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15 Sınıraşan Etki Değerlendirmesi 

15.1 Giriş 

Sınıraşan etkiler “...küresel nitelikte olmayan ancak Proje’nin ev sahibi olan ülkenin sınırlarını 
aşıp birden fazla ülkeye uzanan etkiler” şeklinde değerlendirilebilir. Bunların örnekleri arasında, 
birden çok ülkeye yayılan hava kirliliği, uluslararası su yollarının kullanımı ve kirlenmesi ile 
bulaşıcı hastalıkların sınırötesi taşınması sayılabilir. (Ref. 15.1).  

Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı birden çok ülkeden geçtiği ve dinamik bir deniz 
ortamı boyunca inşa edildiği için, Proje faaliyetlerinin bazılarının sınıraşan etkilere sebep olabilme 
potansiyeli bulunmaktadır. Bunlar, ülke sınırlarının dışına yayılabilen Proje faaliyetlerinden 
kaynaklanan veya tek bir ülke içerisinde oluşmalarına karşın ulusal sınırları aşabilen etkilerdir. 

Bu bölümde, Proje’den kaynaklanan sınıraşan etki potansiyeli değerlendirilmekte ve mümkün 
olduğunca, ÇSED Raporu’nun teknik disiplin bölümlerinin (Bölüm 7 ve 12) her birinde 
gerçekleştirilmiş olan etki değerlendirmelerinden yararlanılmaktadır. 

Sera gazı emisyonlarının sınıraşan bir sorundan ziyade küresel bir sorun olmasından dolayı bu 
bölümde Proje’yle ilgili sera gazı değerlendirmesi yapılmamaktadır. Proje faaliyetleriyle ilişkili 
sera gazı emisyonlarının ayrıntıları 5.Bölüm (Proje Tanımı) ve 7.Bölüm’de (Fiziksel ve 
Jeofiziksel Çevre) verilmektedir. 

15.2 Sınıraşan Etkileri Değerlendirme Çerçevesi  

Potansiyel sınıraşan etkilerin değerlendirilmesinde aşağıdakilerden yararlanılmıştır: 

• IFC Performans Standardı (PS) 1 Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi 
ve Yönetilmesi (Ref. 15.2) sınıraşan etkilerin değerlendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu kabul 
etmektedir. Risk ve etki tanımlama sürecinde "...hava kirliliği ve uluslararası su yollarının 
kullanımı veya kirlenmesi gibi potansiyel sınıraşan etkiler” in değerlendirilmesi gerektiği 
belirtilmektedir; ve 

• Espoo Sözleşmesi’nde, önemli olumsuz çevresel etkileri başka bir ülkede de hissedilebilecek 
olan bir projenin tasarlandığı ülkelerle 1 ilgili yükümlülükler tanımlanmaktadır. Güney Akım 
Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı’nın tasarlandığı üç ülkeden sadece Bulgaristan, Sözleşmeyi 
onaylamıştır (Bulgaristan Sözleşmeyi 25 Şubat 1991’de imzalamış, 16 Mart 1995’te 
onaylamış ve 10 Ekim 1997’de Sözleşme yürürlüğe girmiştir). Türkiye ve Rusya, bu 
Sözleşmeyi onaylamamıştır. Ancak Gürcistan, Ukrayna, Rusya, Bulgaristan ve Romanya 
sınırları dâhilinde önemli olumsuz çevresel etkilerin meydana gelme potansiyeli söz konusu 
olduğu için, burada sunulan değerlendirmede bu Sözleşmenin ilkelerinden yararlanılmıştır. 

                                                
 
1 Sözleşme’de Kaynak Taraf, projenin planlandığı ülke ve Etkilenen Taraflar toprakları etkilenebilecek olan ülkeler şeklinde 
tanımlanmaktadır. Sözleşmede, bir projenin önemli olumsuz sınıraşan çevresel etkilerinin bulunması muhtemel 
olduğunda Kaynak Tarafın, Etkilenen Taraflara bildirimde bulunması yükümlülüğü getirilmektedir.  
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15.3 Sınıraşan Etki Potansiyeli 

Sınıraşan bir etkinin ortaya çıkması için, Proje’den kaynaklanan faaliyetlerin neden olduğu 
etkinin, bu bölümde yapılan değerlendirmenin amaçları doğrultusunda Karadeniz ülkelerinin MEB 
sınırlarıyla tanımlanan ulusal yetki sahalarından geçme potansiyelinde olması gerekir. Şekil 
15.1’de Proje’nin Karadeniz ülkelerinin MEB sınırlarına ve yakınlardaki ülkelerin topraklarına en 
yakın noktaları gösterilmiştir.  

