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1. AMAÇ

Nemport Liman İşletmeleri ve Özel Antrepo Nakliye Ticaret A.Ş. (Nemport) İzmir ili Aliağa ilçesi, 

Nemrut Körfezinde bulunan Nemport tesislerinde 450.000 TEU kargo elleçleme kapasitesine sahiptir. 

Liman genel kargo ve konteyner gemilerine hizmet vermektedir. Nemport Liman İşletmeleri ve Özel 

Antrepo Nakliye Ticaret A.Ş. konteyner hatları ve hacimlerinin değişen dinamiklerine uyum sağlamak 

için Nemport Limanı Kapasite Artırımı Projesi ile mevcut kargo elleçleme kapasitesini 1.450.000 

TEU'ya çıkarmaya karar vermiştir. Nemport Limanı Kapasite Artırımı Projesi Türkiye Sınai Kalkınma 

Bankası tarafından finanse edilecektir.

Nemport Limanı Kapasite Artırımı Projesi yasal mevzuat ve Uluslararası Finans Kurumu ("IFC") 

Performans Standartları (PS’ler, 2012), Dünya Bankası Grubu ("DBG") Genel Çevre, Sağlık ve 

Güvenlik ("ÇSG") Yönergeleri ve DBG Limanlar ve Terminaller için ÇSG Yönergeleri gibi 

uluslararası standartlara uyumlu olacak şekilde inşa edilecek ve işletilecektir.

Paydaş Katılım Planı’nın genel amacı proje süresince paydaşlarla ilişkilerin nasıl yürütüleceğini 

açıklamaktır. Nemport, etkili paydaş katılımının ve halkla istişarenin başarılı Proje geliştirmenin temel 

taşı olduğunu bilerek proje süresince paydaşlarıyla iletişim kuracaktır.

2. KAPSAM

Paydaş Katılım Planı (PKP), ilgili yasal mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak temel 

uygulanabilir şartları ortaya koymak için geliştirilmiş olup inşaat ve işletme aşamalarında 

uygulanacaktır. 

Paydaşlar tarafından iletilen şikayetleri yönetmek amacıyla geliştirilen şikâyet mekanizması Paydaş 

Katılım Planı kapsamında yer almaktadır.

3. REFERANSLAR

- Nemport Entegre Yönetim Sistemleri (EYS) Politikası

- Nemport IFC standartları ile uyumlu Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi

- IFC Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Performans Standartları (2012)

4. KISALTMALAR

ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesi

ÇSYS: Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi
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EYS: Entegre Yönetim Sistemleri

IFC: Uluslararası Finans Kurumu, International Finance Corporation

İÇŞM: İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği

STK: Sivil Toplum Kuruluşu

5. ROL VE SORUMLULUKLAR

Paydaş Katılım Planı’nın uygulanmasındaki ana sorumluluk Nemport’a aittir. Paydaş Katılım Planı ile 

ilgili görev ve sorumluluklar aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Görev Sorumluluk

Proje Yöneticisi  Paydaş Katılım Planı’nın gerekli şekilde uygulanabilmesi için 
gerekli kaynakların sağlanması

 Gerekli aksiyonların alınmasının sağlanması
Kurumsal İlişkiler ve İdari İşler 
Müdürü

 Proje paydaşları ile ilişki kurulması
 Proje paydaşlarını içeren bir listenin oluşturulması ve gerektiğinde 

revize edilmesi
 Kamuya açık toplantıların, medya faaliyetlerinin, internet sitesi 

duyurularının ve güncellemelerin organize edilmesi
 Gerekli duyulduğu takdirde izinler ve diğer konularla ilgili olarak 

kurumlarla toplantılar düzenlenmesi
 Gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla (Aliağa Liman 

