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SÖZLÜK 

Proje: “Gelişmiş Pazar Bağlantıları ile Mültecilere ve Türkiye Vatandaşlarına Tarımsal İstihdam Desteği 

Projesi”ni ifade etmektedir. 

Paydaş: Paydaş, bir projenin sonucundan doğrudan veya dolaylı olarak olumlu veya olumsuz olarak 

etkilenen kişi, grup veya kuruluştur. Paydaşlar; projenin başarısı ile ilgilenirler ve projeye fon sağlayan 

kuruluşun içinde veya dışında konumlanabilip proje üzerinde olumlu veya olumsuz bir etkiye sahip 

olabilmektedirler. 

Paydaş Katılım Planı: Yöneticilerin projenin ömrü boyunca paydaşlarla etkin bir şekilde etkileşim 

kurmalarına ve katılımı yönetmek veya geliştirmek için uygulanacak faaliyetleri belirtmelerine 

yardımcı olan bir plana denir. 

Sözleşmeli Üretim (SÜ): Sözleşmeli Üretim, alıcı ve çiftçiler arasında yapılan ve bir çiftlik ürününün 

veya ürünlerinin üretim ve pazarlaması için koşulları oluşturan tarımsal üretim olarak 

tanımlanabilmektedir. Tipik olarak, çiftçi kabul edilen miktarlarda belirli bir tarımsal ürün sağlamayı 

kabul eder. 

Ev sahibi topluluklar: Bu bağlamda ev sahibi topluluk, içinde mültecilerin / GKaS'lerin yaşadığı yerel, 

sosyal ve ekonomik yapıları ifade etmektedir.1. 

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler (GKaS): 28 Nisan 2011'den sonra Suriye'deki olaylardan dolayı 

Türkiye'ye gelen Suriyeli vatandaşlara ve Suriye'den vatansız kişilere ve mültecilere Türkiye Hükümeti 

tarafından geçici koruma (GK) sağlanmaktadır. 

Şikayet Mekanizması: Şikayet mekanizması, belirli kişilerden olumsuz etkilenen bireyler, çalışanlar, 

topluluklar ve / veya sivil toplum kuruluşları tarafından kullanılabilecek resmi, yasal veya yasal 

olmayan (veya 'adli / adli olmayan') bir şikayet sürecidir.  

Acil Sosyal Uyum Yardımı Programı (SUY): SUY, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve BM 

Dünya Gıda Programı (WFP), Türk Kızılayı (TRC), Uluslararası Federasyonu tarafından ortaklaşa 

uygulanan Acil Sosyal Güvenlik Ağı Programıdır.  

 
 

                                                                        

1 https://www.unhcr.org/protection/resettlement/4cd7d1509/unhcr-ngo-toolkit-practical-cooperation-resettlement-community-
outreach.html 



 

KISALTMALAR 

TKK Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 

TM Toplum Merkezi 

SÜ Sözleşmeli Üretim 

GİGM Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 

ÇSÇ Çevresel ve Sosyal Çerçeve 

ÇSS Çevresel ve Sosyal Standart 

SUY  Sosyal Uyum Yardımı 

FAO  Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 

FRIT Türkiye'deki Mülteciler için AB Sığınmacı Mali İmkan Fonu 
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İ & D İzleme ve Değerlendirme 

AÇSHB Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

PUK Proje Uygulama Kılavuzu 

PUB  Proje Uygulama Birimi 

PPM Kamu Katılımının Sağlandığı Toplantılar 

PKP Paydaş Katılım Planı 

SGK Sosyal Güvenlik Kurumu 

GKaS Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler (SuTP) 

TK Türk Kızılay2 

UNDP  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 

UNFPA  Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu  

BMMYK  Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 

UNWOMEN  Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Kurumu 

DB Dünya Bankası 

 

 

                                                                        

2 Türk Kızılay ile görüşmeler devam etmektedir. Projede yer almaması durumunda gerçekleştireceği faaliyetlerin kimin gerçekleştireceği daha 
sonra ilan edilecektir. 
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I. GİRİŞ 

I.I Bağlam 

1. Suriye'deki krizin ardından, 3.6 milyondan fazla Suriyeli mülteci (yüzde 98.3), 

(Geçici Koruma kapsamındaki Suriyeliler (SuTP)), şu anda Türkiye'deki ev sahibi 

topluluklar arasında yaşamaktadır. Mültecilerin sosyoekonomik entegrasyonu, 

Sosyal Uyum Yardımı (SUY) Programının ve diğer desteklerin de devam 

etmeyecek olması veya azalacak olması nedeniyle giderek daha önemli hale 

gelmiştir. Mültecilerin yaşadığı her yerde, iş bulmaları ve geçimlerini sağlamaları 

gerekmektedir. 

2. Ülkenin yarısını oluşturan tarım arazileri ve nüfusun yaklaşık dörtte birinin 

tarımda istihdam edilmesi ile Türkiye'nin tarım ekonomisi,  dünyada ilk onu 

arasında yer almaktadır. GKaS’nin tarım sektöründeki sosyo-ekonomik 

entegrasyonu bu nedenle daha da önem kazanmaktadır. Türkiye, buğday, şeker 

pancarı, süt, kümes hayvanları, pamuk, domates ve diğer meyve ve sebzelerin 

başlıca üreticisidir ve kayısı ve fındık alanında dünyanın en büyük üreticisidir. 

Ayrıca, soya fasulyesi gibi yağlı tohumların yanı sıra et ve hızla büyüyen kümes 

hayvanları sektörü için hayvan yemine girdi olarak tahıl ürünleri ithal 

etmektedir. Türkiye ayrıca ileri tekstil sektörüne girdi olarak ek pamuk, gıda 

işleme ve fırıncılık sektörü için girdi ithal etmektedir. 

3. 2017 yılı sonunda Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'deki 

işgücü piyasasının % 18,6'sı tarım sektöründe (yaklaşık 5,3 milyon kişi) istihdam 

edilmektedir ve bunların % 80'inden fazlası kayıt dışı istihdam edilmektedir (% 
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96 kadınlar için kayıt dışı istihdam)3. Tarım sektöründe çalışma izni 

muafiyetlerinin bulunmasına rağmen, birçok GKaS, uzun vadeli iş fırsatları 

bulmakta zorlanmaktadır ve bunun birçoğu, çoğu zaman gelir istikrarsızlığı ve 

sömürücü çalışma koşulları ve uygulamaları ile ilişkili olan tarımda günlük 

çalışanlar olarak asgari ücretten önemli ölçüde daha az ücret karşılığında 

istihdam edilmektedir4. Aynı zamanda, tarımdaki ek işgücü akışı, özellikle düşük 

vasıflı, mevsimlik ve yarı zamanlı olarak çalışan Türkiye Vatandaşı tarım işçileri 

için ücretlerin düşmesine yola açmıştır. 

 4. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 2017 yılında yapılan bir 

değerlendirmede, özellikle hayvancılık, meyve bahçesi / tarla yönetimi, hasat 

(narenciye ve zeytin), et işleme, sera işletme ve bakımı (kesme çiçek ve sebzeler) 

ve hasat sonrası işleme ve paketleme alanlarında vasıflı ve yarı vasıflı işgücü 

sıkıntısı olduğu sonucuna varılmıştır.5 

I.II Proje Hakkında 

 

5. Bu proje, Geçici koruma altındaki Suriyeli Mültecilerin ve ev sahibi 

toplulukların tarımsal yeterliliğini geliştirmeye, çiftçileri işçilere yönelik ücretleri 

sübvanse ederek destekleme, işçilere tarım ve sosyal beceri eğitimleri sunma ve 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin (TKK) sözleşmeli üretim kapasitesini 

geliştirmeye odaklanmaktadır. 

                                                                        
3 Ximena Vanessa Del Carpio ve Mathis Christoph Wagner, Suriyeli Mültecilerin Türkiye İşgücü 

Piyasasına Etkileri, WPS 7402 sayılı Politika3 Araştırma Çalışma Belgesi, (Washington DC: Dünya 
Bankası), 2015, <http://documents.worldbank.org/curated / tr / 505471468194980180 / etkili-of-
the Suriyeliler-mültecilere-on-the-Türk-emek piyasasında> 

4 Kalkınma Çalıştayı, Verimli Topraklar ve FAO, Türkiye: Suriyeli Mülteci Dayanıklılık Planı 2018-

19. 

5 FAO, Türkiye: Suriyeli Mülteci Dayanıklılık Planı 2018-19. 
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6. Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) projenin uygulayıcı organı olacaktır. TKK 

sisteminin genel amacı, üye çiftçilerinin ekonomik çıkarlarını korumak, finansal 

ve mesleki gereksinimlerini karşılamaktır. TKK, 1 Merkez Birlik (MB), 17 Bölge 

Birliği (BB), 1.625 Birim Kooperatiften (BK) oluşan ve şu anda 900.000'den fazla 

üye çiftçisi bulunan üç katmanlı bir yapı ile faaliyet göstermektedir. 

7. Proje üç bileşenden oluşmaktadır: (1) Sözleşmeli tarım istihdam desteği ve 

beceri geliştirme; (2) İstihdam Etkisini Artırmak için Küçük Ölçekli Yatırım 

Desteği; ve (3) Uygulama Desteği ve Kurumsal Kapasite Geliştirme 

8. Bileşen 1. Sözleşmeli tarım istihdam desteği ve beceri geliştirme. Bu bileşen, 

resmi istihdamı artırmak için sözleşmeli üretimin mevcut ve elverişli olduğu, 

koordine etme ve denetleme kapasitesine sahip olan birim kooperatifleri (BK) 

teşvik etme yoluyla, kırsal alanlarda çalışan Türkiye vatandaşları ve mültecilerin 

çalışma koşullarını iyileştirmeyi ve yeni işler yaratmayı amaçlamaktadır. Proje, 

tarla içi ve tarla dışı tarım işlerinde çalışan işçiler arasındaki kayıt dışılığı 

azaltırken, işverenlerin verimliliği ve çiftliklerinin üretimini genişletmesine 

destek vererek, seçilen ürünlerin üretiminin ve işgücü talebinin artırılmasına 

katkıda bulunacaktır. Bu hedefler, uygun işverenlere TKK tarafından ek teknik 

yardım, idari / yönetimsel yardım, daha iyi vasıflı işçi havuzuna erişim ve finansal 

yardım dâhil olmak üzere geliştirilmiş bir hizmet paketi sunarak 

gerçekleştirilecektir. Burada amaç, kayıt dışı tarım istihdamını azaltmak ve 

sözleşmeli tarım yoluyla sürdürülebilir istihdamı arttırmaktır.  

