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Sözlük 

Terimler Tanımlar 

Geri Bildirim Formu Paydaşların yorumlarını, görüşlerini ve fikirlerini belirttikleri yazılı bir 

formdur. Geri bildirim formları, kamuoyu görüşünün alındığı 

toplantılarda dağıtılır. 

Görüşme Proje tarafları ve paydaşlar arasında karşılıklı bilgi, fikir ve kaygıların 

paylaşılması sürecidir. Paydaşların görüşlerini ifade etmelerini, bu 

görüşlerin proje planlama ve uygulama aşamalarında dikkate 

alınmasını sağlar. 

Yayınlama Bilginin çeşitli yollarla yayınlanması ve kullanıma açık hale 

getirilmesidir (örn: internet üzerinden, yazılı olarak veya basın 

duyuruları aracılığıyla). 

Katılım Hem bilginin paylaşılması  hem de görüşme faaliyetlerini içeren 

genel terimdir. 

Çevresel ve Sosyal 

Yönetim Sistemi 

Proje faaliyetlerinin çevresel ve sosyal risklerini ve etkilerini 

yönetmek için kullanılan sistemi ifade eder. 

Şikâyet Proje ile ilgili faaliyetlerden olumsuz etkilendiğini düşünen kişiler 

tarafından yapılan resmi bildirimdir. 

Şikâyet Prosedürü Şikâyetlerin takip edilerek çözümlenebilmesi amacıyla kaydedilmesi 

ve yanıtlanması sürecidir. 

Paydaş Bir projeden potansiyel olarak etkilenen ya da bir proje üzerinde 

çıkarı veya etkisi olan kişi ya da grupları ifade eder. 
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1 Giriş 

1.1 Genel Bakış 

Bu belge, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı – Açık Deniz Bölümü Türkiye kesimine ("Proje") ilişkin 

Paydaş Katılım Planı'nı (PKP) içermektedir. PKP, ilgili tüm tarafların projenin gelişim sürecinin her 

aşamasında bilgilendirilmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır. x 

PKP, proje boyunca paydaşlarla yürütülen katılım programını açıklamaktadır. Programın 

amaçlarına uygun olarak, paydaş “projeden etkilenme olasılığı  veya projeye ilişkin çıkarı ya da 

etkisi olan herhangi bir birey ya da grup” olarak tanımlanmıştır.  

PKP, dış paydaşların katılımına odaklanmaktadır. Bu belgede adı geçen paydaşlara ek olarak, 

proje çalışanları, yatırımcıları ve yüklenicileri de dahil olmak üzere bir dizi "iç" paydaş söz 

konusudur. Bu paydaşlarla hâlihazırda devam eden katılım programı, bu PKP kapsamında 

değerlendirilmemektedir.  

PKP "yaşayan" bir belge olup kademeli olarak geliştirilmekte ve proje çeşitli planlama ve 

uygulama aşamalarından geçerken güncellenmektedir. Bu belge, 2018 yılında inşaat 

faaliyetlerinin başlangıcından itibaren yürütülen ve aynı yıl boyunca inşaat ile devreye alma 

öncesi hazırlık çalışmaları  için planlanan paydaş katılım faaliyetlerine genel bir bakış 

sunmaktadır. Projenin 2015-2017 döneminde gerçekleştirilen katılım faaliyetlerine ilişkinbilgi, 

PKP’nin 2017 nüshasında mevcuttur. 

PKP’nin kapsamı: 

 1. Bölüm, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı – Açık Deniz Bölümü, projenin çevresel ve 

toplumsal etki değerlendirmesi süreçleri, proje tarafları (South Stream Transport B.V.) 

hakkında arka plan bilgisi verir ve paydaş katılımı hedeflerinin genel çerçevesini belirler; 

 2. Bölüm, paydaş katılımına ilişkin ulusal ve uluslararası gerekliliklerin genel hatlarını çizer; 

 3. Bölüm, yerel bağlama ilişkin genel bir bakış sunar ve paydaşların nasıl tanımlandıklarını, 

katılımı desteklemek için kullanılan yöntem ve araçları açıklar; 

 4. Bölüm, günümüze kadar gerçekleştirilen paydaş katılımı faaliyetlerini özetler; 

 5. Bölüm, devam eden ve gelecekte gerçekleştirilecek olan katılım faaliyetlerine ilişkin bir 

program sunar; 

 6. Bölüm, paydaş katılımına ilişkin görev, sorumluluk ve kaynakları açıklar; 

 7. Bölüm, projeye ilişkin şikâyet prosedürü dahil olmak üzere halkın proje yetkilileriyle nasıl 

irtibat kurabileceklerini açıklar;  

 8. Bölüm, paydaş katılım faaliyetlerinin izlenmesi ve raporlanması süreçlerini açıklar. 

1.2 Projenin Arka Planı 

1.2.1 TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı – Açık Deniz Bölümü 

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı – Türkiye Açık Deniz Bölümü, Rusya'dan Türkiye, Güney ve 

Güneydoğu Avrupa ülkelerine doğalgaz taşıyacak olan TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı’nın açık 

deniz bölümüdür.  
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Açık deniz boru hattı sistemi, Rusya’nın Anapa kıyısından, Türkiye’nin Kıyıköy beldesi (Şekil 1-1) 

yakınlarında, Karadeniz altından birbirine paralel olarak yaklaşık 930 km boyunca ilerleyecek iki 

adet 32 inç (813 mm) çapında hattan oluşmaktadır. Boru hattı tamamlandığında, Rusya’dan 

yılda 31,5 milyar metreküpe (bcm) varan kapasitede doğalgaz aktarma kapasitesine sahip 

olacak, bu miktarın yarısı Türk pazarında kullanılacak, diğer yarısı ise Türk-Avrupa sınırına 

aktarılacaktır.  

Şekil 1-1 TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Güzergahı-Açık Deniz Bölümü 

 
 

TürkAkım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı’nın Türkiye bölümü, Türkiye ve Rusya Münhasır 

Ekonomik Bölgeleri sınırından başlayarak, Kıyıköy Beldesi’nin 2 kilometre kuzeyindeki kıyı geçişi 

noktasına kadar yaklaşık 700 km boyunca uzanmaktadır. Projenin büyük kısmı Türkiye'nin 

Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) ve Karadeniz’deki karasularında,, yaklaşık 2 kilometrelik bir 

kısmı ise kıyı geçişi bölgesinde yer almaktadır.  

Proje’nin karadaki bölümü Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kıyıköy Belediyesi sınırları içerisinde yer alır. 

En yakın yerleşim yeri, projenin kara kesiminin bulunduğu bölgenin yaklaşık 2 kilometre 

güneyindeki Kıyıköy beldesidir. Kıyı geçişi (Projenin denizden karaya geçiş yaptığı alan) Selves 

Plajı’ndadır  

Projenin kıyı geçişinden alım terminalinin bulunduğu noktaya bağlantısı yaklaşık iki kilometre 

uzunluktadır. Projenin açık deniz bölümü ve alım terminali, South Stream Transport B.V. 

tarafından tasarlanmakta ve inşa edilmektedir. 

Karada yer alan diğer kısımlar ise alım terminalinden gelen doğalgazı iç kesimlere taşıyacaktır. 

Karadaki iki boru hattından biri BOTAŞ tarafından geliştirilerek Lüleburgaz'da Türkiye’nin mevcut 

doğalgaz şebekesine bağlanacaktır. Türkiye-Avrupa sınırına doğru uzanacak ikinci kara hattı ise 

Gazprom ve BOTAŞ ortaklığında inşa edilecektir. 

Proje, aşağıda  

Şekil 1-2’de gösterilen aşamalar halinde gerçekleştirilmektedir. 
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Şekil 1-2 Proje Aşamaları 

 

1.2.2 South Stream Transport B.V. 

14 Kasım 2012'de Hollanda'da kurulan South Stream Transport B.V. şirketi, açık deniz boru 

hattının tasarım, yapım ve işletiminden sorumludur.  

1.3 Etki Değerlendirme 
Proje, Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal mevzuat gereklilikleri uyarınca Çevresel Etki 

Değerlendirmesi’ne (ÇED) tabi tutulmuştur. Nihai ÇED Raporu 2017 yılının Eylül ayında 

yayınlanmış, aynı yıl Eylül ayının sonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 

Çevresel Etki Değerlendirme süreci, projenin geliştirilmesi ve işletilmesi aşamalarında, proje 

şirketinin çevresel ve toplumsal konulardaki taahhütlerini ortaya koymaktadır. 

ÇED Raporu, projenin ana özelliklerini, olası çevresel ve toplumsal etkilerin giderilmesi veya 

asgari düzeye indirilmesi için uygulanacak önlemleri açıklar. Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal 

mevzuat gereklilikleri uyarınca, Mayıs 2015’de ÇED Başvuru Dosyası’nın, Haziran 2017’de ÇED 

Raporu’nun ve Eylül 2017’de Nihai ÇED Raporu’nun yayınlanmasını müteakiben ilgili paydaşların 

ÇED süreci ve raporu hakkında geri bildirimde bulunabilmeleri için geri bildirim süreçleri 

izlenmiştir. Nihai ÇED Raporu’na projenin internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Çevresel ve 

Sosyal Yönetim Planları’nın ve ÇED’in geliştirilmesi sürecindeilave çevresel ve toplumsal 

değerlendirmeler de gerçekleştirilmiştir. Bu değerlendirmeler arasında, Ocak – Haziran 2017 

tarihleri arasında yürütülen Sosyoekonomik Etki Değerlendirmesi, Ağustos - Kasım 2017 tarihleri 

arasında yürütülen Su Ürünleri Etki Değerlendirmesi ve Aralık 2017 tarihinde yürütülen Trafik 

Etki Değerlendirmesi yer almaktadır. Değerlendirmeler kapsamında gerçekleştirilen 

görüşmeler,paydaşların, projeye ilişkin olası etkileri, etki değerlendirmesinde saptanan bulgular 

ve ilgili etki azaltma önlemleri üzerine yorum yapabilmelerine olanak tanımıştır.  
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TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı – Açık Deniz Bölümü’nün başlangıç noktası olan Rusya'da da Rus 

mevzuat gerekliliklerine istinaden Çevresel Etki Değerlendirmesi, bir ile fon kuruluşlarının 

standartları uyarınca da Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir.  

1.3.1 Çevresel ve Sosyal Yönetim ve İzleme 

ÇED sürecinden ve ek değerlendirmelerden elde edilen etki azaltma tedbirleri, projenin Çevresel 

ve Sosyal Yönetim Planı’nın (ÇSYP) da dahil olduğu Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi’ne 

(ÇSYS) eklenmektedir. ÇSYP kapsamında, ÇED raporu ve ilgili belgelerde alınan tüm etki azaltma 

ve yönetim tedbirleri ile diğer çevresel ve toplumsal taahhütler yer almaktadır. .  

ÇSYP ve ilişkili planlar, proje sonucunda ortaya çıkabilecek çevresel ve toplumsal etkiler dikkate 

alınarak yönetilcek, projenin yapım ve işletim aşamalarında ugulamada olacaktır ÇSYP, projeye 

ilişkin tüm izleme gerekliliklerini ana hatlarıyla açıklayan, oldukça kapsamlı bir Çevresel ve Sosyal 

İzleme Programı’nı içermektedir. İzleme, ÇED ve ÇSYP kapsamında, Türkiye’nin yasal 

düzenlemeleri ve geçerli uluslararası standartlara uyumu sağlamak için gereklidir. İzleme, genel 

tasarımın ve uygulanan risk azaltma ve yönetim önlemlerinin etkinliğinin doğrulanmasını sağlar. 

1.4 Paydaş Katılımı Faaliyetlerinin Hedefleri  

Paydaş katılımı (bilgilerin görüşülmesi ve yayınlanması), proje planlama, geliştirme ve 

uygulamanın ana unsurlarından biridir. Etkili bir paydaş katılımı süreci, proje tasarımının daha iyi 

yapılmasına yardımcı olur, bölge sakinleriyle güçlü ilişkiler kurulmasını sağlar ve proje ilerlerken 

olası sorunların ortaya erkenden konulmasına imkan sunarak olası gecikmeleri önler.  

Şirket, proje boyunca, paydaşlarla şeffaf ve saygılı bir iletişim sürdürmeyi taahhüt eder. İyi 

Uluslararası Sektör Uygulamaları’nın (GIIP) yanı sıra, projenin geçtiği ülkelerde yürürlükte olan 

yasa ve yönetmelikler, paydaş katılımı çerçevesinde yürütülen tüm faaliyetlere rehberlik eder. 

Bu PKP’de özetlenen paydaş katılımının hedefleri: 

 Paydaşlar ve proje arasında saygılı ve açık ilişkilerin gelişiminin teşvik edilmesi; 

 Proje paydaşlarının belirlenmesi ve proje faaliyetleriyle ilgili faydaların, kaygıların ve ortaya 

çıkabilecek  etkilerin anlaşılması; 

 Paydaşların  istek ve ihtiyaçları doğrultusunda (konum, dil, kültür, bilgiye erişim gibi faktörler 

göz önüne alınarak), beklenen risk ve olumsuz etki düzeyine uygun olarak, proje ve olası 

etkiler hakkında  uygun zamanda bilgilendirilmesi;  

 Görüşme ve diğer geri bildirim mekanizmaları aracılığıyla paydaşlara görüş ve endişelerini 

dile getirme fırsatı verilmesi ve bu bildirimlerin mümkün olabildiğince ÇSYP’lere ve proje 

faaliyetleriyle ilgili kararlara yansıtılması; 

 Paydaş katılımına yönelik İyi Uluslararası Sektör Uygulamaları (GIIP) rehberliğinde eş 

zamanlı destek sağlanması; 

 Projeyle ilişkili faaliyetlerden kaynaklanan şikâyetlerin kaydedilmesi ve çözümlendirilmesidir. 
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1.5 Kara Hatlarını Geliştiren Taraflarla Koordinasyon 

Projenin alım terminali, - TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı – Kara Bölümü’ne bağlanacaktır. 

Dolayısıyla projenin, özellikle Kıyıköy Beldesi’nde Kara Bölümü’yle çeşitli ortak paydaşları söz 

konusudur.  

Şirket, projeyle ilgili bir dizi konuda Kara Hattı 1’i geliştiren şirket (BOTAŞ) ve Kara Hattı 2’yi 

geliştiren şirket (Gazprom-BOTAŞ ortaklığı) ile birlikte çalışmaktadır. Söz konusu projelere ilişkin 

ortak paydaş endişelerinin belirlenmesi halinde ilgili şirketler bu endişeleri gidermeye yönelik 

yanıtları koordine etmek için mümkün olduğunca birlikte çalışacaktır. 
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2 Yasal Çerçeve 

Bu bölüm, proje için geçerli olan yasal çerçeveyi tanımlar. Projenin paydaş  katılımı yaklaşımı, 

mevzuat gerekliliklerini ve İyi Uluslararası Sektör Uygulamaları’nın (GIIP) esaslarını dikkate 

almaktadır. 

2.1 Türkiye Mevzuatı Gereklilikleri 

ÇED sürecinin bir parçası olarak gerçekleştirilen paydaş katılımı, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda 

belirtilen şekilde ilgili düzenlemelere ve hükümlere bağlı kalmıştır.  

Paydaş katılımı, ÇED sürecinin zorunlu bir parçasıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB), ÇED 

sürecinde yetkili kurumdur. 

Projeye ilişkin ÇED bilgilerinin yayınlanma ve görüşme süreci Tablo 2-1’de özetlenmiş ve yasal 

çerçeve EK-A’da ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Tablo 2-1 Türkiye’deki ÇED Sürecine Katılım Gereklilikleri 

Katılımın türü Süreç Katılımın Amacı 

ÇED Başvuru Dosyası ÇED Başvuru Dosyası, ÇED 

Yönetmeliği Ek III uyarınca 

hazırlanır ve Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın (ÇŞB) onayına 

sunulur. Başvuru kabul 

edildiğinde, önerilen yatırıma 

ilişkin görüşlerini bildirmek üzere 

ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarından oluşan İnceleme 

ve Değerlendirme Komisyonu 

(İDK) kurulur. 

Önerilen proje ile ilgili; konum, kapsam ve 

olası etkiler gibi bilgileri içerecek şekilde 

kamu paydaşlarının bilgilendirilmesi ve ÇED 

sürecinin resmi olarak başlatılması amaçlanır.  

Halkın Katılımı 

Toplantısı 

Proje sahibi ve taslak ÇED 

Raporu sorumlusu tarafından, 

etkilenen topluluklarla Halkın 

Katılımı Toplantıları (ör. kamuya 

açık görüşmeler) organize edilir.  

ÇED Halkın Katılımı Toplantıları 

ile ilgili halka açık duyurular, 

toplantıdan 10 gün önce yapılır. 

Halkın Katılımı Toplantıları 

sırasında alınan geri bildirimler, 

ÇED'e yönelik özel formatın 

hazırlanmasında dikkate alınır. 

Planlanan proje hakkında, ilgili paydaşları ve 

etkilenen toplulukları bilgilendirmek, onların 

yorumlarını ve görüşlerini almak. Elde edilen 

geri bildirimler, ÇED’in yapısının ve 

kapsamının belirlenmesinde kullanılır. 

Kapsam ve Özel 

Formatın Belirlenmesi 

ÇED Raporu’nun kapsamı, 

Komisyon üyesi 

kurum/kuruluşların, halkın ve 

diğer paydaşların görüş ve 

teklifleri doğrultusunda Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) 

Halka açık yapılan görüşmeler, İDK üyeleri ile 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın  görüşleri 

temel alınarak, proje şirketineele alınması  

gereken bir dizi konu başlığının yer aldığı ÇED 

Raporu kapsamı sunulur.  
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Katılımın türü Süreç Katılımın Amacı 

tarafından belirlenir. İnceleme ve 

Değerlendirme Komisyonu (İDK) 

üyeleri halka açık görüşmeler 

hakkında bilgilendirilir; projeye 

ilişkin görüşlerini ve önerilerini 

sunarlar. İDK üyelerinin görüşleri 

doğrultusunda belirlenen özel 

format, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı (ÇŞB) tarafından proje 

şirketine  gönderilir.  

Taslak ÇED 

Raporu’nun Sunulması 

Proje şirketi, taslak ÇED 

Raporu’nu ÇŞB'ye sunar. Kabul 

edilmemesi durumunda raporun 

incelenmesi ve kabulü için tekrar 

onaya sunulması gerekir.  

Taslak ÇED Raporu onaylandığı 

takdirde, ÇŞB  ve ilgili Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüklerinin 

internet sayfalarında yayınlanır 

ve ÇED süreci boyunca  halkın 

erişimine ve yorumlarına açık 

kalır. 

İnceleme ve Değerlendirme 

Komisyonu (İDK) taslak ÇED 

Raporu’nu değerlendirmek üzere 

toplanır. Ardından, yorumlanan 

ve incelenen rapor, ilgili 

yorumların dikkate alınması için 

proje şirketine  geri gönderilir. 

 Bu süreçte paydaşlara, projenin ve etkilerinin 

değerlendirilmesine ilişkin bir açıklamanın 

sunulması amaçlanır. . Bu sayede, paydaşlara 

inceleme ve görüşlerini dile getirme fırsatı 

sağlanır.  

Görüşmeler sonucunda elde edilen geri 

bildirimler, yetkililer tarafından taslak ÇED 

Raporu’nun değerlendirilmesi ve 

yorumlanması sırasında kullanılır. Yapılan 

yorumlar ve geri bildirimler proje şirketi 

tarafından dikkate alınır. 

 

Nihai ÇED Raporu’nun 

ve ÇED Kararı’nın 

Sunulması 

Proje şirketi nihai ÇED 

Raporu’nu ÇŞB'ye sunar.  Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı ile  ilgili İl 

Çevre ve Şehircilik 

Müdürlükleri’nin internet 

sitelerinde  yayınlanan bu rapor   

10 gün süreyle bütün 

paydaşların erişimi ve 

yorumlamasına açık olarak kalır.  

ÇŞB, rapora ilişkin nihai kararını: 

“ÇED Olumlu” ya da “ÇED 

Olumsuz” olarak verir. 

Bütün paydaşlar nihai ÇED Raporu ile ilgili 

görüşlerini bildirebilir. Bu süreci takiben ÇŞB 

“ÇED Olumlu” veya “ÇED Olumsuz” kararı 

verir.  

