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1. GİRİŞ
Kıyıköy Rüzgâr Enerjisi Santrali (“Kıyıköy RES” ya da “Tesis”) Türkiye'nin kuzey batı kesiminde Kırklareli ilinin
Vize ilçesinde bulunmaktadır. Projenin önceki sahibi tarafından Projenin geliştirilmesi için kurulan, özel
maksatlı bir kuruluş (ÖMK) olan ALENKA Enerji Üretim ve Yatırım A.Ş. (“ALENKA” ya da “Proje Şirketi”)
Ağustos 2014'ten beri kurulu kapasitesi 28 MWm/27 MWe (14 türbin, her biri 2 MWm) olan Kıyıköy RES'in ilk
aşamasını işletmektedir.
1 Aralık 2017 tarihinde, Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş. ve Borusan Danışmanlık Ortak
Hizmetleri A.Ş. (müştereken “Borusan” ya da “BEE” olarak anılacaktır) Kıyıköy RES'i önceki sahibi olan AKSA
Enerji Üretim A.Ş.'den satın alarak Proje'nin tek sahibi haline gelmiştir.
BEE, Proje Şirketi vasıtasıyla Kıyıköy RES Kapasite Artışı Projesi (Kapasite Artışı Projesi) kapsamında,
Projenin toplam kurulu kapasitesini 100 MWm/99 MWe'ye arttırmayı düşünmektedir. Bu doğrultuda, Proje
Şirketi 72 MWm/72 MWe ilave kapasite inşa edip işletmeyi planlamaktadır. Proje Şirketi başlangıçta 21 türbin
düşünmüş ancak teknolojik gelişmeler şirketin bu ek kapasiteyi her biri 3,6 MWm kapasiteye sahip 20 türbin
inşa edip işletmeye alarak elde etmesine imkân vermiştir. Kapasite Artışı Projesinin inşa edilmesi ve işletmeye
alınmasını takiben, Kıyıköy RES, toplam 34 türbinden (mevcut 14 türbin ve Kapasite Artışı Projesi
kapsamında inşa edilerek işletilecek 20 yeni türbin) elde edilecek 100 MWm/99 MWe toplam kurulu
kapasiteye sahip olacaktır1.
BEE, Projenin uygulanması için uluslararası ve ulusal finansman kullanmayı düşünmektedir. Projenin
muhtemel kredi kuruluşu olarak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (“EBRD” ya da “Banka”) Kıyıköy RES
Kapasite Artışı Projesi'ni önemli bir kuş göç yolu (Via Pontica) yakınında bulunan sıfırdan yatırım yapılacak bir
RES'in daha fazla genişletilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili olduğundan A Kategori bir proje olarak belirlemiştir.
Mart 2019'da GEM Sürdürülebilirlik Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. ("GEM") Proje için kapsamlı bir Çevresel
ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) süreci taahhüdü ile görevlendirilmiştir. Sosyal referans,
değerlendirme ve raporlama çalışmaları, GEM tarafından görevlendirilen Sosyal Risk Yönetimi (SRM)
Müşavirlik Limited Şirketi (“SRM”) tarafından yapılmıştır.
Kapasite Artışı Projesi yeni türbinlerin ve saha erişim yollarının inşası için arazi edinimini gerektirir2. Bu da
EBRD'nin Arazi Edinimi, Zorunlu Yer Değiştirme ve Ekonomik Göçe İlişkin Çevresel ve Sosyal (ÇS) Politikası
ve 5. Performans Koşulunu (PK) tetikler. Güncel Proje yalnızca ekonomik göçe sebep olmaktadır 3 ki bu da
Proje Şirketinin bir Geçim Kaynaklarının Yeniden Yapılandırılması Planı (GKYYP) geliştirmesini ve
uygulamasını gerektirmiştir. Projenin EBRD PK'leri ile uyumu sağlamak için ÇS etkilerini azaltmak amacıyla
evlerin yerinin değiştirilmesini gerektirmesi halinde, bu GKYYP içinde belirlenen geçim kaynakları tazminatı
ve/veya destek tedbirleri, fiziksel göçle ilişkili etkilere yanıt verecek ve bunları telafi edecek bir Yeniden
Yerleştirme Eylem Planı içine entegre edilecektir.
Bu GKYYP, EBRD PK5'in gerekliliklerini karşılamak için ÇSED süreci kapsamında Kıyıköy RES Kapasite
Artışı Projesi için hazırlanmıştır.

Ağustos 2019 itibariyle şirket, projenin bir parçası olarak inşa edilecek ve işletmeye alınacak nihai 20 türbinin seçilmesi
sürecine girmiş bulunmakta olup; ilk Kapasite Artışı Projesi'nde öngörülen 21 türbinden biri proje tasarımının son şeklini
almasından önce iptal edilecektir.
2
Proje mevcut Kıyıköy RES'in şu andaki trafo merkezini ve Enerji Nakil Hattını (ENH) kullanacaktır, dolayısıyla Projenin
ulusal şebekeye bağlanması için ilave bir arazi edinimi gerekmemektedir.
3
Kapasite Artışı Projesi için edinilecek parseller üzerinde kaybedilecek herhangi bir konut binası (mevsimlik veya sürekli)
veya barınak olarak kullanılan bir yapı yoktur.
1
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GKYYP Projeyle ilişkili arazi ediniminin etkilerini anlatır (örn. Projeden etkilenen Kişiler (PEK'ler) tarafından
kaybedilen arazi, arazi kullanımı ve varlıklara erişim üzerindeki kısıtlamalar4), yasal çerçeveyi sunar, EBRD
PK5 ve ulusal yasal çerçeve arasındaki boşlukları tanımlar, boşlukları azaltmak için bir hak matrisi oluşturur,
tazminat mekanizmalarını tanımlar, şu ana kadar arazi edinimiyle ilgili paydaşlarla yapılan istişareleri gösterir,
hakların şeffaf, tutarlı ve adil bir biçimde sağlanması için Proje ve Projeyle ilişkili arazi edinimi için geçerli
olacak şikâyet mekanizmasını sunar ve bu GKYYP'nin etkili uygulanmasını sağlayacak bir izleme ve
değerlendirme mekanizması oluşturur.
Bu GKYYP, Kapasite Artışı Projesinin ikinci işletme yılının sonuna kadar geçerli olacaktır. Proje Şirketi
tarafından uygulama süresince en azından yılda bir kere gerektiği gibi gözden geçirilecek ve güncellenecektir.
Proje için hazırlanan ÇSED Raporu ve Çevresel ve Sosyal Yönetim Planları ile birlikte okunmalıdır.

1.1. GKYYP'nin Hedefleri
Bu GKYYP’nin hedefleri şunlardır:
•

Ekonomik yerinden etmeden mümkün olduğu ölçüde kaçınmak ve bunu asgariye indirmek;

•

Projenin arazi edinimi etkisini belirlemek ve Projenin ekonomik göçle ilişkili muhtemel etkilerini
tanımlamak;

•

Taşınmaz varlıkların edinimi için geçerli olan yasal çerçeveyi belirlemek;

•

Proje'nin arazi edinimi için sunduğu paydaş ilişkilerini özetlemek;

•

Uygunluk çerçevesini belirlemek;

•

Değer biçme çerçevesini göstermek;

•

Şikâyet prosedürlerini tanımlamak;

•

Proje'nin ayrıntılı uygulama programını sunmak;

•

Gelirler/geçim kaynaklarının yeniden yapılandırılması için izleme ve değerlendirme çerçevesini
tasarlamak.

Lisans Alanı ve yeni türbinler ve erişim yollarının inşası için edinilecek arazinin çoğu devlete ait orman arazisi üzerinde
bulunmaktadır. Projeyle ilişkili arazi ediniminden etkilenecek özel mülk statüsündeki parsel sayısı üçtür (Kıyıköy'de kayıtlı ve
Projenin ana erişim yolu boyunca konumlanmış Parsel 129/27 ve 129/32 ve Kışlacık'ta kayıtlı ve Türbin 15'in (T15) iz
alanında bulunan Parsel 101/206). Kıyıköy'de Projeyle ilişkili arazi ediniminden bir (1) otlak parseli (Parsel 319/1)
etkilenecektir.
4
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1.2. GKYYP'nin Yapısı
GKYYP’nin içeriği, bu Bölüm de dâhil olmak üzere, aşağıdakileri kapsamaktadır:
•

Bölüm 1: Giriş

•

Bölüm 2: Projenin Tanımı

•

Bölüm 3: Projenin Etkileri

•

Bölüm 4: Kurumsal ve Yasal Çerçeve

•

Bölüm 5: Görev ve Sorumluluklar

•

Bölüm 6: Geçim Kaynaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Telafisi

•

Bölüm 7: Uygulamanın Zaman Çerçevesi

•

Bölüm 8: Paydaş Danışma ve Bilgilerin Paylaşılması

•

Bölüm 9: Şikâyet Mekanizması

•

Bölüm 10: İzleme ve Raporlama

•

Bölüm 11: Uygulama Maliyetleri
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2. PROJE TANIMI
2.1. Projenin Geçmişi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 4 Nisan 2007 ("Lisans Tarihi") tarihinde Proje Şirketi adına
Projeye Enerji Üretimi Lisansı ("Lisans") vermiştir. Bu Lisans (Lisans No.: EU/1149-3/823) Şirketin Lisans
Tarihinden itibaren 49 yıllığına (“Lisans Süresi”) elektrik üretmesine izin vermiştir.
Projenin, her birinin kapasitesi 1,5 MW olan 18 türbin tarafından elde edilen 28 MWm/27 MWe kurulu
kapasiteye sahip ilk aşaması ("mevcut Kıyıköy RES Projesi") için yürürlükteki Çevresel Etki Değerlendirmesi
(ÇED) Yönetmeliği'ne uygun olarak Proje Tanıtım Dosyası (PTD) hazırlanmıştır. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı'nın (ÇŞB) taşra teşkilatı olan Kırklareli İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden 8 Mayıs 2009 tarihinde
"ÇED Gerekli Değildir" kararı alınmıştır (Karar no: 2009/07).
"ÇED Gerekli Değildir" Kararı sonrasında, Proje tasarımının optimizasyonu için sahada rüzgâr ölçümlerine
devam edilmiştir. Proje Şirketi tarafından tamamlanan ve bu optimizasyon analizlerine dayanan nihai
tasarımda 14 türbin (her biri 2 MWm) ile aynı toplam kurulu güç olan 28 MWm/27 MWe elde edilmiştir. Proje
Şirketi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuruda bulunarak 8 Mayıs 2009 tarihinde verilen "ÇED Gerekli
Değildir" Kararının Projenin toplam kurulu kapasitesi değişmediğinden 14 türbinli (her biri 2 MWm) nihai
tasarımı için geçerli olduğuna dair 2 Mayıs 2013 tarihli resmi bir yazı almıştır.
Ağustos 2014'te mevcut Kıyıköy RES Projesi ticari olarak işletilmeye başlanmıştır. Bunu takiben, Proje Şirketi
bir kapasite artışı potansiyeli tespit etmiş ve RES'in kurulu kapasitesinin 20 ek türbinin (her biri 3,6 MWm) inşa
edilerek işletmeye alınması sonucunda toplam 34 türbin ile 100 MWm/99 MWe kapasiteye arttırılabileceği
kararına varılmıştır.
Yürürlükteki ÇED Yönetmeliği'ne göre Kapasite Artışı Projesi için bir ÇED Raporu hazırlanması
gerekmektedir. Proje Şirketi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bir ÇED başvurusunda bulunmuştur. ÇED
sürecinin tamamlanmasından sonra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 14 Eylül 2017 tarihinde Kıyıköy RES
Kapasite Artışı Projesi için "ÇED Olumlu Kararı" (Karar No: 4763) vermiştir. Bu "ÇED Olumlu Kararı" Şirketin
Kıyıköy RES'in mevcut kapasitesini 28 MWm/27 MWe'den 100 MWm/99 MWe'ye arttırmasına olanak
sağlamıştır.
"ÇED Olumlu Kararı"nı takiben, bazı türbinlerin koordinatları ve/veya kodları Projenin gelişimi ve EPDK ile
devam eden lisans tadili süreci sonucunda değiştirilmiştir. Proje Şirketi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na
başvurarak Kapasite Artışı Projesi için 14 Eylül 2017’de verilen “ÇED Olumlu Kararı”nın revize edilen türbin
koordinatları ve 100,45 MWm/99,45 MWe olan toplam kapasite için geçerli olacağını teyit eden 25 Ocak 2019
tarihli resmi bir yazı almıştır.
Eylül 2019 itibariyle Proje'nin inşaat öncesi planlama, nihai tasarım ve mühendislik çalışmalarının yanı sıra
ulusal izin alma süreçleri devam etmektedir. Mevcut çizelgeye göre, inşaat aşamasının 2019 yılının üçüncü
çeyreğinde başlaması planlanmaktadır. Kapasite Artışı Projesi'nin 2020 yılının son çeyreğinde faaliyete
alınması planlanmaktadır.
İnşaat faaliyetlerinin en yoğun olduğu dönemde, tahminen %35’i vasıfsız işçi olmak üzere 100 işçinin sahada
çalışacağı öngörülmektedir. Sözleşme kapsamında yüklenicilerden, özellikle Kıyıköy'de yaşayan deneyimli ve
kalifiye iş gücünün kullanılması yoluyla, yerel işgücü kullanımını azami seviyeye çıkarmaları talep edilecektir.
İnşaat sahasında çalışanlar için barınma imkânı sunulmayacaktır.
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2.2. Projenin Yeri
Kıyıköy RES Projesi Kırklareli ili Vize ilçesinin idari sınırları içerisinde bulunmaktadır. Vize'nin nüfusu
28.122'dir ve bunun yüzde 49'u kentsel, yüzde 51'i kırsal nüfustur (TÜİK, 2018).
EPDK tarafından verilen Enerji Üretim Lisanslarında belirtilen Lisans Alanı 2.453,3 hektarlık bir alanı
kapsamaktadır. Bu alan Kırklareli şehir merkezinin yaklaşık 65 km (kuş uçuşu) güneydoğusunda ve Vize
ilçesinin 25 km kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Lisans Alanı, türbin konumları ve civar yerleşim yerleri ile
yollar Şekil 2-1'de gösterilmektedir.
Lisans Alanına en yakın yerleşim yeri, Cumhuriyet, Kale ve Güven mahallelerini kapsayan Kıyıköy
kasabasıdır. Lisans Alanı civarında bulunan yerleşim yerleri (10 km yarıçap içerisinde) ve bu yerleşim
yerlerinin merkezlerinin Lisans Alanı sınırına mesafesi Tablo 2-1'de listelenmektedir.
Tablo 2-1. Proje Sahası Yakınındaki Yerleşim Yerleri
Yerleşim Yeri

İlçe

Kıyıköy kasabası
Hamidiye kasabası
Aksicim kasabası
Kışlacık kasabası
Balkaya kasabası

Vize
Vize
Vize
Vize
Vize

Yerleşim Merkezi ile
Lisans Alanı Sınırı
Arası Kuş Uçuşu
Mesafesi (km)
2,2
3,6
4,2
5,2
8,1

Yerleşim Yerlerinin
Lisans Alanına Göre
Yönü
Güneydoğu
Batı
Güneybatı
Batı-kuzeybatı
Güneybatı

Proje sahasına erişim, Tekirdağ ilinde bulunan Saray ilçesinin merkezinden geçerek sağlanır. Saray ilçe
merkezinden yaklaşık olarak 25 km boyunca Saray-Kıyıköy yolu takip edildiğinde yol mevcut Kıyıköy RES'i
yönünde kuzeye doğru ayrılır. Bu noktadan sonra 12 km boyunca stabilize orman yolu izlenerek işletmede
olan Kıyıköy RES'nin mevcut ana ulaşım yolundan sahaya ulaşılır.
Lisans Alanı Karadeniz kıyısındadır. Lisans Alanı içindeki rakımlar (deniz seviyesi üzerinde-dsü) 135 m (kuzey
batı kesimi) ile 20 m (güney kesimi) arasında değişmektedir. Lisans Alanının büyük çoğunluğu devlete ait
orman arazisinde bulunmaktayken aralarda tarımsal arazi, mera arazisi ve ham toprak arazisi olarak kayıtlı
parseller de bulunmaktadır.
Proje Lisans Alanı içerisinde birkaç adet bina/yapı bulunmaktadır. Türbinlere en yakın bina/yapı, T15'in
kuzeyinde yaklaşık 200 m mesafede olup, mevcut tasarıma göre Proje'nin arazi edinimi alanı dışında kalan
kayıtlı tarım arazisi üzerindedir.
Lisans Alanı Istranca Dağları Önemli Doğa Alanı (ÖDA) sınırları içerisinde olup, Karadeniz'in batı sahili
boyunca “Via Pontica” kuş göç yolu koridoru üzerindedir. Via Pontica bölgedeki yırtıcı kuşlar için ana göç
yoludur. Ancak, Istranca Dağları ÖDA niteliğini karşılayan yüksekten uçan göçmen kuş bulunmuyor.
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Şekil 2-1. Projenin Konumu
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2.3. Lisans Alanı ve Proje'nin Arazi Kullanımı
EPDK tarafından verilen Enerji Üretim Lisanslarında belirtilen Lisans Alanı 2.453,3 hektarlık bir alanı
kapsamaktadır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kamusal bilgi sistemine göre, Lisans Alanı'nın büyük
çoğunluğu devlete ait orman arazisinde bulunmaktayken aralarda tarımsal arazi, mera arazisi ve ham toprak
arazisi olarak kayıtlı parseller de bulunmaktadır.
Çevresel Bilgilerin Koordinasyonu (CORINE) veritabanına göre Lisans Alanı’ndaki arazi örtüsü dağılımı Tablo
2-2’de sunulmaktadır. Lisans Alanının çoğunluğu (%96) geniş yapraklı ormanlarla kaplıdır.
Tablo 2-2. Lisans Alanı'nda Arazi Örtüsü Dağılımı (CORINE'e Göre)
Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