9. Alt bileşen 1.1. Çiftliklerin artan üretim kapasitesi ile artan işgücü talebi. Bu 

bileşen, (i) Yeni işçilerin istihdam edilebilirliklerini ve çiftlik üretkenliğini 

artırmaları için İş Başı Eğitim (İBE) programı yoluyla sağlanacaktır. İşverenler 

sınırlı bir süre için stajyerler istihdam edebilecek ve stajyerlerin bir kısmını 

program sonrası kayıtlı istihdam etmek koşuluyla kayıt ve ücret maliyeti proje 

kapsamında proje bütçesinden karşılanacaktır. (ii) Ücret sübvansiyonları: 

İşçilerin kayıt maliyetlerini, sigorta primlerini ve ücretlerin bir kısmını kapsayan 

geçici ücret sübvansiyonu sağlanacaktır. (iii) Resmi sözleşmeler kapsamında 
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yeni işçiler için SGK'ya (Sosyal Güvenlik Kurumu) ödenecek kayıt maliyetleri ve 

primlerinin geçici olarak finanse edilmesi. Mültecilerin kayıtlı çalışabilmesini 

sağlamak amacıyla çalışma izni/çalışma izni muafiyeti süreçleri de proje 

kapsamında desteklenecektir. 

10. Alt bileşen 1.2. Tarım işçilerinin becerilerini ve istihdam edilebilirliğini 

arttırmak. Mevcut ve potansiyel tarım işçilerinin istihdam edilebilirliklerini 

artırmaları ve çalışma koşullarını iyileştirmeleri için destek olmak ve sonuçta 

tarımsal pazarın ihtiyaçları ile bağlantılı ve uygun işçilerin mevcut koşullarına 

uyarlanmış kapsamlı bir eğitim programı ile resmi sözleşmeler altında işe 

alınmaları. Proje, sözleşmeli üretime katılan işverenlerin, çiftliklerin verimliliğini 

artırması beklenen vasıflı (sertifikalı) bir işçi havuzuna erişmesini sağlayacaktır. 

Daha vasıflı işçilerin mevcudiyetinin çiftliklerin daha yüksek verimliliğine ve 

dolayısıyla daha iyi çalışma koşullarına katkıda bulunması beklenmektedir. 

11. Bileşen 2. İstihdam Etkisini Artırmak için Mikro / Küçük Yatırım Desteği. Bu 

bileşen Türkiye'de seçilen illerde tarla dışı istihdam talebini artırmak için küçük 

ölçekli yatırımların (hibeler) sağlanmasına kılavuzluk edecektir. Bu bileşen, birim 

kooperatiflerinin tarımsal ürünü kurutma, depolama, sınıflandırma ve 

paketleme yeteneğini geliştirerek proje alanlarında sözleşme üretimin 

kullanımını ve talebini artırmayı amaçlamaktadır. Bu tür ikincil üretim, çiftçilere 

katma değeri ve sonuç olarak sözleşmeli tarım programlarına olan talebi 

arttırmaktadır. Hibeler aracılığıyla satın alınan ekipman veya mallar birim 

kooperatifler tarafından yönetilecek ve tarımsal üretim yelpazeleri göz önüne 

alındığında tüm TKK üyelerine fayda sağlayacaktır. Bu bileşen, Bileşen 1 ile aynı 

illerde yürütülecek, böylece bu hibeler tarla içi istihdam talebinin daha da 

artırılmasına katkıda bulunacaktır.  

12. Bileşen 3: Uygulama Desteği ve Kurumsal Kapasite Geliştirme. Bu bileşen, 

TKK’nın (Merkez Birlik, Bölge Birliği ve Birim Kooperatifler) önerilen projeyi etkili 

bir şekilde uygulama kapasitesini güçlendirecektir. 
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13. Başlangıç olarak seçilen proje illeri Bursa, İzmir, Mersin, Adana, Gaziantep 

ve Adıyaman'dır. 

Resim-1: Türkiye Haritası ve projenin uygulanacağı Şehirler. 

 

I.III Paydaş Katılım Planının Amacı 

14. Bu Paydaş Katılım Planı (PKP), proje boyunca TKK’nın paydaş katılım 

stratejisini netleştirmeyi amaçlamaktadır. PKP, katılım yaklaşımının bir parçası 

olarak kullanılacak yöntemleri ve araçları tanımlar. Hem TKK tarafından 

yürütülen önceki katılım faaliyetleri hem de TKK’nın eylemlerin uygulanması için 

paydaşlarıyla etkileşime girmedeki rol ve sorumlulukları bu planda 

özetlenmiştir. PKP kapsamında paydaşların ilgisinin değerlendirilmesi ve 

projeye destekleri ele alınacaktır. Bu PKP, proje tasarımı ile çevresel ve sosyal 

performansta paydaşların görüşlerinin dikkate alınmasını sağlar. PKP’nin 

hedefleri aşağıda belirtilmiştir: 

• Projeye katılımda doğrudan veya dolaylı olarak çalışan tüm paydaşları ve diğer 

ilgili tarafları belirlemek; 

• Proje hazırlama ve uygulama sırasında faaliyetlerin sıklığı ve yeri de dahil 

olmak üzere paydaşlar arasında bilgi yayılması ve paydaşların katılım faaliyetleri 

için modeller hazırlamak; 
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• Etkilenecek olanlar arasında, özellikle alt proje alanlarında hem ev sahibi 

topluluklar hem de mülteci nüfusu arasındaki tarım işçileri hakkında iyi bir 

anlayış oluşturmak; 

• Proje veya paydaşları için risk oluşturabilecek sorunların erken tanımlanmasını 

sağlamak; 

• Etki azaltma önlemlerinin uygun olmasını sağlamak (yeterli, uygulanabilir, 

zamanında, etkili ve verimli) 

• Proje ve paydaşlar arasında tüm tarafların yararına olacak uzun vadeli iletişimi 

sağlamak için etkili ve kapsayıcı katılım yolları için bir sistem oluşturmak. 

• Bu aktiviteleri uygulamak ve izlemek için farklı aktörlerin rollerini ve 

sorumluluklarını tanımlamak; 

• İşlevsel bir şikayet giderme / yararlanıcı geri bildirim mekanizması planı 

hakkında ayrıntılı bilgi vermek ve projeden etkilenen taraflara sorunları ve 

şikayetleri artırmak ve TKK'nın bu şikayetleri yanıtlamasını ve yönetmesini 

sağlamak için erişilebilir ve kapsayıcı araçlar sağlamak; 

• Çevresel ve sosyal riskler ve etkiler hakkında teknik ve kültürel olarak ilgili 

proje bilgilerinin zamanında, anlaşılabilir, erişilebilir bir şekilde açıklanmasını 

sağlamak. 
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II. ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUATA 

GENEL BAKIŞ 

15. Bilginin açıklanması ve paydaşların projeye katılımı ile ilgili ulusal mevzuat 

aşağıdaki gibidir: 

II.I Ulusal Mevzuat ve Yönetmelikler 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

16. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, vatandaşların düşünce ve düşünce 
özgürlüğünü güvence altına almak için temel belgedir (Madde 25). Hiç kimse 
herhangi bir sebep veya amaç için düşüncelerini ve görüşlerini açıklamaya 
zorlanamaz; ve de düşünceleri ve görüşleri nedeniyle kimse tarafından 
suçlanamaz ya da itham edilemez. Herkes düşüncelerini ve fikirlerini tek tek ya 
da toplu olarak konuşma, yazılı ya da resim ya da diğer medya aracılığıyla ifade 
etme ve yayma hakkına sahiptir. Bu özgürlük, resmi makamların müdahalesi 
olmadan bilgi veya fikir alma veya verme özgürlüğünü de içerir (Madde 26). 
Ayrıca, Türkiye'de ikamet eden vatandaşlar ve yabancılar, mütekabiliyet ilkesine 
uymak şartıyla, kendileri ile ilgili talep ve şikayetler konusunda yetkili 
makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazılı olarak başvurma hakkına 
sahiptir (Madde 74). 

Bilgi Edinme Kanunu 

17. 4992 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (24.10.2003 tarihli ve 25269 sayılı 
Resmi Gazete) bilgi edinme hakkına ilişkin süreci tanımlar. Bu hakkı, demokratik 
ve şeffaf yönetimin ön koşulları olan eşitlik, tarafsızlık ve şeffaflık ilkeleri 
doğrultusunda düzenler. 

“Madde 11 - Kurum ve kuruluşlar talep edilen bilgileri 15 iş günü içinde sağlarlar. 
Ancak, talep edilen bilgi veya belgenin, başvuru yapan kurum ve kuruluştaki başka 
bir birimden alınması veya başka bir kurumun görüşünün alınması veya başvurunun 
kapsamının birden fazla kuruma ait olması durumunda; erişim 30 iş günü içinde 
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sağlanacaktır. Bu durumda, başvuru sahibine uzatma ve gerekçeleri 15 iş günü 
içinde yazılı olarak bildirilir.” 

 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 

MADDE 74- (3 Ekim 2001'de değiştirildiği üzere, 4709 sayılı Kanun) Türkiye'de 
karşılıklı ikamet eden vatandaşlar ve yabancılar, karşılıklılık ilkesine uymak kaydıyla, 
kendileri veya kamuoyu ile ilgili istek ve şikayetler konusunda yetkili makamlara ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisine'ne yazılı olarak başvurma hakkına sahiptir. (3 Ekim 
2001'de değiştirildiği üzere; 4709 sayılı Kanun) Kendisiyle ilgili başvurunun sonucu, 
dilekçe sahibine yazılı olarak gecikmeksizin bildirilmelidir. (12 Eylül 2010'da 
yürürlükten kaldırılmıştır; 5982 sayılı Kanun) (12 Eylül 2010'da eklenen paragraf; 
5982 sayılı Kanun) Herkesin bilgi alma ve Ombudsman'a itiraz etme hakkı vardır. (12 
Eylül 2010'da paragraf eklenmiştir; 5982 sayılı Kanun) Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bünyesinde kurulan Ombudsman Kurumu, idarenin işleyişine ilişkin şikayetleri 
inceler. (12 Eylül 2010'da paragraf eklenmiştir; Kanun No: 5982) 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 

18. Çevre Kanunu'nun (1983) 10. Maddesi bağlamında hazırlanan Çevresel Etki 
Yönetmeliği (25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete) bir projenin 
kamuoyu bilgilendirme toplantısı yapmasını gerektirmektedir. Bu Yönetmeliğe 
göre, kamuoyu bilgilendirme toplantısının temel amacı kamuoyunu proje 
hakkında bilgilendirmek ve danışmaktır. Yönetmelik, toplantının proje alanında, 
ilgililer için erişilebilir olmasını; toplantının tarihi ve yeri daha önce Vali 
tarafından onaylanmalı ve toplantıdan en az 10 gün önce yerel ve ulusal bir 
gazetede ilan edilmelidir. Benzer duyurular, Vali personeli tarafından komşu 
mahallelere ve ilçelere de gönderilecektir. 

Toplantıda ifade edilen görüş ve öneriler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcileri 
tarafından kaydedilmelidir. Bu yazılı görüş ve öneriler proje ömrü boyunca 
gözden geçirilmelidir.  

II.II ULUSLARARASI MEVZUAT 

Dünya Bankası Paydaş Katılımında Çevresel ve Sosyal Standart 

19. Dünya Bankası'nın Çevresel ve Sosyal Çerçevesinin (ÇSÇ) Çevresel ve Sosyal 
Standardı 10 (ÇSS10), “Paydaş Katılımı ve Bilginin Açığa Çıkarılması”, “Borçlu6 ile 

                                                                        

6 Fon kullanıcısı anlamında kullanılmaktadır. 
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proje paydaşları arasında iyi bir uluslararası uygulama unsuru olarak açık ve şeffaf 
katılımın öneminin farkındadır.” (Dünya Bankası, 2017: 97).  