Başkanlığı, Su Ürünleri Kooperatifi vb.) görüşmeler yapılması
 Yakındaki mahallelere rahatsızlık verebilecek faaliyetlerin 

duyurulması
 Paydaş katılımı ve bilgilendirmesi için yapılan tüm faaliyetlerin 

kayıt altına alınması
 Risk yaratabilecek durumlar için etkilenen halk ile görüşmeler 

yapılması
EYS, Eğitim ve İSG Yöneticisi  İlgili birimlerle ile gelen şikayetlerin ilk değerlendirmesinin 

yapılması
 Tüm şikayetleri belirli sürelerde çözmek için çaba gösterilmesi
 Proje kapsamında yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetlerinin 

kayıt altına alınması
 Tüm şikayetlerin izlenmesi, tüm şikayetlerin çözülmesinin ve 

kapatılmasının sağlanması
 Kapılardaki güvenlik görevlileri, görüş ve şikayetlerin yönetilmesi 

konusunda eğitilmesi
 Şikâyet kutuları ortak alanlara yerleştirilmesinin sağlanması
 İlgili konularda şikayetlerin çözülmesi için düzeltici / iyileştirici 

faaliyetlerin uygulanması
 Paydaş Katılım Planı’nın proje standartlarına uygun olarak 

uygulanması
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 Gerekli duyulduğu takdirde izinler ve diğer konularla ilgili olarak 
kurumlarla görüşülmesi

 Gerekli görülen ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmelerine katılım 
sağlanması

 Şikâyet mekanizmasının uygulanmasının sağlanması
 Proje faaliyetlerine uygulanabilir, ulusal ve uluslararası 

mevzuatların belirlenmesinin ve takip edilmesinin sağlanması
 Paydaş Katılım Planı’nın geliştirilmesi, izlenmesi ve revizyonu

Yükleniciler  İlgili konularda şikayetlerin çözülmesi için düzeltici / iyileştirici 
faaliyetlerin uygulanması

 İlgili eğitimlere katılım sağlanması
 Paydaş Katılım Planı ve ilgili prosedürlere uygun olarak 

çalışılması / hareket edilmesi

6. MEVZUAT VE STANDARTLAR

Projenin paydaş katılım süreci ulusal mevzuat ve IFC standartları gerekliliklerine uygun olarak 

gerçekleştirilecektir.

6.1.  Ulusal Mevzuat

Projenin paydaş katılımı konularıyla bağlantılı ulusal mevzuat aşağıda açıklanmıştır;

6.1.1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Kanun Önünde Eşitlik

MADDE 10. Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri 

sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. 

Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik 

ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.

Zorla Çalıştırma Yasağı

MADDE 18. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek 

üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmalar; olağanüstü hallerde vatandaşlardan 

istenecek hizmetler, ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi 

niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları, zorla çalıştırma sayılmaz.
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Düşünce ve Kanaat Hürriyeti

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

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

suçlanamaz.

Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti

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

toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet, resmi makamların müdahalesi 

olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.

Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı

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

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

Millet Meclisine yazılı olarak başvurma hakkına sahiptir.

6.1.2. Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

4982 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanımına İlişkin Kanun'un 3. maddesine göre, Türk vatandaşları 

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

yetkili makamlara yazılı olarak başvurma hakkına sahiptirler.

6.1.3. İş Kanunu

Eşitlik Davranma İlkesi

MADDE 5. İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi görüş, felsefi inanç, din ve cinsiyet veya benzeri 

sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu 

kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve 

sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle, doğrudan veya dolaylı, farklı işlem yapamaz. Benzer 

veya eşit değerdeki işler için cinsiyet nedeniyle düşük ücret kararlaştırılamaz.
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İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

MADDE 24. Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya 

bildirim süresini beklemeksizin feshedilebilir. İş sözleşmesi, Kanun'da aksine hüküm bulunmadıkça 

özel bir şekle tabi değildir.

6.1.4. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda; Herkes kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri 

hakkında bilgi edinme hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Bilgi edinme hakkının şeffaflık, eşitlik ve 

tarafsızlık esaslarına göre düzenlenmesi gerekmektedir.

