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ÇEVRESEL VE SOSYAL TAAHHÜT PLANI 

 
1. Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK), Gelişmiş Pazar Bağlantıları Projesi (Proje) ile Mülteciler ve Türk Vatandaşlarına 

Tarım İstihdam Desteği uygulayacaktır. Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (bundan böyle [Banka / Dernek 

olarak anılacaktır) proje için finansman sağlamayı kabul etmiştir. 

2. Tarım Kredi Kooperatifleri, projenin Çevresel ve Sosyal Standartlara uygun olarak uygulanması için önemli tedbirler 

ve eylemler uygulayacaklardır. Bu Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planı, maddi önlemleri ve eylemleri, belirli belgeleri 

veya planları ve bunların her birinin zamanlamasını belirler. 

3. Tarım Kredi Kooperatifleri bu Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planında bahsi geçen, özellikle Çevresel ve Sosyal Yönetim 

Çerçevesi (ÇSYÇ), Çevresel ve Sosyal Yönetim Planları (ÇSYP), İşgücü Yönetimi Prosedürü (İYP) ve Paydaş Katılım 

Planı dahil olmak üzere Çevresel ve Sosyal belgelere ve bu belgelerde belirtilen zaman çizelgelerine de uyacaktır. 

4. Tarım Kredi Kooperatifleri, bazi önlemler ve faaliyetler yukarıdaki 1. maddede atıfta bulunulan ajans veya birim 

tarafından gerçekleştirilmiş olsa bile, Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planının tüm gerekliliklerine uymaktan 

sorumludur. 

5. Bu Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planında yer alan öncelikli önlem ve eylemlerin uygulanması, Çevresel ve Sosyal 

Taahhüt Planı ile yasal sözleşmenin koşulları ve Banka'nın gerektirdiği şekilde Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 

izlenecek ve Bankaya rapor edilecektir; ve Banka projenin uygulanması sırasında maddi önlemlerin ve eylemlerin 

ilerlemesini ve tamamlanmasını izleyecek ve değerlendirecektir. 

6. Banka ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kararlaştırıldığı üzere, bu Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planı, proje 

uygulamalarında, proje değişikliklerinin ve öngörülemeyen koşulların uyarlanabilir yönetimini yansıtacak şekilde 

veya Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planı’na göre projenin performansının değerlendirilmesine yanıt olarak zaman 

zaman revize edilebilir. Bu gibi durumlarda, Tarım Kredi Kooperatifleri yapılan değişikliklerde Banka ile anlaşacak ve 

bu değişiklikleri Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planına yansıtarak güncelleyecektir. Çevresel ve Sosyal Taahhüt 

Planında yapılan değişikliklere ilişkin Banka ve Tarım Kredi Kooperatifleri arasında imzalanan mektupların değişimi 

ile anlaşma sağlanacaktır. Tarım Kredi Kooperatifleri, güncellenmiş Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planını derhal 

açıklayacaktır. 

7. Projenin değişmesi, öngörülemeyen koşullar veya proje performansının projenin uygulanması sırasındaki risk ve 

etkilerde değişikliklerle sonuçlanması durumunda, Tarım Kredi Kooperatifleri bu riskleri ve etkileri ele almak için 

gerekli eylemleri ve önlemleri uygulamak için gerekirse ilave fonlar sağlayacaktır. 



THE WORLD BANK - ENVIRONMENTAL AND SOCIAL 
COMMITMENT PLAN 
(ESCP) 

3 

 

 

 
 

 
İZLEME VE RAPORLAMA 

A 
DÜZENLİ RAPORLAMA: 

Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planının uygulanması, ÇSTP 
kapsamında gerekli çevresel ve sosyal belgelerinin hazırlanması ve 
uygulanması durumu, paydaş katılım faaliyetleri ve şikayet 
mekanizması / mekanizmaları performansları dahil olmak üzere  
Projenin çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik performansı hakkında 
düzenli izleme raporları hazırlanacak ve bankaya sunulacaktır.  

Fonun Yürürlük Tarihinden 180 gün 

sonra başlayarak ve ardından Proje 

uygulaması boyunca altı ayda bir (6 ayda 

bir). 