Özellikle, ÇSS10'un gereksinimleri: 

• “Borçlular proje yaşam döngüsü boyunca paydaşlarla ilişki kurarak proje geliştirme 
sürecinde mümkün olan en erken zamanda ve proje tasarımı konusunda paydaşlarla 
anlamlı istişareler yapılmasını sağlayacak bir zaman diliminde başlayacaklardır. 
Paydaş katılımının niteliği, kapsamı ve sıklığı, projenin niteliği ve ölçeği ile potansiyel 
riskleri ve etkileri ile orantılı olacaktır. 

• Borçlular tüm paydaşlarla anlamlı istişarelerde bulunacaklardır. Borçlular, 
paydaşlara zamanında, ilgili, anlaşılabilir ve erişilebilir bilgi sağlayacak ve 
manipülasyon, müdahale, baskı, ayrımcılık ve gözdağı içermeyen kültürel olarak 
uygun bir şekilde onlara danışacaktır. 

• Paydaş katılımı süreci, bu ÇSS'de daha ayrıntılı olarak belirtildiği üzere aşağıdakileri 
içerecektir: (i) paydaşların tanımlanması ve analizi; (ii) paydaşlarla etkileşimin nasıl 
gerçekleşeceğini planlamak; (iii) bilginin açıklanması; (iv) paydaşlarla istişare; (v) 
şikayetleri ele almak ve bunlara yanıt vermek ve (vi) paydaşlara rapor verilmesi. 

• Borçlu, çevresel ve sosyal değerlendirmenin bir parçası olarak, danışılan 
paydaşların bir açıklaması, alınan geri bildirimin bir özeti ve geri bildirimin nasıl 
dikkate alındığına ya da neden alınmadığına dair nedenleri kısa bir açıklama da 
dahil olmak üzere belgelenmiş bir paydaş katılımı kaydını tutacak ve 
açıklayacaktır,”(Dünya Bankası, 2017: 98). 

 

20. Bu standart, projenin niteliği ve ölçeğiyle orantılı bir PKP'nin ve potansiyel 
risk ve etkilerinin Borçlu tarafından geliştirilmesini, proje değerlendirilmesinden 
önce mümkün olduğu kadar erken ifşa edilmesini ve Borçlunun paydaşların 
tanımları ve gelecekteki katılım önerileri de dahil olmak üzere paydaşların PKP 
hakkındaki görüşlerini almasını gerektirir. Orijinal sürümdeki önemli 
değişikliklerin ardından güncellenmiş bir PKP’nin Borçlu tarafından açıklanması 
gerekir (Dünya Bankası, 2017: 99). Ayrıca Borçlu, projeden etkilenen tarafların, 
projenin çevresel ve sosyal performansı ile ilgili endişelerinin ve şikayetlerinin 
zamanında çözülmesi ve kolaylaştırılması için bir şikayet mekanizması önermeli 
ve uygulamalıdır. 
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III. ÖNCEKİ PAYDAŞ KATILIM ÇALIŞMALARI 

ÖZETİ 

21. Proje hazırlık aşamasının bir parçası olarak paydaşlar ve potansiyel paydaşlarla 
toplantılar yapılmıştır. Toplantıların amacı, proje hakkında beklenmedik potansiyel 
zorlukları öğrenmek ve olası ortaklıkları tartışmak üzere proje hakkında olumlu ve 
olumsuz geri bildirim alınmasıdır. Toplantılar aşağıdaki kurumlarla 
gerçekleştirilmiştir: 

 

TABLO-1: Kurum ve Katılımcı Listesi 
 

KURUM TARİH YER KATILIMCILAR 

Cumhurbaşkanı 

Yardımcılığı FRiT 

Ofisi 

01/10/2019 

23/10/2019 
TKK  

Halil Afşarata 

Mehmet Okan Ateş 

Oğuzhan Gürbüz 

SGK 
08/10/2019 

12/11/2019 
SGK 

Emre Mutlu 

Mehmet Kerem Bozkurt 

Erkan Işık 

Efşan Naz Özen 

Cumhurbaşkanlığı 
FRIT Ofisi

Sosyal Güvenlik 
Kurumu

Uluslararası İşgücü 
Genel Müdürlüğü

Tarım ve Ormancılık 
Bakanlığı

Çiftçiler
Türkiye Vatandaşı 

Tarım İşçileri

Halihazırda çalışan 
ve iş arayan 

Suriyeliler ve diğer 
Mülteciler

Birim Kooperatifi 
Personelleri

Gıda ve Tarım 
Örgütü

Komşuluk Politikası 
ve Genişleme 

Müzakereleri Genel 
Müdürlüğü

Yerel STK'lar
Türk Kızılay Toplum 

Merkezleri

Bölüm 

3 
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Uluslararası İşgücü 

Genel Müdürlüğü 
18/10/2019 

Uluslararası İşgücü 

Genel Müdürlüğü 

Saadettin Akyıl 

Mehmet Okan Ateş 

Mustafa Alver 

Sümeyye Salarvan 

Efşan Naz Özen 

Aydın Erdoğan 

Çiftçiler 

22/08/2019 

23/08/2019 

11/09/2019 

12/09/2019 

17/09/2019 

Adıyaman 

Kahramanmaras 

İzmir 

Manisa 

Adana 

 

İlyas Kılıç 

Mehmet Erol 

Volkan Güngör 

Mustafa Alver 

Gözde Yılmaztürk 

Efşan Nas Özen 

Bora Sürmeli 

Ayşe Ariak 

Sarah Coll-Black 

Manuel Salazar 

Laurent Loic Yves 

Tarım İşçileri 

22/08/2019 

23/08/2019 

11/09/2019 

12/09/2019 

17/09/2019 

Adıyaman 

Kahramanmaraş 

İzmir 

Manisa 

Adana 

 

İlyas Kılıç 

Mehmet Erol 

Burçak Akansel 

Volkan Güngör 

Mustafa Alver 

Gözde Yılmaztürk 

Efşan Nas Özen 

Bora Sürmeli 

Ayşe Ariak 

Sarah Coll-Black 

Manuel Salazar 

Laurent Loic Yves 

Tarım ve Orman 

Bakanlığı 
11/10/2019 

Tarım ve Orman 

Bakanlığı 

Ayhan Baran 

Ömer Faruk 

Birim Kooperatifler 

22/08/2019 

23/08/2019 

11/09/2019 

12/09/2019 

17/09/2019 

Adıyaman 

Kahramanmaras 

İzmir 

Manisa 

Adana 

 

İlyas Kılıç 

Mehmet Erol 

Volkan Güngör 

Mustafa Alver 

Gözde Yılmaztürk 

Efşan Nas Özen 

Bora Sürmeli 

Ayşe Ariak 

Sarah Coll-Black 

Manuel Salazar 

Laurent Loic Yves 

FAO 04/09/2019  Ayşegül Selışık 
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FAO Bölge Ofisi Nuri Dilekçi 

Ege Aktürk 

Hilal Aydos 

DG NEAR 16/05/2019 Brussels 

Mehmet Okan Ateş 

Maciej Popowski 

Christian Danielsson 

Türk Kızılay 

07/10/2019 

11/10/2019 

15/11/2019 

20/12/2019 

Türk Kızılay Toplum 

Temelli Göç 

Programları 

Koordinatörlüğü, 

TKK 

Alper Küçük 

Kamil Erdem Güler 

Cihan Arsu 

Merthan Gözener 

Ece Ceren Doğar 
 

22. Görüşmelerin konusu genellikle tarım işçilerinin istihdamı, arzu edilen 

çiftçilere ve işçilere erişim (ev sahibi topluluk, geçici koruma altındaki Suriyeliler 

ve diğer göçmenler), mevcut ve benzer projelerden öğrenilenler ve Türk ve 

göçmen işçilerin mevcut durumu ve sosyal dayanışma durumlarının öğrenilmesi 

üzerine odaklanılmıştır. Gerçekleştirilen görüşmelerde aşağıdaki başlıklarda 

verilenler gözlemlenmiştir; 

- İstatistiklerin göçmenlerin çalışmadığını ifade etmesine rağmen göçmenler 

tarım sektöründe gayri resmi olarak çalışmaktadır. Göçmenler çok düşük 

ücretlere çalışmayı kabul ettiklerinden çok sayıda iş imkanı bulunmaktadır. 

- Geçici korumu altındaki Suriyeliler resmi işlerde çalışmaya gönülsüz 

olabilmektedirler, çünkü resmi olarak çalışmaları ESSN Programı tarafından 

sağlanan hakların kaybedilmesi anlamına gelmektedir. 

- Çiftçiler sözleşmeli tarım odağında projeye katılmaya niyetli olduklarını ifade 

etmektedirler. Bazı çiftçiler Türk ve Suriyeli işçiler arasında kültürel 

farklılıklardan ve rekabetçi iş piyasasında resmi olmayan ekonomik koşullardan 

dolayı gerginlikler çıkabildiğini ifade etmektedir. 

- Çok sayıda sosyo-ekonomik proje devam etmekte ama bunların arasında bir 

koordinasyon bulunmamaktadır.  

- Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu bir çalışmaya göre, 

göçmenlerin çoğu yaşamlarını eğitimlere katılarak almış oldukları günlük 

teşviklerle sürdürmektedir. Bir göçmenin günlük teşvik alabilmek için 20’den 
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fazla eğitime katıldığı ifade edilmektedir. Finansal olarak bağımlı olan 

göçmenlerin eğitilmesinin büyük bir önem kazandığı ifade edilmektedir. 

- Çiftçiler yetişmiş Türk ve göçmen işçilerin için daha yüksek ücret 

ödeyebileceklerini ifade etmektedirler. 

- SGK yetkilileri işçilerin resmi çalışanlar olarak gösterilmesi durumunda ortaya 

çıkacak maliyetler çiftçilerin işçileri sigortalı yapmaları konusunda engelleyici 

olabileceği endişesini iletmişlerdir. Bu yüzden çiftçi desteği hesaplanırken bu 

konular dikkate alınmalıdır.  

 

Görüşmelerin Özeti (Başvuru Tarihinden Bugüne Kadar) katılımcılar ve içerikle 

ilgili genel bilgi vermektedir. 

Tablo 2: Tartışmaların Kilit Noktaları 

Yer Katılımcılar Tartışmanın Ana Konusu 

Ankara Merkez Birlik Çalışanları 

Çiftçilerden ve işçilerden gelebilecek 

sorunlar (istihdamın kayıt altına 

alınması, ek ödemeler, yeşil kart ve 

ESSN haklarının kaybı, vb.) 

Çiftçi ve ürün seçimi 

Bursa, İzmir Kütahya, 

Afyonkarahisar, 

Mersin, Adana, 

Kahramanmaraş, 

Gaziantep ve 

Adıyaman 

Birim Kooperatif 

Çalışanları, Çiftçiler, Türk 

İşçiler, Mülteci İşçiler 

Çiftçilerden ve işçilerden gelebilecek 

sorunlar (istihdamın kayıt altına 

alınması, ek ödemeler, yeşil kart ve 

ESSN haklarının kaybı, vb.) 

