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1.0 GİRİŞ 

Bu Paydaş Katılım Planı (“PKP”) dokümanı, Osres Elektrik Üretim A.Ş. (Osres) tarafından temsil edilen 

Kızılcaterzi Rüzgar Enerji Santrali Projesi (“Proje”) için Golder Associates Ltd. Turkey (“Golder”) 

tarafından hazırlanmıştır. Osres PKP'nin uygulanmasından sorumlu olacaktır ve danışmanlarının 

desteğiyle dokümanın hazırlanmasında yer almıştır. 

4 türbinden oluşan ve toplam kapasitesi 12 MW olan Proje, Tekirdağ ilinin Şarköy ilçesinde 

bulunmaktadır. Projenin geçmişindeki farklı tasarım revizyonları aşağıda kronolojik sıra ile izah edilmiştir: 

 

◾ Osres ulusal Çevresel Etki Değerlendirme sürecine 2010 yılında başlamıştır. Bu dönemde proje 

tasarımında toplam 27 MW kapasiteye sahip 9 türbin öngörülmekte idi. Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Yönetmeliği uyarınca Proje Tanıtım Dosyası ("PTD") dosyası hazırlanmış ve ÇED Gerekli Değildir kararı 

11.01.2010 tarihinde alınmıştır. 

 

◾ 2012 yılında Proje tasarımı revize edilerek 9 türbinin toplam kapasitesi 12 MW'ye düşürülmüştür. Bu 

değişikliği yansıtmak üzere Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmış ve 06.03.2012 tarihinde yeniden ÇED 

Gerekli Değildir kararı alınmıştır. 
 

◾ Projenin verimliliğini artırmak amacıyla 9 türbinin konumu revize edilmiş ve Projenin kapasitesi 14 MW'ye 

yükseltilmiştir. Şalt sahasında değişiklik yapılmadığı ve Projenin teklif edilen kapasitesi Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Yönetmeliğinde öngörülen sınırın altında olduğu için, ÇED Yönetmeliğinin hükümlerini 

uygulamanın gerekmediğine yönelik karar 11.09.2012 tarihinde alınmıştır. 

 

◾ Ardından, 9 türbinin konumu yeniden değiştirilmiş, yeniden Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmış ve 

28.10.2014 tarihinde yeniden ÇED Gerekli Değildir kararı alınmıştır. 
 

◾ Son olarak, Proje tasarımı 4 türbin ve toplam 13.6 MWm/12 MWe kapasite olarak değiştirilmiştir. Projenin 

kapasitesi artırılmadığı ve lisans alanı değişmediği için önceden alınan bütün izinler hala geçerlidir. Osres 

ÇED Gerekli Değildir kararının hala geçerli olup olmadığı konusunda Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğüne başvuruda bulunmuş ve kararın geçerli olduğuna dair 17.02.2017 tarihli ve E.1349 sayılı 

bir resmi yazı alınmıştır. 

 

1.1 PKP'nin Hedefleri 

PKP'nin genel amacı, Osres'in Proje süresince paydaş katılımını nasıl sağlamayı planladığını 

açıklamaktır. Paydaş katılımı bu gibi projeler için kilit bir faaliyettir; çünkü paydaşlarla açık bir iletişim 

kanalı kurulmasını, paydaşların projenin önemli etkilerini anlamalarını, Finansörün yerel beklentileri 

dikkate alarak bunları proje tasarımına katmasını ve bu sayede sağlıklı ve kapsamlı bir proje 

gerçekleştirilmesini sağlar. PKP'de görüş almaya yönelik bir plan sunulmaktadır; bu plan aşağıda 

amaçlar çerçevesinde tasarlanmıştır: 

◾ Proje ve projeden etkilenen kişiler (PEK) ve diğer paydaşlar üzerindeki potansiyel etkileri hakkında 
zamanında bilgi sağlamak; 

 

◾ Bu gruplara kendi durumlarına en uygun biçimde görüş ve kaygılarını dillendirme imkanı sağlamak; 
 

◾ Bu gruplara/yerleşimlere teklif edilen önlemler konusunda geribildirimde bulunmak ve bu önlemleri 
kendileriyle görüşmek. 

PKP'nin amaçları aşağıdaki gibidir: 
 

◾ Paydaşlara geribildirimde bulunmak ve bilgi aktarmak için yeterli mekanizmaların mevcut olmasını 
sağlamak adına kilit paydaşları ve çalışmaları belirlemek; 
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◾ Projenin planlama aşamasından başlayıp işletme ve işletmeye kapatma aşamaları süresince 
devam etmek kaydıyla yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde görüş alma planı sağlamak; 

 

◾ Kilit paydaşlarca dile getirilen konuların Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesinde (ÇSED) ve 
ayrıca projenin karar alma ve tasarım aşamalarında ele alınmasını sağlamak; 

◾ Bütün paydaşlar için bir şikayet mekanizması planı sunmak. 

PKP, Projenin geliştirilmesi esnasında revize edilecek yaşayan bir dokümanıdır. PKP'nin bu versiyonu 

bir planlama ve yönetim dokümanıdır ve dokümanda ÇSED sürecinde ve Projenin bütün (inşaat, işletme 

ve işletmeye kapatma) aşamalarında hangi paydaş katılımı faaliyetlerinin yürütüleceği açıklanmaktadır. 

PKP planlanan toplantıları ve diğer paydaş katılımı faaliyetlerini içerecek şekilde sonradan revize 

edilecektir. Cari etkilerin ölçülmesini ve kestirimlerinin yapılmasını amaçlayan etki değerlendirmesi 

kapsamında yürütülen paydaş katılımı ile projenin algılanan etkileri belirlenmeye çalışılmaktadır. 

Bu PKP'de yer verilen paydaşların görüşünün alınmasına ilişkin planda aşağıdaki kilit unsurlar bulunmaktadır: 
 

◾ BİLGİLENDİRME: Projenin, projenin tahmin edilen etkileri ve yararları ile ÇSED süreci hakkında 
paydaşlara doğru, zamanında ve kültürel açıdan uygun bilgi verilmesi; 

 

◾ KATILIM SAĞLAMA: paydaşların Proje ile ilgili görüş ve kaygılarını dile getirmeleri için imkanlar 
hazırlanması ve Proje ve etki yönetimi konularında daha geniş paydaş desteği arayışına girilmesi; 

◾ ANLAMA: Proje ekibinin paydaşların kaygılarını ve önceliklerini anlamalarının sağlanması; 

◾ GÖZDEN GEÇİRME: bu kaygı ve önceliklerin Kızılcaterzi Rüzgar Enerji Santrali Projesinin 
tasarım, inşaat ve işletme aşamalarına dahil edilmesi; 

 

◾ BİLGİLENDİRME: proje ilerledikçe paydaşlara geribildirimde bulunularak görüş alma sürecinin 
devam ettirilmesi. 

Katılım sürecinin ana yapısal işlevlerinin işbirliği, ortaklık ve öğrenme olması kritik öneme sahiptir. 

Paydaşların geribildirimleri çok değerli bir bilgi kaynağıdır ve temel iş ve strateji sürecine entegre 

edilecektir. 

Bütün paydaşlar Proje faaliyetlerini gözden geçirmeye ve bu konuda geribildirimde bulunmaya davet 

edilmektedir. Bu geribildirimler PKP'nin gelecekteki revizyonlarında dikkate alınacaktır. 

1.2 Projenin Kısa Tanımı 

Kızılcaterzi Rüzgar Enerji Santrali, toplam 13.6 MWm/12 MWe kapasiteye sahip 4 rüzgar türbininden 

oluşmaktadır. Türbin modeli GE 3.4-130 olup rüzgar yönünde bakan üç kanatlı, yatay eksenli rüzgar 

türbinidir; rotor çapı 130 metredir. Göbek yüksekliği 110 m ve maksimum hızı 82.4 m/sn'dir. 

Proje kapsamında 5 erişim yolu (türbinlere ve şalt sahasına erişim için), bir şalt sahası (enerji hattının 

başlangıç noktası için kurulacak kapalı bir alandır) ve bir idari bina bulunacaktır. Enerji İletim Hattının 

(EİH) rotası ve idari binanın konumları henüz karara bağlanmamıştır. 

Proje alanına en yakın ilçe olan Şarköy Proje alanına 6.6 km uzaklıktadır. Türbinlere en yakın köy ise T1 

türbininin 2.2 km yakınındaki Sofuköy'dür. Ayrıca, T2 türbininin 800 m yakınında Ch Kalpak Vineyards 

adlı özel bir kuruluş bulunmaktadır. 

 
Proje alanı, Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzasının G18 paftasında konumlanacak olup 1/100,000 ölçekli 

revize Çevre Planı 09.05.2013 tarihinde onaylanmıştır. Proje alanı orman arazisi üzerinde ve ayrıca 

Şarköy Göleti Uzun Mesafeli Koruma Alanı ile Çokal Baraj Orta Mesafeli Koruma Alanı içerisinde 

bulunmaktadır. 