Şekil 15.1 Projenin Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna MEB’i Sınırlarına Mesafeleri  

 
Not: Bu ÇSED raporunda yer alan haritalarda belirlenmiş olan tüm coğrafi sınırlar Şubat 2014 itibarıyla geçerli verilere 
dayanmaktadır. 

Bazı Proje faaliyetlerinin MEB sınırlarına ve Karadeniz ülkelerinin kara sınırlarına Tablo 15.1’de 
belirtilenden daha yakın konumlarda gerçekleşebileceği kabul edilmektedir. Seçilen limanlar 
arasında uluslararası gemi taşımacılığı güzergahlarını kullanabilecek olan, Proje’yle ilgili tedarik 
gemilerinin hareketleri de buna dahildir (Şekil 15.2’de görülen biçimde). 
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Tablo 15.1 Proje’nin Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna MEB’lerinin Sınırlarına ve 
Topraklarına En Yakın Noktaları 

Ülke Ülke Topraklarının Projeye En 
Yakın Mesafesi (km) 

Projenin MEB Sularına En Yakın Mesafesi 
(km) 

Gürcistan 300 248 

Ukrayna 137 4 

Rusya 172 Doğrudan MEB sınırına komşu 

Bulgaristan 180 Doğrudan MEB sınırına komşu 

Romanya 190 60 

   

Şekil 15.2 Proje’nin Boru Hatlarıyla kesişme Potansiyeli olan Deniziclik ve Seyir 
Güzergâhları  
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15.4 Etki Değerlendirme Metodolojisi 

Belirlenmiş duyarlı alıcılar üzerindeki Proje etkilerini ölçmek amacıyla, bu ÇSED Raporu’nda 
sunulan çeşitli teknik değerlendirmelerde (Bölüm 7–12), tanımlı etki değerlendirme 
metodolojileri kullanılmıştır. Bu çalışma gerçekleştirilirken, çeşitli Proje aşamalarında (İnşaat, 
İşletim Öncesi Aşaması, İşletme ve Hizmetten Çıkarma Aşamaları) belirlenen etkilerin MEB 
sınırlarını aşma potansiyeli değerlendirilmiştir. Bu bölümde önceki bölümlerin bulgularına, 
sınıraşan etkilerle ilgili olduğu ölçüde değinilmekte ve hem planlanmış hem planlanmamış olaylar 
göz önünde bulundurulmaktadır.  

Genel olarak, Proje’nin İnşaat ve İşletim Öncesi Aşamaları boyunca planlanmış faaliyetlerin 
neden olduğu potansiyel etkiler geçici ve lokal nitelikte olacaktır. Benzer şekilde İşletme Aşaması 
sırasında planlanmış faaliyetlerin neden olduğu etkiler de lokal nitelikte olacaktır. Ancak çeşitli 
Proje Aşamaları sırasında istenmeden meydana gelebilecek ve çevresel ve sosyoekonomik 
alıcılar üzerinde risk oluşturabilecek beklenmeyen olayların (13. Bölüm Beklenmeyen 
Olaylar) daha geniş sınıraşan etkilere neden olma potansiyeli bulunmaktadır. Beklenmeyen 
olaylar arasında, İnşaat ve İşletim Öncesi Aşamaları sırasında hidrokarbonların kaza sonucu 
deniz çevresine bırakılması (gemilerden yakıt sızması / dökülmesi gibi) ve İşletme Aşaması 
sırasında Boru Hattı’nın hasar görmesi durumunda atmosfere doğalgaz karışması gibi olaylar yer 
almaktadır. Bu olayların gerçekleşme olasılığı düşük olup risklerin ve ortaya çıkan etkilerin en aza 
indirilmesini sağlamak amacıyla katı yönetim önlemleri uygulanacaktır (13. Bölüm 
Beklenmeyen Olaylar).  

Aşağıdaki bölümlerde, Proje’nin İnşaat, İşletim Öncesi ve İşletme Aşamaları sırasında hem 
planlanmış hem planlanmamış olaylardan kaynaklı sınır aşan etkilerin deniz ortamı üzerindeki 
etki potansiyeli değerlendirilmektedir. Hizmetten çıkarma stratejileri Proje’nin İşletme Aşaması 
sırasında geliştirileceği için Hizmetten Çıkarma Aşaması sırasında gerçekleştirilecek olan 
faaliyetler henüz bilinmemektedir. Mevcut İyi Uluslararası Sanayi Uygulaması (GIIP) az sayıda 
çevresel etki oluşumuna yol açacak şekilde boru hatlarının yerinde hizmetten çıkarılması 
yönündedir. Ancak boru hatlarının ve ilişkili altyapının sökülmesine karar verilmesi durumunda, 
potansiyel sınıraşan etkilerin ve etki azaltma önlemlerinin Proje’nin İnşaat ve İşletim Öncesi 
Aşamalarında açıklananların bir kısmına benzer olması beklenmektedir. Bu nedenle Hizmetten 
Çıkarma Aşaması bu bölümde özel olarak ele alınmamıştır. 

