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ÇEVRESEL VE SOSYAL TAAHHÜT PLANI 

 
1. Aracı Finans Kuruluşu olan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB), katılımcı finans kuruluşlarının 

(PFI’lar) da dahil edilmesiyle FRIT II - Kayıtlı İstihdamın Artırılması Projesi (P171766) Projesini (Proje) 
uygulamaya koyacaktır. Dünya Bankası (bundan böyle Banka olarak anılacaktır) Proje için finansman 
sağlamayı kabul etmiştir.  

2. TKYB, Projenin Çevresel ve Sosyal Standartları (ESS’ler) doğrultusunda uygulanması için önemli tedbir ve 
eylemleri uygulayacaktır. Bu Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planı (ESCP), önemli tedbir ve eylemleri, özel 
belge veya planları ve bunların her birine yönelik zamanlamayı belirler.  

3. TKYB ayrıca, ESF (Çevresel ve Sosyal Çerçeve) kapsamında gereken ve bu ESCP’de, Çevresel ve Sosyal 
Yönetim Sisteminde (ESMS), Paydaş Katılım Planında (SEP), İş Gücü Yönetim Prosedürlerinde (LMP) 
bahsedilen diğer E&S (Çevresel ve Sosyal) belgeleri hükümlerine ve bu E&S belgelerinde belirtilen 
zamanlamalara da uyacaktır. 

4. TKYB, özel tedbir ve eylemler yukarıda 1. maddede bahsedildiği gibi Bakanlık, kurum veya birim tarafından 
yürütüldüğünde dahi ESCP’nin tüm gerekliliklerine uymaktan sorumludur.  

5. Bu ESCP’de belirtilen önemli tedbir ve eylemlerin uygulanması, ESCP ve yasal sözleşme koşulları gereği 
TKYB tarafından izlenecek ve Banka’ya raporlanacaktır ve Banka da, Projenin uygulanması boyunca önemli 
tedbir ve eylemlerin ilerleyişini ve tamamlanmasını izleyecek ve değerlendirecektir.  

6. Banka ve TKYB tarafından anlaşıldığı üzere, bu ESCP, Proje değişikliklerinin ve öngörülemeyen koşulların 
uyumlu yönetimini yansıtmak için veya ESCP kapsamında yürütülen proje performansı değerlendirmesine 
karşılık olarak Proje uygulaması sırasında zaman zaman revize edilebilir. TKYB, bu tür durumlarda Banka 
ile değişiklikler konusunda anlaşmaya varacak ve bu değişiklikleri yansıtmak için ESCP’yi güncelleyecektir. 
ESCP’de yapılacak değişiklikler konusunda anlaşma TKYB ve Banka arasında imzalanan yazıların karşılıklı 
verilmesiyle belgelenecektir. TKYB derhal güncellenen ESCP’yi açıklayacaktır.  

7. Proje değişiklikleri, öngörülemeyen koşullar veya Proje performansı Proje uygulaması sırasında riskler ve 
etkilerin değişikliği ile sonuçlanırsa TKYB, ESMS’nin uygulanması ile ilgili riskleri değerlendirecek ve çevre, 
geçim sağlama, toplum ve iş sağlığı ve güvenliği ve çalışma koşulları üzerindeki riskler ve etkileri 
içerebilecek bu risk ve etkileri ele almak üzere eylem ve tedbirler uygulamak için gerekirse ek finansman 
sağlanmasını temin edecektir. 
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ÖNEMLİ TEDBİR VE EYLEMLER   ZAMAN DİLİMİ SORUMLU 
KURULUŞ/MAKAM  

İZLEME VE RAPORLAMA 

A DÜZENLİ RAPORLAMA  
ESCP’nin uygulanması, ESCP kapsamında gereken E&S belgelerinin hazırlanma ve 
uygulanma durumu, paydaş katılım faaliyetleri, şikayet mekanizmalarının 
performansı dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere, Projenin çevresel, sosyal, 
sağlık ve güvenlik (ESHS) performansı üzerine düzenli izleme raporları hazırlama ve 
Banka’ya sunma. 