 

2.2 İyi Uluslararası Sektör Uygulamaları (GIIP) 

İyi Uluslararası Sektör Uygulamaları (GIIP) projenin paydaş katılımına yönelik yaklaşımına 

rehberlik eder. Bu uygulamalarla  çevresel ve toplumsal  konuların başarılı bir şekilde yönetilmesi 

sürecinde yapıcı ilişkiler kurmak için vazgeçilmez önemi bulunan paydaş katılımının önemi 

vurgulanır. Yukarıda bahsi geçen ÇED sürecinin bir parçası olan paydaş katılımına yönelik yasal 
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gerekliliklere ek olarak, proje kapsamında bunların ötesine geçen ek katılım faaliyetleri de 

gerçekleştirilmiştir. Bu gönüllü katılım faaliyetleri detaylı olarak bu PKP'de açıklanmıştır.  

GIIP çerçevesinde paydaş katılımının temel noktaları Şekil 2-1’de özetlenmiştir.  

Şekil 2-1 Uluslararası Finansman Standartları ve Rehber Dokümanları için Katılım 

Gerekliliklerinin Özeti 
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3 Paydaş Analizi  

Paydaş katılımının verimli olması için, paydaşların kim olduklarının belirlenmesi, katılım 

yönündeki ihtiyaç ve beklentilerinin, proje ile ilgili önceliklerinin ve hedeflerinin anlaşılması 

gerekir. Bu bilgiler daha sonra, her paydaş grubunun katılım biçimini belirlemek için kullanılır.  

Bölüm 3.1, projenin çevresindeki bölge sakinleri hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bölüm 

3.2’de, hassas gruplar da dahil olmak üzere, paydaşların nasıl tespit edildiği açıklanmakta ve 

şimdiye kadar belirlenmiş olan paydaş grupları sıralanmaktadır. Bölüm 3.3, paydaşların 

ihtiyaçlarına ve isteklerine uygun şekilde katılım göstermelerini sağlayacak araç ve malzemelerin 

geliştirilmesi için bu analizin nasıl kullanılacağını açıklamaktadır.  

3.1 Yerel Kapsam 

3.1.1 Genel Bakış 

Proje Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kıyıköy Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır (Şekil 3-1). 

Kıyıköy, İstanbul'un yaklaşık 155 km kuzeydoğusunda bulunan bir kıyı beldesidir. Balıkçılık, 

Kıyıköy halkının ana geçim kaynağıdır. Bunun yanı sıra ormancılık ve hayvancılık da gelir elde 

edilen faaliyetler arasında yer almaktadır. Kıyıköy bölgesi yaz aylarında çok sayıda turist 

ağırlamaktadır. Hafta sonları 5.000 ila 10.000 ziyaretçi Kıyıköy’ü ziyaret etmektedir. Dolayısıyla, 

konaklama tesisleri ve restoranlar da dahil olmak üzere, turizm alanında sunulan hizmetler , 

beldede ekonominin önemli bir lokomotifi konumundadır.  

Kıyıköy Belediyesi sınırları içerisinde yer alan projenin kara kesimi , Kıyıköy Beldesi’nin yaklaşık 2 

km kuzeyindedir. Kıyıköy'ün nüfusu yaklaşık 2.000 kişidir. Belde, şehir duvarları içerisinde yer 

alan Cumhuriyet ve Kale Mahalleleri ile  şehir duvarları dışında yer alan Güven Mahallesi’nden 

oluşmaktadır.  

Bahçeköy (nüfusu yaklaşık 350 kişi) ve Güngörmez köyleri (nüfusu yaklaşık 1300 kişi) Saray ilçe 

sınırları içinde,, projenin kıyıya çıktığı bölgenin 13 km ila 20 km güneydoğusunda yer almaktadır. 

Ancak bu köyler projenin inşaat trafik ve aktarım güzergâhları üzerinde bulunmaktadır. 

Ormancılık ve hayvancılık her iki köyde de başlıca geçim kaynaklarıdır. 

İnşaat faaliyetleri için öngörülen ihtiyaçları karşılamak üzere yapılacak değerlendirme sonrasında 

Vize İlçesi’nden geçen diğer trafik güzergâhlarının kullanımı da gündeme alınabilir.  

Ayrıca, büyük ölçekli boru hattı inşaatlarında, boruların ve malzemelerin aktarılması, 

depolanması ve yüklenmesi faaliyetleri için farklı tesislerden destek sağlanmaktadır. Proje 

faaliyetleri için Türkiye'nin Samsun limanında yer alan bir depolama alanı kullanılmaktadır.
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Şekil 3-1 Projenin Kıyıköy’deki konumu 
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Şekil 3-2 Proje Erişim Güzergâhı Haritası 
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3.1.2 Bölge Sakinleri 

PKP kapsamında, proje alanına en yakın konumda bulunan yerleşim yerlerinde yaşayanlar “Bölge Sakinleri” 

olarak adlandırılır. Projeden, (olumlu ya da olumsuz) en fazla  etkilenme olasılığı bulunan  kişiler olarak 

tanımlanan bölge sakinleri, hem paydaş katılımı hem de olası sosyoekonomik, sağlık ve diğer etkilerin 

değerlendirilmesi açısından öncelik taşımaktadır.  

Projenin kıyıya çıktığı bölgeye yakınlığı temel alındığında Kıyıköy Beldesi, çevresel ve toplumsal (geçim 

kaynakları da dahil olmak üzere) açılardan, projenin inşaat ve işletme aşamalarında etkilenmesi en olası  

bölge sakinleri olarak ele alınmaktadır.  

Bahçeköy veGüngörmez mahalleleri ile Saray ilçesi ise, projenin kıyıya çıktığı bölgeye erişmek için kullanılan 

ulaşım güzergâhı üzerinde bulunmaları sebebiyle, proje trafiğinden etkilenme olasılığı  olan bölge sakinleri 

olarak değerlendirilmektedir. Projenin ulaşım güzergâhları üzerinde bulunan diğer  bölge sakinleri ise, inşaat 

trafiğinin bu yerleşim yerlerine girmeden geçmesini sağlayan ana yolları kullanması sonucunda, etkilenme 

olasılığı en az düzeyde olan taraflar olarak değerlendirilmektedir. Ancak öngörülen inşaat faaliyetlerinin 

ihtiyaçlarını karşılamak için yapılacak değerlendirme sonrasında alternatif ulaşım güzergâhlarının kullanılması 

gerekirse trafikten etkilenen başka bölge sakinleri de tanımlanabilir. 

Tablo 3-1, Türkiye’de proje yakınındaki yerleşim yerlerini özetlemektedir.  

Tablo 3-1 Projenin Etki Alanı içerisinde kalan Yerleşim Yerleri 

Yerleşim Yeri 

  

Tahmini Nüfus Projenin Kıyıya Çıktığı Bölgeye Yaklaşık 
Mesafesi 

Vize İlçesi   

Kıyıköy Beldesi 1977 2 km 

Saray İlçesi   

Bahçeköy  356 12 km 

Güngörmez  1.316 19 km 

Saray 24.960 28 km 

Kıyıköy’ün sakinleri içerisinde bir dizi özel ilgi grubu belirlenmiştir:  

 Projenin karaya çıktığı nokta olan Selves Plajı’nın kullanıcıları;  

 Beldenin  güneyinde Kıyıköy  limanında yer alan Kıyıköy balıkçıları ve projenin kıyıya çıktığı bölgeye yakın 

kıyılarda balıkçılıkla uğraşanlar. Kıyıköy’deki balıkçılar, S.S. Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi tarafından 

temsil edilmektedir; 

 Kamp yeri, restoran ve konaklama gibi Kıyıköy’de turizm hizmeti sunanlar, geçim kaynakları turizme bağlı 

olan işletmeler ve projenin kıyıya çıktığı bölgeyi yukarıdan gören bazı işletmeler. Kıyıköy’deki turizm 

işletmelerinin  büyük bir kısmı Vize Kıyıköy Kültür ve Turizm Derneği’ne bağlı olarak faaliyet 

göstermektedir; 

 Kıyıköy’ün çevresindeki ormanlarda faaliyet gösteren Kıyıköy ormancıları ve öncelikli olarak bu faaliyetleri  

projenin kıyıya çıktığı bölgede gerçekleştirenler. Kıyıköy ormancıları Kıyıköy Tarımsal Kalkınma 

(Ormancılık) Kooperatifi tarafından temsil edilmektedir; 
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 Projenin kıyıya çıktığı alana yakın bölgelerde ve  beldenin güneyindeki bölgelerde  projenin ulaşım 

güzergâhı boyunca hayvancılık ve arıcılık ile uğraşanlar; 

 Projenin kıyıya çıktığı alana ulaşım yolunda yer alan dört hane ve proje inşaat trafiğinden etkilenmesi 

muhtemel taraflar.  

3.1.3 Diğer Bölge Sakinleri  

Proje, ayrıca Türkiye’de bulunan ve paydaş katılım sürecinin amaçları doğrultusunda bölge sakinleri başlığı 

altında tanımlanmayan bazı başka topluluklarla da etkileşim içerisindedir. Gerektiğinde yetkili kurumlarla 

görüş alışverişinde bulunulan ancak bölge sakinleri başlığı altında değerlendirilmeyen Vize ilçesi ve Kırklareli 

ili  bunlar içerisinde en dikkat çekenleridir .  

Aksicim, Balkaya, Hamidiye, Kışlacık, Kızılağaç ve Kömürköy sakinleri, proje faaliyetleri kapsamında  Alım 

Terminali inşaat sahasına yaklaşık 7 km ila 18 km uzaklıkları sebebiyle bölge sakinleri başlığı altında 

değerlendirilmemektedir. Samsun Limanı depolama sahası olarak kullanılmakta, ancak  şu anda 

geliştirilmekte bir endüstriyel liman olarak faaliyet göstermektedir. Proje çalışmaları liman faaliyetlerini 

engellemeyecek şekilde devam edeceğinden , alanda herhangi bir yeni çalışma yapılması beklenmemektedir. 

Bu nedenle Samsun, projeden etkilenecek yerleşim yerleri arasında değerlendirilmemektedir.  

3.2 Paydaşların Belirlenmesi ve Dağılımı  

Paydaşların belirlenmesi sürecinin bir parçası olarak, katılım süreçlerine dahil olması daha zor olan birey ve 

gruplar ile  hassas durumlarından dolayı, projeden farklı ya da orantısız şekilde etkilenmesi olası kişileri 

sürece dahil etmek önem taşımaktadır.  

Ayrıca, her bir paydaşın projeden nasıl etkilenebileceğini ya da olası etkilere ilişkin algısını  nasıl  anlamak da 

önemlidir. Bu sayede katılım, bu tarafları bilgilendirecek, görüş ve endişelerini anlayacak şekilde 

şekillendirilebilir.  

Paydaş gruplarının en uygun katılım şekli, projenin paydaşlar üzerindeki olası etkisi, paydaşların projeye 

etkileri ve paydaşların bilgiye erişim ve istişare süreçlerine  katılım tercihleri ve kapasiteleri gibi bir dizi faktöre  

göre belirlenmektedir.  

Proje paydaşlarını belirlerken kullanılan yöntemlerden bazıları şunlardır:  

 Ülkede çevresel ve toplumsal  konularda hizmet veren danışmanların yerel bilgisine başvurarak; 

 Proje boyunca  paydaşlarla yürütülen görüşmelerden elde edilen geri bildirimlerle;  

 Masa başı araştırmaları yoluyla 

 Proje bölgesindeki yerleşim yerlerine  yapılan saha gezilerinden elde edilen gözlemlerle  

Paydaşların katılımını sağlama süreci proje ilerledikçe başka paydaşların da belirlenmesine yardımcı 

olmaktadır. Paydaşların listesi Ek-B'de verilmiştir. 

Paydaşların ortak menfaatleri ve özelliklerine göre gruplandırılması da faydalı görülmektedir. Bu çerçevede  

aydaşlara yönelik faaliyetlerin yapılandırılmasında yardımcı olacak bir takım 'paydaş kategorileri' 

kullanılmaktadır. . Bu paydaş kategorileri, söz konusu grupların proje ile öngörülen ilişkileri (ör. olası etkiler, 

faydalar, kaygılar), vgünümüze kadar nasıl bir katılım sergilediklerinin özeti ile birlikte Tablo 3-2’de 

açıklanmaktadır.
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Tablo 3-2 Paydaş Kategorileri ve Belirlenmesi 

Proje ile İlgisi Belirlenen Paydaşlar Günümüze Dek Gerçekleştirilen Paydaş Katılım Faaliyetleri 

Arazi Sahipleri   

Bazı arazilerin geçici veya kalıcı olarak projeye 

tahsis edilmesi gerektiği için, ilgili arazi 

sahipleriyle gerekli anlaşmaların yapılması 

gerekmiştir.  

Projenin karadaki (kıyı geçişi bölgesindeki) 

kısmının büyük bir bölümü  devlete ait Orman 

Arazisi ya da Hazine Arazisi sınırları içerisinde  

yer almaktadır. Buna ek olarak, Kıyıköy 

yakınında bulunan bazı yolların genişletilerek 

inşaat trafiğinin sağlıklı bir şekilde 

yönetilebilmesi amacıyla, bazı özel arazilerin de 

kalıcı olarak satın alınması gerekmiştir.  

Bunların dışında, projeye yakın bölgelerde 

bulunan bazı arazi sahipleri, proje faaliyetleri 

sonucu manzaranın kısıtlanması veya çevresel 

koşulların değişmesi gibi etkilere maruz kalabilir.  

T.C. Tarım ve Orman  Bakanlığı 

İSKİ (Kıyıköy'de bulunan proje ulaşım 

yollarının bazı parsellerinde arazi 

sahibidir) 

Kıyıköy'de bulunan projeye ulaşım 

yollarında yer alan bazı özel arazilerin 

sahipleri.  

Proje şirketi, T.C. Tarım ve  Orman Bakanlığı ve projeden etkilenen 

arazilerin büyük bir kısmına sahip olan diğer devlet kuruluşlarıyla iletişim 

halinde bulunmaktadır.  

Projenin uygulanmasına ilişkin Hükümetlerarası Anlaşma Uyarınca, 

BOTAŞ Arazi Kamulaştırma Birimi olarak görevlenendirilmiştir. Dolayısıyla 

proje şirketi ile BOTAŞ arasında arazi edinimi veya kullanımı anlaşmalarını 

ilgili arazi sahipleriyle Türkiye mevzuatına uygun olarak BOTAŞ’ın proje 

adına yürütmesini öngören bir Arazi Kamulaştırma Protokolü 

imzalanmıştır. Ulaşım yollarının genişletilebilmesi için geçici olarak 

kamulaştırılması gereken parsellerle ilgili olarak, BOTAŞ tarafından ilgili 

özel arazi sahipleriyle iletişime geçilmiştir. 

 

Arazi Kullanıcılar   

Proje, ormanlık alanda ve plaj bölgesinde geçici 

ve kalıcı arazi edinimini gerekli kılmıştır. Ayrıca 

belirtilen alanlara ulaşımın etkilenmesi söz 

konusu olabilir  

Proje kapsamındaki  arazi ediniminden etkilenen 

bölgelerde çalışanlar ya da bu bölgeleri 

kullananlar, ulaşım kısıtlamalarındanda  

etkilenebilir ve bunun sonucunda  bu tarafların  

geçim kaynaklarının etkilenmesi söz konusu 

olabilir.  

Ormancılık ve hayvancılıkla geçinenler, 

arıcılar, avcılar, Selves Plajı’nı, projenin 

kara kesimi ve , ulaşım yollarının çevresini 

kullanan ve rekreasyonel faaliyetlerde 

bulunan ziyaretçiler (kampçılar, yürüyüş 

aktivitelerine katılanlar turistler vs.). 

Kıyıköy Tarımsal Kalkınma (Ormancılık) 

Kooperatifi, Kırklareli Manda Yetiştiricileri 

Birliği, Kıyıköy ve Vize turizm dernekleri 

 

Arazi kullanıcılarıyla yürütülen katılım çalışmaları, proje belgelerinin 

(taslak ÇED Raporu da dahil olmak üzere) halka açıklanmasını, etkilenen 

paydaş gruplarının temsilcileriyle yapılan grup toplantılarını ve Kıyıköy'de 

gerçekleştirilecek Halkı Bilgilendirme Toplantısı’nı içermektedir.  

Ayrıca, Kıyıköy Tarımsal Kalkınma (Ormancılık) Kooperatifi, Kıyıköy 

beldesinin kuzey ve güneyindeki  bölgelerde hayvancılıkla ve proje alanı 

çevresinde arıcılıkla uğraşan kişilerle, Vize Kıyıköy Kültür ve Turizm 

Derneği ile özel görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  

Belirtilen katılım faaliyetleriyle, bu alanları kullanan kişilerin geçim 

kaynakları  ve sosyal/dinlenme aktivitelerinin etkilenme olasılığını 
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Ayrıca, proje faaliyetleri sebebiyle manzaranın 

kısıtlanması ya da çevresel koşulların değişmesi 

söz konusu olabilir. Bunun sonucunda da geçim 

kaynakları faaliyetleri  etkilenebilir (ör. bir alanın 

sunduğu rekreasyonel özelliklerin azalması 

turizmi etkileyebilir). 

 

 

 

 

 

değerlendirebilmek için veri toplamak; bu etkileri giderecek, asgari 

düzeye indirecek ya da telafi edecek önlemler konusunda anlaşmaya 

varmak ve bu önlemleri uygulamak amaçlanmaktadır.    

Projeden etkilenmeleri olası paydaşlar adına resmi temsilciler olarak  

Kıyıköy Belediyesi yetkilileri ve Kıyıköy muhtarlarıyla özel görüşmeler 

düzenlenmiştir.  

Plajdan yararlananlar ya da rekreasyonel faaliyetlerde bulunan 

ziyaretçiler paydaş olarak tanımlanmış olmasalar da, bu gruplar adına 

Kıyıköy Belediyesi, muhtarlar ve Vize-Kıyıköy Kültür ve Turizm Derneği ile 

görüşmeler yapılmıştır. 

Aynı zamanda özellikle Kıyıköy’de turizmin gelişimini  destekleyecek yerel 

yatırım projelerini görüşmek, belirlemek ve uygulamak amacıyla yukarıda 

bahsi geçen gruplarla toplantılar düzenlenmiştir. 

Denizden Faydalananlar   

Bu grupta, balıkçılık faaliyetleri ve buna bağlı 

geçim kaynakları, balıkçılık yapılan alanlara 

ulaşım, balık sağlığı, balık göçü ve balık avı 

kapasitelerinde yaşanan değişiklikler de dahil 

olmak üzere, projenin olası etkilerine maruz 

kalabilecek balıkçılar ve balıkçılık birlikleri (aynı 

zamanda balıkçılık şirketleri de) yer almaktadır . 

Paydaşlar, beklenmeyen olaylar (ör. yakıt 

sızıntıları) ve bu olayların balıkçılık faaliyetlerine 

olası etkilerinin yanı sıra, bölgedeki balık stoku 

ve balıkçılık alanlarına ulaşım üzerinde  projenin 

yol açacağı uzun dönemli etkiler hakkında da 

kaygılar taşıyabilir.  

S.S. Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi, 

Kıyıköy balıkçıları, diğer limanlardan 

gelerek Kıyıköy balıkçılık alanı sınırları 

içerisinde avlananlar.  

Batı Karadeniz kıyısı boyunca faaliyet 

gösteren balıkçılar ve İğneada Su Ürünleri 

Kooperatifi gibi su ürünleri kooperatifleri. 

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği 

(SÜR-KOOP) 

 

S.S. Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi ile düzenli görüşmeler yürütülürken, 

2015 yılından beri Kıyıköy'deki balıkçılarla da resmi ve gayriresmi grup 

toplantıları düzenlenmektedir.  Katılım faaliyetleri arasında ÇED 

raporunun ana hatlarını belirlemeye yönelik bilgi edinme  amaçlı 

görüşmeler, sosyo-ekonomik etki değerlendirmeleri ve balıkçılık 

üzerindeki olası  etkileri de değerlendirmesi amaçlanan uluslararası 

danışmanlar tarafından gerçekleştirilmiş bir çalışma yer almaktadır. 2018 

yılında  kıyı geçişindeki inşaat faaliyetlerinin Kıyıköy balıkçılığı üzerinde 

olası etkilelrin telafisini görüşmek amacıyla özel bir katılım programı 

oluşturulmuştur.  