15.5 Potansiyel Sınıraşan Etkiler 

15.5.1 Giriş 

Projeden kaynaklanan potansiyel sınıraşan olumsuz etkiler tespit edilmiştir ve aşağıda 
verilmektedir: 

• Atık üretiminden kaynaklanan etkiler; 

• Su altı gürültüsünün balıklar ve deniz memelileri üzerindeki etkileri; 

• Kuşlar üzerindeki etkiler;  

• Balık göçü ve balıkçılık üzerindeki etkiler; ve 
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• Beklenmeyen olayların etkileri, özellikle petrol sızıntısına / döküntüsüne neden olan gemi 
kazalarından, istilacı türlerin deniz ortamına girmesinden ve doğalgaz sızıntılarından 
kaynaklanan olaylar. 

15.5.2 Atık Üretimi 

İnşaat ve İşletim Öncesi Aşamaları boyunca boru döşeme gemilerinde ve diğer gemilerde atık 
oluşumu gözlenecektir (12. Bölüm Atık Yönetimi). Tedarik ve destek gemileri Rusya ve 
Bulgaristan’dan gelecektir. Malzemeler, tedarik gemileri tarafından boru döşeme gemilerine 
taşınacak ve boru döşeme gemilerindeki atıklar yönetilmeleri ve bertaraf edilmeleri için yine 
tedarik gemileri tarafından karaya taşınacaktır. Destek gemileri de boru döşeme gemilerinin 
atıklarının karada yönetilmesi ve bertaraf edilmesi amacıyla bu atıkları taşıyabilir. Bazı 
durumlarda boru döşeme gemilerinde oluşan atıklar geçici olarak boru döşeme gemilerinde 
depolanabilir ve ardından tedarik gemilerine aktarılabilir.  

Proje’de herhangi bir amaçla Türkiye’deki limanlar kullanılmayacaktır. Dolayısıyla destek veya 
tedarik gemileri Rusya veya Bulgaristan’dan gelecek ve Türkiye sularındaki boru döşeme 
gemisinden atık malzemeleri topladıktan sonra kendi limanlarına dönecektir. Deniz taşımacılığı 
sektöründe liman atık kabul tesislerinin, o limanı kullanan gemilerin alıcı ülkenin suları dışındaki 
seyri sırasında ürettiği atıkları kabul etmesi normal bir uygulamadır. 

Proje’de, Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme 
(MARPOL) Ek I, IV ve V hükümlerine uyulacaktır; her bir ek belirli atıkların yönetimiyle ve alıcı 
ülkenin belirlediği ilgili ulusal gerekliliklerle ilişkili hükümler içermektedir. Tüm tehlikeli atıklar 
lisanslı tesislerde bertaraf edilecektir.  

MARPOL kurallarına uyulması, Proje’den kaynaklanan atıklarla ilişkili önemli olumsuz sınıraşan 
etkilerden kaçınılmasına imkan tanıyacaktır.  

15.5.3 Su Altı Gürültüsünün Balıklar ve Deniz Memelileri 
Üzerindeki Etkileri 

Karadeniz’deki sese duyarlı alıcılar ‘sesi algılamaya duyarlı’ olarak sınıflandırılan balık türleri ve 
deniz memelileridir. Duyarlı balık türlerinin bir kısmı ve afalina, tırtak ve mutur gibi Karadeniz’de 
bulunan tüm deniz memelisi türleri koruma altındadır (8. Bölüm Biyolojik Çevre). Bu 
nedenle, Türkiye sularındaki Proje inşaat faaliyetlerinin MEB sınırlarında (yani Rusya ve 
Bulgaristan) yer alan sese duyarlı ekolojik alıcılar üzerindeki etki potansiyelinin değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 8. Bölüm’de (Biyolojik Çevre) belirtildiği üzere boru döşeme ve gemi 
hareketleri gibi bazı Proje faaliyetleri su altı gürültü seviyelerini arttıracaktır. Bu tür faaliyetlerle 
ilişkili gürültü seviyelerinin güçlü davranışsal tepki ve yaralanma yerine rahatsızlık 
reaksiyonlarına neden olması muhtemeldir.  