Tarım Kredi Kooperatifleri Proje 
Uygulama Birimi 

B 
OLAYLAR VE KAZALAR 

Proje kapsamında olan çevre, etkilenen topluluklar, kamu ya da 

işçiler üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olan ya da olması 
muhtemel olan herhangi bir olay ya da kazayı, bunlar haricinde; 
alt projeler tarafından talep edilmesi durumunda oluşacak inşaat 
işleri sırasında karşılaşılan olaylar, kazalar ve çevresel sızıntıları 
vb derhal Banka'ya bildirilecektir.  

 

Acil, düzeltilmesi gereken veya ele alınması planlanan önlemleri, 
ödenen tazminatı ve herhangi bir yüklenici ve denetim danışmanı 
tarafından sağlanan bilgileri uygun şekilde belirten Temel Neden 
Analizi bulguları hakkında yeterli ayrıntı sağlanacaktır. Olay 
raporunun Dünya Bankası'nın Çevresel ve Sosyal Olaylara 
Müdahale Araç Seti (ASIRT) ile uyumlu olacaktır. 

 

Daha sonra, Banka'nın talebine göre, olay veya kaza hakkında 
bir rapor hazırlanması ve tekrarını önlemek için önlemler 
önerilecektir. 

 

TKK ÇSYÇ'den uyarlanan ÇSYÇ kapsamında, sözleşmeli 
üretim sözleşmelerinde ve  alt projelerin anlaşmalarında kaza 
ve olayların bildirilmesini zorunlu kılın maddeler eklenecektir. 
Proje ömrü boyunca TKK Bölge Birlikleri tarafından olay 
kaydının tutulmasını sağlayacaktır. 

Tarım Kredi Kooperatifleri, önemli 
çevresel veya sosyal olayların (örneğin 
ölümler, kaybedilen zaman olayları, 
çevresel felaketler, iş sağlığı ve güvenliği 
konuları, halk sağlığı ve güvenliği 
konuları, toplum şikayetleri ve cinsiyet 
temelli şiddet/taciz şikayetleri vb.) 3 iş 
günü içinde ayrıntılarını bildireceklerdir. 
Tarım Kredi Kooperatifleri, 30 iş günü 
içinde alınan temel neden analizi, 
önlemler ve tazminat tedbirlerini içeren 
bir olay raporu sunacaktır. 

Tarım Kredi Kooperatifleri Proje 
Uygulama Birimi 
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TEMEL 1: ÇEVRESEL VE SOSYAL RİSKLER VE ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ 

1.1 
ÖRGÜTSEL YAPI 

2 teknik personel atayarak çevresel ve sosyal risklerin 
yönetimini ve izlenmesini desteklemek için TKK altında kalifiye 
personel ve kaynaklarla bir Proje Uygulama Birimi (PUB) 
kurulacak ve sürdürülecektir: 

• Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesinin (ÇSYÇ) 
uygulanmasını yönetmek, alt projeye özgü ÇSD belgelerinin 
hazırlanmasına rehberlik etmek ve uygulanmasını denetlemek 
için bir çevre uzmanı (Kısa vadeli personel veya danışman), 

• Şikayet Giderme Mekanizmasını (GRM), paydaş katılımı 
planını, işgücü yönetimi prosedürlerinin uygulanmasını izlemeyi 
ve projenin iletişim ve görünürlük önlemlerini yönetmek ve 
uygulamak için bir sosyal uzman 

 

Gerekirse, ek çevresel ve sosyal personel işe alınacaktır.  

 

Bir çevre ve bir sosyal uzman içeren bir 
PUB, Fonun Yürürlük Tarihinden önce 
TKK tarafından kurulacaktır. Yeterli 
personeli bulunan PUB, Proje süresince 
tutulacaktır. 

Tarım Kredi Kooperatifleri 

1.2 
YÖNETİM ARAÇLARI VE ENSTRÜMANLARI 

Banka tarafından kabul edilebilir bir şekilde Proje için Çevresel ve 

Sosyal Yönetim Çerçevesini (ESMF) sonuçlandırılacak, 

açıklanacak ve uygulanacaktır. 

 

Proje için hazırlanan ÇSYÇ'ye uygun olarak önerilen tüm alt 
projeler taranacak ve daha sonra, Banka tarafından kabul edilebilir 
bir şekilde alt projenin Çevresel ve Sosyal Yönetim Planlarını 
(ÇSYP'ler) taslak haline getirilecek ve uygulanacaktır. 

 

Nihai hale getirilmiş ÇSYÇ'yi, 
projenin yürürlüğe girme tarihinden 
sonra en geç 15 gün içinde 
açıklanacaktır. 