Tarım arazileri

2.4. Düzensiz yapılı
tarımsal alanlar

Ormanlar ve Yarı Doğal
Alanlar
Ormanlar ve Yarı Doğal
Alanlar
Su kütleleri
Toplam

3,2. Fundalık ve/veya otsu
bitki toplulukları
3,1. Ormanlar

2.4.3. Önemli oranda doğal
bitki örtüsüne sahip, esas
itibariyle tarım yapılan arazi
3.2.4. Geçişli
ağaçlık/fundalık
3.1.1. Geniş yapraklı
orman
5.2.3. Deniz ve okyanus

5.2. Deniz kıyısındaki sular

Alan
(ha)
42,9

Yüzde
(%)
1,8

32,6

1,3

2.354,0

96,0

23,8
2.453,3

0,9
100,00

Mevcut Kıyıköy RES ve Kapasite Artışı Projesi birimleri tarafından kapsanan alan ve CORINE'e (2012 göre
bunlara karşılık gelen arazi örtüsü türleri Tablo 2-3 içinde özetlenmiştir. Kapasite Artışı Projesinin arazi ihtiyacı
25,9 hektardır ve bunun %96'sı (24,9) ormanlardan oluşur. Mevcut Kıyıköy RES ve Kapasite Artışı Projesi
birimlerinin kümülatif arazi gereksinimi 39,3 ha'dır.
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Tablo 2-3. Proje Birimlerinin İz Alanındaki Arazi Kullanım Özeti (CORINE 2012’ye göre)
Proje
Birimleri

Türbinler

Mevcut Kıyıköy RES Projesi İz Alanı (ha)

Kapasite Artırım Projesi
İz Alanı (ha)

Tarım(2.4.3.
Temel olarak
tarımsal
amaçla
kullanılan,
önemli doğal
bitki örtüsü
alanları
bulunan
araziler)
0,0

Ormanlar
(3.1.1. Geniş
yapraklı
orman)

Ormanlar
(3.1.1. Geniş
yapraklı
orman)

Toplam

Toplam Alan (ha)

Fundalıklar
Toplam
(3.2.4.
Geçişli
ağaçlık/funda
lık)

4,5

4,5

12,8

0,6

13,4

Tarım (2.4.3.
Temel olarak
tarımsal
amaçla
kullanılan,
önemli doğal
bitki örtüsü
alanları
bulunan
araziler)
0,0

Ormanlar
(3.1.1. Geniş
yapraklı
orman)

Fundalıklar
Toplam
(3.2.4.
Geçişli
ağaçlık/funda
lık

17,3

0,6

17,9

Ulaşım
Yolları

0,5

7,6

8,1

12,1

0,4

12,5

0,5

19,7

0,4

20,5

Trafo
Merkezi

0,0

0,8

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

Toplam

0,5

13,0

13,5

24,9

1,0

25,9

0,5

37,8

1,0

39,3

*Küçük
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3. PROJENİN ETKİLERİ
ÇSED kapsamında, Kıyıköy RES Projesi’nin muhtemel sosyal etkilerinin değerlendirilmesi ve sosyal
çalışmalar, ikincil araştırmalar (masa başı çalışma) ve saha verilerinin birleştirilmesine dayanmaktadır.
Projeyle ilgili sosyal çalışma alanı ve temel sosyal unsurlar Şekil 3-1 içinde gösterilmiştir.
Sosyal çalışma alanı içerisinde önemli bilgilendirici toplantılar, Projeden Etkilenen Kişilerle (PEK’ler) yapılan
mülakatlar, odak gruplarla yapılan toplantılar ve yerel hükümet ve sivil toplum paydaşlarının yanı sıra Projenin
iç paydaşlarıyla yapılan toplantıları içeren kapsamlı bir saha çalışması programı yürütülmüştür.

3.1. Arazi Alımı ile İlgili Genel Bilgiler
Projeyle ilgili arazi edinimi, Kıyıköy kasabası (2018'deki nüfus: 2.180) ve Kışlacık köyünde (2018'deki nüfus:
650) kayıtlı iki devlete ait orman parseli ve üç de şahsa ait (tarım) parseli kısmen etkileyecektir. Kışlacık
köyünde aynı zamanda Proje için kısmen edinilecek tek bir otlak parseli bulunmaktadır. Kapasite Artışı
Projesi'nin arazi edinimi etkisi Tablo 3-1'de özetlenmiştir. Proje için edinilecek arazinin çoğu (hektar olarak
alanın %97'sinden fazlası) devlete ait ormanlara karşılık gelmektedir.
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Şekil 3-1. Sosyal Çalışma Alanı
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Tablo 3-1. Kıyıköy RES Kapasite Artışı Projesi'nin Arazi Edinimi Etkisi Özeti
Arazi
Kullanım
Tipi

Proje İçin Edinilen
Parseller
(Arsa/Parsel No.)

Etkilenen Parsellerden
Edinilen
Alanlar

Lisans Alanı Seviyesinde Etki

Parsel Seviyesinde Etki

Yerleşim Seviyesinde Etki

Lisans Alanı

Parsellerin
Etkilenen
Kısmının Lisan
Alanına Oranı

Proje
Tarafından
Edinilen
Parsellerin
Toplam Alanı

Parsellerin
Etkilenen
Kısmının Proje
İçin Edinilen
Parsellerin
Toplam Alanına
Oranı

Etkilenen
Yerleşim
Yerlerinde
(Kıyıköy ve
Kışlacık) Aynı
Arazi Kullanım
Türüne Sahip
Parsellerin
Toplam Alanı
(Proje için
Edinilen
Parsellerle
Birlikte)

Etkilenen
Yerleşim
Yerlerinde
(Kıyıköy ve
Kışlacık)
Parsellerin
Etkilenen
Parçalarının
Aynı Arazi
Kullanım
Türüne Sahip
Parsellerin
Toplam
Alanına Oranı
(Proje için
Edinilen
Parsellerle
Birlikte)

Orman
arazisi
Özel Şahsa
Ait Parseller

101/246 (Kışlacık)
325/1 (Kıyıköy)
129/27 (Kıyıköy)
129/32 (Kıyıköy)
101/206 (Kışlacık)
319/1 (Kışlacık)

24,9 ha

2.453,3

%1,0

8.444,0 ha

%0,3

12.139,0 ha

%0,2

0,5 ha

%0,02

1,0 ha

%50,0

83,3

%0,6

1,1 ha

%0,04

4,5 ha

%24,5

42,9 ha

%2,6

Mera
Parselleri

Kıyıköy RES Kapasite Artışı Projesi
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3.2.

Proje ile İlgili Arazi Ediniminden Etkilenen Araziler

3.2.1. Devlete Ait Orman Arazisi
Kıyıköy ve Kışlacık'taki toplam orman alanı 12.139 hektardır (Kıyıköy Orman İşletme Şefliği, 2019) ve genel
olarak meşe ağaçlarından oluşur. İlgili Ormancılık Yönetim Planına göre Kıyıköy RES Lisans Alanı, ormancılık
ürünleri üretimi için kullanıldığı için genel olarak Orman Ürünleri Üretimi İşlevine sahip bir alandır. Proje
birimlerinin iz alanından etkilenen/etkilenecek devlete ait orman arazilerinin alanı Tablo 3-2 içinde
özetlenmiştir.
Tablo 3-2. Proje Birimlerinin İz Alanından Etkilenen Devlete Ait Orman Arazisi
Mevcut Kıyıköy RES
Projesi İz Alanı (ha)

Proje Birimleri

Kapasite Artırım
Projesi
İz Alanı (ha)
Ormanlar
(3.1.1. Geniş yapraklı
orman)

Ormanlar
(3.1.1. Geniş yapraklı
orman)
Türbinler
Ulaşım Yolları
Trafo Merkezi
Toplam

4,5
7,6
0,8
13,0

12,8
12,1
0,0
24,9

Toplam Alan (ha)

Ormanlar
(3.1.1. Geniş yapraklı
orman)
17,3
19,7
0,8
37,8

Yeni türbinlerin ve ulaşım yollarının inşaatından etkilenecek ormanlık alan, toplam Lisans Alanı'nın (2.453,3
ha) %1’ini ve Kıyıköy ve Kışlacık yerleşimlerindeki (12.139 ha) toplam ormanlık alanın %0,2’sini
kapsamaktadır. Bundan dolayı, Projenin orman kaynakları üzerindeki etkisi çok sınırlıdır.

3.2.2. Özel Şahsa Ait Parseller
Projeyle ilgili arazi ediniminden etkilenecek özel mülkiyete ait üç adet parsel mevcuttur. Bu parsellerin
etkilenen alanları Tablo 3-3'de listelenmiştir. Sadece Kışlacık’taki parselin (101/206) tek bir sahibi olup bu kişi
Vize’de (ilçe merkezi) ikamet etmektedir. Kıyıköy’deki özel mülkiyet olan etkilenen parsellerin birden fazla
hissedarı olup, hissedarların yalnızca 1’i daimi olarak Kıyıköy’de ikamet etmektedir.
Tablo 3-3. Proje Tarafından Edinilen Özel Şahsa Ait Parseller
Parsel
no.

Kayıtlı
Yerleşim
Yeri

129/27

Kıyıköy

Parsel Tipi
(Tapu
Sistemi
içinde
belirtildiği
gibi)
Tarım

129/31

Kıyıköy

Tarım

101/20 Kışlacık
6
Toplam

Tarım

Kıyıköy RES Kapasite Artışı Projesi

Parselin
Hissedar
Edinilmesini Sayısı
Gerektiren
Proje Birimi

Toplam
Etkilenen
Parsel Alanı Parsel alanı
(m2)
(m2)

Parselin
Etkilenen
Alanının
Yüzdesi
(%)

Ana
yolu
Ana
yolu
T15

ulaşım 5

4.560,00

2.005,17

44,0

ulaşım 6

1.242,00

1.126,91

90,7

1

5.025,71

2.357,90

46,9

12

10.827,71

5.489,98
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3.2.3. Mera Parselleri
Kıyıköy otlak alanının toplam büyüklüğü 429 dekardır ve 19 parselden oluşmaktadır (Vize İl Orman
Müdürlüğü, 2019). Bunların arasından yalnızca 1 mera parseli (319/1 numaralı parsel) Projeden etkilenecektir
(toplam parsel alanının %26'sı etkilenecektir) (bakınız Tablo 3-4). Tapu siciline göre, etkilenen bu meranın
toplam arazi büyüklüğü 45 dönüm olup, etkilenecek bölüm 11,8 dönümdür (toplam parsel alanının yaklaşık
%26’sı; 33,2 dekar alan etkilenmeyecektir). Kışlacık köyünde mera yoktur.
Tablo 3-4. Proje Tarafından Edinilen Mera Parselleri
Parsel Kayıtlı
no.
Yerleşim
Yeri

319/1

Kışlacık

Parsel Tipi
(Tapu
Sistemi
içinde
belirtildiği
gibi)
Otlak

Toplam
Parsel
Alanı (m2)

Etkilenen
Parsel
alanı
(m2)

Etkilenmey
en Parsel
Alanı
(m2)

Parselin
Etkilenen
Alanının
Yüzdesi
(%)

Parselin
Edinilmesini
Gerektiren
Proje Birimi

44.981,00

11.804,08

33.182,92

26,2

T15

Orman alanlarında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için otlatma yasağı yoktur. Saha çalışmaları, PEK'lerin
otlatma için orman arazisini kullanmayı tercih ettiklerini ortaya koymuştur.

3.3.

Projeden Etkilenen Kişiler (PEK'ler)

3.3.1. Lisans Alanı İçindeki Orman Arazisi Kullanıcıları
3.3.1.1.

Ormancılık Faaliyetleri

Orman Kıyıköy kasabası ve Kışlacık köyünde yaşayan insanlar tarafından aktif olarak ormancılık faaliyetleri
için kullanılmaktadır. Orman arazisi yakacak odun sağlamak, meşe odunu kömürü üretmek, ormanda
çalışmak ve odun satmak, mantar toplamak ve arıcılık için kullanılmaktadır.
Saha çalışması, PEK'lerin Kıyıköy ve Kışlacık'ta bulunan ormandan meşe odunu kömürü üretimi, pazar satışı
ve dikili ağaç satışıyla doğrudan gelir elde ettiğini göstermiştir (son iki faaliyet ilgili Ormancılık Müdürlüğü
tarafından düzenlenmekte ve yönetilmektedir). Kışlacık ve Kıyıköy'deki kalkınma kooperatifleri5 Ormancılık
Müdürlüğünün yıllık yönetim planları ve belirlenen alanlar ve kesilmek üzere işaretlenen ağaçlar konusunda
üyelerini bilgilendirmektedir.
Kapasite Artışı Projesi birimlerinin inşasından etkilenecek orman arazisi (bkz. Bölüm 3.2.1), Lisans Alanının
geri kalanı içinde ve Kıyıköy kasabası ve Kışlacık köylerinde kullanılabilir olan orman arazisiyle
karşılaştırıldığında son derece kısıtlı olacaktır. Ayrıca, Lisans Alanı veya mevcut trafo sahası haricindeki Proje
birimleri çitle çevrilmeyeceği için, Proje için edinilecek olan arazi, işletme aşaması boyunca PEK’lerin ortak
kaynaklara erişimini engellemeyecek veya kısıtlamayacaktır. Dolayısıyla Projenin ormanları gelir elde etmek
faaliyetleri için kullanan yerel halk için ekonomik göçe yol açması beklenmemektedir.
Orman örtüsünün temizlenmesinin ilgili Ormancılık Müdürlüğü ile anlaşma halinde yerel kalkınma
kooperatifleriyle gerçekleştirileceği ve temizleme faaliyetlerine katılan yerel halk için gelir yaratacağı
kaydedilmelidir.

5

Kıyıköy Kalkınma Kooperatifinin 650, Kışlacık Kalkınma Kooperatifinin 400 üyesi vardır.
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3.3.1.2.

Mantar Toplama

Kışlacık'taki kadınlar yerleşim yerlerinde bulunan orman arazisinden mantar toplamak ve satmaktan önemli
ölçüde gelir elde etmektedir. Orman Bölge Müdürlüğü'nden elde edilen bilgilere göre, 2018 yılında mantar
satışlarından toplam 3 milyon TL elde edilmiştir.
Mantar, iki sezonda toplanmaktadır. İlkbahar sezonu mayıs ayında başlar ve bir ay sürer. Sonbahar sezonu
da ekim-kasım aylarındadır. Mantarlar tüccarlara satılmakta, tüccarlar da bu ürünleri çoğunlukla Avrupa
ülkelerine (Almanya, İtalya, vb.) ihraç etmektedir. Kadınlar, Çörek mantarı dışında, Sığırdili (hydnum
repandum), Zurna, Kazayağı (cantharellus cibarius), Gelinyanağı (amanita caesarea) gibi pek çok farklı türden
mantar toplayıp satmaktadır. Toplanan mantarlar köye gelen tüccarlara günlük olarak satılmaktadır. Yerel
halkın mantarları iyi koşullarda saklamalarını ve pazar koşulları uygun olduğundan daha fazla gelir elde etmek
için satmalarını sağlayacak yeterli kapasiteye sahip bir soğuk depolama tesisinin yokluğu onları toplanan
mantarların bozulmasını önlemek için mantarları daha düşük fiyatlardan satmaya zorlamaktadır.
Kışlacık'ın yanı sıra, çevre yerleşimlerde ve İstanbul'da yaşayan kişiler de mantar toplamak ve satmak için
mantar mevsimi boyunca Kışlacık ormanına gelmektedir. Köy dışından gelen bu kişiler, mantarları toplayıp
toptancılara satmak için taşıtlarında konaklamakta ya da ormanda kamp kurmaktadır. Köylüler, dışarıdan
gelenlerin kendilerini rahatsız edilmediklerini, çünkü ormanın mantarla dolu olduğunu ve herkese yetecek
kadar mantar bulunduğunu ifade etmiştir.
Mantarlar, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde olmak üzere yılda iki kez toplanır (ilkbaharda mayısta ve
sonbaharda da ekim-kasımda).
Kapasite Artışı birimlerinin inşası için edinilecek ormanlık alan, Kışlacık köyündeki mevcut geniş ormanlık
alanla karşılaştırıldığında çok sınırlıdır. Lisans Alanı veya mevcut trafo sahası haricindeki Proje birimleri çitle
çevrilmeyeceği için Proje, orman arazisine erişimde herhangi bir kısıtlama oluşturmayacaktır. Dolayısıyla,
Projenin Kışlacık köylülerinin mantar toplama faaliyetleri üzerinde herhangi bir etkisinin olması
beklenmemektedir. Ayrıca, mantar toplama ayakta ve elle yapılan bir iş olup, saha çalışması sırasında
danışılan kadın mantar toplayıcılar, mantarları hızlı bir şekilde satmak için onları köylerine yakın noktalarda
topladıklarını ifade etmiştir. Kadınlar, ormanda bol miktarda mantar bulunduğunu ve Projeden etkilenen alanın
mantar toplama alanı olmadığını da belirtmişlerdir.
Bu nedenle, Projenin mantar toplayıcıları için ekonomik göçe sebep olması beklenmemektedir. Diğer yandan,
Proje Şirketi geliştirilecek ve uygulanacak bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Planı üzerinden mantar
toplayıcılarına destek vermeyi düşünmektedir.
3.3.1.3.

