicileri tarafından belirlenen 

başvuru prosedürlerine göre değerlendirilecektir.  

 İşe alımdan önce iş tanımları belirlenecek ve her görev için gerekli beceriler açıklanacaktır. 

 Tüm işçiler, çalışma şartlarını ve koşullarını açıklayan yazılı sözleşmelere sahip olacak ve içeriği 

kendilerine açıklanacaktır. İşçiler iş sözleşmesi imzalayacaklardır. İstihdamla ilgili hüküm ve koşullar iş 

yerlerinde mevcut olacaktır; 

 Vasıfsız işgücünün; etkilenen topluluklardan, yerleşim yerlerinden ve belediyelerden alınması tercih 

edilecektir; 

 Çalışanlar, olması planlanan iş akdi sonlandırma tarihinden en az bir ay önce fesih için 

bilgilendirilecektir. 4857 sayılı Türk İş Kanunu'na göre, toplu işten çıkarma dahil tüm işten çıkarmalar 

için Kanun’un 29. Maddesi uyarınca işlem tesis edilecektir; 

 Sözleşmeli işçiler herhangi bir işe alım ücreti ödemeyecektir. Herhangi bir işe alma ücreti tahakkuk 

edilecekse, bunlar İşveren ('Yükleniciler') tarafından ödenecektir; 

 İşveren ve çalışanın kökenine bağlı olarak, sözleşmeler her iki tarafın da anlayabileceği ilgili dilde 

hazırlanacaktır; 

 Yazılı belgelere ek olarak, belgeleri anlamakta güçlük çeken işçilere istihdam koşulları ve şartlarının 

sözlü bir açıklaması sağlanacaktır; 

 İletişim dili ile ilgili sorunlar beklenmemekle birlikte, farklı alt yükleniciler arasında koordinasyonun 

sağlanmasına ve olabilecek herhangi bir dil farklılığının göz önünde bulundurulmasına dikkat 

edilecektir ve 

 Yabancı işçiler, göçmenler, Türkiye'de çalışmalarına olanak sağlayacak oturma iznine ihtiyaç 

duyacaklardır. 

 Tüm proje yüklenicileri (ve alt yükleniciler), personelinin 18 yaş ve üzerinde olması gerektiğini 

sözleşmelere dahil edeceklerdir.  

 . 

8.2. Davranış Kuralları 
Yükleniciler, Dünya Bankası Standart İhale Dokümanlarına dahil edilecek olan Davranış Kurallarını (DK) kabul 

edecek ve uygulayacaktır. Davranış Kuralları, CSS/CT konularını ele almak için önlemler de içerecektir. Şirketin 

misyonunu, temel değerlerini ve genel çalışma kültürünü yansıtacaktır. Davranış Kurallarının içeriği, Dünya 

Bankası Standart İhale Belgelerinde yer almaktadır.  

Yüklenicilerle yapılan sözleşmelerde, yürürlükteki İş ve İSG Kanunu ve bu İYP'ye uyulması zorunluluğuna ilişkin 

hüküm yer alacaktır. Alt yapı projeleri için yükleniciler işe alındıktan sonra, yükleniciler faaliyetleri için bu İşgücü 

Yönetim Prosedürlerine uygun olarak İşgücü Yönetim Planları hazırlayacaklardır. Bunlar, herhangi bir inşaat işi 

başlamadan önce TOB tarafından gözden geçirilecek ve onaylanacaktır. Yüklenici İşgücü Yönetim Planları, bu 



 

 

Prosedürün Ek-XX 'inde yer alan Davranış Kurallarını içerecektir. Yüklenici, prosedürler, davranış kuralları ve 

şikayet mekanizmasındaki ilkeler hakkında tüm çalışanları bilinçlendirmekten ve eğitmekten sorumludur. 

Yüklenicilerin taşeron tutması halinde, yükleniciler bu hükmü alt sözleşmelerde belirtmekle yükümlü 

olacaklardır. 

Yüklenicilerin, Davranış Kurallarına (DK) bağlı kalarak yerel topluluklarla iyi ilişkiler sürdürmeleri gerekecektir. 

DK, taşeronlar ve tedarikçiler de dahil olmak üzere, yüklenici tarafından görevlendirilen tüm kişilerin kabul 

edilebilir davranış standartlarına göre hareket edeceğini taahhüt eder. DK, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, 

cinsel sömürü ve cinsel tacizle ilgili belirli politikalara uyulmaması da dahil olmak üzere uyumsuzluk için 

yaptırımlar (örn. fesih) içermelidir. DK, sade bir dille yazılmalı ve her işçi tarafından aşağıdakileri yaptıklarını 

belirtmek için imzalanmalıdır:  

 Sözleşmelerinin bir parçası olarak DK'nin bir kopyasını aldıklarını; 

 DK’nin kendilerine göreve başlama sürecinin bir parçası olarak açıklandığını; 

 Bu DK'ye bağlılığın istihdam için zorunlu bir koşul olduğunu kabul ettiklerini ve  

 DK ihlallerinin, işten çıkarılma veya yasal makamlara sevk dahil olmak üzere ciddi sonuçlara yol 

açabileceğini anladıklarını. 

DK'nin bir kopyası, topluluk ve projeden etkilenen kişilerin kolayca erişebileceği bir yerde olacaktır. 

Yükleniciler, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet riskini şu yollarla ele almalıdır: 

 Yerel topluluk üyelerine, özellikle kadınlara yönelik kabul edilemez davranışlardan kaçınma konusunda 

işgücü için zorunlu eğitim ve bilinçlendirme. Eğitim tekrarlanabilir;  

 Çalışanları cinsel tacizi ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti kovuşturmaya tabi tutulabilir bir suç haline 

getiren ulusal yasalar hakkında bilgilendirme;  

 Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle ilgili şikâyetlerin soruşturulmasında kolluk kuvvetleriyle işbirliği 

yapmak için bir politika benimseme;  

 Cinsiyete dayalı şiddet, cinsel sömürü ve işyerinde cinsel tacizle ilgili şikâyetleri/sorunları tespit etmek 

için bir sistem geliştirme.  

8.3. İstihdam Yaşı 
Türk yasalarına göre, 18 yaş altı işçilerin tehlikeli işlerde çalışmasına izin verilmemektedir ve yapım işi tehlikeli iş 

olarak görülmektedir. Bu yüzden yapım işlerinde 18 yaş altı çalışan istihdam edilemez. Bir devlet kurumu olan 

TOB, yasal yaşın (18 yaş) altındaki hiç kimsenin kurum içinde çalışmasına izin vermemektedir.  Bu nedenle proje 

ile ilgili olarak çocuk işçiliği riskleri beklenilmemektedir. 

Proje yüklenicileri tüm işçilerin yaşlarını doğrulamakla yükümlüdür. Çalışanlar, içinde doğum belgelerinin, 

kimliklerinin, pasaportlarının veya sürücü belgelerinin yer aldığı resmi dokümanları kuruma ibraz etmekten 

sorumludur. 

Reşit olmayan bir çocuğun (18 yaş altı) projede çalıştırıldığı tespit edilirse, çocuğun çıkarları en iyi şekilde 

korunarak derhal istihdam veya görevlerine son verilmesi için önlemler alınacaktır. 

 

 



 

 

9. İş Sağlığı ve Güvenliği 
 Ulusal iş kanunu, ÇSS2 ve Dünya Bankası Standart Satınalma belgesinin ilgili hükümlerine uygun olarak 

tüm yükleniciler ve alt yükleniciler şantiyeyi, işçileri ve toplulukları olası İSG risklerine karşı uygun bir 

biçimde koruyacak şekilde yönetecektir. Aşağıdaki İSG standart gereksinimleri, yükleniciler tarafından 

hazırlanacak İSG planına asgari olarak dahil edilmelidir: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme 

Yönetmeliğine (29.12.2012/28512) göre Risk Değerlendirme Prosedürü.  

 İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe (18.06.2013/28681) göre Acil Müdahale Prosedürü,. 

 Çalışan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe (15.05.2013/28648) 

göre İSG eğitimi,. 

 İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine (05.10.2013/28786) göre Genel Tesis Tasarım ve 

İşletmesi.  

 6331 sayılı Kanunun “İşten Kaçınma Hakkı” başlıklı 13. maddesine göre işten kaçınma hakkı. 

 Açık rolleri ve İSG sorumlulukları olan proje yöneticisi, sözleşme yöneticisi, İSG personeli, ustabaşılar ve 

tüm çalışanlar dahil tüm personel için bir İSG sorumluluk matrisi. 

 Ulusal düzenlemelere göre işin özelliklerine ilişkin diğer belgeler. 

Belgeler, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Genel Yönergelerinde belirtilen aşağıdaki ilkelere dayalı olacaktır. 

9.1. Önleyici ve Koruyucu Tedbirlerin Uygulanmasına İlişkin Öncelik Sırası 
İSG planı Şekil 2’de gösterilen öncelik sırasına göre alınacak önleyici ve koruyucu önlemleri içerecektir: 

Şekil 2: Önleyici ve koruyucu önlemlerin alınmasında öncelik sırası 

 

 

Ortadan Kaldırma Tehlikeli aktiviteyi iş sürecinden çıkarmak, örneğin: farklı üretim süreçleri kullanarak daha az tehlikeli 

kimyasallarla değiştirme, vb.; 

Kontrol Lokal egzoz havalandırması, izolasyon odaları, makine koruması, ses yalıtımı vb. dahil olmak üzere 

mühendislik kontrollerinin kullanımı vasıtasıyla tehlikeyi kaynağında kontrol etmek.  