 
İnşaat süresi 6 ay, işletme süresi ise 49 yıldır. 
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1.3 Terimler 

PKP'de aşağıdaki tanımlar kullanılmaktadır. Paydaş katılımı genel çevresel ve sosyal değerlendirmeye 

entegre edilecektir ve dış ilişkileri ilgilendirdiği için ÇSED, çevresel ve sosyal yönetim ve sosyal yatırımla 

ilgili diğer terimlerin dikkate alınmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, kullanılan ortak terminoloji 

aşağıdaki gibidir: 

Çevresel ve Sosyal Temel Durum Çalışması: Projeden etkilenebilecek alanlardaki mevcut çevresel 

ve sosyoekonomik koşulların anlaşılmasına yönelik ÇSED süreçlerinin bir bileşenidir. Temel durum 

çalışmaları projenin ÇSED'de yer alacak potansiyel olumlu ve olumsuz etkilerinin analizine temel teşkil 

eder ve Çevresel ve Sosyal Yönetim Planının ("ÇSYP") uygulanması süresince etki izlemesi ve 

ölçülmesi amacıyla mümkün mertebe bilgi sağlar (bkz. aşağı). 

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP): ÇSED'in bir bileşeni olan ÇSYP'de projenin olumsuz 

etkilerini önlemek veya minimize etmek ve yararlı etkilerini optimal hale getirmek için bir veya bir dizi 

eylem planı yer alır. ÇSYP ayrıca çevresel ve sosyal performansla ilgili yönetim, izleme ve raporlama 

bilgileri içerir. 

Projeden Etkilenen Kişiler (PEK): Projeden ve projenin kümülatif etkilerinden doğrudan veya dolaylı 

etkilenebilecek bireyler, işçiler, gruplar veya yerel topluluklardır. Doğrudan ve olumsuz etkilenecek PEK 

üzerinde özellikle durulmalıdır. 

Kapsam Belirleme: Temel durum çalışmasında ve ÇSED sırasında çalışılacak konuların içeriğini ve 

düzeyini belirleme sürecidir. Kapsam belirleme süreci civardaki toplulukların ne kadar yakında 

olduklarına, yasal gerekliliklere, yetkili mercilerin kapasitesine ve projenin spesifik özelliklerine göre 

değişiklik gösterir. Kapsam belirleme çalışması zaman zaman "hazırlık ÇSED" olarak adlandırılsa da 

tam bir ÇSED düzeyinde ve detayında değildir. 

Paydaş: Paydaşlar bir projeden doğrudan veya dolaylı etkilenen ve ayrıca projeden çıkarı bulunabilecek 

ve/veya projenin sonucunu olumlu veya olumsuz etkileyebilecek kişi veya gruplardır (IFC, 2012). 

Paydaş Katılımı: Paydaş katılımı süreklilik arz eden bir süreçtir ve farklı düzeylerde şu unsurları 

içerebilir: paydaş analizi ve planlaması, aydınlatma ve bilgilendirme, görüş alma ve katılım, şikayet 

mekanizması ve Etkilenen Topluluklara sürekli raporlama. Paydaş katılımının niteliği, sıklığı ve düzeyi 

önemli farklılıklar gösterebilir ve projenin potansiyel riskleri ve etkileriyle projenin gelişim aşamasıyla 

orantılı olacaktır.” (IFC, 2012). 

Paydaş Katılım Planı (PKP): Halkın Görüşünü Alma ve Aydınlatma Planı (HGAP) olarak da 

adlandırılan PKP, kamuoyunun aydınlatılmasına ilişkin uluslararası standartlara uyumu doğrulamak için 

gerekli kilit bir bileşendir. 

2.0 MEVZUAT VE ULUSLARARASI STANDARTLAR 

Osres Projeyi kısmen finans kuruluşlarından kredilerle finanse etmeyi amaçlamakta olup ulusal ve 

uluslararası standartlara ve iyi uygulamalara uygun bir ÇSED yürütme taahhüdünde bulunmuştur. 

Projenin Paydaş Katılımı Sürecinde: 

◾ Ulusal mevzuata, 

◾ Başta IFC ve EBRD olmak üzere uluslararası finans kurumlarının rehberlerine,  

◾ Avrupa Komisyonunun Gerekliliklerine uyulacaktır. 

Temel gereklilikler ilerleyen bölümlerde açıklanmaktadır. 

2.1 Ulusal Mevzuat 

Projenin paydaş katılımı ve görüş alma bileşenine ilişkin mevzuat aşağıda izah edilmektedir. 
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2.1.1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası” Projenin paydaş katılımı bileşeniyle ilgili ana dokümandır. Anayasanın 

katılımla ilgili maddeleri aşağıdaki gibidir: 

VII. Düşünce ve kanaat hürriyeti 

MADDE 25. Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, 

düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve 

suçlanamaz. 

VIII. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti 

MADDE 26. Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu 

olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber 

veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. 

VIII. Sağlık, çevre ve konut 

A. Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması 

MADDE 56. Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. 

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların 

ödevidir 

XI. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması 

MADDE 63. Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla 

destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. 

VII. Dilekçe hakkı 

MADDE 74. Vatandaşlar  ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar 

kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. 

2.1.2 Medeni Kanun 

Taşınmazlarla ilgili haklar ve sınırlamalar 4721 sayılı Medeni Kanunun (08.12.2001 tarihli ve 24607 sayılı 

RG) ilgili bölümünde yer almaktadır. Projenin bütün aşamalarında Türk medeni Kanunun hükümlerine 

ve gerekliliklerine uyulacaktır. 

2.1.3 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 

4982  sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda (24.10.2003 tarihli ve 25269 sayılı RG) demokratik ve şeffaf 

yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını 

kullanmalarına ilişkin esas ve usuller düzenlenmektedir. Herkes kamu kurum ve kuruluşları ile kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetleri hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir. 

2.1.4 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 

4982 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (01.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı RG) uyarınca 

Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet 

Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarına sahiptir. Türkiye'de ikamet eden yabancılar 

karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe yazılması kaydıyla bu haktan 

yararlanabilmektedirler. 
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2.1.5 Çevre Kanunu 

Yukarıda değinilen mevzuata ilave olarak, Türk çevre mevzuatının temel kanunu, 5491 sayılı Kanunla 

değişik 2872 sayılı Çevre Kanunudur (11.08.1983 tarihli ve 18132 sayılı RG). 

2.2 Uluslararası Standartlar 

Avrupa Komisyonu 

Türkiye Avrupa mevzuatıyla bağlı olmamakla birlikte, Osres AB çevre politikasına uygun olarak paydaş 

katılımını geliştirmeye gayret edecektir. 

ÇSED, AB çevre politikasının kilit araçlarından biridir. 1985 yılında ilk ÇED Direktifinin (85/337/EEC sayılı 

Direktif) çıkmasından bu yana ÇED hukuku ve uygulamaları evrilmiştir. Bu Direktif 1997 yılında çıkarılan 

bir Direktifle (97/11/EC sayılı Direktif) değiştirilmiştir. 

Paydaş katılımının birincil konuları, Çevre Konularında Halkın Katılımına ve Yargıya Başvuruya ilişkin 

Aarhus Sözleşmesi (Aarhus Sözleşmesi) ile uyumlu değişiklikler getiren ÇED Direktifi (85/337/EEC) ile 

ilintilidir. 

Aarhus Sözleşmesinde üç kilit alana odaklanılmaktadır: 

Bilgiye erişim: kamuoyunun bilgi talep edip edinebileceği, bu sayede bilgilendirilmiş olarak katılım 

sergileyebileceği bir sistemin mevcut olmasını sağlar; 

Halkın katılımı: kamuoyunun önemli çevresel etkiler doğurabilecek faaliyetlerin karar alma süreçlerine 

erken aşamada katılmasını sağlar. 

Yargıya erişim: kamuoyunun bilgiye erişime ve halkın katılımına ilişkin hükümlerin muhtemel ihlallerini 

inceleyecek yasal mekanizmalara sahip olmasını sağlar. 

Uluslararası Finans Kurumu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 

IFC ve EBRD'nin proje kapsamında bilgilendirme ve aydınlatma gereklilikleri çok katıdır ve (Aarhus 

Sözleşmesinde tanımlandığı haliyle) AB gerekliliklerinin ötesindedir. 

Ekvator İlkeleri Mali Kuruluşlarının temeli olan IFC Performans Standartlarında (bilhassa Performans 

Standardı 1'de öngörüldüğü üzere) halkın görüşünü alma sürecinin proje geliştirme aşamasının 

başlarında başlatılması gerektiği vurgulanmakta ve ilgili tarafların katılımının her aşamada: 

◾ “Serbest” (baskı ve zorlama olmayacaktır); 

◾ “Önceden planlanmış” (bilginin zamanında açıklanması); 

◾ “Bilgilendirme ışığında” (konuyla ilgili, anlaşılır ve erişilebilir bilgi) olması gerektiği 

vurgulanmaktadır. IFC'nin spesifik gereklilikleri aşağıdakileri içermektedir: 

◾ Paydaş analizi ve Katılım Planlaması 

◾ Bilgi Paylaşımı 

◾ İstişare 

◾ Bilgilendirme Işığında Görüş Alma ve Katılım 

◾ Dış İletişim 

◾ Etkilenen Topluluklar için Şikayet Mekanizması 

◾ Etkilenen Topluluklara Sürekli Raporlama 

Benzer şekilde EBRD, Çevresel ve Sosyal Politikasında (2014) ve özellikle Performans Gerekliliği (PG) 

10'da aşağıdaki gereklilikleri şart koşmaktadır: 
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◾ Paydaş katılımının manipülasyondan, müdahaleden, zorlamadan ve baskıdan uzak 
gerçekleştiğinin ve zamanında, konuyla ilgili, anlaşılır ve erişilebilir bilgi temelinde yürütüldüğünün 
kanıtlanması; 

 

◾ i) Projeden etkilenen veya etkilenme ihtimali bulunan (etkilenen taraflar) veya ii) projeyle ilgili 
bulunan (diğer ilgili taraflar) birey veya grupların paydaş tespitinin yapılması; 

◾ Çevresel ve sosyal eylem planlarının veya azaltım önlemlerinin açıklanması; 

◾ Halkın görüşünü alma sürecinin belgelenmesi; 

◾ ÇSED dokümanlarının kamunun erişimine açılması; 

◾ Etkilenen toplulukların bütün kesimleri için masrafsız ve herhangi bir intikam alınmasını 
engelleyen bir şikayet mekanizması geliştirilmesi (EBRD, 2014). 

