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11 Ekosistem Hizmetleri 

11.1 Giriş 

Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) Performans Standardı (PS) 6'da ekosistem hizmetleri 
“işletmeler dahil olmak üzere insanların ekosistemlerden elde ettiği faydalardır” (Ref. 11.1) 
şeklinde açıklanmaktadır ve bu, Milenyum Ekosistem Değerlendirmesindeki (MA) (Ref. 11.2) 
tanıma uygundur. Ekosistem hizmetlerini sınırlandırmak için tek bir sistem bulunmamasına 
karşın, MA çerçevesi genel olarak kabul edilmekte ve IFC PS 6'da (paragraf 2) belirtilen şekilde 
faydalı bir başlangıç noktası sağlamaktadır. MA'da dört geniş ekosistem hizmeti kategorisi 
tanımlanmaktadır: 

• Tedarik hizmetleri - insanların ekosistemlerden aldığı ürünlerdir. Deniz ortamı bağlamında 
bunlar diğerlerinin yanı sıra (i) balıkçılık; (ii) petrol ve doğalgaz ile (iii) kimyasal bileşikleri 
içerebilir. Çoğu durumda tedarik hizmetlerinden yararlanılması balıkçılık teknesi, petrol 
platformu ve mürettebat gibi önemli seviyede insan sermayesi ve iş gücü gerektirir 
(Ref. 11.3); 

• Düzenleyici hizmetler - insanların ekosistem süreçlerinin düzenlenmesinden elde ettiği 
faydalardır. Deniz ortamında bu faydalar diğerlerinin yanı sıra (i) karbon depolama ve 
saklama yoluyla iklimin düzenlenmesi; (ii) atık emilimi ve detoksifikasyon ve (iii) zararlıların 
ve hastalıkların biyolojik kontrolünü içerebilir; 

• Kültürel hizmetler - insanların ekosistemlerden sağladığı kültürel, eğitimsel ve manevi 
faydalardır. Bunlar diğerlerinin yanı sıra (i) kültürel miras, manevi veya kutsal mekanlardan 
sağlanan kültürel, manevi veya dini kalkınmayı; (ii) spor, balıkçılık, ekoturizm veya hobi 
eğlencesi gibi eğlence fırsatlarını ve (iii) bilimsel araştırma, bilgi toplama ve eğitim fırsatlarını 
kapsayabilir; ve 

• Destekleyici hizmetler - habitat sağlanması, beslenme döngüsü, su çevrimi veya su 
alışverişi, birincil üretim ve esneklik gibi diğer hizmetleri sürdüren doğal süreçlerdir. 

Destekleyici hizmetler, insanların doğrudan yararlanabileceği diğer hizmet türlerinin aksine 
insanlar üzerindeki etkilerinin dolaylı olmasından ötürü tedarik hizmetleri, düzenleyici hizmetler 
ve kültürel hizmetlerden farklıdır (Ref 11.4 ve Ref 11.5). Destekleyici hizmetler birbiriyle güçlü 
bir şekilde ilişkilidir ve genellikle bunların temelini bir dizi fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkileşim 
oluşturur. İnsanlar için doğrudan değer sağlayan nihai hizmetlerin sağlanmasına uygun zemin 
oluşturan hizmetler bu destekleyici hizmetlerdir.  

Ekosistemlerin faydalarından pek çok ölçekte ve genellikle çok sayıda farklı lehtar tarafından 
faydalanılır. Yerel düzeyde ekosistem hizmetleri sıklıkla kırsal alanda ve özellikle dar gelirliler için 
geçim kaynağının temelini oluşturur. Örneğin geleneksel küçük ölçekli balıkçılık, dar gelirli aileler 
için hem nakit gelir hem de gıda kaynağıdır. Ayrıca, sağlanan faydalar, çeşitli Karadeniz 
ülkelerinde balıkçılığın Gayri Safi Yurt İçi Hasılasına (GSYH) katkı sağlaması gibi bölgesel veya bu 
sahaların ülkenin kültür mirasının bir kısmını oluşturması gibi ulusal faydalar da olabilir. Küresel 
ölçekte ekosistemler iklimi düzenler ve tüm biyolojik üretime temel oluşturan biyolojik çeşitliliği 
destekler. 
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İşletmeler ve projeler de ekosistem hizmetlerinden, su gibi girdilerin doğrudan kullanımı veya 
doğal tehlikelerden korunma gibi faydalar sağlayabilir. Bu hizmetlerin tespit edilmesi ve 
korunması, cezalardan ve olumsuz reklamdan kaçınılması gibi ek avantajlar sağlayarak 
organizasyonun itibarını güçlendirir ve bazı durumlarda daha pahalı mühendislik çözümlerine, 
etkin doğal alternatifler sağlar.  

Bu bölümde, Projenin İnşaat ve İşletim Öncesi Aşamaları, İşletme ve Hizmetten Çıkarma 
Aşamalarından kaynaklanan potansiyel etkiler ve ekosistem hizmetlerine bağlılık değerlendirmesi 
sunulmaktadır. Ayrıca öncelikli ekosistem hizmetleri üzerindeki etkilerden kaçınmayı, bu etkileri 
en aza indirmeyi ve kalan etkiler olması halinde bu etkileri telafi etmeyi amaçlayan etki azaltma 
önlemleri de önerilmektedir. 

Özellikle bu bölümün amacı: 

• Proje faaliyetlerinin Ekosistem Hizmetleri (ESH) üzerindeki olası etkilerini, bu etkilerin 
yapısını ve ESH yararlanıcıları üzerindeki etkilerinin önemini sistematik olarak tespit etmek 
ve değerlendirmek; 

• Riskleri yönetmeye yardımcı olmak ve ekosistem değişikliğiyle ilgili fırsatlardan yararlanmak 
amacıyla Projenin ESH'ye bağlılığını değerlendirmek; ve 

• Kaçınılamayan etkiler için, öncelikli ESH'nin değerini ve işlevselliğini korumayı ve Proje 
operasyonlarının kaynak verimliliğini arttırmayı amaçlayan uygun etki azaltma önlemlerinin 
seçiminde yol göstermektir. 