Çiftçi ve ürün seçimi 

İzmir, Kahramanmaraş, 

Kayseri, Konya, Mersin, 

Şanlıurfa, Antalya, 

Balıkesir, Kilis, Aydın, 

Denizli, Manisa, 

Nevşehir, Karaman, 

Afyonkarahisar, 

Birim Kooperatif 

Çalışanları 

Çiftçilerden ve işçilerden gelebilecek 

sorunlar (kültürel farklar ve çiftçi ve 

işçi algısı) 

Çiftçi ve ürün seçimi 
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Eskişehir, Kütahya, 

Osmaniye, Samsun 

Ankara 
Cumhurbaşkanlığı FRIT 

Ofisi 

Projeden beklentiler 

Proje iş zaman planı 

Ankara Sosyal Sigortalar Kurumu 
Yasallaştırma konuları 

Sigorta ödemeleri 

Ankara 
Uluslararası İş Gücü 

Genel Müdürlüğü 

Yasallaştırma konuları 

İşçi verisinin sağlanması 

Ankara Dünya Tarım Örgütü Sözleşmeli üretimde istihdam 

Ankara 
T.C. Tarım ve Orman 

Bakanlığı 
Tarım sektöründe istihdam 

Brüksel 

Komşuluk Politikası ve 

Genişleme Müzakereleri 

Genel Müdürlüğü (DG 

NEAR) 

Projeden beklentiler 

Ankara Türk Kızılay 

Devam eden programların olası 

zorlukları ve planlanan programın 

uygulamaları 
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IV. PAYDAŞ BELİRLENMESİ VE ANALİZİ 

23. Paydaşların belirlenmesi Paydaş Katılım Planının önemli bir aracıdır. 

Paydaşlar projeden olumlu veya olumsuz etkilenen bireyler veya gruplardır. 

Paydaş Katılım Planı kapsamında; 

i.i. Doğrudan Paydaşlar (İç Paydaş)  projeden direkt etkilenen bireyler veya 

gruplardır; örneğin insan yaşamını, geçici veya kalıcı varlıklar, alan, ev, diğer 

yapılar, iş, ürün, sağlık, güvenlik, kültür, sosyo-ekonomik çevre üzerinde 

doğrudan olumlu ya da olumsuz etkiler. 

Farklı bileşenlerin doğrudan paydaşları aşağıda verilmektedir; 

Bileşen 1.1: Birim kooperatifler ve i) işbaşı eğitimi, ii) işçiler için ücret ödemesi 

desteği, iii) yeni işçilerin SGK’ya kayıt olabilmeleri için geçici kayıt desteği alan 

Birim kooperatiflerinin üye çiftçileri (SGK’ya kayıtlı olan ve SGK’ya kayıtlı olmayı 

arzu eden) 

Yukarıda verilen koşullar altında işe alınan çalışanlar (Türk ve geçici koruma 

altındaki Suriyeliler) 

Ücret desteğinden faydalanan işçiler (ev sahibi ülkenin üyeleri [Türk çalışanlar], 

geçici koruma altındaki Suriyeliler, mülteciler) 

Bileşen 1.2: Yeni tarım işçileri, eğitim almış geçici koruma altındaki Suriyeliler ve 

ev sahibi ülkenin çalışanları. Bu grupta yer alan kabul edilebilir işçilere eğitim 

hizmeti sağlayanlar 

Bileşen 2: Seçilen şehirlerde mikro ölçekte yatırım desteği alan Birim 

Kooperatifler. İkincil üretimden fayda sağlayan Birim Kooperatiflerin üye 

çiftçileri. Bu yatırımlardan dolayı işe alınan işçiler 

Bileşen 3: Kapasite artırımı yapan Merkezi, Bölge Birliği ve Birim Kooperatifleri 

Bölüm 

4 
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ii. Dolaylı Paydaş (Dış paydaş) projenin yerinden dolayı yerel ve merkezi devlet 

makamları, özel sektör, teknokentler, üniversiteler, STK’lar, uluslararası STK’lar, 

birlikler, kadın örgütleri, kültürel gruplar gibi projeden olumlu veya olumsuz 

etkilenebilecek kişi veya gruplardır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Uluslararası İşgücü, İŞKUR, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal 

Destek ve Sosyal Sigortalar Kurumu projenin dolaylı paydaşlarıdır. 

iii. Hassas Gruplar. Paydaş analizi proje etkilerini anlamayan ya da çekincelerini 

ifade edemeyen hassas bireyler veya gruplar üzerindeki etkisini de 

belirlemektedir. Mevcut durumda genel olarak yüksek oranda işsizlik yaşayan 

veya çalışsa bile düşük ücretlerle resmi olmayan sektörlerde kötü çalışma 

koşulları ve dil sorunları yüzünden hakları hakkında limitli bilgisi olan gençler, 

kadınlar ve mülteciler gibi kişilerdir. 

24. Proje paydaşları (doğrudan ve dolaylı) ve ilgi ve etki seviyeleri aşağıdaki 

tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 3: Paydaşların İlgi Düzeyi ve Etkisi 

Paydaş Açıklama Konu/Etkileşim 

Önem 

Seviyesi – 

Programla 

İlgisi 

Önem 

Seviyesi – 

Programa 

Etkisi 

Seçilen 

şehirlerde tarım 

sektöründe 

çalışmak 

isteyen 

mülteciler ve iş 

arayan geçici 

koruma altında 

Suriyeliler 

Proje 

faaliyetlerinden 

direkt olarak 

etkilenen gruplar 

 

ESSN 

programından 

faydalanan geçici 

koruma altındaki 

Suriyeliler ve 

yasal olarak 

Potansiyel 

yararlanıcılar 

çalışabilen ESSN 

yararlanıcı listesi, diğer 

mülteciler, birim 

kooperatiflerine ve 

Türk Kızılayı Toplum 

Merkezi kayıt masasına 

başvuran diğer 

mülteciler arasından 

seçilecektir. Çalışma ve 

Yüksek Düşük 
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çalışmak 

isteyenler 

uygundur 

 

Resmi olarak 

çalışmak isteyen 

diğer mülteciler 

uygundur 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı Sosyal Destek 

Müdürlüğü potansiyel 

yararlanıcı listesini TKK 

ile paylaşacaktır. 

Profilleme sonrasında 

iş imkanları 

önerilecektir. Beklenen 

hedef 30.000 

yararlanıcıdır. 

Seçilen 

şehirlerde tarım 

sektöründe 

çalışmak 

isteyen kadın 

mülteciler ve 

geçici koruma 

altında 

Suriyeliler 

Tarım sektöründe 

çalışabilmeler için 

kadın mültecilere 

ve geçici koruma 

altında olan 

Suriyelilere 

profilleme 

sisteminde 

öncelik 

verilecektir 

Kadın mülteciler ve 

geçici koruma altındaki 

Suriyeliler evlerinin 

dışında tarım 

sektöründe çalışmaya 

isteksizdirler. Aile 

üyeleri ve komşuları 

haricinde diğer 

aktörlerle pek iletişim 

kurmazlar. 

Yüksek Düşük 

Türk Tarım 

İşçileri 

Seçilen şehirlerde 

yaşayan Türk 

tarım işçileri 

Seçilen şehirlerde 

yaşayan ve tarım 

sektöründe resmi 

olarak çalışmak isteyen 

Türk tarım işçileri 

uygundur 

Yüksek Düşük 

Çiftçiler 

Sözleşmeli üretim 

kapsamında 

uygun ürünler için 

TKK ile sözleşme 

imzalayan Türk 

çiftçiler 

Seçilen şehirlerde 

yaşayan Türk çiftçileri 
Yüksek Orta 

Mülteciler ve Ev 

Sahibi Topluluk 

- Sosyal destek 

alma hakkına 

Potansiyel 

yararlanıcılar 
Yüksek Düşük 



 

 

19 

içindeki Hassas 

Gruplar 

sahip Türk 

vatandaşları ve 

mülteciler 

- Kadın ve gençler 

- Aile’den 

sorumlu Kişinin 

Kadın Olduğu 

Haneler 

- Engelli bireyleri 

olan haneler 

çalışabilen ESSN 

yararlanıcı listesi, diğer 

mülteciler, birim 

kooperatiflerine ve 

Türk Kızılayı Toplum 

Merkezi kayıt masasına 

başvuran diğer 

mülteciler arasından 

seçilecektir. 

Faydalanıcılar 

ihtiyaçları ve 

çalışabilme 

durumlarına göre 

değerlendirileceklerdir. 

TKK 

Tüm eylemler için 

programın 

sorumlu yetkilisi 

TKK, koordinasyon, 

karar alma, veri 

yönetimi için bilgi 

sistemleri, eğitim, 

yatırım ve diğer proje 

aktiviteleri konularında 

kapasite desteği 

alacaktır 

Yüksek Yüksek 

Birim 

Kooperatifler 

Seçilen şehirdeki 

Birim 

Kooperatifler 

Proje amacı ve işçi 

verilerinin toplanması 

kapsamında 

gerçekleştirilecek 

sözleşmeli üretim 

çalışmalarının 

uygulanmasında birim 

kooperatifleri destek 

olacaktır 

Yüksek Yüksek 

Türk Kızılay 

Toplum 

Merkezleri 

Seçilen şehirdeki 

Türk Kızılay 

Toplum Merkezi 

Türk Kızılay Toplum 

Merkezleri veri 

toplama ve dış erişim 

Orta Düşük 
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(projenin 

uygulandığı 

yerlerde 

bulunanlar) 

faaliyetlerinde destek 

verecektir 

Yürütüme 

Kurulu 

Cumhurbaşkanlığı 

Ofisi, TKK, T.C. 

Tarım ve Orman 

Bakanlığı, T.C. 

Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik 

Bakanlığı, Türk 

Kızılayı, Dünya 

Bankası, AB 

Delegasyonu 

Proje Yürütüme Kurulu Yüksek Yüksek 

 

25. İlgi ve etki seviyelerine göre projenin diğer ilgili tarafları (DİT) aşağıdaki 

tabloda verilmektedir. İlgili diğer taraflar bulundukları yer, doğal veya diğer 

kaynaklara yakınlık veya sektör ve tarafların projede yer alması gibi nedenlerden 

dolayı proje ile ilgili kişiler veya gruplardır. Bunlar yerel devlet makamları, 

toplum önderleri, sivil toplum örgütleri ve özellikle projeden etkilenen 

toplulukların içinde veya onlarla çalışanlardan oluşmaktadır. Her ne kadar bu 

gruplar projeden direkt etkilenmeseler de, projenin hazırlanmasında (örneğin 

devlet izni gibi) veya proje tarafından etkilenen toplumun içinde yer alma ve 

kendi kişisel hanelerinden daha fazla endişeye sahip olabilme durumuna sahip 

olabilmektedirler. 
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Tablo 4: DİT'lerin İlgi Düzeyi ve Etkisi 

Paydaş Tanım Kilit Rolü 
İlgi Düzeyi 

Önemi 

Etki Düzeyi 

Önemi 

Ev Sahibi 

Topluluk 

Seçilen 

Şehirlerdeki Ev 

Sahibi Topluluk 

Ev sahibi topluluk 

tarım sektöründeki 

istihdam ve ekonomik 

aktivitelerden fayda 

sağlayabilir. Ev sahibi 

nüfus ve geçici 

koruma altındaki 

Suriyelilerin ortak 

hedeflemesi ve ana 

faydalanıcı olan 

çiftçilerin eklenmesi 

ile geçici koruma 

altındaki Suriyelilere 

herhangi bir orantısız 

yardım hissini 

azaltacaktır. 