6.1.5. Çevre Kanunu

11.08.1983 tarihinde 18132 resmi gazete ile 2872 sayılı Çevre Kanunu yayınlanmıştır. Bu kanun 

kapsamında yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (ÇED) ile projelerin halkın 

görüşüne sunulması gerekliliği tanımlanmıştır. Bu doğrultuda proje ile ilgili yapılan çalışmalar bölüm 

5’te verilmektedir.

6.2. Uluslararası Standartlar

Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirliğe ilişkin Uluslararası Finans Kurumu Performans Standartları (IFC 

PS) müşterilerin projenin etkilenen topluluklar üzerindeki riskleri ve etkileriyle ilgili bilgi ifşa etme, 

danışma ve paydaş katılımı yoluyla etkilenen topluluklarla ilişki kurmalarını gerektirir.

IFC performans standartları hem planlama aşamasında hem de proje yaşam döngüsü boyunca paydaş 

katılımının yürütülmesi konusunda özel rehberlik içerir.

Paydaş katılımı gereksinimleri PS1: Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve 

Yönetimi'nde özetlenmiştir;

Paydaş Analizi ve Paydaş Katılımı Planlaması

Paydaş katılımı, çeşitli derecelerde aşağıdaki unsurları içerebilen devam eden bir süreçtir: 

 Paydaş analizi ve planlaması, 

 Bilgilerin açıklanması ve yayılması, 

 Danışma ve katılım, 

 Şikâyet mekanizması ve 

 Etkilenen Paydaşlara sürekli raporlama.
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İlgili Proje Bilgilerinin Açıklanması

Etkilenen paydaşların aşağıdaki konularda ilgili bilgilere erişimini sağlanması: 

 Projenin amacı, yapısı ve ölçeği; 

 Önerilen proje faaliyetlerinin süresi; 

 Bu tür paydaşlar üzerindeki riskler ve olası etkiler ve ilgili azaltma önlemleri; 

 Öngörülen paydaş katılım süreci; ve 

 Şikâyet mekanizması.

Danışma

Danışma, projenin etki derecesine uygun olacaktır ve: 

 Erken başlamalı ve proje boyunca devam etmelidir, 

 Projeyle ilgili ve kolayca erişilebilir bilgilerin önceden açıklanmasına dayanmalıdır, 

 Projeden doğrudan etkilenenlere odaklanmalıdır, 

 Dış müdahale ve dış manipülasyondan uzak olmalıdır, 

 Anlamlı katılım sağlamalıdır, 

 Kayıt altına alınmalıdır

Bilgilendirilmiş Danışma ve Katılım

Etkilenen paydaşlar üzerinde potansiyel olarak önemli olumsuz etkileri olan projeler için bilinçli bir 

danışma ve katılım süreci yürütülmelidir. Bu da projenin karar verme süreçlerine, etkilenen paydaşların 

kendilerini doğrudan etkileyen konulardaki görüşlerini (önerilen hafifletme önlemleri gibi) dahil 

etmesine yol açmalıdır. Özellikle etkilenen paydaşlar üzerindeki riskleri ve olumsuz etkileri önlemek 

veya en aza indirmek için alınan önlemler belgelenmelidir. Paydaşlar, endişelerinin nasıl 

değerlendirildiği konusunda bilgilendirilmelidir.

Dış İletişim

Dış iletişim için, 

 Paydaşlarla iletişimi sağlamak ve sürdürmek; 

 Ortaya çıkan sorunları taramak ve değerlendirmek ve bunların nasıl ele alınacağını belirlemek; 

 Varsa yanıtları sağlamak, izlemek ve belgelemek; ve 

 Uygun şekilde yönetim programını düzenlemek. Ek olarak, müşteriler çevresel ve sosyal 

sürdürülebilirlikleri hakkında kamuya açık periyodik raporlar hazırlamaya teşvik edilir.
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Etkilenen Paydaşlar için Şikâyet Mekanizması

Müşterinin çevresel ve sosyal performansı ile ilgili etkilenen paydaşların endişelerini ve şikayetlerini 

almak ve çözümünü kolaylaştırmak için bir şikâyet mekanizması oluşturulmalıdır.