Bu bölümün tek başına okunması amaçlanmamıştır; ÇSED sürecinde ekosistem hizmetlerinden 
yararlananların ekosistem ürünlerine ve hizmetlerine verdiği değerin uygun bir şekilde 
değerlendirilmesi ve ele alınmasını sağlamak amacıyla ara bağlantılar dahil olmak üzere, bu 
ÇSED Raporu’nun diğer bölümlerinde sunulan konularla ilgili ana ekosistem hizmeti incelemeleri 
de sağlanmakta ve değerlendirilmektedir.  

11.2 Yaklaşım 

Bu bölümdeki ekosistem hizmetleri değerlendirmesi yaklaşımı ve metodolojisi, mülkiyet hakkı 
URS’ye ait olan Ekosistem Hizmetleri Tanımlama, Değerlendirme ve Entegrasyon (ESIVI) 
(Ref. 11.6) aracını temel almaktadır. ESIVI aracı, ekosistem hizmeti değerlendirmeleri için 2012 
IFC Performans Standartlarında belirlenen gereksinimleri karşılayan güçlü ve şeffaf bir çerçeve 
sağlamak üzere geliştirilmiştir. 

ESIVI aracının geliştirilmesine hem ekosistem hizmetleri ile insanlar arasında açık bağlantılar 
kuran Milenyum Ekosistem Değerlendirmesi (MA) tarafından oluşturulan kavramsal çerçeve hem 
de Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI)’nün Etki Değerlendirmesine yönelik Ekosistem Hizmetleri 
Değerlendirmesi kavramsal çerçevesi (Ref. 11.7) yol göstermiştir. WRI çerçevesi Projeyi insan 
memnuniyeti, ekosistem hizmetleri, ekosistemler ve ekosistem değişimi faktörlerinin merkezine 
yerleştirmekte ve Projenin çerçevenin tüm bileşenlerini etkileme potansiyelinin bulunduğunu ve 
kendisinin de bunlardan etkilendiğini açıklamaktadır. Projenin ekosistem hizmetleriyle 
aşağıdakiler açısından iki şekilde ilgili olduğunu yansıtmaktadır: 

• İnsanlar, ekosistem hizmetleri ve ekosistemler arasındaki mevcut ilişkiler üzerindeki 
potansiyel etkiler; ve 
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• Başarılı performansın elde edilmesi için Projenin bu ilişkilere bağlılığı. 

ESIVI aracının geliştirilmesinde, son on yılda ekosistem hizmeti değerlendirmelerinde politika ve 
proje düzeyinde gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilen uzmanlıktan ve aşağıdakileri de 
kapsayan bir dizi İyi Uluslararası Sanayi Uygulamalarından (GIIP) ve kılavuzlardan 
yararlanılmıştır: 

• IFC Performans Standartları 1, 4, 5, 6, 7, 8 ve ilişkili Kılavuz Notları (Ref. 11.8); 

• Landsberg ve diğerleri (2011), ‘Etki Değerlendirmesi açısından Ekosistem Hizmetlerinin 
Gözden Geçirilmesi: Giriş ve Kapsam Belirleme Kılavuzu’ (Ref. 11.7); 

• IPIECA/OGP (2011), ‘Ekosistem Hizmetleri Kılavuzu: Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem 
Hizmetleri Kılavuzu ve Kontrol Listeleri’ (Ref. 11.9); 

• Biyolojik Çeşitlilik Konvansiyonu (2006), ‘Biyolojik Çeşitliliği Kapsayıcı Etki Değerlendirmesiyle 
ilgili İsteğe Bağlı Yönergeler’ (Ref. 11.10); 

• TEEB (2010), ‘Ekosistemlerin ve Biyolojik Çeşitliliğin Ekonomisi: Doğa Ekonomisini Ana 
Mecraya Yönlendirme’ (Ref. 11.11); 

• Bateman ve diğerleri (2010), ‘Ekosistem Hizmeti Değerlendirmelerinin Ekonomik Analizi’ 
(Ref. 11.12); 

• Burkhard ve diğerleri (2009), ‘Arazilerin Ekosistem Hizmetleri Sağlama Kapasitesi - Arazi 
Örtüsüne Dayalı Değerlendirmeler için bir Konsept’ (Ref. 11.13); 

• Landsberg ve diğerleri (2013), ‘Ekosistem Hizmetlerini Etki Değerlendirmesine Entegre 
Etme: Bir Adım Adım Yöntemi’ (Ref. 11.14); ve 

• UNEP-WCMC (2012), ‘İngiltere Ulusal Ekosistem Hizmetleri Değerlendirmesi’ (Ref. 11.15). 

ESIVI aracındaki ekosistem hizmetleri değerlendirmesi dört aşamadan oluşmaktadır1: 

• Kapsam Belirleme - Projeden etkilenebilme potansiyeli bulunan veya Projenin bağlı 
olduğu etkilenen ekosistemler tarafından sağlanan ana hizmetlerin tanımlanması; 

• Mevcut durumu belirleme - Projenin gerçekleştirilmemesi hâlinde, etkilenme potansiyeli 
bulunan ekosistemlerdeki kritik hizmetlerin durumunun, ekosistem hizmetlerinden 
yararlananların konumunun ve sağlanan hizmetlerden ne ölçüde yararlandıklarının 
belirlenmesi; 

• Etki değerlendirmesi - Proje faaliyetlerinin ekosistem hizmetleri ve ekosistem 
hizmetlerinden yararlananlar üzerindeki olası etkilerinin, bu etkilerin öneminin ve hangi 
hizmetlerin öncelikli ekosistem hizmetleri olarak değerlendirilmesi gerektiğinin 
belirlenmesi; ve 

• Etki azaltma ve kalan etki değerlendirmesi - öncelikli ekosistem hizmetleri üzerindeki 
olumsuz etkilerden kaçınmak, bunları en aza indirmek ve telafi etmek amacıyla 
uygulanabilecek önlemlerin ve etki azaltma uygulandıktan sonra kalan etkilerin belirlenmesi. 