Genel ses algısına sahip balıklar üzerinde herhangi bir etki oluşması beklenmemektedir. Sesi 
algılamaya duyarlı balıklar genellikle su altındaki gürültüye daha duyarlıdır ve bazı durumlarda 
çaça veya hamsi gibi bazı türlerde davranışsal etkiler daha belirgin olabilir. Modellemede boru 
döşeme faaliyetinin yaklaşık 0,5 km gibi bir menzilde gürültü etkisi üretebileceği belirtilmiştir. 8. 
Bölüm'de (Biyolojik Çevre) ise eşzamanlı olarak faaliyet gösteren birden fazla gemiden 
kaynaklanan su altı gürültüsünün deniz memelilerinde ölüme neden olabilecek seviyede olmadığı 
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belirtilmektedir. Odiogram ile ağırlıklandırılan verilere dayanılarak her bir gemi faaliyeti için 
davranışsal etki menzilinin, 1,01 km’yi aşmayacak şekilde sadece yunus ve muturlar için önemli 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Yukarıdaki bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, Proje inşaat faaliyetlerinin su altında gürültü 
üretme potansiyeline ve üretilen gürültünün balık ve deniz memelisi davranışlarını etkileme 
olasılığına karşın, davranışsal tepkilerin sınırlı alanından dolayı önemli olumsuz sınıraşan etkilerin 
ortaya çıkması öngörülmemektedir. 

15.5.4 Kuşlar 

Kıyı alanlarında kışlayan, konaklayan ve yuva yapan kuşların Kuzey Kutup Bölgesi'nden Güney 
Afrika'ya kadar uzanan göç yollarından bazıları, Karadeniz'in çevresinden veya üzerinden 
geçmektedir (8. Bölüm Biyolojik Çevre). Kuşların Türkiye MEB’inde (karasuları dışında) yuva 
alanları bulunmamaktadır ve Türkiye MEB'inde gözlemlenen kuşlar bu bölgede beslenen veya 
göç yolları bu bölgeden geçen az sayıda türle sınırlıdır. Karadeniz'in orta kısımları, Avrupa'yı 
Afrika'ya bağlayan ana Akdeniz / Karadeniz göç yolunun dışında kalmaktadır. Karadeniz'in orta 
kısımlarında rastlanan kuş türlerine ilişkin mevcut veriler sınırlı olmakla beraber, bu bölgenin 
göçmen kuşlar için fazla önem taşımadığı bilinmektedir. 

İnşaat faaliyetleri sırasında gemi hareketlerinin, deniz kuşlarını geçici olarak rahatsız etme 
potansiyeli bulunmaktadır. Bununla beraber, kuşlar etkiye maruz kalabilecekleri alanlardan 
kaçınabilen oldukça hareketli hayvanlar oldukları ve orta Karadeniz’deki deniz kuşlarının 
yoğunluğu kıyı bölgelerden daha düşük olduğu için genel olarak kuşlar, Proje Alanı’nda sadece 
göç sırasında bulunacaktır ve deniz yüzeyinde önemli sayılarda görülmeleri olası 
değerlendirilmemektedir.  

Projektör kullanılmasını gerektiren gece çalışmalarının yapılması zaman zaman söz konusu 
olacaktır. Işık, göç eden kuşları etkileyebilir ve son derece iyi aydınlatılmış açık deniz tesislerine 
kuşların çarpması ölümlere neden olabilir. Aydınlatma kaynağı (örneğin boru döşeme gemisi) 
herhangi bir konumda geçici süreyle bulunacak ve bu kaynağın gece uçan kuşlarla etkileşim 
alanı sınırlı olacaktır. Sadece az sayıda lokal bireyin etkilenebilecek olmasından dolayı, bu durum 
kısa süreli bir etki olarak değerlendirilmektedir. Bu tür etkileri en aza indirmeye yönelik etki 
azaltma önlemleri gereksiz aydınlatmanın kaldırılması, ışık yoğunluğunun azaltılması ve kuşların 
en aktif göç dönemi boyunca ışık kaynaklarının perdelenmesi şeklindedir. 

Genel olarak, planlanan Proje faaliyetleri sonucunda göçmen kuş bireyleri veya popülasyonları 
üzerinde önemli olumsuz sınıraşan etkilerin oluşması beklenmemektedir. 