En aza indirme Güvenli çalışma sistemleri ve idari veya kurumsal kontrol önlemlerinin tasarımı vasıtasıyla tehlikeyi en aza 

indirmek, örneğin: vardiya, eğitim, güvenli çalışma prosedürleri, kilitleme ve etiketleme, işyeri izleme, maruz 

kalma veya çalışma süresini sınırlama vb.  

Kişisel Koruyucu 

Donanım (KKD) Sağlama  

KKD Eğitimi, kullanımı ve bakımı ile bağlantılı ve uygun kişisel koruyucu donanım (KKD) sağlama. 

 

Eliminate

remove the hazardous act ivity from the work process, i.e subst itut ion with less hazardous 
chemicals, using dif ferent manufacturing processes, etc;

Control

Control the hazard at its source through use of engineering controls, i.e. include local 
exhaust vent ilat ion, isolat ion rooms, machine guarding, acoust ic insulat ing, etc.

Minimize

Minimize the hazard through design of safe work systems and administrat ive or 
inst itut ional control measures, i.e.  job rotat ion, training safe work procedures, lock-out 
and tag-out, workplace monitoring, limit ing exposure or work durat ion, etc.

Provide PPE

Provide appropriate personal protect ive equipment (PPE) in conjunct ion with training, use, 
and maintenance of the PPE.



 

 

9.2. Risk Sıralaması 
Risk değerlendirme analizlerinde Tablo 5 doğrultusunda çalışan senaryoları hazırlanacaktır. Bu analizlerin 

sonuçları, tanımlanan tehlikelere maruz kalmanın sonucunun olasılığı ve ciddiyetine dayalı olarak bir eylem 

planının parçası olarak önceliklendirilmelidir. 

 

 

 

Tablo 5: Çalışan senaryolarını sınıflandırmak için risk sıralama tablosu  

 Sonuçlar 

Olasılık Önemsiz Küçük Orta Büyük Katastrofik 

Hemen 
hemen kesin 

D O A A A 

Olası D O Y A A 

Orta D O Y A A 

Olası Değil D D O Y A 

Nadir D D O Y Y 

A: aşırı risk; acil eylem gerekli 
Y: yüksek risk; üst yönetimin ilgilenmesi gerekli 
O: orta risk; yönetim sorumluluğu belirtilmeli 
D: düşük risk; rutin prosedürlerle yönetim 

9.3. Genel Tesis Tasarımı ve İşletimi İçin Ek Tedbirler 
İnşaat işlerinde asgari iş sağlığı ve güvenliği şartları İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 

(05.10.2013/28786) ile belirlenir. Çevre, Sağlık ve Güvenlik Genel Yönergesinde belirtilen Yönetmelik ve diğer 

İSG düzenlemelerinde belirtilen yükümlülüklere ek olarak aşağıdaki koşullara uyulmalıdır; 

 İşyeri Yapılarının Bütünlüğü 

o Binalar yapısal olarak güvenli olmalı, iklime karşı uygun koruma sağlamalı ve kabul edilebilir 

ışık ve gürültü koşullarına sahip olmalıdır. 

o Tavan ve duvar kaplamalarında, mümkün olduğu ölçüde yangına dayanıklı, ses emici 

malzemeler kullanılmalıdır. 

 Şiddetli Hava Koşulları ve Tesis Kapatma 

o İşyeri yapıları, bölge için beklenen unsurlara dayanacak şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmeli 

ve uygunsa güvenli sığınak için ayrılmış bir alana sahip olmalıdır. 

 Lavabolar ve Duşlar 

o "Kullanımda" veya "Boş" olduğunu gösteren tuvalet tesisleri ve yeterli miktarda sıcak ve soğuk 

su da sağlanmalıdır. 

 İçme Suyu Temini 

o Yukarıya doğru jetli bir çeşmeden veya içme amacıyla suyu toplamak için sıhhi bir araçla 

yeterli miktarda içme suyu sağlanmalıdır. 

o Yiyecek hazırlama alanlarına veya kişisel hijyen (yıkanma veya banyo) amacıyla sağlanan su, 

içme suyu kalite standartlarını karşılamalıdır. 

 Aydınlatma 

o Güvenli kapatma, tahliye vb. sağlamak için ana yapay ışık kaynağının arızalanması durumunda 

yeterli yoğunlukta acil durum aydınlatması kurulmalı ve otomatik olarak etkinleştirilmelidir. 

 Güvenli Erişim 

o Merdivenler, sabit merdivenler, platformlar, kalıcı ve ara kat açıklıkları, yükleme alanları, 

rampalar vb. yerlere el, diz ve ayak korkulukları takılmalıdır. 

 Hava Kaynağı 



 

 

o Kirlenmiş havanın yeniden dolaşımına izin verilmez. Hava giriş filtreleri temiz tutulmalı, toz ve 

mikroorganizmalardan arındırılmalıdır. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) ve 

endüstriyel buharlaşmalı soğutma sistemleri, hastalık etkenlerinin (örn. Legionnella 

pneumophilia) büyümesini ve yayılmasını veya halk sağlığını ilgilendiren vektörlerin (örn. 

sivrisinekler ve sinekler) üremesini önleyecek şekilde donatılmalı, bakımı yapılmalı ve 

çalıştırılmalıdır. 

9.4. Olay Raporlaması 
6331 sayılı Kanun'un “İş kazaları ve meslek hastalıklarının kaydedilmesi ve bildirilmesi” başlıklı 14. maddesine 

göre, işveren, iş kazalarını, kazayı takip eden üç iş günü içinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi 

tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıkları ise öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal 

Güvenlik Kurumuna bildirir. Bu madde uyarınca, yüklenici, İSG ile ilgili olaylardan hemen sonra ilgili PUB'u 

bilgilendirecek, PUB da, PKB'yi bilgilendirecek ve PKB, 3 (üç) iş günü içinde Dünya Bankası'na olay hakkında bilgi 

verecek ve 30 iş günü içinde düzeltici eylem planıyla birlikte bir olay inceleme raporunu Dünya Bankası'na 

gönderecektir.  

Rapor edilen tüm iş kazaları, meslek hastalıkları, tehlikeli olaylar ve ramak kala olayları ile birlikte, iş sağlığı ve 

güvenliği konusunda uzman kişilerden yardım alınarak kök neden analizi yapılarak araştırılmalıdır. Analiz şunları 

içermelidir: 

 kazanın/hastalığın açıklaması, 

 kaza veya hastalığın nedenleri, 

 tekrarını önlemek için gerekli önlemler. 

Yüklenici, bu kök neden analizini, kazanın meydana gelmesinden veya hastalığın teşhis edilmesinden sonraki 30 

takvim günü içinde PUB'ye sunacaktır. Ardından, PUB olay raporunu en geç 2 gün içinde PKB'ye sunacak ve PKB 

olay raporunu Dünya Bankası'na olaydan sonraki 35 takvim günü içinde ibraz edecektir. 

Yüklenici ayrıca, Tablo 6’da belirtilen kodlara göre Proje boyunca aylık raporlarında kaza ve hastalıkların özetine 

yer verecektir. 

Tablo 6: Kazalar ve hastalıklar için sınıflandırma sistemi 

 Kodu Açıklaması 

Ölümler 
(sayısı) 

A2 Ölümler, raporun sunulmasından sonraki bir ay içinde meydana gelmiştir 

A3 Ölümler, raporun sunulmasından sonraki bir yıl içinde meydana gelmiştir 

Ölümcül olmayan 
yaralanmalar 
(sayısı) 

B1 Raporlama döneminde bir günden daha kısa süreyle iş kaybına neden olan 
ölümcül olmayan yaralanmaların sayısı. 

B2 Raporlama döneminde üç güne kadar iş kaybına neden olan ölümcül 
olmayan yaralanmaların sayısı. 

B3 Raporlama döneminde üç günden fazla iş kaybına neden olan ölümcül 
olmayan yaralanmaların sayısı. 

Ölümcül olmayan 
yaralanmalar nedeniyle 
toplam kayıp süre 
(gün) 

C1 Raporlama döneminde üç güne kadar iş kaybına neden olan ölümcül 
olmayan yaralanmalarda kaybedilen toplam süre. 

C2 Raporlama döneminde üç günden fazla iş kaybına neden olan ölümcül 
olmayan yaralanmalarda kaybedilen toplam süre. 

Çevre, etkilenen topluluklar ve halk üzerinde grevler veya diğer işçi protestolarını, topluluk üyelerinde proje 

kaynaklı yaralanmaları veya mülk hasarını içerebilecek önemli olumsuz etkilerin meydana geldiği veya meydana 

gelmesi muhtemel durumlarda, yüklenici, İSG ile ilgili olaylardan hemen sonra ilgili PUB'u bilgilendirecek, PUB 

da, PKB'yi bilgilendirecek ve PKB, 3 (üç) iş günü içinde Dünya Bankası'na olay hakkında bilgi verecek ve 30 iş 

günü içinde düzeltici eylem planıyla birlikte bir olay inceleme raporunu Dünya Bankası'na gönderecektir. 