Katılım toplantılarında balıkçılarla proje hakkında bilgi paylaşımına, 

projeye ilişkin endişeleri anlamaya ve bu endişelerin giderilmesi için 

uygun çözümlere odaklanılmaktadır.  

Karadeniz'deki incelemeler sırasında, deniz dibi tarama faaliyetleri ve 

güvenlik sınırlamaları gibi konularda S.S. Kıyıköy Su Ürünleri 

Kooperatifi’ne balıkçılarla paylaşılmak üzeredüzenli olarak bilgi verilmiştir.  

Aynı zamanda yerel yatırım projelerini belirlemek ve geliştirmek için S.S. 
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Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi ile  toplantılar düzenlenmiştir. 

Açık deniz petrol ve doğal gaz araştırma 

şirketleri de söz konusu deniz alanına erişim ve 

bu alanın kullanımıyla ilgilenmektedir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

(TPAO) 

Teklif edilen boru hattı güzergâhı hakkında bilgi ve veri paylaşımı 

toplantıları gerçekleştirilmiş proje ve TPAO arasında faaliyetler koordine 

edilmiştir. 

Trafikten Etkilenen Bölge Sakinleri 

Proje ulaşım güzergâhı ve yolları üzerinde 

bulunan yerleşim yerleri, bölge sakinleri ve 

işletmeler; gürültü, titreşim, toz, erişimin 

sınırlandırılması ve ağır yük araçlarının sebep 

olabileceği  sağlık ve güvenlik riskleri gibi 

etkilere maruz kalabilirler.  

Bahçeköy halkı (bölge sakinleri , özel 

işletmeler, sağlık ve eğitim alanında kamu 

hizmetleri sunanlar ) 

Güngörmez halkı (bölge sakinleri , özel 

işletmeler, sağlık ve eğitim alanında kamu 

hizmetleri sunanlar ) 

Saray halkı (bölge sakinleri , özel 

işletmeler, sağlık ve eğitim alanında kamu 

hizmetleri sunanlar ) 

Kıyıköy inşaatı ulaşım yolları boyunca 

faaliyet gösteren hayvancılar 

Kıyıköy ulaşım yolunun kenarında yer 

alan dört hane. 

 

Projeyi tanıtmak, ilgili bölgelerdeki trafik durumu hakkında veri toplamak 

ve olası trafik yoğunluğunu  azaltacak önlemleri görüşmek üzere 2017 

yılının 2. ve 3. çeyreğinde Bahçeköy ve Güngörmez muhtarlarıyla 

tanışma ve bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. 

Bu toplantılarda elde edilen bulgular, İnşaat Trafiği Yönetim Planları’nı 

destekleyecek olan Trafik Değerlendirmesi çalışması altında toplanmıştır.  

2018 yılında inşaat faaliyetlerinin başlamasından bu yana projenin 

Şikâyet Prosedürü hakkında bilgilendirmede bulunma ve inşaat trafiğini 

azaltıcı önlemlerin etkinliğini izlemek amacıyla Bahçeköy ve Güngörmez 

mahallelerinin temsilcileri ile düzenli görüşmeler yapılmaktadır. . Aynı 

zamanda gerçekleştirilmesi olası yerel yatırım projelerini belirlemek 

amacıyla katılım faaliyetleri yürütülmektedir. 

Benzer şekilde, trafiğin etkilerini azaltacak önlemleri görüşmek ve 

bunların etkinliğini izlemek amacıyla Kıyıköy  yolunun kenarında yerleşik 

4 hanenin sahibi ile  istişarelerde bulunulmaktadır.  

2018 yılında Kıyıköy’deki inşaat sahası ulaşım yolu boyunca faaliyet 

gösteren hayvancılarla ile birlikte trafik yönetimi ve otlak arazilerine 

erişimdeki aksaklıkların asgari düzeye indirilmesi içinözel katılım 

faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 
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Yerel Makamlar ve  Temsilciler 

Yerel merciler, temsil ettikleri bölge sakinlerinin 

karşılaşabileceği olası etkiler ve  faydasına ilişkin 

olarak proje paydaşı olarak tanımlanmaktadır.  

Kıyıköy Belediyesi 

Kıyıköy Belediye Konseyi 

Kıyıköy Belediye Başkanı 

 

Proje faaliyetleri hakkında bilgi vermek, izin prosedürlerini görüşmek ve  

bölge sakinlerinin projeye ilişkin endişelerini anlamak amacıyla, Kıyıköy 

Belediyesi ile projenin tüm aşamalarında düzenli aralıklarla iletişim 

kurulmuş ve katılım faaliyetleri düzenlenmiştir.  Bu katılım faaliyetleri , 

temel sosyoekonomik verilerin  toplanması ve yerel Yyatırım projelerinin 

geliştirilmesi için yapılan  mülakatları da içermektedir. 

Bölge sakinleri  içerisinde yerel resmi makamlar, 

kanaat  önderleri, topluluğun daha geniş bir 

kesimi  adına konuşma yetkisine sahip grup ya 

da kuruluşlar da bulunmaktadır . Bu kişiler hem 

ilgili taraflarla bilgi paylaşımı konusunda etkilidir, 

hem de bölge sakinlerinin yararını 

gözetmektedir. .  

Bu nedenle bu temsilciler, projenin  ilgili taraflar 

üzerindeki olası etkileri ve faydalarına ilişkin 

olarak proje paydaşı niteliği taşımaktadır 

Kıyıköy Muhtarları (Cumhuriyet, Kale ve 

Güven mahalleleri) 

Bahçeköy Muhtarı 

Güngörmez Muhtarı 

Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi Yönetim 

Kurulu 

Kıyıköy ve Vize Turizm Birliği Yönetim 

Kurulu 

Kıyıköy Tarımsal Kalkınma (Ormancılık) 

Kooperatifi Yönetim Kurulu 

Kırklareli Manda Yetiştiricileri Birliği 

Kıyıköy temsilcileri 

Roman Derneği Yönetim Kurulu 

Muhtarlarla ve Kıyıköy’deki farklı kooperatif ve birliklerin yönetim kurulları 

ile  projenin olası etkilerini azaltacak önlemleri görüşmek, bu önlemlerin 

etkinliğini değerlendirmek ve  projenin ilerleyişi hakkında bilgilendirmede 

bulunmak amacıyla  düzenli olarak katılım faaliyetleri 

gerçekleştirilmektedir.   

Aynı zamanda yerel yatırım projelerini belirlemek ve uygulamak için özel 

görüşmeler yürütülmüştür. 

  

İşletmeler ve Dernekler   

Yerel işletmeler projeye malve hizmet tedarikine 

ilişkin olanaklardanfaydalanabilmektedir. Diğer 

taraftan özellikle turizm sektöründe faaliyet 

gösteren bazı işletmeler, projenin işletme 

gelirlerine yönelik olası etkileri konusunda 

endişe duyabilirler.  

 

İnşaat alanında faaliyet gösterebilecek 

işletmeler ve destek hizmetleri sunanlar 

(ör. yiyecek-içecek hizmeti, güvenlik, 

konaklama, çevresel yönetim vs.).  

Vize Kıyıköy Kültür ve Turizm Derneği 

İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), Trakya 

Kalkınma Ajansı ve Lüleburgaz Ticaret 

Tedarik ile ilgili katılım faaliyeti; olanak olduu ölçüde, yerel mal ve hizmet 

sağlayıcıların belirlenmesinden sorumlu olan inşaat yüklenicileri 

tarafından yürütülmektedir.  

İnşaat yüklenicileri tedarik prosedürünü ve yerel tedarikçilerin uygun 

fırsatlar için nasıl başvurabileceğini açıklamak amacıyla bölge sakinleri  ile 

görüşmeler yürütmüştür.  

Projenin turizm üzerindeki olası  etkilerini görüşmek ve Kıyıköy’deki 
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Odası 

Samsun Limanı ve ilgili sektörler  

turizm sektörüne faydalı olabilecek yerel yatırım projelerini belirlemek ve 

uygulamak amacıyla Vize Kıyıköy Kültür ve Turizm Derneği ile hedeflenen 

katılım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.  

Aynı zamanda  sosyo-ekonomik veri toplama ve yerel yatırımlar için olası 

fırsatları belirleme faaliyetlerinin bir parçası olarak istihdam, kalkınma ve 

ticari birlik temsilcilerinin sürece katılımları sağlanmıştır.  

Kamu (Yerel Topluluklarda ikamet edenler ve ziyaretçiler) 

Bölge sakinleri trafik, gürültü, çevresel 

değişiklikler, arazi kullanımı ve (plaj ve 

etrafındaki orman dahil olmak üzere) araziye 

ulaşım gibi  alanlarda meydana gelen 

değişikliklerden etkilenebilirler. Bununla birlikte, 

istihdam olanaklarından ve ticari fırsatlardan 

faydalanabilir ya da olası bir  doğalgaz tedariki 

gibi yerel gelişmelere de ilgi duyabilirler. 

Proje civarındaki yerleşim yerlerinde 

(Kıyıköy, Bahçeköy, Güngörmez) ikamet 

edenler ve bu bölgelere gelen ziyaretçiler  

Çevredeki yerleşim yerlerinde ikamet 

edenler 

Proje belgelerinin yayınlanması (taslak ÇED Raporu dahil), Kıyıköy Bilgi 

Fuarı etkinliği ve projenin internet sitesi üzerinden ve basın yoluyla 

yapılan duyurular aracılığıyla  halkın projeye ilişkin bilgi edinmesi 

sağlanmıştır.  

Proje, Yerel Yatırım Programı ve iletişim faaliyetlerinin bir parçası olarak 

bölge sakinlerinin proje personelini yakından tanıyabilecekleri ve soru 

sorabilecekleri bir forum görevi gören halka açık etkinlikler organize 

etmiştir.  

İlgili bölge sakinlerini yorum ve şikâyetlerini iletmek için proje şirketine  

nasıl ulaşabilecekleri hakkında bilgilendirmek amacıyla Kıyıköy, Bahçeköy 

ve Güngörmez’dekibölge sakinlerine  Şikâyet Prosedürü hakkında 

duyurular  yapılmıştır.  

Bölge sakinlerine proje ile ilgili bilgileri içeren dokümanlar da dağıtılmıştır.  

Kamu Hizmeti ve Altyapı Kuruluşları  

Kamu hizmeti ve altyapı hizmeti sağlayıcıları, 

projenin kamu kendi alanlarındaki planlar nasıl 

etkileyebileceği konusuyla ilgilenmektedir.  

Bunlar doğrudan (ör. yol altyapısı ya da su 

şebekesi) veya dolaylı (ör. proje personelinin  

ihtiyaçlarının yerel hizmetler üzerinde 

yaratabileceği baskı)  etkiler olabilir.  

Borusan Rüzgâr Enerjisi Santrali (elektrik 

üretimi), İSKİ (İstanbul Su ve 

Kanalizasyon İdaresi), Karayolları İdaresi, 

Trakya Elektrik İletim A.Ş. (TREIAS) 

(elektrik bağlantısı), TRAKYA ELEKTRİK 

DAĞITIM A.Ş. (TREDAŞ) (iletişim hatları) 

Kıyıköy Jandarma Komutanlığı  

Kıyıköy eğitim kurumları (okul öncesi-

Projenin tasarımı ve geliştirilmesi sürecinde, altyapıları ve planları ile 

yaşanan etkileşim nedeniyle (daha önce AKSA’ya ait olan) Borusan 

Rüzgâr Enerjisi Santrali ve İSKİ ile  doğrudan görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir.  Alım terminalinin elektrik bağlantıları konusunda ise 

Trakya Elektrik İletim A.Ş. (TREIAS) ve TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 

(TREDAŞ) ile katılım faaliyetleri yürütülmüştür.  

Kıyıköy Jandarma Komutanlığı ile saha personelinin güvenliği, inşaat ve 

işletme aşamalarındaki emniyet tedbirlerinin düzenlenmesi  ile ilgili 

düzenli olarak katılım faaliyetleri yürütülmektedir.  
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ilkokul-ortaokul-lise) 

Kıyıköy sağlık kurumları (Kıyıköy Aile 

Sağlığı Merkezi ve Kıyıköy Acil Servis 

Noktası), Saray Devlet Hastanesi, Vize 

Devlet Hastanesi  

İnşaat personelinin faydalanacağı sağlık hizmetlerinin planlanabilmesi 

amacıyla, Kıyıköy sağlık kurumları ile mevcut kapasitelerinin tespit 

edilmesi konusunda  bazı görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Yerel yatırım projelerinin belirlenmesi ve uygulanması çerçevesinde 

Kıyıköy sağlık kurumları ve okullarla da katılım faaliyetleri 

gerçekleştirilmiştir.  

Ulusal ve Yerel Makamlar  

Yetkili makamlar, özellikle ülke mevzuatına 

uygunluğun sağlanması açısından, ÇED ve izin 

prosedürlerinde yetkilidir. Devlet dailereleri, 

düzenleyici görevlerine ek olarak, çevre, kültürel 

miras, taşımacılık ve balıkçılık vs. gibi konularla 

da ilgilenmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı ulusal 

düzeydeki makamlar   (Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Tarım ve Orman Bakanlığı, vs.). 

Ulusal makamlar ÇED sürecinin bir parçası olarak proje konusunda 

bilgilendirilmiş ve özel izin prosedürleri konularında bu makamlarla 

görüşmeler yapılmıştır. Belirli alanlardan sorumlu  farklı  devlet  kurumları 

ile katılım faaliyetleri, ÇED ve izin süreçleri devam etmektedir.  

Yerel yetkililer ve kamu görevlileri, temsil 

ettikleri bölge sakinleri adına, projenin olası 

etkileri ve faydaları konularıyla yakından ilgilidir.  

Bazı yerel kuruluşlar da izin süreçlerinde 

yetkilidir.  

Kırklareli ve Tekirdağ Valilikleri (ve yetki 

alanlarındaki ilgili kurumlar) 

Vize ve Saray Kaymakamlıkları (ve yetki 

alanlarındaki ilgili kurumlar) 

Vize ve Saray Belediyeleri 

Aşağıdaki belirtilen kamu görevlileri: 

Kırklareli Valisi, Tekirdağ Valisi, Vize 

Kaymakamı, Saray Kaymakamı, Saray 

Belediye Başkanı, Vize Belediye Başkanı 

Kırklareli ve Tekirdağ i Milletvekilleri 

Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Vize 

Orman İşletme Müdürlüğü vs. gibi yerel 

devlet kurumları  

 

 

ÇED sürecinin ve izin prosedürlerinin bir parçası olarak ve  çevresel ve 

toplumsal etki değerlendirmeleri  ile Yerel Yatırım Programı için veri 

toplamak amacıyla, proje sürecinde  yerel makamlarla  katılım faaliyetleri 

yürütülmüştür. 

Proje hakkında bilgi vermek amacıyla Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı 

ve milletvekillerinin  de aralarında bulunduğu  ilgili yerel makamlarla 

bilgilendirme ve proje güncelleme toplantıları düzenlenmiştir.  
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Proje ile İlgisi Belirlenen Paydaşlar Günümüze Dek Gerçekleştirilen Paydaş Katılım Faaliyetleri 

Sivil Toplum Kuruluşları 

Sivil Toplum Kuruluşları (yerel, ulusal ve 

uluslararası STK'lar ve diğer toplumsal 

kuruluşlar), bölgedeki arazilerin, ormanların ve 

Karadeniz ekolojisinin korunmasının yanı sıra , 

projenin arkeolojik değerlere, turizm ve diğer 

işletmecilik alanlarına olası etkileri konularıyla 

ilgilidir.  STK'lar başta çevresel ve toplumsal  

etkilerin tanımlanması ve bu etkilerin nasıl 

azaltılabileceği ve yönetileceği konularında 

sıklıkla ÇED belgelerini gözden geçirip 

yorumlarda bulunmaktadır.  

Çevre koruma faaliyetleri ve 

ekosistemlerle ilgilenen yerel ve bölgesel 

STK'lar 

 

STK'lar, ÇED Başvuru Dosyası’nı, taslak ve nihai ÇED raporlarını inceleme 

ve görüş bildirme  olanağına sahip olmuştur.  

 

Akademik ve Bilimsel Kuruluşlar 

Akademik ve bilimsel kuruluşlar, proje tarafından 

yürütülen çeşitli denizcilik araştırmalarından elde 

edilen veriler ile projenin, deniz hayatına veya 

ekolojisine, sualtı kültür mirası ve çevresel 

koruma üzerindeki etkileri konularıyla ilgilidir.  

Türkiye'de, mühendislik, deniz bilimleri, 

fiziksel ve ekolojik çevre konuları ile  

kültürel miras konularına odaklanan ilgili 

fakülteler.  

Bazı araştırma enstitüleri ve üniversitelerin ilgili bölümleri ÇED 

Raporun’un ve diğer çalışmaların hazırlanmasında destek sağlamak 

amacıyla paydaş katılımı sürecine dahil edilmiştir.  

Akademik ve bilimsel kuruluşlara da ÇED Başvuru Dosyası’nı, taslak ve 

nihai ÇED Raporu’nu inceleme ve görüş bildirme olanağı sağlanmıştır. 

Medya 

Gazeteciler ve diğer medya temsilcileri genellikle 

ÇED sürecindeki gelişmeler de dahil olmak üzere 

proje ile ilgili açık ve şeffaf bilgilerin kamuoyuyla 

paylaşılmasını sağlamakla ilgilidir..  

Ulusal, bölgesel ve yerel Türk medyası. Medya ile basın bültenleri, duyurular, röportajlar ve basın konferansları 

aracılığıyla etkileşime geçilmiştir. Yerel medya temsilcileri ile , bölge 

sakinlerinin ilgilendiği konular, güncel olaylar ve belirli konu başlıklarıyla 

ilgili katılım faaliyetleri yürütülmüştür.   
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Belirlenen bölge sakinleri nispeten küçük olduğundan, belirlenmiş  farklı paydaş kategorileri ve 

gruplarının birbirleriyle örtüşebileceği unutulmamalıdır.   

Hassas Gruplar 

Paydaş tanımlama ve katılım süreçleri sırasında, bölge sakinleri arasında potansiyel olarak 

hassas ya da dezavantajlı birey ya da gruplar tespit edilmeye çalışılmaktadır. Hassas gruplar, 

projeden diğerlerine nazaran daha farklı ya da orantısız şekilde etkilenebilecek olan  ya da 

durumları gereği (ör. dil, okur-yazarlık, teknoloji kullanımı vs. bakımından) katılım faaliyetlerine 

dahil edilmeleri için daha fazla özen gösterilmesi gereken bölge sakinleridir.   

Projede, çocuklar, gençler, yaşlılar, engelliler, kronik hastalar, düşük gelirli haneler, kadınlar ve 

Roman azınlıkların aralarında bulunduğu olası hassas topluluklar belirlenmiştir. Etki 

değerlendirmesi sürecinde projenin bu gruplar üzerindeki farklı etkileri ilgili durumlarda (ör. 

projenin toplum sağlığı ve güvenliği üzerindeki etkileri) dikkate alınmıştır.  

Proje, paydaş katılım sürecinde yapılan görüşmeler aracılığıyla, özel ilgi gösterilmesine ihtiyaç 

duyulan taraflar da dahil olmak üzere, tüm olası paydaşların ihtiyaçlarını dikkate almaktadır. 

Projeye ilişkin bilgilerin, sosyo-ekonomik veya diğer durumlarından bağımsız olarak, tüm gruplar 

için erişilebilir olmasını sağlamak amacıyla  farklı yollarla duyurulması konusunda her türlü çaba 

gösterilmiştir. Örneğin, bireysel ya da grup görüşmeleri yapılmış,  projeye ilişkin bilgilerin 

kesintisiz ve farklı yollardan paylaşılması (çay ocaklarında, pazarlarda, kadınların ve diğer 

grupların toplandıkları diğer yerlerde) ve bu bilgileri  diğer topluluklarla paylaşabilecek kişilerin 

belirlenmesi sağlanmıştır. ; Basit görseller, haritalar, teknik olmayan broşürler, kitapçıklar ve daha 

detaylı sunumlarla bölge sakinlerinin  ihtiyaçlarına uygun materyaller hazırlanmıştır. Tüm yazılı 

materyaller Türkçe olarak paylaşılmıştır. 