Etkilenen Paydaşlara Devam Eden Raporlama

Etkilenen paydaşlar için devam eden risklerin nasıl azaltıldığı veya şikâyet mekanizmasının açıklayan 

periyodik raporlar paydaşlara sağlanmalıdır. 

7. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN 
PAYDAŞ KATILIM FAALİYETLERİ

Proje inşaatının başlamasından önce ÇED süreci kapsamında 4 Temmuz 2019 tarihinde Aliağa Ticaret 

Odası'nda bir halkın katılımı toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıya; yerel halk temsilcileri, STK 

temsilcileri, komşu proje temsilcileri, Nemport personeli ve İzmir İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü 

(İÇŞM) temsilcileri dahil olmak üzere toplam 49 kişi katılmıştır. Toplantı sırasında öne çıkan konular 

şu şekilde sıralanmaktadır:

 Yerel halk temsilcileri, projeden etkilenebilecek arkeolojik sit alanları hakkında daha fazla bilgi 

talep etmiştir.

 Aliağa'nın büyük ve geniş bir sanayi bölgesi olması nedeniyle sağlıkla ve toprak mülkiyetiyle 

ilgili sorunlar yaşanabileceğine dair endişeleri de bulunmaktadır.

İÇŞM temsilcisi katılımcılara, ÇED sürecinde yetkililerden görüş talep edildiğini ve ÇED Raporunun 

yerel halkın dile getirdiği endişelere yanıt verecek şekilde hazırlanacağını bildirmiştir. Proje için 

hazırlanan ÇED raporu ve Çevresel Sosyal Durum Değerlendirme raporlarında söz konusu endişeler 

değerlendirilmiş ve giderilmiştir.

Toplantı sırasında dile getirilen endişelere verilen yanıtlar, projeyle ilgili bilgilerin yeterli bir şekilde 

açıklanması yoluyla proje paydaşlarına iletilecektir. Bu durum, etkili bir paydaş katılım süreci ile 

gerçekleştirilecektir. İlgili proje bilgilerinin açıklanması, etkilenen bölge halkının ve diğer paydaşların 

projenin risklerini, etkilerini ve fırsatlarını anlamalarına yardımcı olmaktadır. Paydaş katılımı 

kapsamında, Proje sahibi paydaşların aşağıdaki konulara dair bilgilere erişimini sağlayacaktır:

 Projenin amacı, niteliği ve büyüklüğü,

 Önerilen proje faaliyetlerinin süresi,

 Halka yönelik riskler, olası etkiler ve ilgili etki azaltma önlemleri,

 Planlanan paydaş katılım süreci,
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 Şikâyet mekanizması.

8. PAYDAŞ KATILIMI GENEL PRESNSİPLERİ

Paydaş katılımı prensipleri aşağıda verilmiş olup paydaş katılımı faaliyetleri bu ilkeler doğrultusunda 

gerçekleştirilecektir;

1) BİLGİLENDİRME: Paydaşlara projenin öngörülen etkileri ve faydaları ile çevresel ve sosyal etki 

değerlendirme süreci hakkında en doğru, ilgili, zamanında ve kültürel açıdan uygun bilgileri 

sağlanması;

2) KATILIM: Paydaşların proje hakkındaki düşüncelerini ve endişelerini ifade etmeleri ve proje 

etkilerinin yönetimi için paydaş desteği sağlamaları için fırsat yaratılması

3) ANLAMA: Proje ekibinin paydaşların endişelerini ve önceliklerini anlamasının sağlanması;

4) GÖZDEN GEÇİRME: Paydaşların endişeleri ve önceliklerinin projenin tasarımına, yapımına ve 

işletilmesine dahil edilmesi

5) BİLGİLENDİRME: İstişare sürecinin devam etmesi için proje geliştikçe paydaşlara geri bildirim 

sağlanması

9. PAYDAŞLARIN BELİRLENMESİ ve PAYDAŞ KATILIM FAALİYETLERİ

Proje paydaşları, projeden doğrudan veya dolaylı olarak (olumlu veya olumsuz) etkilenebilecek veya 

projenin nasıl uygulanacağı üzerinde etkisi olabilecek kuruluşları ve bireyleri temsil etmelidir.