9.5. COVID-19 ile İlgili Hususlar 
Yüklenici, COVID-19 durumunu ele almak için önlemleri belirlemelidir. Nelerin mümkün olacağı, projenin 

bağlamına bağlı olacaktır: konum, mevcut proje kaynakları, malzemelerin mevcudiyeti, yerel acil durum/sağlık 



 

 

hizmetlerinin kapasitesi, bölgede virüsün hâlihazırda bulunma derecesi. Hızla değişen koşullarla ilişkili 

zorlukların farkına varan sistematik bir planlama yaklaşımı; projenin, durumu ele almak için mümkün olan en iyi 

önlemleri almasına yardımcı olacaktır. PUB'ler ve yükleniciler, hem ulusal hem de uluslararası (örn. WHO) ilgili 

makamlar tarafından yayınlanan ve düzenli olarak güncellenen kılavuzlara başvurmalıdır. 

COVID-19'u bir proje sahasında ele almak, iş sağlığı ve güvenliğinin ötesine geçer ve bir proje yönetim ekibinin 

farklı üyelerinin katılımını gerektiren daha geniş bir proje konusudur. Çoğu durumda, en etkili yaklaşım, 

sorunları ele almak için prosedürler oluşturmak ve ardından bu prosedürlerin sistematik olarak uygulanmasını 

sağlamak olacaktır. Proje bağlamında uygun olduğunda, PUB temsilcileri, Denetleme Mühendisi, yüklenici ve alt 

yüklenicilerin yönetimi (örn. proje yöneticisi), güvenlik ve tıp ve İSG uzmanları dahil olmak üzere COVID-19 

sorunlarını ele almak için belirlenmiş bir ekip oluşturulmalıdır. Prosedürler açık ve anlaşılır olmalı, gerektiğinde 

iyileştirilmeli ve COVID-19 odak noktası/noktaları tarafından denetlenmeli ve izlenmelidir. Uyarlanabilir 

yönetimi kolaylaştırmak için prosedürler belgelenmeli, tüm yüklenicilere dağıtılmalı ve düzenli toplantılarda 

tartışılmalıdır. Aşağıda belirtilen konular, beklenen iyi bir işyeri yönetimini temsil eden ancak özellikle COVID-

19'a proje yanıtının hazırlanmasıyla ilgili olan bir sayıyı içermektedir. 

(a) İşgücü Özelliklerinin Değerlendirilmesi 

 Yüklenici, proje iş gücünün, temel iş faaliyetlerinin, bu faaliyetlerin gerçekleştirilme programının, farklı 

sözleşme sürelerinin ve rotasyonların (örneğin 4 hafta açık, 4 hafta kapalı) ayrıntılı bir profilini 

hazırlamalıdır. 

 Proje iş gücünün profili, evde ikamet eden işçilerin (yani yerel işçilerin), yerel bölge içinde konaklayan 

işçilerin ve şantiyede konaklayan işçilerin bir dökümünü içermelidir. Mümkün olması durumunda, 

sağlık sorunları olan veya başka bir nedenle COVID-19’a karşı daha yüksek risk grubunda bulunabilecek 

çalışanları da belirlemelidir. 

 Saha içine ve dışına hareketi en aza indirecek yöntemler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu, işçilerin 

etkilenen bölgelerde bulunan evlerine dönmesini veya etkilenen bölgelerdeki evlerinden şantiyeye geri 

dönmesini önlemek adına mevcut sözleşmelerinin süresinin uzatılmasını içerebilir. 

 Şantiyede konaklayan işçilerin şantiyenin yakınındaki insanlarla teması en aza indirmeleri istenmelidir 

ve bazı durumlarda, yerel topluluklarla temastan kaçınmak için sözleşmeleri süresince sahayı terk 

etmeleri yasaklanmalıdır. 

 Yerel bölgede konaklayan işçilerin, aynı kısıtlamalara tabi olacakları şantiyeye taşınmaları (müsaitlik 

durumuna bağlıdır) değerlendirilmelidir . 

 Günlük, haftalık veya aylık olarak eve dönen yerel bölge çalışanlarının idaresi daha zor olacaktır. Bu 

kişiler şantiyeye girişte sağlık kontrollerine tabi tutulmalıdır (yukarıda belirtildiği gibi) ve belli bir 

aşamada şartlar bu kişilerin şantiyede konaklamalarını veya işe gelmemelerini gerekli kılabilir. 

(b) İş Yerine Giriş/Çıkış ve İşe Başlama Kontrolleri  

Çalışma sahasına giriş/çıkış hem çalışanlar, hem de destek personeli ve tedarikçiler dahil olmak üzere diğer 

paydaşlar için kontrol edilmeli ve belgelenmelidir.  Olası önlemler şunları içerebilir: 

 Şantiyeye giriş/çıkışı kontrol etmek, sahanın sınırlarını güvence altına almak ve giriş/çıkış noktalarını 

belirlemek için bir sistem kurmak (halihazırda yoksa). Şantiyeye giriş/çıkış belgelendirilmelidir; 

 Güvenlik personelini, şantiyenin güvenliğini sağlamak ve giriş ve çıkışı kontrol etmek için kurulan 

(iyileştirilmiş) sistem, bu sistemi zorunlu kılmak için gerekli davranışlar ve COVID-19'a özgü hususlar 

hakkında eğitmek. 

 Sahaya girişleri izleyecek olan ve ateş kontrollerini yaparak girişi reddedilen herhangi bir işçinin 

bilgilerini kaydedecek olan personeli eğitmek, onlara işçilerin girişini belgelemek için ihtiyaç duydukları 

kaynakları sağlamak. 

 İşçilerin sahaya girmeden veya işe başlamadan önce çalışmaya uygun olduklarını teyit etmek. Bunun 

için prosedürlerin halihazırda bulunması gerekmekle birlikte sağlık sorunları olan veya başka bir 

nedenle risk altında olabilecek işçilere özellikle dikkat edilmelidir. Sağlık sorunları olan personelin 

gönderilmesi düşünülmelidir. 



 

 

 İşçilerin ve sahaya giren diğer kişilerin ateşini kontrol etmek ve kaydetmek veya sahaya girerken ya da 

öncesinde kendiliğinden bildirimde bulunma gerekliliği. 

 İşe başlamadan önce işçilere uygulamalı ve katılımcı yöntemler kullanarak, öksürürken dikkat edilmesi 

gerekenler, el hijyeni ve mesafe önlemleri gibi COVID-19'a özgü hususlar odağında günlük brifingler 

vermek. 

 Günlük brifingler sırasında, çalışanlara olası semptomları (ateş, öksürük) kendi kendilerine izlemelerini 

ve semptomları varsa veya kendilerini iyi hissetmiyorlarsa amirlerine veya COVID-19 başvuru 

merkezine rapor etmelerini hatırlatmak. 

 Etkilenen bir bölgede bulunmuş veya enfekte bir kişiyle teması olmuş bir işçinin 14 gün boyunca 

şantiyeye dönmesini engellemek veya (bu mümkün değilse) bu çalışanı 14 gün boyunca izole etmek. 

 Hasta işçinin sahaya girmesini engellemek, gerekmesi halinde yerel sağlık tesislerine sevk edilmesini 

veya 14 gün boyunca evde izole edilmesini sağlamak. 

(c) Genel Hijyen 

Genel hijyenle ilgili gereklilikler, aşağıdakileri içerecek şekilde iletilmeli ve izlenmelidir: 

 Sahada çalışanlara ve personele COVID-19'un belirti ve semptomları, nasıl yayıldığı, kendilerini nasıl 

koruyacakları (düzenli el yıkama ve sosyal mesafe dahil) ve kendilerinde veya diğer kişilerde 

semptomlar varsa ne yapacakları konusunda eğitim vermek (daha fazla bilgi için bkz. toplum için DSÖ 

COVID-19 tavsiyesi). 

 Şantiyenin etrafına yerel dilde metinler ve görseller içeren poster ve tabelalar yerleştirmek. 

 Tuvalet, kantin, yiyecek dağıtımının veya içme suyu tedarikinin olduğu yerler, işçi barınağı, atık 

istasyonları, mağazalar ve ortak alanlarda, iş alanlarına giriş/çıkış yerleri de dahil olmak üzere tesis 

geneli önemli noktalarda sabunu, tek kullanımlık kağıt havluları ve kapalı çöp kutuları bulunan el 

yıkama yerleri bulunmasını sağlamak. El yıkama yerlerinin bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde, 

bunları kurmak için düzenlemeler yapılmalıdır. Alkol bazlı dezenfektan (varsa,% 60-95 alkol oranlı) da 

kullanılabilir. 

 İşçilerin konaklama koşullarını gözden geçirmek ve bunları, İşçi Konaklamalarına ilişkin IFC/EBRD 

kılavuzunda: barınma için iyi uygulama konusunda rehberlik sağlayan süreçler ve standartlar içerisinde 

belirtilen gereklilikler ışığında değerlendirmek. 

 İhtiyati olarak bireysel karantina ve enfekte olabilecek personelin nizami izolasyonu için işçi barınağının 

bir kısmını ayırmak (bkz. Paragraf (f)). 