◾ Proje etkilerinin değerlendirilmesi; 

◾ Şikayet prosedürleri ve uyuşmazlıkların çözümü; 

◾ İzleme, değerlendirme ve düzeltici eylemleri uygulama yöntem ve mekanizmaları. 

3.0 PAYDAŞLARIN BELİRLENMESİ 

Paydaşların belirlenmesi, genel Paydaş Katılımı sürecinin yönetimi adına kilit bir adımdır. Bu süreç, dar 

bir paydaş grubunun görüş alma sürecini tekeline alma riskini azalır. 

Paydaşlar, Proje sonuçlarından ve ifasından etkilenebilecek, bunları etkileyebilecek ve bunlarda meşru 

çıkarı bulunabilecek birey veya gruplar olarak tanımlanmaktadır. İzinlerden sorumlu kamu mercileri, 

Proje yakınlarında yaşayan yerel halk ve diğer PEK gibi bazı grupların paydaş oldukları aşikardır. İlk 

paydaş belirleme çalışmasının amacı, Proje ile doğrudan bağlantısı yok gibi görünen diğer kişi ve 

kuruluşların da paydaşlar arasına dahil edilmesini sağlamaktır. Sözgelimi, sağlık profesyonelleri ve 

eğitimciler Projenin geliştirilmesinde doğrudan dahil olmayabilirler, fakat mevcut toplum yapısını ve 

sosyoekonomik dinamikleri bildikleri için etki analizinin kalitesinin iyileştirilmesinde yardımcı olabilirler. 

Bu görüş alma süreci, temel durum veri toplama süreciyle birleştirilmektedir. Bu paydaşlardan alınan 

geribildirimler azaltım ve sosyal yatırım çalışmalarının mevcut girişimlere ve cari sosyoekonomik 

ihtiyaçlara uyumlu hale getirilmesine yardım etmektedir. 

Belirlenen paydaşların kamu mercileriyle ve yerel halkla sınırlı tutulmaması, Projenin geliştirilmesine ilişkin 

farklı çıkar ve görüş gruplarının temsil edilme olasılığını artıracaktır. 

Projenin yaşam döngüsü süresince dikkate alınması gereken paydaş kategorilerine ilişkin listeye 

aşağıda yer verilmiştir. 

a) Ulusal, bölgesel ve yerel kamu mercileri; 

b) Çokuluslu ve uluslararası kuruluşlar (EBRD, IFC, AB); 

c) Bilhassa çevresel ve sosyal konularla iştigal eden uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde 

faal ticari amaç gütmeyen, hükümet dışı kuruluşlar ve sivil örgütler; 

d) Üniversiteler, üniversite vakıfları, kooperatifler, yerel işletmeler, iş dernekleri, ticaret odaları ve 

diğerleri gibi çıkar grupları; 

e) Belirli ilgi alanları bulunan veya savunmasız addedilebilecek örgütsüz PEK'ler (yaşlılar, engelliler, 

etnik azınlıklar vb.). Arazi sahipleri ve ortak arazi kullanıcıları gibi PEK'ler; 

f) Proje çalışanları; 

g) Medya; 

h) Doğrudan etkilenen halk (proje alanının yakınında yaşayan ve çalışanlar vb.) 
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Paydaşlarla etkili bir etkileşim tesis edebilmek için, paydaşları belirlemek ve Projeyle ilgili önceliklerini 

ve hedeflerini anlamak gereklidir. Paydaşların sınıflandırılması sayesinde farklı paydaş gruplarının 

ihtiyaçlarına hitap eden bir plan geliştirmek mümkün olacaktır. Bir paydaş grubunun Proje ile olan 

bağlantılarının anlaşılması, katılım sürecinin kilit hedeflerinin belirlenmesinde yardımcı olacaktır. Proje 

bilgileri ve ortak literatür temelinde başlangıç aşamasında yürütülen paydaş belirleme çalışmaları 

sonucunda oluşturulan paydaş Listesi Ek A'da yer almaktadır. 

4.0 ÖNCEKİ KATILIM FAALİYETLERİNİN ÖZETİ 

Yerel mercilerin katılımını sağlama çalışmaları ilk proje tasarım aşamasında ve 2010 yılındaki Çevresel 

Etki Değerlendirme Süresince başlamıştır. 

Katılım faaliyetleri çerçevesinde Tekirdağ ilinde, Yeniköy mahallesinde bulunan bir çay ocağında 

25.09.2012 tarihinde Osres tarafından bir halkın katılımı toplantısı düzenlenmiştir. Osres, Altın Standarda 

uygun olarak yerli halkı Proje hakkında bilgilendirmiştir. Toplantı sırasında katılımcılar tarafından dile 

getirilen ciddi bir kaygı olmamıştır. Toplantıda çekilen resimler aşağıda görülebilir. 

 

 

Şekil 1: Halkın Katılımı Toplantısı, Yeniköy Mahallesi 
 

5.0 PAYDAŞ KATILIM PROGRAMI 

5.1 ÇSED ile Entegrasyon 

Paydaş katılımı sürecinin sonuçları, ÇSED kapsamında yürütülen uzman çevresel ve sosyal temel durum 

çalışmalarına entegre edilmektedir. Paydaşların sorunları ÇSED'de ve Proje planlama ve tasarım 

aşamalarında göz önünde bulundurulmaktadır. 

ÇSED sürecinde yürütülen paydaş katılımı çalışmalarında, temel durum verilerinin toplandığı sıra 

PEK'lerle ve ilçedeki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile görüş alma toplantıları yapılmıştır 

(Bölüm 5.2.2). 

Paydaş katılımı, ÇSED boyunca ve sonrasında geri planda devam eden bir süreçtir. ÇSED'in aşağıda 

Şekil 2'de gösterilen çeşitli aşamaları büyük ölçüde aşağıda değinilen ilk iki aşamaya tekabül etmekle 

birlikte, paydaş katılımının inşaat ve işletme aşamalarında devam edeceği unutulmamalıdır. İşletme 

esnasında paydaş katılımına ilişkin faaliyet sayısı ve yoğunluğu daha az olmakla birlikte, paydaş katılımı 

proje süresince devam edecektir. 
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Şekil 2: ÇSED süreci ve Paydaş Katılımı ile ilişkisinin şeması 

Paydaş Katılımı ÇSED Süreci 

Paydaş Katılım Planının 

hazırlanması 

Kapsam 
belirlem

Halkın Katılımı Toplantıları Temel durum 
raporu 

Saha çalışmaları 

esnasında proje 

istişareleri 

 
Etki 

değerlendirmesi 

Diğer paydaş katılımı faaliyetleri 
ÇSED ve Çevresel ve 

Sosyal Yönetim 

Raporları 

ÇSED 
aydınlatması 

Paydaş Katılımı 

 
Yönetim Planlarının Uygulanması 

   
 

Sürekli paydaş katılımı faaliyetleri 

Şikayet Mekanizması 

İnşaat Öncesi Dönem 

İnşaat Dönemi 

İşletme 

Dönemi 

İşletmeye Kapatma 

İç
 i
z
le

m
e
 s

is
te

m
i 

Çevresel ve sosyal yatırım 
programları 
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5.2 Aşamalar ve İlgili Katılım Faaliyetleri 

Paydaş katılımı, bu PKP'nin geliştirilmesinden önce başlayan ve devamlılık arz eden bir süreç olup 

işletmeye kapatma aşamasına kadar Proje boyunca sürecektir. Katılımın en aktif olduğu dönem Projenin 

geliştirilmesi ve ÇSED süreci olacaktır; bu süreçte paydaşların girdileri projenin proje yakınındaki çevre 

ve topluluklar üzerindeki etkilerini en aza indirecek şekilde tasarlanması için kritik önem taşımaktadır. 

Planlama bakımından, paydaş katılımı dört aşamada düzenlenmiştir: 

◾ Aşama 1: Kapsam belirleme ve temel durum verilerinin toplanması 

◾ Aşama 3: İnşaat ve İşletme 

◾ Aşama 4: İşletmeden çıkarma ve kapama 

5.2.1 Yöntemler ve Faaliyetler 

Aşağıdaki bölümde kullanılacak yöntem ve faaliyetlere yer verilecek ve bunların sürecin farklı 

aşamalarında nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. 

Görüş Alma Toplantıları: Osres, ulusal ÇED Yönetmeliği kapsamında gerekli kılınan Halkın Katılımı 

Toplantısını gerçekleştirmekle yükümlü olmasa da, Altın Standarda uygun olarak Eylül 2012'de bir halkın 

katılımı toplantısı düzenlemiştir. ÇSED kapsamında Nisan 2017'de Projeden Etkilenen Kişiler ve yerel 

merciler ile görüş alma toplantıları düzenlenmiştir. 