Proje uygulaması boyunca yılda iki kez 
(6 ayda bir) 

TKYB Proje Uygulama Birimi 
(PIU)  
 
 

B OLAYLAR VE KAZALAR  
Sınırlı olmamak üzere, alt projeler, çevresel sızıntılar vs. için gerekmesi halinde 
inşaat işleri sırasında karşılaşılan olaylar ve kazalar dahil Projeyle ilgili çevre, 
etkilenen topluluklar, kamu veya işçiler üzerinde ciddi bir olumsuz etkisi bulunan 
veya bulunabilecek herhangi bir olayı veya kazayı derhal Banka’ya bildirme.  
 
Olay veya kazaya ilişkin yeterli bilgiyi, bunu ele almak için uygulanan veya 
uygulanması planlanan acil tedbirleri veya düzeltici eylemleri belirten Kök Neden 
Analizi (RCA) bulgularını, ödenen tazminatı ve herhangi bir yüklenici ve denetim 
danışmanı tarafından verilen bilgileri uygun şekilde sağlama. Olay raporunun, 
Dünya Bankası’nın Çevre ve Sosyal Olay Yanıt Araç Kiti (ESIRT) doğrultusunda 
olmasını sağlama. 
 
Ardından, Banka’nın talebine göre olay veya kaza hakkında bir rapor hazırlama ve 
bunun tekrar meydana gelmesini önlemek için tedbir önerilerinde bulunma.  
 
PFI’lar ile yapılan yan anlaşmalarda, TKYB’nin ESMS’sinden uyarlanan PFI ESMS’ler 
altında kaza ve olayların derhal bildirilmesi şartının kapsamını koruyacağını 
belirtme. Yüklenicilerin proje süreci boyunca tüm inşaat alanlarında olay kaydı 
tutmalarını sağlama ve izleme.  

TKYB tarafından doğrudan finanse 
edilen alt projeler için TKYB, herhangi 
bir ciddi çevresel veya sosyal olayı (kaza 
sonucu ölüm, kayıp zamanlı kazalar, 
çevresel sızıntılar vs.) 3 iş günü içinde 
raporlayacaktır. TKYB, 30 iş günü içinde 
alınan tazminat önlemlerini, tedbirleri 
ve RCA’yı (Kök Neden Analizi) içeren bir 
olay raporu gönderecektir. 
 
PFI’lar aracılığıyla finanse edilen alt 
projeler için TKYB, PFI’ların herhangi bir 
ciddi çevresel veya sosyal olayı (kaza 
sonucu ölüm, kayıp zamanlı kazalar, 
çevresel sızıntılar vs.) 3 iş günü içinde 
raporlamasını zorunlu kılacaktır.  
TKYB, PFI’ların 30 iş günü içinde alınan 
tazminat önlemlerini, tedbirleri ve 
RCA’yı içeren bir olay raporu 
göndermesini zorunlu kılacaktır.  
TKYB, PFI’lardan bunu alır almaz 
Banka’ya bir olay raporu gönderecektir. 

TKYB PIU 
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ÖNEMLİ TEDBİR VE EYLEMLER   ZAMAN DİLİMİ SORUMLU 
KURULUŞ/MAKAM  

C ALTI AYLIK RAPORLAMA 
Proje boyunca tüm alt proje alanlarında altı aylık ilerleme raporları tutma ve 
izleme. 
 
PFI’ların Proje Uygulama Birimlerinin (PIU’lar), doğrudan kredi alanların ve hibe 
faydalanıcılarının tüm alt projeler için altı aylık ilerleme raporları oluşturmalarını 
ve çalışma boyunca raporlamaların kalitesini izlemelerini zorunlu kılma. 
Yüklenicilerin ihale belgelerine raporlama gerekliliklerini dahil etme.  
 

Projenin Uygulaması Boyunca  TKYB PIU 
 
PFI’ların PIU’su 
 
Doğrudan Kredi Alanlar  
 
Hibe Faydalanıcıları 
 
 
 

D OPERASYON KILAVUZU 
Banka’nın ESS’leri doğrultusunda, sırasıyla Kredi ve Hibe ile finanse edilen orta 
riskli alt projelerin taranmasını, izlenmesini ve raporlanmasını da detaylandıran bir 
Alt Krediler İçin Operasyon Kılavuzu ve Alt Hibeler İçin Operasyon Kılavuzu 
geliştirme ve uygulama. 