15.5.5 Balıkçılık 

Hamsi Karadeniz'de Proje Alanından geçerek göç eden tek türdür. Ancak inşaat yayılımı günde 
sadece 2,75 km ilerleyeceği için hareketsiz bir nesne şeklinde değerlendirilebilir ve hamsinin bu 
alandan kaçınmasının mümkün olduğu düşünülebilir. Göç eden balık sürüleri hızlı hareket 
ettiklerinden, belirli bir noktada geçici olarak bulunurlar. Türkiye ve Ukrayna MEB’indeki göç 
koridoru yaklaşık 125 km genişliktedir. Sesi algılamaya duyarlı balıklarda inşaat gürültüsüyle 
ilişkili ana etki yarıçapının 0,5 km olduğu göz önünde bulundurulduğunda, planlanan Proje 
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faaliyetleri sonucunda hamsi göçü ve buna bağlı olarak balıkçılık faaliyetleri üzerine önemli 
olumsuz sınıraşan etkilerin oluşması beklenmemektedir2.  

15.5.6 Petrol Sızıntılarına Neden Olan Deniz Kazaları 

Deniz risk değerlendirmesinde, İnşaat ve İşletim Öncesi Aşamaları’nda gemi kazası ve batması 
ve bunlarla ilişkili petrol sızıntıları / dökülmeleri gibi planlanmamış olayların gerçekleşme olasılığı 
değerlendirilmiştir. İşletme ve Hizmetten Çıkarma Aşamaları sırasında meydana gelebilecek gemi 
kazaları bu değerlendirme dışında tutulmuştur. 

Planlanmamış bir olay nedeniyle bir petrol sızıntısının / dökülmenin meydana gelme olasılığı, 
sızıntıya neden olan olaya bağlı olarak olası değil ilâ uzak olasılık skalasında değerlendirilmiştir. 
Proje’de görev alan gemilerde Petrol Kirliliğini Önleme ve Müdahale Planları ve Gemiden Kaynaklı 
Petrol Kirliliği Acil Durum Planları’nın uygulanması ve mürettebat eğitim programları bir sızıntı / 
dökülme meydana gelme olasılığını azaltacak ve sızıntıya / dökülmeye müdahale prosedürlerinin 
uygulanmasıyla sızıntının / dökülmenin boyutunun en aza indirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca 
mümkün olan tüm durumlarda tüm Proje gemilerinde Deniz Gaz Yağı (MGO) ve Deniz Dizeli 
(MDO) kullanılması sayesinde sızıntılar buharlaşacak ve dalga hareketi ile dağılacaktır.  

Bir petrol sızıntısı / dökülmesi modellemesi gerçekleştirilmiş olup Ek 13.1: Denizcilik Risk 
Değerlendirmesi ve Petrol Dökülmesi / Sızıntısı Modellemesi’nde sunulmaktadır. Petrol sızıntısı 
modellemesi için Türkiye MEB’inde boru hattı güzergahı boyunca dört konum seçilmiştir ve 
modelleme her bir sızıntı konumunda açık denize 2.000 m3 MDO sızması durumu için yapılmıştır. 
Modelleme sonuçları aşağıda değerlendirilmektedir: 

• Türkiye / Bulgaristan MEB Sınırı Yakınlarında Petrol Sızıntısının / Dökülmesinin 
Modellenmesi: Sızıntınin gerçekleştiği konumdan 128 km’lik mesafeye yayılan lokal bir 
alanda 1 mikrometre (μm)’dan kalın bir yüzey yağ tabakası oluşacağı tahmin edilmektedir. 
Görünür yüzey hidrokarbonlarının Bulgaristan sularına ulaşması olasılığı %11’dir. 
Hidrokarbonlar Bulgaristan MEB’ine 6 saat içinde girebilir. Sızıntı sahasından maksimum 
100 km mesafede su sütunundaki çözünmüş konsantrasyonların 50 milyonda parça sayısı 
(ppb) üzerinde olacağı tahmin edilmektedir ve bu nedenle Türkiye kıyısına ulaşmaları 
beklenmemektedir. Konsantrasyonların lokal alanlarda bu eşiğin altına düşmesi 1,5 gün 
sürecektir (petrolün su sütunu içerisinde 50 ppb altındaki konsantrasyonlarında akut toksik 
etkiye sahip olması beklenmemektedir) (Ref. 15.3). 