Düşük Düşük 

T.C. Tarım ve 

Orman 

Bakanlığı 

T.C. Tarım ve 

Orman 

Bakanlığı’nda 

Bakanlık Seviyesi 

Proje hakkında 

danışmanlık 
Orta Orta 

Tarım ve 

Orman 

Bakanlığı İl 

Müdürlükleri 

Seçilen 

Şehirlerdeki 

Tarım ve Orman 

Bakanlığı İl 

Müdürlükleri 

Projenin eğitim 

faaliyetleri hakkında 

danışmanlık 

Orta Düşük 

T.C. Çalışma 

ve Sosyal 

Güvenlik 

Bakanlığı 

Uluslararası İş 

Gücü Genel 

Müdürlüğü 

Yabancı işçilerle ilgili 

işçi hakları ve 

yönetmelikler 

hakkında 

bilgilendirme 

Orta Orta 
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Belediyeler 

Seçilen 

Şehirlerdeki 

Belediyeler 

Proje hakkında 

bilgilendirme 

Kayıt masalarımıza 

hali hazırda gelmiş 

olan mültecilerin 

yönlendirilmesi 

Orta Düşük 

Göç İdaresi 

Genel 

Müdürlüğü 

Göç İdaresi Genel 

Müdürlüğü Genel 

Merkezi - Ankara 

Türkiye’nin 

uyumlaştırma 

stratejisi ve ESSN çıkış 

stratejisi ile uyumu 

hakkında 

bilgilendirme 

Orta Orta 

FRIT 

kapsamında 

sahadaki 

ortaklar ve 

diğer sosyo-

ekonomik 

sektörlerdeki 

mülteci 

odaklı fonlar 

FRIT kapsamında 

sahadaki ortaklar 

ve diğer sosyo-

ekonomik 

sektörlerdeki 

mülteci odaklı UN 

Women, FAO, 

ILO, IOM, UNDP, 

UNFPA, UNICEF, 

KfW, GiZ gibi 

fonlar çeşitli 

hizmetler ve 

mültecileri 

hedefleyen 

projeler 

yürütmektedir 

Proje 

mevcut koordinasyon 

mekanizmaları 

üzerinden geliştirme 

ortakları ile koordine 

olacaktır. 

Orta Düşük 

 

26. Proje kapsamında Gelecekte İlgili Diğer Taraf Olabilecek kategorisine giren ilgili 

olabilecek diğer taraflar bulunmaktadır. Bunlar hazırlık aşamasında olan FRIT 

tarafından finanse edilebilecek paydaşlardır.  
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Tablo 5: Gelecekteki OIP'ler 

 

İlgili Diğer Taraf Proje ile İlgisi 

İş ve İşçi Organizasyonları İhale ve tedarik zinciri, halk sağlığı ve güvenliği de dahil 

olmak üzere olası çevresel ve sosyal konulara olan ilgi 

Akademik Kurumlar (ör: 

üniversiteler, düşünce 

kuruluşları ve okullar) 

Çevresel ve sosyal etkilerle ilgili olası endişeler 

Yerel medya Projenin yerel etkisiyle ilgili yeni hikayeler 

FRIT Proje Ortakları (Kalkınma 

Ajansları, KOSGEB, Türkiye 

Kalkınma Bankası, İŞKUR, vb.) 

Bilgi ve deneyim paylaşımı 
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V.PAYDAŞ KATILIM PLANI 

V.I Proje Kapsamındaki Paydaş Katılım Yöntemleri 

27. TKK Merkez Birliği projenin koordinasyon ve uygulama birimidir. Birim 

kooperatiflerin çiftçilere sözleşmeli üretim yapılması ve işçi verisi toplanması 

dolayısı ile önemli bir rolü bulunmaktadır.  

Paydaş Katılım Planı dahil olmak üzere, projenin dışarıya açılma stratejisi 

projenin seçilen şehirlerinde yaşayan Türk vatandaşları ve mülteci 

topluluklarına sadece medya kanalı ile değil aynı zamanda saha ekiplerinin bu 

kişilere mobilize olarak ulaşmasını da kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek 

bilgilendirme kampanyasını içermektedir.  

28. Paydaş Katılım Planı’nın uygulanması için aşağıdaki yöntemler 

kullanılacaktır; 

(a) Merkezi ve Bölgesel Danışma ve Bilgilendirme Seminerleri 

Bilgilendirme toplantıları ilgili bakanlıklar ve genel müdürlükler, diğer ilgili 

bakanlıkların il müdürlükleri, belediye yetkilileri, üniversiteler gibi paydaşlarla 

düzenlenecektir. Bunun ötesinde, projenin her aşamasında her bölgede 

projeden direkt etkilenen paydaşlarla bilgilendirme toplantıları 

gerçekleştirilecektir. Görüşmeler katılım gösteren paydaşın durumuna göre 

Türkçe veya Arapça yapılabilecektir. Yüz yüze görüşmelerin yanı sıra, 

mültecilerin yoğun olarak yer aldığı küçük bölgeler için özel toplantılar ve 

seminerler kaymakam, muhtar gibi yerel yetkililerle iletişim halinde 

gerçekleştirilecektir. 

 

Bölüm  

5 
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(b)Kayıt Masaları  

Birim kooperatifleri ve Türk Kızılay Toplum Merkezleri geçici koruma altındaki 

Suriyelileri, mültecileri ve ev sahibi toplulukları proje faaliyetleri hakkında 

bilgilendirecektir. Broşürler, el kitapçıkları, vb. materyaller Arapça ve İngilizce 

olacak şekilde olası faydalanıcılar için hazırlanacaktır. 

(c) İletişim Materyalleri 

Poster, broşür, el ilanı, proje dergisi, yerel TV reklamları, radyo yayınları, yerel 

gazete reklamları, vb. materyaller (Türkçe ve Arapça) hazırlanacaktır. İletişim 

stratejisi belgesi hazırlanacaktır. 

(d) Sosyal Medya 

Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, vb. sosyal medya hesapları TKK Proje 

Uygulama Birimi tarafından oluşturulacaktır. Sosyal medya hesapları sosyal 

medya uzmanı bir ekip tarafından yönetilecek ve sürekli olarak 

güncellenecektir. Bu hesaplar paydaşlarla açık bir iletişim kanalı oluşturmuş 

olacaktır. 

(e) İnternet Sayfası 

Proje internet sayfası tüm aktiviteleri, çağrıları ve belgeleri Türkçe, İngilizce ve 

Arapça olarak yayınlayacaktır. İnternet sayfası ilgili Merkezi TKK birimleri ile 

iletişim halinde iletişim danışmanı tarafından yönetilecektir. 

(f) Şikayet Mekanizması   

Proje internet sayfası mevcut şikayet mekanizması hakkında bilgi sağlayacak ve 

şikayet kaydedilebilmesi için çok sayıda imkan sunacaktır. Şikayet mekanizması 

detayları için aşağıdaki ilgili kısmı inceleyiniz.
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V.II Paydaş Katılım Planı Genel Bakış 

Tablo 6: Paydaş Katılım Planı Genel Bakış 

Alt Grup Proje Safhası Katılım Yöntemi 
İletişim Kanalları & 

Materyaller 
Amaç Yer Sıklık 

Sorumlu 

Taraf 

PAP 

Seçilen şehirlerde 

tarım sektöründe 

çalışmak isteyen 

mülteciler ve iş 

arayan geçici 

koruma altındaki 

Suriyeliler 

Hazırlama, 

Uygulama, 

Tamamlama 

Bilgilendirme 

toplantıları, 

seminerler, odak 

grup görüşmeleri, 

uygulama desteği ve 

izleme-

değerlendirme 

ziyaretleri 

Kayıt masaları, 

sosyal medya, 

posterler, 

broşürler, proje 

dergileri, yerel TV 

reklamları, yerel 

gazete reklamları 

(Türkçe, Arapça) 

Projenin etkisini artırmak için 

doğru faydalanıcıya 

ulaşıldığına emin olunması; 

tarım sektöründe çalışmak 

isteyen tüm olası 

faydalanıcıları ulaşılması; 

potansiyeli risklerin 

önlenmesi (kadın mülteciler 

ve geçici koruma altındaki 

Suriyeliler için öncelik 

olacaktır) 

Birim 

Kooperatifleri, 

Türk Kızılayı 

Toplum Merkezleri 

Günlük; 

Bireysel 

etkileşimler 

 

Haftalık/Aylık; 

Diğer 

katılımlar 

TKK Proje 

Uygulama 

Birimi 

Seçilen şehirlerde 

tarım sektöründe 

çalışmak isteyen 

kadın mülteciler 

ve geçici koruma 

altındaki 

Suriyeliler 

Hazırlama, 

Uygulama, 

Tamamlama 

Bilgilendirme 

toplantıları, 

seminerler, odak 

grup görüşmeleri, 

uygulama desteği ve 

izleme-

değerlendirme 

ziyaretleri 

Kayıt masaları, 

sosyal medya, 

posterler, 

broşürler, proje 

dergileri, yerel TV 

reklamları, yerel 

gazete reklamları 

(Türkçe, Arapça) 

Projenin etkisini artırmak için 

doğru faydalanıcıya 

ulaşıldığına emin olunması; 

tarım sektöründe çalışmak 

isteyen tüm olası 

faydalanıcıları ulaşılması; 

potansiyeli risklerin 

önlenmesi (kadın mülteciler 

ve geçici koruma altındaki 

Suriyeliler için öncelik 

olacaktır) 

Birim 

Kooperatifleri, 

Türk Kızılayı 

Toplum Merkezleri 

Günlük; 

Bireysel 

etkileşimler 

 

Haftalık/Aylık; 

Diğer 

katılımlar 

TKK Proje 

Uygulama 

Birimi 
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Alt Grup Proje Safhası Katılım Yöntemi 
İletişim Kanalları & 

Materyaller 
Amaç Yer Sıklık 

Sorumlu 

Taraf 

Türk Tarım İşçileri 

Hazırlama, 

Uygulama, 

Tamamlama 

Bilgilendirme 

toplantıları, 

seminerler, odak 

grup görüşmeleri, 

uygulama desteği ve 

izleme-

değerlendirme 

ziyaretleri 

Kayıt masaları, 

sosyal medya, 

posterler, 

broşürler, proje 

dergileri, yerel TV 

reklamları, yerel 

gazete reklamları 

(Türkçe) 

Projenin etkisini artırmak için 

doğru faydalanıcıya 

ulaşıldığına emin olunması; 

tarım sektöründe çalışmak 

isteyen tüm olası 

faydalanıcıları ulaşılması; 

potansiyeli risklerin 

önlenmesi (kadın mülteciler 

ve geçici koruma altındaki 

Suriyeliler için öncelik 

olacaktır) 