Yazışmalar: Osres personeli ve uzman danışmanları, resmi izin gereklilikleri çerçevesinde 

dokümantasyon için resmi yazışma prosedürlerini kullanmaktadırlar. 

Medya duyuruları: Halkın katılımı toplantılarına uygun şekilde gazete ilanları yoluyla davette 

bulunulmuştur. 

Açıklayıcı Proje Materyalleri: Proje yer bulduru haritası da dahil açıklayıcı proje materyalleri, bir iletişim 

aracı olarak görüş alma toplantıları esnasında paydaşlara sunulmuştur. 

Kurumsal internet sitesi: Kurumsal internet sitesinde duyurulara, temel proje bilgilerine ve iletişim 

bilgilerine yer verilecektir. 

Şikayet mekanizması: Şikayetlerin alınması ve çözüme kavuşturulmasına yönelik prosedürler, Proje 

boyunca başvurulacak önemli bir yöntemdir. Dış paydaşlarla teması bulunan bütün personel şikayeti 

olanları şikayette bulunmak üzere teşvik edecektir. 

Direkt Telefon Hattı: Bütün paydaşların arayabileceği bir direkt telefon hattı bulundurulacaktır. Direkt 

telefon hattının amacı, paydaşlara şirkete kolaylıkla ulaşma imkanı tanımaktır. 

5.2.2 Aşama 1: Kapsam belirleme ve temel durum verilerinin toplanması 

İnşaat öncesi aşamada paydaş katılımının amacı paydaşların bütün sorunlarının, sorularının ve 

kaygılarının Proje tasarımına ve etki analizinde kullanılacak temel durum çalışmalarının geliştirilmesine 

yeterince yansıtılmasını sağlamaktır. İnşaat öncesi aşama kapsamında bilimsel, teknik, çevresel ve 

sosyoekonomik bağlam dikkate alınarak proje etkilerini en aza indirmeye yönelik bazı karakterizasyon 

çalışmaları halihazırda yapılmış durumdadır. 

Golder ÇSED kapsamında 20 - 27 Nisan 2017 tarihleri arasında sosyal mevcut (temel) durum verileri 

toplama çalışmaları yürütmüştür. Bu çalışmalar sırasında derinlemesine görüşmeler (DG), topluluk 

düzeyinde anketler (TDA) ve odak grup görüşmeleri (OGG) yürütülmüştür. Sosyal mevcut durum veri 

toplama çalışmaları kapsamında yürütülen toplantılar aşağıda sıralanmıştır: 

◾ Orman İşletme Şefi ile DG 

◾ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ziraat mühendisleriyle DG 

◾ Ch. Kalpak Vineyards şirketinin (Kalpak Tarım Ürünleri Ltd. Şti.) inin sahibi ile DG 
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◾ Tapu Kadastro Müdürlüğü temsilcisi ile DG 

◾ Belediye İmar Müdürlüğü ile DG 

◾ Şarköy Çevre ve Doğayı Koruma Derneği başkanı ve iki yönetim kurulu üyesi ile DG 

◾ Sofuköy'de TDA 

◾ Sofuköy'de Kadınlarla OGG 

◾ Sofuköy'de Erkeklerle OGG 

◾ Yeniköy'de Kadınlarla OGG 

◾ Yeniköy'de Erkeklerle OGG 

◾ Yeniköy'de TDA 

Bu toplantılarda kullanılan anket formları Ek B'de verilmiştir. 

Odak grup görüşmelerinde ve bireysel görüşmelerde paydaşların dile getirdikleri temel kaygı noktaları: 
 

◾ Proje erişim yolu öğrenciler ve köylüler tarafından sık kullanılmaktadır. Yeniköy ve Sofuköy sakinleri 
tarafından erişim yolunun bütünlüğünde meydana gelebilecek etkiler, trafik yükü ve ağır araçların 
hız yapması ile ilgili kaygılar dile getirilmiştir. 

 

◾ Yeniköy ve Sofuköy sakinleri, inşaat döneminde elektrik kesintileri yaşanabileceğine dair 
endişelerini dile getirmişlerdir. 

◾ Yeniköy temsilcileri Sofuköy temsilcileri istihdam fırsatlarını merak etmektedirler. 

◾ Proje sahası Sofuköylüler tarafından mera alanı olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, Sofuköy 

temsilcileri hayvanlarının zarar görme ihtimaline dair kaygılarını dile getirmişlerdir. Bu konu Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile yapılan görüşme de gündeme gelmiştir. Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık İlçe Müdürlüğü temsilcisi ayrıca kuş üzerindeki etkiler, mantar gibi orman ürünlerinin 

toplanmasına kısıtlama getirilmesi gibi kaygılarını da ifade etmiştir. 

◾ Sofuköy temsilcileri, enerji iletim hattının (EİH) arazilerinden geçmesi durumunda, elektrik 

çarpması, gürültü kirliliği ve arazilerin tarım amacıyla kullanılamaması gibi sorunlar nedeniyle 

arazilerinin değerinin düşeceğine dair kaygılarını ifade etmişlerdir. Ayrıca EİH'nin potansiyel sağlık 

etkilerini öğrenmek istemektedirler. Şu an itibariyle EİH'nin rotası kesin belli değildir. Müşterinin 

ifadesine göre, EİH rotası Sofuköy'den geçmeyecektir. 

◾ Sofuköy temsilcileri, işçilerin kalacak yer ihtiyaçlarını karşılamak için köylerine akın edeceğinden 
endişelidirler. 

 

◾ Sofuköy sakinleri evlerinin ve bağlarının tozdan etkilenebileceğinden kaygı duymaktadırlar; 
Sofuköy'ün erkek sakinleri türbin gürültüsü çok rahatsız edici olmamakla birlikte gece vakti köyü 
etkileyebileceğini kaydetmişlerdir. 

 

◾ Kalpak Vineyards şirketinin sahibi, işletme döneminde rüzgar türbinlerinin olası gürültü etkilerinden 
kaygı olduğunu söylemiştir. 

 

◾ Şarköy Çevre ve Doğayı Koruma Derneği temsilcileri, sürmekte olan paydaşların görüşünü alma 

süreci ve şikayet mekanizması üzerine odaklanmışlardır. İnşaat aşamasında türbinlerin 

taşınmasında kullanılacak yolları genişletmek için ağaçların kesilmesinden kaygılandıklarını da 

ifade etmişlerdir. 

Toplantılarda çekilen resimler aşağıda görülebilir. 
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Şekil 3: Yeniköy'ün erkek sakinleriyle yapılan toplantı 
 

 

Şekil 4: Orman İşletme Şefi ile yapılan toplantı 
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Şekil 5: Kalpak Vineyards ile yapılan toplantı 
 

Şekil 6: Sofuköy'ün kadın sakinleriyle yapılan toplantı 

5.2.3 Aşama 3: İnşaat ve İşletme 

İnşaat aşamasında paydaş katılımında projenin kaydettiği ilerleme hakkında bilgilendirme yapılmasına, 

toplum ve işçi sağlığının korunmasına odaklanılacak ve etki azaltım çalışmalarının planlandığı şekilde 

uygulanmasını temin etmek üzere bütün paydaşlarla bağlantılar sürdürülecektir. 

İnşaat aşamasında paydaş katılım faaliyetleri kapsamında inşaat sahasına girilmemesine yönelik uyarı 

levhaları asılması gibi uygun halk sağlığı ve güvenliği bilgilendirmeleri yapılacaktır. Bu aşamada şikayet 

mekanizması da devrede olacaktır: kamuoyu şikayetlerini ve sorunlarını duyurulacak e-posta adresleri 

ve telefon numaraları üzerinden iletebilecektir. 
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İşletme aşamasında paydaş katılımının amacı, etki azaltım çalışmalarının planlandığı şekilde 

uygulanmasını temin etmek üzere bütün paydaşlarla bağlantıları sürdürmektir. Projenin inşaat 

aşamasından işletme aşamasına geçmesiyle birlikte paydaş katılımının sıklığı azalacak olmakla birlikte, 

ÇSED'de ve ilgili yönetim sürecinde öngörülmeyen etki veya sorunları gidermek için şikayet 

mekanizması gibi kilit yöntemlerin uygulanmasına devam edilecektir. 

İşletme aşaması Projenin en uzun aşamasıdır ve 49 yıl sürecektir; şikayet mekanizması da Projenin 

işletme dönemi süresince uygulanacaktır. 

5.2.4 Aşama 4: İşletmeye kapatma 

Bu aşamada paydaş katılımının amacı, başta çevresel kalan etkiler olmak üzere projenin kapama 

aşamasıyla ilgili etkilerini azaltmaktır. 

Proje, 49 yıllık işletme süresi sonunda işletmeye kapatılacaktır. İşletmeye kapatma sürecinde ilgili 

paydaş katılımı faaliyetleri Osres tarafından bu plana uygun olarak düzenlenecektir. 

6.0 ROLLER VE SORUMLULUKLAR 

Kızılcaterzi Rüzgar Enerji Santrali Projesinin Osres Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yürütülmesi planlanmaktadır. 