Arıcılık

Vize İlçe Tarım Müdürlüğü verilerine (2019) göre, Kışlacık'ta 12 ve Kıyıköy’de 6 olmak üzere toplam 18 arıcı
faaliyet yürütmekte ve bunların toplam 1.276 arı kovanı bulunmaktadır. Bölge dışından arıcıların bölgeye
girişine izin verilmemektedir. Arıcılar, arı kovanlarını orman arazisinde istedikleri yere koyabilmektedir.
ÇSED süreci kapsamında dış flora uzmanı ve kültürel miras uzmanları tarafından yürütülen saha
çalışmalarında, Proje Lisans Alanı içinde faal arı kovanları bulunmadığı ve arıcılık faaliyetleri yürütülmediği
tespit edilmiştir. Ancak Lisans Alanının dışında, T34'ün yaklaşık 1,7 km güneyinde, TürkAkım proje sahası
civarındaki mevcut bir orman yolunun yanında arı kovanları bulunmaktadır. ÇSED (ÇSED Raporu, Bölüm 7
“Hava Kalitesi ve Sera Emisyonları”) kapsamında gerçekleştirilen hava kalitesi modellemelerinin sonuçları,
Proje'nin inşaat faaliyetlerinin mevcut arı kovanlarının bulunduğu bölgede önemli bir toz etkisi
yaratmayacağını göstermektedir. ÇSED (ÇSED Raporu, Bölüm 6 “Gürültü”) kapsamında gerçekleştirilen
gürültü modelleme sonuçları da, inşaat faaliyetlerinden kaynaklanan gürültü etkisinin bu bölgelerde önemli bir
etki yaratmayacağını göstermektedir. Projenin arıcılığa bağlı geçim kaynakları üzerinde herhangi bir etkiye yol
açması muhtemel değildir. Arı kovanlarının bulunduğu mevcut orman yolu, Projeyle ilgili taşıma faaliyetleri için
kullanılması planlanan bir erişim yolu değildir.
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ÇSED istişareleri sırasında Arıcılar Birliği arı kovanlarının konumlarını ve bal üretimi teknikleri konusundaki
bilgileri paylaşmıştır. Arıcılarla yapılan saha görüşmelerinde/odak grubu toplantılarında, kapasite artış türbin
inşaat alanlarında arı kovanları bulunmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, Kıyıköy'deki arıcıların inşaat
sahaları hakkında bilgilendirilmeleri ve arıcıların yaklaşan faaliyetler ve türbinlerin kesin konumları hakkında
bilgi sahibi olmaları ve Proje PKP'sinin uygulanması vasıtasıyla gelecekteki potansiyel arı kovanlarının geçici
inşaat süresinde inşaat faaliyetlerinin etki alanı dışına yerleştirilmelerini sağlayacak şekilde program
hazırlamaları önemlidir. Arıcılarla yapılan odak grubu toplantısı sırasında, mevcut türbinlerin bölgedeki arıcılık
faaliyetleri üzerindeki etkisi hakkında bugüne dek herhangi bir şikâyet ya da olumsuz geri bildirim gelmediği
tespit edilmiştir. Yerel arıcılarla yapılan istişareler, Projenin inşaat ve işletme aşamaları boyunca gerektiği gibi
Proje PKP'si uyarınca devam edecektir.

3.3.2. Etkilenen Özel Mülkiyetli Parsellerin Sahipleri/Kullanıcıları Üzerindeki Etkiler
Bölüm 3.2.2 içinde tanımlandığı gibi, Kıyıköy ve Kışlacık'ta kayıtlı ve Projeyle ilişkili arazi ediniminden
etkilenen üç özel parsel vardır. Tüm bu parseller ulusal Tapu Sistemine tarım arazileri olarak kayıtlıdır.
Sadece Kışlacık’taki parselin tek sahibi var ve bu kişi Vize’de (ilçe merkezi) ikamet etmektedir. Kıyıköy’deki
parsellerin birden fazla hissedarı var ve hissedarların yalnızca 1’i daimi olarak Kıyıköy’de ikamet etmektedir.
Tablo 3-5. Kapasite Artışı Projesi İçin Elde Edilecek Özel Şahsa Ait Parseller için PEK’lerin Sayısı
Parsel no.

Kayıtlı Yerleşim Parsel Tipi (Tapu
Alanları
Sistemi içinde
belirtildiği gibi)

129/27
129/31

Kıyıköy
Kıyıköy

Tarım
Tarım

Parselin
Edinilmesini
Gerektiren
Proje Birimi
Ana ulaşım yolu
Ana ulaşım yolu

101/206
Toplam

Kışlacık

Tarım

T15

Mevcut Kullanım
Durumu

Paydaş
Sayısı

Kullanıcı yok
Ekilmemiş;
otlatma için
kullanılan
Ekilmemiş

5
6

1
12

Kıyıköy'deki PEK'ler
Kıyıköy’deki 129-27 numaralı parselin 5 hissedarı bulunmaktadır. Hissedarlar, Muhtar ve diğer sakinler
tarafından tanınmamakta ve adları bilinmemektedir. Bu parselin tanımlanmış kullanıcısı yoktur 6. Parsel
bilgileriyle ilgili sahip/kullanıcı kimliği sorunlarının ana nedenlerinden biri, bölgenin geçmişiyle bağlantılıdır.
Bölgedeki arazilerin çoğu, devlet tarafından Balkan göçmenlerine tahsis edilmiştir. Bölgeye yerleşmek
istemeyen göçmenler, arazilerini terk ederek Türkiye/Avrupa’nın diğer bölgelerine göç etmeye devam etmiştir.
Kıyıköy’deki 129-31 numaralı parselin 6 hissedarı bulunmaktadır. Bu parselin paydaşlarından yalnızca biri
Kıyıköy'de yaşamaktadır ve Parsel 129-31'in tek kullanıcısı odur. Diğer hissedarların adları, sakinler ve
muhtarlar tarafından bilinmemektedir. Kıyıköy’de yaşayan hissedar hazır bulunmadığından, hissedarın oğlu ile
ayrıntılı görüşme yapılmıştır. Proje kapsamında edinilen arazi ekili değildir, ancak hisse sahibi / hisse
sahibinin oğlu tarafından otlatma amacıyla (hayvan yemi olarak) kullanılmaktadır. PEK'lerin 5 büyükbaş
hayvanı vardır ancak ana gelir kaynağı ormancılık faaliyetleridir. Parselin hissedarının oğlu da,
ebeveynlerinden miras kalan 5-10 dönümlük bir arazisi daha olduğunu belirtmiştir. Kamulaştırma işleminden
sorumlu resmi makamın değerlendirmesine ve onayına tabi olarak, parselin tamamının satın alınmasını talep
etmektedir. Parsel 129-31'in aktüel kullanıcısı olan bu PEK, kısmi ekonomik göçe maruz kalabilecek tek PEK
olacaktır. Arazi edinimi tazminatını araziyi kullanmayan diğer paydaşlarla paylaşacaktır.

Parsellerin kullanıcılarının değerlendirilmesi için parselin konumu, muhtar, sakinler, arıcılar ile mobil tapu sicil sistemi
üzerinden (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü parsel sorgulama uygulaması) paylaşılmıştır.
6
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Kışlacık'taki PEK'ler
Kışlacık’taki etkilenen parselin (101/206) sahibi, Kışlacık'ta ikamet etmemektedir (Vize ilçe merkezinde
yaşamaktadır). Muhtardan ve Kışlacık sakinlerinden alınan bilgiye göre, mülk sahibi bu alanda 100 dönümden
fazla araziye sahip olup, tarımcılıkla uğraşmaktadır. Projeden etkilenen parsel, herhangi bir tarımsal faaliyet
için kullanılmamakta ve arazinin kullanıcısı bulunmamaktadır. Arazi, ekilmemiş vaziyettedir.

3.3.3. Mera Alanlarının Kullanıcıları Üzerindeki Etkiler
Kıyıköy'de, Bölüm 3.2.3'te ifade edildiği üzere, yalnızca bir tane mera parseli (319/1 numaralı parsel) Projeden
etkilenecektir (toplam parsel alanının %26'sı etkilenecektir) (bakınız Tablo 3-4). Bu mera alanı üzerinde hiçbir
bina (baraka, sundurma, oluk, vb.) bulunmamaktadır. ÇSED saha çalışmaları sırasında bu meranın
hayvancılıkla geçinen evler tarafından hayvan otlatmak için kullanıldığı belirtilmiştir. Bu parsel, Kıyıköy kasaba
merkezinin yaklaşık olarak 8 km (havadan mesafe) kuzey batısında bulunmaktadır.
ÇSED saha araştırmaları esnasında muhtarlarla yapılan görüşmelerde, Kıyıköy'de 4 veya daha fazla
büyükbaş sahibi 30 hane ve 10 veya daha fazla küçükbaş sahibi 20 hane bulunduğu belirtilmiştir (bkz. Tablo
3-6). Mera yalnızca küçükbaş hayvanların otlatılması için kullanılmaktadır. Sosyal saha çalışmaları
kapsamında Tarım İlçe Müdürlüğünden alınan verilere göre, Kıyıköy'de küçükbaş hayvancılıkla uğraşan 20 ev
vardır ve bunlar küçükbaş hayvan yetiştirme faaliyetlerinin bir kısmı için kısmen etkilenen mera parselini
muhtemelen kullanmaktadır.
Tablo 3-6. Kıyıköy'de Küçükbaş Hayvancılıkla Uğraşan Ev Sayısı
Mahalle
Küçükbaş Sahibi Hanelerin Sayısı
Güven
10
Kale
10
Cumhuriyet
0
Toplam
20
Kaynak: SRM Saha Çalışması, 2019, Tarım İlçe Müdürlüğünden alınan verilere göre. İlçe Müdürlüğü
Kıyıköy'de küçükbaş hayvancılıkla uğraşan kişilerin güncel listesine sahiptir.

Küçükbaş hayvancılıkla ilişkili tipik maliyetler Tablo 3-7 içinde verilmiştir.
Tablo 3-7: Küçükbaş Yem Giderleri
Küçükbaş (Koyun/Keçi başına)
Günlük yem miktarı (kg)
Yem fiyatı (kg/TL)
Küçükbaş başına 90 günde tüketilen yem (kg)
90 gün için yem masrafı (TL)
Kaynak: Veteriner Kıdemli Kalkınma Uzmanı.

Değer
0,75
1,5
67,5
101,25

Projeden etkilenen yerleşim yerlerindeki ormanlık alanlarda otlatma yapılmasıyla ilgili bilgi, Vize ve Kıyıköy
Orman Müdürlüklerinden alınmıştır. Buna göre, orman alanlarında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için
otlatma yasağı yoktur. Kıyıköy’deki ormanlık alanın büyüklüğü 83.680 dönüm olup, köyde kayıtlı mevcut 429
dönümlük mera alanıyla karşılaştırıldığında otlatma için yeterli alan sağlamaktadır. Orman arazisinin otlatma
için elverişli olması, Proje kapsamındaki arazi edinimi nedeniyle kısıtlanan meralara yönelik baskıyı
azaltmaktadır.
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Etkilenen mera parselinin yüzölçümü, Kıyıköy kasabasında kayıtlı meraların toplam yüzölçümüyle
kıyaslandığında sınırlıdır. Ayrıca, saha çalışmaları, PEK’lerin otlatma için orman arazisini kullanmayı tercih
ettiklerini ortaya koymuştur. İnşaat aşaması boyunca, 33,2 dönüm genişliğindeki etkilenen mera parselinin
geri kalan bölümü de, yöre halkının otlatma faaliyetleri için uygun olacaktır. 391/1 numaralı mera parselinin
geri kalan kısmının (33,2 dönüm) iyileştirilmesi, bu parseli otlatma amacıyla kullanan PEK’ler üzerindeki
ekonomik etkileri önemli ölçüde azaltacaktır.
İşletme aşamasında, mevcut trafo sahası haricinde, Proje birimlerinin Lisans Alanı'nın etrafı çitle
çevrilmeyeceğinden, Proje, Kıyıköy ve Kışlacık'taki orman arazisindeki otlatma alanlarına erişimi
kısıtlamayacaktır. Bu nedenle, hayvancılık ile uğraşan yöre halkı üzerinde Proje kaynaklı herhangi bir etki
beklenmemektedir.

3.3.4. Hassas Kişiler Üzerindeki Etkiler
Lisans Alanı içerisinde engelli olan bir tane hassas kişi bulunmaktadır. Bu kişi T15’in kuzeyindeki binada
yaşamaktadır. Oturduğu ev, Kışlacık’ta yaşayan başka bir PEK’e aittir. Bu hassas PEK, devlet yardımıyla
geçinmekte olup, ayrıca engelli yardımı almaktadır. Binanın yasal sahibi, hassas PEK’in yeterli gelire sahip
olmaması nedeniyle herhangi bir kira ödemeden burada kalmasına izin vermektedir.
Bu ev Proje ile ilgili arazi ediniminden doğrudan etkilenmeyecektir. Öte yandan, toz emisyonları ve gürültü
oluşumu de dâhil olmak üzere inşaatla ilgili etkiler, T15 bölgesinde yapılacak inşaat faaliyetleri süresince bu
alıcıyı geçici olarak etkileyebilecektir. İnşaatla ilgili etkiler, bu bölgedeki inşaat işlerinin tamamlanmasından
sonra ortadan kalkacaktır.
İşletme aşaması sırasında bu hassas PEK üzerinde herhangi kötü bir etki oluşmasını önlemek için işletme
gürültüsü, gölge/titreme ve kanat/buz fırlatma dâhil olmak üzere işletme aşaması etkilerinin/risklerinin
yönetilmesi gerekecektir. İşletmeyle ilgili etkilerin azaltılması için T15'in kuzeyinde bulunan evde yaşayan
engelli hassas kişi izlenip danışılacaktır.
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4. KURUMSAL VE YASAL ÇERÇEVE
4.1.

Kurumsal Çerçeve

Türkiye'deki idari yapı merkezi ve yerel idarelerden oluşmaktadır. Ülke illere bölünmüş, iller ise bölgeler,
belediyeler, kasabalar, köyler/mahallelerden oluşan daha küçük birimlere ayrılmıştır. Bu bölümleme genel
olarak coğrafi ve ekonomik koşullara ve kamu hizmetleri ihtiyacına dayanır. Her il, belediye, köy/mahalle yerel
hükümet birimleri tarafından yönetilir. Dolayısıyla yerel seviyede belediye başkanları ve mahalle/köy
muhtarları idari yapının temsilcileridir.
Merkezleri Ankara'da bulunan bakanlıklar, merkezi yönetimin ana kurumlarıdır. Bakanlıkların yerel birimleri,
valiliklere bağlı il müdürlükleri ve kaymakamlıklara bağlı bölge teşkilatlarıdır.
Proje'nin temel merkezi idaresi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'dır (ETKB). Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı'nın ilgili kurumlarından biri olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kıyıköy RES gibi enerji
üretim projelerine Elektrik Üretim Lisansı veren kuruluştur. Rüzgâr enerjisi santrali yatırımları için
Kamulaştırma Kanununun (Kanun No. 2942) geçerli hükümleri uyarınca Kamu Yararı Kararlarının alınması ve
kamulaştırma (normal ve hızlandırılmış) süreçlerinin uygulanmasından EPDK sorumludur. EPDK, 10 Mayıs
2018 tarihinde Kıyıköy RES Kapasite Artışı Projesi için Kamu Yararı Kararı (Karar No: 7837-14) aldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) çevrenin korunması ve muhafazası ve ulusal kaynakların sürdürülebilir
gelişimi ve yönetimi için politikalar ve prosedürlerin geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumlu ana kurumdur.
EPDK tarafından alınan Kamu Yararı Kararına dayalı olarak kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesinden
ÇŞB (Milli emlak Genel Müdürlüğü) sorumludur.
Meraların endüstriyel amaçlarla kullanılmasıyla ilişkili izin süreçlerinden Tarım ve Ormancılık Bakanlığı
sorumludur.

4.2.