Kıyı şeridine petrolün ulaştığı en kötü senaryo durumunda, zaman içerisinde dağılan 
petrolün kütle dengesinin ne olacağını, yüzey yağ tabakasının tipik gelişimini ve 
görünümünü tahmin etmek için deterministik modelleme gerçekleştirilmiştir. Modellemede 5 
gün sonra petrolün son derece ayrışmış ve dağılmış şekilde geniş bir kıyı şeridi alanına 
ulaşabileceği ve görünür olmayacağı tahmin edilmiştir. Bu modelleme yapılırken, sızıntı 
sırasında petrol sızıntısına müdahale prosedürlerinin uygulanmadığı varsayılmıştır;  

                                                
 
2  Türkiye’de gözlemlenebilecek sınıraşan etkiler bu ÇSED Raporunun balıkçılık araştırmasında (Ek 9.1: Balıkçılık 
Araştırması) değerlendirilmiştir. 
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• Türkiye MEB’inin Kuzey Batısında Petrol Sızıntısının / Dökülmesinin Modellenmesi: Sızıntının 
gerçekleştiği konumdan 128 km’lik mesafeye yayılan, Karadeniz’in orta büyüklükteki bir 
bölümünde 1 μm’dan kalın bir yüzey yağ tabakası oluşacağı tahmin edilmektedir. Sızıntı 
sahasından maksimum 105 km mesafede su sütunundaki çözünmüş konsantrasyonların 50 
ppb üzerinde olacağı tahmin edilmektedir ve bu nedenle Türkiye kıyısına ulaşmaları 
beklenmemektedir. Konsantrasyonların lokal alanlarda bu eşiğin altına düşmesi 2 gün 
sürecektir. 

Kıyı şeridine petrolün ulaştığı en kötü senaryo durumunda, zaman içinde dağılan petrolün 
kütle dengesinin ne olacağını, yüzey yağ tabakasının tipik gelişimini ve görünümünü tahmin 
etmek için deterministik modelleme gerçekleştirilmiştir. Modellemede 5 gün sonra petrolün 
son derece ayrışmış ve dağılmış şekilde geniş bir kıyı şeridi alanına ulaşabileceği ve görünür 
olmayacağı tahmin edilmiştir. Bu modelleme yapılırken, sızıntı sırasında petrol sızıntısına 
müdahale prosedürlerinin uygulanmadığı varsayılmıştır;  

• Türkiye MEB’inin Kuzeyinde, Ukrayna MEB’i Sınırı Yakınlarında Petrol Sızıntısının / 
Dökülmesinin Modellenmesi: Sızıntının gerçekleştiği konumdan 115 km’lik mesafeye yayılan, 
Karadeniz’in orta büyüklükteki bir bölümünde 1 μm’dan kalın bir yüzey yağ tabakası 
oluşacağı tahmin edilmektedir. Görünür yüzey hidrokarbonlarının Ukrayna sularına ulaşması 
olasılığı %20’dir. Hidrokarbonlar uluslararası sulara (MEB sınırlarını aşarak) 5 saat içerisinde 
girebilir. Sızıntı sahasından maksimum 100 km mesafede su sütunundaki çözünmüş 
konsantrasyonların 50 ppb üzerinde olacağı tahmin edilmektedir ve bu nedenle Türkiye 
kıyısına ulaşmaları beklenmemektedir. Konsantrasyonların lokal alanlarda bu eşiğin altına 
inmesi 1,5 gün sürecektir. 

Kıyı şeridine petrolün ulaştığı en kötü senaryo durumunda, zaman içinde dağılan petrolün 
kütle dengesinin ne olacağını, yüzey yağ tabakasının tipik gelişimini ve görünümünü tahmin 
etmek için deterministik modelleme gerçekleştirilmiştir. Modellemede 5 gün sonra petrolün 
son derece ayrışmış ve dağılmış bir şekilde geniş bir kıyı şeridi alanına ulaşabileceği ve 
görünür olmayacağı tahmin edilmiştir. Bu modelleme yapılırken, sızıntı sırasında petrol 
sızıntısına müdahale prosedürlerinin uygulanmadığı varsayılmıştır; ve 

• Türkiye MEB’inin Kuzey Doğusunda, Ukrayna ve Rusya MEB Sınırları Yakınlarında Petrol 
Sızıntısınının / Dökülmesinin Modellenmesi: Sızıntının gerçekleştiği konumdan 96 km’lik 
mesafeye yayılan, Karadeniz’in orta büyüklükteki bir bölümünde 1 μm’dan kalın bir yüzey 
yağ tabakası oluşacağı tahmin edilmektedir. Görünür yüzey hidrokarbonlarının Rusya 
sularına ulaşması olasılığı %33, Ukrayna sularına ulaşması olasılığı ise %10’dur. 
Hidrokarbonlar uluslararası sulara (MEB sınırlarını aşarak) 1 saat içerisinde girebilir. Sızıntı 
sahasından maksimum 68 km mesafede su sütunundaki çözünmüş konsantrasyonların 50 
ppb üzerinde olacağı tahmin edilmektedir ve bu nedenle Türkiye kıyısına ulaşmaları 
beklenmemektedir. Konsantrasyonların lokal alanlarda bu eşiğin altına inmesi 1,5 gün 
sürecektir. 