(d) Temizlik ve Atıkların Bertarafı 

Ofisler, konaklama yerleri, kantinler, ortak alanlar dahil olmak üzere tüm şantiye tesislerinin düzenli ve kapsamlı 

temizliği yapılmalıdır. Önemli inşaat ekipmanı için temizlik protokolleri gözden geçirilmelidir (özellikle farklı 

işçiler tarafından kullanılıyorsa). Bu şunları içermelidir: 

 Temizlik personeline uygun nitelikte temizlik ekipmanı, malzeme ve dezenfektan sağlamak. 

 Genel temizlik sistemlerini gözden geçirip, temizlik personelini yüksek kullanım düzeyi olan veya 

yüksek riskli alanlarda etkin temizlik prosedürleri ve uygun temizleme sıklığı konusunda eğitmek. 

 Temizlikçilerin COVID-19 bulaşmış veya bulaşmış olduğundan şüphelenilen alanları temizlemelerinin 

gerekli olacağı öngörüldüğünde, onlara uygun KKE sağlanmalıdır: önlükler veya tulumlar, eldivenler, 

göz koruyucu (maskeler, gözlükler veya siperlikler) ve botlar veya kapalı iş ayakkabıları. Uygun nitelikte 

KKE mevcut değilse, temizlikçilere mevcut en iyi alternatifler sağlanmalıdır. 

 Temizlik faaliyetlerini yürütmeden önce, yürütme sırasında ve sonrasında temizlikçileri nizami hijyen 

konusunda (el yıkama dahil); KKE'nin atık yönetiminde (kullanılmış KKE ve temizlik malzemeleri dahil) 

nasıl güvenli bir şekilde kullanılacağı (gerektiğinde) hususunda eğitmek. 

 Hasta işçilerin bakımı sırasında üretilen herhangi bir tıbbi atık, belirlenmiş kaplarda veya torbalarda 

güvenli bir şekilde toplanmalı ve ilgili gerekliliklere göre (örneğin ulusal, DSÖ) işlenmeli ve bertaraf 

edilmelidir. Tıbbi atıkların açıkta tutuşturulması ve yakılması gerekiyorsa, bu mümkün olduğunca sınırlı 

bir süre için yapılmalıdır. En az miktarda atığın yakılmasını sağlamak için atık azaltılmalı ve 



 

 

ayrıştırılmalıdır (daha fazla bilgi için, COVID-19 için su, arıtma ve atık yönetimi konusunda DSÖ geçici 

kılavuzuna bakınız). 

(e) İş Uygulamalarının Ayarlanması 

Proje programını büyük olasılıkla etkileyebileceğini de bilerek çalışanlar arasındaki teması azaltmak veya en aza 

indirmek için çalışma süreçlerinde ve zamanlamalarında yapılacak değişiklikleri göz önünde bulundurmak 

gerekmektedir.  Bu tür önlemler şunları içerebilir: 

 Çalışma ekiplerini küçültmek. 

 Sahada bulunan işçi sayısını herhangi bir zaman aralığında sınırlandırmak. 

 24 saatlik çalışma rotasyonuna geçmek. 

 Sosyal mesafeyi sağlamak için belirli iş faaliyetleri ile görevler için iş süreçlerini uyarlamak veya yeniden 

tasarlamak ve çalışanları bu süreçler hakkında eğitmek. 

 COVID-19'a özel hususlar ekleyerek her zamanki güvenlik eğitimlerine devam etmek. Eğitim, normal 

KKE'nin doğru kullanımını içermelidir. Bu yönerge tarihi itibariyle genel tavsiye, inşaat işçilerinin 

COVID-19'a özgü KKE'ye ihtiyaç duymadıkları yönünde olup bunun gözden geçirilmesi gerekebilir (daha 

detaylı bilgi için, COVID-19’da kişisel koruyucu ekipmanın (KKE) akılcı kullanımına ilişkin DSÖ geçici 

kılavuzuna bakınız). 

 Malzemelerin azalması veya KKE'nin sağlık çalışanları veya temizlikçilere verilmesine ihtiyaç duyulması 

durumuna karşı, inşaat KKE'nin kullanımını azaltmak için çalışma yöntemleri gözden geçirilmelidir. Bu, 

örneğin sulama sistemlerinin iyi çalışır durumda olduğunu ve bakımının yapıldığını kontrol ederek veya 

nakliye kamyonları için hız sınırını düşürerek toz maskesi ihtiyacını azaltmayı içerebilir. 

 İş molalarını (mümkünse) şantiye içindeki açık alanlarda yapılacak şekilde düzenlemek. 

 Sosyal mesafe sağlamak için yemekhane yerleşim düzenini değiştirmek, yemek zamanlarını aşamalı 

hale getirmek ve spor salonları da dahil olmak üzere şantiyede bulunabilecek eğlence tesislerine 

erişimi geçici olarak kısıtlama veya aşamalandırmayı değerlendirmek. 

 Bir noktada, devletin tavsiye ve talimatlarını da dikkate alarak ihtiyatlı çalışma uygulamalarının, hem 

çalışanların hem de toplumun potansiyel maruziyetinin ve malzeme yeterliliğinin etkisinin 

değerlendirilmesi için, genel proje programında ne ölçüde düzenleme yapılması (veya işin tamamen 

durdurulması) gerektiğini belirlemek adına programı tekrar gözden geçirmek. 

(f) Yerel Tıbbi ve Diğer Hizmetler 

Proje tıbbi hizmetlerinin sınırlı kapsamı göz önüne alındığında, hastalanan proje çalışanlarının yerel tıbbi 

hizmetlere sevk edilmesi gerekebilir. Bunun için hazırlıklar şunları içerir: 

 Yerel tıbbi hizmetlerin kaynakları ve kapasitesi hakkında bilgi edinmek (örn. yatak sayısı, eğitimli 

personelin mevcudiyeti ve gerekli malzemeler). 

 Sevk edilmesi gereken hasta işçiler olması durumunda ne yapılması gerektiğine karar vermek için 

belirlenmiş tıbbi tesislerle ön görüşmeler yapmak. 

 Yaşlıların veya önceden gelen tıbbi sorunları olanların hastalandıklarında uygun tedaviye erişim için ek 

desteğe ihtiyaç duydukları göz önünde bulundurularak projenin, toplumdaki bireylerin hastalanması 

durumuna karşı hazırlık olarak yerel tıbbi hizmetleri destekleyebileceği yolları değerlendirmek. 

 Hastalanan işçinin tıbbi tesise nasıl nakledileceği ve bu tür bir nakil imkanının kontrol edilmesi 

konularını açıklığa kavuşturmak. 

 Yerel acil durum/tıbbi hizmet birimleriyle iletişim kurabilmek için bir protokol üzerinde anlaşmaya 

varmış olmak. 

 Yerel tıbbi hizmet birimleriyle/belirli tıbbi kuruluşlarla sağlanacak hizmetlerin kapsamı, hastaların 

kabulüne ilişkin prosedür ve (ilgili olduğu durumlarda) oluşabilecek maliyetler veya ödemeler 

konularında anlaşmaya varmış olmak. 

 COVID-19 ile enfekte olmuş bir işçi ölürse alınacak önlemler için prosedür hazırlamak.  



 

 

. Normal proje prosedürleri uygulanmaya devam ederken COVID-19, hastalığın bulaşıcı doğası nedeniyle başka 

sorunlar ortaya çıkarabilir. Projede, ulusal hukuk gereği herhangi bir raporlama veya diğer gereklilikler dahil 

olmak üzere, yapılması gerekenleri koordine etmek için ilgili yerel makamlarla birlikte hareket edilmelidir. 

(g) Virüse Rastlanması veya Yayılması 

DSÖ, hastalanan veya COVID-19 virüsü ile ilişkili olabilecek semptomlar gösteren bir kişiyi tedavi etmek için ne 

yapılması gerektiğine dair ayrıntılı tavsiyelerde bulunmaktadır (daha fazla bilgi için, yeni koronavirüs (nCoV) 

enfeksiyonu şüphesinde sağlık hizmetleri sağlanırken enfeksiyon önleme ve kontrolüne ilişkin DSÖ geçici 

kılavuzuna bakınız). Projede, vakaların şiddetine (hafif, orta, şiddetli, kritik) ve risk faktörlerine (yaş, 

hipertansiyon, diyabet gibi) göre ayrılmış farklı yaklaşımlar sergilenebilecek risk esaslı prosedürler 

belirlenmelidir (daha fazla bilgi için sağlık tesisleri ve toplumda COVID-19 vaka yönetimi için operasyonel 

yaklaşımlar hakkındaki DSÖ geçici kılavuzuna bakınız). Bunlar aşağıdakileri içerebilir: 

 Bir işçinin COVID-19 semptomları varsa (örneğin ateş, kuru öksürük, yorgunluk), işçi derhal iş 

faaliyetlerinden çıkarılmalı ve şantiyede izole edilmelidir. 

 Sahada test yapılabiliyorsa, işçinin sahada testi yapılmalıdır. Sahada yapılabilecek bir test 

bulunmuyorsa işçi, test yaptırılmak üzere yerel sağlık kuruluşlarına nakledilmelidir (test 

yapılabiliyorsa). 

 Test COVID-19 için pozitifse veya test yapma imkanı bulunmuyorsa, çalışan izole edilmeye devam 

edilmelidir. Bu ya iş yerinde ya da evde olacaktır. İşçi evde ise proje tarafından sağlanan ulaşım araçları 

ile evine götürülmelidir. 