Bu gruplara erişim sürecinde , Yerel Yatırım Programı’nın geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla  

gerçekleştirilen katılım faaliyetleri, gençler, kadınlar ve Romanlar gibi belirli grupların üyeleri 

daha yakın ilişkiler kurulmasını kolaylaştırmıştır. Bu süreçte proje ile ilgili diğer bilgiler bu 

gruplarla  paylaşılabilmiş ve sağladıkları geri bildirimler de değerlendirilmiştir.   

3.3 Yayımlar ile Diğer Katılım Yöntem ve Araçları 

Proje, gerekli bilgilerin yayımlanması için çeşitli paydaş gruplarının ihtiyaçlarına ve isteklerine 

uygun farklı yöntemler ve kanallardan yararlanmakta ve belirli paydaşlara ve katılım türlerine 

uygun materyaller üretmektedir. Katılım süreci, paydaşların etkin ve somut katkısını teşvik 

etmektedir. 

Paydaş katılım süreci projenin bölgedeki araç trafiğine, balıkçılık ve hayvancılık faaliyetlerine olan 

olası etkileri gibi alanlarda  iki yönlü bir katılım sürecini içermektedir.  Günümüze kadar 

yürütülmüş olan etki değerlendirme çalışmalarında tasarım kontrolleri ile  yönetim ve etki 

azaltma yöntemlerinin uygulanmasının ardından, projeden kaynaklanan çevresel ve toplumsal 

etkilerin büyük çoğunluğunun düşük önem taşıdığı ya da geçici olduğu sonucuna varılmıştır. 

Bununla birlikte inşaat boyunca paydaşların ilgilendiği belirli konularla ve bilinen endişeleriyle 

ilgili ve alınan önlemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla katılım faaliyetleri 

düzenlenmeye devam edilmektedir. 
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3.3.1 Proje Yayınları, Yöntem ve Araçları 

Proje’ye ilişkin bilgiler, internet aracılığıyla (raporların yayımlanması), basılı olarak (sunumlar, 

raporlar, broşürler), yüz yüze yapılan toplantılar ve telefon görüşmeleri gibi çeşitli şekillerde 

yayımlanmaktadır. Proje belgeleri Türkçe (ve uygun görüldüğü takdirde İngilizce) yayımlanmakta 

ve bölge sakinlerinin erişimine sunularak toplantılar sırasında dağıtılmaktadır. Gerektiğinde yazılı 

ve sözlü çeviri hizmetleri sağlanmaktadır. Bu yayınlar, paydaşların projenin içeriği, amacı, niteliği 

ve boyutları; önerilen proje faaliyetlerinin süresi; inşaat faaliyetleri hakkında güncellemeler; 

bölge sakinleri üzerindeki olası etkiler ya da riskler ve bu etkileri azaltma yöntemleri; paydaş  

katılım ve telafi mekanizması süreçleri gibi proje bilgilerinin yayımlanması, bölge sakinlerinin ve 

diğer paydaşların, projenin riskleri, etkileri ve sunduğu fırsatlar hakkında bilgi sahibi olmalarına 

yardımcı olmaktadır.  

Planlanan  katılım faaliyetlerine destek olmak üzere  duyuruları, bildirimleri veya güncellemeleri 

kapsayan belirli bilgilendirme materyalleri de uygun şekilde hazırlanmaktadır. Proje hakkında 

bilgiler ve güncellemeler, projenin internet sitesinde de yayımlanmaktadır 

(www.turkstream.info).  

Şekil 3-3 Proje Bilgi Malzemeleri 

 

3.3.2 Proje ve Paydaş Katılım Araçları 

Paydaş katılım sürecini  destekleyen materyaller, broşür ve posterler  gibi yazılı belgelerle  ÇED 

Raporu gibi yayımlama ve katılım faaliyetlerinin odağını oluşturan dokümanları kapsamaktadır. 

Proje belgeleri ve diğer bilgiler ayrıca  internet ortamında www.turkstream.info adresinde 

yayımlanmaktadır. Projeyi, potansiyel etkilerini ve etki azaltma yöntemlerini çeşitli açılardan 

http://www.turkstream.info/
http://www.turkstream.info/
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anlatan görsel malzemeler , posterler ve afişler gibi araçlar, ilgili paydaş görüşmelerini 

desteklemek için geliştirilmiştir. Üretilen katılım araçları Tablo 3-3’de listelenmiştir;bugüne  kadar 

geliştirilen araçların birer kopyaları ise EK F’de bulunmaktadır. 

Tablo 3-3 Üretilen Katılım Araçları 

Tür Detaylar 

ÇED sürecinin bir parçası 

olarak açıklanan 

dokümanlar 

ÇED Başvuru Dosyası 

Taslak ÇED Raporu 

Nihai ÇED Raporu 

Yayımlanan ek 

dokümanlar 

Paydaş Katılım Planı 

Yerel İhtiyaç Analizi – Teknik Olmayan Özet 

Su Ürünleri Telafi Sistemi Belgesi 

MRAG Balıkçılık Çalışması 

Yayımlanacak ek 

dokümanlar  

Paydaş Katılım Planı (Gerektiğinde güncellenerek ) 

Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Raporu 

Destekleyici araçlar Proje tanıtım broşürleri (toplantılar sırasında ve ilgili bölge sakinlerine 

dağıtılmıştır) 

 Kurumsal kitapçık

 Kıyıköy sakinleri için hazırlanan kitapçık

Proje kitapçıkları (toplantılar sırasında ilgili bölge sakinlerine dağıtılmıştır) 

 Geri Bildirim ve Şikayet Prosedürü broşürü

 Bölge Halkına Sağladığımız Katkılar broşürü

 Çevresel ve Toplumsal konular hakkında hazırlanan bilgi
dökümanları

İnternet sitesinde ve basılı olarak yayımlanan proje güncellemeleri 

Toplantılarda ve Kıyıköy Bilgi Merkezi’nde  sergilenen haritalar, posterler ve 

afişler 

Toplantılarda kullanılan sunumlar 

3.3.3 İletişim Kanalları 

Geri bildirim mekanizmaları, çeşitli paydaş gruplarının tercih ve ihtiyaçlarını karşılayacak ve 

bulundukları yeri  dikkate alacak şekilde tasarlanmıştır.  Bunlar, bölge sakinlerinin  bulunduğu 

yerlerde yazılı geri bildirimlerin toplanmasına olanak sağlayan  yorum kutularından,  dünyanın 

her yerinden geri bildirim toplanabilmesine imkan veren  internet tabanlı mekanizmalara kadar 

geniş bir yelpazede sunulmaktadır. 
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Paydaşları katılıma dahil etmek için kullanılan farklı açıklama yöntemleri, araçları ve iletişim 

kanalları Tablo 3-4’de gösterilmiştir.  

Tablo 3-4 Katılım Yöntemleri 

Paydaş Kategorisi Açıklama Yöntemleri İletişim Kanalları 

Tüm paydaşlar Proje internet sitesi 

Gazete duyuruları 

E-posta, telefon ve posta 

Bölge sakinleri Gazete duyuruları, Kıyıköy 

Bilgi Merkezi ve bölgede halka 

dağıtılan ve sunulan 

belgelerin basılı kopyaları 

E-posta, telefon, posta, yüz yüzegrup 

toplantıları ve halka açık etkinlikler 

Arazi sahipleri BOTAŞ tarafından etkilenen 

arazi sahiplerine doğrudan 

sunulan bilgiler 

Arazi kamulaştırması konusunda iletişimi 

asıl olarak BOTAŞ yürütmektedir.  

Ancak etkilenen arazi sahipleri proje 

şirketiyle şu kanallardan da irtibata 

geçebilir:  

E-posta, telefon, posta ve yüz yüze 

görüşmeler 

PGerekli olduğu durumlarda proje 

temsilcileriyle toplantılar 

Arazi kullanıcıları 

ve denizden 

yararlananlar 

Söz konusu tarafların  

bilgisine sunulan ve dağıtılan 

basılı belgeler. Bazı 

paydaşlara TürkAkım 

yetkilileri ile görüşmek üzere 

gönderilen davetiye ve 

duyurular  

E-posta, telefon, posta ve yüz yüze 

görüşmeler 

Halka açık etkinlikler 

Bireysel ve grup halinde toplantılar 

Devlet Makamları Belirli konularda yetkili 

makamlara bildirimler ve 

temel dökümanlar sunulmuş, 

ayrıca görüşme davetlerinde 

bulunulmuştur.  

E-posta, telefon, posta ve yüz yüze 

görüşmeler 

Toplantılar ve yazışmalar  

Devletlerarası kuruluşlar Proje internet sitesi 

Gazete duyuruları 

E-posta, telefon ve posta 

Sivil Toplum Kuruluşları 

(STK’lar) 

Proje internet sitesi 

Gazete duyuruları 

E-posta, telefon, posta,  yüz yüze 

görüşmeler 

Kamu Hizmeti ve Altyapı 

Kuruluşları 

Belirli konularda ilgili 

mercilere bildirimler ve temel 

dökümanlar sunulmuş, ayrıca 

E-posta, telefon, posta ve yüz yüze 

görüşmeler 
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Paydaş Kategorisi Açıklama Yöntemleri İletişim Kanalları 

görüşme davetlerinde 

bulunulmuştur.  

Toplantılar ve yazışmalar  

İşletmeler ve iş 

dernekleri 

 Belirli konularda ilgili 

taraflara bildirimler ve temel 

dökümanlar sunulmuş, ayrıca 

görüşme davetlerinde 

bulunulmuştur. 

E-posta, telefon, posta ve yüz yüze  

görüşmeler 

Proje ekibiyle yapılan toplantılar ve 

yazışmalar. 

Akademik ve bilimsel 

kuruluşlar 

Belirli konularda ilgili taraflara 

bildirimler ve temel 

dökümanlar sunulmuş, ayrıca 

görüşme davetlerinde 

bulunulmuştur. 

E-posta, telefon, posta ve yüz yüze  

görüşmeler 

Medya Proje hakkında güncellemeler 

ve duyurular üzerine basın 

bültenleri, röportajlar ve basın 

toplantıları  

Basın mensupları  
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4 2018’de Tamamlanan Paydaş Katılım 

Faaliyetleri 

Türkiye’de paydaş katılım süreci, ÇED Başvuru Dosyası’nın yayımlanması ile birlikte Mayıs 

2015’te başlamıştır. O tarihten bu yana ÇED Raporu hakkında bilgi ve geri bildirim toplamak, 

ilave çevresel ve toplumsal değerlendirmeler yapmak, çevresel ve toplumsal etkileri azaltacak ve 

bunları yönetecek yöntemler geliştirip uygulamak, ve Yerel Yatırım Programını geliştirmek için bir 

dizi resmi ve gayrıresmi görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 2018 yılındaki katılım faaliyetleri Tablo 

4-1’de özetlenmiştir. 2015-2017 arasında yürütülen katılım faaliyetleri Ek F’de yer almaktadır. 

Tablo 4-1 2018 Yılında Tamamlanan Paydaş Katılım Faaliyetlerinin Özeti 

Etkinlik / Faaliyet Tarih Katılım 

Arıcıların taşınması  Ocak 2018 2017 yılının sonunda veri toplamaya başlanarak 2018 yılının 

başında inşaattan etkilenebilecek arı kovanları, kovan 

sahipleriyle imzalanan anlaşma doğrultusunda alternatif 

bölgelere taşınmıştır. 

Yerel İhtiyaç 

Analizi’nin 

tamamlanması ve 

2018 Yerel Yatırım 

Programı’nın 

geliştirilmesi 

Ocak - Nisan 

2018 

Yerel İhtiyaç Analizi ile ilgili bulguları paylaşmak ve 2018 

yılında Yerel Yatırım Programı kapsamında uygulanacak 

projeler konusunda anlaşmaya varmak amacıyla yerel 

makamlar ve tbölge sakinlerinin temsilcileri ile bir dizi toplantı 

düzenlenmiştir.  

Üzerinde uzlaşılan yerel yatırım projelerini tasarlamak ve 

uygulamak amacıyla 2018 yılı boyunca ilgili paydaşlar ve hak 

sahipleri ile toplantılara devam edilmiştir.  

Kara bölümü inşaat 

faaliyetleri ile ilgili 

bildirimler ve 

bunların 

koordinasyonu 

Şubat – Mart 

aylarından 

itibaren 2018 

yılı boyunca 

Planlanan inşaat faaliyetleri hakkında bilgi vermek ve sağlık, 

güvenlik ve emniyet konusunda alınacak önlemleri koordine 

etmek amacıyla Kıyıköy sakinlerinin temsilcileri ve ilgili 

yetkililerle toplantılar düzenlenmiştir.  

İlgili temsilciler ve yetkililer ile gerçekleştirilen koordinasyon, 

farklı inşaat faaliyetleri planlandığı için 2018 yılı boyunca 

devam etmiştir.  

Geri Bildirim ve 

Şikâyet 

Prosedürü’nün bölge 

sakinlerine 

açıklanması 

Mart 2018 Şikâyet Prosedürü 2017 yılında geliştirilmiştir. İnşaat 

faaliyetlerinin başlamasıyla faaliyete geçecek Şikâyet 

Prosedürü hakkında bilgi vermek amacıyla bölge sakinlerinin  

temsilcileriyle bir dizi toplantı düzenlenmiştir. Bu faaliyet, Geri 

Bildirim ve Şikâyet Prosedürü formu dağıtılarak desteklenmiştir. 

Proje hakkında şikâyetlerini ileten bireylerle kurulan ilişkiler de 

dahil olmak üzere çeşitli konular hakkında bölge sakinleri ile 

iletişimin sürdürülmesi ile ilgili çalışmalar Halkla İrtibat 

Görevlisi tarafından sürdürülmektedir.  

Trafikten Etkilenen 

Bölge Sakinleriyle 

trafik yönetimi 

Mart 2018’den 

bu yana  

İnşaat trafiğinin yönetimi  konusundaki geri bildirimleri almak 

ve Şikâyet Prosedürü’nü açıklayıp gerekli irtibatı sağlamak 

amacıyla Saray ilçesindeki yetkililer ile  Bahçeköy ve 
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koordinasyonu devam ediyor Güngörmez sakinleriyle toplantılar düzenlenmektedir.  

Sosyo-ekonomik 

izleme toplantıları 

Mart 2018’de 

başlamak 

üzere yılın her 

çeyreğinde 

Projenin olası etkilerini izlemek ve etki azaltma önlemlerinin 

etkinliğini değerlendirmek amacıyla yerel yetkililer, bölge 

sakinlerinin  temsilcileri, geçim kaynağı grupları (balıkçılık, 

hayvancılık, arıcılık, ormancılık) ve proje faaliyetlerinden 

etkilenme olasılığı bulunan  (haneler, işletmeler ve turizm 

hizmet sağlayıcıları gibi) diğer paydaşlar ile toplantılar 

düzenlenmektedir. 

Kıyıköy’de 

hayvancılık 

üzerindeki etkileri 

azaltma önlemlerinin 

geliştirilmesi ve 

uygulanması 

Mart – Nisan 

aylarından 

itibaren 2018 

yılı boyunca 

Mart ayından itibaren geçim kaynakları üzerindeki etkileri 

azaltacak önlemleri belirlemek, tasarlamak ve üzerinde 

mutabakata varmak amacıyla projenin inşaat alanlarının 

yakınında hayvancılık ile uğraşan kişilerle toplantılar 

düzenlenmiştir. Alınacak  önlemler, 2018 yılının Mart ayında 

hayvan sahipleriyle imzalanan anlaşmanın Nisan ayında 

uygulanmaya başlamasıyla kesinlik kazanmıştır.  

Bunlara ek olarak, Kıyıköy’ün diğer bölgelerinde yerleşik 

hayvancılıkla uğraşan firmalar için yıl boyunca hayvancılık 

güzergâhları ve otlatma alanları üzerindeki etkileri ve 

aksaklıkları azaltacak önlemlere ilişkin ve uygun trafik yönetimi 

ile  mümkün olduğu ölçüde inşaat sırasındaki  trafik kazalarını 

riskini azaltacak önlemler konusunda katılım faaliyetleri de 

yürütülmüştür.  

İstihdam ve tedarik 

prosedürünün 

açıklanması 

Nisan 2018 İnşaat yüklenicilerinin öncülüğünde Kıyıköy Belediyesi ve bölge 

sakinlerinin temsilcileri ile bklenen istihdam ve tedarik 

fırsatları, başvuru ve seçim süreçleri ile bölgedeki  iş fırsatlarını 

duyurma yöntemleri ile ilgili bilgileri paylaşmak amacıyla 

toplantılar gerçekleştirilmiştir.  

Uygun istihdam olanakları ortaya çıktığınd Kıyıköy içerisinde 

ilan edilmektedir.  

Etkinlik, faaliyet, 

ziyaretler düzenleme 

ve bu tür etkinlikleri 

destekleme 

Nisan ayından 

itibaren 2018 

yılı boyunca 

düzenli olarak 

Ziyaretlerin yanı sıra Kıyıköy içinde etkinlikler ve faaliyetler 

düzenlenerek ve düzenlenen etkinlikler desteklenerek daha 

fazla bölge sakinine ulaşılması sağlanmıştır. 2018 yılında 

yapılan bazı çalışmalararasında aşağıdakiler sayılabilir: 

- 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamalarının desteklenmesi 

- Mayıs-Haziran ayları arasında bir futbol turnuvasına ev 

sahipliği yapılması 

- Bölge sakinlerinin temsilcileri ile yerel ve bölgesel yetkililerin 

temsilcilerinin katılımıyla inşaat sahasına ve Pioneering Spirit 

inşaat gemisine ziyaretler düzenlenmesi 

- Ekim 2018’de Kıyıköy Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi’nin 

açılışının desteklenmesi 

- Ekim ayında Kıyıköy’de ve Aralık ayında İstanbul’da 

‘Çocukların Gözüyle: Kıyıköy’ fotoğraf sergisinin 
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düzenlenmesi ve bölge sakinlerinin etkinlikte ağırlanması  

- Bölge sakinlerinintemsilcileri ile yerel ve bölgesel yetkililerin 

Kasım ayında İstanbul’da düzenlenen ‘TürkAkım Projesi 

Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni’ne katılımının 

organize edilmesi. 

Balıkçılık için telafi 

süreci 

Nisan - 

Temmuz 2018 

2018 yılının Nisan ayından itibaren MRAG Balıkçılık 

Çalışması’nın bulgularını paylaşmak  ve kıyı geçisi inşaat 

faaliyetlerinin  balıkçılık  üzerindeki etkilerinin telafi edilmesine 

yönelik bir çerçeve üzerinde anlaşmaya varmak amacıyla S.S. 

Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi ve Kıyıköy’deki balıkçılar ile 

toplantılar düzenlenmiştir. 

Kooperatifin temsilcileri, büyük ve küçük tekne sahipleri, 

dalgıçlar ve gemi mürettebatı ile telafinin esasları ve 

sergilenecek yaklaşım üzerinde anlaşmaya varmak amacıyla bir 

dizi grup toplantısı düzenlenmiştir. Bu süreçte balıkçılardan 

telafi süreci ve stratejisi hakkında geri bildirim alınmıştır.  

Telafi mekanizması ve çerçevesi 2018 yılının Temmuz ayında 

kesinlik kazanarak balıkçılara sunulmuş ve etkilenen balıkçılarla 

telafi anlaşmaları imzalanmıştır. 

Bunlara ek olarak kıyı geçişi inşaat faaliyetlerinin olası etkileri 

hakkında bilgi vermek amacıyla Ankara’daki Balıkçılık ve Su 

Ürünleri Genel Müdürlüğü ile İğneada’daki Su Ürünleri 

Kooperatifi ile toplantılar düzenlenmiştir.  

Plaj bölgesinde kıyı 

geçişi inşaat ile ilgili 

bildirimler ve 

bunların 

koordinasyonu 

Haziran - 

Aralık 2018 

İnşaat faaliyetleri ve ilgili sağlık ve güvenlikle ilgili bilgileri 

paylaşmak üzere 2018 yılının Haziran ayında Kıyıköy 

sakinlerinin temsilcileri ve aynı yılın Ağustos ayında balıkçılar 

ile toplantılar düzenlenmiştir.  