Banka için kabul edilebilir Alt Kredilere 
Yönelik Operasyon Kılavuzu, Kredi 
geçerli olmadan önce geliştirilir ve 
uygulanır  
 
Banka için kabul edilebilir Alt Hibelere 
Yönelik Operasyon Kılavuzu, Hibe 
geçerli olmadan önce geliştirilir ve 
uygulanır. 

TKYB PIU 

ESS 1:  ÇEVRESEL VE SOSYAL RİSKLERİN VE ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ 

1.1 ORGANİZASYON YAPISI  
E&S risklerinin yönetilmesini ve izlenmesini desteklemek için biri çevresel ve biri 
de sosyal personel olmak üzere iki teknik personel, bir Şikayet Çözüm 
Mekanizması (GRM) ve paydaş katılımı (SE) yönetim ve izleme uzmanları atayarak 
Proje Uygulama Biriminin kapasitesini tam zamanlı kalifiye personel ve kaynaklar 
ile artırma ve koruma. Gerekirse ek personel işe alınacaktır. 
 
Yukarıda belirtilen personelin Proje Uygulamasının sonuna kadar kendilerine 
atanan göreve devam etmelerini sağlama. 

 
PFI’ların, alt projelerin E&S risklerini yönetmek için E&S ve SE/GRM odak noktaları 
atamalarını zorunlu kılma. Bu zorunluluk, PFI’lar ile yapılan yan kredi 
sözleşmelerinin koşulu olarak dahil edilecektir. 

Sırasıyla Kredi ve Hibenin geçerlilik 
kazanmasından önce TKYB tarafından 
Projeye iki E&S uzmanı (çevresel ve 
sosyal), bir GRM ve paydaş katılımı odak 
noktası içeren bir organizasyon yapısı 
atanacaktır.  Atanan tüm TKYB personeli 
Proje süresince hizmet verecektir.   
 
PFI’lar, PFI ile Kredi Alan arasındaki ilgili 
Yan Finansman Sözleşmesi 
imzalandıktan sonra ve ilk tediyeden 
önce Proje için E&S ve SE/GRM odak 
noktaları atayacaktır. 

TKYB  
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ÖNEMLİ TEDBİR VE EYLEMLER   ZAMAN DİLİMİ SORUMLU 
KURULUŞ/MAKAM  

1.2 ÇEVRESEL VE SOSYAL DEĞERLENDİRME 
TKYB’nin Yönetim Kurulu tarafından 17 Ocak 2020’de kabul edilen ve Banka 
tarafından onaylanan kurumsal ESMS’nin (Çevresel Sosyal Yönetim Sistemi) proje 
süresi boyunca tamamen uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlama. 
 
Banka için kabul edilebilir bir şekilde, kurumsal ESMS doğrultusunda alt projeler 
için sahaya özel belgeler (ESIA – Çevresel Sosyal Etki Değerlendirme, ESMP – 
Çevresel Sosyal Yönetim Planı) hazırlama, açıklama ve uygulama. Banka, TKYB’nin 
alt projelerinin başlangıcında ön inceleme yürütecek ve ondan sonra çeşitli alt 
projeler için rastgele denetim kontrolleri gerçekleştirecektir. 
 
PFI’lar, TKYB ve Banka için kabul edilebilir E&S değerlendirme prosedürlerine sahip 
olacaktır (TKYB ESMS uyarınca tarama, izleme ve raporlama). PFI’ların 
prosedürlerine göre değerlendirilen düşük riskli projeler dolaylı kredi ile TKYB 
tarafından finanse edilecektir.  
 
 
 

TKYB’nin, Banka tarafından onaylanan 
kurumsal ESMS’si proje boyunca 
uygulanacaktır 
 
Her alt proje için işlerin ihalesinden 
önce Banka/TKYB için kabul edilebilir 
ESA (Çevresel Sosyal Değerlendirme) 
belgeleri hazırlanacak ve açıklanacaktır, 
onaylanan ESA belgeleri ihale paketinin 
bir parçası olacaktır. 
  
 
Yüklenicilere halihazırda ihale verilen alt 
projelerde, yüklenicilerin belgelerde yer 
alan koşullara uymalarını ve alt proje 
sahasında TKYB tarafından bildirilen 
düzeltici tedbirleri almalarını sağlamak 
için ESA belgeleri yüklenicilere 
sağlanacaktır.  
 