 
Proje süresince ÇSYÇ 
uygulanacaktır. 

 
Herhangi bir alt projenin başlamasından 
önce, Proje uygulaması boyunca uygun 
şekilde tarama yapılarak ÇSYP 
hazırlanacaktır. 

 
 

Tarım Kredi Kooperatifleri 
 

Tarım Kredi Kooperatifleri Proje 
Uygulama Birimi 
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TEMEL 2: İŞGÜCÜ VE ÇALIŞMA ŞARTLARI 

2.1 
İŞGÜCÜ YÖNETİM PROSEDÜRLERİ: 

Ulusal mevzuat ve ESS2 ile uyumlu İYP sürdürülecek ve 
uygulanacaktır; ve Proje çalışanlarında bu konu ile ilgili farkındalık 
ve onlar için erişilebilir olması sağlanacaktır. 

 

İYP’ye uyulmasını zorunlu kılan hükümler sözleşmeli üretim 
sözleşmelerine ve alt proje anlaşmalarına dahil edilecektir.. 

Proje uygulaması boyunca İYP 
uygulanacak, izlenecek ve altı aylık 
Proje ilerleme raporları aracılığıyla 
raporlanacaktır. 

Tarım Kredi Kooperatifleri 
Proje Uygulama Birimi 

2.2 
PROJE İŞÇİLERİ İÇİN ŞİKAYET MEKANİZMASI: 

Ulusal iş kanunlarına uygun olarak ve ESS2 ile tutarlı olarak 
İYP'de tanımlandığı gibi Proje çalışanları için erişilebilir bir şikayet 
mekanizması oluşturulacak, sürdürülecek ve işletilecektir. 

Şikayet mekanizması, Fonun 
Yürürlük Tarihinden itibaren 
en geç 30 gün içinde işler ve 
Proje uygulaması boyunca 
sürdürülür. 

Proje ilerleme raporları aracılığıyla 
altı ayda bir rapor verilir. 

Tarım Kredi Kooperatifleri 

 

Tarım Kredi Kooperatifleri Proje 

Uygulama Birimi 

2.3 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) ÖNLEMLERİ 

ÇSYÇ ve LMP'de belirtilen iş sağlığı ve güvenliği (İSG) önlemleri 
hazırlanacak ve uygulanacaktır. 

 

Alt projelerin ÇSYÇ’de ve İYP'de ayrıntılı olarak açıklandığı gibi 
İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerini uygulaması sağlanacaktır. 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği ve ilgili yönetmelikler ile ilgili ulusal 

yasaları uygulama sorumluluğu sürdürülecektir. 

Proje etkinliğinden sonra ve herhangi 
bir mikro hibeye başlamasından önce 
ve Proje uygulaması boyunca. 

Tarım Kredi Kooperatifleri Proje 
Uygulama Birimi 

TEMEL 3: KAYNAK VERİMLİLİĞİ VE KİRLİLİK ÖNLEME VE YÖNETİMİ 
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3.1 

KAYNAK VERİMLİLİĞİ VE KİRLİLİK ÖNLEME VE YÖNETİMİ: 

Banka için kabul edilebilir bir şekilde, lt proje faaliyetlerinden 
kaynaklanan topluluk üzerindeki belirli riskleri ve etkileri 
değerlendirmek ve yönetmek için önlemleri ve eylemleri 
hazırlanacak, uygulanacak ve yukarıdaki eylem 1.2 
kapsamında hazırlanacak olan alt projeye özgü ESA 
belgelerine (ÇSYP'ler) dahil edilecektir. 

Herhangi bir mikro hibenin uygun 
şekilde başlamasından önce, proje 
uygulaması boyunca. 

Tarım Kredi Kooperatifleri 
Proje Uygulama Birimi 

TEMEL 4: TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

4.1 TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: 

Banka için kabul edilebilir bir şekilde, lt proje faaliyetlerinden 
kaynaklanan topluluk üzerindeki belirli riskleri ve etkileri 
değerlendirmek ve yönetmek için önlemleri ve eylemleri 
hazırlanacak, uygulanacak ve yukarıdaki eylem 1.2 kapsamında 
hazırlanacak olan alt projeye özgü ESA belgelerine (ÇSYP'ler) 
dahil edilecektir. 

Herhangi bir mikro hibenin uygun 
şekilde başlamasından önce, proje 
uygulaması boyunca. 