 Yüksek alkol içerikli dezenfektan ile kapsamlı temizlik prosedürleri, işçinin daha önce bulunmuş olduğu 

alanda daha fazla çalışma yapılmadan önce gerçekleştirilmelidir. İşçi tarafından kullanılan aletler 

dezenfektan kullanılarak temizlenmeli ve KKE tekrar kullanılmamalıdır. 

 İş arkadaşlarının (yani hasta işçinin yakın temas halinde olduğu işçiler) çalışmayı durdurmaları ve 

semptomları olmasa bile kendilerini 14 gün karantinaya almaları istenmelidir. 

 İşçinin ailesi ve diğer yakın temaslı olduğu kişiler, kendilerini semptomları olmasa bile 14 gün boyunca 

karantinaya almalıdırlar. 

 Şantiyedeki bir çalışanda COVID-19 olduğu doğrulanırsa, ziyaretçilerin şantiyeye girmesi kısıtlanmalı ve 

çalışan grupları mümkün olduğunca birbirinden izole edilmelidir. 

 İşçiler evde yaşıyorlarsa ve doğrulanmış veya şüphelenilen COVID-19 vakası olan bir aile üyesi varsa, 

işçi kendisini karantinaya almalı ve hiçbir semptomu olmasa bile 14 gün boyunca proje sahasına 

girmesine izin verilmemelidir. 

 İşçilere hastalık, tecrit veya karantina dönemleri boyunca veya çalışmayı bırakmalarının gerekmesi 

hallerinde ulusal yasalar uyarınca ödeme yapılmaya devam edilmelidir. 

 Bir işçinin ihtiyaç duyduğu tıbbi bakımın masrafları (yerinde veya yerel bir hastanede veya 

muayenehanede) işveren tarafından karşılanmalıdır. 

(h) Malzeme Tedariki ve Proje Faaliyetlerinin Devamlılığı 

Proje sahasında veya toplumda COVID-19 meydana geldiğinde, proje sahasına erişim kısıtlanabilir ve malzeme 

tedariği bundan etkilenebilir. 

 Proje yönetim ekibindeki kilit kişilerin (PUB, Denetleme Mühendisi, Yüklenici, alt yükleniciler) 

hastalanması durumunda yedek kişiler belirlenip belirlenen kişiler bildirilmelidir ve böylece yapılan 

düzenlemeden insanların haberdar olması sağlanmalıdır. 

 Prosedürlerin tek bir kişinin bilgisine bağlı kalınmayıp tüm insanlar tarafından bilmesi için belgelenmesi 

gerekmektedir.  

 Gerekli enerji, su, gıda, tıbbi malzeme ve temizlik ekipmanı tedarik zincirini, nasıl etkilenebileceğini ve 

hangi alternatiflerin mevcut olduğu değerlendirilmelidir. Özellikle proje için kritik olan malzemeler için 

uluslararası, bölgesel ve ulusal tedarik zincirlerinde erken önleyici inceleme yapılması önem arz 

etmektedir (örn. yakıt, gıda, tıbbi, temizlik ve diğer temel malzemeler). Kritik malzemelerde 1-2 aylık 

bir kesinti için planlama yapılması uzak bölgelerdeki projeler için geçerli olabilecektir. 



 

 

 Kritik malzemeler için sipariş verilmelidir / satın alma yapılmalıdır. Yapılamıyorsa, alternatifler 

değerlendirilmelidir (fayda dahilinde). 

 Mevcut güvenlik düzenlemeleri ve bunların normal proje işlemlerinin kesintiye uğraması durumunda 

yeterli olup olmayacağı değerlendirilmelidir. 

 Projedeki faaliyetlerin önemli ölçüde azaltılmasının veya çalışmanın tamamen durdurulmasının hangi 

noktada gerekli olabileceğini, buna hazırlıklı olmak ve mümkün ya da yapılabilir olduğunda işe yeniden 

başlamak için ne yapılması gerektiği düşünülmelidir. 

(i) İşçi İletişimi ve Eğitimi 

İşçilere kendilerini, ailelerini, toplumu en iyi nasıl koruyabileceklerini ve durumlarını anlamaları için fırsat 

tanınmalıdır. Proje tarafından uygulamaya konulan prosedürler ve bunları uygularken kendi sorumlulukları 

konusunda bilgilendirilmelidirler. 

 Şantiyeye yakın bulunan topluluklarda ve proje yönetimine erişimi olmayan işçiler arasında sosyal 

medyanın büyük bir bilgi kaynağı olabileceğinin farkında olmak önemlidir. Bu, COVID19 riskleriyle başa 

çıkmak için yönetimin yaptığı şeylerin üzerinde duran düzenli bilgilendirme ve işçilerle etkileşimin 

(örneğin eğitim, idari binalar, güvenlik ikazları aracılığıyla) önemini artırmaktadır. Korkuyu yatıştırmak 

iş gücü huzurunun ve iş sürekliliğinin önemli bir yönüdür. Çalışanlara; soru sorma, endişelerini ifade 

etme ve önerilerde bulunma fırsatı verilmelidir. 

 Yukarıdaki bölümlerde anlatıldığı üzere, işçilere nasıl davranmaları ve görevlerini yerine getirmeleri 

gerektiği konularında net bir kavrayış sağlayacak olan işçilerin eğitimleri düzenli olarak yapılmalıdır. 

 Eğitimde, bir işçinin hastalanması durumundaki ayrımcılık veya önyargı konuları ele alınmalı ve işçilerin 

çalışmaya dönmeleri durumundaki virüsün seyri hakkında bilgi verilmelidir. 

 Eğitim, uygulamalarının değiştirilmiş olabileceği de dikkate alınarak güvenlik prosedürlerinin 

uygulanması, inşaat KKE'sinin kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği konuları ve iş davranış kurallarını da 

kapsayan normal zamandaki çalışma sahasında gerekli olabilecek tüm konuları içermelidir. 

 İletişim unsurları sade, doğru ve işçiler tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek şekilde tasarlanmalıdır, 

örneğin el yıkama, sosyal mesafe ve bir işçi semptom gösterirse ne yapılması gerektiğiyle ilgili posterler 

asmak. 

(j) Toplumla İletişim ve Temas 

 Toplumla ilişkiler, hem çalışanları hem de toplumu korumak adına uygulanmakta olan önlemler 

açısından dikkatli bir şekilde yönetilmelidir. Toplumdakiler, yerel olmayan işçilerin varlığından veya 

proje sahasında yerel işçilerin bulunmasının toplum için oluşturduğu risklerden endişe duyabilir. 

Projede, DSÖ kılavuzu ışığında, izlenecek risk esaslı prosedürler belirlenmelidir (daha fazla bilgi için bkz. 

DSÖ Risk İletişimi ve Toplum Etkileşimi Eylem Planı Kılavuzu COVID-19 Hazırlık ve Müdahale). Aşağıdaki 

uygulamalar dikkate alınmalıdır: 

 İletişim unsurları açık, düzenli, gerçeklere dayalı olmalı ve toplum bireyleri tarafından kolayca 

anlaşılabilecek şekilde tasarlanmalıdır. 

 İletişim unsurları olarak mevcut imkanlar değerlendirilmelidir. Çoğu durumda, toplum veya toplum 

temsilcileriyle yüz yüze görüşme yapmak mümkün olmayacaktır. Diğer iletişim biçimleri kullanılmalıdır; 

posterler, broşürler, radyo, kısa mesaj, elektronik toplantılar. Kullanılan yöntemlerde, iletişimin bu 

kesimlere de ulaştığından emin olmak için toplumun farklı kesimlerinin bunlara erişim imkanı hesaba 

katılmalıdır. 

 Toplum, COVID-19 ile ilgili sorunları ele almak için sahada uygulanan prosedürlerden haberdar 

edilmelidir. Bu, işçiler ve toplum arasındaki teması sınırlandırmak veya yasaklamak için uygulanan tüm 

önlemleri içermelidir. Bazı tedbirlerin toplum için mali sonuçları olacağından (örneğin, işçilerin 

konaklama için ödeme yapması veya yerel tesisleri kullanması), bunların açıkça bildirilmesi gerekir. 

Toplum, sahaya giriş/çıkış prosedürü, işçilere verilen eğitim ve bir işçi hastalanırsa proje tarafından 

izlenecek prosedür hakkında bilgilendirilmelidir. 



 

 

 Proje temsilcileri, yükleniciler veya işçiler toplulukla etkileşim halindeyse, sosyal mesafeyi uygulamalı 

ve hem ulusal hem de uluslararası ilgili makamlar tarafından yayınlanan diğer COVID-19 kılavuzlarını 

takip etmelidirler (örneğin DSÖ). 

9.6. İSG Uygulamalarının İzlenmesi 
Yukarıdaki bölümlerde belirtildiği gibi, Türkiye'nin İSG konusunda iyi bir ulusal kanunu ve düzenlemeleri vardır. 