Osres projenin geliştirilmesinden sorumludur ve paydaş katılımının yönetimini gerçekleştirecektir. Ana 

sorumlulukları, temel durum çalışmaları ve etki değerlendirmesi esnasında paydaş katılımını koordine 

etmek ve uzman danışmanları desteklemektir. Kilit uzman, uluslararası ÇSED raporundan sorumlu olan 

Golder Associates'tir. 

Çok sayıda Osres personeli dış paydaşlarla etkileşim halindedir; Osres bu etkileşimleri belgeleme ve 

özellikle kilit toplantıları ve süreklilik arz eden sorunları kayda geçirme sorumluluğuna sahiptir. Osres'in 

temel görevleri aşağıdaki gibidir: 

◾ Bütün paydaş katılım faaliyetlerini genel çevresel ve sosyal yönetim sistemlerine dahil etmek; 
 

◾ Paydaş katılımında kaydedilen ilerlemeyi ve bu faaliyetlerin sonuçlarını üst yönetime ve personele 
duyurmak için bir iç sistem geliştirmek; 

 

◾ Resmi şikayetler başta olmak üzere, paydaşlardan gelen bütün sözlü ve yazılı geribildirimlerin 
koordinasyonu; 

◾ Dış mesajların yönetimi ve koordinasyonu; 

◾ Teknik, çevresel ve diğer çalışmaların uygun biçimde bütün paydaşlar için özetlenmesini 
sağlamak üzere dış danışmanlarla sık koordinasyon; 

Osres'in iletişim bilgileri aşağıda kaydedilmiştir: 

Adres: Kısıklı Cad. Sarkuysan Ak İş Merkezi, No:4 Kat:1 A-Blok P.K.34662 Altunizade 

Üsküdar / İSTANBUL 

Tel: +90 0530 387 12 78  

İrtibat Görevlisi: Adem Eldemir 

E-posta: adem.eldemir @finaenerji.com  

web: http://www.finaenerji.com 

7.0 ŞİKAYET MEKANİZMASI 

7.1 Amaç ve Kapsam 

Şikayet mekanizmasının amacı, paydaşların ihtiyaçlarına karşılık verme konusundaki istekliliği 

göstermektir. Net ve geniş biçimde ilan edilmiş bir şikayet mekanizması, şikayetlerin yazılı 

kaydedilmesini ve net biçimde anlaşılmasını sağlayarak paydaş yönetiminin gerçekleştirilmesini temin 

etmektedir. Bütün paydaşlar şikayetlerini yazılı olarak iletmeye teşvik edilmektedir; paydaşlar, 

dilekçelerin hiçbir şekilde şikayet sahiplerini sindirmeye yönelik kullanılmayacağı konusunda temin 
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edilmelidirler. 

Şikayet mekanizmasının kilit unsurları aşağıdakileri içermektedir: 
 

◾ Şikayetlerin nasıl teslim edileceği ve şikayette bulunulduktan sonra ilgiliye ne kadar süre 
içerisinde cevap verileceği de dahil şikayet sonrasında yapılacak işlemler ile ilgili net yönergeler; 

 

◾ Paydaş yazılı şikayette bulunamıyorsa veya bundan çekiniyorsa alternatif olarak personelden 
birine şikayetini aktarma mekanizması. 

7.2 Sorumluluklar 

Paydaş katılım faaliyetlerin koordinasyonu ve şikayet prosedürünün yönetimi Osres'in 

sorumluluğundadır. Osres personelinin şikayetleri çözüme kavuşturma yetkisi yoktur; Osres personeli, 

şikayet konusu sorunla ilgili doğru bilgi toplamak için bir yönetici ekibiyle çalışır ve ulaşılan sonuç üst 

yönetime, üretilen çözüm ise şikayet sahibine iletilir. 

Şikayet mekanizmasından Toplum İlişkileri Sorumlusu / Toplum İlişkileri Asistanı sorumlu olacaktır. Bu 

mekanizma Proje çalışanlarını da kapsayacaktır. 

7.3 Prosedür 

Şikayet Mekanizması, Osres'in faaliyetlerinden etkilenen grup ve bireylerin kaygı ve şikayetlerini şirkete 

ulaştırmalarını ve tarafların kabul edebilecekleri çözümlerin makul sürede bulunmasının 

kolaylaştırılmasını sağlayan bir yönetim prosedürüdür. Şikayet mekanizması, paydaşların kaygılarına 

karşılık verilmesinde ve güvene dayalı yapıcı bir ilişki tesis edilmesinde yardımcı olacak bir yönetim 

aracıdır. 

Şikayet Mekanizması, halkın kaygılarının aktif ve şeffaf paydaş katılımı yoluyla yönetmek amacıyla Osres 

tarafından takip edilmektedir. Bu mekanizma kapsamında: 

◾ bir direkt telefon hattı tahsis edilecektir; ayrıca, şikayetler için bir Şikayet Kayıt Formu (ŞKF, 
aşağıda bir örneği verilmiştir) hazırlanacaktır 

Şikayetlerin yönetimi, aşağıda tarif edilen sistem aracılığıyla gerçekleştirilecektir. 

◾ Şikayetin alınması ve kaydedilmesi - 2 iş günü 

◾ Şikayetin değerlendirilmesi ve incelenmesi - 10 iş günü 

◾ Şikayetin çözüme kavuşturulması 

◾ Şikayetçiye yanıt verilmesi - 30 iş günü 

◾ Şikayetin kapatılması 

Şikayetler yazılı olarak veya Proje personeline sözlü olarak iletilebilir; Osres sözlü iletilen şikayetleri 

yönetim amacıyla yazılı hale getirecektir. 

Yazılı şikayetler ŞKF kullanılarak ya da aşağıdaki bilgileri dilekçede veya e-postada belirtmek suretiyle 

yapılabilir: 

◾ Adı, soyadı; 

◾ Varsa kurumu ve görevi; 

◾ Adresi; 

◾ Telefon/Faks No ve e-posta; 

◾ En etkin yanıt yöntemi; 

◾ Şikayetle ilgili bilgi (önemli detaylar, olayın tarihi, yeri vb.) 
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Tablo 1: Şikayet Kayıt Formu 

Adı  

Kurumu/Görevi  

 

Adres: 

 

Telefon/Faks: 

 

E-posta Adresi: 

En etkin yanıt yöntemi; 
 

Şikayetle ilgili bilgi (önemli detaylar, olayın tarihi, yeri vb.) 
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8.0 İZLEME, DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA 

İzleme kriterlerini oluşturma süreci geliştirme aşamasındadır. Analiz edilecek sonuçlar, projenin 

aşamalarının uygulanması ve kapatılması için daha iyi girişimlerin planlanmasına zemin teşkil edecektir. 

Osres, proje süresince ilgili paydaşlarla olan iletişim kanallarını belirlendiği şekilde idame ettirecektir. 

Proje esnasında tespit edilen diğer ilave paydaşlar da paydaş listesine eklenecek ve kendileriyle iletişim 

tesis edilecektir. Projede önemli değişiklikler veya güncellemeler olması durumunda, çevresel ve sosyal 

konular devamlı surette ele alınarak paydaşlara raporlanacaktır. İyileştirmeler, güncellemeler ve bütün 

çevresel ve sosyal sorunların yukarıda açıklanan yöntemler kullanılarak zamanında duyurulması 

sağlanacaktır. 

PKP periyodik olarak ve projede önemli değişiklikler olması durumunda güncellenecektir. 

Güncellemelerde ilgili konular, kaygılar ve bir önceki yıl dile getirilen sorular özetlenecek ve planlanan 

faaliyetlerle gerçekleştirilen faaliyetler arasındaki değişikliklere ilişkin bilgi verilecektir. 

Süreç içerisinde yönetilen sorunların türlerini ve alınan, kapatılan ve işlemleri devam eden şikayet 

sayısını göstermek amacıyla, şikayetlerin sonuçları yıllık bazda özetlenecektir. Bu sonuçlara iç 

prosedürlerle çözüme kavuşturulamayan, dolayısıyla üçüncü tarafların veya yargının müdahalesini 

gerektiren şikayetlerin sayısı da dahil edilecektir. 

Bütün paydaşlar, şikayetlerle ilgili raporlarda gizliliğin korunacağı konusunda temin edileceklerdir. 

PKP'nin farklı bölümlerinde izah edildiği üzere, paydaş katılımı, devam eden çevresel ve sosyal yönetim 

süreçlerine bilgi aktarılmasını sağlayan bir süreçtir. PKP'de hazırlanıp kamuoyuna açıklanan çevresel ve 

sosyal raporlar düzenli olarak sıralanacaktır. Bu sürecin gözetimi Osres ve inşaat aşamasından önce 

atanacak Toplum İlişkileri Sorumluları tarafından gerçekleştirilecektir. 

 
Paydaş katılımına ilişkin raporlama taahhütleri, çevresel ve sosyal performans bilgilerinin periyodik 

açıklanması sürecinde yerine getirilecektir. Yılda en az bir kez rapor hazırlanacaktır. 
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EK A 
İlk Aşama Paydaş Listesi  
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Tablo 2. Paydaş Listesi 

 

Düzey Kuruluş Projeyle İlgisi 

Kamu Kurumları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ulusal 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB), ÇED, İzin ve 
Denetim Genel Müdürlüğü 

 
 
 

Projeyle ilgili ÇED izinleri ve çevre izinleri 
gibi düzenleyici işlevler ÇŞB'nin 
sorumluluğundadır 

ÇŞB, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 

ÇŞB, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü 

ÇŞB, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

ÇŞB, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), 
Çalışma Genel Müdürlüğü 

 
ÇSGB'nin işgücü ve çalışma koşulları 
ile sağlık personelinin sağlık ve 
güvenliği konularında spesifik 
görüşleri olabilir. 