                                                
 
1 ESIVI aracının bu aşamalarının, Bölüm 3 Etki Değerlendirme Metodolojisi'nde açıklanan ve diğer bölümlerde 
kullanılan etki değerlendirme metodolojisi ile tutarlı olduğu dikkate alınmalıdır. 
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Şekil 11.1'de etki değerlendirme sürecinin ve her bir aşamadaki ana veri kaynaklarının şematik 
bir özeti görülmektedir. 

Şekil 11.1 Ekosistem Hizmetleri Değerlendirme Süreci 

 
 

 Kapsam 
Belirleme 

 Mevcut Durum 

 Etki 
Değerlendirme 

 Etki Azaltma 

• Projenin etkileyebileceği ve/veya 
projenin dayandığı ekosistem 
hizmetlerinin tanımlanması 

• Etkilenme potansiyeli olan 
kullanıcıların tanımlanması 

• Etkilerinin önemsiz olduğu düşünülen 
faaliyetlerin kapsam dışında 
bırakılması 

• ÇSED Teknik Bölümleri 
• Literatür İncelemesi 
• Haritalar ve Görüntüler 

• Kapsama alınan hizmetlerin 
oluşturulmasının sağlanması 

• Temel eğilimlerin ve tehditlerin 
tanımlanması 

• Kullanıcıların yararlandığı hizmetlerin 
belirlenmesi ve bu hizmetlerdeki 
değişikliklere karşı hassasiyetin 
değerlendirilmesi 

• ÇSED Teknik Bölümleri 
• Paydaş katılım faaliyetleri 
• Literatür İncelemesi 

• Ekosistem hizmetleri üzerindeki 
etkilerin yapısının ve önem 
derecesinin ve kullanıcılar üzerindeki 
etkilerin değerlendirilmesi 

• Öncelikli hizmetlerin tanımlanması 

• Etkilerin kaçınılmaz olduğu 
durumlarda, önemli hizmetler 
üzerindeki olumsuz etkilerin 
engellenmesi veya en azından bu 
hizmetlerin değer ve işlevselliğini 
sürdürmeleri için gerekli önemlerin 
tanımlanması 

• ÇSED Teknik Bölümleri 
• Paydaş katılım faaliyetleri 
• ÇSED teknik bölümlerini 

hazırlayanlarla ilişkiler 

• ÇSED teknik bölümleri ve 
literatür incelemesi 

• Paydaş katılım faaliyetleri 
• ÇSED teknik bölümlerini 

hazırlayanlarla ilişkiler 

 Aşama  Adımlar   Bilgi Kaynakları 
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11.3 Kapsam Belirleme 

İlk kapsam belirleme çalışmasının amacı, Proje Faaliyetlerinden etkilenme potansiyeli bulunan 
veya Proje’nin bağlı olduğu ve bu nedenle daha ayrıntılı araştırılması gereken ekosistem 
hizmetlerinin tanımlanmasıdır.  

Ekosistemlerin karmaşıklığından ve birbirine bağlı olmasından ve bir ekosistem içindeki her bir 
sürecin değişime nasıl tepki vereceğiyle ilgili belirsizlik nedeniyle, projenin belirli ekosistem 
hizmetleri üzerindeki olası etkilerinin her birinin ayrı ayrı değerlendirilmesi zor bir iştir. Ayrıca 
ekosistem hizmetlerinden yararlanan insan sayısının potansiyel olarak fazla olması ve bu 
hizmetlere verdikleri farklı değerler, bir projenin ekosistem hizmetlerine olan etkilerinin ve 
bağlılığının değerlendirilmesinin kapsamlı bir çalışma olduğu anlamına gelmektedir.  

Bu nedenle, her bir ekosistem hizmeti üzerindeki her bir etkinin veya bu ekosisteme bağlılığın 
kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi, bir ÇSED'nin kapsamını aşmaktadır2. Bu doğrultuda etkin 
bir ÇSED kaynaklarını, en yüksek önceliğe sahip olma olasılığı bulunan hizmetleri 
değerlendirmeye odaklamalı ve takip raporlarının geliştirilmesi için gerektiğinde daha ayrıntılı 
değerlendirmeler gerçekleştirilmelidir.  

Bu nedenle kapsam belirleme aşamasının önemli bir unsuru, kapsamlı ve yönetilebilir bir 
değerlendirme sağlamak amacıyla hangi hizmetlerin ÇSED kapsamı dışında tutulabileceğini 
belirlemektir. Bu işlem, kılavuz, kontrol listeleri ve önceki bölümde belirtilen araştırmalarda elde 
edilen diğer ilgili bilgileri kullanarak derlenen ekosistem hizmetlerinin bir kontrol listesini içeren 
ESIVI aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.  

Bu değerlendirmede, Proje’nin potansiyel olarak etkileyebileceği veya Proje’nin bağlı olduğu 
hizmetleri sistematik olarak tanımlamak amacıyla ESIVI kontrol listesi (Tablo 11.1) kullanılmıştır. 
Her bir ekosistem hizmetinin tanımı ve örnekleri Ek 11.1: Ekosistem Hizmetleri Kontrol Listesi'de 
verilmiştir. 