Projeden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen veya projeden menfaati olabilecek yerel halk, ulusal 

ve yerel makamlar, komşu projeler ve sivil toplum kuruluşları (STK), projenin dış paydaşlarıdır. Proje 

çalışanları ise projenin iç paydaşlarıdır. Belirlenen proje paydaşları, proje süresince gerekli görüldüğü 

takdirde yeni paydaşlar eklenerek güncel tutulacaktır.

Proje sahasına en yakın yerleşim yeri, körfezin iç kesimlerinde yer alan 2 km uzaklıktaki Çakmaklı 

Köyü’dür. Çakmaklı Köyü'ndeki yaklaşık 150 hanede Bosna göçmenleri yaşamaktadır. Petkim 

lojmanları, Proje sahasının 1,2 km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Ek olarak, Nemrut Körfezi'nde 

komşu projeler olarak adlandırılan toplam 8 adet faal liman bulunmaktadır. 

Paydaşlarla güçlü, yapıcı ve duyarlı ilişkiler kurmak adına hem inşaat hem de işletme aşamaları için 

bu Paydaş Katılım Planı ("PKP") hazırlanmıştır ve de proje süresince uygulanacaktır. 
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Bu plan kapsamında hazırlanmış paydaş katılım faaliyetleri aşağıdaki sunulmakta olup bu kapsamda 

planlamalar yapılacaktır. Ek olarak, paydaş katılımı ve bilgilendirmesi için yapılan tüm faaliyetlerin 

kayıtları Paydaş Katılım Toplantısı Kayıt Formu vasıtasıyla kayıt altına alınacaktır.

İnşaat ve İşletme Aşamaları

 Tüm proje paydaşlarını içeren liste oluşturulacak ve yeni bir paydaş eklenmesi durumunda 

liste revize edilecektir.

 Proje’ye ait bilgiler internet sitesinden paylaşılacaktır. İnternet sitesi gerektiği zamanlarda 

güncellenecektir.

 Gerekli duyulduğu takdirde izinler ve diğer konularla ilgili olarak kurumlarla görüşülecektir.

 Aliağa limanı yönetimiyle, inşaat çalışmaları sırasında onları etkileyebilecek bir faaliyet 

yapılacak olması durumunda irtibat içinde olunacaktır.

 Su Ürünleri Kooperatifi ile gerekli görüldüğü takdirde toplantılar yapılacaktır.

 Gerekli duyulduğu takdirde biyoçeşitlilik ve kültürel miras konularıyla ilgili olarak yerel 

kurumlarla görüşülecektir.

 Yakındaki mahallelere rahatsızlık verebilecek faaliyetler (örneğin gürültülü çalışmalar) 

muhtarlar aracılığıyla duyurulacaktır.

 Tüm görüş ve şikayetler Şikâyet Mekanizması’na göre yönetilecektir. Şikâyet mekanizmasının 

açıklanması ve çözülen şikâyetlerle ilgili muhtarlarla görüşmeler yapılacaktır.

 Kapılardaki güvenlik görevlileri, görüş ve şikayetlerin yönetilmesi konusunda eğitilecektir. 

Herhangi bir kişi kapıya gelerek görüş veya şikâyetini sunmak istediğinde; güvenlik görevlisi 

görüş/şikâyet formunu doldurmak konusunda yardımcı olacak ve kayıt altına alacaktır.