Kıyı şeridine petrolün ulaştığı en kötü senaryo durumunda, zaman içinde dağılan petrolün 
kütle dengesinin ne olacağını, yüzey yağ tabakasının tipik gelişimini ve görünümünü tahmin 
etmek için deterministik modelleme gerçekleştirilmiştir. Modellemede 3 gün sonra petrolün 
son derece ayrışmış ve dağılmış bir şekilde geniş bir kıyı şeridi alanına ulaşabileceği ve 
görünür olmayacağı tahmin edilmiştir. Bu modelleme yapılırken, sızıntı sırasında petrol 
sızıntısına müdahale prosedürlerinin uygulanmadığı varsayılmıştır. 
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Planlanmamış hidrokarbon sızıntılarının sınıraşan etki üretme potansiyeline sahip olduğu göz 
önünde bulundurularak, tüm Proje Aşamaları’nda (13. Bölüm Beklenmeyen Olaylar) 
aşağıdakilerin gerçekleşme olasılığını azaltmaya yönelik bir dizi tasarım kontrolü uygulanacaktır:  

• Uygulanabilir her durumda, Proje’ye dahil olan tüm gemilerde MGO veya MDO kullanacaktır 
ve dolayısıyla, kazara herhangi bir yakıt sızması / dökülmesi hadisesi, daha ağır yakıtları 
içeren bir sızma / dökülme durumuna kıyasla çok daha az olumsuz sonuca yol açacaktır;  

• South Stream Transport adına çalışan yükleniciler ve gemi işletmecilerinden bir Petrol 
Sızıntısının / Dökülmesinin Önlenmesi ve Müdahale Planı geliştirmeleri ve uygulamaları 
istenecektir. South Stream Transport, Petrol Sızıntısının / Dökülmesinin Önlenmesi ve 
Müdahale Planlarının, Karadeniz Beklenmeyen Olaylar Planı’na (Ref. 15.4) uygun şekilde 
geliştirilmesini temin edecektir; 

• South Stream Transport adına çalışan yükleniciler ve gemi işletmecileri, petrol sızıntısının / 
döküntüsünün önlenmesi ve müdahaleyle ilgili olarak MARPOL hükümlerine uygun bir 
şekilde çalışacaklardır ve her bir gemi için geçerli olacak şekilde Deniz Kirliliği Acil Planı 
(SOPEP) ve Petrol Kirliliği Acil Planı (SMPEP) hazırlayacaklardır. SOPEP’ler, dışarıdan bir 
müdahale gerektirmeyen bir sızıntıya / döküntüye yönelik olarak her bir gemide bulunması 
gereken kontrol ve müdahale önlemlerini belirleyecektir; ve  

• Tüm gemi mürettebatı, boru hatlarının inşası sırasında yapılması gereken görevleri yürütmek 
için uygun eğitimlere, yetkinliğe ve sertifikalara sahip olacaktır.  

15.5.7 İstilacı Türler 

Proje’de kullanılan gemilerin bir kısmı Karadeniz dışından gelecektir. Önceki konumlarına bağlı 
olarak, gemilerin (boru döşeme, destek ve tedarik gemileri) karinalarında (gövdelerinde) ya da 
balast sularında kirletici organizmaların taşınması vasıtasıyla Karadeniz’e istilacı türlerin girmesi 
olasılığı mevcuttur. Bu tür risklerin etkilerini azaltmak için, uygulanabilen yerlerde, aşağıdaki 
önlemler alınacaktır (ayrıca bkz. Bölüm 13. Beklenmeyen Olaylar): 

• İlgili ve uygulanabilir durumlarda IPIECA (Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Endüstrisi Çevresel 
ve Sosyal Koruma Birliği) belgelerinden Yabancı İstilacı Türler ve Petrol ve Doğal Gaz 
Endüstrisi, Engelleme ve Yönetim Kılavuzu ve Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) Gemi 
Balast Suyu Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşmesi ve Kılavuz İlkeleri kapsamında 
tanımlanmış önlemler uygulanacaktır. Bu önlemler Proje için deniz ortamında kullanılan ve 
canlı organizmaları, sporları, larvaları ve yavru organizmaları taşıma potansiyeli olan tüm 
tesis ve ekipmanlar için uygulanacak olup, balast suyu yönetimi, çürüme önleyici kaplama, 
soğutma suyunun kullanımı ve değişiminden önce ekipmanın temizlenmesi gibi uygulamaları 
içermektedir;  