ESA belgelerinde yer alan hafifletici 
tedbirler proje boyunca uygulanacaktır. 
 
 
PFI’ların E&S değerlendirme 
prosedürleri yan kredi sözleşmeleri 
imzalanmadan önce TKYB ve Banka 
tarafından incelenecek ve 
onaylanacaktır 

TKYB PIU 
 
. 
 
PFI’ların Proje Uygulama 
Birimleri (PIU’lar)  
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1.3 YÖNETİM ARAÇLARI  
TKYB Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve Banka tarafından onaylanan TKYB 
kurumsal ESMS’sini Banka için kabul edilebilir bir şekilde uygulama.  
 
TKYB’nin kurumsal ESMS’si ve Banka’nın istisna listesi uyarınca önerilen herhangi 
bir alt projeyi tarama ve ciddi ve/veya yüksek riskli alt projelerin finansman için 
uygun olmadığını değerlendirme veya Banka’ya danışarak ana projenin risk 
kategorisini yeniden gözden geçirme. Ardından Banka için kabul edilebilir şekilde 
ilgili hükümleri uygulama.  
 
PFI’lar, proje uygulaması boyunca TKYB ve Banka için kabul edilebilir E&S 
değerlendirme prosedürlerine sahip olacaktır (TKYB ESMS uyarınca tarama, izleme 
ve raporlama). 

ESMS Proje uygulaması boyunca 
yürütülecektir. 
 
 
 
 
 
PFI’ların E&S değerlendirme 
prosedürleri yan kredi sözleşmeleri 
imzalanmadan önce TKYB ve Banka 
tarafından incelenecek ve 
onaylanacaktır 
 

TKYB PIU 
 
 

1.4 YÜKLENİCİLERİN YÖNETİMİ  
İşler için herhangi bir yüklenici gerekiyorsa veya yükleniciye 1.2 kapsamında 
tanımlanan şekilde halihazırda ihale verilmişse ilgili E&S belgeleri ve/veya planları 
ve İş Gücü Yönetim Prosedürleri dahil olmak üzere ESCP’nin ilgili hususlarını 
yüklenicilerle düzenlenen tedarik belgelerinin ESHS (Çevresel, Sosyal Sağlık ve 
Güvenlik) şartnamesine dahil edin. Ardından, yüklenicilerin ilgili sözleşmelerin 
ESHS şartnamesine uymalarını sağlayın. Sahaya özel ESMP’lerin inşaat 
sözleşmelerine dahil edilmesini sağlama. Yüklenicilerin ilgili ESMP’ler uyarınca 
sahaya özel hafifletici tedbirler uygulamasını sağlama. 
 
PFI’ların yüklenici yönetimi için TKYB ile aynı yaklaşımı uygulamasını zorunlu kılma. 

Yüklenicilerle sözleşme imzalamadan 
önce. 
 
TKYB/PFI’lar Proje uygulaması boyunca 
yüklenicileri denetleyecektir 

TKYB PIU 
 
PFI’ların PIU’su 

ESS 2:  İŞ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI   
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2.1 İŞ GÜCÜ YÖNETİM PROSEDÜRLERİ 
Ulusal mevzuat ve ESS2 doğrultusunda Proje LMP (İş Gücü Yönetim Prosedürü) 
sürdürme ve uygulama ve Proje işçilerinin bundan haberdar olmasını ve buna 
erişebilmelerini sağlama.  
 
PFI’ların, Banka için kabul edilebilir bir şekilde LMP’yi benimsemesini ve 
uygulamasını sağlama. 
 
Proje LMP’sini yüklenicilerle düzenlenen ihale belgelerine ekleme (varsa). İhale 
verilen yüklenicilerin Proje LMP’sini kabul etmelerini zorunlu kılma.  
 
Yüklenicilerin, alt yüklenicilerinin LMP’ye uymaları konusunda sorumluluk 
almalarını zorunlu kılma. 

Proje süresi boyunca LMP’yi uygulama 
ve izleme ve altı aylık ilerleme raporları 
ile raporlama. 
 