ÇSGB, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 

ÇSGB, Sosyal Güvenlik Kurumu 

 
 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü 

DSİ Projenin konumu ve Projenin 
çevredeki su kütleleri ve barajlar 
üzerindeki etkileri ile ilgili görüş 
vermektedir DSİ'nin yeraltı suyu kullanım 
izinleri ilgili düzenleyici görevleri 
bulunmaktadır. 

 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü 

MGM'nin projenin kuruma ait 
sistemlerin işleyişi üzerindeki etkilerine 
dair spesifik görüşleri olabilir. 

 

 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 

DHMİ projenin konumu ve Proje alanı 
çevresindeki elektronik sistemlerin 
performansı üzerindeki etkileri 
konusunda görüş verebilir. 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Tetkik 
ve Arama Genel Müdürlüğü 

 
MTA Genel Müdürlüğü, Projenin 
kurumun çalışmaları üzerindeki etkileri 
hakkında görüş verebilir. 

 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Altyapı 
Yatırımları Genel Müdürlüğü 

 
Kurum, Projenin kurumun çalışmaları 
üzerindeki etkileri hakkında görüş 
verebilir. 

 
 
 
 
 
 

Bölgesel 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel 
Müdürlüğü, 1. Bölge Müdürlüğü 

Kurum, Projenin kurumun çalışmaları 
üzerindeki etkileri hakkında görüş 
verebilir. 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, 20. Bölge 
Müdürlüğü 

Kurum, Projenin kurumun çalışmaları 
üzerindeki etkileri hakkında görüş 
verebilir. 

Savunma Bakanlığı, İnşaat ve Emlak Bölge 
Başkanlığı 

Kurum, Proje alanında bulunan askeri 
bölgeler ve projenin potansiyel etkileri 
konusunda görüş verebilir. 

 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 1. Bölge Müdürlüğü 

Kurum milli parklar, tabiat parkları, yaban 
hayatı koruma ve geliştirme alanları ve 
endemik türler hakkında görüş verebilir 

 
İl 

 
Tekirdağ Valiliği 

Valilik ilde ulusal hükümeti temsil eden 
en yüksek makamdır. 
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Düzey Kuruluş Projeyle İlgisi 

  
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 

Belediye ve ilgili birimlerinin Projeye 
ilişkin sorumlulukları bulunacaktır. 

 
Tekirdağ Sanayi, Bilim ve Teknoloji İl Müdürlüğü 

Kurum, Projenin kurumun çalışmaları 
üzerindeki etkileri hakkında görüş 
verebilir. 

 
Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

Projeyle ilgili çevresel etki 
değerlendirmesi izinleri ve çevre izinleri 
gibi düzenleyici işlevler Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü uhdesindedir. 

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 
Bu kurum acil durum yönetim ve 
müdahale işlevine sahiptir. 

 
Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

Bu kurumun Proje sahasının arkeolojik 
potansiyeli konusunda görüşleri 
olabilir. 

 
Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 

Bu kurumun Proje sahasının arkeolojik 
potansiyeli konusunda görüşleri 
olabilir. 

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi 
(BOTAŞ) Kırklareli Şubesi 

Kurum, Projenin yer üstü ve yeraltı 
tesisleri üzerindeki etkileri hakkında 
görüş verebilir. 

 
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü 

Kurum, Projenin konumu ve halk 
sağlığı üzerindeki etkileri hakkında 
görüş verebilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İlçe 

 
Şarköy Belediyesi 

Proje sahası Şarköy ilçesinde 
bulunduğu için, Şarköy Belediyesi bir 
paydaştır ve Projenin planlama, inşaat 
ve işletme aşamalarında ilgili izin, onay 
ve olurları vermeye yetkili kurumlardan 
biridir. 

Başka kurumlar da Proje ve saha ile 
ilgili görüş verebilir. 

Sofuköy Muhtarlığı 

Yeniköy Muhtarlığı 

Şarköy Orman İşletme Şefliği Projenin konumlanacağı alan orman 
arazisi üzerindedir. Projenin 
uygulanacağı ormanlık alan üzerindeki 
olası etkilere ilişkin ayrıntılı bilgiler 
Şarköy Orman İşletme Şefliğinden 
alınacaktır. 

Şarköy Tarım, Gıda ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Projeden etkilenen tarım ve hayvancılık 
faaliyetlerinin kontrolü ve düzenlenmesi 
yasal olarak Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğünün uhdesindedir. Projenin 
bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri 
üzerindeki etkisine dair bilgiler İl 
Müdürlüğünden elde edilecektir 

Şarköy Tapu Müdürlüğü Tapu idaresinin asli görevi devletin 
sorumluluğundaki tapu kayıtlarının 
düzenli tutulmasını, taşınmazlara ilişkin 
akdi olan ve olmayan her türlü tapu 
işleminin ve tapu kayıtlarının 
yürütülmesini sağlamak, kayıtlardaki 
değişikliklerin izlenmesini ve 
denetlenmesini sağlamak ve her türlü 
kayıt ve evrakın arşivlenerek 
saklanmasını sağlamaktır. Bu bağlamda, 
Tapu Müdürlüğü proje için ihtiyaçla 
duyulan ilgili izinlerin işleme konması 
konusunda yetkilidir. 

Sivil Toplum Kuruluşları 

İl Çevre Mühendisleri Odası (Trakya Bölgesi) 
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Düzey Kuruluş Projeyle İlgisi 

 Şehir Plancıları Odası (Tekirdağ Şubesi)  

 
Bu odalar / birlikler proje hakkında 
kente veya sahaya özgü görüş 
bildirebilirler. 

İnşaat Mühendisleri Odası (Tekirdağ Şubesi) 

Mimarlar Odası (Tekirdağ Şubesi) 

Ziraat Mühendisleri Odası (Tekirdağ Şubesi) 

 
 
 
 

Şarköy Çevre ve Doğayı Koruma Derneği 

Şarköy Çevre ve Doğayı Koruma 
Derneği, Proje kapsamında yürütülen 
faaliyetlerle ilgilidir. Derneğin amacı 
doğanın ve doğal kaynakların uygun 
şekilde kullanılmasını, doğanın 
korunmasını, kirliliğin önlenmesini, 
doğa ve çevre koruma bilincinin 
geliştirilmesini ve kamuoyunun 
dikkatinin çevre sorunlarını çekilmesini 
teşvik etmektir. 

Uluslararası Kuruluşlar 
 

 

 
Uluslararası 

 

 
IFC/EBRD/KFW 

Proje uluslararası finans kurumlarınca 
("Kredi Veren") finanse edilecek 
olduğu için, kredi veren gereklilikleri 
çerçevesinde belirli çevresel ve 
sosyal konuların kapsamlı biçimde 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Üniversiteler 
 

 

 
İl 

 

 
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 

 
Üniversite proje hakkında kente veya 
sahaya özgü görüş bildirebilirler. 

Toplum Üyeleri 
 

Bölgesel Tekirdağ Halkı 
Halkın Proje ile ilgili kaygıları 
olabilir 

 
İl 

 
Şarköy Halkı 

Konsey üyelerinin Proje ile ilgili 
kaygıları olabilir. 

 
 
 
 

Proje 

Sofuköy Mahalle Sakinleri 
 

Konsey üyelerinin Proje ile ilgili 
kaygıları olabilir.  

Yeniköy Mahalle Sakinleri 

 
Ch. Kalpak Vineyards 

Ch. Kalpak Vineyards (Kalpak Tarım 
Ürünleri Ltd. Şti.) proje alanında 
bulunmaktadır ve projenin önemli bir 
paydaşıdır. 

Medya 

Medya Ulusal ve yerel medya 
Bu paydaşların proje hakkında kaygı ve 
görüşleri olabilir. 

Personel 
 

 
Proje Çalışanları 

İnşaat Dönemi Personeli Personelin projenin yaşam döngüsü 
süresince kaygı ve görüşleri olabilir. İşletme Dönemi Personeli 

İşletmeye Kapatma Personeli 
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EK B 
Toplantılarda Kullanılan Anket Formları 
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EK B-1 ODAK GRUP GÖRÜŞME ŞABLONU 

 

Yer: Grup Türü: Tarih: 

(Proje hakkında sözel ve harita ve diğer materyalleri kullanarak görsel bilgiler verilmelidir) 
 

Konular Olumlu Etkiler Olumsuz Etkiler Öneri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sizce Proje 

sosyal 

hizmetler 

üzerinde 

olumlu mu 

olumsuz mu 

etki doğurur? 

 

 
 

Yollar, Ulaşım 

   

 
 

Okul, Eğitim 

   

 

 
Sağlık ve 

Güvenlik 

   

 
Elektrik, su, 

internet ve 

diğer 

hizmetler 

   

 
Katı atık, atıksu 

ve kanalizasyon 

sistemi 

   

 
 
 
 

 
Sizce Proje 

köyünüzün / 

yerleşiminizi

n 

ekonomisi, 

istihdam 

durumu ve 

geçim 

 
Refah ve 

fiyatlar 

   

 
Ev ve 

arazi 
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kaynakları 

üzerinde 

olumlu mu 

olumsuz mu 

etki 

doğurur? 
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Ana gelir 

kaynakları 

   

 
İstihdam 

   

 
 

Projenin yaşam 

kaliteniz 

üzerinde olumlu 

mu olumsuz mu 

etki doğurmasını 

bekliyorsunuz? 