 Şikâyet kutuları ortak alanlara yerleştirilecektir. Haftada bir kutular açılarak gelen şikâyetler 

Bölüm 8’de tanımlanan Şikâyet Mekanizması gerekliliklerine göre değerlendirmeye 

alınacaktır.

 Acil durumlarla ilgili yerel kurumlarla toplantılar yapılacak ve acil durumlara müdahale 

konusunda nasıl işbirliği yapılabileceği konusunda bilgi alınacaktır. Bu kapsamda, yakın 

yerleşim alanlarının acil durumlarla ilgili bilgilendirilmesi gerekiyorsa muhtarla görüşülerek 

acil durum gereklilikleri aktarılacaktır.

 İnşaat ve işletme faaliyetleri kaynaklı olarak trafik yükündeki artışların toplum sağlığı ve 

güvenliğine etkileri değerlendirilecek ve bu artış bir risk yaratıyorsa etkilenen halk ile 

görüşmeler yapılarak proje riskleri anlatılarak halka eğitimler verilecektir.
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 Proje çalışanlarının işe alımında yöre halkına öncelik tanınma ve proje malzeme/hizmet 

tedariğinde yerel işletmelere öncelik verilmesi konularında görüşmeler yapılacaktır.

10. ŞİKAYET MEKANİZMASI

10.1. Amaç

Şikâyet mekanizması, herhangi bir paydaşın projenin uygulanma şekli hakkında şikâyette veya öneride 

bulunmasını sağlar. Şikayetler, hasarlar / yaralanmalar için özel şikayetler, rutin Proje faaliyetleriyle 

ilgili endişeler vb. olabilir.

Şikâyet mekanizmasının amacı, potansiyel olarak projeden kaynaklanabilecek etkilerle ilgili 

topluluklardan ve diğer yerel paydaşlardan gelen şikayetleri yönetmek için resmileştirilmiş bir süreç 

uygulamaktır. Şikâyet mekanizması, etkilenen paydaşlar için yeterli çözümler sağlamalıdır. Şikayet 

mekanizması, özellikle inşaat öncesi ve inşaat aşamasında, yorumların, soruların ve şikayetlerin uygun 

şekilde analiz edilmesini ve kaydedilmesini sağlamak için düzenli olarak duyurulmalıdır.

10.2.  Şikayet Mekanizması

 Proje kapsamında oluşabilecek şikayetler projeden etkilenen halktan gelen şikayetler ve proje 
çalışanlarından gelen şikayetler olarak ikiye ayrılmaktadır. Halktan gelen şikayetler dış şikayetler, 
çalışanlardan gelen şikayetler ise iç şikayetler olarak adlandırılmaktadır. Bu başlık altında hem iç 
hem de dış şikayetlerin yönetimiyle ilgili bilgiler verilmektedir. Şikayetler kayıt altına alınırken iç 
ve dış şikayetler ayrı olarak dokümante edilecekledir. Tüm şikayetlerin izlenmesi, tüm şikayetlerin 
çözülmesinin ve kapatılmasının sağlanmasından EYS, Eğitim ve İSG Yöneticisi sorumludur. 
geribildirim@nemport.com.tr adresinden iletişim sağlanmaktadır.

Uluslararası standartlarla uyumlu olan şikâyet mekanizmaları, aşağıdaki beş aşamalı uygulamaları 

içerir:

1. Adım: Kaydetme: Şikâyet sahipleri, proje Şikâyet Formu aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak ilgili 

yerel makamlara ya da proje ofisine şikâyette bulunabilirler. Şikâyet resmi olarak kaydedildikten 

sonraki beş günlük süre içerisinde şikâyet sahibine şikâyet yönetimi hakkında bilgi verilecektir.

2. Adım: Sınıflandırma ve Önceliklendirme: Şikayetler önemine göre sınıflandırılacak ve şikâyetin 

önemli olması durumunda acil aksiyon alınması amacıyla şikâyet önceliklendirilecektir.