Birim 

Kooperatifleri 

Günlük; 

Bireysel 

etkileşimler 

 

Haftalık/Aylık; 

Diğer 

katılımlar 

TKK Proje 

Uygulama 

Birimi 

Çiftçiler 

Hazırlama, 

Uygulama, 

Tamamlama 

Bilgilendirme 

toplantıları, 

seminerler, odak 

grup görüşmeleri 

Kayıt masaları, 

sosyal medya, 

posterler, 

broşürler, proje 

dergileri, yerel TV 

reklamları, yerel 

gazete reklamları 

(Türkçe) 

Projenin etkisini artırmak için 

doğru faydalanıcıya 

ulaşıldığına emin olunması 

Birim 

Kooperatifleri 

Günlük; 

Bireysel 

etkileşimler 

 

Haftalık/Aylık; 

Diğer 

katılımlar 

TKK Proje 

Uygulama 

Birimi 

Ev Sahibi Topluluk 

Hazırlama, 

Uygulama, 

Tamamlama 

Bilgilendirme 

toplantıları, 

seminerler, odak 

grup görüşmeleri, 

uygulama desteği ve 

izleme-

değerlendirme 

ziyaretleri 

Kayıt masaları, 

sosyal medya, 

posterler, 

broşürler, proje 

dergileri, yerel TV 

reklamları, yerel 

gazete reklamları 

(Türkçe) 

Projenin etkisini artırmak için 

doğru faydalanıcıya 

ulaşıldığına emin olunması; 

tarım sektöründe çalışmak 

isteyen tüm olası 

faydalanıcıları ulaşılması; 

potansiyeli risklerin 

önlenmesi (kadın mülteciler 

ve geçici koruma altındaki 

Birim 

Kooperatifleri 
Aylık 

TKK Proje 

Uygulama 

Birimi 
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Alt Grup Proje Safhası Katılım Yöntemi 
İletişim Kanalları & 

Materyaller 
Amaç Yer Sıklık 

Sorumlu 

Taraf 

Suriyeliler için öncelik 

olacaktır) 

OIP 

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı, 

Uluslararası İş 

Gücü 

Hazırlama, 

Uygulama, 

Tamamlama 

Koordinasyon 

Toplantıları 

Telefon, e-posta, 

aylık raporlar, 

çeyrek dönemlik 

raporlar, posterler, 

broşürler, bilgi 

föyleri 

Türkiye’nin uyumlaştırma 

stratejisi ve ESSN çıkış 

stratejisi ile uyumu hakkında 

bilgilendirme yapılması 

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı, 

Ankara’daki 

Uluslararası İş 

Gücü Genel 

Merkezi 

Aylık 

TKK Proje 

Uygulama 

Birimi 

Göç İdaresi Genel 

Müdürlüğü 

Hazırlama, 

Uygulama, 

Tamamlama 

Koordinasyon 

Toplantıları 

Telefon, e-posta, 

aylık raporlar, 

çeyrek dönemlik 

raporlar, posterler, 

broşürler, bilgi 

föyleri 

Türkiye’nin uyumlaştırma 

stratejisi ve ESSN çıkış 

stratejisi ile uyumu hakkında 

bilgilendirme yapılması 

Ankara’daki Göç 

İdaresi Genel 

Müdürlüğü 

Merkezi 

Aylık 

TKK Proje 

Uygulama 

Birimi 

T.C. Tarım ve 

Orman Bakanlığı 

Hazırlama, 

Uygulama, 

Tamamlama 

Koordinasyon 

Toplantıları 

Telefon, e-posta, 

aylık raporlar, 

çeyrek dönemlik 

raporlar, posterler, 

broşürler, bilgi 

föyleri 

Projenin uygulanması ve 

ilerlemesi hakkında düzenli 

bilgi sağlanması 

T.C. Tarım ve 

Orman Bakanlığı 

Genel Merkezi 

İhtiyaç 

Halinde 

TKK Proje 

Uygulama 

Birimi 

FRIT kapsamında 

sahadaki ortaklar 

ve sosyo-

ekonomik 

Hazırlama, 

Uygulama, 

Tamamlama 

Koordinasyon 

Toplantıları 

Telefon, e-posta, 

aylık raporlar, 

çeyrek dönemlik 

raporlar, posterler, 

Projenin uygulanması ve 

ilerlemesi hakkında düzenli 

bilgi sağlanması 

Belirlenecek 
İhtiyaç 

Halinde 

TKK Proje 

Uygulama 

Birimi 
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Alt Grup Proje Safhası Katılım Yöntemi 
İletişim Kanalları & 

Materyaller 
Amaç Yer Sıklık 

Sorumlu 

Taraf 

sektördeki diğer 

mülteci kaynaklı 

fonlar 

broşürler, bilgi 

föyleri 

Yerel ve 

Uluslararası Sivil 

Toplum 

Kuruluşları 

Hazırlama, 

Uygulama, 

Tamamlama 

Koordinasyon 

Toplantıları 

Telefon, e-posta, 

aylık raporlar, 

çeyrek dönemlik 

raporlar, posterler, 

broşürler, bilgi 

föyleri 

Projenin uygulanması ve 

ilerlemesi hakkında düzenli 

bilgi sağlanması 

Belirlenecek 
İhtiyaç 

Halinde 

TKK Proje 

Uygulama 

Birimi 
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VI. PAYDAŞ KATILIMI İÇİN UYGULAMA 

DÜZENLEMELERİ 

VI.I Uygulama Düzenlemeleri 

Tarım Kredi Kooperatifleri, her ikisi de Tarım Kredi Kooperatifleri Proje Uygulama 

Birimi tarafından yürütülecek olan Paydaş Katılım Planını ve Şikâyet Giderme 

Mekanizmasını uygulamak için insan ve malzeme kaynaklarını seferber edecektir. 

Sosyal yardım faaliyetleri çoğunlukla, mültecilere destek vermek üzere seçilen Tarım 

Kredi Kooperatifleri ve Sivil Toplum Kuruluşları veya Tarım Kredi Kooperatifleri 

tarafından gerçekleştirilecek ve gerektiğinde, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 

sözleşmeli dış kuruluşlar tarafından desteklenecektir. Tarım Kredi Kooperatifleri 

çevresel ve sosyal güvencelerden sorumlu ek personel istihdam edecektir. Bu 

uzmanlar Tarım Kredi Kooperatiflerinin sorumlu birimlerine yerleştirilecektir. Ekip, 

gerektiğinde yarı zamanlı ve tam zamanlı danışmanlar tarafından desteklenecektir. 

Çevresel ve Sosyal uzmanlar, projenin çevresel ve sosyal taramasından ve 

performansından sorumlu olacaktır. Proje ilerledikçe bu roller için özel olarak 

belirlenmemiş personeller atanacaktır. Tarım Kredi Kooperatiflerinin harekete 

geçireceği malzeme kaynakları- (i) Tarım Kredi Kooperatifleri web sitesinde Proje 

Paylaşımları; (ii) bir elektronik şikâyet veri tabanı; (iii) paydaş katılım kaydı; (iv) 

Paydaş Katılım Planının gerekliliklerine göre hazırlanacak basılı belgeler (el kitapları, 

broşürler, posterler, vb.). 

 

Bölüm 
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31 

VI.II Görev ve Sorumluluklar   

 

 
 

Tarım Kredi Kooperatifleri Proje Uygulama Birimi paydaş katılım faaliyetlerinin ve 

Paydaş Katılım Planının uygulanmasından sorumlu olacaktır. PUB, Paydaş Katılım 

Planı ve Şikâyet Giderme Mekanizmasından sorumlu personeli tayin edecektir. 

Bununla birlikte, Paydaş Katılım Planında öngörülen çeşitli faaliyetleri uygulamak için 

PUB diğer kilit paydaşlar ile (Tarım Kredi Kooperatifleri şubeleri, ulusal ve yerel 

yönetimler, STK'lar, İŞKUR, ev sahibi topluluklar, mülteciler ve çiftçiler) yakın iletişim 

halinde olacaktır. Bu paydaşların rolleri ve sorumlulukları aşağıdaki tabloda 

özetlenmiştir. (Organizasyon şeması, Dünya Bankası ile yapılan görüşmelerden 

sonraki günlerde revize edilecektir.) 

 

Tablo 7: Paydaş Katılım Planı Uygulamasında Kilit Aktörlerin / Paydaşların 

Sorumlulukları 

Aktör / Paydaşlar Sorumluluklar 

Tarım Kredi Kooperatifi 
(Proje Uygulama Birimi)- 
belirlenen Paydaş Katılım 
Planı / Şikâyet Giderme 
Mekanizması personeli 

Paydaş Katılım Planının planlanması ve uygulanması; 

Lider paydaş katılımı faaliyetleri; 

Sorunların yönetimi ve çözümü; 

Özel Paydaş Katılım Planı faaliyetleri ile ilgili istişareler; 

Önemli inşaat faaliyetlerini duyurulması (yol kapanmaları ve 
servis kesintileri gibi) 

Birincil Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Türk 

Kızılay 

Paydaşlarla ilişki ile ilgili her konuda Tarım Kredi Kooperatiflerini 
bilgilendirmek; 

Sahada meydana gelen şikayetleri iletmek ve/veya çözmek. 
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Aktör / Paydaşlar Sorumluluklar 

Ulusal Hükümet Daireleri 
(Aile Çalışma Ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı, Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğü, 

Tarım ve Orman 
Bakanlığı) 

Paydaş Katılım Planında bazı faaliyetlerin uygulanmasına katkı 
sağlamak; 

Proje Raporları hakkında kamuoyuna bilgi verilmesi ve onlarla 
iletişim kurulması. 

Doğrudan etkilenen 
insanlar (Geçici koruma 

altındaki Suriyeliler 
arasında iş arayanlar, 

Türk işçiler, kadınlar dahil 
olmak üzere korunmasız 

gruplar) 

Proje Toplantılarında Proje ile ilgilenmeye veya ilgisini çeken 
konular hakkında Proje Uygulama Birimi ile görüşmeye katılmaya 

ve soru sormaya davet edildi; 

Paydaş Katılım Planında tanımlanan Şikâyet Çözme 
Mekanizmasını kullanarak şikayetlerini ortaya koyulması (Bölüm 

6.0 Şikayet Mekanizması); 

Etki azaltma önlemlerini tanımlaması için Projeye yardımcı 
olunması; 

Tarım Kredi Kooperatifleri 
aracılığıyla projeye katılan 

çiftçiler 

Proje Toplantılarında Proje ile ilgilenmeye veya ilgisini çeken 
konular hakkında Proje Uygulama Birimi ile görüşmeye katılmaya 

ve soru sormaya davet edildi; 

Paydaş Katılım Planında tanımlanan Şikâyet Çözme 
Mekanizmasını kullanarak şikayetlerini ortaya koyulması (Bölüm 

6.0 Şikâyet Mekanizması); 

Etki azaltma önlemlerini tanımlaması için Projeye yardımcı 
olunması; 

 

VI.III Paydaş Katılımı Bütçesi 

30. Paydaş katılım planını uygulamak için açılış ve kapanış etkinlikleri, yıllık 

bilgilendirme toplantıları, sektör komitesi toplantıları, ev sahibi topluluk üyeleri ve 

mülteciler için yerel bilgilendirme toplantıları, mikro düzey toplantılar, sosyal medya 

yönetimi, web hizmetleri ve diğer ilgili faaliyetler için proje kapsamında yaklaşık 1,2 

Milyon € bütçe ayrılmıştır. 