 

Gürültü, toz 
   

Dışarıdan 

gelen 

işçilerle 

sosyal uyum 

   

Konut ve 

dinlence 

fırsatları 

   

 
Bilgi almak 

istediğiniz 

herhangi bir 

konu var mı? 

 



KIZILCATERZİ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ 
PROJESİ - PKP 

Rapor No. 1778020 

 

 

 
 

EK B-2 DERİNLEMESİNE GÖRÜŞME ŞABLONU 
 

Yer: 

Tarih: 

Kuruluş Adı: 

Katılımcının Adı, Unvanı: 

Katılımcının Mesleği ve Pozisyonu 

İletişim Bilgileri: 

 

 
1. Proje hakkında bilginiz var mı? Varsa neler biliyorsunuz ve hangi kaynaklardan bilgi 

aldınız? 

 
 

 
2. Kurumunuzun nasıl bir rolü var, nasıl bir rolü olabilir veya olmasını istersiniz? 

 
 

 
3. Tüm taraflar arasındaki iletişim sizce yeterli mi? Sizce bütün taraflar Projeden haberdar 

mı? 

 

4. Sizce Projenin etkisi olumlu mu? Bu etkiyi daha da artırmak mümkün müdür? Sizce 

kurumunuz bu süreçte rol oynayabilir mi? 

İnşaat Süreci: 

 

 
İşletme Süreci 

 

 
5. Sizce Projenin olumsuz bir etkisi var mı? Bu etkiyi azaltmak mümkün müdür? Sizce 

kurumunuz bu süreçte rol oynayabilir mi? 

 

İnşaat Süreci: 

İşletme Süreci: 

6. Öneriler 
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EK B-3 TOPLULUK DÜZEYİNDE ANKET FORMU 

 
 
 

Yer: 

Tarih: 
 

Görüşmecinin Adı: 

Tel: 

 
 

 Bölüm A: Demografi 

 A1) Nüfus, Eğitim Etnik Köken 

 
 

1. Bilgi 

 
1.1 Toplam Nüfus (Kayıtlı): 

 
 

Kişi Sayısı Hane Sayısı 

1. 
Daimi Sakinler 

  

2. 
Mevsimlik Sakinler 

  

3. 
Evde ikinci eve sahip olma durumu 

  

4. 
Diğer (belirtiniz)................................ 

  

 
1.2 Nüfusun Özellikleri 

 
Kişi Sayısı Hane Sayısı 

0-6 yaş nüfus   

7-18 yaş nüfus   

19-35 yaş nüfus   

36-65 yaş nüfus   

65 yaş ve üzeri nüfus   

 
1.3 Nüfusunuz son 5 yılda değişti mi? 

 Arttı Azaldı Aynı kaldı 

1.4 Nüfusun artmasının, azalmasının, değişmemesinin iki ana nedeni nedir? (örn. İş için şehre 

göç)? 

 
1)………………………………………………….. 

 

2) ………………………………………………… 

TOPLULUK DÜZEYİNDE ANKET 
FORMU 
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1.5 Nüfusun Eğitim Durumu 

1. Okuryazar değil  

2. Okuryazar ama eğitimi yok  

3. İlkokul Mezunu  

4. Ortaokul Mezunu  

5. Lise Mezunu  

6. Üniversite Mezunu  

7. Yüksek Lisans  

8. Doktora  

 
 

1.6 Nüfusun Savunmasız Grupları 

 
1. Fiziksel Engelli  

2. Ruhsal Engelli  

3. Kadın Hane Reisi  

4. Çocuk Hane Reisi  

5. 65 yaş ve üzeri  

 
1.7 Halk arasında konuşulan başka dil var mı? Evet Hayır> S.1.9’a gidiniz 

 
1.8 Başka hangi diller konuşuluyor? 

 

Diller Köy sakini sayısı 

1. .................................. (Belirtiniz) 
 

2. .................................. (Belirtiniz) 
 

 
 

1.9 İnsanların din dağılımı nasıl? 

 
Dinler 1. Müslüman 2. Hıristiyan 3. Musevi 4. Diğer (belirtiniz) 

% Halk     

 
1.10 Bu yerleşim ne zaman kurulmuştur? Yerleşiminizin geçmişinden söz edebilir 

misiniz? 

.......................................................................................................................................................... 

 
.......................................................................................................................................................... 

 
.......................................................................................................................................................... 

 
.......................................................................................................................................................... 

 
 

1.11 Yerleşiminizde insanların ev sahibi olma durumu nedir? 

 

Kiracı (%) Malik (%) Kira 

Ödemeyen 

Sakin (%) 
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1. Gelir getirici faaliyetler için olanlar dışında, yerleşiminizi mevsimlik ziyaret eden 

kimse / hane var mı? 

 
 Evet Hayır > S. 2’ye gidiniz 

 
a. İnsanlar yerleşiminize neden göç ediyor? 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

2. Yerleşiminizdeki göç durumundan bahsedebilir miyiz? 

 Evet Hayır > S. 4’e gidiniz 

 
a. İnsanlar buraya neden ve nereden mevsimlik göç ediyor? 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................................... 

 
 

3. Bu göçlerin ne gibi etkileri oluyor?  Evet Hayır (Bölüm B’ye gidiniz) 

 

Olumlu Etkiler Olumsuz Etkiler 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

 
 

4. Biraz dışarı göç konusundan bahsedebilir miyiz? 

 
 Evet Hayır (Bölüm B’ye gidiniz) 

 
a. Buradan daha çok kimler göç ediyor? 

.......................................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................................... 
 

b. Bu nüguf grubu neden dışarı göç ediyor? 

.......................................................................................................................................................... 

 
.......................................................................................................................................................... 

 
c. Bu göç yerleşiminizi nasıl etkiliyor? 

Olumlu Etkiler Olumsuz Etkiler 

1.  1.  

A2) Göç 
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2.  2.  

3.  3.  

 

d. Göç nedeniyle nüfus yapısındaki değişiklik arazi kullanımını nasıl etkiliyor? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 
 

 Bölüm B: Sosyal Hizmetler 

 B1) Eğitim ve diğer hizmetler 

 

1. Okul ve okuryazarlık bilgileri 

a. Burada ilkokul var mı?  Evet Hayır 

i. Varsa, burada/köyde kaç öğretmen var? ……….. 

ii. Yoksa, en yakın ilkokul nerede? ................................. km 

b. En yakın ortaokul nerede ve ne kadar uzaklıkta?........................; ................ km 

c. En yakın lise nerede ve ne kadar uzaklıkta?........................; ............... km 

d. Çocukların yüzde kaçı ilkokula gidiyor? .............................................................. % 

e. Çocukların yüzde kaçı ortaokula gidiyor? ........................................................... % 

f. Çocukların yüzde kaçı liseye gidiyor? ......................................................... % 

g. Okula gitmeyen 6-15 yaş çocukların oranı nedir? 

%.............................. 

h. Yerleşiminizde kaç öğretmen var?........................................ 

i. Yerleşiminizde okuryazarlık oranı nedir? ....................................... % 
 
 

2. Toplum Hizmetleri 
 

Hizmetl

er 

Evet Ha

yır 

Sayı Açıklama 

a. Su Tedariki 
    

b. Elektrik Hattı 
    

C Atık sistemi (katı ve su)     

d. Dükkanlar 
    

e. Yol 
    

f. İnternet 
    

g. Telefon 
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h. Ulaşım/nakliye 
    

i. Sağlık Birimi 
    

J. Hekim/Hemşire 
    

k. İlkokul 
    

l. Lise 
    

m. Lise 
    

n. Taşımalı Eğitim 
    

o Cami 
    

P Mezarlık 
    

q. Sosyal / kültürel önemli olan 

alanlar 

    

R-401A Tarihi önemi olan alanlar 
    

 

S Sulama 

   Başlıca ürünler: 

 
Toplam sulanan alan: 

t Çakıl / inşaat malzemesi 

ocakları / kaynakları 
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3. Yerleşiminizde herhangi bir sağlık sorunu var mı?  Evet Hayır 

a. Varsa en önemli sağlık sorunları nelerdir? 
 

Sağlık sorunu Kaynak 

1.  

2.  

3.  

 

 
C) Ana Gelir Kaynakları 

C1) Ekonomik Faaliyetler 

 

 
1. Yerleşiminizde gelir getirici ana faaliyetler nelerdir? 

 

Kaynaklar Açıklama 

a. Tarım  

b. Hayvancılık  

C Ormancılık  

d. Turizm  

e. Diğer (belirtiniz) .......................... )  

 

 
2. Arazi Mülkiyeti 

B2) Sağlık 
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Mülkiyet Açıklama 

Halkın mülkiyetinde ve kullanımında  

Halkın mülkiyetinde olmayıp halkın 

kullanımında 

 

Mera  

Orman Arazileri  

Diğer (belirtiniz) .......................... )  

 
 

3. Yerleşiminizde üretilen başlıca tarım ürünleri 
 

Ürün Üretim (ton) Açıklama 

1. Buğday   

2. Arpa   

3. Mısır   

4. Ayçiçeği   

5. Kanola   

6. Şeker Pancası   

7. Meyve   

8. Sebze   

 
 
 

 
4. Çalışan nüfusun toplam nüfusa oranı 

 

Çalışma Durumu Yüzde (%) 

Maaşlı İşçi (Kadrolu)  

Ücretli (Geçici)  

Kendi hesabına çalışan (çiftçi vb.)  