Deniz faaliyetleri ile ilgili bildirimler balıkçılara ilgili yetkililer 

vasıtasıyla iletilmiştir. Balıkçılık faaliyetlerinde aksaklıkları asgari 

düzeye indirmek için gerekli faaliyetlerin koordinasyonu 

hakkında görüşmeler de dahil olmak üzere, S.S. Kıyıköy Su 

Ürünleri Kooperatifi ile faaliyetlerin ilerleyişi ile ilgili 

güncellemeler paylaşılmıştır.  

Kıyıköy Bilgi Merkezi 

Açılışı 

Aralık 2018 Aralık 2018’de  Kıyıköy’de TürkAkım Bilgi Merkezi’nin açılışı 

yapılmış ve bölge sakinleri açılış törenine katılmaya, merkezi 

ziyaret etmeye ve proje temsilcileri ile görüşmeye davet 

edilmiştir. 

 Projeye ilişkin bilgileri içeren materyallerin yanı sıra,  

ziyaretçilere bilgi vermek ve sorularını yanıtlamak üzere proje 

temsilcileri de merkezde hazır bulunmaktadır.   

Yetkili Makamlarla 

İrtibat ve İzinler 

Sürekli İzin gereklilikleri ve ilgili süreçlerini görüşmek ve projenin 

gelişimi  hakkındaki güncel bilgileri s sunmak amacıyla farklı 

mevkilerdeki kamu paydaşlarıyla görüşmeler 

gerçekleştirilmektedir.  
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Aşağıdaki bölümler, katılımı daha ayrıntılı olarak açıklamaktadır.  

4.1 İnşaat Çalışmaları ve Etki Yönetimi ile İlgili Katılım 
Faaliyetleri  

4.1.1 İnşaat SürecininBaşlaması Hakkında Bildirimler ve 

Koordinasyon 

Karada ve kıyı yakınında yürütülecek inşaat çalışmalarının  başlangıcına denk gelecek şekilde bir 

dizi katılım faaliyeti koordine edilmiştir. Paydaşlarla en uygun şekilde doğrudan iletişime 

geçilerek, yapılacak faaliyetler, faaliyet programı, uygulanacak kısıtlamalar ve öngörülen olası 

etkilerin yanı sıra proje tarafından bu etkilerin azaltılması için alınacak önlemlere ilişkin bilgi 

verilmiştir.  Bu görüşmeler ayrıca inşaat sürecinin halk sağlığı, güvenliği ve güvenlik önlemleri ile 

ilgili önemli yönlerinin koordinasyonuna da altyaı oluşturmuştur. 

Bu sürecin bir parçası olarak katılım sağlayan paydaşlar: 

 Kıyıköy Belediyesi ve diğer ilgili yetkililer; 

 Kıyıköy Muhtarları; 

 Kıyıköy Jandarma Karakolu yetkilileri; 

 S.S. Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi, Kıyıköy Tarımsal Kalkınma (Ormancılık) Kooperatifi, 

hayvancılık birlikleri, Kıyıköy Roman Derneği ve Vize Kıyıköy Kültür ve Turizm Derneği 

başkanları ve temsilcileri; 

 Kıyıköy balıkçıları;  

 Projenin inşaat alanının yakınında ve Kıyıköy’deki ulaşım yolu boyunca faaliyet gösteren 

hayvan sahipleri. 

2018 yılının Haziran ayında Kıyıköy Belediyesi ve bölge sakinlerinin temsilcileri, ve Ağustos 

ayında balıkçılarla  grup toplantıları gerçekleştirilmiş,  yılın ortalarında ise kıyıya yakın ve kıyı 

geçişi inşaat faaliyetlerine başlamadan önce paydaşlarla ek toplantılar düzenlenmiştir (bkz. Şekil 

4-1).  

Şekil 4-1 Kıyıköy balıkçılarının vakit geçirdiği belde kahvesinde kıyıya yakın inşaat 

çalışmaları  hakkında bilgilendirme toplantısı 
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Plajı kullanan halk için çevreye plaj ve kıyıya yakın bölgelerdeinşaat faaliyetleri ve güvenlik 

kısıtlamaları hakkında bilgi veren levhalar yerleştirilmiştir.  

İnşaat faaliyetlerinin ilerleyişi ile ilgili gerekli güncel bilgileri sunmak ve mümkün olduğu ölçüde  

koordinasyon içinde hareket etmek üzere ilgili paydaşlarla katılım faaliyetleri sürdürülmüştür.  

4.1.2 Şikâyet Prosedürü ile Telafi  Mekanizması ve Geçim 

Kaynaklarının Tekrar Sağlanması Çerçevesi’nin 

yayınlanması 

Proje kapsamında, şikâyetlerin zamanında ve tutarlı bir şekilde ele alınmasını sağlamak için bir 

Şikâyet Prosedürü geliştirilmiştir (daha ayrıntılı bilgi için bkz. Bölüm 7.1.2). Paydaşlar, 2017 

yılındaki toplantılar sırasında bu Şikâyet Prosedürü hakkında bilgilendirilmiş; Kıyıköy Bilgi Fuarı 

ile çeşitli toplantılar sırasında prosedürü teknik olmayan bir dille açıklayan  broşürler dağıtılmıştır.  

2018 yılının başında projenin kara bölümü inşaat faaliyetlerinin başladığı dönemde şikayet 

sürecine ilişkin ek yeni toplantılar düzenlenerek hatırlatmalar yapılmıştır.  

Bu toplantılar sırasında söz konusu Şikâyet Prosedürü daha ayrıntılı şekilde açıklanmış ve 

şikâyetlerin nasıl iletebileceği konusunda halk bilgilendirilmiştir. Şikayet prosedürüne ilişkin 

broşürlerin beldede dağıtılması ve bu toplantılar, Kıyıköy’de daha fazla kişinin prosedürden 

haberdar olmasını sağlamıştır.  

Bunlara ek olarak, projenin geçim kaynakları üzerindeki etkisinin telafi edilmesi kilit önemde 

olduğundan ve süreğen bir konu olduğundan bu toplantılarda projenin Telafi Yönetimi ve Geçim 

Kaynaklarının Tekrar Sağlanması Çerçevesi sistemi de anlatılmıştır. Böylelikle paydaşlar geçim 

kaynaklarının eski haline getirilmesine yönelik taleplerinin nasıl değerlendirildiği ve taleplerin 

onaylanması için ne tür  bilgilerin arandığı konusunda bilgi edinmiştir (daha ayrıntılı bilgi için bkz. 

Bölüm 7.1.3).  

Bu sürecin bir parçası olarak aşağıdaki paydaşların katılımı sağlanmıştır: 

 Kıyıköy Belediyesi; 

 Kıyıköy muhtarları; 

 S.S. Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi, Kıyıköy Tarımsal Kalkınma (Ormancılık) Kooperatifi, 

hayvancılık birlikleri, Kıyıköy Roman Derneği ve Vize Kıyıköy Kültür ve Turizm Derneği 

başkanları ve temsilcileri; 

 Projenin inşaat alanının yakınında ve Kıyıköy’deki ulaşım yolu boyunca faaliyet gösteren 

hayvan sahipleri. 

4.1.3 İstihdam ve Tedarik Fırsatları Hakkında Katılım Faaliyetleri  

2018 yılının Nisan ayında ortaya çıkabilecek  istihdam ve tedarik olanaklarının sayısı ve türleri  

hakkında ilave bilgi sağlamak; bu olanakların nasıl ve nerede  duyurulması gerektiğini 

paydaşlarla yapılan görüşmelerle belirlemek amacıyla inşaat yüklenicisi Petrofac öncülüğünde 

Kıyıköy Belediyesi ve bölge sakinlerinin temsilcileri ile toplantılar düzenlenmiştir. 
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İstihdam sağlanacak uygun pozisyonlar  hakkında beldedeki duyuru panoları vasıtasıyla bilgi 

verilmekte ve  bu duyuruları daha fazla kişiyle paylaşmak amacıyla bölge sakinlerinin temsilcileri 

bilgilendirilmektedir.  

Proje ile ilgili güncel istihdam ve tedarik bilgileri,  düzenli irtibat faaliyetleri yoluyla paydaşlarla 

sürekli olarak paylaşılmaktadır.  

4.1.4 Trafik Yönetimi ile İlgili Katılım Faaliyetleri 

Proje tarafından alınan trafik yönetimi önlemleri hakkında bilgi vermek ve bu önlemlerin etkinliği 

hakkında geri bildirim almak amacıyla Bahçeköy ve Güngörmez muhtarları ile düzenli görüşmeler 

yapılmaktadır.  Muhtarlar aracılığıyla bölge sakinlerine Şikâyet Prosedürü formları dağıtılmış; 

proje araçlarının nasıl tanınacağı ve inşaat araçlarıyla ilgili herhangi bir olumsuzluğa maruz 

kalmaları ya da tanık olmaları halinde nasıl şikâyette bulunabilecekleri hakkında halka açık 

yerlerde bilgilendirici  duyurular asılmıştır.  

Kıyıköy’de 2018 yılının başında inşaat trafiğinin yoğunluğu ve güzergâhları hakkında 

bilgilendirmede bulunmak amacıyla Kıyıköy Belediyesi ve bölge sakinlerinin temsilcileri ile 

görüşmeler yapılmıştır. Paydaşlar, inşaatın ağır vasıta trafiğinin beldenin merkezinden 

geçmeyeceği konusunda bilgilendirilmiştir. Bu görüşmeler sırasında inşaat trafiği güzergâhları ile 

etkileşimi önlemek amacıyla proje şirketinin , Selves Plajı’na öncelikli olarak belde ziyaretçileri 

tarafından kullanılacak bir yan yol inşa etmesi üzerinde anlaşma sağlanmıştır. 

İnşaat trafiğinin etkileri nedeniyle ortaya çıkan sorunlar ve bildirilen şikâyetler üzerine, projenin 

kara tesisi inşaat sahasına ulaşım yolu üzerindeki  haneler ile projenin ulaşım güzergâhlarının 

yakınında yerleşik hayvancılıkla uğraşan işletmelerle ilave toplantılar düzenlenmiştir. Bu tür 

sorunları mümkün olduğu ölçüde çözebilmek için bazı ek risk azaltıcı önlemler uygulanmıştır.  

4.1.5 Kıyıköy’de Hayvancılıkla Uğraşan İşletmeler  

2018 yılının başında projenin besi hayvanları ve geçim kaynakları üzerindeki etkilerini azaltma 

önlemleri üzerinde anlaşma sağlamak üzere proje inşaat alanı yakınında hayvancılıkla uğraşan 

Kıyıköylüler ile ayrı ayrı ve gruplar halinde toplantılar düzenlenmiştir. Yolların yakınına 

hayvanların geçişini  engelleyecek çitler kurmak, otlak arazilerine ulaşım kaybını telafi etmek 

amacıyla yem ve su sağlamak ile mandalar için yeni havuzlar açmak gibi bir dizi önlem üzerinde 

anlaşmaya varılmıştır (bkz. Şekil 4-2). 

Bununla eş zamanlı olarak Kıyıköy’ün diğer bölgelerinde yerleşik hayvan sahipleri ile proje trafik 

yönetimi önlemleri ve Şikâyet Mekanizması hakkında bilgilendirmede bulunmak amacıyla bireysel 

ve grup toplantıları düzenlenmiştir. Trafiğin etkilerinin izlenmesi ve gelen şikâyetlerin gözden 

geçirilmesiyle , projenin başka bölgelerdeki hayvancılık faaliyetleri üzerindeki etkilerinin 

beklenenden daha büyük olduğu görülmüştür. Bu nedenle hayvanların ulaşım yollarından karşıya 

geçişini destekleyecek önlemleri ve hayvancılık faaliyetlerinin elverişsiz hâle geldiği bölgeleri 

görüşmek amacıyla 2018 yılının ikinci yarısında yeni toplantılar düzenlenmiştir.  
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Şekil 4-2 Kıyıköy’deki hayvancılık işletmeleri ile toplantı 

 

4.1.6 Kıyıköy Balıkçılarına Yönelik Katılım Faaliyetleri  

2018 yılının Nisan ayından itibaren MRAG Balıkçılık Çalışması’ndan elde edilen bulguları 

paylaşmak üzere  S.S. Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi ve (hem kıyıda balıkçılık yapan küçük 

tekneler hem de açık denizde avlanan daha büyük tekneler olmak üzere) Kıyıköy’deki balıkçılarla 

toplantılar düzenlenmiştir. 

Aynı yılın Mayıs ayında Kıyıköy balıkçılarının geri bildirimi ve mutabakatı temel alınarak bir 

balıkçılık telafi mekanizması geliştirmek amacıyla bir dizi görüşme yapılmıştır. Öncelikle beldedeki 

100’den fazla balıkçının katılım sağladığı bir grup toplantısı düzenlenmiştir. Bu toplantıda 

balıkçılık telafi sürecinin esasları sunulmuş ve görüşmeler telafi sürecinin sonraki aşamalarına 

ilişkin  bir anlaşmanın imzalanmasıyla neticelenmiştir. 

Bu ilk açık grup toplantısını Kıyıköy Belediyesi Çok Amaçlı Salonu’nda farklı balıkçı grupları ile 

(büyük gemi sahipleri, küçük gemi sahipleri, dalgıçlar ve gemi mürettebatı) bir dizi toplantı 

izlemiştir. Bu toplantılar sırasında projenin beklenen etkileri ile ilgili bilgiler tekrar paylaşılmıştır. 

Görüşmeler kapsamında, kıyıya yakın inşaat sürecinde yakalanan balık miktarında bir azalma 

olması halinde bu kaybın nasıl telafi edilebileceği , telafi hakkına ilişkin kriterlerin belirlenmesi ve  

gemi sahipleri ile  mürettebatın kayıplarının nasıl telafi edileceği ele alınmıştır.  

Toplantılar önceden duyurulmuş ve tüm bölge sakinlerine açık olacak şekilde düzenlenmiştir. 

Balıkçılardan alınan geri bildirim temel alınarak, 2018 yılının Temmuz ayı ortalarında uygunluk 

kriterlerinin tanımlandığı ve balıkçı teknelerinin  başvuruda bulunabilmesi için sürecin açıklandığı 

bir Balıkçılık Telafi Mekanizması Çerçevesi belgesi yayımlanmıştır. Temmuz ayının sonuna kadar  

tekne sahipleri ve dalgıçlarla toplam 200’e yakın bireysel  anlaşma  imzalanmıştır.  

Bu süreç boyunca S.S. Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi, Kıyıköy Belediyesi, Vize Kaymakamlığı, 

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü gibi önemli paydaşlar uygun şekilde bilgilendirilmiş ve 
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görüşlerine başvurulmuştur. Tablo 4-2, balıkçılık telafi sürecinin bir parçası olarak gerçekleştirilen 

toplantıları özetlemektedir. 

Tablo 4-2 Balıkçılık Telafi Süreci Katılım Faaliyetleri 

Paydaş Amaç  Tarih  

S.S. Kıyıköy Su Ürünleri 

Kooperatifi 

Kıyıköy Balıkçılık Toplumu 

MRAG Balıkçılık Çalışması’nın gayri resmi toplantılar ve 

kahvelerde balıkçılara açıklanması 

3 Nisan  

S.S. Kıyıköy Su Ürünleri 

Kooperatifi 

Telafi Süreci Başlangıç Toplantısı 29 Mayıs  

Kıyıköy Balıkçıları Telafi yaklaşımını ve sürecini açıklamak amacıyla balıkçı 

kahvesinde düzenlenen başlangıç toplantısı  Buna ek 

olarak: 

Projenin beklenen etkilerini ve planlanan önlemleri 

açıklamak 

Süreç ve sonraki adımlar hakkında geri bildirim almak 

Su ürünleri telafi protokolünün görüşüleceği bir temsilci 

heyet üzerinde anlaşmaya varmak 

30 Mayıs  

Farklı  Balıkçı Gruplarıyla 

Toplantılar  

 

Grup toplantıları: 

 Mürettebat üyeleri 

 Büyük trol gemisi sahipleri (A/B Sınıfı karma) 

 C Sınıfı gemi sahipleri 

 D Sınıfı gemi sahipleri 

 Dalgıçlar 

Projenin beklenen etkilerini açıklamak, su ürünleri telafi 

yaklaşımına ve esaslarına ilişkin genel bir bakış sunmak ve 

sonraki adımlar üzerinde anlaşmaya varmak. 

31 Mayıs  

Farklı Balıkçı Gruplarıyla 

Toplantılar  

2. tur grup toplantıları: 

 Mürettebat üyeleri 

 Büyük trol gemisi sahipleri (A/B Sınıfı karma) 

 C Sınıfı gemi sahipleri 

 D Sınıfı gemi sahipleri 

 Dalgıçlar 

Toplantılar su ürünleri telafi stratejisi geliştirmeye ilişkindir  

12 

Haziran 

Balıkçılık ve Su Ürünleri 

Genel Müdürlüğü, Ankara 

Yürütülen su ürünleri değerlendirme ve telafi süreci ile ilgili 

bilgileri paylaşmak 

20 

Haziran 
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Paydaş Amaç  Tarih  

Farklı Balıkçı Gruplarıyla 

Toplantılar 

Grup toplantısı/toplantıları: 

 Büyük trol gemisi sahipleri (A/B Sınıfı karma) 

 C Sınıfı gemi sahipleri 

 D Sınıfı gemi sahipleri 

 Dalgıçlar 

İlk su ürünleri telafi teklifini ve uygunluk kriterlerini 

sunmak.  

4 

Temmuz 

Kıyıköy Su Ürünleri 

Kooperatifi 

Kıyıköy Balıkçılık Topluluğu 

Kayıt yaptırmaya uygun balıkçılar için duyuru dönemi ile 

birlikte Su Ürünleri Telafi Sisteminin açıklanması. Kayıtlar 

temel alınarak uygun balıkçılarla hazırlanan sözleşmeler.  

 

17-28 

Temmuz  

Kıyıköy Gemi Sahipleri 

Kıyıköy Balıkçı Gemileri  

Mürettebat Üyeleri 

Telafi için uygun mürettebat üyelerini belirlemek amacıyla 

gemi sahipleriyle diyalog kurulması. Taslak mürettebat 

listesinin  açıklanması ve mürettebat üyesi olarak 

değerlendirilmek üzere başvuruda bulunacaklar için bir 

haftalık  başvuru sürecinin açılması.  

20-28 

Aralık 

Üzerinde anlaşmaya varılan mürettebat payı ödeme planına uygun şekilde, Kıyıköy’de eşit 

oranda telafi almaya uygun bulunan mürettebat üyelerinin listesini güncellemek amacıyla gemi 

sahipleri ve Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi ile 2018 yılının sonlarında ilave katılım faaliyeti 

gerçekleştirildi. 

4.2 Sosyoekonomik İzleme Programı 

Paydaşlar, gerekli ve uygun olduğunda projenin Çevresel ve Sosyal Yönetim planlarına ve 

prosedürlerine ilişkin farklı katkılar sunmaya devam etmektedir.  Projenin çevresel ve toplumsal  

etkilerinin izlenmesi, alınan önlemlerin etkinliklerinin doğrulanması, proje performansı ve 

gelişime açık alanlar hakkında paydaşlardan geri bildirim alınabilmesi için katılım faaliyetleri 

yürütülmeye devam edilecektir.   

Projenin etkilerini azaltma önlemlerinin etkinliğini doğrulamak ve düzeltici önlemlerin 

uygulanmasını gerektiren, öngörülmemiş veya tahmin edilenden daha büyük sosyoekonomik 

etkilerin  erken safhada belirlenmesini sağlamak amacıyla, inşaat dönemini kapsayan bir 

Çevresel ve Sosyal İzleme Programı (ÇSİP) uygulanmaktadır.  

ÇSİP’in sosyoekonomik bileşeninin bir parçası olarak bölge sakinlerinden projenin olası etkileri 

hakkında geri bildirim almak, etki yönetimi  ve diğer konular açısından proje performansını 

değerlendirmek amacıyla her üç ayda bir paydaşlarla toplantılar düzenlenmektedir.  İzlemenin 

katılım bileşeni şunları içerir: 

 Bölge sakinleriningeçim kaynakları  üzerindeki olası etkilerin izlenmesi (balıkçılık, hayvancılık, 

turizm, ormancılık, arıcılık gibi); 
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 Yerel ekonomi ve işletmeler üzerinde olası etkilerin izlenmesi (özellikle turizm ve turizmden 

fayda sağlayan hizmet sağlayıcıları üzerinde). 