Ulusal Mevzuat

Anayasanın 46. Maddesi "Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Sorumluluklar" başlığı altında kamulaştırma
konularına yer vermektedir. Maddede, bir kalkınma projesinin kamu yararına hizmet etmesi durumunda
devletin kamulaştırma sürecini başlatma ve uygulama yetkisi olduğu belirtilmektedir. Tüm enerji (örn. rüzgâr
enerjisi), altyapı (örn. otoyol, havalimanı) ve benzeri büyük ölçekli projeler kamu yararına sayılır ve 46. Madde
için temel oluşturur. Madde ilgili yasalara atıfta bulunur ve bunlara Kamulaştırma Kanunu (Kanun No. 2942)
dâhildir.
Kamulaştırma Kanunu (2942 sayılı) kamu çıkarlarının gerektirdiği yerlerde gerçek ve özel kişilerin sahip
olduğu taşınmaz mülkün kamulaştırması konusundaki prosedürlerin yanı sıra kamulaştırma fiyatının
hesaplanması, taşınmaz mülkün tescili ve yetkili merci adına geçiş hakkı ve ilgili ihtilafların çözülmesi için
uygulanan prosedürler ve yöntemleri de ortaya koyar. Kamulaştırma zorunluyken kamulaştırma fiyatı kanun
tarafından araziye girilmeden önce ödenmelidir. Dahası, kamulaştırmaya konu olan taşınmazın sahibi ve işgal
eden kişi ve ilgili diğer taraflar kamulaştırma prosedürüne veya takdir edilen değerlere ve olgu hatalarına karşı
mahkemelerde dava açabilir.
Kamulaştırma Kanununun 27. Maddesi, kamulaştırmaya konu olan taşınmaz mülkün üç koşul altından hızlı
kamulaştırma süreciyle alınabileceğini belirtir; (i) Milli Savunma Zorunlulukları Kanununun (Kanun No. 3634)
uygulanması kapsamında milli savunma ihtiyacıyla ilgili Başkanın karar verdiği durumlarda; (ii) Başkanlık
kararıyla belirlenen acil durumlarda veya (iii) özel kanunlarla belirlenen olağanüstü durumlarda. Bu tür
vakalarda/durumlarda, ilgili idarenin talebi üzerine bir mahkeme, değer biçmeden başka prosedürlerin daha
sonra tamamlanması koşuluyla 10. Maddede belirtilen ilkelere dayalı olarak taşınmaz mülke el konulmasına
karar verebilir. Bu süreçte ilgili idarenin talebi üzerine taşınmaz mülkün tazminat tutarı, Kamulaştırma
Kanunu'nun 10 ve 15. Maddeleri uyarınca görevlendirilen uzmanlar tarafından 7 gün içinde mahkemece
belirlenecektir. El koyma ancak 10. Maddeye göre davet işlemini takiben ve duyuruda belirtilen bankaya
tutarın yatırılmasından sonra yapılabilir. Mahkeme tarafından verilecek el koyma kararı konusunda ilgili Tapu
Müdürlüğü bilgilendirilir. Taşınmaz varlığın devredilmesi veya aktarılmasının yasaklanmasıyla ilişkili hüküm,
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tapu siciline şerh edilir. El koyma kararının çıkarılmasını takiben 20. Madde uyarınca varlık boşaltılır. Bu
sürecin uygulanması, belirlenen kamulaştırma ücretine karşı mülk sahiplerinin zorluk çekmesini önlemez.
Kamulaştırma Kanunu'nu tamamlayıcı olarak, arazi edinimi ile ilgili konuları düzenleyen kanunlar da Kıyıköy
RES Kapasite Artışı Projesi'ne uygulanacaktır. Bu kanunlar:
•

Kadastro Kanunu (3402 sayılı)

•

Orman Kanunu (6831 sayılı)

•

Tapu Kanunu (2644 sayılı)

•

Mera Kanunu (4342 sayılı)

•

İskân Kanunu (5543 sayılı)

Arazi tapusu ile ilgili ana düzenleme Tapu Kanunu'dur (2644 sayılı). Türkiye'deki tapu sicili kaydı 3402 sayılı
Kadastro Kanunu'na dayanır. Kadastro Kanunu aynı zamanda sicile kayıtlı tapusu olmayan arazi sahiplerinin
veya arazi sahipliği konusunda karmaşıklığın olduğu yerlerin tanımlanması için kullanılan süreci de tanımlar.
Devlete ait arazilerin (otlaklar, ormanlık alanlar, hazine arazileri) vatandaşlar tarafından kullanımı kurala
bağlıdır. Vatandaşlar otlakları Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir alt birimi olan ilgili Otlak Komisyonu'ndan
gerekli izinleri aldıktan sonra kiralayabilir. Vatandaşlar hazine arazilerini tarımsal, ticari, sporla ilgili ve sosyal
faaliyetler için de kiralayabilir. Otlakların yatırım projeleri için tahsisi Otlak Kanunu (No. 4342) hükümlerine
tabidir.
Projeden etkilenecek arazinin çoğunluğu devlete ait orman arazileri içinde bulunmaktadır. Bu nedenle, ulusal
mevzuata göre Proje, Ormancılık Kanunu (No. 6831) hükümlerine tabidir. Proje, 18 yeni türbin için Nisan
2019'da Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'nden Ön Orman İzni aldı (T15 ve T31 türbinleri
hariç) ve T15 ve T31 için başvuru yaptı7. Orman Kanunu koşullarına göre, Nihai Orman İzni süreci inşaatın
başlamasından önce tamamlanacaktır. Lisans Alanının geriye kalan kısmı içinde kalan kayıtlı orman arazileri,
Orman Kanunu (6831 sayılı) doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mülkiyeti ve yetkisinde kalacaktır.
Bu arazilerde yapılacak herhangi bir faaliyet (örneğin ağaç kesme) Bakanlık'ın iznine tabi olacaktır.
Devlete ait otlak parsellerinin Kapasite Artışı Projesi birimlerinin inşası amacıyla kullanılması durumunda otlak
arazilerinin kullanım izni (tahsis amacı değişikliği) Otlak Kanunu (No. 4342) uyarınca Tarım ve Ormancılık
Bakanlığından (İl Müdürlüğü) alınır.
Yatırım projelerine ayrılan devlete ait parseller için mülkiyet kaydı veya irtifak hakları 3402 Sayılı Kadastro
Kanunu ve Tapu Kanunu'na göre yürütülecektir.

7

Proje Şirketi başlangıçta 21 türbin düşünmüş ancak teknolojik gelişmeler şirketin bu ek kapasiteyi her biri 3,6 MWm
kapasiteye sahip 20 türbin inşa edip işletmeye alarak elde etmesine imkân vermiştir. Bu sebeple izin süreci 20 türbin için
yürütülmüştür.
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4.3.

Arazi Edinimi, Zorunlu Yer Değiştirme ve Ekonomik Göçe İlişkin EBRD PK5

Ekonomik göçe ilişkin EBRD PK 5 (2014) gereklilikleri aşağıda özetlenmiştir:
•

Projeden kaynaklanan ekonomik göçten kaçınmak veya kaçınılmaz olduğunda mümkün olan her
yerde alternatif proje tasarımlarını değerlendirerek bunları asgariye indirmek. Göç kaçınılmazsa,
uygun bir geçim kaynaklarının yeniden yapılandırılması eylem planı geliştirilmelidir.

•

Arazi edinimi veya kısıtlamalarının etkilenen insanların araziyi kullanımı ve erişimi, fiziksel varlıklar
veya doğal kaynaklar üzerindeki kötü sosyal ve ekonomik etkilerinden kaçınmak için geçim
kaynaklarının yeniden yapılandırılması faaliyetlerinin uygun bilgi paylaşımı, istişareler ve
etkilenenlerin bilgilendirilmiş biçimde katılımıyla planlanması ve uygulanması.

•

Göç eden kişilerin geçim kaynaklarını, gelir elde etme kapasitelerini ve yaşam standartlarını
iyileştirmek veya en azından proje öncesi seviyelerine getirecek biçimde yeniden yapılandırmak,
(buna arazi konusunda yasal olarak tanınan hakları veya iddiaları olmayan kişiler de dâhildir) ve
onları geçiş süreci boyunca desteklemek.

•

Arazi üzerinde tanınabilen hakkı bulunmayan ekonomik olarak yerinden edilmiş kişileri arazi dışında
kaybettikleri varlıklar (rekolte, sulama altyapısı ve arazi üzerinde yapılan diğer iyileştirmeler gibi) için
tam ikame maliyetinden tazmin etmek8.

•

Bir topluluğun ortak kaynaklarının her türlü kaybını dengeleyecek destek sağlamak. Bu, topluluğun
erişime sahip olduğu geri kalan kaynakların verimliliğinin arttırılmasını sağlayan girişimler, erişim
kaybı içim ayni veya nakit tazminat veya kaybedilen kaynağın alternatif kaynaklarına erişimin
sağlanması biçimini alabilir.

•

Yerinden etmeden diğerlerinden daha kötü biçimde etkilenebilecek ve geçim kaynağı desteği ve ilgili
kalkınma faydalarını talep etme veya bunlardan yararlanma yetenekleri kısıtlı olabilecek dezavantajlı
veya hassas kişiler veya gruplar (kesme tarihinde projeden etkilenen alanda bulunan) için özel
hükümler oluşturmak.

•

Ekonomik olarak yerinden edilmiş kişilere, gelir kapasiteleri, üretim düzeyleri ve yaşam standartlarını
geri kazanabilmeleri için gereken makul süreye göre gerektiği gibi geçici destek sağlamak.

•

Yerinden etme ve geçim kaynaklarının yeniden yapılandırılması konusunda yerinden edilmiş kişilerce
seslendirilen spesifik endişeleri zamanında almak ve bunlara yanıt vermek için bir şikâyet
mekanizması kurmak.

EBRD PK5 (2014), yalnızca ekonomik göçü içeren işlemler durumunda bir GKYYP'nin geliştirilmesi ve
uygulanmasını gerektirir. GKYYP, etkilenen kişi ve yerel halka tanınan hakları içermeli ve bu hakların şeffaf ve
tutarlı bir şekilde, eşitlik ilkesine göre verilmesini sağlamalıdır.

Tam ikame maliyeti içinde arazi değer biçme için net gelir yaklaşımı, işlem masrafları, dava avukatlığıyla ilgili tüm ek
masraflar, vb. bulunmaktadır.
8
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4.4.

Boşluk Analizi

Konu/Sorun

EBRD Koşulları

Ulusal Gereklilikler

Boşluklar

Kaçınma ve Etki
Azaltma

Müşteri, bir yandan çevresel, sosyal ve
ekonomik maliyetler ile yararlar arasında
denge sağlarken, fiziksel ve/veya
ekonomik olarak yerinden edilmeleri
engellemek veya en azından azaltmak için
uygulanabilecek alternatif projelendirmeleri
değerlendirecektir

Ulusal Kamulaştırma Kanunu'nda yeniden
yerleştirmeden kaçınılması ve bunun
azaltılmasıyla ilgili herhangi bir hüküm
yoktur.

Ulusal mevzuatta kaçınmak ve asgariye indirmek
hükümleri bulunmasa bile, Proje Şirketi Kapasite
Artışı Projesi birimlerinin uygun biçimde
yerleştirilmesi yoluyla fiziksel yerinden etmeden
kaçınmıştır.
Proje Şirketi aynı zamanda mümkün olduğu ölçüde
mevcut yolları ve güzergâhları kullanarak PEK'ler
üzerindeki arazi edinimi ve ilgili ekonomik etkileri de
asgariye indirmiştir. Proje aynı zamanda mevcut
Kıyıköy RES'in şu andaki trafo merkezini ve
ENH'sini kullanacağı için Kapasite Artışı Projesinin
ulusal şebekeye bağlanması için ilave bir arazi
edinimi gerekliliğinden de kaçınılmıştır.
Şirket aynı zamanda, optimizasyon çalışmalarına
dayanarak 21 türbinden birini kaldırmaya karar
vermiştir. Dolayısıyla, Kapasite Artışı Projesi
kapsamında 20 türbin inşa edilecek ve işletilecektir.

Arazi Kaybı Tazminatı

Kıyıköy RES Kapasite Artışı Projesi

Ekonomik olarak yerinden edilmiş kişiler,
tam ikame maliyetinden tazmin edilecektir.
Arazi üzerinde tanınabilen hakkı
bulunmayan ekonomik olarak yerinden
edilmiş kişiler (iii), arazi dışında
kaybettikleri varlıklar (rekolte, sulama
altyapısı ve arazi üzerinde yapılan diğer
iyileştirmeler gibi) için tam ikame
maliyetinden tazmin edilecektir. Müşteri,

Ulusal yasalar tanınmış yasal
haklara/taleplere sahip kişilere nakit para
tazminatı sağlar.
Tarım arazisinin değer biçme işlemi,
piyasa fiyatları göz önüne alınarak
hesaplanan yıllık net gelirin
kapitalizasyonuna dayanır.
Kamusal ve özel mülklerde örfi kullanıcı
hakları yalnızca Hazine arazileri için

Dolayısıyla, Projede arazi ediniminden kaçınmak ve
bunu asgariye indirmek benimsenmiştir.
Kiracılar, işgalciler gibi arazi üzerinde yasal olarak
tanınan taleplere sahip olmayan ancak yerinden
edilen kişilere verilecek tazminat konusunda boşluk
mevcuttur.
Otlaklar veya orman arazisinden yararlanan ancak
yerinden edilen kişiler için herhangi bir tazminat
yoktur.
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Konu/Sorun

Geçim Kaynaklarının
Kaybı Sorununu Ele
Almak

EBRD Koşulları

Ulusal Gereklilikler

Boşluklar

hak sahipliği için son başvuru tarihinden
sonra proje alanına yerleşen fırsatçı
yerleşimcilere tazminat vermek veya
yardım sağlamak zorunda değildir.

tanınır ve tazminat arazi için değil
ürünler/ağaçlar ve yapılar için sağlanır.

Tazminat yalnızca hazine arazisi üzerindeki
ürünler/ağaçlar için verilir.

Kaybedilen varlıkların ekonomik olarak
tazmin edilmesine ek olarak, geçim
kaynakları veya gelir düzeyleri olumsuz
etkilenen ekonomik olarak yerinden
edilmiş kişilere gelir elde etme kapasiteleri,
üretim düzeyleri ve yaşam standartlarını
iyileştirmeleri veya en azından geri
kazanmaları için fırsat sağlanacaktır:

Kamulaştırma kanunu geçim kaynaklarının
kaybını değerlendirmez, hak sahiplerine
yalnızca arazi kaybı için tazminat sunulur.

Devlet yönetimli yeniden iskân haricinde ulusal
yasalarda öngörülen herhangi bir geçim kaynağı
yeniden yapılandırması ve/veya geçici destek
yoktur.
Geçim kaynakları kaybı veya bireysel geçim
kaynakları etkilerinin değerlendirilmesiyle ilgili bir
hüküm yoktur.

Arazi edinimi/yerinden
etme öncesinde
tazminat

Yerinden etme veya erişim kısıtlama,
yeniden yerleştirme için gerekli önlemler
alınmadan önce gerçekleşmez.

Hassas Kişiler için
Önlemler

Geçim kaynakları planlaması kadınlara,
azınlıklara veya hassas gruplara özel
destek sağlamalıdır.

Ulusal yasalarda geçim kaynaklarının
yeniden yapılandırılması konusunda bir
hüküm yoktur.
Devlet eliyle yapılan yeniden yerleştirmede
geçim kaynaklarının yeniden
yapılandırılmasına dair bileşenler
mevcuttur.
Kamulaştırma kanununa göre
tazminatların hak sahiplerinin hesaplarına
arazi alımından önce yatırılması
gerekmektedir.
Kamulaştırma Kanunu hassas grupları
belirlememiştir.

Ulusal yasalar uyarınca yalnızca yasal hak sahipleri
tazminat alabilir.
Ancak uluslararası standartlar uyarınca projeden
etkilenen tüm kişiler, geçim kaynaklarını en azından
projeden önceki seviyelerinde yeniden
yapılandırmalarını sağlayacak biçimde tazminat
hakkına sahiptir.
Hızlandırılmış kamulaştırma ve ulusal
Kamulaştırma Kanunu, arazi alımı/yerinden
etmeden önce tazmin etme hükmü bakımından
EBRD standartlarına uymaktadır.
Arazi edinimi hassasiyeti ele almaz.

Ancak Anayasa'ya göre Devlet,
vatandaşlarına yaşamlarını huzur ve
güven içinde devam ettirme güvencesi
verir ve aynı zamanda yüksek yaşam
standartlarına erişmeleri için onları
sosyoekonomik olarak teşvik eder.
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Konu/Sorun

EBRD Koşulları

İzleme ve
Değerlendirme

Fiziksel ve ekonomik yerinden etmeden
kaçınılamayan projelerde izleme ve
değerlendirme yapılması gerekmektedir.
Bu tür projeler için etkilenen kişilerin
yeniden yerleşimi ve geçim kaynaklarının
yeniden yapılandırılması izlenmelidir.

Halk Katılımı / İstişare /
Pazarlık / Katılım
seviyesi ve
zamanlaması

EBRD erken ve anlamlı istişareleri ve bir
paydaş katılım planının hazırlanmasını
vurgular. Proje'nin çevresel ve sosyal
boyutları konusunda projeden etkilenen
kişilere danışılmalı ve görüşleri göz önüne
alınmalıdır.

Ulusal Gereklilikler

Boşluklar

Bu bağlamda Devlet ihtiyaç sahibi, zayıf,
yardıma muhtaç ve evsiz vatandaşlarını
korumak ve desteklemek için çeşitli
kurallar ve önlemler uygular (eski 2022
Sayılı Kanun, tarih 01.07.1976).
Kamulaştırma veya yeniden iskânın
uygulamasın veya etkilerinin izlenmesi için
herhangi bir hüküm yoktur.

Kamulaştırma veya yeniden iskânın uygulamasın
veya etkilerinin izlenmesi için herhangi bir hüküm
yoktur.

Halkın katılımı toplantıları, ÇED sürecinin
bir parçası olarak ulusal ÇED
Yönetmeliğinin şartlarına uygun biçimde
gerçekleştirilir.
Kamulaştırma süreci arazi sahiplerinin
süreç ve değer biçme teklifleri konusunda
bilgilendirilmesini ve teklif edilen fiyatlar
konusunda müzakereleri içerir.

EBRD PK10'a göre projeyle ilişkili bilgilerin
açıklanması ve yerel halkla onları doğrudan
etkileyen konularda istişare yapılması suretiyle etkili
bir topluluk katılımının için herhangi bir hüküm
yoktur.
Halkla istişareler Projenin daha sonraki
aşamalarında, ÇED açıklaması veya resmi arazi
edinimi bildirimi sırasında yapılır.