PFI’lar tarafından yan kredi sözleşmesi 
imzalanmadan önce kabul edilir 
 

TKYB PIU 
 
PFI’ların PIU’ları 
 
Yükleniciler 
 
 

2.2 PROJE İŞÇİLERİ İÇİN ŞİKAYET MEKANİZMASI  
Proje işçileri için LMP’de açıklanan şekilde, ulusal iş kanunu doğrultusunda ve ESS2 
ile tutarlı olarak erişilebilir bir GRM oluşturma, sürdürme ve yürütme.   
 
 

Şikayet mekanizması, Kredi ve Hibe 
Sözleşmeleri geçerlilik kazandıktan 
sonra 30 gün içinde etkinleşir ve Proje 
uygulaması boyunca sürdürülür. 
 
Proje İlerleme Raporları aracılığıyla altı 
aylık raporlar oluşturma 

TKYB PIU 
 
PFI’lar (E&S için atanan 
personel) 
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2.3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (OHS) TEDBİRLERİ 
Alt projeye özel ESIA’larda, ESMP’lerde ve proje LMP’sinde belirtilecek iş sağlığı ve 
güvenliği (OHS) tedbirleri hazırlama ve kabul etme. 
 
Alt projeye özel ESIA’larda, ESMP’lerde ve proje LMP’sinde belirtilen OHS 
tedbirlerini uygulama. 
 
 
 
LMP kapsamındaki OHS tedbirlerini uygulama 
 
PFI’ların ve SME’lerin/LE’lerin, alt projeye özel ESIA’larda, ESMP’lerde ve proje 
LMP’sinde belirtilen OHS tedbirlerini uygulamalarını sağlama.  
 
OHS hakkında ulusal kanunu ve ilgili düzenlemeleri uygulama konusunda 
sorumluluk alma.  
 
Alt projeler için proje E&S belgeleri ve TKYB OHS Politikasında en katı maddelerin 
uygulanmasını sağlama.  

Sırasıyla, ilgili Kredi ve Hibe geçerlilik 
kazandıktan sonra Proje uygulaması 
boyunca devam edecektir. 
 
İlgili alt proje kapsamında herhangi bir 
inşaat işi başlamadan önce ve bütün alt 
proje uygulaması boyunca 
 
 
Proje uygulaması boyunca 
 
Proje uygulaması boyunca 
 
 
Proje uygulaması boyunca 
 
Proje uygulaması boyunca 

TKYB PIU 
 
PFI’lar (E&S için atanan 
personel) 
 
Yükleniciler 
 

ESS 3: KAYNAK VERİMLİLİĞİ, KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ VE YÖNETİMİ 

3.1 KAYNAK VERİMLİLİĞİ, KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ VE YÖNETİMİ 
Yukarıda bahsedilen eylem 1.2 kapsamında hazırlanacak alt projeye özel ESA 
belgelerine, kaynak verimliliği ve kirliliğin önlenmesi ve yönetimi tedbirlerini dahil 
etme. 

Projeden kaynaklanan, toplum üzerindeki belirli riskleri ve etkileri değerlendirmek 
ve yönetmek için tedbirler ve eylemler hazırlama, kabul etme ve uygulama ve bu 
tedbirleri, Banka için kabul edilebilir bir şekilde, TKYB’nin kurumsal ESMS’si 
uyarınca hazırlanacak ESMP’lere dahil etme. 

Banka için kabul edilebilir alt projeye 
özel ESA belgeleri her alt proje için 
işlerin ihalesinden önce hazırlanacak ve 
açıklanacaktır veya ihale halihazırda 
tamamlanmışsa belgelerde yer alan 
koşulların alt proje sahasında 
uygulanmasını sağlamak için ESA 
belgeleri yükleniciye temin edilecektir. 
 
Alt projeye özel ESA belgelerinde yer 
alan hafifletici tedbirler proje boyunca 
uygulanacak ve altı aylık ilerleme 
raporları ile raporlanacaktır. 

TKYB PIU 
 
 
 

 

ESS 4: TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  
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4.1 TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
Alt proje faaliyetlerinden kaynaklanan, toplum üzerindeki belirli riskleri ve etkileri 
değerlendirmek ve yönetmek için tedbirler ve eylemler hazırlama, kabul etme ve 
uygulama ve tedbirleri, Banka için kabul edilebilir bir şekilde, TKYB’nin kurumsal 
ESMS’si uyarınca yukarıda belirtilen 1.2 maddesi kapsamında hazırlanacak ESA 
belgelerine dahil etme. 
 