3. Adım: Soruşturma: Şikayetle ilgili durumu açıklığa kavuşturmak için şikâyeti ileten kişi ile 

iletişim kurmak gerekebilir. Bu durumda, iddiaları araştırmak ve şikâyetin geçerliliğini ve / veya 

ciddiyetini doğrulamak için telefonla veya yüz yüze toplantılar düzenlenecektir. Şikâyet belirli bir alan 

mailto:geribildirim@nemport.com.tr
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veya konumla ilgiliyse saha denetimi düzenlenecektir. Şikâyeti doğru bir şekilde ele almak ve 

düzeltici veya önleyici tedbirler belirlemek için fotoğraflar ve / veya diğer kanıtlar da dahil olmak 

üzere destekleyici bilgiler toplanacaktır.

4. Adım: Çözüm ve Geri Bildirim: Soruşturmaların tamamlanmasının ardından, şikâyette bulunan 

kişiye soruşturma bulgularını ve önerilen çözümü detaylandıran bir belge hazırlanacaktır.

Nemport yetkilisi önerilen çözümü iletecek ve şikayetçilerin onayını isteyecektir. Şikayetçi çözümden 

veya üzerinde anlaşmaya varılan düzeltici eylemlerin sonucundan memnun değilse, önerilen çözüm 

gözden geçirilmeli ve (uygunsa) daha fazla müzakere ışığında değiştirilmelidir.

Hazırlanan belge şunları içerecektir:

 Şikâyetin fotoğraflarının veya diğer belgelerinin derlenmesi;

 Kararın sunulduğu tarih ve saatin bir kaydı, düzeltici faaliyetlerin bir özeti ve aksiyon alacak 

proje personelinin imzası;

 Şikâyetin, şikâyet sahibi tarafından da onaylanarak çözülmesi durumunda, vaka belgeleri ve 

şikâyet ile birlikte dosyalanacak bir anlaşma teyidi imzalanacaktır.

Şikâyetin ilk alınmasından itibaren 15 gün içinde şikâyet sahiplerine şikâyet çözümü sağlanmalıdır. 

Daha fazla zaman gerekirse, bu ilgili tarafa ulaşılarak bildirilecektir. Şikâyet sahibinin şikâyetlerine 

verilen yanıttan memnun olduğu durumlarda, şikâyet veri tabanındaki şikâyet kapatılacaktır.

5. Adım: İzleme ve Değerlendirme: Tüm yazışmalar ve düzeltici faaliyetler; şikâyet kayıt formu, 

şikâyet takip formu ve destekleyici belgelerden oluşan veri tabanı vasıtasıyla takip edilecektir. Çözüm 

ve geri bildirim dahil olmak üzere şikâyet veri tabanından alınan raporlar, Çevre ve Sosyal Komite 

toplantılarında aylık olarak tartışılacaktır. 

Şikâyet mekanizması muhtarlar aracılığıyla halka bildirilecektir ve düzenli olarak duyurulacaktır.

11. EĞİTİM

Paydaş Katılım Planı uygulamaları için proje çalışanlarına eğitimler verilecektir. Ayrıca, eğitim 

detayları katılımcıları konular, verilen eğitim saatleri vb. şekilde kaydedilecek ve saklanacaktır.

12. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Paydaş Katılım Planı’nın uygulanmasının takibini sağlamak amacıyla belirlenen performans 

göstergeleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.
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Takip No Hedef Performans Göstergesi

PG-PKP-1 Paydaş katılım aktivitelerinin eksiksiz olarak 
gerçekleştirilmesi

Gerçekleşen paydaş katılım 
aktivitesi sayıları (aylık olarak 
takip)

PG-PKP-2 Dış şikayetlere, şikâyeti ileteni memnun ederek 
zamanında dönüş yapılmış olması

Kapatılan şikayetlerin sayısının 
takip edilmesi 
(Şikayetlerin %90’ına cevap 
verilmiş olması) (aylık takip)