ESIVI kontrol listesi (Tablo 11.1) kullanılarak, potansiyel olarak sağlanan ekosistem hizmetleri, 
etkilenen ekosistemler ve bu hizmetlerin her birinden (doğrudan veya dolaylı) yararlanma 
ihtimali olanlar belirlenmiştir. Yararlananın türü bu aşamada belirlenmiştir çünkü etki azaltma 
gereksinimleri açısından farklı yararlanıcı türleri farklı şekilde değerlendirilmiştir. Örneğin IFC 
PS6, yararlanıcıların yerel veya bölgesel ölçekte olduğu ESH açısından geçerli iken, PS1 karbon 
depolama gibi küresel yararlanıcıların olduğu ESH için geçerlidir. Ayrıca yararlanıcı türü bir 
ekosistem hizmetinin, ekosistem hizmetleri üzerindeki etkilerin toplulukları olumsuz 
etkileyebileceği Tip 1 olarak mı yoksa projenin faaliyetleri için doğrudan bir ekosistem hizmetine 
bağlı olduğu Tip 2 olarak mı sınıflandırılacağını belirlemektedir. 

 

                                                
 
2 IFC Kılavuz Notu 6'da “müşteri gereksinimlerinin, ekosistem hizmetlerinin ekonomik değerinden çok bu hizmetlerin 
şirketlere sağlayabileceği faydalara ve ekosistem hizmetleri üzerindeki etkilerin azaltılmasına odaklı olduğu” 
açıklanmaktadır. 
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Tablo 11.1 Ekosistem Hizmetleri Kontrol Listesi 

Tedarik Hizmetleri Düzenleyici Hizmetler Kültürel Hizmetler 

Tarım mahsulleri Yerel iklim regülasyonu Turizm ve eğlence değerleri 

Hayvancılık ve hayvan yemi Küresel iklim regülasyonu Kültürel ve manevi değerler 

Deniz balıkçılığı Hava kalitesi regülasyonu Bilimsel ve bilgi değerleri 

Su ürünleri yetiştiriciliği Tehlike regülasyonu Vahşi türlerin çeşitliliği 

Yabani gıda Su kalitesi regülasyonu  

Kereste Tozlaşma  

Enerji Hastalık ve zararlı kontrolü  

Petrol, doğalgaz ve madenler Gürültü regülasyonu  

Biyokimyasallar ve ilaçlar   

Su (temini)   

Elyaf ve süs bitkisi kaynakları   

Genetik kaynaklar   

Mükerrer sayımdan kaçınmak amacıyla ESIVI ekosistem hizmetleri değerlendirmesinde destekleyici hizmetler 
üzerindeki etkilerin açıkça değerlendirmeye alınmadığına dikkat çekilmektedir. 

 

Mümkün olan en geniş ekosistem hizmetleri aralığı ve ilişkili yararlanıcılar belirlendikten sonra, 
hangi ekosistem hizmetlerinin daha ayrıntılı etki değerlendirmesine dahil edileceği ve 
hangilerinin değerlendirme kapsamı dışında bırakılması gerektiğini belirlemek amacıyla her bir 
hizmet sistematik olarak gözden geçirilmiş ve Tablo 11.2'de gösterilen katılım kriterlerine göre 
puanlandırılmıştır. 

Bu ilk kapsam belirleme çalışmasının amacı, etkilenen ekosistemler tarafından sağlanabilecek 
olan ekosistem hizmetlerinin, bunların kullanım boyutunun ve bu hizmetlerin her birinin 
Projeden etkilenme olasılığının belirlenmesidir. Olası ilgi düzeyi değerlendirildikten sonra, mevcut 
duruma dahil edilecek ekosistem hizmetlerinin bir kısa listesi ve etki değerlendirmesi bölümleri 
derlenmiştir. Bu bir kapsam belirleme çalışması olduğundan, Tablo 11.3'te görülen potansiyel 
etki değerlendirmeleri etki öneminin nihai tespiti olarak yorumlanmamalıdır; daha ziyade hizmet 
üzerinde bir etkinin görülme potansiyelinin ve potansiyel etki seviyesinin bir göstergesi olarak 
amaçlanmıştır. 
  



 

URS-EIA-REP-203876 11-7 

Tablo 11.2 Ekosistem Hizmetlerini Değerlendirme Kapsamını Belirleme Kriterleri 

Kapsama Kriterleri Verilen Puan 

Hizmet, etkilenen ekosistemler tarafından mı 
sağlanıyor?  

Hayır 0 Potansiyel olarak 1 Evet 2 

Projenin bu hizmeti sağlayan ekosistem üzerinde bir 
etkisinin olması olası mı? 

Hayır 0 Potansiyel olarak 1 Evet 2 

Projenin, insanların bu ESH'den sağladığı faydalardan 
herhangi birini azaltması olası mı?* 

Hayır 0 Potansiyel olarak 1 Evet 2 

Projenin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi bu 
ESH'ye bağlı mı? 

Hayır 0 Potansiyel olarak 1 Evet 2 

Müşterinin bu ESH üzerinde doğrudan idari kontrolü 
veya önemli bir etkisi bulunuyor mu?* 

Hayır 0 Potansiyel olarak 1 Evet 2 

Projenin hizmet kullanımı veya hizmet sağlanması 
üzerinde genel bir faydalı etkisinin bulunması olası mı? 