PFI’ların, Banka için uygulanabilir şekilde ESA belgelerinde belirtilen ilgili tedbirleri 
kabul etmelerini, uygulamalarını ve izlemelerini sağlama. 

Banka için kabul edilebilir alt projeye 
özel ESA belgeleri her alt proje için 
işlerin ihalesinden önce hazırlanacak ve 
açıklanacaktır veya ihale halihazırda 
tamamlanmışsa belgelerde yer alan 
koşulların alt proje sahasında 
uygulanmasını sağlamak için ESA 
belgeleri yükleniciye temin edilecektir. 
 
Alt projeye özel ESA belgelerinde yer 
alan hafifletici tedbirler proje boyunca 
uygulanacak ve altı aylık ilerleme 
raporları ile raporlanacaktır. 

TKYB PIU 
 
PFI’lar (E&S için atanan 
personel)  
 

 

ESS 5: ARAZİ ALIMI, ARAZİ KULLANIMI HAKKINDA SINIRLAMALAR VE ZORUNLU YER DEĞİŞTİRME  

5.1 Projeyle İlgili Değildir   

ESS 6:  BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI VE CANLI DOĞAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ  

6.1 Projeyle İlgili Değildir   

ESS 7: TARİHSEL OLARAK YETERSİZ HİZMET GÖREN GELENEKSEL YEREL TOPLULUKLAR OLAN YERLİ HALKLAR/SAHRA ALTI AFRİKALILAR  

7.1 Projeyle İlgili Değildir    

ESS 8: KÜLTÜREL MİRAS 

8.1 RASTLANTISAL BULUNTU 
Yukarıda belirtilen eylem 1.2 kapsamında alt proje için geliştirilen alt projeye 
özel ESA Belgelerinde açıklanan rastlantısal buluntu prosedürünü hazırlama, 
kabul etme ve uygulama. 

Banka için kabul edilebilir alt projeye özel 
ESA belgeleri her alt proje için işlerin 
ihalesinden önce hazırlanacak ve 
açıklanacaktır veya ihale halihazırda 
tamamlanmışsa belgelerde yer alan 
koşulların alt proje sahasında 
uygulanmasını sağlamak için ESA belgeleri 
yükleniciye temin edilecektir. 
 
ESA belgelerinde yer alan rastlantısal 
buluntu prosedürlerini Proje boyunca her 
potansiyel kültürel miras durumunda 
uygulama ve alt aylık ilerleme raporları ile 
raporlama. 

TKYB PIU 
 
PFI’lar (E&S için atanan 
personel) 
 
İlgili Mülki Amir veya Müze 
Müdürü 
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
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ESS 9: FİNANSAL ARACILAR  

9.1 ESMS 
Banka’nın kabul edebileceği şekilde kurumsal ESMS’yi sürdürme ve uygulama  

 
Kurumsal ESMS’nin Banka için kabul edilebilir ve başarılı bir şekilde 
uygulanmasını desteklemek için tamamlayıcı araçlar (SEP ve LMP gibi) uygulama 
veya ESMS’de değişiklikler yapma.  

Kurumsal ESMS Proje uygulaması sırasında TKYB’nin Yönetim Kurulu tarafından 
değiştirilmesi durumunda bile bu proje için Banka için yeterli şekilde kurumsal 
ESMS’yi uygulamaya devam etme. 

PFI’ların, tarama, izleme ve raporlama tarafında TKYB ve Banka için kabul 
edilebilir şekilde kendi E&S değerlendirme prosedürlerini oluşturmalarını 
zorunlu kılma. PFI’ların prosedürlerine göre değerlendirilen düşük riskli projeler 
dolaylı kredi ile TKYB tarafından finanse edilecektir.  
 
 

 
Kurumsal ESMS Proje uygulaması boyunca 
sürdürülecek ve uygulanacaktır.  
 
Tamamlayıcı araçlar proje uygulaması 
boyunca sürdürülecek ve uygulanacaktır.  
 