Paydaş Katılım Planı için herhangi bir şart
yoktur.
Proje Seviyesinde
Şikâyetlerin Çözülmesi
Mekanizması
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Etkilenen Topluluklar söz konusu
olduğunda müşteri, Etkilenen Toplulukların
müşterinin çevresel ve sosyal
performansına ilişkin endişe ve
şikâyetlerini öğrenmek ve bunların
giderilmesine yardımcı olmak amacıyla bir
şikâyet mekanizması oluşturacaktır.

Ulusal yasalar altında kamulaştırma
sürecinde, taşınmaz mülkün
kamulaştırılması için mülkiyet sahibinin
rızası aranmaz. Kamulaştırma Devlet
tarafından kamu yararına taşınmaz mülke
zorunlu olarak el konulmasını içerir. Ancak
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
kamulaştırmaya konu olan taşınmazın

Herhangi bir şikâyet mekanizması şartı yoktur.
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Konu/Sorun

EBRD Koşulları

Ulusal Gereklilikler

Boşluklar

sahibi ve işgal eden kişi ve ilgili diğer
tarafların kamulaştırma prosedürüne veya
takdir edilen değerlere ve olgu hatalarına
karşı mahkemelerde dava açabilmesine
izin verir.
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanımına
Dair Kanun ve 4982 Sayılı Bilgi Edinme
Hakkına Dair Kanuna da atıf da
bulunulabilir.
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
şunu ifade eder: "Kurumlar, işbu kanun
içinde belirtilen istisnalar dışında,
başvuruda bulunanlara bilgi vermek, her
türlü bilgiyi ve belgeyi sağlamak için idari
ve teknik önlemlere başvurmak ve bilgiye
erişim başvurularını derhal, etkili ve doğru
biçimde gözden geçirmek ve bu konuda
karar vermekle yükümlüdür."
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31

Alenka Enerji

5. GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Bu GKYYP'nin uygulanmasından ve denetlenmesinden Projenin ÇSYS ekibi sorumlu olacaktır. İnşaat ve
işletme aşamaları için ÇSYS Ekibinin planlanmış organizasyon yapısı, Üst Yönetim ve Şirketin ve yüklenicileri
Proje seviyesindeki ÇSYS görevleri dâhil olmak üzere Şekil 5-1 içinde gösterilmiştir. Bu GKYYP'nin
uygulanması açısından ÇSYS Ekibinin görev ve sorumlulukları Şekil 5-1’de verilmiştir.

Şekil 5-1. Kıyıköy RES Proje ÇSYS Ekibi

BEE, kurumsal seviyede aşağıdaki BEE personelinden oluşan bir Sosyal İzleme Komitesine sahiptir ve
görevlerine arazi edinimiyle ilişkili süreçlerin izlenmesi dâhildir:
•
•
•
•
•

BEE Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
BEE İşletmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
İlgili Proje Müdürü/İşletme Müdürü
BEE Hİ Birim Müdürü
BEE Yönetim Sistemleri Müdürü (ISO 14001 tarafından belirlenen çevresel konulara ilişkin
şikâyet/görüş olması durumunda)
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Tablo 5-1. Arazi Ediniminin Uygulanması İle İlgili Proje ÇSYS Ekibinin Görev ve Sorumlulukları
ÇSYS Ekip Üyesi
Görev ve Sorumluluklar
İnşaat ve İşletme için Kurumsal Görevler
Kıdemli Yönetim
•
Uygulama için yeterli insan ve finans kaynağı tahsis ederek GKYYP'nin
Ekibi
uygulanmasının sağlanması
Kurumsal Hİ Birim
•
Arazi edinimiyle ilişkili uygulamaların EBRD PK1, PK5 ve PK10 ile uyumunun
Müdürü
denetlenmesi
•
GKYYP'nin uygulanması konusundaki GKYYP güncellemeleri ve eğitim
dokümanlarının onaylanması
•
Proje ile ilişkili arazi edinimi ile ilgili konularda harici paydaşlarla etkili ve
düzenli iletişimin sağlanması.
•
Projeyle ilişkili arazi edinimiyle ilgili halk şikâyetlerinin Proje Şirketi ve
yüklenicilerle alt yükleniciler tarafından Proje PKP'si uyarınca toplanmasının,
kaydedilmesinin ve bunlara yanıt verilmesinin sağlanması
•
Arazi edinimi ile ilgili kamu şikâyetleri için veri tabanı tutmak.
•
Gerektiğinde yüklenici ve altyüklenicilerle koordine bir şekilde arazi
ulaşımı/edinimi ile ilgili sorunları gidermek için, kapanmamış şikâyetleri
çözmeyi amaçlayan tedbirler dâhil olmak üzere ilave tedbirler geliştirilmesi ve
uygulanması.
•
Bütçe sınırlamalarının gözden geçirilmesi ve Proje Müdürü/Operasyon
Müdürüyle koordinasyon halinde Projeye özgü stratejilerin belirlenmesi.
•
Proje ile ilişkili arazi ediniminden etkilenen yöre halkı da dâhil olmak üzere tüm
taraflarca tüm paydaş katılımını içeren faaliyetlerde koordinasyonun ve
tutarlılığın sağlanması.
Kurumsal
•
PEK'ler üzerinde Projeyle ilişkili ekonomik etkileri göz önüne alarak Projenin
Satınalma Müdürü
satınalma gereklilikleriyle ilgili Proje PKP'si uyarınca paydaşların katılımının
sağlanması.
Sosyal İzleme
•
İhtiyaca dayalı olarak gerektiğinde toplanır.
Komitesi
•
Alınan tüm şikâyetleri/yorumların maliyet/fayda, parasal gereklilik, yapılabilirlik
ve strateji açılarından değerlendirilmesi.
•
Toplantı sonuçlarının Genel Müdür'e raporlanması.
İnşaat Aşaması
Proje Müdürü/
•
İnşaat aşaması boyunca GKYYP'nin uygulanması için yeterli kaynakların
Proje Müdür
tahsis edilmesinin sağlanması.
Yardımcısı/
•
GKYYP uygulaması konusunda tam sorumluluk.
Ticari Proje Müdürü
•
Yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin Proje Şirketi tarafından gerektirildiği gibi
GKYYP ile tümüyle uyum içinde olmasının sağlanması.
•
Bu GKYYP içinde tanımlanmış olan ve Projeyle ilişkili arazi ediniminin
etkilerine maruz kalacak olan PEK'leri göz önüne alarak mümkün olduğu
ölçüde yerel istidamın ve satın alımın azamiye çıkarılması.
•
GKYYP uygulaması konusunda Şirketin Üst Yönetimine düzenli olarak
raporlama yapılması.
•
'Sosyal İzleme Komitesine gönderilmesi gereken arazi edinimiyle ilişkili
şikâyetleri de içeren şikâyetlerin/taleplerin Komite toplantısından üç gün önce
(Hİ Birim Müdürüne) gönderilmesi.
İnşaat Şantiye
•
GKYYP'nin yüklenici ve alt yüklenici ekipleri tarafından Proje Şirketi tarafından
Müdürü
gerektirildiği gibi uygulanmasının koordine edilmesi ve denetlenmesi.
•
Halktan alınan arazi edinimiyle ilişkili şikâyetler ve bunların PKP uyarınca
yönetilmesiyle ilgili Proje Yönetimine rapor verilmesi.
•
Teknik ve idari tedbirleri gerektiği gibi planlayarak ve uygulayarak arazi
edinimiyle ilişkili şikâyetler konusunda Saha ÇSG Kıdemli Uzmanının ve Saha
Halkla İletişim Sorumlusunun (HİS) desteklenmesi.
Saha ÇSG Kıdemli
•
GKYYP uygulamasının ve şikâyetlerin yönetiminin EBRD PK1, PK5 ve PK10'a
Uzmanı
uygun olarak yapılmasının sağlanması.
•
Kurumsal ÇSYS müdürleri ve Üst Yönetim Ekibine, GKYYP uygulaması dâhil
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•

HİS (Saha)

•
•
•

Ana İnşaat
Yüklenicisi ve
Taşeronlar
(Proje Müdürleri ve
ÇSYS Ekipleri,
ÇSG/İK/Satınalma
Müdürleri ve
Ekipleri dâhil)
İşletme Aşaması
İşletme Müdürü

•
•
•
•
•

•
•
•
•

İşletme Birim
Yöneticisi

•

•
•
•

•
•
ÇSG Kıdemli
Uzmanı

•
•
•

•
•
•
Ana İşletme
Yüklenicisi ve
Taşeronlar

•
•
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olmak üzere dâhili ÇSG raporlamasının yapılması.
GKYYP'nin uygulanmasından sorumlu ekip üyelerine GKYYP konusunda
eğitim verilmesinden, eğitim kayıtları ve ilgili eğitim belgelerinin gözden
geçirilmesi yoluyla emin olunması.
Kurumsal prosedürler uyarınca Proje Sosyal Görevlisi olarak görev yapılması
İnşaat aşamasında arazi edinimi ile ilgili konularda harici paydaşlarla etkili ve
düzenli iletişimin sağlanması.
Proje PKP'si uyarınca arazi edinimi ile ilişkili şikâyetlerin kaydedilmesinin ve
bunlara yanıt verilmesinin sağlanması.
Sözleşmesel zorunluluklar üzerinden Proje GKYYP'sine uyumun gerektiği gibi
sağlanması.
GKYYP'yi uygulamak için yetkin ve eğitimli çalışanların atanmasının
sağlanması.
GKYYP'nin uygulanması için yeterli kaynakların tahsis edilmesinin sağlanması.
Şikâyetlerin uygun biçimde kaydedilmesinin, bunlara yanıt verilmesinin ve
Proje Şirketi HİS ile paylaşılmasının sağlanması
GKYYP uygulaması dâhil olmak üzere dönemsel raporların hazırlanması (Ana
Yüklenici tarafından Proje Şirketine gönderilmek üzere).
İşletme aşaması boyunca Uygulama Zaman Çerçevesi uyarınca GKYYP'nin
uygulanması için yeterli kaynakların tahsis edilmesinin sağlanması.
GKYYP, PKP ve Proje şikâyet mekanizmasının uygulanması konusunda tam
sorumluluk.
PKP uygulaması konusunda Şirketin Üst Yönetimine düzenli olarak raporlama
yapılması.
Sosyal İzleme Komitesine gönderilmesi gereken şikâyetlerin/taleplerin Sosyal
İzleme Komitesi toplantısından üç gün önce (Hİ Birim Müdürüne) gönderilmesi.
İşletme aşaması boyunca HİS (kurumsal prosedürler uyarınca Proje Sosyal
Görevlisi) olarak görev alınması ve harici paydaşlarla etkili ve düzenli iletişimin
sağlanması.
PKP'nin işletme ekibi tarafından uygulanmasının koordine edilmesi ve
denetlenmesi.
Halktan alınan şikâyetler ve bunların PKP uyarınca yönetilmesiyle ilgili Proje
Yönetimine rapor verilmesi.
İşletmeyle ilgili ve idari tedbirleri gerektiği gibi planlayarak ve uygulayarak dâhili
ve harici şikâyetler konusunda Saha ÇSG Kıdemli Uzmanının ve Saha HİS'nin
desteklenmesi.
Proje PKP'si uyarınca işletme aşamasında yerel halkın şikâyetlerinin
kaydedilmesinin ve bunlara yanıt verilmesinin sağlanması.
İşletme çalışanlarının dâhili şikâyetlerinin yönetimi konusunda ÇSG Kıdemli
Uzmanının gerektiği gibi desteklenmesi.
PKP uygulamasının ve şikâyetlerin yönetiminin EBRD PK1, PK5 ve PK10'a
uygun olarak yapılmasının sağlanması.
PKP'nin uygulanması, gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve izlenmesi.
Kurumsal ÇSYS müdürleri ve Üst Yönetim Ekibine, PKP ve Proje şikâyet
mekanizması uygulaması dâhil olmak üzere dâhili ÇSG raporlamasının
yapılması.
PKP ve Proje şikâyet mekanizması konusundaki eğitimlerin verilmesinin
sağlanması.
İşletme çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarının İK Müdürüyle birlikte belirlenmesi ve
eğitim programının tanımlandığı gibi uygulanmasının sağlanması.
Proje PKP'si uyarınca dâhili şikâyetlerin kaydedilmesi, bunların Kurumsal ÇSG
ve İK birimlerine aktarılması ve bunlara yanıt verilmesinin sağlanması.
Sözleşmesel zorunluluklar üzerinden Proje PKP'sine uyumun sağlanması.
PKP ve Proje şikâyet mekanizmasının uygulanması için yetkin ve eğitimli ÇSG
ekibinin görevlendirilmesinin sağlanması.
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(Proje Müdürleri ve
ÇSYS Ekipleri,
ÇSG/İK/Satınalma
Müdürleri ve
Ekipleri dâhil)

•
•
•
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PKP ve şikâyet mekanizmasının uygulanması için yeterli kaynakların tahsis
edilmesinin sağlanması.
Şikâyetlerin uygun biçimde kaydedilmesinin, bunlara yanıt verilmesinin ve
Proje Şirketi HİS ile paylaşılmasının sağlanması
PKP uygulaması ve şikâyet yönetimi dâhil olmak üzere dönemsel ÇSG
raporlarının hazırlanması (Ana Yüklenici tarafından Proje Şirketine
gönderilmek üzere).
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6. GEÇİM KAYNAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE
TELAFİSİ
EPDK, 10 Mayıs 2018 tarihinde Kıyıköy RES Kapasite Artışı Projesi için Kamu Yararı Kararı (Karar No: 783714) almıştır. Proje Şirketi bu karara dayalı olarak Kamulaştırma Kanunu (No. 2942) uyarınca özel mülkiyetteki
arazilerin edinimi için başlangıçta kamulaştırma alternatifini değerlendirmiştir (kamulaştırmadan sorumlu
devlet kuruluşu tarafından uygulanmıştır). Kamulaştırmada belirlenen tazminat değeri üzerinden nakit
tazminat devlet tarafından sağlanır. Diğer yandan Proje Şirketi Projeyi EBRD'nin ÇS Politikası ve Arazi
Edinimi, Zorunlu Yer Değiştirme ve Ekonomik Göçe İlişkin PK5 dâhil olmak üzere ilgili PK'lara uygun biçimde
uygulamaya kararlıdır. Dolayısıyla Proje Şirketi, mümkün olan her yerde Proje için gereken özel mülkiyetteki
parselleri müzakere edilmiş bir anlaşmayla edinmeyi amaçlamaktadır. Şirket yönetimi hâlihazırda ilgili
parsellerin sahipleriyle müzakereleri başlatmıştır ve Temmuz 2019'dan bu yana parsellerin mevcut
paydaşlarıyla toplantılar düzenlemiştir. Proje Şirketi kamulaştırmadan kaçınmak ve ilgili parselleri EBRD
PK5'in hedeflerini karşılayan müzakere edilmiş anlaşmalar yoluyla almak için gereken tüm makul çabaları
gösterecektir.

6.1. Temel Tazminat ve Destek İlkeleri
Proje Şirketinin uygulamaya kararlı olduğu temel tazminat, yeniden yerleştirme ve geçim kaynaklarının
yeniden yapılandırılması ilkeleri aşağıdaki gibidir:
•

•
•

•

•
•

•

Proje Şirketi aynı zamanda mümkün olduğu ölçüde mevcut yolları ve güzergâhları kullanarak
PEK'ler üzerindeki arazi edinimi ve ilgili etkileri de asgariye indirmiştir. Proje aynı zamanda mevcut
Kıyıköy RES'in şu andaki trafo merkezini ve ENH'sini kullanacağı için Kapasite Artışı Projesinin
ulusal şebekeye bağlanması için ilave bir arazi edinimi gerekliliğinden de kaçınılmıştır.
Proje Şirketi yeni türbinleri ve erişim yollarını üzerinde fiziksel yapılar bulunmayan parseller üzerine
yerleştirerek9 fiziksel yerinden etmeden kaçınmıştır.
Proje Şirketi, Proje için gereken özel mülkiyetteki parselleri edinmek için tercihen gönüllü alıcıgönüllü satıcı yöntemini uygulayacaktır. Kamulaştırmaya yalnızca bu yöntemin kullanılamadığı
durumlarda başvurulacaktır (örn. mevcut tamamlanmamış miras konularının yeterli gayretle makul
bir zaman içinde çözülmesinin öngörülmediği durumlarda).
Proje Şirketi elektriksel ekipmanı türbin içinde saklayan bir türbin modeli seçmiştir. Dolayısıyla,
türbinleri çitle çevirmek gerekmeyecektir10. Bundan dolayı tasarım sayesinde Lisans Alanı içindeki
orman arazisini ormancılık faaliyetleri, hayvan otlatmak veya mantar toplamak için kullanan PEK'ler
için herhangi bir erişim kısıtlamasından kaçınılmıştır. Lisans Alanı içindeki orman arazilerini
kullanan yerel halk üzerinde potansiyel sağlık ve güvenlik risklerinden kaçınmak için inşaat sahaları
ve güzergâhlarına erişim geçici olarak kısıtlanacaktır (ağır hizmet tipi araçların kullanılması, saha
trafiğine neden olan inşaat araçları, kazılar, kablo döşeme çalışmalarından kaynaklı elektrik
çarpması tehlikeleri, vs.). Arazi erişimi üzerindeki kısıtlamaların bağımsız evler seviyesinde
tanımlanabilen ve ölçülebilen etkilere sebep olması durumunda, etkilenen evlere kendi durumlarına
en uygun geçim kaynaklarının yeniden yapılandırılması yaklaşımını seçmeleri için seçenekler
sunulacaktır.
PEK'lerin geçim kaynakları Proje önceki seviyelerine geri getirilecek veya iyileştirilecektir ve
Projede geçim kaynaklarının yeniden yapılandırılması için programlar bulunacaktır.
ÇSED Raporu kapsamında yürütülen sosyal saha çalışmaları sırasında tanımlanmış yasadışı
orman veya hazine arazisi kullanıcısı yoktur. Proje Şirketi gerekirse hak matrisine göre her türlü
yasadışı kullanıcının tazmin edilmesi için EBRD PK5'e uyacaktır.
Proje Şirketi, ÇSED kapsamında yürütülen sosyal saha çalışmaları sırasında Projeden etkilenen
dezavantajlı veya hassas grupları/kişileri belirlemiştir. T15'in yaklaşık olarak 200 m kuzeyinden

T15'in yaklaşık olarak 200 m kuzeyinde tek bir hassas erkek PEK tarafından kullanılan bir bina vardır. Bina T15 için
belirlenen arazi edinimi sınırının dışında kalmaktadır. Bu PEK ile yapılan görüşmelerde başka bir yere yerleşmeyi tercih
etmediği öğrenilmiştir. Bu PEK hassas gruplara dahildir ve yakından izlenecektir.
10
Yerel halk ve işçi sağlığı ve güvenliği üzerinde muhtemel risklerden kaçınmak için yalnızca mevcut trafo merkezi çitle
çevrilecektir.
9
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yaşayan hassas PEK, Projeyle ilişkili arazi ediniminden etkilenmeyecektir. Bu hassas kişi,
potansiyel etkileri önlemek ve/veya azaltmak için inşaat ve işletme dönemleri boyunca yakından
izlenip danışılacaktır. Proje Şirketi EBRD PK5 hedeflerine tümüyle uyulmasını sağlamak ve hassas
kişilerin/grupların geçim kaynaklarının yeniden yapılandırılması sürecinde dezavantajlı
olmamalarını, tümüyle bilgilendirilmiş olmalarını, haklarının farkında olmalarını ve Projenin
faydalarından eşit ölçüde yararlanabilecek olmalarını sağlamak için gereken tedbirleri alacaktır.