 İnşaat trafiği etkilerinin ve trafik yönetiminin izlenmesi;  

 İnşaat faaliyetleri ile ilgili diğer her türlü etkinin izlenmesi (gürültü, toz, görsel etkiler, ulaşım 

sorunları, iş gücü idaresi,  bölgealtyapısı veya hizmetler üzerindeki aşırı yük). 

 Geri Bildirim Süreci ve Şikâyet Prosedürü’nün ulaşılabilirlik ve verimliliğinin sağlanmasının 

yanı sıra, paydaşların proje faaliyetleri hakkında bilgilendirildiği faaliyetleri de kapsayacak 

şekilde paydaş katılım faaliyetlerinin izlenmesi. 

 Yerel Yatırım Programı ile ilgili geri bildirimlerin izlenmesi.  

Sosyoekonomik izleme programını projenin halkla irtibat görevlisinin yol göstericiliğinde bağımsız 

bir kuruluş olan Çınar Mühendislik uzmanları yürütmektedir. Aşağıdaki paydaşlar bugüne kadar 

sosyoekonomik izleme programının bir parçası olarak katılım sağlamıştır: 

 Kıyıköy Belediyesi; 

 Kıyıköy, Güngörmez ve Bahçeköy Muhtarları; 

 Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi ve balıkçılık grupları; 

 Kıyıköy’deki hayvancılık işletmeleri; 

 Kıyıköy arıcıları; 

 Kıyıköy Orman Müdürlüğü ve Kıyıköy Tarımsal Kalkınma (Ormancılık) Kooperatifi; 

 Kıyıköy ve Vize Turizm Birliği; 

 Kıyıköy, Güngörmez ve Bahçeköy’deki marketler, konaklama tesisleri, restoranlar ve kafeler 

gibi yerel işletmeler ve hizmet sağlayıcıları 

 Kıyıköy’deki proje ulaşım yolu üzerindeki  haneler. 

Yukarıdakilere ek olarak proje, ilgili paydaşlarla gerektiğinde irtibata geçerek onları hava kalitesi, 

gürültü ve su kalitesi gibi özel izleme sonuçları hakkında bilgilendirmektedir. .  

4.3 Şikâyet Prosedürü  

Katılım, Şikâyet Prosedürünün önemli bir bileşenidir. Bir şikâyet alındığında bir dizi adım 

izlenmektedir.  Şikâyetin alındığının şikâyetçiye bildirilmesi, şikâyetin şikâyetçi ile birlikte 

soruşturulması ve değerlendirilmesi ile şikâyetin şikâyetçi ile birlikte ele alınması amacıyla uygun 

önlemler üzerinde anlaşmaya varma yollarının aranmasını içermektedir.  Bazı şikâyetler 

diğerlerinden daha karmaşık olduğundan şikayet sahipleri ile görüşmeler birkaç ay sürebilir. 

2018 yılı boyunca halkla irtibat görevlisi aracılığıyla doğrudan veya posta yoluyla 56 şikâyet 

alınmıştır.  Şikâyetlerin büyük bölümünün geçim kaynaklarını etkilediği iddia edilen durumlar,  

inşaat trafiğinin etkileri ile  arazi ve mülk üzerindeki etkiler ile ilgili olduğu görülürken, az sayıda 

şikâyetin işçilerin çalışmaları ile ilgili olduğu görülmüştür.  Şikayetlerin tamamı Kıyıköy’den 

gelmiştir.  

2018 yılında alınan 56 şikâyetten 47’si yıl sonuna kadar sonuçlandırılırken, şikâyetin 

sonuçlandırılması için öngörülen 30 iş günü süresi hâlâ dolmamış olan 9’u hakkındaki süreç 
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devam etmektedir. Söz konusu şikayetler, şikayetçiler çözüm teklifi formunu imzaladığında veya 

Proje tarafından tüm uygun ve makul önlemler uygulandığında sonuçlandırılmış olarak 

değerlendirilmektedir.  

4.4 Yerel Yatırım Programı  

Şirket, yerel kalkınma fırsatlarını teşvik eden ve bölgedeki paydaşlarla ilişki kurulmasını sağlayan 

bir Yerel Yatırım Programı (YYP) geliştirmiştir.   

2017 yılının 4. çeyreğinde İnşaat Aşaması’nın ileriki aşamalarında  Yerel Yatırım Programı’nın bir 

parçası olarak uygulanacak projelerin geliştirilme ve belirlenmesi için gerekli bilgileri içeren 

Topluluk İhtiyaçları Değerlendirmesi çalışması yapılmıştır.   

Ocak 2018’den itibaren  Topluluk İhtiyaçları Değerlendirmesi sürecinin bulguları hakkında bilgi 

vermek ve sektörel bazdave tüm bölge sakinleri seviyesinde uygulama aşamasına taşınacak 

projelerin önceliklendirilmesi ve seçilmesi amacıyla  katılımda bulunan paydaşlarla toplantılar 

yürütülmüştür. Kıyıköy’de bu süreç, proje şirketiyle bölge sakinlerinin temsilcileri arasında bir dizi 

yatırım projesi üzerinde mutabakat sağlanmasıyla Nisan 2018’de sonuçlandırılmıştır.  

Eş zamanlı olarak Yerel Yatırım broşürü bölge sakinlerine  daha geniş kapsamlı olarak dağıtılmış 

ve paydaşlar şu konularda bilgilendirilmiştir:  

 Projelerin belirlenme ve seçilme süreci; 

 Yatırım yapılacak alanlar ve 

 Şahısların önerilerini ya da taleplerini değerlendirilmek üzere iletmede kullanacakları yollar   

Daha sonra ilave yerel yatırım projeleri geliştirmek ve uygulamak amacıyla, ilgili paydaşlar ve 

hak sahipleri  ile halen devam etmekte olan bir katılım süreci gerçekleştirilmiştir.   Özellikle 

beceri kazandırma ve eğitimlerle ilgili olan bazı projeler , projelerin içeriği, roller ve 

sorumluluklar üzerinde  hak sahipleri, bölge sakinlerinin temsilcileri, yetkililer ve belirlenen ortak 

kuruluşlar arasında anlaşmaya varılması,  katılımcıların belirlenmesi ve seçilmesinde açık ve 

şeffaf bir süreç izlenebilmesini sağlamak için geniş kapsamlı katılım toplantıları gerektirmiştir. .  

Yatırım projelerini uygulamanın çok zor olduğunun anlaşıldığı durumlarda ilgili paydaşlarla 

yatırım yapılabilecek alternatif projeler bulmak amacıyla ek görüşmeler yapılmıştır.  Yukarıda 

sözü edilen sürecin sonunda seçilen ilk yerel yatırım projeleri , belirlenen kuruluşlarla ortak 

çalışmalar neticesinde 2018 yılının ilk çeyreğinin sonunda uygulanmıştır.  

Yerel Yatırım Programı’nın bir parçası olarak planlanan ve tamamlanmış projeler 

listesi, 
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Tablo 4-3’te özetlenmekte ve Şekil 4-3’te gösterilmektedir. 2018 yılının başında bölgedeki 

paydaşlarla birlikte üzerinde anlaşmaya varılan projelere ek olarak yerel yatırım için yıl içerisinde 

paydaşlardan yeni öneriler alınmıştır. Yerel yatırım programı seçim kriterlerine göre 

değerlendirilen bu tekliflerin sonuçlarıyla ilgili paydaşlara bilgi verilmiş ve bazı ek projeler 

uygulanmak üzere sürece dahil edilmiştir.  
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Tablo 4-3 2018 Yılı Yerel Yatırım rogramı Özeti 

Yatırım Alanı Proje  Tanımlar Projenin Mevcut Durumu 

Ekonomik 

Kalkınma  Balıkçılık 

Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi’ne 

soğuk hava deposu bağışı 

Soğuk hava deposu, balıkçılara daha fazla balık 

depolama ve satış fiyatlarını artırma imkanı 

sağlayacağından ekonomik anlamda fayda 

sağlayacaktır.  

Geliştirme aşamasında. 2019 yılının 1. çeyreğinde 

tamamlanacak. 

Kıyıköy limanındaki balıkçı 

barınaklarının yenilenmesi 

Limanda var olan, kötü durumdaki barınakların 

balıkçıların yararlanabilmesi ve limanın daha 

cazip hâle getirilmesi amacıyla iyileştirilmesi.  

İlgili yetkililer ve Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi ile 

birlikte geliştirme aşamasında. 

Ekonomik 

Kalkınma – Turizm 

Kıyıköy’deki Selves ve Liman 

plajlarında güvenlik altyapısı ve 

eğlence/dinlenme alanlarının 

iyileştirilmesi 

Turizm ve boş zaman aktiviteleri için koşulların 

iyileştirilmesinin yanı sıra plajlardaki sağlık ve 

güvenlik tesislerini iyileştirmek için altyapı ve 

ekipman bağışında bulunulması. 

2019 yılının 2. çeyreğinde geliştirilecek. 

Turizmde Hizmet Kapasitesini 

Artırma 

Restoranlar ve konaklama tesislerinde hizmet 

kalitesini iyileştirmek için geliştirilen Turizm 

Kapasitesini Geliştirme eğitim programı.  

Eğitimler Aralık 2018’de  başlamıştır ve 2019’da 

devam etmesi planlanmaktadır.  Eğitimlere katılan 

yaklaşık 60 katılımcı bulunmaktadır.   

Kıyıköy turizm sektörü için 

pazarlama/tanıtım desteği 

Yerel turizm sektörünü tanıtacak Kıyıköy turizm 

internet sitesinin, turizm broşürlerinin ve 

tabelalarının geliştirilmesi.  

Geliştirme aşamasında. 2019 yılının 2. çeyreğinde 

tamamlanacak. 

Ekonomik 

Kalkınma – 

Hayvancılık 

Kıyıköy’de arıcılığın geliştirilmesini 

destekleme 

Bal üretim tekniklerini iyileştirmek için 

geliştirilen teknik yardım eğitim programı. 

Program bunlara ek olarak üretilen yerel balın 

marka çalışmalarını ve pazarlamasını 

desteklemeyi amaçlamaktadır. . 

Geliştirme aşamasında. 2019 yılının 2. çeyreği için 

planlanmaktadır.  

Ekonomik 

Kalkınma – 

Yerel ürün geliştirme sürecini  Beceri kazandırma ve  gelir oluşturma 

faaliyetlerinin bir parçası olarak yerel el 

Eğitimler Kasım 2018 tarihinde başlamıştır ve 

2019’da devam edecektir. Eğitimlere katılan yaklaşık 
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Yatırım Alanı Proje  Tanımlar Projenin Mevcut Durumu 

Kadınlar destekleme sanatlarının üretimi ve takı yapımı için 

geliştirilen eğitim programı. Bu eğitim yerel 

gıda ürünlerinin hijyen, ambalaj, sunum, 

tanıtım ve pazarlamasını da kapsamaktadır.  

50 katılımcı bulunmaktadır.  

Kadınlar için balık ağı örme 

programı 

Bu proje, kadınların balık ağları örebilmesini, 

onarabilmesini ve bunları balıkçılara satarak  ek 

gelir sağlayabilmesini hedeflemektedir.  

Geliştirme aşamasında. 2019 yılının 1. çeyreği için 

planlanmaktadır.  

Kamu Hizmetleri, 

Eğitim ve Sağlığı 

Destekleme 

Kıyıköy Okullarının koşullarını 

iyileştirme 

İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 

Kıyıköy’deki tüm okul tesislerinin yenilenmesi. 

Sınıf ekipmanlarının ve eğitim materyallerinin 

bağışlanması.  

Kıyıköy Lisesi kütüphanesine kitap ve 2018 yılında 

Kıyıköy’deki her öğrenciye okul üniforması bağışı 

yapılmıştır. 2019 yılının 1. çeyreği için yenileme 

çalışmaları ve sınıf bağışları planlanmıştır. 

Yeni bir Kıyıköy Sağlık Ocağı ve 

Acil Servis İnşaatı 

Kıyıköy’de yeni bir sağlık ocağı ve acil servis 

inşa edilmesine yönelik katkı.  

Geliştirme aşamasında. 2019 yılının 1. çeyreği için 

planlanmaktadır.  

Kıyıköy’de sosyal 

tesislerle 

dinlenme/eğlence 

tesislerinin 

iyileştirilmesi 

Kıyıköy futbol sahasının yanında 

soyunma odalarının ve idari 

binanın inşaatı 

Kıyıköy futbol sahasının etrafındaki alanın 

kullanımını iyileştirecek tesislerin ve soyunma 

odalarının kurulması. 

Kıyıköy Belediyesi ile birlikte geliştirme 

aşamasındadır.  

Kıyıköy futbol sahasına  çatı inşa 

edilmesi  

Kışın kullanıma uygun hâle getirmek amacıyla 

Kıyıköy futbol sahasının üzerinin kapatılması. 

2018 yılının 4. çeyreğinde tamamlanmıştır.  

Kıyıköy’de Sanat, Kültür ve Eğitim 

Merkezi Kurma 

Kültür Merkezi’nin amacına uygun şekilde 

tefrişatı ve bir yıl boyunca toplum yararına 

işletilmesi. 

2018 yılının 4. çeyreğinde tamamlanmıştır.  Merkez, 

2019 yılının sonuna kadar işletilmeye devam 

edilecektir.  

Sosyal Kalkınma, 

Topluluk 

Etkinlikleri ve 

Faaliyetleri 

Çocuklar, gençler ve kadınlar için 

sanat ve zanaat kursları 

Yerel beceri kazandırmayı teşvik etmek 

amacıyla Kıyıköy’de küçük ölçekli müzik, sanat 

ve zanaat ile diğer uygulamalı kursların 

düzenlenmesi  ve desteklenmesi.  

40’ın üzerinde genç ve yetişkine gitar ve klarnet 

eğitimleri verilmektedir. Gençlere CV hazırlama 

kursları verilmektedir. Kıyıköy’de 20’den fazla 

öğrenciye fotoğrafçılık atölyesi ve uygulamalı eğitim 
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Yatırım Alanı Proje  Tanımlar Projenin Mevcut Durumu 

verilmektedir. 2019 yılı boyunca yeni kurslar 

planlanmaktadır. 

Kıyıköy Etkinliklerine katkı 

sağlama (ör. Kıyıköy Kabotaj 

Bayramı, 23 Nisan Çocuk Bayramı, 

Kıyıköy futbol turnuvası; Roman 

toplumuna yönelik etkinlikler). 

Bölgede var olan etkinliklerin düzenlenmesi ve 

uygulanmasının desteklenmesi (ör. Kıyıköy 

Kabotaj Bayramı, 23 Nisan Çocuk Bayramı) 

veya belirli ya da yeni  etkinliklerinin 

düzenlenmesini desteklemek için küçük ölçekli 

katkılar devam etmektedir. 

 Kıyıköy’de 23 Nisan Çocuk Bayramı gösterileri için 

sponsorluk faaliyeti yürütülmüş, 29 Ekim Cumhuriyet 

Bayramı için Kıyıköy lisesi bando takımına katkı 

sağlanmış,  Nisan - Mayıs 2018 tarihlerinde yetişkin 

takımları için yerel Kıyıköy Futbol Turnuvası  organize 

edilmiştir.  Yapılacak diğer katkılar 2019 yılında 

belirlenecektir. 

Çevre Farkındalığı 

Yaratma 

Kıyıköy’de atıkların ve kirliliğin 

azaltılması konusunda farkındalık 

yaratma 

Sosyal yardım faaliyetleri, materyal geliştirme 

ve gönüllü temizleme faaliyetleri de dahil 

olmak üzere bölge sakinlerinin çevre kirliliğine 

ilişkin farkındalığını ve bu sorunun çözümüne 

yönelik girişkenliklerini artırmak amacıyla 

farkındalık programının geliştirilmesi.  

Gençlerin eğitimi Kasım 2018 tarihinde başlamış, 

diğer grupların eğitimleri ise 2019 yılında 

başlayacaktır. 2019 yılının ortalarında yerel temizlik 

faaliyetleri düzenlenmesi planlanmaktadır. 

Altyapı - Destek Kıyıköy’de yol ıslah çalışmaları Gerekli altyapı iyileştirmeleri de dahil olmak 

üzere Kıyıköy sakinlerinin bölgenin turizm 

potansiyelinden faydalanması için Kıyıköy’deki 

ana ve yan yolların iyileştirilmesine katkı 

sağlama. 

Kıyıköy’ün Kale ve Cumhuriyet mahallelerinde yan 

yolların iyileştirme çalışmalarının finansmanına 

destek sağlanmaktadır.  

2019 yılında ana yolun iyileştirilmesinin 

desteklenmesi planlanmaktadır. 

Tamamlandı. Çalışmaları tamamlamak için Kasım 

2018 tarihinde Kıyıköy Belediyesi’ne 100.000 Euro 

ödenmiş, bu miktarın 50.000 eurosu Petrofac 

tarafından karşılanmıştır.  

Kıyıköy Liman köprüsünün yeniden 

inşası 

Liman plajına erişmek için kullanılan, Kıyıköy 

limanının yakınındaki köprünün yeniden inşası  

Kıyıköy Belediyesi ile birlikte geliştirme 

aşamasındadır.  
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Şekil 4-3 Yerel Yatırım Programı’nın Bir Parçası Olarak Gerçekleştirilen Eğitim ve 

Beceri Kazandırma Faaliyetleri 

 

Yukarıda listelenen projelere ek olarak projede görev alan inşaat yüklenicileri de Kıyıköy’e katkı 

sağlamaktadır.  Yapılan katkılardan bazıları şunlardır:  

 Kıyıköy Belediyesi için kırık çöp konteynerlerinin onarımı  
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 Önceden ulaşımı  zor olan Kıyıköy limanının güneyine giden ana ulaşım yolunun 

iyileştirilmesi 

 Kıyıköy limanındaki aşırı dip tortusu ve kumun temizlenmesi ile  yeni bir demirleme 

iskelesinin kurulmasını da içeren küçük ölçekli iyileştirmeler 

 Kıyıköy’de küçük ölçekli çöp toplama çalışmaları  

2018 yılının sonunda 2019 yılında desteklenecek olası yerel yatırımları belirlemek ve planlamak 

amacıyla Kıyıköy’deki paydaşlar ve şantiye ulaşım güzergâhı boyunca yerleşik topluluklar ile ek 

katılım toplantıları düzenlenmiştir. Paydaşlarla ortak yerel yatırım projeleri belirleme, geliştirme 

ve uygulama süreçlerinin hayata geçirilmesiyle, erişim zorluğu nedeniyle Paydaş Katılım 

Programı’nın hedef kitlesinde yer alamayabilecek bireyler ve gruplarla ilişki kurulması  ve güven 

tesis edilmesi mümkün olabilmiştir. Bunlar arasında kadınlar, gençler, öğrenciler ve Romanlar yer 

almaktadır.  Bu sayede Yerel Yatırım Programı, proje faaliyetleri ile ilgilendiğini kendiliğinden 

ifade edemeyecek gruplarla dahi projeye ilişkin bilgilerin paylaşılabilmesi için bir kanal görevi 

görmüştür.  

4.4.1 Bölge Sakinleriyle İletişimin Sürdürülmesi 

Proje şirketi, bölge sakinleriyle  projenin çeşitli yönlerine ilişkin olarak iletişimi sürdürme 

konusuna büyük  önem vermektedir. Kıyıköy’de yerleşik bulunan Halkla İrtibat Görevlisi, bölge  

sakinleri ve temsilcileriyle şu konularda düzenli olarak görüşmeler yürütmektedir:  

 Proje ve ilerleyişi hakkında bilgi ve güncellemeler  sağlama; 

 Şirketin çevresel ve toplumsal  etkiler ile  bu etkileri azaltma önlemlerine dair görüşmeler 

yürütme; Paydaşlar ile Yerel Yatırım Programı’na ilişkin istişare ve 

 Soruları yanıtlama, sorunlar, endişeler ve şikâyetler hakkında geri bildirim alma.  