Personel  

Ücretsiz aile işçisi  

İşsiz  
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Ekonomik açıdan faali değil  

 
 

5. Yerleşiminizin gelişme hızını 1 ile 5 arasında puanlar mısınız? 
 

Çok hızlı Hızlı Normal Yavaş Çok yavaş 
5 (   ) 4 (   ) 3 (   ) 2 (   ) 1 (   ) 

 

 
6. Neden ekonominizin 5/4/3/2/1 seviyesinde geliştiğini düşünüyorsunuz? 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

7. Yerleşiminizde ortalama hane geliri nedir? ............................................................. TL 

8. Burada ev yapmak için imarlı arsa fiyatları hangi aralıklarda seyrediyor? .................... TL 

 

 
 

a. Yerleşiminizden inşaat projelerinde çalışma tecrübesi olan var mı?  Evet  
 

b. Evet ise, 

açıklayınız 

1. Proje Türü 2. Ne zaman 3. Nerede 

   

 

C Yerleşiminizde hangi becerilere sahip insanlar var? 
 

1.  8.  Ağır iş makinesi operatörü 

2.  9.  Ağır araç sürücüsü 

3.  10.  Duvar ustası 

4.  11.  İdari personel / bilgisayar / ofis 

5.  12.  Kaynakçı / metal işçisi 

6.  13.  Şoför 

7.  Güvenlik personeli 14.  Diğer (belirtiniz)................................ 
 

 
 

1. Proje hakkında herhangi bir bilginiz var mı?  Evet  Hayır S3'e gidiniz 

 
2. Bu Projeyi nasıl ne ne zaman öğrendiniz? 

.......................................................................................................................................................... 

C2) Topluluk Becerileri Denetimi 

D) Topluluk Bilgi Kaynakları ve Sosyal Ağ 
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.......................................................................................................................................................... 

 
 

3. Proje hakkında neler biliyorsunuz? 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.... 

4. Proje hakkında ilave bilgiye ihtiyacınız var mı? Evet  Hayır 

 
5. Ne tür bilgilere ihtiyacınız var? 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

........ 

 
6. Köylüler Proje hakkında hangi yolla bilgi edinmeyi tercih ediyor? 

1. Köy muhtarından 

2. Şirket yetkililerinden 

3. Kamu görevlilerinden 

4. İletişim görevlisinden 

5.    Diğer (Belirtiniz) …………………………………………………………………….. 
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EK B-4 RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ YATIRIMCI SOSYAL ANKET FORMU 
 

Katılımcının Adı, Soyadı: 
 

Görevi: 
 

Şirkette çalıştığı süre: 
 

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız; boşlukları kullanınız: 

 
1. İştirakler arasındaki bağlantıyı kısaca açıklayınız. Şirket politikası hakkında neler 

söylenebilir? Şirket hangi alanlarda faal? 

 
2. Şirketin enerji alanında ne gibi bir deneyimi var? 

 
3. RES kapsamında ne tür hizmet alımları yapılıyor ve hangi işler taşerona veriliyor? 

(Geçmişteki işler ve gelecekteki planlar da dikkate alınmalıdır) 

Aşağıdaki tabloyu doldurabilirsiniz (Örneklerinizi kontrol ediniz): 

 

Şirket Sözleşmeli İş Açıklama / (varsa) Tarih 

Golder Danışmanlık SED  

 Fizibilite Raporu  

 Ornitolojik-Ekolojik 

Değerlendirme Raporu 

 

 İletim-Dağıtım  

 Yol hafriyatı, altyapı ve ilgili 

inşaat işleri 

 

 Karbon yönetimi  

 kum, çakıl, çimento tedariki  

 Türbin tedariki nakliyesi ve 

kurulumu 

 

 Enerji santrali yapım işi  

 İletim hattı inşaatı  

 İletim hattının sosyal ve 
çevresel değerlendirmesi? 

 

 İnşaat sahasının kurulması  

 Yemek / mutfak hizmeti  

 Temizlik hizmeti  

 Diğer?  

 Diğer?  

 
4. Bahsedilen taşeronlara verilen işlerin sözleşmelerinde sosyal ve çevresel etkilere yönelik 

hükümler var mı (Sözleşme örneklerini paylaşabilirsiniz) 

 
5. RES kapsamında üretilen enerjiyi nakledecek iletim hattında kaç direk bulunacak? Üretilen 

enerji ve mevcut bir hatta mı verilecek yoksa yeni bir hat mı inşa edilecek? Enerji iletim hattı 

için kamulaştırma söz konusu olacak mı? 
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6. RES tamamlandıktan sonra işletme aşamasında kaç kişi istihdam edilecek? 

 
7. RES ve iletim hatları için ne tür iş imkanları mevcut olacak? (İnşaat işçisi, büro çalışanı, 

güvenlik, aşçı/mutfak, temizlik, mühendislik, ağır iş makinesi operatörü, şoför, kaynakçı vb.) 

 
8. İstihdam sürecinde ne tür nitelikler / standartlar aranacak? 

 
9. RES Projesi kapsamında enerji santralinden 3-4 km uzakta bulunan köylerden 

personel alınması düşünülüyor mu? 

 
10. Taşeron sözleşmelerinde personelin sosyal güvenlik işlemlerinin yerine getirilmesi hükmü var mı? 

 
11. RES ve iletim hattı bölge üzerinde ne tür olumlu veya olumsuz etkiler doğuracaktır? 

Öncelikli olarak kimler etkilenecektir? 

 

 
12. Proje kapsamında yaralanma ihtimali nasıl bertaraf edilecektir? 

 
13. Projenin olası avantajları nasıl artırılabilir? 

 
14. Projede kadın veya (okul çağında) çocukların çalışması bekleniyor mu? Bekleniyorsa ne tür 

işlerde çalıştırılacaklardır? 

 
15. RES ve iletim hattının inşaatı sırasında işçiler nerede kalacaklardır? Ne tür olanaklar (sağlık, 

eğitim, sosyal fırsatlar vb.) sağlanacaktır ve kim sağlayacaktır? 

 
16. Atıksu ve çöp nasıl bertaraf edilecektir?? Herhangi bir geri dönüşüm önlemi var mıdır? 

 
17. Çevredeki yerleşimler Proje hakkında önceden bilgilendirilmiş midir? Ne tür bilgiler 

verilmiştir ve kim tarafından, ne zaman ve nerede verilmiştir? Varsa destekleyici belgeleri 

alabilir miyiz (duyuru vb.)? 

 
18. Yerleşimleri Projenin ilerleyen aşamalarında bilgilendirme planları var mı? Bunlar nelerdir? 

 
19. Şikayet veya dilek mekanizması olacak mıdır? 

 
20. Halkla ilişkiler uzmanı var mıdır, olacak mıdır? 

 
21. Elektrik iletim hatlarının inşaatı için kamulaştırma sürecinde ilgililerle birebir görüşmeler 

yürütülecek midir? Bu kişiler Proje hakkında bilgilendirilecek midir? Bilgilendirmeyi kim 

yapacaktır? 

 
22. Bölgede planladığınız bir sosyal sorumluluk projesi var mıdır? Örneğin, köylere yol 

yapılması, okullara olanaklar sağlanması vb. 

 
23. Enerji santrali ve iletim hattının inşaatında çalışacak personel sosyal güvenlik sistemine dahil 

edilecek midir? Taşeronların sözleşmelerinde buna dair maddeler var mıdır? 
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24. İş güvenliği ve işçi sağlığı konularında eğitim verilecek midir? 

 
25. İşçilerin mesai saatleri nasıl olacaktır? Günde kaç saat mesai yapacaklardır? 

 
26. Rüzgar enerji santrali ve iletim hattı inşaatında çalışacak işçileri ne gibi güvenlik ve sağlık 

riskleri beklemektedir? Ne tür mesleki riskler beklenmelidir? 

 
27. Bahse konu kaza ve sağlık risklerine karşı ne tür önlemlerin alınması planlanmaktadır? 

 
28. Yangın, deprem, sel, yakıt sızıntısı gibi afetlere karşı ne tür önlemler alınacaktır? 

 
29. Tehlikeli atık olacak mıdır? Bunlar nelerdir? Nasıl bertaraf edileceklerdir? 

 
30. Proje kapsamında kaç ağaç kesilmesi planlanmaktadır? 

 
31. İnşaat sahası içerisinde arıcılık, hayvancılık vb. amacıyla kullanılan alanlar var mıdır? 

 
32. Proje sahası civarında projeden etkilenmesi muhtemel işletmeler var mıdır? Bunlar Proje 

hakkında bilgilendirilmiş midir? 

 
33. Yerleşimlerde meydana gelebilecek kaza ve risklere karşı ne tür önlemler 

planlanmaktadır? 

 
34. İnşaat aşamasında kullanılacak yollar seçiminde ne tür kriterlere bakılmaktadır? 

Kullanılacak yollar yerleşimlerden veya yerleşimlerin yakınından geçmekte midir? 

Hayvanların veya okul servislerinin kullandığı güzergahlar kullanılacak mıdır? 

 
Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? 



 

 

 