6.2.

Geçim Kaynaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Telafisi İçin Uygunluk

Geçim kaynakları Projeden etkilenecek olan PEK'ler GKYYP kapsamında sağlanan geçim kaynaklarının
yeniden yapılandırılması ve telafisi tedbirlerinden faydalanabilir.
Önceki bölümlerde de özetlendiği gibi (bkz. Bölüm 3.3.2), Kapasite Artışı Projesinin arazi edinimi ağırlıklı
olarak orman arazisi üzerindedir. Özel mülk arazisi edinimi yalnızca 3 parselden oluşmaktadır (Kıyıköy'de ana
erişim yolu üzerinde bulunan Parsel no. 129/27 ve Parsel no. 129/31 ve Kışlacık'ta T15 arazi edinimi
bölgesinde bulunan Parsel no. 101/206). Aynı zamanda Kışlacık'ta Kapasite Artışı Projesi için (T15) kısmen
edinilecek tek bir mera parseli de vardır (Parsel no. 319/1). Bu GKYYP kapsamında bulunan nitelikler aşağıda
tanımlanmıştır:
•

•

•

•

•

Proje tarafından edinilecek arazinin çoğunluğu Ormancılık Müdürlüğüne aittir (Kıyıköy'de Parsel no.
325/1 ve Kışlacık'ta Parsel no. 101/246 devlete ait orman parselleri Proje Lisans Alanına karşılık
gelir). Proje Şirketi, 18 yeni türbin için Nisan 2019'da Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel
Müdürlüğü'nden Ön Orman İzni aldı (T15 ve T31 türbinleri hariç) ve T15 ve T31 için başvuru yaptı.
Proje Şirketi Proje süresi boyunca devlete ait orman arazisinin kullanım haklarını almak için
Ormancılık Kanunu (No. 6831) uyarınca ilgili Ormancılık mercilerine ödemeler yapacaktır. Yeni
türbinlerin ve erişim yollarının inşası ve işletmesi için Projenin arazi ihtiyacı kısıtlı olsa da ve işletme
aşamasında (mevcut trafo merkezi sahası dışında) Lisans Alanı içinde herhangi bir erişim kısıtlaması
olmasa da, bu GKYYP'ye etkilenen orman parsellerini ormancılık faaliyetleri, mantar toplamak ve
arıcılık amaçlarıyla kullananlar da dâhil edilmiştir. Bun uygun olarak GKYYP, PEK'lerin Projeyle ilişkili
arazi ediniminden kötü biçimde etkilenmemelerini sağlamak için ortak orman kullanıcılarına verilen
hakları belirler.
Proje tarafından tercih edilen temel arazi edinimi stratejisi gönüllü alıcı-satıcıyla yapılan müzakereli
edinim olacaktır. Tüm özel parseller, paydaşlarının mevcudiyetine ve teklif edilen tazminat üzerinde
varılan fikir birliğine bağlı olarak gönüllü alıcı-satıcı yöntemiyle alınacaktır. Parsel 129/27'nin bazı
paydaşları vefat etmiştir ve miras süreci devam etmektedir. Bu parselin yeni paydaşlarına
ulaşılamaması halinde, Proje kaçınılmaz olarak kamulaştırma yoluna başvuracaktır.
Kamulaştırmanın kaçınılmaz olması halinde, Projede devlet tarafından sağlanan tazminatta (devlet
tarafından izin verildiği gibi) her türlü boşluk belirlenecek ve bir boşluğun olması durumunda arazi
sahipleri EBRD PK 5 içinde tanımlandığı gibi tam ikame maliyetine uygun olarak tazmin edilecektir.
Tam ikame maliyeti içinde arazi değer biçme için net gelir yaklaşımı, işlem masrafları, davalarla ilgili
tüm ek masraflar bulunmaktadır. Kamulaştırma tazminatları gelir vergisine tabi değildir.
Saha çalışmalarında Projeden etkilenen yerleşim yerlerinde yaşadığı belirlenen tek 1 PEK vardır
(Kıyıköy'deki Parsel no. 129/31'in 6 paydaşından biri). Kıyıköy'de bu tek bir PEK tarafından kullanılan
parsel (Parsel no. 129/31) dışında Kıyıköy'deki Parsel no. 129/27 ve Kışlacık'taki Parsel no. 101/206
herhangi bir tarımsal faaliyet için kullanılmamaktadır (paydaşları veya diğer kullanıcılar tarafından).
Proje tarafından Kıyıköy'de kısmen edinilecek otlak parseli (Parsel no. 319/1) 11 ortak olarak
küçükbaş hayvancılık için kullanılmaktadır. Hayvan üretimi için yeterli otlama alanı olmasını
sağlamak ve Projenin hayvancılık yapan kişiler üzerindeki muhtemel etkilerini azaltmak için bu
GKYYP kapsamına Kıyıköy'deki küçükbaş hayvan yetiştiricileri de dâhil edilmiştir.

Edinilecek toplam otlak parseli alanı (Parsel No. 319/1) 45 da'dır, bunun 11,8 da'lık kısmı edinilecektir ve 33,2 da'lık kısmı
etkilenmeden kalacaktır.
11
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6.3.

Uygunluk için Son Tespit Tarihi

Son tespit tarihi, bu tarihten sonra proje alanında bulunan hiç kimsenin tazminat ve/veya destek konusunda
hak sahibi olmayacağı tarihtir.
100 MWm/100 MWe Kapasite Artışı Projesi için ÇŞB tarafından ÇED Olumlu Kararı 14 Eylül 2017 tarihinde
verilmiştir (Karar No: 4763). Kapasite Artışı Türbinlerinin konumlarında odaklanan nihai ÇED Raporu ÇED
Olumlu Kararına (Karar No: 4763) zemin oluşturmuştur. Nihai ÇED Raporu, ÇED Olumlu kararının
çıkarılmasından 10 (takvim) gün önce ÇŞB tarafından halka açıklanmıştır. ÇŞB Kapasite Artışı Projesinin
ÇED Olumlu Kararı aldığını da halka duyurmuştur.
Kapasite Artışı Projesi birimlerinin inşası için gereken özel mülkiyetteki parsellerin edinilmesi için EPDK, 10
Mayıs 2018 tarihinde Kamu Yararı kararı alarak Proje için edinilecek üç özel mülk parselini belirlemiştir (ana
erişim yolu güzergâhı ve T15 arazi edinimi bölgesinde bulunan). Kamulaştırma Kanunu (No. 2942) uyarınca,
Kamu Yararı Kararı kamulaştırılacak taşınmazların bulunduğu alanın mahalle/köy muhtarlık ofislerinde 15 gün
boyunca duyurulur. Kamulaştırılacak taşınmazlar üzerine inşa edilmiş sabit varlıklar veya dikilmiş ağaçlar,
kamulaştırma değer biçme süreci içinde göz önüne alınmaz.
8 Temmuz 2019’da Proje Şirketi, Kamulaştırma Kanunu uyarınca hızlandırılmış kamulaştırma için başvuru
yapma hakkını da kullanmıştır. Eylül 2019 itibarıyla, EPDK bu başvuruyu değerlendirme sürecindedir.
Projenin GKYYP hakları için son tespit tarihi ÇSED çalışmaları kapsamında yürütülen üçüncü sosyal saha
çalışması tarihidir (6-9 Mayıs 2019). Etkileri belirlemek ve uygunluğu tanımlamak için PEK'ler ve otlakların
kullanıcılarıyla sosyoekonomik mevcut durum çalışmaları yapılmıştır. Tüm PEK'ler Projeyle ilişkili arazi edinimi
konusunda bilgilendirilmiştir.
Son tespit tarihinden sonra Proje alanında bulunan kişiler tazminat veya diğer yeniden yerleştirme
faydalarından yararlanma hakkına sahip olmayacaktır. Benzer biçimde, son tespit tarihinden sonra yapılan
sabit varlıklar da (inşa edilen yapılar veya ekinler gibi) tazmin edilmeyecektir.

6.4. Hak Sahipliği Matrisi
Bu GKYYP kapsamında hazırlanan hak sahipliği matrisi, kayıp/etki türlerine yanıt vermeyi ve Proje
bileşenleri/aşamaları ile ilişkili hak sahipliklerini tanımlamayı amaçlar.
Bu GKYYP'nin altında yatan ilke, etkilenen geçim kaynaklarını iyileştirmek veya en azından proje öncesindeki
standartları yeniden sağlamaktır. Hak sahiplikleri kayıp/etki türüne ve gerektiği yerde PEK'lerin
kategorilerine/özelliklerine dayalıdır. PEK'lere bu GKYYP uyarınca tanınacak hak sahiplikleri Tablo 6–1 içinde
sunulmuştur.
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Tablo 6-1. Geçim Kaynaklarının Yeniden Yapılandırılması (Telafisi ve/veya Yardımı) İçin Hak Sahipliği Matrisi
Kayıp/Etki Türü
Özel Şahsa Ait Arazi
Herhangi bir resmi/gayri
resmi kullanıcısı
olmayan Özel
Mülkiyetteki Tarım
Arazisinin Kalıcı Biçimde
Kaybedilmesi (Kıyıköy'de
bulunan Parsel no.
129/27(ana erişim yolu
üzerinde))

PEK’lerin Tanımı / Hane
Sayısı

EBRD PK5 Gerekleri

GKYYP Hak Sahiplikleri

-Bilinmeyen 5 paydaş
(paydaşların isimleri yöre
sakinleri veya muhtar
tarafından bilinmemektedir,
belirlenmiş kullanıcı yoktur)

Arazi, tam ikame maliyetinde
tazmin edilir
veya
Benzer kalite, büyüklük ve
konuma sahip ikame arazi temin
edilir

Arazi edinimi için gönüllü alıcı-satıcı ile yapılan arazi edinimi yöntemi
tercih edilir. Gönüllü alıcı-salıcı müzakerelerindeki tazminat tam
ikame değeri üzerinden verilecektir. Proje müzakere edilmiş anlaşma
durumunda tüm parseli satın alacaktır.
Gönüllü alıcı-satıcı müzakerelerinin başarısız olması durumunda,
arazi Kamulaştırma Kanunu (No. 2942) uyarınca kamulaştırma
yoluyla alınacaktır (kamulaştırmadan sorumlu devlet kuruluşu
tarafından uygulanacaktır). Varlığın değerinin biçilmesi net gelir
yaklaşımına göre yapılacaktır. Bu durumda belirlenen tazminat değeri
üzerinden nakit tazminat devlet tarafından sağlanır.
Kamulaştırma durumunda, tam ikame maliyeti ve (kamulaştırmadan
sorumlu ilgili devlet kuruluşu tarafından) belirlenecek kamulaştırma
değeri arasındaki her türlü boşluk Şirket tarafından belirlenecek ve
telafi edilecektir.
Parselin kamulaştırılması durumunda, parselin yalnızca Kapasite
Artışı Projesi için gerekli kısmı alınacaktır (%44). Gönüllü alıcı-satıcı
müzakerelerinde tüm parsel için tazminat sağlanacaktır. Ulusal
mevzuat uyarınca müzakere edilmiş anlaşmalarda parselin
bölünmesine izin verilmez.

Özel Mülkiyetteki Tarım
Arazisinin Kalıcı Biçimde
Kaybedilmesi

Kıyıköy'de ana erişim yolu
üzerinde bulunan Parsel no.
129/31'in paydaşları (6). Parsel
tek bir PEK tarafından otlatma
amacıyla kullanılmaktadır.
-Kıyıköy'de yaşayan ve araziyi
otlatma için kullanan 1 hisse

Kıyıköy RES Kapasite Artışı Projesi

Arazi, tam ikame maliyetinde
tazmin edilir
veya
Benzer kalite, büyüklük ve
konuma sahip ikame arazi temin
edilir

Arazi edinimi için gönüllü alıcı-satıcı ile yapılan arazi edinimi yöntemi
tercih edilir. Gönüllü alıcı-salıcı müzakerelerindeki tazminat tam
ikame değeri üzerinden verilecektir. Proje müzakere edilmiş anlaşma
durumunda tüm parseli satın alacaktır.
Gönüllü alıcı-satıcı müzakerelerinin başarısız olması durumunda,
arazi Kamulaştırma Kanunu (No. 2942) uyarınca kamulaştırma
yoluyla alınacaktır (kamulaştırmadan sorumlu devlet kuruluşu
39

Alenka Enerji

sahibi (Proje kapsamında
edinilen arazi ekili değildir,
ancak hisse sahibi / hisse
sahibinin oğlu tarafından
otlatma amacıyla (hayvan yemi
olarak) kullanılmaktadır.
PEK'lerin 5 büyükbaş hayvanı
vardır ancak ana gelir kaynağı
ormancılık faaliyetleridir.
Parselin hissedarının oğlu da,
ebeveynlerinden miras kalan 510 dönümlük bir arazisi daha
olduğunu belirtmiştir. Tüm
parselin alınmasını talep
etmektedir)

Özel Mülkiyetteki Tarım
Arazisinin Kalıcı Biçimde
Kaybedilmesi

-5 bilinmeyen hissedar
(Hissedarların adları, ne yöre
halkı ne de muhtarlar
tarafından bilinmemektedir)
Kışlacık'ta T15'in arazi edinimi
bölgesinde bulunan Parsel no.
101/206'nın sahibi). Parselin
hâlihazırda resmi/gayri resmi
herhangi bir kullanıcısı yoktur.
Sahibi Vize ilçe merkezinde
yaşamaktadır.

tarafından uygulanacaktır). Varlığın değerinin biçilmesi net gelir
yaklaşımına göre yapılacaktır. Bu durumda belirlenen tazminat değeri
üzerinden nakit tazminat devlet tarafından sağlanır.
Kamulaştırma durumunda, tam ikame maliyeti ve (kamulaştırmadan
sorumlu ilgili devlet kuruluşu tarafından) belirlenecek kamulaştırma
değeri arasındaki her türlü boşluk Şirket tarafından belirlenecek ve
telafi edilecektir.
Kamulaştırma durumunda, Kapasite Artışı Projesi için parselin
çoğunluğu alınacaktır (%90,7). Geri kalan kısmın ekonomik olarak
kullanılamaz olması durumunda, Kamulaştırma Kanunu (No. 2942)
12. Maddesi, arazi sahibinin yazılı başvurusuna dayalı olarak
kamulaştırmadan sorumlu devlet kuruluşu tarafından geri kalan
kısmın da kamulaştırılmasına izin vermektedir (başvuru Kamulaştırma
Kanunu tarafından tanımlanan zaman çerçeveleri içinde yapılmalıdır).
Proje Şirketi, geri kalan arazinin tazmin edilmesi için ilgili kuruluşlara
gerekli başvuruları yaparak parselin paydaşına/paydaşlarına destek
verecektir.
Arazi, tam ikame maliyetinde
tazmin edilir
veya
Benzer kalite, büyüklük ve
konuma sahip ikame arazi temin
edilir

Arazi edinimi için gönüllü alıcı-satıcı ile yapılan arazi edinimi yöntemi
tercih edilir. Gönüllü alıcı-salıcı müzakerelerindeki tazminat tam
ikame değeri üzerinden verilecektir. Proje müzakere edilmiş anlaşma
durumunda tüm parseli satın alacaktır.
Gönüllü alıcı-satıcı müzakerelerinin başarısız olması durumunda,
arazi Kamulaştırma Kanunu (No. 2942) uyarınca kamulaştırma
yoluyla alınacaktır (kamulaştırmadan sorumlu devlet kuruluşu
tarafından uygulanacaktır). Varlığın değerinin biçilmesi net gelir
yaklaşımına göre yapılacaktır. Bu durumda belirlenen tazminat değeri
üzerinden nakit tazminat devlet tarafından sağlanır.
Kamulaştırma durumunda, tam ikame maliyeti ve (kamulaştırmadan
sorumlu ilgili devlet kuruluşu tarafından) belirlenecek kamulaştırma
değeri arasındaki her türlü boşluk Şirket tarafından belirlenecek ve
telafi edilecektir.
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Projeyle ilişkili arazi
ediniminden
kaynaklanan gelir
ve/veya geçim
kaynaklarının kaybı

Kıyıköy'de ana erişim yolu
üzerinde bulunan Parsel no.
129/31'in 6 paydaşından biri.
Parsel tek bir PEK tarafından
otlatma amacıyla
kullanılmaktadır.
(Proje kapsamında edinilen
arazi ekili değildir, ancak hisse
sahibi / hisse sahibinin oğlu
tarafından otlatma amacıyla
(hayvan yemi olarak)
kullanılmaktadır. PEK'lerin 5
büyükbaş hayvanı vardır ancak
ana gelir kaynağı ormancılık
faaliyetleridir. Parselin
hissedarının oğlu da,
ebeveynlerinden miras kalan 510 dönümlük bir arazisi daha
olduğunu belirtmiştir. Tüm
parselin alınmasını talep
etmektedir)

Müşteri tüm yerinden edilmiş
kişilere ve topluluklara, geçim
kaynaklarını iyileştirmeleri veya en
azından proje öncesi seviyelerine
getirmeleri için yardım edecek ve
onları geçiş süreci boyunca
destekleyecektir.