Hayır 0 Evet 15  

Ekosistem Hizmetinin İlgi Seviyesi Puan 

İhmal 
Edilebilir 

Hizmet yok veya etkilenmesi olası değil 

Daha fazla değerlendirilmesi gerekmiyor 

0 

Düşük  Projenin hizmet üzerinde önemli bir etkisi/projeye önemli oranda bir bağlılığı 
yok  

Daha fazla değerlendirilmesi gerekmiyor 

1-4 

Orta  Projenin hizmetten yararlananlar üzerinde önemli bir etkisinin bulunması 
veya hizmete önemli oranda bağlı olması muhtemel 

Daha fazla değerlendirilmelidir 

5-8 

Yüksek  Projenin hizmetten yararlananlar üzerinde önemli bir etkisinin bulunması ve 
hizmete önemli oranda bağlı olması muhtemel  

Daha fazla değerlendirilmelidir 

9-10 

Fayda Projenin hizmet tedariği üzerinde olumlu bir etkisinin bulunması muhtemel 

Daha fazla değerlendirilmesi gerekmiyor 

>10 

Tablo 11.2'de belirtilen kapsam belirleme sisteminde bir hizmetin sadece hem Tip 1 hem Tip 2 hizmet olması, yani 
Projenin insanların hizmetten sağladığı faydaları azaltabilecek ve Projenin kendisinin başarılı performans için hizmete 
bağımlı olduğu durumda hizmetin yüksek ilgili olarak sınıflandırılabileceğine dikkat ediniz. 
* Bu kriterin özellikle bir hizmetin kullanıcıları üzerindeki potansiyel etkilere işaret etmesine karşın önceki kriterin, 
hizmeti sağlayan ekosistem üzerindeki potansiyel etkilere işaret ettiğine dikkat ediniz. Projenin bir ekosistem üzerinde 
(bir nehirden önemli miktarda su çekilmesi gibi) önemli etkileri olabileceği için bu önemli bir ayrımdır ancak etkinin 
önemini değerlendirmede insanların bu hizmeti kullanıp kullanmadığı önemli bir faktördür. 
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Kapsam belirleme çalışması hem ÇED Raporu hem diğer ÇSED Bölümleri için toplanan, uydu 
haritaları ve paydaşlarla görüşmeleri de kapsayan bilgi ve verilerin gözden geçirilmesi yoluyla 
gerçekleştirilmiştir. Mevcut bulguları desteklemek ve gerektiğinde daha ayrıntılı teknik bilgiler 
sağlamak amacıyla yayınlanmış literatür de gözden geçirilmiştir. Mevcut durum ve etki 
değerlendirme sürecinde daha fazla bilgi edinildikçe, ilk kapsam belirleme çalışması yeniden 
incelenmiş ve tüm ilgili ekosistem hizmetlerinin etki değerlendirmesine dahil edilmesini sağlamak 
amacıyla gerektiğinde güncellenmiştir. 

Kapsam belirleme çalışmasının tüm sonuçları Ek 11.2: Kapsam Belirleme Sonuçları’de 
bulunurken her bir ekosistem hizmetinin dahil edilme veya hariç tutulma gerekçesinin bir özeti 
Tablo 11.3'te verilmiştir. 

 



 

 

Tablo 11.3 Kapsam Belirleme Çalışması: Her bir Ekosistem Hizmetinin Dahil Edilme veya Hariç Tutulma Gerekçelerinin Özeti 

Ekosistem 
Hizmeti 

İlgi 
Seviyesi* 

Etki 
Değerlendirmesine 
Dahil Etme 

Gerekçe 

Tarım mahsulleri İhmal 
Edilebilir 

Hayır Proje Faaliyetleri tamamen deniz ortamında gerçekleştirilmektedir ve bu nedenle tarım mahsulleri üzerinde herhangi 
bir etkisi bulunmamaktadır. 

Hayvancılık ve 
hayvan yemi 

İhmal 
Edilebilir 

Hayır Proje Faaliyetleri tamamen deniz ortamında gerçekleştirilmektedir ve bu nedenle otlak alanları veya hayvanlar 
üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 

Deniz balıkçılığı Düşük  Hayır Karadeniz'de balıkçılık faaliyetleri gerçekleştirilmektedir ve bir dizi ülkede balıkçılık endüstrilerine dayanan gelir ve 
geçimleri desteklemektedir. Balıkçılık faaliyetleri Türkiye kıyıları boyunca 100-150 m derinliğe kadar olan yerlerde 
gerçekleşmekte olup, Proje Alanı yakınlarında balıkçılık faaliyetleri gerçekleştirilmemektedir (Bölüm 9 Sosyo 
Ekonomi). Proje Alanı’nın, Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki (MEB) konumundan ve Türkiye kıyılarına en 
yakın noktasının, güneyde 100 km'den daha uzak bir mesafede bulunmasından dolayı, balıkçılık faaliyetlerinin 
etkilenme ihtimali son derece düşüktür. Hamsi gibi ticari açıdan önemli balık türleri Proje Alanından geçerek göç 
etmektedir. Ancak, Bölüm 8 Biyolojik Çevre’de Türk balıkçı filoları tarafından hedeflenen önemli türler de dahil 
olmak üzere Karadeniz üzerinden göç eden balıkların göç yolları ve göç düzenleri üzerinde herhangi bir önemli etki 
oluşma ihtimali bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. Türkiye’de olta balıkçılığı yapan veya küçük çaplı balıkçılık 
faaliyetlerinde bulunan balıkçılar düşük gelire ve güvenebilecekleri az sayıda finansal kaynağa sahip oldukları için 
ekonomik dalgalanmalara karşı savunmasızdırlar (IFC PS1 kılavuzu kullanılarak hassas grup olarak 
değerlendirilmişlerdir). Ancak Proje Alanı’nda herhangi bir balıkçılık faaliyeti yapılmayacağı ve ÇSED Raporu’na göre 
balıklar veya balıkçılık faaliyetleri üzerinde herhangi bir etki oluşmayacağı dikkate alınarak, ekosistem hizmetinden 
yararlananların refahı üzerinde etki oluşma ihtimali olmadığı değerlendirilmektedir. 