PFI’ların E&S değerlendirme prosedürleri 
yan kredi sözleşmeleri imzalanmadan 
önce TKYB ve Banka tarafından 
incelenecek ve onaylanacaktır 

TKYB PIU 
 

9.2 FI ORGANİZASYON KAPASİTESİ 
Eylem 1.1 kapsamında açıklanan, net bir şekilde tanımlanan görev ve 
sorumluluklar ile kurumsal ESMS’nin uygulanmasına yönelik bir organizasyon 
kapasitesi ve yetkinliği oluşturma ve sürdürme.  

Tanımlanan tüm uzmanlar sırasıyla Kredi 
ve Hibe geçerlilik kazanmadan önce TKYB 
tarafından Projeye atanır. 
 

TKYB PIU 
 
 

9.3 ÜST YÖNETİM TEMSİLCİSİ 
FI alt projelerinin çevresel ve sosyal olarak yerine getirilmesi için tam sorumluluk 
alacak bir üst yönetim temsilcisi atama. 

Sırasıyla Kredi ve Hibe geçerlilik 
kazanmadan önce. 

TKYB PIU 

9.4 GEÇERLİ E&S STANDARTLARI 
Geçerli E&S standartları kapsamında, bu projenin orta riskli alt projeleri için 
(TKYB’nin E&S risk sınıflandırmasına göre B kategorisi) Banka’nın ESS’lerini 
uygulama. 
 
Alt projelerin minimum düzeyde veya sıfır E&S riskleri ve etkilerine sahip 
olabileceği durumlarda düşük riskli alt projeler için (TKYB’nin E&S risk 
sınıflandırmasına göre C kategorisi) ulusal kanunları uygulama. 

Proje uygulaması boyunca TKYB PIU 

9.5 PFI'lar 
PFI’ların, TKYB’nin ESMS gerekliliklerini (tarama, izleme ve raporlama) 
uygulamasını ve performansları hakkında TKYB’ye rapor vermelerini zorunlu 
kılma veya PFI’lar için risk düzeyiyle orantılı ve Banka’nın uygun bulduğu bir 
ESMF/ESMS’yi zorunlu hale getirme. 

TKYB ile her bir PFI arasında Yan 
Finansman Sözleşmesi imzalanmadan 
önce başlanır ve Proje boyunca uygulanır. 

TKYB PIU 
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ESS 10: PAYDAŞ KATILIMI VE BİLGİ AÇIKLAMASI 

10.1 PAYDAŞ KATILIM PLANI HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI 
Proje Paydaş Katılım Planını (SEP) devam ettirme ve uygulama. 
 
Katılım faaliyetlerini yürütmek için PFI’lar ve TKYB’de ilgili personel atanır 

SEP Proje boyunca uygulanacak ve 
güncellenecektir. 
 
TKYB personeli, sırasıyla Kredi ve Hibe 
geçerlilik kazanmadan önce atanır ve 
Proje boyunca tutulur. 
 
PFI personeli, yukarıda 1.1 maddesinde 
belirtilen şekilde atanır 

TKYB PIU 
 
PFI’ların PIU’ları 
 
 

10.2 PROJE ŞİKAYET MEKANİZMASI 
SEP’de açıklanan şekilde bir şikayet mekanizması geliştirme, uygulama, 
sürdürme ve çalıştırma. 

 
Proje şikayetlerini yönetmek ve izlemek için personel atama. 
 
Benzer GRM’nin PFI düzeyinde de oluşturulmasını sağlama. 
 
Her alt proje için zamanında çözüm, yanıt ve raporlama saplama. 

TKYB Düzeyinde - Sırasıyla Kredi ve Hibe 
geçerlilik kazanmadan önce 
 
PFI Düzeyinde - Yan kredi sözleşmesi 
imzalandıktan 30 gün sonra 
 
Raporlama - İlerleme raporlarında altı 
ayda bir.  

TKYB PIU 
 
PFI’lar (E&S için atanan 
personel) 
 
 

KAPASİTE DESTEĞİ (EĞİTİM) 

CS1 TKYB PIU personeli, Banka’nın E&S gereklilikleri konusunda Banka tarafından 
eğitime tabi tutulacaktır. 

  

CS2 PFI’ların E&S için atanan personeli, TKYB’nin kurumsal ESMS’si ve Banka’nın E&S 
gereklilikleri konusunda gerekli görülen durumlarda TKYB PIU ve Banka 
tarafından eğitime tabi tutulacaktır. 

  

 