VI.IV Bilginin Açığa Çıkması 

31. Bu Paydaş Katılım Planı 20.02.2020 tarihinde, Tarım Kredi Kooperatifleri web 

sitesinde, Türkçe, İngilizce olarak yayınlanacaktır. Basılı PKP’ler paydaşların erişimini 

kolaylaştırmak için birincil Tarım Kredi Kooperatifleri ve Türk Kızılay’ında 

sunulacaktır. Paydaş Katılım Planının Arapça özet broşürü de paylaşılacaktır. Paydaş 

Katılım Planı, diğer güvence belgeleri ile birlikte paydaşlar arasında halkın katılımına 
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sunulacaktır. Bu sayede paydaşların, paydaşların belirlenmesi ve gelecekteki katılım 

önerileri de dahil olmak üzere Paydaş Katılım Planı hakkında yorum yapmalarını 

sağlayacaktır. Halkın katılımı toplantısının bir özeti proje web sitesinde yer alacaktır. 

Proje, proje ömrü boyunca proje bilgilerini açıklamaya devam edecektir. 

Tarım Kredi Kooperatifleri İletişim Bilgileri: 

Şikayet yönetimi ve yerel paydaş katılım faaliyetleri ile ilgili temas noktası Tarım Kredi 

Kooperatifleri Merkez Birliği'dir.: 

 

Tablo 8: TKK'nin İletişim Bilgileri 

Açıklama İletişim detayları 

Kurum: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 

Kime: Merkez Birliği 

Adres: Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Caddesi 

No:7 Çankaya Ankara 

Email: frit@tarimkredi.org.tr 

(info_frit@tarimkredi.org.tr adresi de açılacaktır.) 

Telefon: +90(312) 216 40 00 / 444 4 855 

İnternet sitesi http://www.tarimkredi.org.tr/ 

 

32. Proje ve gelecekteki paydaş katılım programları hakkında bilgi projenin web sitesinde 

yer alacak ve proje alanındaki bilgi panolarına gönderilecektir. Bilgi ayrıca Tarım Kredi 

Kooperatifleri Çevresel ve Sosyal personelinden de edinilebilir. Ulusal ve uluslararası 

paydaşlarla etkileşim ve projenin çevresel ve sosyal performansı hakkında bilgi için, STÖ’ler, 

Sivil Toplum Kuruluşları ve medya Ankara'daki Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 

Proje Uygulama Birimi ile görüşmeye davet edilmektedir: 

Tablo 9 : TKK PUB İletişim Bilgileri 

Tanım İletişim Bilgileri  

Kurum: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 

Kime: Merkez Birlik PUB 

mailto:frit@tarimkredi.org.tr
mailto:info_frit@tarimkredi.org.tr
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Addres:  Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Caddesi 

No:7 Çankaya Ankara 

Email: frit@tarimkredi.org.tr 

Telefon:  +90(312) 216 40 00 / 444 4 855 

İnternet Sitesi  http://www.tarimkredi.org.tr/ 

 

VI.V Paydaş Katılım Planının İzlenmesi ve 

Raporlanması 

33. Projenin çevresel ve sosyal performansını belgeleyen izleme raporları Tarım Kredi 

Kooperatifleri Proje Uygulama Birimi tarafından hazırlanacak ve Dünya Bankası ile 

paylaşılacaktır. İzleme raporları üç ayda bir hazırlanacaktır. Bu raporlar, paydaş 

katılımı ve şikâyet yönetimi ile ilgili bir bölüm içerecektir. Aşağıda, bu aşamada 

çevresel ve sosyal performans izleme raporlarında belgelenecek Paydaş Katılımcısı 

Planı performansıyla ilgili kapsamlı bir dizi gösterge verilmiştir.  

Paydaşlarla Etkileşim Göstergeleri 
 Doğrudan ve dolaylı paydaşlar ve çıkar grupları ile yapılan resmi ve gayri resmi 

toplantıların sayısı ve yeri 

 Dezavantajlı / Kırılgan gruplarla yapılan resmi ve gayri resmi toplantıların sayısı ve 

yeri, yukarıdaki toplantıların her birine hangi grup (kadınlar, yaşlılar, engelliler, 

mülteciler), katılan erkek ve kadınların sayısını belirtilmesi 

 Yukarıdaki toplantıların her birine katılan yerel ve mülteci sayısı. Her toplantı için, 

alınan yorumların sayısı ve niteliği, bu toplantılarda kararlaştırılan eylemler, bu 

eylemlerin durumu ve yorumların Projelerin çevresel ve sosyal yönetim sistemine 

nasıl dahil edildiği. 

Resmi toplantıların tutanakları ve resmi olmayan toplantıların özet notu, çevresel ve 

sosyal üç aylık raporlara kanıt olarak eklenecektir. 

 
Şikayet Çözme Mekanizması Göstergeleri  

mailto:frit@tarimkredi.org.tr
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 Toplamda ve yerel düzeyde alınan şikayet sayısı,  

 Paydaşlardan alınan ve şikayet kategorisine göre sınıflandırılan ve analiz edilen 
şikayetlerin sayısı 

 Raporlama sırasında (i) açılan, (ii) 30 günden fazla süredir açık kalan şikayetlerin 
sayısı, (iii) çözülenler, (iv) kapatılanlar ve (v) şikayetçileri tatmin eden cevapların 
sayısı şikayet kategorisine göre ayrıştırılması,  

Proje uygulaması sırasında, Tarım Kredi Kooperatifleri Proje Uygulama Birimi, 
paydaş katılım planının uygulanmasına ilişkin bir güncelleme içerecek ve bu 
bölümdeki göstergeleri içerecek altı aylık raporlar hazırlayacaktır. Üç aylık 
raporlar Dünya Bankası ile paylaşılacak.  

Paydaş Gruplarına Geri Raporlama  

Tarım Kredi Kooperatifleri Proje Uygulama Birimi, öncelikli olarak Tarımsal Kredi 

Kooperatifleri ve Türk Kızılay ile iş birliği içinde düzenlenen kamu toplantıları yoluyla 

paydaş gruplarına rapor sunacaktır. Toplantı tutanakları daha sonraki halka açık 

toplantılarda paylaşılacaktır. Şikâyet Giderme Mekanizması ile alınan geri bildirimler 

yazılı ve sözlü olarak Türkçe ve Arapça dillerinde yanıtlanacaktır. Temel Proje 

güncellemeleri Tarım Kredi Kooperatifleri web sitesinde yayınlanacaktır.  
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VII. ŞİKÂYET MEKANİZMASINA GENEL BAKIŞ 

VE YAPI 

34. Tarım Kredi Kooperatifleri, çalışanları, ortakları ve müşterileri için sunulan ürün 

ve hizmetler hakkında mevcut bir şikâyet mekanizmasına sahiptir ve tüm şikayetler 

Tarım Kredi Kooperatifleri yardım hattı (# 444 48 55) aracılığıyla sunulmaktadır. Proje 

kapsamında, Tarım Kredi Kooperatifleri Çağrı Merkezi'nin mevcut Şikâyet Giderme 

Mekanizması, çiftçilerin, işçilerin ve ilgili tüm paydaşların şikâyet ve taleplerini 

toplamak ve değerlendirmek için projenin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanacaktır. 

35. Şikâyet Giderme Mekanizması, projeden doğrudan veya dolaylı olarak 

etkilenmesi muhtemel olan çok çeşitli Proje paydaşları tarafından erişilebilir 

olacaktır. Bahsi geçenlerin tümü şikayetlerini ve geri bildirimlerini Şikâyet Giderme 

Mekanizmasına yönlendirmeye teşvik edilecek faydalanıcılar-çiftçiler ve birincil 

Tarım Kredi Kooperatifleri-, topluluk üyeleri, proje uygulayıcıları / yükleniciler / servis 

sağlayıcıları vb. 

36. Şikâyet Giderme Mekanizması, projenin genel yönetimi ve uygulanması ile ilgili 

şikayetler, geri bildirimler, sorgular, öneriler veya övgüler ile projenin finanse ettiği 

ve desteklediği alt projelere ilişkin konular da dahil olmak üzere kullanılabilir: 

 Yanlış yönetim, Proje Fonlarının kötüye kullanılması veya bozuk uygulamalar. 

 Çocuk işçiliği, toplum / taşeron işçilerinin sağlığı ve güvenliği ve toplumsal cinsiyet 
şiddeti ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere Proje politikalarının, yönergelerinin veya 
prosedürlerinin ihlali. 

 Etkilenen topluluklar arasında veya arasında kaynak kullanımı kısıtlamalarına ilişkin 
uyuşmazlıklar. 

 Uygunluk kriterlerinden, proje faaliyetlerinden veya projenin fiilen 
uygulanmasından memnun olmayan topluluk üyelerinden doğabilecek şikayetler 

 Genel geri bildirim, sorular, öneriler, övgü 

37. Tarım Kredi Kooperatifleri projesi Şikâyet Giderme Mekanizması, şikâyetçinin 
kabulü, güncellenmesi ve nihai geri bildirimi için açıkça tanımlanmış zaman çizelgeleri 
oluşturacaktır. Hesap verebilirliği artırmak için, bu zaman çizelgeleri Proje 
paydaşlarına yaygın olarak dağıtılacaktır. Şikayetlerin alındığını kabul etme süresi 15 

Chapter 
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gündür. Geri bildirimi ele almak ve geri bildirimi ilk alındığı tarihten itibaren 30 
gündür ve bu süre ancak Tarım Kredi Kooperatifleri Proje Uygulama Birimi başkanının 
yazılı izni ile uzatılabilir. 
 
38. Proje için Geri Bildirim sistemi / Şikâyet Giderme Mekanizmasının yapısı, birincil 

Tarım Kredi Kooperatifleri seviyesinden merkezi Proje Uygulama Birimi seviyesine 

kadar üç seviyeden oluşacaktır. 

 

1- Birincil Tarım Kredi Kooperatif Seviyesi Şikâyet Giderme Mekanizmasının toplum 

düzeyindeki çiftçiler ve işçiler tarafından erişilebilir olmasını sağlamak için, 

şikayetlerini / geri bildirimlerini birincil Tarım Kredi Kooperatifinde görevli ve 

önceden belirlenmiş şikâyet odak noktalarına bildirme seçeneğine sahip olacaklar. 

 

2 Merkezi Tarım Kredi Kooperatifleri / Proje Uygulama Birimi Seviyesi Birincil Tarım 

Kredi Kooperatifleri seviyesi şikâyet odak noktalarından yanıt alınmayan bir durum 

varsa veya yanıt tatmin edici değilse, şikâyet sahipleri ve geri bildirim sağlayıcıları, 

projeyi takip etmek için doğrudan Proje Uygulama Birimi ile iletişim kurma 

seçeneğine sahiptir. Proje Uygulama Birimi'nin şikâyet düzeltme odak noktası, tüm 

ilçeler ve bileşenlerle ilgili şikâyet ve sorunlardan sorumlu olacaktır. Proje Uygulama 

Birimi Direktörü, soruşturma ve doğrulama bulgularının kapsamlı bir incelemesinden 

sonra nihai bir karar verecektir. 