Katılım faaliyetleri,  okullar ve beldedeki diğer kuruluşlarla özel amaçlı katılım etkinliklerinin yanı 

sıra bölge sakinleri ve temsilcileriyle yapılan resmi ve gayri resmi toplantılar vasıtasıyla 

sürdürülmektedir.   

Bu kesintisiz diyalog, ilişkilerin korunması, güven ortamının sağlanması ve bölge 

sakinlerininprojeyle ilgili sorunlarda ilk başvuru noktasının Halkla İrtibat Görevlisi olduğu 

konusunda farkındalık kazanması açısından önem taşımaktadır.  Bu diyalog olası sorunların veya 

endişelerin erken tanımlanmasına imkan vererek faaliyetlerin buna uygun şekilde yönetilmesini 

sağlamaktadır.   

4.4.2 Kıyıköy Bilgi Merkezi 

Aralık 2018’de Kıyıköy’de TürkAkım Bilgi Merkezi açılmıştır.  Bölge sakinleri Bilgi Merkezi’ni 

ziyaret edebilir, proje hakkında daha fazla bilgi edinebilir, sorular sorabilir ve yorumlarını veya 

şikâyetlerini iletebilirler. Merkezde projeye ilişkin kitapçıklar, broşürler, posterler, video 

gösterimleri ve interaktif gösterimlerinin de aralarında bulunduğu bir dizi bilgilendirme materyali 

bulunmaktadır. Haftada iki gün öğleden sonraları açık olan merkezde Halka İrtibat Görevlisi ile 

projenin diğer temsilcileri hazır bulunmaktadır. (bkz. Şekil 4-4).  
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Şekil 4-4 Kıyıköy’deki TürkAkım Bilgi Merkezi 

 

Merkezin açılışı için 200’den fazla bölge sakininin iki saatten uzun süre katılım sağladığı bir  açılış 

töreni düzenlenmiştir. Törende katılımcılar proje temsilcileri ile tanışma ve proje hakkında bilgi 

edinme  fırsatı bulmuştur. (bkz. Şekil 4-5).  

Şekil 4-5 TürkAkım Bilgi Merkezi Açılış Etkinliği 
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4.4.3 Etkinlikler ve Faaliyetler 

Proje, kendi temsilcilerini, inşaat yüklenicilerini ve bölge sakinlerini bir araya getiren ve projenin 

Kıyıköy’de iyi bir komşu olma taahhüdünü sürdürdüğünü vurgulayan etkinliklere ve faaliyetlere 

mümkün olduğunca ev sahipliği yapmaya, sponsor olmaya veya katkıda bulunmaya 

çalışmaktadır.  

2018 yılında düzenlenen u tür etkinlikler ve faaliyetler arasında şunlar yer almaktadır: 

 Nisan - Mayıs 2018 tarihinde Kıyıköy’de bölge sakinlerinden oluşan takımların  ve TürkAkım 

Proje takımının yer aldığı yerel bir futbol turnuvasına sponsor olunmuştur (bkz. Şekil 4-7).  

 Ekim 2018’de  Kıyıköy Atatürk Parkı’nda çocukların çektiği fotoğraflardan oluşan bir sergi 

düzenlenmiştir.  Fotoğraflar, proje şirketinin  düzenlediği Çocukların Gözüyle: Kıyıköy atölyesi 

çerçevesinde çekilmiştir.  Katılım gösteren her öğrencinin fotoğraflarının yer aldığı bir 

fotoğraf albümü yayımlanmış  ve bu etkinliğin bir parçası olarak çok sayıda kişiyle 

paylaşılmıştır.  Hemen ardından Aralık 2018’de Kıyıköy’den getirilen öğrencilerle birlikte 

İstanbul’daki Deniz Müzesi’nde de bir sergi organize edilmiştir. (bkz. Şekil 4-6).  

 Kasım 2018’de Kıyıköy Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi’nin, Aralık 2018’de  ise TürkAkım Bilgi 

Merkezinin açılış törenlerini organize edilmiştir. 

 Nisan 2018’de 23 Nisan Çocuk Bayramı’na, Temmuz 2018’de  Kabotaj Bayramı’na, Temmuz 

ve Ağustos 2018’de dini bayramlara ve Ekim 2018’de  Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına 

katkıda bulunulmuştur. Bu katkıların bazıları 23 Nisan Çocuk Bayramı sırasında gösterilerde 

olduğu gibi  Yerel Yatırım Programı’nın bir parçası olarak gerçekleştirilirken, diğerleri bu tür 

etkinliklerde destek amacıyla TürkAkım logolu materyallerin dağıtılmasını içermektedir.  (bkz. 

Şekil 4-8). 

Şekil 4-6 Çocukların Gözünden: Kıyıköy Fotoğraf Sergisi 
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Şekil 4-7 Kıyıköy Futbol Turnuvası 

 

Şekil 4-8 23 Nisan Çocuk Bayramı Etkinliği çerçevesinde düzenlenen faaliyetler 
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Proje şirketi, yerel ve ulusal gazeteciler ve medya temsilcileri ile katılım faaliyetleri yürütmenin 

yanı sıra bölgesel ve yerel yetkililer ile bölge sakinlerinin temsilcilerine yönelik olarak inşaat 

sahasına proje faaliyetleri hakkında ilk elden daha fazla bilgi edinme fırsatı bulabilecekleri 

ziyaretler düzenlemektedir. . 2018 yılındaki saha ziyaretleri çerçevesinde Eylül 2018’de  kara 

tesisi  inşaat sahasına ziyaretler ve Ekim 2018’de  Pioneering Spirit Açık Deniz Boru Hattı 

Döşeme gemisine  bir ziyaret düzenlenmiştir.  Rusya ve Türkiye devlet başkanlarının  ev 

sahipliğinde 19 Kasım 2018 tarihinde Açık Deniz Bölümü  Boru Hattı’nın tamamlanma töreninin 

bir parçası olarak bölgesel ve yerel yetkililer, Kıyıköy sakinlerinin temsilcileri ile çevre 

toplulukları etkinliğe katılmaya davet edilmiş ve katılımları için gerekli düzenlemeler yapılmıştır  

4.5 Medya Katılımı 

Proje kapsamında, gerek projeye ilişkin güncellemeler, gerekse çevre, toplumsal gelişim kültürel 

mirasın korunması için alınan önlemler ve yerel yatırım programı ile ilgili bilgiler de dahil olmak 

üzere proje faaliyetleri ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmak üzere ulusal ve yerel düzeyde 

gazeteciler ve medya kuruluşları ile katılım faaliyetleri yürütülmektedir. Medya kuruluşlarına 

projenin önemli dönüm noktaları hakkında bilgilendirmede bulunmak ve projeyle ilgili 

duyurulardan haberdar etmek üzere gereken zamanlarda basın bültenleri yayınlanmaktadır.  

2018 yılında gerçekleştirilen medya katılım faaliyetleri arasında Rusya’daki proje tesislerine ve 

Pioneering Spirit gemisine gazeteciler için ziyaretler organize edilmesi, , enerji uzmanı yuvarlak 

masa toplantılarına ev sahipliği yapılması ve projenin çevre ve  toplumsal faaliyetleri hakkında 

bir sunum ve soru-cevap oturumlarının yer aldığı bir basın toplantısı düzenlenmesi yer 

almaktadır (bkz. Şekil 4-9).  

Şekil 4-9 Çevre ve Toplumsal  Konulara İlişkin Basın Toplantısı 
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5 2019 İçin Planlanan Katılım Faaliyetleri  

Projenin gelecekteki katılım faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması sürecinde katılım 

programı çerçevesinde bugüne dek elde edilen sonuçlar, projenin öngörülen etkileri ile ilgili 

etkileri azaltma ve yönetme önlemleri göz önüne alınmaktadır.   

Projesüresi boyunca, paydaşlarla ilişkilerin ve iletişimin sürdürülmesi taahhüt edilmektedir. 

İnşaat ve İşletmeye Alım Öncesi Aşaması’nda katılımın odağı gelecek planlarına paydaş arayarak 

ve katılımımlarını sağlamaktan ziyade, mevcut ve yakın zamanda gerçekleştirilmesi planlanan 

faaliyetlerin görüşülmesine ve paydaşlardan devam eden faaliyetler hakkında geri bildirimler 

alınmasına kaymaktadır. Planlanan katılım faaliyetleri, inşaat faaliyetlerinin durumu ve bu proje 

faaliyetlerinin potansiyel etkisi ile orantılı olacaktır.  

Katılım faaliyetleri şunları içermektedir: 

 Çevre raporları da dahil olmak üzere izinler ve ulusal mevzuata uygunluk konularında 

düzenleyici kurulları ile katılım faaliyetlerini sürdürme; 

 Bölge sakinlerinin poje faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesini, kendilerini etkileyen 

kararlarda söz sahibi olabilmelerini ve geri bildirim ve şikâyetleri için bir irtibat yetkilisinin 

bulunmasını sağlamak amacıyla Halkla İrtibat Görevlisi vasıtasıyla yerel halkla ilişkilerin 

sürdürülmesi ve yerel yetkili makamlarla düzenli irtibat;  

 Projenin ilerleyişi, etki azaltma önlemlerinin uygulanması, ÇSYS’ye uygunluk ve genel proje 

performansı hakkında paydaşlara yönelik güncellemelerin sürmesi.  

Proje’nin İnşaat ve İşletmeye Alım Öncesi Aşaması’nın sonuna doğru açıklanması  beklenen 

katılım materyalleri ve yöntemlerinin özeti Tablo 5-1 altında verilmektedir. 

Proje faaliyetlerinin değişen niteliği nedeniyle İşletme ve İşletmeden Çıkarma Aşaması sırasında 

katılımın türü, kapsam açısından İnşaat ve İşletmeye Alma Öncesi Aşaması’ndan daha sınırlı 

olacaktır. Bu proje aşamaları sırasında kullanılacak katılım materyalleri ve yöntemleri, bu 

aşamaların başlamasına yakın tarihlerde belirlenecektir. 

5.1 Türkiye’de Gelecek Katılım Faaliyetlerinin Özeti 

2019’da da Türk yetkililerle ve kamu kurumlarıyla  katılımın ve iletişimin sürdürülmesi 

öngörülmektedir. Proje şirketi, paydaşların her tür soru, yorum veya maruz kalabilecekleri 

sorunlar ile ilgili olarak şirketle iletişime geçebilmesi için erişilebilir olmaya devam edecektir. Aynı 

zamanda proje raporları ve güncellemeler, projenin internet sitesinde yayınlanmaya devam 

edecek ve ilgili paydaşlara uygun şekilde doğrudan bildirimde bulunulacaktır. 

Tablo 5-1 Planlanan Paydaş Katılım Faaliyetlerinin Tahmini Zamanlaması 

Planlanan Katılım Faaliyeti Tahmini Tarih 

2019’da uygulanacak ek Yerel Yatırım projelerini belirlemek ve 

geliştirmek için düzenlenecek toplantılar. 

2019 yılı 1. çeyrek 
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Planlanan Katılım Faaliyeti Tahmini Tarih 

Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Raporunun Yayınlanması 2019 yılı 1. çeyrek 

Hedeflenen paydaşlarla proje güncelleme  toplantıları 2019 yılı 1. çeyrek ve 

sonrasında üç ayda bir. 

Sosyoekonomik algı araştırması 2019 yılı 1. çeyrek ve 2019 

yılı 3. çeyrek 

Sosyoekonomik izleme toplantıları  2019 yılı 1. çeyrek ve 

sonrasında üç ayda bir 

2019 inşaat faaliyetleri sırasında hayvan geçişlerini düzenleyecek 

önlemleri belirlemek amacıyla Kıyıköy’deki hayvan sahipleri ile 

düzenlenecek toplantılar 

2019 yılı 1. çeyrek ve daha 

sonra sürekli olarak 

Kıyıköy’deki Proje Bilgi Fuarı 2019 yılı 2. çeyrek 

Farkındalık Yaratma Etkinlikleri 2019 yılı 2. çeyrek – Sürekli 

İnşaat faaliyetlerini sonuçlandırma faaliyetleri ve İşletme Aşaması 

sırasında beklenen faaliyetler ile ilgili olarak hedeflenen paydaş katılımı 

2019 yılı 3.-4. çeyrek 

Yerel Yatırım Programı Geri Bildirim Değerlendirmesi 2019 yılı 3.-4. çeyrek 

Paydaş Katılım Planı: Güncelleme 2019 yılı 3.-4. çeyrek 

5.1.1 Hayvan Sahipleri ile  Katılım Faaliyetleri 

2019 yılının ilk aylarından itibaren projenin inşaat programı ve faaliyetleri hakkındaki güncel 

bilgileri paylaşmak ve ortaya çıkabilecek potansiyel etkileri ortaklaşa görüşmek amacıyla hayvan 

sahipleri ile bireysel olarak ve gruplar hâlinde toplantılar organize edilecektir. Toplantılar, yıl 

boyunca ortaya çıkabilecek etkileri azaltacak veya asgariye indirecek olası önlemleri belirlemeye 

odaklanacaktır.  

Daha sonra bu önlemleri uygulanması ve etkinliklerinin değerlendirilmesi amacıyla hayvan 

sahipleri ile katılım faaliyetleri düzenlenecektir.  

5.1.2 Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Raporunun 

Yayımlanması 

 Projenin ayrıntılarını, beklenen etkilerini ve bu etkileri ele almak amacıyla hazırlanan etkiazaltma 

önlemlerini açıklayan veteknik olmayan bir Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Raporu 

hazırlanmıştır.  Rapor, 2019 yılının başında yayımlanacak ve projenin internet sitesinde ve Kıyıköy 

Bilgi Merkezi’nde erişime açık olacaktır.  
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5.1.3 Hedeflenen Paydaşlarla Proje Güncelleme Toplantıları 

 Her üç ayda bir projenin ilerleyişi, çevresel ve toplumsal konularla ilgili bilgiler ile planlanan  

faaliyetler ile ilgili bilgileri paylaşmak amacıyla bölge sakinlerinin temsilcileri ve geçim kaynağı  

grupları ile  güncelleme toplantıları düzenlenecektir.  

Bu toplantılar daha sağlam bir temele dayanacak bir diyalog süreci ve bilgi paylaşımı sağlamayı 

amaçlamaktadır Katılımcılar bu toplantılarda proje hakkında geri bildirimlerde bulunma ve proje 

devam ederken gündeme gelebilecek meseleleri ve endişelerini dile getirme olanağı bulacaktır.  

Aynı zamanda 2019 yılının ikinci yarısında paydaşlara inşaat faaliyetlerinin sonuçları ve İşletme 

Aşaması sırasında gerçekleşmesi beklenen faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunmak 

amacıyla toplantılar düzenlenecektir. Bu toplantılar  paydaşları işletme aşaması sırasında 

beklenen her tür etki hakkında bilgilendirmek ve işletme aşaması faaliyetleri ile ilgili soruları 

yanıtlamak için bir araç görevi görecektir.  

5.1.4 Kıyıköy Bilgi Fuarı 

Kasım 2017’de  düzenlenen Bilgi Fuarı etkinliğine benzer şekilde Proje, Kıyıköy’de 2019 bahar / 

yaz mevsiminde kamuya açık  bir bilgilendirme etkinliği düzenleyecektir. Etkinlikte bilgilendirme 

materyalleri dağıtılarak sunumlar yapılacak ve proje temsilcileri soruları cevaplamak üzere hazır 

bulunacaktır.  

 Etkinlik düzenlenmeden önce etkinliğin amacına uygun olduğundan ve paydaşlar tarafından 

önerilen bilgi ve faaliyetleri içerdiğinden emin olmak için uygun paydaşlarla etkinliğin konseptinin 

nasıl olması gerektiğine dair görüşmeler yapılacaktır.  

5.1.5 Sosyoekonomik İzleme 

Sosyo-ekonomik izleme programının bir parçası olarak her üç ayda bir,bölge sakinlerinin 

temsilcileri ve projeden etkilenme olasılığı bulunan paydaşlarla katılım toplantıları düzenlenmeye 

devam edilecektir.  

Buna ek olarakprojenin sağlık, güvenlik, toplumsal ve çevresel performansının çeşitli yönlerine 

dair yaklaşımları belirlemek ve izlemek için Ocak 2019’da yerelalgı araştırması 

gerçekleştirilecektir. Bu araştırma, yıl içinde  tekrarlanacaktır.  

Yukarıdakilere ek olarak proje, ilgili paydaşlarla gerektiğinde irtibata geçecek ve onları hava 

kalitesi, gürültü, su kalitesi gibi özel izleme sonuçları hakkında bilgilendirecektir. Yılda bir kez 

Çevresel ve Sosyal İzleme Raporu hazırlanacak ve 2018 raporunda yer alan bulgular ilgili 

paydaşlarla paylaşılacaktır. 

5.1.6 Yerel Yatırım Programı 

2019 yılının başında 2019 yılında gerçekleştirilecek yeni yerel yatırım girişimlerini görüşmek ve 

üzerinde anlaşmaya varmak amacıyla Güngörmez ve Bahçeköy mahallelerinde  trafikten 

etkilenen bölge sakinlerinin  yanı sıra Kıyıköy’deki paydaşlarla toplantılar organize edilecektir. Bu 

süreçte 2018 yılında belirlenmiş  ancak henüz uygulamaya konmamış  girişimleri ile ilgili katılım 

faaliyetleri de yer alacaktır. 
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Katılım, Yerel Yatırım Programı’nın devamlı bir bileşeni olduğundan geliştirme ve uygulama 

aşamasında yer alan paydaşlara programın ve belirli projelerin ilerleyişi hakkında güncel bilgiler 

sağlanacaktır. Aynı zamanda Yerel Yatırım Programı’na ilişkin olarak program kapsamındaki 

faaliyetler ve bilgilendirme materyalleri yoluyla bölge sakinleri bilgilendirilecektir. 

2018 yılının ikinci yarısında Yerel Yatırım Programı kapsamındaki girişimlerin sonuçlarını 

değerlendirmek amacıyla proje yararlanıcıları  ve ortakları ile diyalog kurularak bir değerlendirme 

yapılacaktır.  

5.1.7 ‘Farkındalık Yaratma’ Etkinlikleri 

Proje, ‘Farkındalık Yaratma’ Bilgilendirme Etkinlikleri aracılığıyla bilgi paylaşımına yönelik fırsatlar 

yaratmaya devam edecektir. Bunun içerisinde proje ile ilgili farkındalığı artırmak ve öğrencilere 

çevrenin koruması, inşaat teknikleri vb. gibi konularda eğitim vermek amacıyla bölgedeki 

okullarda yapılacak sunumlar veya inşaat sahası ziyaretleri yer alabilir.  
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6 Roller ve Sorumluluklar  

Paydaş Katılım Ekibi, yerel ve bölgesel düzeyde paydaşlarla iletişim ve katılım faaliyetleri için 

görevlendirilmiş irtibat yetkilileridir.  

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı - Açık Deniz Bölümü için Paydaş Katılımı ve Kurumsal Sosyal 

Sorumluluk Yetkilisi, Rusya ve Türkiye’deki paydaş katılımı faaliyetlerinden sorumlu olup paydaş 

katılımı programını yönetme yetkisine sahiptir. Paydaş Katılımı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

Yetkilisi ile birlikte bir de Paydaş Katılım Yetkilisi çalışmaktadır. Paydaş Katılım Yetkilisi, Türkiye’ye 

özel katılım faaliyetlerinin planlanmasından ve uygulamaya konmasından sorumludur. Bu görevin 

bir ayağı da paydaş katılım faaliyetlerinin kayıt altına alınmasını sağlamak ve Şikâyet 

Prosedürü’nün uygulanmasını denetlemektir. 

Halkla İrtibat Görevlisi bölge sakinleri ve diğer proje paydaşlarıyla doğrudan iletişim kurulmasını 

sağlamak üzere Paydaş Katılım Yetkilisi ile birlikte çalışmaya devam edecektir. Bölge sakinleri ve 

diğer ilgili veya etkilenmesi olası paydaşlar, bölge sakinlerinin soruları ve şikayetleri konusunda 

ilk irtibat noktası olan Halkla İrtibat Görevlisi’ne erişebilir. Halkla İrtibat Görevlisi ayrıca proje 

sebebiyle ortaya çıkabilecek sorunların veya şikayetlerin belirlenmesinde ve çözümünde yardımcı 

olacaktır.  