   Devam ediyor… 

 



 

 

Ekosistem 
Hizmeti 

İlgi 
Seviyesi* 

Etki 
Değerlendirmesine 
Dahil Etme 

Gerekçe 

Su ürünleri 
yetiştiriciliği 

İhmal 
Edilebilir 

Hayır Proje Alanında uygulanan veya Proje faaliyetlerinden etkilenebilecek herhangi bir su ürünleri yetiştiriciliği faaliyeti 
bulunmamaktadır. 

Yabani gıda İhmal 
Edilebilir 

Hayır Proje Faaliyetlerinden potansiyel olarak etkilenebilecek alanlarda toplanan herhangi bir yabani gıda 
bulunmamaktadır. 

Kereste İhmal 
Edilebilir 

Hayır Proje Faaliyetleri tamamen deniz ortamında gerçekleştirilmektedir ve bu nedenle kereste veya diğer orman ürünleri 
üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 

Enerji İhmal 
Edilebilir 

Hayır Proje alanında bilinen herhangi bir biyokütle yakıt, gelgit enerjisi, kıyıdan esen rüzgar veya biyoyakıt kullanımı 
bulunmamaktadır. 

Petrol, doğalgaz 
ve madenler 

Düşük  Hayır Karadeniz bölgesinde önemli düzeyde petrol ve doğalgaz arama faaliyeti gerçekleştirilmektedir (Ref. 11.16). Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye’de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinden sorumludur. TPAO 
tarafından Karadeniz’deki Türkiye MEB’inde petrol arama amaçlı kullanılabilecek büyük bir alan belirlemiştir ve bir 
kısmı Proje Alanı ile çakışan çeşitli arama ruhsat alanları tanımlamıştır. Tasarım sürecinin bir parçası olarak, South 
Stream Transport gelecekte TPAO tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler üzerindeki etki potansiyelini azaltmak için 
boru hattı koridorunun genişliği konusunda TPAO ile birlikte hareket etmiştir. Bu görüşmelerin sonucunda ilgili Türk 
makamları ile de görüş birliğine varılarak boru hatlarının 420 m genişliğindeki bir koridor içerisine döşenmesi 
tasarlanmıştır. Boru hattı koridorunun dar olmasından dolayı, potansiyel petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin 
uygulanabilirliği veya Projenin yakın çevresinde gerçekleştirilecek geliştirme faaliyetleri üzerinde herhangi bir etki 
oluşmayacaktır. Bu nedenle, Projenin bu hizmetin sağlanması veya kullanımı üzerinde önemli etkisinin bulunması 
olası değildir (Bölüm 9 Sosyoekonomi). 

   Devam ediyor… 

 



 

 

Ekosistem 
Hizmeti 

İlgi 
Seviyesi* 

Etki 
Değerlendirmesine 
Dahil Etme 

Gerekçe 

Biyokimyasallar 
ve ilaçlar 

İhmal 
Edilebilir 

Hayır Derin denizler, bir kısmı önemli biyoteknolojik ilgi konusu olan en büyük genetik kaynak ve biyolojik madde rezervini 
oluşturmaktadır. Derin deniz organizmalarının sıra dışı özellikleri, karanlıkta, soğukta ve yüksek basınçlı ortamlarda 
hayatta kalmalarına imkan tanıyan eşsiz adaptasyon kabiliyetleri bu organizmaların bilimsel camiada büyük bir ilgi 
görmesine neden olmakta ve çok sayıda potansiyel ilginç ticari olasılık göz önünde bulundurulmaktadır (Ref. 11.17 
ve Ref 11.18). Ancak Proje Alanında bilimsel ilgi konusu olan, bilinen biyokimyasal veya tıbbi madde rezervleri 
bulunmamaktadır. 

Su (temini) İhmal 
Edilebilir 

Hayır Proje faaliyetleri tamamen deniz ortamında gerçekleştirilmektedir ve bu nedenle tatlı su kaynakları üzerinde herhangi 
bir etkisi bulunmamaktadır. 

Lifler/elyaf ve 
süsleme 
kaynakları 

İhmal 
Edilebilir 

Hayır Proje Alanından toplanan herhangi bir lif/elyaf veya süs bitkisi kaynağı bulunmamaktadır. 

Genetik 
kaynaklar 

İhmal 
Edilebilir 

Hayır Yukarıda belirtildiği gibi, derin denizler genetik kaynakların ve biyolojik maddelerin depolandığı en geniş alanları 
temsil etmektedir. Ancak Proje faaliyetlerinden potansiyel olarak etkilenen bölgede, benzersiz genlerin veya genetik 
bilgilerin mevcudiyetine dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Henüz keşfedilmemiş genetik kaynaklar 
bulunabilecek olmasına karşın, Proje Alanına yakın kayıtlı bilimsel ilgi noktası bulunmamakta ve Karadeniz'de 
habitatlar geniş ölçüde birbirlerine benzerlik göstermektedir. 

Yerel iklim 
regülasyonu 

İhmal 
Edilebilir 

Hayır Proje faaliyetlerinden etkilenen bölgenin yerel veya bölgesel sıcaklık, yağış ve diğer iklimsel faktörler üzerinde önemli 
bir etkisinin bulunması olası değildir. 

   Devam ediyor… 

 



 

 

Ekosistem 
Hizmeti 

İlgi 
Seviyesi* 

Etki 
Değerlendirmesine 
Dahil Etme 

Gerekçe 

Küresel iklim 
regülasyonu 

Düşük  Hayır Karbon depolamada okyanusların rolü kapsamlı bir şekilde belgelenmiştir (Ref. 11.19) ve deniz tabanına 
müdahalenin metan birikintilerinin açığa çıkmasına neden olma olasılığı bulunmaktadır. Ancak Proje faaliyetlerinin 
sera gazının depolanması ve küresel sera gazı emisyonlarıyla ilgili olarak ayrılması ve iklim değişikliğinden etkilenen 
popülasyonlar üzerindeki etkilerinin ihmal edilebilir olduğu değerlendirilmektedir. 