Tarım Kredi Kooperatifleri Proje 
Uygulama Birimi 

TEMEL 5: ARAZİ EDİNİMİ, ARAZİ KULLANIMINDA KISITLAMALAR VE İSTEMSİZ YENİDEN YERLEŞİM 

5.1 Proje Kapsamında Değildir.   

TEMEL 6: BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KORUMA VE YAŞAYAN DOĞAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ 

6.1 BİYOÇEŞİTLİLİK RİSKLERİ VE ETKİLERİ: 

Banka tarafından kabul edilebilir bir şekilde, biyoçeşitlilik ve / veya 
canlı doğal kaynaklar üzerindeki belirli riskleri ve etkileri, su 
döngüsüne pestisit akışlarından kaynaklanan su kirliliği riski dahil 
olmak üzere değerlendirmek ve yönetmek için önlemler ve 
eylemler hazırlanacak ve uygulanacaktır ve alt projeye özgü ÇSD 
belgelerine önlemleri dahil edilecektir. 

Herhangi bir mikro hibeye uygun 
şekilde başlamadan önce, proje 
uygulaması boyunca. 

Tarım Kredi Kooperatifleri Proje 
Uygulama Birimi 

TEMEL 7: YERLİ İNSANLAR / SUB-SAHARAN AFRİKA TARİHİ OLARAK BELİRLENMEMİŞ GELENEKSELEL TOPLULUKLAR 

7.1 Proje Kapsamında Değildir.   

TEMEL 8: KÜLTÜREL MİRAS 

8.1 Proje Kapsamında Değildir.   
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TEMEL 9: FİNANSAL ARAÇLAR 

9.1 Proje Kapsamında Değildir.   

TEMEL 10: PAYDAŞ KATILIMI VE BİLGİLENDİRME 

10.1 PAYDAŞ KATILIM PLANI HAZIRLAMA VE UYGULAMA: 

PKP, Banka tarafından kabul edilebilir bir şekilde 
sürdürülecek ve uygulanacaktır. 

Proje süresi boyunca  

Tarım Kredi Kooperatifleri 

10.2 PROJE ŞİKAYET MEKANİZMASI: 

PKP'de açıklandığı gibi bir şikayet mekanizması hazırlanacak, 
sürdürülecek ve çalıştırılacaktır. 

ŞM, cinsel istismar ve sömürü şikayetlerini alacak şekilde 
uyarlanacaktır. 

Proje şikayetlerini yönetmek ve izlemek için 1.1'de tanımlandığı 
gibi personel atanacaktır. 

Şikayetlerin zamanında çözülmesi, yanıtlanması ve rapor 

edilmesi sağlanacaktır. 

 

Fonun Yürürlük Tarihinden en geç 30 
gün sonra ŞM kurulacak ve Proje süresi 
boyunca uygulanacaktır. 

 

Raporlama - Proje uygulaması 
boyunca Proje ilerleme raporlarında 
altı ayda bir. 

 

Tarım Kredi Kooperatifleri Proje 
Uygulama Birimi 

10.4 BİLGİLENDİRME 

Proje bilgilerinin paydaşlara ve proje yararlanıcılarına ilgili yerel 
dillerde ve erişilebilir ve kültürel açıdan uygun bir şekilde, 
projeden farklı veya orantısız bir şekilde etkilenebilecek 
grupların veya belirli bilgi ihtiyaçları olan nüfus gruplarının özel 
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak açıklanmasını 
sağlanacaktır. 

Proje uygulaması boyunca Tarım Kredi Kooperatifleri Proje 
Uygulama Birimi 

KAPASİTE DESTEĞİ (EĞİTİM) 

CS1 Bölge Birlikleri ve Birim Kooperatifler de dahil olmak üzere TKK 
personeli ve yararlanıcı işverenler, Banka'nın Ç & S 
gereksinimleri (ÇSED'lerin, ÇSYP'lerin, PKP'lerin, İYP'nin 
uygulanması, izlenmesi ve raporlanması dahil) konusunda 
eğitilecektir. 

Projenin Yürürlük Tarihinden sonraki üç 
ay içinde ilk oturumlar; Proje 
uygulaması boyunca daha fazla düzenli 
oturum 

Tarım Kredi Kooperatifleri Proje 
Uygulama 
Birimi (Danışmanlık Hizmetleri) 
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