Hassas gruplar/kişiler
üzerindeki etkiler

1 PEK

Müşteri her türlü hassas
kişiyi/grubu göz önüne alacak ve
onların yeniden yerleşme
fırsatlarından ve faydalarından
yararlanmalarını sağlayacaktır.

(Sahibinin rızasıyla T15'in
kuzeyinde bulunan evde
yaşayan ve Devlet yardımı alan
engelli ve hassas bir kişi)

Kamulaştırma durumunda, Kapasite Artışı Projesi için parselin
yalnızca gereken kısmı alınacaktır (%46,9).
PEK'lere Proje tarafından sağlanan hayvancılık desteklerinden
faydalanma olanakları sunulacaktır.

Proje bu PEK için ekonomik yerinden olmaya ve fiziksel yeniden
yerleşmeye sebep olmasa dahi, PEK işletme aşaması sırasında
zaman zaman işletme gürültüsünden, gölgeden/titremeden ve
kanat/buz fırlatma riskinden etkilenebilir.
Proje bu PEK'in yaşam standartlarının evinde yapılacak iyileştirmeler
ve Proje Şirketi tarafından ayarlanacak ve sağlanacak düzenli temizlik
hizmetleriyle iyileştirilmesini sağlayacaktır.
T15'in kuzeyinde yaşayan hassas PEK, inşaat ve işletme aşamaları
boyunca yakından takip edilecektir. Kendisiyle düzenli olarak
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istişarede bulunulması ve ilgili herhangi bir şikâyetin belirlenmesi ve
gerektiğinde Şikâyet Mekanizması doğrultusunda düzeltici eylemlerin
planlanması/gerçekleştirilmesi için Projeye özgü bir Paydaş Katılım
Planı uygulanacaktır.
Proje standartlarına uyum sağlanması amacıyla ve gürültüyle ilgili
şikâyetler gelmesi halinde gürültü izlemesi yapılacaktır. N-01'de Proje
standartlarının aşılması durumunda, Proje Şirketi, Kredi Kuruluşları
tarafından onaylanacak karşılıklı anlaşmaya bağlanmış bir yöntemle
gürültü etkisini yönetmek için eylemler geliştirmek ve uygulamak
amacıyla binanın yasal sahibi ve kullanıcına danışacaktır.

Projenin inşaat
Projenin etki alanı içerisindeki
faaliyetlerinden
PEK'ler
kaynaklanan ürün/ağaç
veya altyapı kaybı/hasarı
Devlete Ait Orman Arazisi
İnşaat aşaması sırasında Orman kullanıcıları
Lisans Alanı içindeki
orman arazisine erişimin
geçici olarak kısıtlanması

Orman arazisinin kısıtlı
bir kısmının
kaybedilmesi
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Orman kullanıcıları / orman
işçileri /
Kalkınma Kooperatifleri

Ürünler/ağaçlar/altyapı üzerindeki
hasarlar tam kame değeri/piyasa
değeri üzerinden tazmin
edilecektir.
Müşteri topluluğun ortak
kaynaklarının her türlü kaybını
dengeleyecek biçimde destek
sunacaktır. Bu, topluluğun erişime
sahip olduğu geri kalan
kaynakların verimliliğinin
arttırılmasını sağlayan girişimler,
erişim kaybı içim ayni veya nakit
tazminat veya kaybedilen
kaynağın alternatif kaynaklarına
erişimin sağlanması biçimini
alabilir.
Müşteri topluluğun ortak
kaynaklarının her türlü kaybını
dengeleyecek biçimde destek
sunacaktır. Bu, topluluğun erişime
sahip olduğu geri kalan

T15'in yasal sahibi ve kullanıcısına danışılarak gerekirse bina için
izolasyon sağlanacaktır.
Proje ürünler/ağaçlar veya mevcut altyapı üzerindeki hasarları (varsa)
tam ikame değeri üzerinden nakit olarak ödeyecektir.

Muhtarlar, Kıyıköy ve Kışlacık Kalkınma Kooperatiflerinin üyeleri,
orman kullanıcıları ve hayvan üreticileri inşaat programı ve inşaat
süreci içinde sağlık ve güvenlik sebepleriyle erişimi kısıtlanacak
sahalar hakkında düzenli olarak bilgilendirilecektir.
Proje Şirketi PKP'yi uygulayacak ve orman kullanıcılarının geçim
kaynakları üzerindeki muhtemel etkileri azaltmak ve Proje inşaatı
sonucunda ortaya çıkacak fırsatlardan en iyi biçimde yararlanmaları
sağlamak için ormancılık mercileri ve ormancılık kooperatifiyle
istişarelerde bulunacaktır.

Kapasite Artışı birimlerinin inşası için edinilecek ormanlık alan,
Kıyıköy kasabası ve Kışlacık köyündeki mevcut geniş ormanlık alanla
karşılaştırıldığında çok sınırlıdır. Lisans Alanı veya mevcut trafo
sahası haricindeki Proje birimleri çitle çevrilmeyeceği için Proje,
orman arazisine erişimde herhangi bir kısıtlama oluşturmayacaktır.
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kaynakların verimliliğinin
arttırılmasını sağlayan girişimler,
erişim kaybı içim ayni veya nakit
tazminat veya kaybedilen
kaynağın alternatif kaynaklarına
erişimin sağlanması biçimini
alabilir.

Orman arazisinin kısıtlı
bir kısmının
kaybedilmesi

Orman arazisinin kısıtlı
bir kısmının
kaybedilmesi
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Kışlacık köyünde mantar
toplayıcılığı yapan kadınlar

Proje Alanı içerisindeki arı
yetiştiriciler

Müşteri topluluğun ortak
kaynaklarının her türlü kaybını
dengeleyecek biçimde destek
sunacaktır. Bu, topluluğun erişime
sahip olduğu geri kalan
kaynakların verimliliğinin
arttırılmasını sağlayan girişimler,
erişim kaybı içim ayni veya nakit
tazminat veya kaybedilen
kaynağın alternatif kaynaklarına
erişimin sağlanması biçimini
alabilir.
Bir gelir kaybı veya kovanlara
zarar gelmesi durumunda ikame
değeri üzerinden tazminat, Arıcılık
faaliyetlerine destek veya
Alternatif gelir kazanma fırsatları.

Proje Şirketi, mevcut orman yollarını geliştirecektir. Saha içi ulaşım
yollarının etkin genişliği 6 m olacaktır (drenaj ve kablo kanalları da
eklendiğinde bu genişlik 7,7 m'ye çıkmaktadır). İç saha erişim
yollarının üst katmanı, fabrikada karılmış malzemeyle kaplanacaktır.
Dolayısıyla Proje, faaliyetlerini yürütmek için ormancılık mercilerinden
izin almış orman kullanıcılarının Lisans Alanı içindeki erişimini
iyileştirecektir.
Proje Şirketi orman kullanıcılarının geçim kaynakları üzerindeki
muhtemel etkileri azaltmak ve Proje inşaatı sonucunda ortaya çıkacak
fırsatlardan en iyi biçimde yararlanmaları sağlamak için ormancılık
mercileri ve Kalkınma Kooperatifleriyle istişarelerde bulunacaktır.
Şikâyet mekanizmasını içeren Proje PKP’si uygulanacaktır.
İnşaat programı ve sahaları, faaliyetler başlamadan önce,
Kışlacık’taki kadın mantar toplayıcılarla paylaşılacaktır.
Proje Şirketi mantar toplayıcılarını, geliştirilecek ve uygulanacak
Projeye özgü KSS Planı kapsamında göz önüne alacaktır.

Kıyıköy ve Kışlacık'ta arıcılık yapılmaktadır. ÇSED kapsamında
yapılan saha çalışmaları, Projenin Lisans Alanı içinde yapılan
herhangi bir arıcılık faaliyeti olmadığını belirlemiştir. Ancak, Lisans
Alanının dışında, T34'ün yaklaşık 1,7 km güneyinde, TürkAkım proje
sahası civarındaki mevcut bir orman yolunun yanında arı kovanları
olduğu görülmüştür.
Arıcıları Proje programı, faaliyetleri ve birimleri hakkında
bilgilendirmek ve Proje planlamasında göz önüne alınmak üzere ilgili
endişelerini ve önerilerini almak için şikâyet mekanizmasını içeren
Proje PKP'si uygulanacaktır.
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İnşaat aşaması başlamadan önce, Proje Şirketi yerel arıcılara inşaat
alanları ve programı hakkında bildirim yapılmasını sağlamak için
muhtarlar, ilgili makamlar ve kurumlar ile işbirliği yapacaktır.
İnşaat dönemi boyunca, inşaat alanlarının yakınında arı kovanlarının
tespit edilmesi ve gerekmesi halinde, arı kovanlarının yerinin
değiştirilmesini sağlamak için arı kovanı sahipleriyle iletişim
kurulacaktır.
Arı kovanlarına Projeyle ilişkili gelen herhangi bir hasarın tespit
edilmesi halinde (muhtarlar ve gerektiğinde ilgili yerel merciler
üzerinden), arıcılara ikame bedeli üzerinden tazminat ödenecektir.
Otlak Alan
Otlatma alanı kaybı
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Hayvan üreticileri

Müşteri topluluğun ortak
kaynaklarının her türlü kaybını
dengeleyecek biçimde destek
sunacaktır. Bu, topluluğun erişime
sahip olduğu geri kalan
kaynakların (meralar) verimliliğinin
arttırılmasını sağlayan girişimler,
erişim kaybı içim ayni veya nakit
tazminat veya kaybedilen
kaynağın alternatif kaynaklarına
erişimin sağlanması biçimini
alabilir.

319/1 numaralı mera parselinin geri kalan kısmı (Kıyıköy'de),
hayvancılıkla uğraşan haneler üzerindeki olumsuz ekonomik etkileri
azaltmak için geliştirilecektir. Proje Şirketi, İl Müdürlüğü bünyesinde
kurulan Mera Komisyonunun nihai onayına tabi olarak, potansiyel
uygulanabilir mera iyileştirme önlemlerini belirlemek ve uygulamak
için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliği yapacaktır.
Büyükbaş ve küçükbaş yetiştiricileri, inşaat faaliyetleri hakkında
bilgilendirilecektir.
Kıyıköy'de küçükbaş hayvan yetiştiren (ilgili Tarım İlçe Müdürlüğü
tarafından tanımlandığı gibi) ve etkilenen mera arazisini (Parsel
319/1) küçükbaş hayvancılıktan gelir elde etmek için kullanan
PEK'lere Parsel 319/1'in kullanımını geçici olarak kısıtlayan inşaat
faaliyetleri dönemi için (bir kereliğine) hayvancılık desteği
sunulacaktır. Proje Şirketi işletme dönemi boyunca edinilen mera
parselinin kullanımına herhangi bir kısıtlama getirmeyecektir.
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7. UYGULAMANIN ZAMAN ÇERÇEVESİ
GKYYP'nin uygulanması GKYYP'nin Kredi Kuruluşlarınca onaylanmasıyla birlikte başlatılacaktır ve Kapasite
Artışı Projesinin ikinci işletme yılının sonuna kadar devam edecektir.
İkinci işletme yılının tamamlanmasından sonra Proje Şirketi Projeye özgü KSS Planını uygulamaya devam
edecektir.
GKYYP uygulaması sonunda Proje Şirketi tarafından atanan bağımsız uzmanlar tarafından bir tamamlanma
denetimi gerçekleştirilecektir (Kapasite Artışı Projesinin ikinci işletme yılının sonunda).
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8. PAYDAŞ DANIŞMA VE BİLGİLERİN PAYLAŞILMASI
8.1.

Ön ÇSED Süreci Kapsamında Paydaş Katılımı

Kıyıköy RES Ağustos 2014'ten beri işletimdedir. Proje bölgede iyi bilinmektedir ve Proje Şirketinin girişiminden
önce operasyon ekibi tarafından paydaşların katılımı konvansiyonel olarak gerçekleştirilmiştir. Şu andaki
operasyon ekibi Kıyıköy kasabasından 8 personeli içermektedir, bu personeller Proje bilgilerini Kıyıköy'de
yaşayan insanlara aktaran bir köprü görevi görmüştür.
Kapasite Artışı Projesine özgü paydaş katılım faaliyetleri ulusal ÇED süreci zamanında başlatılmıştır. Bu
bağlamda, resmi paydaş katılımı (halkın katılımı) toplantısı Kıyıköy Belediyesi'nde ulusal ÇED sürecinin
kapsam aşamasının bir parçası olarak Türk ÇED Yönetmeliğinin gerektirdiği şekilde 4 Aralık 2015'te
gerçekleştirilmiştir. Toplantı, yasal gereklilikler uyarınca yerel gazetede duyurulmuştur. Toplantı inşaat ve
işletme aşamaları, yorumlar ve önerilerin alınması ve katılımcılara el ilanlarının dağıtılması gibi Proje
detaylarının sunumlarını içermiştir. ÇED İncelemesi ve ÇŞB'de kurulan Değerlendirme Komisyonu, Genel
ÇED Müdürlüğü, ulusal ÇED süreçlerindeki kapsam aşamasındaki İzin ve Denetim süreçleri aynı zamanda
Projeyle ilişkili arazi edinimi ve/veya izin süreçlerinde sorumluluklara da sahip olan aşağıdaki mercilerden
oluşan on üç devlet paydaşını içermiştir:
•

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (şu anda Tarım ve Orman Bakanlığı), Kırklareli İl Müdürlüğü

•

Orman Genel Müdürlüğü

Kapasite Artışı Projesi için hazırlanan ÇED Raporuna dayalı olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 14 Eylül
2017 tarihinde Kıyıköy RES Kapasite Artışı Projesi için "ÇED Olumlu Kararı" (Karar No: 4763) vermiştir.
BEE Kıyıköy RES'in önceki sahibinden alımını 1 Aralık 2017'de tamamlamıştır. Alımdan önce Şirket'in üst
yönetimi Kıyıköy Kültür ve Turizm Birliği ile 30 Ekim 2017'de yapılan bir toplantıda ön paydaş danışma
sürecini başlatmıştır. Saha istişarelerini takiben 1 Kasım 2017'de Kıyıköy kasabasının sosyoekonomik profili,
insanların geçim kaynakları ve bölgedeki potansiyel kümülatif etkiler hakkında genel bilgi alışverişi yapmak
amacıyla İstanbul'daki BEE Merkez Ofisi'nde Kıyıköy Kültür ve Turizm Derneği Başkanıyla bir takip toplantısı
yapılmıştır.
İlgili ulusal mevzuat uyarınca yürütülen imar süreci kapsamında, 2017 ve 2018 yıllarında, aynı zamanda
Projeyle ilişkili arazi edinimi süreçlerinde de bulunan aşağıdaki mercilerden oluşan elli sekiz ilgili devlet
paydaşının resmi görüşleri alınmıştır:
Proje ekibi, 3 Ocak 2019'da yürütülen saha görüşmeleri üzerinden paydaşların katılımını sağlamaya devam
etmiştir. İki paydaş görüşmesi (bir Kışlacık sakini ve bir Kıyıköy sakini) Kışlacık ve Kıyıköy'de yapılmıştır.
Görüşmelerde yerleşim yerlerinin sosyoekonomik koşullarıyla ilgili genel bilgiler ve Proje hakkında yerel
insanların bilgi seviyesi ve Proje ile ilgili endişeleri, yorumları ve beklentileri tartışılmıştır. Dâhili bir paydaş
katılımı olarak bir çalışan görüşmesi yapılmıştır ve geçmiş ve güncel çalışma koşulları konusundaki bilgiler
alınmıştır.
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8.2.

