
Halkın Katılımı
Proje süresince bütün paydaşlarla karşılıklı açıklık ve saygı temelinde diyalog yürütülmesinin gerekliliğine 
inanıyoruz. 

Projeyle ilgili önemli hususların en uygun şekilde ele alınmasını ve çözüme kavuşturulmasını sağlamanın yanı 
sıra toplumsal ve çevresel yönetim planlarımızın altyapısını güçlendirmesi bakımından bölge halkından gelen geri 
bildirime büyük değer veriyoruz. 

Bölge sakinleriyle 2015 yılından bu yana yürürlükte olan katılım ve etkileşim programımız kapsamında çeşitli 
taraflarla düzenli olarak bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Yerel makamlar, muhtarlar, kooperatif temsilcileri, 
balıkçılık, hayvancılık ve turizm hizmetleri gibi ekonomik faaliyetlerle uğraşan grupların yanı sıra, kadınlar, 
gençler ve Romanlar gibi gruplarla etkileşimde bulunduk. 

Halkın katılımı kapsamında ayrıca 2017 yılının Ağustos ayında Kıyıköy temsilcileriyle beraber Samsun’daki Mavi 
Akım tesislerine bir bilgilendirme ziyareti ve Ekim ayında 400’den fazla bölge sakininin katıldığı halka açık bir 
bilgi fuarı gerçekleştirdik. 

Bölge sakinlerinin projemize ilişkin bilgilere ve proje yetkilerine kolaylıkla ulaşabilmesi için önümüzdeki aylarda 
Kıyıköy’de bir Bilgi Merkezi açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Halkın Katılımı süreci aşağıdaki çeşitli alanlarda yürütüldü: 
 Projeye ilişkin bilgilendirme ve gelişmelerin duyurulması
 Kaygı ve sorunların dinlenmesi ve çözümlenmesi
 Veri toplanması 
 Olası etkilerin ve bertaraf/telafi önlemlerinin istişare edilmesi
 Yerel yatırım projelerinin belirlenmesi ve uygulanması
 

Etki Bertaraf ve Telafi Faaliyetleri
TürkAkım olarak Kıyıköy’de iyi bir komşu olmayı hedefliyoruz. Verdiğimiz rahatsızlığı asgariye indirgemeye çabalıyor,
projeden kaynaklanan herhangi bir etkiyi ortadan kaldıramadığımızda telafi veya tazmin etme sözü veriyoruz. 

Turizm, balıkçılık, hayvancılık ve ormancılık gibi sektörler başta olmak üzere, bölge sakinleri üzerindeki olası
olumsuz etkileri asgariye indirmek için çeşitli analizler gerçekleştirerek plan ve prosedürler uygulamaya koyduk.
Bölge sakinlerinin yaşayabileceği olası sorunları saptamak ve çözümlemek için süreğen bir izleme mekanizması
uyguluyoruz. Bu alanlar arasında toz ve gürültünün azaltılması için hava kalitesi ve ses düzeyinin ölçümlenmesi,
projeden kaynaklanan araç trafiğinin izlenmesi ve yönetilmesi ile turizm üzerindeki olası etkilerin belirlenmesi
için Kıyıköy’e gelen ziyaretçi sayısının izlenmesi yer alıyor. 

Geçimlik faaliyetler üzerindeki olası etkilere, projemizin tazminat mekanizması aracılığıyla çözüm aranıyor. 
  Proje sahasına yakın olup  projeden etkilenen hayvancılara yem ve su desteği verildi. Faaliyet gösterdikleri
                alan tel ile çevrilerek araç trafiğinden kaynaklanabilecek risklere karşı önlemler alındı. 
  Arıcılar projenin etki alanından kendi tercih ettikleri bölgelere taşındı. Taşınma sürecinden kaynaklanan
                masraflar proje tarafından karşılandı.
  Kıyı yakınındaki inşaat faaliyetlerinin Kıyıköy balıkçılarının geçim kaynakları üzerindeki etkilerini
                çözüme kavuşturmaya yönelik bir tazminat mekanizmesı uygulamaya kondu.  
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Geri Bildirim Mekanizması
Kıyıköy halkı ve çevre beldelerde projeden etkilenebilecek paydaşların görüş, öneri ve şikayetlerinin kayıt altına 
alınmasını öngören bir geri bildirim ve şikayet mekanizması oluşturuldu.
 

Toplumsal Yatırımlar
TürkAkım olarak Kıyıköy’deki varlığımızın bize, komşularımız için sürdürülebilir katma değer yaratma sorumluluğu
getirdiğine inanıyoruz. Kıyıköy’e toplumsal ve ekonomik faydalar sağlayabilmek üzere kapsamlı bir Yerel Yatırım
Programı geliştirdik.

Yerel yatırım projelerimizin tamamında, Kıyıköy’ün ihtiyaçları doğrultusunda proje tasarlayabilmek ve uygulamaya
koyabilmek için bölge sakinleriyle istişareler yürüttük. 

2017 yılında bölge sakinleriyle gerçekleştirilen istişareler sonucunda beraberce kısa vadeli yatırım projeleri belirlendi.
Bu projeler 2017 yılı içinde tamamlandı. 2019 yılının sonunda inşaat bitene dek balıkçılık, turizm, yetilendirme ve
eğitim, belediye hizmetlerinde iyileştirme, öğrenim, dinlence ve sağlık alanlarında başka yatırımlar da yapılması
öngörülüyor.

2017 yılında tamamlanan projeler:
  Kıyıköy’de yeni futbol ve basketbol sahalarının yapılması
  Kıyıköy okullarının altyapısının iyileştirilmesi
  Sağlık Ocağı’na ekipman bağışlanması
  Kıyıköy Belediye Plajındaki tesislerin iyileştirilmesi ve güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi 
  Kıyıköy çocuklarına yönelik fotoğraf atölyesi

2018-2019 Yerel Yatırım Programımız, 2017 yılının sonunda katılımcı bir süreçle gerçekleştirilen Yerel İhtiyaç
Analizine binaen geliştirildi. 2018 yılının Nisan ayında Kıyıköy Belediyesi ve diğer bölge sakinleriyle bu kapsamda
gerçekleştirilecek projeler üzerinde uzlaşıldı. 

 

2017 yılından bu yana Halkla Irtibat Görevlimiz bölge sakinleriyle
ilişkilerimizi yürütmek üzere daimi olarak Kıyıköy’de bulunuyor.

Bize iletilen tüm geri bildirim ve şikayetler Halkla İrtibat Görevlimiz
tarafından araştırılıyor. Proje yetkilileri ve müşteki ile işbirliği içinde
soruna bir çözüm getirmeye çalışıyoruz.

Kültürel Miras
Kıyıköy ve Amsterdam’da çalışan arkeologlarımız, Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurumlarla sürekli irtibat
halinde çalışmalarına devam ediyor. Tüm saha çalışanları, inşaat
sırasında olası kültür varlıklarıyla karşılaşılması durumunda ne
yapmaları gerektiğine ilişkin olarak düzenli eğitim alıyor.

Böyle bir buluntuyla karşılaşılması durumunda, inşaat çalışmaları
durdurulup, yetkili mercilere sahaya gelip söz konusu buluntuların
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına
girip girmediğini denetlemeleri için haber veriliyor. 

Kültür varlığı kapsamına girdiği belirlenen buluntular, gerektiği
şekilde kaydedilerek koruma altına alınacak. 
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