Tehlike 
regülasyonu 

İhmal 
Edilebilir 

Hayır Potansiyel olarak etkilenen ekosistemler tehlike regülasyonunda bilinen bir rol oynamamaktadır. 

Hava kalitesi 
regülasyonu 

İhmal 
Edilebilir 

Hayır Etkilenen deniz ekosistemlerinin, hava kalitesinin regülasyonunda önemli bir rol oynaması muhtemel değildir. 

Su kalitesi 
regülasyonu 

Düşük  Hayır Proje, inşaat sırasında kaza sonucu petrol sızıntısı nedeniyle deniz suyu kalitesini etkileyebilir. Ancak etkilenen deniz 
ekosistemlerinin sudaki organik atıkların ve kirleticilerin filtrasyonu ve bozunmasında önemli bir rol oynaması olası 
değildir. Ayrıca Proje Alanında, su kalitesi regülasyonu hizmetine bağımlı olduğu tespit edilen herhangi bir yararlanıcı 
bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu hizmetin ekosistem hizmetinden yararlananların refahı üzerinde herhangi bir etkisi 
olası değildir. 

Tozlaşma İhmal 
Edilebilir 

Hayır Proje Faaliyetleri tamamen deniz ortamında gerçekleştirilmektedir ve tozlaşmayı destekleyebilecek herhangi bir 
ekosistemi etkilememektedir. 

Hastalık ve 
zararlı kontrolü 

İhmal 
Edilebilir 

Hayır Proje Alanı’na yakın belirli türlerin veya ekosistemlerin zararlı kontrolünde önemli bir rol oynayabileceğini gösteren 
herhangi bir bulgu bulunmamaktadır. İnsan patojenlerinin görülmesini ve bolluğunu etkileyebilecek herhangi bir 
habitat bulgusuna da rastlanmamıştır. 

   Devam ediyor… 

 



 

 

Ekosistem 
Hizmeti 

İlgi 
Seviyesi* 

Etki 
Değerlendirmesine 
Dahil Etme 

Gerekçe 

Gürültü 
regülasyonu 

İhmal 
Edilebilir 

Hayır Proje Alanı’ndaki deniz ekosistemleri, gürültü azaltmada bir rol oynamamaktadır. 

Atık emilimi ve 
detoksifikasyon 

Düşük  Hayır Deniz organizmaları, doğrudan veya dolaylı olarak asimilasyon ve kimyasal dönüşüm yoluyla çok sayıda atık 
malzemeyi depoladığı, gömdüğü ve dönüştürdüğü için atık emilimi ve detoksifikasyon önemli regülasyon 
hizmetleridir. Okyanusların pis suları, atık malzemeleri ve kirleticileri temizleme kabiliyeti benzersizdir (ancak sınırsız 
değildir). Özellikle, tünel kazarak ilerleyen organizmaların hareketleri ile deniz tabanındaki sedimanların biyojenik 
olarak karışması anlamına gelen biyotürbasyon (Ref. 11.20) ve birikme, bozunma ve/veya depolama (örn. gömme 
yoluyla) süreçlerini düzenlemektedir. Karadeniz bölgesinin tamamına göre Proje faaliyetlerinin sınırlı ölçeği ve 
kapsamı göz önünde bulundurulduğunda, atık emilimini ve detoksifikasyonu destekleyen ekosistem fonksiyonları ve 
süreçlerinin önemli ölçüde etkilenmesinin olası olmadığı değerlendirilmektedir. 

Turizm ve 
eğlence 
değerleri 

İhmal 
Edilebilir 

Hayır Proje faaliyetleri, turizm ve eğlence faaliyetleri için kullanılan herhangi bir alanı etkilemeyecektir. 

Kültürel ve 
manevi değerler 

İhmal 
Edilebilir 

Hayır Bölüm 10 Kültürel Miras'da Proje yakınlarında deniz veya denizle ilgili ulusal, bölgesel veya yerel olarak 
kaydedilen somut olmayan kültür mirası** veya Türkiye’nin Yaşayan İnsan Hazineleri† olmadığı tespit edilmiştir. 
Ancak Proje Alanı’nda belirlenen bir dizi potansiyel Kültür Mirası Öğesi (KMÖ) bulunmaktadır. Korozyon ve mikrobik 
bozulmayı önleyen Karadeniz’in anoksik koşulları nedeniyle, kültürel miras öğelerinin bulundukları derinliklerde 
korunmuş olma ihtimali oldukça yüksektir. Ayrıntılı tasarım sırasında bir tasarım kontrolü olarak, boru hatları ile 
bilinen kültürel alıcılar arasında en az 150 m mesafe bırakılmasının sağlanması için boru hatlarının güzegahı yeniden 
tasarlanarak bilinen KMÖ’ler üzerinde etki oluşmasından sakınılmıştır.  

   Devam ediyor… 

 



 

 

Ekosistem 
Hizmeti 

İlgi 
Seviyesi* 

Etki 
Değerlendirmesine 
Dahil Etme 

Gerekçe 

Bilimsel ve bilgi 
değerleri 

Fayda Hayır Proje için yapılan deniz incelemelerinde Karadeniz’de daha önce araştırılmamış çeşitli konumlardan jeofiziksel veriler 
toplanmıştır. Bu verilerin ön analizi, onların değerli bir bilimsel bilgi kaynağı oluşturduğuna işaret etmektedir. 
Araştırmanın sonuçlarının uygun akademik yayınlarda yayınlanması için girişimlerde bulunulacaktır. Bu tür 
araştırmaların bilime sağladığı potansiyel olarak önemli katkıdan dolayı, Proje’nin bu hizmetle ilgili etkisinin faydalı 
olduğu değerlendirilmektedir.  