 
3- Temyiz Mekanizması. Şikâyet hala çözülmezse, şikayetçi proje dahilinde merkezi 

düzeyde Şikâyet Giderme Mekanizmasının daha yüksek bir seviyesine yükselebilir / 

itiraz edebilir. Karardan memnun kalmazsa, kişiler şikayetlerini ilgili mahkemeye 

sunabilirler. 

 

39. Proje düzeyinde Şikâyet Giderme Mekanizmasına ek olarak, proje çalışanlarının 

işyeri endişelerini dile getirmelerini sağlamak için çalışanlara ait bir şikâyet 

mekanizması oluşturulacaktır. Diğer devlet kurumlarının sorumluluğu altındaki her 

şikâyet ilgili kurumlara iletilecektir. Tüm mekanizmalar Türkçe ve Arapça dillerinde 

hizmet verecek. Yeni şikâyet mekanizmasının içeriği ve prosedürleri aşağıda ayrıntılı 

olarak verilmiştir. 
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1.  İşçi Şikâyet Mekanizması 

40. Proje kapsamında, mevcut Tarım Kredi Çağrı Merkezi, Proje içinde istihdam 

edilecek çiftçilerin ve işçilerin (doğrudan, sözleşmeli ve topluluk) şikâyet ve 

taleplerini toplamak ve değerlendirmek için projenin özel ihtiyaçlarına göre 

uyarlanacaktır.) Dil engellerini önlemek için mekanizma Türkçe, İngilizce ve Arapça 

dillerinde kurulacaktır. 

Doğrudan, sözleşmeli ve toplum çalışanlarının endişelerini, şikayetlerini ve 

şikayetlerini resmi olarak dile getirmeleri ve gerektiğinde şikayetlerinin gizliliklerinin 

korunması sağlanarak bir şikâyet mekanizması oluşturulacaktır. 

İşçi şikâyet mekanizması aşağıdakileri içerecektir: 

 Çağrı Merkezi, yorum / şikâyet formu, öneri kutuları, e-posta, web sitesi gibi 

şikayetleri alma prosedürü; Tarım Kredi Kooperatifleri bölgesel ve yerel ofisleri; 

 Şikayetlere cevap vermek için öngörülen zaman dilimleri; 

 Şikayetlerin zamanında çözülmesini kaydetmek ve izlemek için bir kayıt; 

 Şikâyetlerin çözümünü almak, kaydetmek ve izlemek için sorumlu bir departman; 

 Şikâyetlerin, şikayetlerin ve endişelerin etkili bir şekilde ele alınabilmesi için 

kategorilere ayrılan şikâyet kategorileri (çalışma koşulları, mali, çocuk / zorla 

çalıştırma, yasal konular (taciz / soygun vb.) ve diğer konular). 

İşçi şikâyet mekanizması, tüm proje çalışanlarına verilecek olan personel indüksiyon 

eğitimlerinde açıklanacaktır. Mekanizma aşağıdaki ilkelere dayanacaktır: 

• Süreç şeffaf olacak ve çalışanların endişelerini dile getirmelerine izin verecektir. 

• Şikayetlerini dile getirenlere karşı hiçbir ayrımcılık yapılmayacak ve herhangi bir 

şikâyet gizli tutulacaktır. 

• Anonim şikayetler, kökenleri bilinen diğer şikayetler gibi eşit muamele görecektir. 

• Yönetim şikayetleri ciddiye alacak ve buna karşılık olarak zamanında ve uygun 

önlemleri alacaktır. 
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• Şikâyet mekanizmasının varlığı hakkında bilgi, ilan panoları, “öneri / şikâyet 

kutuları”, çağrı merkezi, eğitim sırasında duyurular, seminerler, toplantılar, Proje 

web sitesinin ana sayfasındaki erişim bağlantısı, topluluk çalışanlarına dağıtılacak 

olan basılı materyaller, sosyal medya ve diğer araçlar 

• Proje işçilerinin şikâyet mekanizması, işçilerin yasalar çerçevesinde mevcut diğer adli 

veya idari yolları kullanmasını engellemeyecektir. 

İşçi şikâyet mekanizması Proje etkinliği ile oluşturulacaktır. 

2. Değerlendirme Prosedürü 
a. Amaç 

Bireylerin şikayetlerini değerlendirme süreci 15 iş günü olacaktır. Şikayetlerin 

değerlendirilmesi sistematik, şeffaf, erişilebilir ve nesnel olacaktır. 

b. Kapsam 

Tarım Kredi Kooperatifleri Çağrı Merkezi (444 48 55) aracılığıyla alınan şikayetler 

Proje Uygulama Birimi Ekibine yönlendirilecek ve e-posta, web sitesi, yorum / şikâyet 

formu, öneri kutuları, bölge ve yerel ofisler aracılığıyla alınan diğer şikâyetler Proje 

tarafından işlenecektir. Uygulama Birimi Ekibi. Tüm bu şikayetler, şikâyet giderme 

mekanizması kapsamındadır. 

c. Tanımlar 

İşçi: Proje kapsamında istihdam edilen veya katılan kişi. 

Şikâyet: Projenin uygulanması sırasında çalışanlar tarafından sözlü ya da yazılı her 

türlü memnuniyetsizlik. 

Geribildirim: Şikâyetleri ele alma ve düzeltme sürecine ilişkin görüşler, yorumlar ve 

ilgili açıklamalar. 

d. Sorumlular 

Proje Direktörü, Proje Yöneticisi, İletişim Uzmanı ve Proje Uzmanları. 

e. Prosedür Akışı 

Şikâyet Alma (Erişilebilirlik / Yanıt): 

Şikayetler, aşağıda listelenen kanallar aracılığıyla veya Tarım Kredi Kooperatif 

Birimleri personeli ile yüz yüze görüşmeler yoluyla gönderilmektedir. 
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• 444 48 55 Müşteri İlişkileri 

• Şikâyet formları, Tarım Kredi Kooperatifleri web sitelerinde bulunan sosyal medya 

platformları 

• frit@tarimkredi.org.tr/info_frit@tarimkredi.org.tr adresine e-posta gönderin. 

• Sözleşmeli Tarım Modülündeki şikâyet formları 

Herhangi bir kanaldan alınan şikayetler Proje Bilgi Teknolojisi Sistemine girilecek ve 

tek bir noktadan değerlendirilecektir. Proje Uygulama Birimi Ekibindeki İletişim 

Uzmanı, şikâyeti dikkate alacak ve şikâyeti sorumlu kişiye (finans uzmanı, alan 

uzmanı, vb.) Ve / veya birime (Tarım Kredi Kooperatiflerindeki herhangi bir birim, 

yasal organizasyona) yönlendirecek ilk kişidir., vb.) şikâyetin türüne göre. Ayrıca, 

şikâyet hakkında daha fazla bilgi gerekirse, iletişim uzmanı veya iletişim uzmanı 

tarafından yönlendirilen diğer herhangi bir personel şikâyet sahibine sorar. Tüm 

bilgiler toplandıktan sonra, sorumlu personel şikâyeti gidermek için büyük çaba 

gösterecek ve 15 iş günü içinde çözecektir. Prosedürün nihai sonucu, daha ileri 

değerlendirmeler için Bilgi Teknolojisi Sistemine de kaydedilecektir. 

3. Diğer Konular 

a. İnsanlarla Bağlantı Kurma 

Şikâyet Proje Uygulama Birimi tarafından alındıktan sonra, ek bilgi almak için 

çalışanla temasa geçilecek ve soruşturma İletişim Uzmanı tarafından başlatılacaktır. 

Mesai saatleri dışında alınan şikayetler ilk iş günü içerisinde değerlendirilir. 

Şikayetlerin giderilmesinin 15 iş günü içinde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

b. Detaylı Soruşturma, Şikâyetin Düzeltilmesi ve Kişilerin Bilgilendirilmesi: 

Tarım Kredi Kooperatifleri-Proje Uygulama Birimi şikayetleri en kısa sürede 

gidermeyi amaçlamaktadır. Her bir kişinin şikayetleri adil ve objektif ve yaklaşımla 

değerlendirilir. 

Her koşulda, şikayetler tüm uygun çözümler denenene kadar takip edilir. Kişiye karar 

hakkında bilgi verilecek ve geri bildirim istenecektir. Sonuçlara göre, şikâyet davası 

“çözülmüş-memnun değil” ya da “çözülmüş-memnun” olarak kapatılacaktır. Şikâyet 

kaynağı çözüm hakkında bilgilendirilemezse ve ondan herhangi bir geri bildirim 
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alınamazsa, kayıt şu şekilde kapatılır: "ulaşılamaz". Ayrıca, Proje kapsamında anonim 

şikayetler de ele alınacaktır. 

c. Sürekli gelişme: 

Tüm şikayetler ve geri bildirimler adil ve nesnel bir yaklaşımla ele alınacaktır. Şeffaflık 

ve erişilebilirlik de bu düzeltme mekanizmasının iki temel kaygısıdır. 

Ayrıca, şikâyet ve geri bildirimlerin sayısı, sıklığı, konuları analiz edilecek ve ilgili 

birimlere ve idari seviyeye periyodik olarak raporlanacaktır. 

Bu ayrıntılı raporlara dayanarak, en sık ele alınan konular tespit edilir ve iyileştirme 

faaliyetleri başlatılır. 

Dünya Bankası Şikayetlerini Giderme Sistemi 

Dünya Bankası (DB) destekli bir projeden olumsuz etkilendiklerine inanan topluluklar 

ve bireyler, mevcut proje düzeyindeki şikâyet giderme mekanizmalarına veya Dünya 

Bankası'nın Şikâyet Giderme Hizmetine şikâyette bulunabilirler. Şikâyet Giderme 

Hizmeti, projeyle ilgili endişeleri gidermek için alınan şikayetlerin derhal gözden 

geçirilmesini sağlar. Projeden etkilenen topluluklar ve bireyler şikayetlerini Dünya 

Bankası'nın politikalarına ve prosedürlerine uymamasının bir sonucu olarak zararın 

meydana gelip gelmediğini veya meydana gelip gelmeyeceğini belirleyen Dünya 

Bankası'nın bağımsız Teftiş Kuruluna gönderebilirler. Şikayetler doğrudan Dünya 

Bankası'nın dikkatine sunulduktan ve Banka Yönetimine yanıt verme fırsatı 

verildikten sonra herhangi bir zamanda sunulabilir. Şikayetlerin Dünya Bankası'nın 

kurumsal Şikâyet Giderme Hizmetine nasıl gönderileceği hakkında bilgi için lütfen 

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-

services/grievance-redress-service adresini ziyaret edin. Şikayetlerin Dünya Bankası 

Denetim Paneline nasıl gönderileceği hakkında bilgi için lütfen 

www.inspectionpanel.org adresini ziyaret edin.  
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