PG-PKP-3 İç şikayetlere, şikâyeti ileteni memnun ederek 
zamanında dönüş yapılmış olması

Kapatılan şikayetlerin sayısının 
takip edilmesi 
(Şikayetlerin %90’ına cevap 
verilmiş olması) (aylık takip)

PG-YYİP-4 Bu plan kapsamındaki uygunsuzlukların sıfır olması Bu plan kapsamındaki 
uygunsuzluk sayısı (aylık takip)

13. DENETİM ve RAPORLAMA

13.1. Denetim

Tüm proje alanlarını kapsayacak şekilde denetimler gerçekleştirilecektir. Bu denetimler sırasında 

tespit edilen uygunsuzluklar kayıt altına alınacak ve uygunsuzluğun takibi sağlanarak en kısa sürede 

kapatılması sağlanacaktır.

13.2. Kayıtlar

Bu planla ilgili olarak aşağıdaki dokümanlar kayıt altına alınacaktır.

 Paydaş Katılım Toplantısı Kayıt Formu

 Şikâyet Kayıt Formu

 Şikâyet Takip Formu

 Denetim ve Uygunsuzluk Kayıtları

14. GÖZDEN GEÇİRME ve GÜNCELLEME

Yaşayan bir doküman olan Paydaş Katılım Planı; yönetmelikler, standartlar, sorumluluklar, 

prosedürler ve eylemlerin gerektirdiği şekilde güncellenecek ve doküman revizyonları QDMS 

programı üzerinden takip edilecektir.
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EKLER

EK 1: PAYDAŞ KATILIM TOPLANTISI KAYIT FORMU

Tarih Aktivite Amaç İlgili Paydaş Konuşulan 
Konular
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EK 2: ŞİKAYET KAYIT FORMU

ŞİKÂYET KAYIT FORMU

ŞİKÂYETİ İLETEN KİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER 
(Eğer isminizi paylaşmak istemiyorsanız bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Şikâyetiniz her durumda 
değerlendirilecektir.)

İsim/Soyisim:

Tarih:

İletişim Bilgileri: (Sizinle hangi yolla iletişim kurulmasını istediğinize göre aşağıya iletişim bilginizi 
ekleyiniz.)
Adres:
Telefon: 
E-posta Adresi:

Bu formu doldurmanızdaki amacınızı iletiniz: 
 □ Yorum/Öneri □ Şikâyet İmza: .........................................................

Lütfen şikayetinizi anlatınız:

Şikayetinizin çözümü için herhangi bir öneriniz bulunuyor mu?

KAYIT VE CEVAPLAMA (Bu kısım Nemport tarafından doldurulacaktır.)

Şikâyet hangi yolla iletildi? □ Kişinin kendisi tarafından   □ Telefon yoluyla   □ E-posta yoluyla   
□ Şikâyet kutusu    □ Diğer:

Şikâyet numarası:

Şikâyeti kaydeden kişinin İsmi/Soy ismi:

Şikâyetin çözülmesinden sorumlu kişinin İsmi/Soy ismi:

Şikâyetin çözülmesi için alınması gereken aksiyon:

Şikâyeti ileten kişiye cevap verilmesi konusundaki termin tarihi:

ŞİKÂYETİN DURUMU (Bu kısım Nemport tarafından doldurulacaktır.)

Şikâyetin nasıl kapatıldığıyla ilgili bilgi:

Tarih:

Nemport EYS Birimi
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Şikayet 
Numarası

Teslim 
Tarihi

Şikâyeti ileten 
kişinin ismi/soy 

ismi

Şikâyeti ileten 
kişinin 

cinsiyeti 
(Erkek/Kadın)

Şikâyet 
Konusu

Şikâyet Tanımı Önerilen 
Çözüm

Alınan Aksiyon Şikâyeti ileten 
kişinin alınan 
aksiyondan 

memnun olup 
olmadığı

Şikâyetin 
kapanma tarihi

Şikâyeti ileten 
kişinin durumu