Ancak İSG’nin işveren ve çalışan kültürü ile uygulanması ve izlenmesi zayıftır. Bu nedenle, proje düzeyindeki 

İYP'ler, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Genel Kılavuzlarında belirtildiği gibi aşağıdaki bilgileri içermesi gereken çok 

güçlü bir iş sağlığı ve güvenliği izleme programı sunmalıdır: 

 Güvenlik denetimi, test ve kalibrasyon: Bu, mühendislik ve kişisel koruyucu özellikler, çalışma 

prosedürleri, çalışma yerleri, kurulumlar, ekipman ve kullanılan araçlara odaklanan tüm güvenlik 

özelliklerinin ve tehlike kontrol önlemlerinin düzenli olarak denetlenmesini ve test edilmesini 

içermelidir. Denetim, verilen KKE'nin yeterli koruma sağlamaya devam ettiğini ve gerektiği gibi 

giyildiğini doğrulamalıdır. Çalışma ortamı parametrelerinin izlenmesi ve kaydedilmesi için kurulan veya 

kullanılan tüm aletler düzenli olarak test ve kalibre edilmeli ve ilgili kayıtlar muhafaza edilmelidir. 

 Çalışma ortamının gözetimi: İşverenler, taşınabilir ve sabit numune alma ve izleme araçlarının uygun 

bir kombinasyonunu kullanarak uyumluluğu belgelemelidir. İzleme ve analizler, uluslararası kabul 

görmüş yöntem ve standartlara göre yapılmalıdır. Tehlikelerin gözden geçirilmesinin ardından her 

proje için izleme metodolojisi, yerleri, sıklıkları ve parametreleri ayrı ayrı oluşturulmalıdır. Genel olarak 

izleme, tesislerin veya ekipmanın devreye alınması sırasında ve kusur ve sorumluluk süresinin sonunda 

yapılmalı ve aksi takdirde izleme planına göre tekrarlanmalıdır. 

 Çalışan sağlığının gözetimi: Olağanüstü koruyucu önlemler gerektiğinde (örn. Grup 3 ve 4 biyolojik 

maddelere ve/veya tehlikeli bileşiklere karşı), işçilere ilk maruziyetten önce ve sonra düzenli aralıklarla 

uygun ve ilgili sağlık gözetimi sağlanmalıdır. Gözetim, gerekli görüldüğü takdirde, işe son verildikten 

sonra da devam ettirilmelidir. 

 Eğitim: Çalışanlar ve ziyaretçiler için eğitim faaliyetleri uygun şekilde izlenmeli ve belgelenmelidir 

(müfredat, süre ve katılımcılar). Yangın tatbikatları da dahil olmak üzere acil durum tatbikatları uygun 

şekilde belgelenmelidir. Hizmet sağlayıcılar ve yükleniciler, sözleşmeye dayalı olarak, görevlerine 

başlamadan önce işverene uygun eğitim belgeleri sunmalıdır. 

Ayrıca, planın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için  

 PUB’ler  

o çalışanların, yüklenicilerin ve tüm alt yüklenicilerin temsilcilerinden oluşan bir İSG 

yönlendirme komitesi oluşturacaktır. Bu komite önleyici tedbirleri, sapmaları ve 

uygunsuzlukları, kazaları ve düzeltici faaliyetleri tartışmak için iki haftada bir İSG toplantıları 

yapacaktır. 

o en az ayda bir, tercihen haftalık olarak saha ziyaretleri de dahil olmak üzere yüklenicilerin İSG 

performansı için periyodik denetim ve izleme faaliyetleri gerçekleştirecektir.  

 Denetim Danışmanı 

o  Yüklenicinin faaliyetlerini İYP'ye uygun olarak izleyecektir/değerlendirecektir 

o aylık?  ilerleme raporları hazırlayacaktır 

o ? 

 Yükleniciler ve taşeronlar; 

o İşle ilgili tüm düzenlemelerin sıkı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için şirket içi İSG 

araştırmaları ve denetimleri yapacaktır. Uygunsuzluklar, düzeltici faaliyetler ve takipler 

PUB'lere gönderilecek aylık ilerleme raporlarında belgelenecektir.  

o Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan teftiş ve denetimler hakkında PUB'lere 

bilgi verecektir. İşgücü denetimlerindeki bulgular, talep edilmesi halinde PUB ve Dünya 

Bankası'na sunulacaktır. 

 



 

 

 



 

 

10. İşgücüne İlişkin Şikâyet Mekanizması 
PUB, yüklenicilerden, işlerin başlamasından önce, alt yükleniciler de dahil olmak üzere işgücü için bir ŞM 

geliştirmelerini ve uygulamalarını isteyecektir. İnşaat yüklenicileri, işçilerin şikayet mekanizmasının ayrıntılı 

tanımını da içerecek olan inşaat işlerine başlamadan önce İşgücü Yönetimi Planlarını hazırlayacaklardır.  

İşçilerin şikâyet mekanizması şunları içerecektir:  

 Yorum/şikayet formu, öneri kutuları, e-posta, telefon yardım hattı gibi şikayetleri alma prosedürü; 

 Şikâyetlere yanıt vermek ve vakaları çözmek için öngörülen zaman dilimleri; 

 Şikâyetlerin zamanında çözülmesini kaydetmek ve izlemek için bir şikayet kaydı izleme tablosu ve 

 Şikâyetlerin alınması, kaydedilmesi, yönlendirilmesi ve çözümlenmesi için sorumlu bir birim.  

Denetim Danışmanı, yüklenicilerin şikâyet kayıtlarını ve çözümlerini izleyecek ve bunları aylık ilerleme 

raporlarında PUB'ye bildirecektir.  Süreç, ŞM projesinden sorumlu olacak PUB temsilcisi olan ŞM Odak Noktası 

tarafından izlenecektir. 

10.1. Mevcut ŞM’ler 
Ulusal ŞM: Türkiye'deki genel şikâyet mekanizması, vatandaşların dilekçe hakkı ve bilgi edinme haklarını 

kullanmaları ve devlet işlerine, kamu idaresinin eylem ve işlemlerine ilişkin görüş, şikâyet ve önerilerini alarak 

oluşturulacak politikalara kaynak sağlamaları amacıyla oluşturulmuş elektronik bir kamu hizmeti aracı olan 

CİMER'dir (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) *4+. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve özel hukuk tüzel kişileri 

başvuru yapma hakkına sahiptir. Yabancılar, uluslararası anlaşmalar uyarınca karşılıklılık çerçevesinde mektup 

veya faks yoluyla başvuruda bulunabilirler. Talep, şikâyet, ihbar, görüş-öneri ve bilgi edinme ile ilgili başvurular 

www.cimer.gov.tr, ALO 150, mektup-faks veya şahsen yapılabilir. Hizmet için kimlik doğrulaması gerektirir. 

Ancak başvuru sahibi yapacağı ihbarlarda kimliğini gizlemeyi tercih edebilir. Tüm başvurular Türkçe olarak 

yapılmalı ve 30 gün içinde sonuçlandırılmalıdır. 

Bakanlık Düzeyinde ŞM: CİMER'e ek olarak, TOB'nin kendi iletişim merkezi olan TİMER (Tarım İletişim Merkezi) 

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iletişim merkezidir. Telefon (Alo 180) ve web sitesi 

(https://timer.tarimorman.gov.tr/) üzerinden ulaşılabilir. TİMER'e yapılan başvurular www.turkiye.gov.tr 

üzerinden alınmakta ve bu nedenle kimlik doğrulaması gerektirmektedir. Hayvancılık, tarım, idare, gıda, orman 

ve su ile ilgili istek, tavsiye, ihbar, soru, teşekkür ve diğer şeyler için kullanılabilir. Başvuru sahibi geri aranmak 

isterse, iletişim yolunu (telefon, e-posta, internet) seçebilir. Telefon ile yapılan başvurularda kimlik numarası 

istenmemektedir. Anında cevaplanabilecek sorular/sorunlar anında cevaplanır; Hemen cevap verilemeyen 

sorular/sorunlar ilgili birimlere yönlendirilir. İlgili birimlerden alınan bilgiler doğrultusunda şikâyetçilere geri 

bildirimde bulunulmaktadır. Kişi, il, ilçe, konu veya kategoriye göre sorgulama yapmak mümkündür. 

10.2. Proje Düzeyinde ŞM: 
Yukarıdaki şikâyet süreçlerine ek olarak, projenin kendi web sitesinde ve TOB'nin web sitesinde iletişim bilgileri 

ile ilan edilen projeye özel kendi şikayet mekanizması olacaktır. Bu şikâyet mekanizması, ÇSS2 dışında Proje 

kapsamında olan ÇSS'lerde dile getirilen tüm konuları kapsayacaktır. PIU'lar ve PKB olarak 2 katmana sahip 

olacaktır. Şikâyet mekanizmasının detaylandırılmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır. 

 Paydaş, web sitesi, e-posta, telefon, şikâyet formu veya dilekçe gibi farklı kanallardan görüş 

bildirebilir/şikâyette bulunabilir. Cevaplar için son tarih açıkça belirtilmelidir. 

 Dilekçeler, TOB İlçe veya İl Müdürlüklerindeki Proje odak noktaları tarafından kabul edilecektir. 

 Şikâyet formları her istişare toplantısında mevcut olacak ve talep edilmesi halinde teslim edilecektir. 

 İstişare toplantılarında sözlü olarak ifade edilen şikayetler de toplantı tutanakları ile belgelenecek ve 

Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı. ve bu bölümdeki Yorumların Gözden Geçirilmesi bölümünde 

yazıldığı şekilde işlenecektir. 

 Alınan yorum/şikayet Proje ile ilgili değilse ve başvuru isimsiz değilse, yaptığı yorum/şikayetin Proje ile 

ilgili olmadığı kendisine geri bildirilecektir. 