Projeye paydaş katılımı danışmanlığı veren StratejiCo, projenin Türkiye’deki Paydaş Katılım 

faaliyetlerinine destek sağlamaktadır. StratejiCo., paydaş katılımı ve sosyal yönetim faaliyetleri 

üzerine danışmanlık ve stratejik rehberlik hizmeti sağlamaktadır.  

ÇINAR Mühendislik Müşavirlik A.Ş., projenin Çevresel ve Sosyal İzleme yüklenicisidir ve sosyal 

konuların yönetilmesinde projenin performansının değerlendirilmesi de dahil olmak üzere 

projenin sosyoekonomik izleme programını yürütmektedir.  

İnşaat Yüklenicileri bünyesinde de, inşaat faaliyetleri ile çakışan sorunlar ortaya çıkması 

durumunda projenin dış paydaş katılım programına destek sağlayacak Kurumsal Sosyal 

Sorumluluk ve Paydaş Katılım uzmanları görev yapmaktadır. Bölge Sakinleri’nin endişelerinin 

yönetimi ve çözümü için uygulanan Şikâyet Prosedürü, Halkla İrtibat Görevlisi Yüklenici arasında 

koordineli olarak yönetilmektedir. Paydaş katılım programı projenin İnşaat Birimi’nin sorumluluğu 

altındadır. Paydaş Katılım Ekibi, katılım programının geliştirilmesi ve uygulamaya konması için 

projenin İletişim Birimi ile yakın eşgüdüm içerisinde  çalışmaktadır. Program, destekleyici araçlar 

ve süreçler eşliğinde,  resmi prosedürler ve yönetim uygulamaları (örneğin, toplantı planları ve 

toplantı öncesi bilgilendirmeleri, standart Soru ve Cevap kaynakları), eğitimler (örneğin, medya 

eğitimi, saha personeline yönelik paydaş katılımı eğitimi) ve belgeler (örneğin toplantı notları, 

paydaş katılım veritabanı) aracılığıyla şirket içinde iletilmektedir.  
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7 TürkAkım Proje Şirketi ile İletişim 

7.1 Geri Bildirim Süreci 

Projeşirketi olarak performansımızı değerlendirebilmemiz ve gelişime açık alanları 

belirleyebilmemiz için proje paydaşlarının geri bildirimine büyük önem veriyoruz. Söz konusueri 

bildirim, soru, yorum, bilgi talebi, öneri, endişe veya şikâyetler şeklinde olabileceği gibi, yüz 

yüze, telefonla, e-postayla, faks veya postayla yazılı olarak iletilebilir. Proje tüm geri bildirimleri 

profesyonel olarak ve saygıyla ele almaktadır. Bu geri bildirimlere verdiğimiz yanıtlar açık ve 

şeffaf bir şekilde iletilmektedir.Paydaşlardan gelen geri bildirimin etkin bir şekilde yönetilmesi, 

yanıtlanması ve süreçlerin iyileştirilmesinde kullanılabilmesi için alınan tüm geri bildirimler tutarlı 

bir Geri Bildirim Sürecine tabi tutulmaktadır. Geri Bildirim Süreci’nin bir parçası olarak şu 

faaliyetleri yürütülmektedir: 

 Tüm geri bildirimler belgelenir; 

 Şirket içerisinde ilgili kişilere iletilir; 

 Yönetim ve izleme programları dahil olmak üzere projenin  devam etmekte olan planlama ve 

uygulama faaliyetleri çerçevesinde değerlendirilir  

 Uygun şekilde yanıtlanır. 

Paydaş geri bildirimi ayrıca medya ve sosyal medya gibi harici kanallardan da alınmaktadır.  Bu 

tip geri bildirimlerin belirlenmesi durumunda projenin mevcut sorun ve algıdan haberdar 

olduğundan (ve proaktif bir şekilde konuyu ele aldığından) emin olmak için konu Geri Bildirim 

Süreci üzerinden de izlenebilir.  

Bazı geri bildirimler olumluyken, bazı kişilerin de proje faaliyetleri hakkında şikâyetleri olabilir. 

Proje, şikâyetleri  diğer geri bildirimlerle aynı şekilde ele almaya  ve saygı göstermeye azami 

özen göstermektedir. Proje, şikâyetleri ve endişeleri ele almak üzere tüm taraflarla birlikte 

çalışacaktır. Bu süreç, şirketin Şikâyet Prosedürü aracılığıyla yönetilmektedir.. 

Paydaşlar, diledikleri zaman mektup, telefon, faks veya e-posta yoluyla proje yetkilileri ile irtibata 

geçebilir. Gerekli iletişim bilgileri projenin internet sitesinde,  (raporlar, kitapçıklar, mektuplar, e-

postalar gibi) tüm harici yayınlarda ve iletişim materyallerinde mevcuttur. Bu yayınlar ve iletişim 

materyalleri, herhangi bir yorumları ya da soruları olması durumunda paydaşları şirketle 

doğrudan iletişime geçmeye teşvik etmektedir.  

Proje şirketi ile iletişim İngilizce, Rusça veya Türkçe  olarak gerçekleştirilebilmekte ve talep 

gelmesi halinde proje temsilcileriyle toplantılar düzenlenebilmektedir. 

 

İletişim için şu adresler kullanılabilir: 

 

 TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı - Açık Deniz Bölümü - Şube Müdürlüğü 

South Stream Transport B.V. Türkiye Şubesi 

Eski Büyükdere Cad. No. 26 (Windowist Tower) 

34467 Maslak, Sarıyer, İstanbul, Türkiye 

Telefon: +90 212 9008320 
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 TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı - Açık Deniz Bölümü  - Şirket Merkezi 

South Stream Transport B.V., İzinler Birimi 

Parnassusweg 809, 

1082 LZ Amsterdam, Hollanda 

Telefon: +31 (0)20 262 45 00 

Faks: +31 (0)20 524 12 37 

 TürkAkım Bilgi Merkezi 

Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Cad. No. 5A-5B  

Kıyıköy 39400 Vize, Kırklareli 

Telefon: +90 212 900 8325 / +90 549 460 9928 

E-posta: emre.kapusuz@turkstream.info 

 

Görüşlerinizi şu yollardan da paylaşabilirsiniz: 

 

E-posta adresi: feedback@turkstream.info  

internet sitesi üzerinden: http://turkstream.info/about/feedback  

7.1.1 Genel Bakış 

Herhangi bir tarafın proje ya da South Stream Transport’un faaliyetleri hakkındaki olası 

birsorununu bildirmesine şikâyet adını veriyoruz. Şikâyet, istenmeyen bir olay, çevre üzerindeki 

etkiler veya projede çalışan kişilerin davranışlarıyla ilgili olabilir. 

Uluslararası iyi sektör uygulamalarıyla paralel olarak, proje faaliyetleriyle ilişkilendirilen tüm 

şikâyetlerin iyi niyetle, şeffaf ve tarafsız bir süreçle ele alınmasını sağlamak için  bir Şikâyet 

Prosedürü oluşturulmuştur.  

Şikâyet Prosedürünün Başlıca Hedefleri:  

 Sorun ve endişeleri erken aşamada saptanmasını ve hızlı ve proaktif olarak ele alınmasını 

sağlamak;  

 Projenin her alanda performansını sürekli iyileştirmek ve 

 Projenin anlamlı paydaş katılımına olan inancını, yerel görüş ve endişelere saygılı yaklaşımını 

ortaya koymaktır. 

Şikâyet Prosedürü, projenin tasarım, inşaat, operasyon ve nihayetinde işletimden çıkarılması 

sırasında, daha geniş kapsamlı olan Geri Bildirim Süreci ve diğer paydaş katılım faaliyetlerinin 

kritik önemdeki bir bileşeni olarak yüklenicilerle ortak yürütülen çalışmalarda kullanılacaktır. 

7.1.2 Şikâyet Prosedürü Süreci 

Şikâyetlerin tanımlanması, araştırılması ve çözüme kavuşturulması sürecine yönelik özet aşağıda 

Tablo 7-1’de yer almaktadır.  Şikâyet Prosedürü,  projenin internet sitesinde teknik olmayan bir 

formatta yayımlanacak ve paydaşlar uygun şekilde bilgilendirilecektir.  

mailto:feedback@turkstream.info
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Tablo 7-1 Şikâyet Prosedürü Süreci 

Aşama Tanımlar 

1. Aşama: Geri 

bildirim alınır  

 

 Yorumlar ve sorular standart Geri Bildirim Süreci’nin bir parçası olarak 

alınır ve analiz edilir. Her türlü iletişim, geri bildirimin belgelenmesi, 

uygulamaya konması ve gerektiği şekilde yanıtlanması için Geri 

Bildirim Süreci’ne tabidir.  

 Bazı durumlarda, bu süreçte bir şikâyet saptanabilir. Bu durumda 

şikâyet prosedürünün  2. aşaması başlatılır. 

2. Aşama: Şikâyet 

kayda girilir 

 Bir şikâyet saptandığında resmi olarak kayda geçirilir ve özgün bir 

tanımlama numarası verilir.  

 Şikâyet, türü ve önem derecesi temel alınarak sınıflandırılır.  

 Şikâyette bulunan kişi veya kişilere yedi (7) iş günü içerisinde, geri 

bildirimlerinin alındığını gösteren ve şikâyet sistemindeki müteakip 

adımları, bu adımların atılması için tahmini süreleri ve iletişim 

kurulacak kişiyi açıklayan bir yanıt gönderilir.  

3. Aşama: 

Araştırma ve 

çözüm 

 Proje, şikâyetleri ve bunlarla ilgili koşulları araştırır. Bu araştırmalar 

zamanlıca  gerçekleştirilir. Araştırmalar fotoğraf ve diğer kanıtları, şahit 

ifadelerini, etkilenen paydaşlarla ve diğer taraflarla yapılan 

görüşmeleri, saha kayıtlarının gözden geçirilmesini ve diğer bilgi 

toplama faaliyetlerini içerebilir. 

 Bu araştırmaların sonuçları gözden geçirilir ve bir çözüm önerilir. 

Çözüm belirlenirken ilgili kişi(ler) ile istişarede bulunulabilir. Önerilen 

çözüm daha sonra resmi olarak tüm taraflara bildirilir. 

4. Aşama: Çözüm 

kabul görür (veya 

görmez) 

 Çözüm ilgili tüm taraflardan kabul görürse uygulamaya konup şikâyet 

kapatılır.  

 Çözüm reddedilirse, yeniden değerlendirilip yeniden bir çözüm 

önerilebilir.  

 Etkilenen taraf(lar), üzerinde uzlaşılan bir çözüm bulunamadığı 

durumlar da dahil olmak üzere, her aşamada harici çözüm yollarını 

(örneğin hukuki yollar aracılığıyla) izlemeyi seçebilir. Ancak proje, 

Şikâyet Prosedürü aracılığıyla uygun olan her durumda adil bir şekilde 

ve işbirliğiyle şikâyetleri çözüme kavuşturma konusunda kararlıdır.  

5. Aşama: İzleme 

ve Değerlendirme 

 Kabul edilen çözüm uygulamaya konduktan sonra izlenip etkinliği 

değerlendirilir. Tüm taraflar ilgili çözümün uygulamaya konduğu 

yönünde bilgilendirilir ve şikâyet süreci ve uygulanması hakkında 

kendilerine geri bildirimde bulunma şansı verilir. 
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Şekil 7-1 Şikâyet Prosedürü Akış Şeması 

 

 

7.1.3 Telafi Mekanizması ve Geçim Kaynaklarının Eski Haline Getirilmesi 

Bazı durumlarda, önemli bir olumsuz etkiyi önleyerek veya asgariye indirerek yeterince 

hafifletmek mümkün olmadığında, telafi mekanizmasının kullanılması uygun olabilir.  

Telafi mekanizması ayrıca, geçim kaynakları üzerinde etkilerin oluşması olasılığına karşılık, geçim 

kaynaklarının eski haline getirilmesine yönelik önlemleri de içermektedir. Proje, telafi ve geçim 
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kaynaklarının iyileştirilmesi sürecinde kılavuz niteliği taşıyan bir Telafi Mekanizması ve Geçim 

Kaynaklarının Eski Haline Getirilmesi çerçevesi geliştirmiştir.  

Telafi Çerçevesi, telafi taleplerinin değerlendirilmesi ve ilgili tedbirlerin uygulanmasına ilişkin 

süreç ve gereklilikleri belirlemektedir. Telafi tedbirleri finansal ve ayni katkıları içerebilir.  

Çerçeve, aynı zamanda geçim kaynaklarını eğer yapılabiliyorsa iyileştirmeye yönelik önlemlere 

duyulan ihtiyacı tespit etmek için yürütülecek süreci tanımlamaktadır. 

Telafi Mekanizması ve Geçim Kaynaklarının  Eski Haline Getirilmesi Çerçevesi, Şikâyet Prosedürü 

ile yakından bağlantılı olacaktır. Sistemin uygulanması sürecinin bir parçası olarak uygun telafi ve 

iyileştirme önlemlerini tespit etmek için etkiye maruz kalan paydaşlarla birlikte çalışılacaktır. 
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8 İzleme ve Raporlama 

8.1 İzleme 

Görüşme ve bilgilendirme çalışmalarının etkin olmasını ve süreç boyunca paydaşlarla 

görüşmelerin anlamlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak için paydaş katılımının izlenmesi önem 

taşımaktadır. Paydaş katılımı izleme faaliyetleri, Proje'nin Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 

(ÇSYP) aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. İzleme faaliyeti şunları içermektedir: 

 Paydaş Katılım Planı’nın uygulanmasının denetlenmesi; 

 Resmi makamlar ve sivil toplum paydaşlarıyla yürütülen görüşme faaliyetlerinin izlenmesi; 

 Katılım faaliyetlerinden alınan geri bildirimlerin izlenmesi sonucu etkilerin ve beklentilerin 

yönetilmesinde katılım sürecinin etkinliğinin izlenmesi ve 

 Alınan tüm şikâyetlerin ve çözümlerin izlenmesi. 

8.2 Paydaş Katılım Faaliyetlerinin İzlenmesi 

Gösterilen performans, düzenli olarak Paydaş Katılım Planı’na göre gözden geçirilecektir. Paydaş  

katılımının izleme sonuçları, katılım faaliyetleri etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılacaktır. 

İzleme sürecine ilişkin göstergeler şunları içermektedir: 

 Dağıtılan materyaller: türleri, sıklığı ve yeri; 

 Şikâyet sayısı, türü ve sunulan çözümün yapısı ve zamanlaması;  

 Paydaşlara yönelik taahhütlerin kayıt altına alınması ve takibi;  

 Basın raporları ve paydaş geri bildirimleri temel alındığında Türkiye’de yaygın yaklaşım ve 

algı.  

 Aşağıdaki kategorilere ayrılmış paydaşlarla yüz yüze gerçekleştirilen katılım etkinliklerinin 

sayısı: 

o Arazi sahipleri; 

o Arazi kullanıcıları; 

o Bölge sakinlerinin temsilcileri; 

o Bölge  sakinleri (Bahçeköy ve Güngörmez toplulukları dahil); 

o Yerel işletmeler ve iş dernekleri; 

o Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar); 

o Denizden faydalananlar; 

o Akademik kuruluşlar ve araştırma kuruluşları;  

o Kamu hizmetleri ve altyapı hizmetleri sağlayıcıları;  

o Ulusal, bölgesel ve yerel yetkililer; 

o Diğer üçüncü taraflar. 
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 İnşaat faaliyetleri ve projenin  ilerleyişi hakkındaki iletişim malzemeleri / materyaller (ör., 

gazete duyuruları, internet  sitesi yayınları, bilgilendirme materyalleri, duyuru panosu, 

bireysel postalar / bildirimler) aracılığıyla gerçekleştirilen kamuoyu güncellemelerinin sayısı 

 Yaşa ve cinsiyete göre sınıflandırılmış şekilde her bir etkinlikte bulunan katılımcı sayısı da 

belirlenecek şekilde kamuya açık çeşitli etkinliklerin (bölge sakinleriyle toplantılar, farkındalık 

yaratma etkinlikleri ve kamuya açık sunumlar, ev ziyaretleri vs.) sayısı. 

 Proje ilerleyişi (örneğin, ön bilgilendirme, inşaat güncellemeleri, vs.) hakkında paydaşların 

bilgilendirildikleri (resmi / gayri resmi) toplantı sayısı. 

8.3 Proje Raporlama 

8.3.1 Şirket içi Raporlama 

Üç aylık raporlar, ilgili döneme ilişkin tüm faaliyetleri özetlemekte; ortaya çıkan sorunlar, bu 

sorunların nasıl ele alındıkları, verilen cevapların zaman çizelgesi, şikâyetlerin ele alınması 

çerçevesinde yürürlüğe konan düzeltici ve etki azaltıcı önlemler ve anahtar performans 

göstergeleri şeklinde trend analizleri sağlamaktadır. Bunlar arasında: 

 Paydaş kategorisine göre toplam katılım gösteren paydaş sayısı; 

 Konu başlığına ve verilen cevaplara göre alınan yorum ve soru sayısı; 

 Ortaya çıkan sorunlar ve proje lehine ya da aleyhine destek seviyeleri; 

 Kaydedilen şikâyet sayısı ve 

 Şikâyetlerin çözüme kavuşturulma süresi yer alır. 

8.3.2 Harici Raporlama 

Paydaş Katılımı Programı, düzenli olarak ve tamamlanmış katılım faaliyetlerini yansıtmak ve 

gelecekteki katılım planlarını gözden geçirmek ve onaylamak üzere gerektiği şekilde gözden 

geçirilecektir. 

İnşaat ve İşletmeye Alma Öncesi Aşamasında projenin internet sitesi aracılığıyla ve Türkiye ile  

Rusya’da bölge sakinlerine yönelik olarak  projenin ilerleyişi, etki azaltma önlemlerinin 

uygulanması, Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi’ne (ÇSYS) uygunluk ve genel performans 

hakkında düzenli olarak raporlama yapılacaktır.   

İşletme aşamasında, 50 yıllık bir işletim ömrü süresince ne tip olaylar yaşanabileceğini  tahmin 

etmek zor olsa da proje, gerektiğinde güncellemede bulunmaya devam edecektir. Proje, 

paydaşlara planlanmayan bir etkinlik veya olay ya da şirket yapısında paydaş iletişimine ilişkin bir 

değişikliğin bilgilendirmesini yapacaktır. 

8.4 Paydaş Görüşme Veritabanı 

Proje, tüm proje paydaşlarıyla yürütülen iletişimin belgelendirerek paydaş katılım sürecini resmi 

hale getiren bir Paydaş Görüşme Veritabanı (PMV) geliştirmiştir.  Bu veritabanı, katılım 

faaliyetlerinin ve yürütülen iletişimin izlenmesini sağlamak için düzenli olarak güncellenmektedir. 
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PMV, proje ile yüklenicileri ve alt yüklenicileri tarafından yürütülen paydaş katılım faaliyetleri 

hakkındaki bilgileri koordine etmek üzere kullanılan değerli bir araçtır.  

PMV tüm paydaş iletişimi ve görüşmelerine yönelik bilgileri depolamak, almak ve analiz etmek 

için kullanılmaktadır. Toplantı verilerinin (ör. toplantı notları) girilmesine ve yürütülen iletişimin 

(ör. mektuplar, bildirimler, e-postalar, yüz yüze ya da telefonla yapılan görüşmeler) kayıt altına 

alınmasına olanak tanımaktadır. Bu belgeler, projenin dahili veri yönetim sistemine 

kaydedilmektedir. 

Toplantılar sonucunda  kararlaştırılan eylemler ve diğer katılımlar da her bir eylem için sorumlu 

bir kişinin atanmasıyla kaydedilip izlenmektedir.   



 



 



 

 

 

 

İletişim Bilgileri 

TürkAkım Projesi 

South Stream Transport İstanbul Merkez Subesi 

Windowist Tower Eski Büyükdere Cad. No. 26 

Maslak 34467 Sarıyer Istanbul Türkiye 

trbranch@turkstream.info 

+90 212 900 83 21 

Basınla İlişkiler 

feedback@turkstream.info 

+90 212 900 83 22 

www.turkstream.info 
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