• Organizmaların istenemeyen şekilde taşınmasını en aza indirmek amacıyla çürüme önleyici 
kaplama (TBT içermeyen) veya sızdırmazlık kaplaması uygulanacaktır; 

• Kullanımdan önce (ve mümkün olduğunda Karadeniz’e girmeden önce) karina, tanklar ve 
dip tarama ekipmanları dikkatli bir şekilde temizlenecektir; ve 

• Tüm gemiler, IMO tarafından geliştirilen yönergeleri göz önünde bulundurarak balast suyu 
değişimini en yakın karadan en az 50 deniz mili (NM) uzakta ve en az 200 metre derinlikteki 
suda gerçekleştirecektir.  
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Bu önlemlerin uygulanmasıyla birlikte, planlanan Proje faaliyetlerinin bir sonucu olarak herhangi 
bir Proje aşamasında istilacı türlerle ilgili önemli bir sınıraşan etki oluşması beklenmemektedir.  

15.5.8 Gazın Serbest Kalması  

Proje için gerçekleştirilen Deniz Taşımacılığı Risk Raporu’nda (Ref. 15.5) deniz taşımacılığıyla 
ilgili, boru hatlarının bütünlüğünü etkileyebilecek olası tehlikeler ve özellikle boru hattı üzerinde 
batan bir geminin veya gemiden boru hattı üzerine düşen bir nesnenin (bir konteyner gibi) boru 
hattında hasara / aksamaya neden olmasıyla boru hattından gazın serbest kalması (ve ardından 
çıkabilecek yangın) sonucunda çevresel ve sosyoekonomik alıcıların zarar görme olasılığı 
değerlendirilmiştir.  

İnşaat sırasında boru hattı mühendislik tasarım standartlarının ve kalite kontrol önlemlerinin 
uygulanacak olmasından ve 2.000 metre su derinliğinde boru hattının maruz kaldığı yüksek dış 
basınçtan dolayı, bu tür bir olayın meydana gelme olasılığı düşüktür. Bir doğalgaz kaçağının 
ardından çıkabilecek yangının insan alıcıları etkilemesi için, boru hattında bir arıza ve gaz kaçağı 
olması, deniz yüzeyinde bir ateşleme gerçekleşmesi ve oradan bir gemi geçmesi gerekmektedir 
ki bu olasılık son derece düşüktür. 

Türkiye MEB’inde boru hattında bir delinme gerçekleşmesi halinde bazı durumlarda gaz boru 
hatlarından sızmayacak, aksine boru hattına su girecektir. Bu durum, boru hattı çevresindeki dış 
basıncın boru hattındaki gaz basıncından yüksek olması hâlinde gerçekleşir ve Türkiye 
MEB’indeki boru hattı uzunluğunun yaklaşık üçte birinde böyle bir durum söz konusudur. Boru 
hattına suyun girmediği bölgelerde, hasarlı boru hattından serbest kalan doğalgaz su sütunu 
içerisinde doğalgaz kabarcıklarından oluşan bir gaz sütunu olarak yükselecektir. Deniz yüzeyine 
ulaştığında doğalgaz havaya karışacaktır. Böyle bir durum Türkiye’deki sera gazı emisyonlarında 
bir artışa neden olsa da, akut bir çevresel hasar oluşmayacaktır. Kaçak sahasındaki metan 
seviyeleri geçici olarak yükselecektir ve bu da deniz kuşları dahil olmak üzere mevcut deniz 
ekolojisi üzerinde lokal etkilere neden olabilir. Su sütunundan gaz geçişi deniz organizmalarını 
(balıklar gibi) da etkileyerek, maruz kalma seviyesine bağlı olacak şekilde potansiyel akut veya 
kronik etkilere neden olabilir. Ancak her iki durumda da önemli bir sınıraşan etkinin oluşması 
olası görülmemektedir. 

15.6 Sonuçlar 

Proje faaliyetlerinin MEB sınırları yakınında gerçekleşecek olmasından dolayı bazı planlanmış ve 
planlanmamış Proje Faaliyetlerinin sınıraşan olumsuz çevresel ve sosyal etkilere neden olma 
potansiyeli söz konusudur. Ancak tanımlanan etki azaltma stratejileri ve beklenmeyen olayların 
düşük gerçekleşme olasılığı nedeniyle önemli herhangi bir sınıraşan etki oluşması 
öngörülmemektedir.  
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