 Alınan yorum/şikayet Proje ile ilgiliyse, başvuru anonim olmadığı sürece sonuçla birlikte 30 gün içinde 

kendisine geri bildirilecektir. 

http://www.cimer.gov.tr/
https://timer.tarimorman.gov.tr/
http://www.turkiye.gov.tr/


 

 

 Başvuru sahibi, kimliğini gizleme veya anonim olarak başvurma seçeneğine sahip olacaktır. 

 Paydaşlar, ilk başvurularının birinci kademe bazında olması gerektiği konusunda bilgilendirilecek ve 

yönlendirilecektir. Paydaş, birinci kademeden aldığı sonuçtan memnun değilse, ikinci kademeye 

itirazda bulunmakta serbest olacaktır. Ya da sorumlunun şikâyete konu olduğu durumlarda şikâyet 

doğrudan ikinci kademeye yapılabilmektedir. İkinci kademenin şikâyet konusu olduğu durumlarda 

şikâyetlerin TİMER veya CİMER tarafından yapılması gerekmektedir. 

 Şikâyetler yazılı olarak kaydedilecek ve aşağıdakilere göre sorgulanabilecek bir veri tabanında 

tutulacaktır. 

o Şikâyetin tarihi ve kayıt numarası, 

o Şikâyetin hangi kanaldan yapıldığı,  

o Varsa, şikayete konu olan alt bileşenin spesifik faaliyeti, 

o Kimlik numarası, isim (paydaşlar bu bilgiyi vermekte serbest olacaktır), 

o Hassaslik durumu (alt bileşen için özel olarak tanımlanacak olan yaş, engellilik durumu, 

cinsiyet vb. dahil), 

o Şikâyet kategorisi (alt bileşen için özel olarak tanımlanmıştır), 

o Şikâyet metni ve ekleri (varsa), 

o Yanıt için son tarih ve şikâyetin yanıtlanması durumunda yanıtlanma tarihi, 

o Şikâyetle ilgilenecek kurumun adı, 

o Şikayet için önerilen çözüm, 

o Paydaşın çözümden memnun kalıp kalmadığı (öğrenilebilirse), 

o Şikayet için yanıt veren makamın yorumları (varsa). 

 Şikâyetlerin kayıt altına alınmasında ve dosyalanmasında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu hükümleri ana çerçeve olarak kullanılmalı ve menfaat sahipleri, şikayet mekanizmasının işleyişi 

ve sağladıkları verilerin nasıl saklanacağı, kullanılacağı ve raporlanacağı konusunda tam olarak 

bilgilendirilmelidir. 

 Veritabanı, PUB'larda ve PKB'lerde yetkili personel tarafından erişilebilir olmalıdır.  

10.3. İtiraz Mekanizması 
Şikâyet hala çözülmediyse, şikâyetçi proje içinde merkezi düzeyde daha yüksek bir ŞM düzeyine çıkabilir / itiraz 

edebilir. Karardan memnun kalmazsa, şikâyetini ilgili mahkemeye sunabilir. Proje çalışanlarının şikâyet 

mekanizması, işçilerin başka herhangi bir adli mekanizmayı kullanmasını engellemeyecektir. 

1.1. ŞM İletişimi ve Süreci 
Projenin Şikayet Mekanizması ile ilgili bilgiler, katılımcı paydaşlarda ilk geri bildirim görüşmelerinin bir parçası 

olarak duyurulacaktır. Şikayet Mekanizması ile ilgili bilgiler, Türkçe bir broşür aracılığıyla ve TOB'nin web 

sitesinde çevrimiçi olarak yayınlanacaktır. 

Şikâyet mekanizmasının varlığına ilişkin bilgiler, duyuru panoları, "öneri/şikâyet kutuları" ve gerektiğinde diğer 

araçlar aracılığıyla tüm proje çalışanlarına (doğrudan istihdam edilen ve sözleşmeli) hazır olacaktır. Proje 

çalışanları, duyuru panoları, öneri/şikâyet kutularının varlığı” ve gerektiğinde diğer yollarla ŞM'nin varlığı 

hakkında bilgilendirilecektir. 

İşçi şikâyet mekanizması, tüm proje çalışanlarına sağlanacak personel göreve başlama eğitimlerinde 

açıklanacaktır. Mekanizma aşağıdaki esaslara dayanacaktır; 

Yanlış yönetim, Proje Fonlarının kötüye kullanımı veya yolsuzluk uygulamaları ve 

Çocuk işçiliği, topluluk/sözleşmeli çalışanların sağlık ve güvenliği ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve çevre 

sorunları dahil olmak üzere Proje politikalarının, yönergelerinin veya prosedürlerinin ihlali. 

Projenin ve ilgili bileşenlerinin uygulama yöntemlerinden veya uygulama ile ilgili diğer süreçlerinden memnun 

olmayan paydaşlardan ve projelendirilen diğer ilgili taraflardan kaynaklanabilecek şikâyetler ve  

Genel geri bildirim, sorular, öneriler, övgüler. 

 



 

 

10.4. ŞGM'lerde CSS/CT'nin Ele Alınması 

10.5. Projenin CSS/CT için tanımlanmış riski düşüktür. Bununla birlikte, işçi ŞM’si, 

cinsel sömürü ve suistimal (CSS) ve cinsel taciz (CT) ile ilgili şikâyetlerin ele 

alınmasını içerecektir. Ülkenin yasal gereklilikleri doğrultusunda bir CSS/CT başvuru 

yolu oluşturulacak ve güncellenecektir. ŞM, CSS/CT konularının güvenli ve etik 

olarak belgelenmesi ile gizli raporlama için yerinde mekanizmalara sahip olacaktır. 

ŞM ayrıca, hayatta kalanın rızasıyla, herhangi bir CSS/CT şikâyetini hem TOB’ye 

hem de Dünya Bankası'na derhal haber vermek için mevcut süreçlere sahip 

olacaktır. İzleme ve Raporlama 
PUB’nin Şikayet Mekanizması odak noktası şunlardan sorumlu olacaktır: 

 Şikâyetlerin sayısı, içeriği ve durumuna ilişkin yüklenicilerin ŞM odak noktalarından nitel verilerin 

toplanması ve analiz edilmesi ve bunların tek bir proje veri tabanına yüklenmesi; 

 Çözülmemiş sorunları izlemek ve bunları çözmek için önlemler önermek ve 

 PBU’daki ŞM odak noktasına altı ayda bir rapor sunmak. 

PUB tarafından sunulacak raporlar, aşağıdakiler hakkında güncellenmiş bilgi sağlayan Şikâyet Mekanizması ile 

ilgili bir bölüm içerecektir: 

 Şikâyet Mekanizması uygulamasının durumu  

 Alınan şikâyet/(başvurular, öneriler, şikayetler, talepler, olumlu geri bildirimler), çözülen şikayetlerin 

sayısına ilişkin nitel veriler; 

 Şikâyetlerin ve yanıtların türü, sağlanan sorunlar ve çözülmemiş şikâyetlerin nicel verileri ve 

 Alınan düzeltici tedbirler. 

Yükleniciler, İşçi ŞM'si hakkında aylık raporlar hazırlayacak ve aşağıdaki konularda ilgili PUB'nin ŞM odak 

noktasına sunacaktır; 

 Kategoriye göre şikâyet sayısı (şikâyet, geri bildirim, sorun), 

 Çözülen ve bekleyen sorun sayısı, 

 Çalışanların çözülen şikâyetlere ilişkin memnuniyet düzeyleri, 

 Alınan düzeltici tedbirler. 

 

 

 

 



 

 

11. Yüklenici Yönetimi 
Proje faaliyetlerinin çoğu sözleşmeli olacaktır. Sözleşmeler, Dünya Bankası'nın Standart Satın Alma Belgelerinde 

belirtilen iş gücü ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümleri içerecektir.  

Yüklenici seçimlerinde aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır: 

 daha önceki tamamlanmış çalışmalar,  

 yüklenicinin insan kaynaklarının niteliği,  

 sağlık ve güvenlik konularında uyum,  

 çocuk işçi çalıştırma ve zorla çalıştırma konusunda alınan önlemler.  

Seçim kriterlerine göre en uygun olanlar yüklenici olarak seçilecektir. 

Hizmetlerin uygulanması aşamasında, BB'ler veya PUB'ler (Alt Bileşen 1.2 olması durumunda), yüklenicilerin 

ofislerine ve/veya işin yürütüldüğü yerlere planlı ve plansız ziyaretler düzenleyecektir. Bu ziyaretlerde 

kaydedilen ilerleme, sağlık ve güvenlikle ilgili konular ve çocuk işçi ve zorla çalıştırma durumu gözlemlenecektir. 

Herhangi bir uyuşmazlık tespit edilirse, uyuşmazlığın önlenmesi için tedarikçiye en geç 20 takvim günü içinde 

bilgi verilecektir. Uyuşmazlık 20 takvim gününden sonra devam ederse, tedarikçi ile olan sözleşme derhal 

feshedilecektir. 

 

  



 

 

12. Birincil Tedarikçiler 
Birincil tedarikçiler, TOB ve tedarikçiler arasındaki sözleşmeye dayalı anlaşmalarda belirlenecek ve 

yönlendirilecek olan ÇSS2 gerekliliklerine tabi olacaktır.  

