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Kıyıköy'deki sosyal, spor, eğitim ve

sağlık tesislerinin iyileştirilmesi için

yatırımlar yaptık.

TürkAkım Kıyıköy Kültür ve Eğitim Merkezi'nin

tefrişatına destek oldu. Şimdi burada, Kıyıköy'de

kapasite gelişimini sağlamak için eğitimler

düzenliyoruz. 

Turizm Kıyıköy için önemli bir gelir kaynağı.

Turizmin gelişimi ve beldenin tanıtımı için

yatırım olanaklarını değerlendiriyoruz.

Bölge Halkına
Sağladığımız
Destekler

İletişim Bilgileri

Halkla İrtibat Görevlisi

Emre Kapusuz

Tel: +90 549 460 9928

e-mail: emre.kapusuz@turkstream.info.

İstanbul Ofisi

South Stream Transport B.V.

Reşitpaşa Mah., Eski Büyükdere Cad. No. 26,

Windowist Tower, Maslak 34467, Sarıyer, İstanbul

Tel: +90 212 9008320

www.turkstream.info

Yerel Yatırım
Programımız
Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde ve özellikle inşaat faaliyetlerinin

gerçekleştiği bölgelerde kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerine

uymaya özen gösteriyoruz. TürkAkım'ın Türkiye kara çıkışında alım

terminali Kıyıköy yakınında yer alırken, inşaat trafiği ise Bahçeköy ve

Güngörmez'den geçiyor.

Bu bölgelerde toplumsal ve ekonomik kalkınma ile çevresel girişimleri

desteklemek üzere bir Yerel Yatırım Programı geliştirdik. Toplumsal

ve çevresel meselelere yönelik yerel yatırım fırsatlarını belirlemek ve

uygulamak için bölge sakinleri, yerel yönetimler ve diğer paydaşlar ile

ortaklaşa çalışıyoruz.

Bölge için Bir Fırsat
TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı, Rusya'dan Türkiye'ye ve Avrupa'ya

güvenilir doğalgaz taşımacılığı için kilit bir proje. Böyle bir boru

hattının çevreye ve yakınlarda yaşayan insanlara saygı çerçevesinde

uygulanabileceğini ve uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu

nedenle, İnşaat aşamasında ve boru hattı faaliyetteyken bölge

sakinlerini, geçim kaynaklarını ve çevreyi korumak için önlemler

alıyoruz. Ortaya çıkabilecek sorunları belirlemek amacıyla

hazırlanıp Türkiye yetkili makamlarınca onaylanan Çevresel Etki

Değerlendirmesi'nin (ÇED) yanı sıra, bir dizi başka çevresel ve

toplumsal araştırma gerçekleştirdik. Bunların sonucunda gerekli

önlemleri belirleyerek uygulamaya koyduk. Bu önlemlere ek olarak,

projenin bölgesinin sakinlerine kazanımlar sağlayacak değişiklikleri

ve girişimleri desteklemeyi amaçlıyoruz. Yerel Yatırım Programımızın

destekleyebileceği girişimlere ilişkin önerileri memnuniyetle

karşılıyoruz.

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Sistemi, Rusya’daki dev doğalgaz

rezervlerini doğrudan Türkiye’nin doğalgaz dağıtım şebekesine

bağlayarak Türkiye ve Avrupa için güvenilir bir enerji kaynağı

yaratacak. Boru hattı, 31,5 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak.

Bu miktarın yarısı Türk piyasasına arz edilirken diğer yarısı da

Avrupa'ya ulaştırılacak. Boru hattı Türkiye kıyısına Kıyıköy

yakınında çıkıyor. TürkAkım Boru Hattı'nın alım terminalini de

kapsayan deniz bölümü, South Stream Transport B.V. tarafından

tasarlanıp inşa ediliyor. 

Daha ayrınıtlı bilgiye www.turkstream.info adresinden

ulaşabilirsiniz.

TürkAkım Açık Deniz 
Doğalgaz Boru Hattı

TürkAkım Açık Deniz Boru Hattı

TürkAkım Kara Çıkış Tesisleri

Gömülü Kara Boru Hattı

Gömülü Kıyı Geçiş Boru Hattı

Kıyıköy limanı inşaat 

esnasında faaliyete

devam ediyor

Bahçeköy

Kıyıköy

Güngörmez



Kazanımlar için
Bölge Halkıyla
Beraber Çalışıyoruz
Yerel Yatırım Programımızın, bölge sakinlerinin ihtiyaç ve isteklerine

cevap vermesi ve halkın projelerin belirlenmesine, önceliklendirilmesine

ve hayata geçirilmesine katılmasına önem atfediyoruz. 

İnşaat başlamadan önce bölge halkına yönelik bazı kazanımları

hızlıca sağlamak için 2017 yılında bir dizi küçük ölçekli projeyi hayata

geçirdik. Bölge sakinleriyle istişare sonucu belirlenen bu projeler

arasında yeni futbol ve basketbol sahalarının yapılması, Kıyıköy'de

bulunan okulların altyapısının iyileştirilmesi, Aile Sağlığı Merkezi'ne

yaptığımız katkılar ve Kıyıköy Belediye Plajı'nın güvenlik altyapısının

geliştirilmesi yer alıyor. 

2017 yılında bölge sakinleriyle yürüttüğümüz Yerel İhtiyaç Analizi'nden

yola çıkarak 2018 ve 2019 yıllarında hayata geçireceğimiz daha kapsamlı

Yerel Yatırım Programı'nı oluşturduk. Yerel İhtiyaç Analizi kapsamında

öncelikli alanları ve uygulanacak projeleri belirlemek için bölge

sakinleri, uzmanlar ve devlet kurumları ile istişarelerde bulunduk. 