ÇSED Süreci Kapsamında Paydaş Katılımı

ÇSED kapsamında paydaş katılım faaliyetleri, SRM'den ("sosyal ekip") kıdemli sosyal uzmanlar tarafından üç
ayrı saha ziyareti yapılmıştır ve bunlar Tablo 8-1 içinde özetlenmiştir. 18 Nisan 2019’da sosyal ekip, Proje
Şirketi temsilcilerinin ve ÇSED ekibinin katılımıyla kapsam belirleme (keşif) amaçlı bir saha ziyareti
gerçekleştirmiştir. Masa başında yapılan ön araştırmanın ve kapsam belirleme amaçlı saha ziyaretinin
sonuçlarına dayanılarak, Proje için sosyal çalışma alanı belirlenmiştir ve saha çalışması programı tasarlamak
için daha ileri seviyede masa başı araştırmaları yapılmıştır. Aşağıda özetlendiği üzere, saha çalışması
programı kapsamında önemli bilgilendirici toplantılar, PEK’lerle mülakatlar, odak gruplarla toplantılar ve yerel
hükümet ve sivil toplum paydaşlarının yanı sıra Projenin iç paydaşlarıyla toplantılar yapılmıştır.
Proje Şirketi ÇSED istişarelerine ek olarak Projeyle ilişkili arazi ediniminden etkilenen evlerle de istişarelerde
bulunmuştur.
Tablo 8-1. Yapılan Paydaş Katılımı Faaliyetlerinin Özeti
Görevler

Kapsam belirleme
çalışması (ÇSED
kapsamında)

Saha
Çalışması
Tarihi
18 Nisan 2019

Önemli paydaş
toplantıları

2-3
2019

Mayıs

Ayrıntılı
görüşmeler ve
odak grubu
toplantıları

6-9
2019

Mayıs

GKYYP toplantıları

9 Temmuz
2019
25 Temmuz
2019
26 Eylül 2019

Saha Çalışmasının Kapsamı

-Mevcut saha operasyonları ekibiyle toplantı yapılması ve Projenin
arka planı ve sosyal aktiviteler de dâhil mevcut operasyonlar
hakkında bilgi alınması.
-Lisans Alanının, türbin lokasyonlarının, Projeyle ilgili arazi
ediniminden, civardaki yapılardan ve ana ulaşım yolu
güzergâhından etkilenecek parsellerin ziyaret edilmesi.
-Kamu paydaşları ile il düzeyinde, ilçe düzeyinde ve mahalle
düzeyinde yapılan toplantılar
-Beş (5) yerleşim yerinin (Kıyıköy kasabasında üç mahalle, Kışlacık
ve Hamidiye köyleri) muhtarlarıyla ön yüz yüze görüşmeler
-Beş (5) yerleşim yerinin (Kıyıköy kasabasında üç mahalle, Kışlacık
ve Hamidiye köyleri) muhtarlarıyla ayrıntılı görüşmeler
-Dört (4) odak grup görüşmesi (kadın toplantıları dâhil)
-Dört (4) ayrıntılı görüşme
-Vize Belediyesi, Vize Tarım İlçe Müdürlüğü, Kıyıköy Orman
İşletme Şefliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile görüşmeler; -Diğer yerel işletmelerle görüşmeler (Lisans Alanının güney
bölümünde kısmen yer alan TürkAkım Projesi’nin temsilcileri)
-Dokuz (9) STK
-Kıyıköy ve Kışlacık'ta Proje için edinilecek özel mülkiyetteki
parsellerin paydaşlarıyla yapılan müzakereler
-T15'in kuzeyinde yaşayan hassas PEK'le yapılan görüşmeler

Saha çalışmaları kapsamında yapılan toplantıların ve danışılan paydaşların sayısı Tablo 8-2‘de özetlenmiştir.
Toplantılar ve istişareler, Projeyle ilişkili sorumlulukları olan devlet kurumlarının yanı sıra bu GKYYP içinde
kapsama alınan PEK'lere de ulaşmak için tasarlanmıştır.
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Tablo 8-2. Saha Çalışması Özeti
No
.

Danışılan Paydaşlar

A. Resmi Kuruluşlarla Yapılan İstişareler (Toplam)
1
Kırklareli Valiliği
2
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
3
İl Tarım Müdürlüğü
4
Vize Orman Müdürlüğü
5
Kıyıköy Orman İşletme Şefliği
6
Vize İlçe Tarım Müdürlüğü
7
Vize Kaymakamlığı
8
Vize Belediyesi
9
Halk Eğitim Merkezi
B. Sivil Toplum Kuruluşlarıyla (STK’lar) Yapılan İstişareler
C. Sosyoekonomik Saha Araştırması (Toplam)
1
Muhtarla ön yüz yüze toplantılar
2
Muhtarlarla ayrıntılı görüşmeler
3
Toplulukla ayrıntılı görüşmeler
4
Odak grubu tartışmaları
5
Hane anketleri
6
Diğer yerel işletmeler
Toplam

Kuruluş/To
plantı
Sayısı
12
1
1
2
2
1
2
1
1
1
9
20
5
5
4
4
1
1
41

Danışılan
Paydaşların
Sayısı
14
1
1
3
4
1
1
1
1
1
11
36
5
5
4
19
1
2
61

Kaynak: SRM Saha Çalışması, Mayıs 2019.
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9. KAMU ŞİKÂYET MEKANİZMASI
Mevcut Kıyıköy RES, halktan gelen muhtemel şikâyetlerin/yorumların yönetimi için Kurumsal Sosyal İzleme ve
Şikâyet Mekanizması Prosedürünü benimsemiştir. Mevcut kurumsal dokümantasyona dayalı olarak Proje
Şirketi, Kapasite Artışı Projesi inşaat ve işletme aşamaları boyunca uygulanacak kamu için şikâyet
mekanizması dâhil olmak üzere bağımsız bir Proje PKP'si hazırlamıştır.
Proje Şirketi, Proje PKP'si ve şikâyet mekanizmasının uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki temel sorumluluklara
sahip olan bir HİS atayacaktır (Proje Sosyal Görevlisi-PSG olarak da adlandırılır):
•

Dış paydaşlarla etkili ve düzenli iletişimi sağlamak,

•

Proje PKP'si uyarınca topluluk şikâyetlerinin kaydedilmesini ve bunlara yanıt verilmesini sağlamak,

•

Toplulukla ilgili sorunları çözmek için ek/düzeltici tedbirler geliştirmek ve uygulamak, bunlara
yükleniciler ve alt yüklenicilerle koordinasyon halinde çözülmemiş şikâyetleri çözmeye yönelik
tedbirler de dâhil,

•

Tüm Proje paydaşları için koordinasyonu ve tutarlılığı sağlamak.

Kamu şikâyet mekanizmasının detayları Proje PKP'si için verilmiştir. Kamu şikâyet mekanizması vasıtasıyla,
harici paydaşlar şikâyet/görüş bildirme mekanizmasını şu yöntemleri kullanarak başlatabilir:
•

Şikâyet/yorum kutuları ve formları12 (kadınlar tarafından yaygın olarak/rahatlıkla ziyaret edilen yerler
ve Proje trafo merkezi sahası dâhil kamusal alanlara yerleştirilmek üzere)

•

Proje personeli tarafından yapılacak yüz yüze görüşmeler/ziyaretler sırasında sözel olarak (örn. saha
şefleri/müdürleri, HİS'ler)

•

Telefon (şikâyetleri/yorumları göndermek/HİS iletişimi için kullanılabilecek iletişim numaraları zamanı
geldiğinde yerel halkla paylaşılacaktır)

•

E-posta (şikâyetleri/yorumları göndermek için kullanılacak e-posta adresi zamanı geldiğinde yerel
halkla paylaşılacaktır)

•

İnternet sitesi (HİS'in iletişim numarası zamanı geldiğinde yerel halkla paylaşılacaktır)

HİS, şikâyetin/yorumun alınmasından itibaren en geç 30 gün içinde şikâyet/yorum kapatma formu üzerinden
paydaşı Şirketin şikâyet/yorum ile ilgili geribildirimi konusunda bilgilendirecektir.
Diğer BEE/Proje personeli tarafından yüz yüze görüşmeler sırasında sözlü olarak bildirilen veya telefon
çağrıları veya e-postalar yoluyla yapılan şikâyetler/yorumlar, şikâyeti/yorumu alan kişi tarafından kaydedilmesi
için Saha HİS'ine (inşaat)/İşletme Birim Müdürüne (işletme) aktarılacaktır.
Arazi edinimiyle ilgili şikâyetler gerektiği gibi Proje için arazi ediniminden sorumlu devlet kuruluşlarıyla
paylaşılacaktır.
İnternet sitesi üzerinden gönderilen şikâyetler/yorumlar Kurumsal Hİ Birimi tarafından kontrol ve koordine
edilecektir. Bunlar saha kayıtları için aynı zamanda Saha HİS'ine (inşaat)/İşletme Birimi Müdürüne de
(işletme) gönderilecektir.

BEE, Kurumsal Sosyal İzleme ve Şikâyet Mekanizması Prosedürü uyarınca "Proje Bildirimi ve İletişim Başlatma Formu"
ve "Proje Bildirimi ve İletişim Sonlandırma Formu"na sahiptir ve bunlar özel olarak soru, şikâyet, talep ve öneri almak ve
sorulara, şikâyetlere, taleplere ve önerilere geribildirimde bulunmak için tasarlanmıştır. Proje Bildirimi ve İletişim Başlatma
Formu, bu PKP içinde şikâyet/yorum formu olarak anılmaktadır.
12
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Yükleniciler/alt yükleniciler kendi personellerinin bu PKP içinde tanımlanan şikâyet mekanizmasına erişimini
sağlamaktan, şikâyetleri/yorumları uygun biçimde toplamaktan, şikâyetin alınması üzerine derhal Proje Şirketi
saha/işletme müdürlerini ve HİS'leri bilgilendirmekten ve şikâyetin yönetimi/çözümü için gereken eylemleri
Proje Şirketi saha/işletme müdürlerinden alınan onayla ve HİS'lerle koordinasyon halinde gerçekleştirmekten
sorumlu olacaktır.

Kıyıköy RES Kapasite Artışı Projesi

50

Alenka Enerji

10.

İZLEME VE RAPORLAMA

Proje Şirketi GKYYP'nın tüm yönleriyle uygulanmasından sorumlu olacaktır. Proje uygulamasının farklı
yönlerine dâhil olan tarafların bu GKYYP içinde belirlenen gerekliliklere uyması gerekecektir. Paydaş
istişareleri Proje PKP dokümanında belirlendiği gibi gerçekleştirilecektir.
GKYYP uygulaması dokümanın Kredi Kuruluşlarınca onaylanmasından sonra başlatılacaktır. Proje Şirketi
tarafından GKYYP uygulaması konusunda sürekli dâhili izleme, değerlendirme ve dönemsel raporlama
gerçekleştirilecektir ve bunlar etkilenen kişiler ve diğer proje paydaşları dâhil olmak üzere temel paydaşların
katılımını içerecektir. Genel Müdüre rapor veren BEE Sosyal İzleme Komitesi de dönemsel olarak GKYYP
uygulamasını izleyecektir.
Harici izleme bağımsız danışmanlar tarafından Kredi Kuruluşlarınca gerektirildiği gibi yapılacaktır.
GKYYP kapsamında yapılan faaliyetlerin başarısını değerlendirmek için Proje Şirketi tarafından atanacak
bağımsız uzmanlar tarafından bir tamamlanma denetimi gerçekleştirilecektir (Kredi Kuruluşlarının onayına
tabidir). Tamamlanma denetimi, geçim kaynaklarının yeniden yapılandırılması hedefleri ve gerekliliklerine
uyumun güvenceye alınması için Kapasite Artışı Projesinin ikinci işletme yılı sonunda yapılacaktır. İzleme
sonucunda EBRD PK5 hedeflerine uyulmadığının belirlenmesi durumunda, bunlar soruşturulacak ve uygun
düzeltici eylemler belirlenecektir.
Tamamlanma denetiminin temel hedefleri aşağıda temel hatlarıyla verilmiştir:
•

Geçim Kaynaklarının Yeniden Yapılandırılması Planı içinde tanımlanan tüm hak sahiplikleri ve
taahhütlerin gerçekleştirilmiş olduğunu doğrulamak;

•

GKYYP tedbirlerinin etkilenen insanların geçim kaynaklarını yeniden yapılandırmak veya iyileştirme
konusunda etkili olup olmadığını belirlemek;

•

Hala çözülmemiş olabilecek herhangi bir şikâyetin olup olmadığını kontrol etmek;

•

Geçim Kaynaklarının Yeniden Yapılandırılması Planı taahhütlerinin tamamlanması için gereken her
türlü düzeltici eylemi belirlemek.

Projenin tanımlanan izleme göstergelerine göre izlenmesi, bu GKYYP içinde belirlenen geçim kaynaklarının
yeniden yapılandırılması ve telafisi tedbirlerinin etkili biçimde uygulanmasını sağlayacaktır.
GKYYPÇ altında önerilen temel izleme göstergeleri Tablo 10-1 içinde listelenmiştir.
Tablo 10-1. Önemli İzleme Göstergeleri
Önemli Göstergeler
Girdi Göstergeleri
Geçim faaliyetleri için genel harcama
PEK’lerin sayısı
Paydaş toplantıları ve istişarelerin
sayısı
Çıktı Göstergeleri
Tazminat alan kişi sayısı
İmzalanan tazminat anlaşmalarının
sayısı
Arazi edinimi ile ilgili şikâyetlerin
sayısı
Sunulan GKYYP faaliyetleri
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Bilgi Kaynağı

Sıklığı

Sorumlu Taraf

Finansal kayıtlar
Sayım verileri
PKP ve veri yönetimi

Yıllık
Üç Aylık
Aylık

Proje Şirketi
Proje Şirketi
Proje Şirketi

Veri yönetimi
Veri yönetimi

Aylık
Aylık

Proje Şirketi
Proje Şirketi

Şikâyet Veri Tabanı

Aylık

Proje Şirketi

Veri yönetimi

Aylık
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11.

UYGULAMA MALİYETLERİ

Proje Şirketi GKYYP'nin uygulanması için yeterli bütçeyi tahsis edecektir ve Kredi Kuruluşlarını tahsis edilen
bütçe ve ödeme planı hakkında inşaatın başlamasından önce bilgilendirecektir. GKYYP bütçesi Arazi Edinimi,
Geçim Kaynaklarının Yeniden Yapılandırılması ve/veya Yardım için sağlanacak tazminat ve yardımla için ayrı
kalemler içerecektir.
Tablo 11-1. GKYYP Uygulaması için Bütçe
Bütçe Kalemi
A. Arazi Edinimi

Hedef PEK/Paydaşlar
Özel mülkiyetteki 3 parselin
paydaşları

Orman Genel Müdürlüğü

Tarım ve Orman Bakanlığı

B. Geçim
Kaynaklarının
Yeniden
Yapılandırılması
Desteği

C. Kurumsal
Sosyal
Sorumluluk
(KSS*)

D. GKYYP

Parsel no. 129/31 (parseli
aktif olarak hayvan otlatmak
için kullanan 6 paydaştan
biri)
Kıyıköy ve Kışlacık’taki
orman kullanıcıları

Kıyıköy'de otlak parseli
319/1'in kullanıcıları
Kıyıköy ve Kışlacık'taki
hassas kişiler/gruplar dâhil
olmak üzere ilgili yerel ve
bölgesel paydaşlar
Kışlacık'ta mantar toplayan
kadınlar
T15'in kuzeyinde yaşayan
hassas PEK

Eylem
Arazi edinimi tercih edilen yöntem olan gönüllü alıcı-satıcı
yöntemiyle yapılacaktır. Gönüllü alıcı-satıcı yöntemiyle
arazinin edinilememesi durumunda, parsellerin (bir veya
daha fazla) kamulaştırılması yoluna başvurulacaktır.
Kamulaştırma durumunda, işlem maliyetleri Şirket
tarafından ödenecektir ve tam ikame değeri ve devlet
tarafından belirlenecek kamulaştırma değeri arasındaki
her türlü boşluk Şirket tarafından tespit edilip telafi
edilecektir.
Orman arazisi Ormancılık Genel Müdürlüğünden
kiralama yoluyla edinilecektir.
Proje ömrü boyunca orman arazisinin kullanımı için ücret,
Ormancılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek ve
Şirket tarafından ödenecektir.
Tarım Bakanlığından otlak arazisi edinimi.
Proje ömrü boyunca otlak arazisinin kullanımı için ücret,
Tarım Bakanlığı tarafından belirlenecektir.
Hak Sahipliği Matrisinde belirlendiği gibi inşaat aşaması
boyunca hayvancılık destekleri sağlanacaktır.

Kıyıköy ve Kışlacık'taki orman kullanıcılarına, inşaat
aşaması sırasında ormancılık faaliyetlerindeki fırsatlardan
merciler tarafından izin verilen ölçüde yararlanarak
geçimlerini iyileştirmelerini sağlamak için Ormancılık
mercileri ve Kalkınma Kooperatifleriyle istişarelerde
bulunularak destek sağlanacaktır.
Hak Sahipliği Matrisinde belirlendiği gibi inşaat aşaması
boyunca hayvancılık destekleri sağlanacaktır.
Projeye özgü KSS Planı kapsamında hedeflenen projeler
geliştirilecektir.

Projeye özgü KSS Planı kapsamında hedeflenen projeler
geliştirilecektir.
Projeye özgü KSS Planı kapsamında hedeflenen projeler
geliştirilecektir.

Bağımsız danışmanlar ve Kredi Kuruluşlarınca üzerinde mutabakata varılacak harici
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İzleme ve
Denetleme

izleme çerçevesi
Proje Personeli ÇSG ve Hİ ekibi tarafından yapılacak dâhili izleme.
GKYYP uygulaması sonunda Proje Şirketi tarafından atanan bağımsız uzmanlar
tarafından bir tamamlanma denetimi gerçekleştirilecektir (Kapasite Artışı Projesinin ikinci
işletme yılının sonunda).

*Proje Şirketi tarafından KSS Planı kapsamında diğer odak alanları için ilave destek kalemleri geliştirilebilir.
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