Yüklenicilerden, tedarikçilerin çocuk veya zorla çalıştırma ya da işçiyi ciddi güvenlik sorunlarına maruz bırakması 

gibi önemli riskler olup olmadığını belirlemek için durum tespiti prosedürünü gerçekleştirmeleri istenecektir. 

Yabancı tedarikçilerle sözleşme yapılacak durumlarda, yüklenicilerin tedarik süreçleri sırasında tedarikçinin 

çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve güvenlik ile ilgili kurumsal gerekliliklerini yerine getirip getirmediğini, bu 

sorunlardan herhangi biri nedeniyle suçlanıp suçlanmadığını veya yaptırıma tabi olup olmadığını sorgulaması 

gerekecektir. Çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma ile ilgili herhangi bir risk ve tanımlanan güvenlik varsa, Yüklenici 

PUB'ları bilgilendirecek ve bu riskleri ele alacak ve mümkün olduğunda bu tür tedarikçilerden kaçınabilecektir.  

Çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve iş güvenliği konularına ilişkin özel gereklilikler, tüm satın alma siparişlerinde ve 

tedarikçilerle yapılan sözleşmelerde yer alacaktır. Birincil tedarikçi çalışanlarının çoğunun yerel olacağı dikkate 

alınarak, tedarikçilerin yerel mevzuata ve ÇSS2'ye uygun olarak güvenli çalışma koşulları sağlaması için gerekli 

denetimler ve kontroller yapılacaktır. 

 

 



 

 

Kaynakça 
1. 2016. “Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesi.” Dünya Bankası, Washington, DC. 

2. 2018. “BORÇLULAR İÇİN REHBER NOT: ÇSS2: İşgücü ve Çalışma Koşulları” 

3. ÇSGİ Yönergeleri: 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability

-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines 

4. 2017. “İyi Uygulama Notu: Yüklenicilerin Çevresel ve Sosyal Performansının Yönetilmesi.” Dünya 

Bankası Grubu, Washington, DC. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/03ff53f4-24e2-4526-8bc1-

60bec0638b93/p_GPN_ESContractorManagement.pdf?MOD=AJPERES 

5. https://www.ipieca.org/media/4666/worker_grievance_mechanisms_lrsc_2019.pdf 

6. Büyük İnşaat İşlerini İçeren Yatırım Projesi Finansmanında Cinsel Sömürü ve Suistimal ve Cinsel Tacizin 

(CSS/CT) Ele Alınması 

7. 2007. “Çevre, Sağlık ve Güvenlik Genel Yönergeleri.” UFK  

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/03ff53f4-24e2-4526-8bc1-60bec0638b93/p_GPN_ESContractorManagement.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/03ff53f4-24e2-4526-8bc1-60bec0638b93/p_GPN_ESContractorManagement.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ipieca.org/media/4666/worker_grievance_mechanisms_lrsc_2019.pdf


 

 

Ek 1: Davranış Kuralları  

Davranış Kuralları 

*Müşteriye Not: inşaat işleri sözleşmelerinin denetimi için: 

Davranış Kuralları için asgari bir gereklilik, Müşteri tarafından, örneğin aşağıdakilerde tanımlanan sorunlar, 

etkiler ve hafifletme önlemleri dikkate alınarak belirlenmelidir: 

 Proje raporları örn. ÇSED/ÇSYP, 

 Her türlü özel CDŞ/CSS gereksinimleri, 

 Rıza/izin koşulları (proje için herhangi bir izin veya onaya ekli düzenleyici kurum koşulları), 

 Dünya Bankası Grubu ÇSG Yönergeleri dahil gerekli standartlar, 

 İlgili uluslararası sözleşmeler, standartlar veya anlaşmalar vb., ulusal, yasal ve/veya düzenleyici 

gereklilikler ve standartlar (bunların DBY ÇSG Yönergelerinden daha yüksek standartları temsil ettiği 

durumlarda), 

 İlgili standartlar ör. işçilerin barınması: Süreç ve Standartlar (UFK ve EBRD), 

 İlgili sektör standartları ör. işçilerin barınması, 

 Şikayet giderme mekanizmaları. 

Belirlenen sorun türleri şunlarla ilişkili riskleri içerebilir: işgücü akını, bulaşıcı hastalıkların yayılması, cinsel taciz, 

cinsiyete dayalı şiddet, yasadışı davranış ve suç ve güvenli bir ortamın sürdürülmesi vb.+ 

*Yukarıdaki hususları dikkate alarak Danışmana verilen aşağıdaki talimatları değiştirin.+ 

Tatmin edici davranış kuralları, asgari olarak aşağıdaki konuları ele almaya uygun olan tüm Danışman 

Uzmanlarının yükümlülüklerini içerecektir.  Bölgenin, yerin ve proje sektörünün belirli endişelerine veya belirli 

proje gereksinimlerine yanıt vermek için ek yükümlülükler getirilebilir. Davranış kuralları, “çocuk” / “çocuklar” 

teriminin 18 yaşın altındaki herhangi bir kişi/kişiler anlamına geldiğine dair bir açıklama içerecektir.   

Ele alınacak konular şunlardır: 

1. Yürürlükteki yasalara, kurallara ve düzenlemelere uyum.  

2. Yerel topluluğu (hassas ve dezavantajlı gruplar dahil), Danışmanın Uzmanlarını, Müşterinin personelini ve 

taşeronlar ve günlük çalışanlar dahil Yüklenicinin personelini korumak için geçerli sağlık ve güvenlik 

gereksinimlerine (öngörülen kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması, önlenebilir kazaların önlenmesi ve 

güvenlik tehlikesi oluşturan veya çevreyi tehdit eden koşulları veya uygulamaları bildirme görevi dahil) 

uyum   

3. Yasadışı maddelerin kullanımı. 

4. Yerel topluluk (hassas ve dezavantajlı gruplar dahil), Danışmanın Uzmanları, Müşterinin personeli ve 

taşeronlar ve günlük çalışanlar dahil Yüklenicinin personeli ile ilişkilerde Ayrımcılık Yapmama (örneğin, aile 

durumu, etnik köken, ırk, cinsiyet, din, dil, medeni durum, yaş, engellilik (fiziksel ve zihinsel), cinsel 

yönelim, cinsel kimlik, siyasi kanaat veya sosyal, vatandaşlık veya sağlık durumu temelinde).  

5. Yerel topluluk(lar)la, yerel topluluk(lar)ın üyeleri ve etkilenen kişi(ler) ile etkileşimler (örneğin kültürlerine 

ve geleneklerine saygılı bir tavır sergilemek için). 

6. Cinsel taciz (örneğin, özellikle kadınlara ve/veya çocuklara yönelik uygunsuz, taciz edici, cinsel açıdan 

kışkırtıcı, küçük düşürücü veya kültürel olarak uygunsuz dil veya davranışların kullanılmasını yasaklamak). 

7. Cinsel ve/veya toplumsal cinsiyete dayalı şiddet dahil şiddet (örneğin fiziksel, zihinsel veya cinsel zarar veya 

ıstırap veren eylemler, bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama ve özgürlükten yoksun bırakma).   

8. Cinsel sömürü ve sustimal dahil olmak üzere sömürü (örneğin, cinsel iyilik veya diğer küçük düşürücü, 

aşağılayıcı davranışlar, sömürücü davranışlar veya gücün kötüye kullanılması dahil olmak üzere seks için 

para, istihdam, mal veya hizmetlerin değiş tokuşunun yasaklanması).   

9. Çocukların korunması (cinsel aktivite veya istismara veya çocuklara karşı kabul edilemez davranışlara karşı 

yasaklar, çocuklarla etkileşimleri sınırlama ve proje alanlarında güvenliklerini sağlama dahil).  



 

 

10. Sanitasyon gereklilikleri (örneğin, çalışanların açık alanlar yerine, işverenleri tarafından sağlanan belirli sıhhi 

tesisleri kullanmasını sağlamak). 

11. Çıkar çatışmalarından kaçınma (mali, ailevi veya kişisel bir bağlantısı olan hiç kimseye menfaatler, 

sözleşmeler veya istihdam ya da herhangi bir ayrıcalıklı muamele veya iltimas sağlanmaz). 

12. Makul çalışma talimatlarına uymak (çevresel ve sosyal normlarla ilgili olanlar dahil). 

13. Mülkün korunması ve uygun şekilde kullanılması (örneğin, hırsızlığı, dikkatsizliği veya israfı yasaklamak).   

14. Bu Kuralların ihlallerini bildirme yükümlülüğü. 

15. Bildirimin iyi niyetle yapılması halinde, Kural ihlallerini bildiren personele karşı misilleme yapılmaması. 

Davranış Kuralları, sade bir dille yazılmalı ve aşağıdakileri yaptıklarını belirtmek üzere her bir Uzman tarafından 

imzalanmalıdır:  

1. Kuralların bir kopyasını aldıklarını; 

2. Kuralların kendilerine açıklandığını; 

3. Bu Davranış Kurallarına bağlılığın istihdam için zorunlu bir koşul olduğunu kabul ettiklerini ve  

4. Kural ihlallerinin, işten çıkarılma veya yasal makamlara sevk dahil olmak üzere ciddi sonuçlara yol 

açabileceğini anladıklarını.  

Kuralların bir kopyası Mühendisin ofisinde bulunacaktır. Uygun dillerde hazırlanmış olacaktır.    

 

 