Neleri Destekliyoruz? 
Yerel Yatırım Programımızla şu alanlara destek sağlamayı

hedefliyoruz:

Çevrenin Korunması: Proje alanında ve Karadeniz'in genelinde,

karada ve denizde biyolojik çeşitliliği ve doğayı korumak için

farkındalık, araştırma ile eğitim alanında yatırımlara destek.

Olası yatırımlar arasında, çevre temizliği, doğal kaynakların

yeniden kullanılması ve atıkların asgariye indirilmesi alanlarında

yerel girişimler de yer alabilir.  

Ekonomik Kalkınma ve Beceri Gelişimi: Turizm, balıkçılık,

ormancılık ve hayvancılık gibi Kıyıköy'deki önemli ekonomik

sektörlerin kapasitesini geliştirmeye yönelik yatırımlar. Bu

kapsamda özellikle gençlere ve kadınlara yönelik eğitimler

yoluyla beceri gelişimine yönelik yatırımlar da yer alabilir.  

Toplum Güvenliği, Sağlığı ve Refahı: Daha güvenli ve daha sağlıklı

toplumları destekleyen girişimlere, eğlence-dinlence tesislerine

ve diğer toplumsal altyapı tesislerine yatırımlar. Bu kapsamda

eğitim, sağlık, dinlence, gençlere yönelik tesisler ve diğer

toplumsal altyapı tesisleri de yer alabilir.

Kültürel Miras: Bölgede ve Karadeniz genelinde kültürel miras

değeri taşıyan alanların ve nesnelerin korunmasını destekleyen

projeler ve aynı amaca yönelik araştırma ve eğitim faaliyetleri. 

Yerel Yatırım Programımızla, bu kapsamdaki bir veya birden fazla

alana yönelik kısa, orta ve uzun vadeli proje ve programları bir araya

getirmeyi hedefliyoruz.

Nerelerde Yatırım
Yapıyoruz?
Yerel Yatırım Programımız, Kıyıköy, Bahçeköy ve Güngörmez gibi

TürkAkım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin yakınındaki

bölge sakinlerine sosyal ve ekonomik kalkınma açısından doğrudan

kazanımlar sağlamayı hedefliyor. Projemizin gerçekleştiği bölgede

gerek karada gerekse denizde çevrenin korunmasını destekleyecek

projeler de hedefliyoruz. Ayrıca, Vize ve Kırklareli bölgeleri ile ulusal

düzeyde de belli çevresel konularla ilgili farkındalık yaratılması,

sergiler düzenlenmesi, araştırma raporları hazırlanması gibi proje

ve programları destekleyebiliriz.

Proje Seçim Süreci
Yerel yatırım önerilerini değerlendirirken, programın amaçlarına

uygun olup olmadığını ve bölge sakinlerinin öncelikleri ile ihtiyaçlarına

cevap verip vermediğini değerlendirmemizi sağlayacak bir dizi ilke,

kural ve kıstas belirledik.

Gelen önerileri, aşağıdakiler gibi bir dizi kıstasa göre eleme ve

değerlendirme sürecine tabi tutuyoruz:

 

Coğrafi kapsam (bkz. "Nerelerde Yatırım Yapıyoruz?") 

Yerel Yatırım Programı'nın Hedef Alanları (bkz. 'Neleri

Destekliyoruz?')

Şirketimizin değerleri ile tutarlı olup olmadığı;

Projeden en fazla etkilenen bölgeler ve paydaşlar için olası faydaları;

Önerinin sürdürülebilirliği;

Önerinin finansal ve pratik uygulanabilirliği.

Gelen öneriler öncelik sırasına göre sıralanacak ve bu kıstaslara göre

değerlendirilmektedir. Şirketimiz hukuka ve ahlaka aykırı projelere

destek vermemektedir.  

Nasıl Başvurabilirsiniz?
Tüm paydaşlarla açık ve saygıya dayanan bir diyalog kurma

gerekliliğine inanıyoruz. Bölge sakinleri, STK'lar, işletmeler, devlet,

sektörel gruplar ve diğer paydaşlardan gelen geri bildirimleri

memnuniyetle karşılıyoruz.

Desteklememizi istediğiniz bir proje öneriniz varsa bizimle iletişime

geçebilirsiniz. Teklifle ilgili ne kadar çok bilgi sağlayabilirseniz,

değerlendirmemiz o kadar sağlıklı olacaktır. Herhangi bir teklifi

değerlendirmeye alabilmek için aşağıdaki bilgilere ihtiyaç duyacağız:

Önerinin tanımı;

Tahmini tutar veya talep edilen katkı;

Tahmini uygulama süresi;

Önerinin amacı, yani neyi niçin yapmayı hedeflediği;

Öneriden yararlanacak gruplar;

Önerinin hayata geçirilmesinde rol oynayacak muhatap ve

şirketler (varsa);

İletişim Bilgileriniz.

Tekliflerinizi Halkla İrtibat Görevlimize emre.kapusuz@turkstream.info

adresine e-posta göndererek iletebilir ya da Kıyıköy'deki Bilgilendirme

Merkezimize bırakabilirsiniz.

Kıyıköy'de çevrenin korunması ve

sahillerin iyileştirilmesi alanındaki

yatırımlara destek veriyoruz 

Kiyiköy limanının iyileştirilmesi ve balıkçılık

sektörünün desteklenmesi için altyapı

yatırımları gerçekleştiriyoruz 

Faaliyetlerimiz ve Yerel Yatırım

Programımızla ilgili her türlü

görüş ve yorumu memnuniyetle

karşılıyoruz