Yaban türlerin 
çeşitliliği 

Orta  Evet Etkilenen deniz ortamında, tür popülasyonlarının sürdürülmesi veya ekolojik toplulukların örselenmelerden 
toparlanma kapasitesinin korunması açısından kritik olduğu bilinen doğal alanlar bulunmamasına karşın, Projenin 
hassas ve tehlikedeki türleri etkileme potansiyeli söz konusudur ve bu durum da Karadeniz'de yaşam çeşitliliğine 
değer verenlerin memnuniyetini etkileyebilir. Proje’nin Karadeniz içerisinde konumlandığı alan, afalina, tırtak ve 
Akdeniz yelkovan kuşu gibi Proje Alanı’nda bulunma olasılığı olan ve korunması gereken türler açısından, önemli 
habitat olarak değerlendirilmiştir. Yunus balığı gibi deniz memelileri Karadeniz Bölgesi genelindeki insanlar tarafından 
değer verilen ve oldukça sempati beslenen türlerdir. Bu nedenle, bu gibi türler üzerindeki etkiler onlara değer veren 
grupların memuniyetini etkileyebilir. Bu türler hakkında daha fazla bilgi ve Proje’nin potansiyel etkileri Bölüm 8 
Biyolojik Çevre’de sunulmaktadır. 

*Tablo 11.2'de açıklanan yaklaşımı kullanarak hesaplanan şekilde tüm ayrıntılar için Ek 11.2'ye bakınız. 
** Somut olmayan kültür mirası, yerel toplulukların geleneksel yaşam tarzlarını temsil eden kültürel kaynaklar, bilgi, yenilikler ve/veya uygulamalarını ifade etmektedir. 
† Yaşayan İnsan Hazineleri, somut olmayan kültür mirasının belirli öğelerini gerçekleştirmek veya yeniden oluşturmak için gereken bilgi ve becerilere yüksek derecede sahip 
olan kişilerdir. http://www.unesco.org/culture/ich/?pg=00061 

Tamamlandı. 
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11.4 Mekansal ve Zamansal Sınırlar 

Ekosistem hizmetleri, ekosistemlerin insan refahı ve iş performansına yaptığı katkılardır. Bu 
nedenle, ekosistem hizmetleri değerlendirmesinin odak noktası, ekosistem ve ilişkili hizmetlerin 
etkileri sonucu yararlanıcı refahındaki değişikliklerin değerlendirilmesidir (Şekil 11.2). 

Şekil 11.2 Ekosistem Hizmetleri Üzerindeki Etkiyi Değerlendirmek için Etki Yolu 

 
 

Bu nedenle bu bölümdeki değerlendirme iki aşamalı bir süreci kapsadığı için diğer bölümlerden 
farklıdır. Ekosistem hizmetinden yararlananlar (sosyal alıcılar) üzerindeki etkilerin 
değerlendirilebilmesi için öncelikle ekosistem ve ilişkili hizmetler (biyofiziksel alıcı) üzerindeki 
etkilerin anlaşılması gerekir.  

Bu nedenle bu değerlendirmenin mekansal sınırları, Proje Alanı ve Proje Alanındaki İnşaat ve 
İşletim Öncesi, İşletme ve Hizmetten Çıkarma Aşamalarından etkilenen ekosistemler, bu 
ekosistemlerin ürettiği ekosistem hizmetleri akışı ve son olarak ekosistem hizmetinden 
yararlananların (sosyal olarak tanımlanan bir alan) konumlarıyla belirlenmektedir.  

Proje Alanı, Etkilenen Ekosistemler ve Etkilenen Yararlanıcılar arasındaki ilişki Şekil 11.3'te 
görülmektedir. Her bir değerlendirme alanıyla ilgili daha fazla bilgi aşağıdaki bölümlerde 
açıklanmaktadır. 

Şekil 11.3 Ekosistem Hizmetleri Üzerindeki Etkileri Değerlendirmek için Mekansal 
Sınırları Belirleme 

 

Proje faaliyeti 
Ekosistem ve ilişkili 
hizmetler üzerindeki 

etki 
Yararlanıcılar 
üzerindeki etki 

Proje Alanı 

•Açık deniz 
bölümünde yer 
alan Proje 
bileşenlerini 
kapsayan Proje 
Alanının boyutu 

Etkilenen 
Ekosistemler 

• İnşaat, İşletme ve 
Hizmetten 
Çıkarma 
faaliyetlerinin 
ekosistemler ve 
onların bileşenleri 
üzerindeki olası 
etkilerinin 
boyutları  

Etkilenen 
Kullanıcılar 

•Etkilenen 
ekosistemler 
tarafından 
sağlanan veya 
onlara dayanan 
hizmetlerden 
faydalanan 
kullanıcılar 
üzerindeki olası 
etkilerin boyutları  
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11.4.1 Proje Alanı 

Bölüm 1Giriş’te açıklandığı üzere Proje Alanı 470 km uzunluğunda ve 2 km genişliğinde olup, 
Türkiye MEB'inin kuzeyinde doğu batı doğrultusunda uzanmaktadır.  

11.4.2 Etkilenen Ekosistemler 

Etkilenen Ekosistemler, Projenin İnşaat ve İşletim Öncesi, İşletme veya Hizmetten Çıkarma 
Aşamalarından etkilenmesi en muhtemel olan ekosistemler veya habitatların büyüklüğüyle 
tanımlanmaktadır.  

Proje’den etkilenmesi en muhtemel ekosistemlerin tanımlanması, hem bu habitatlar tarafından 
sağlanan ekosistem hizmetleri üzerindeki,hem de bu hizmetlerden yararlanan insanlar üzerindeki 
olası etkileri tanımlamak için faydalı bir başlangıç noktası sunmaktadır.  

Bu değerlendirme açısından, Projenin ekosistem hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlananlar 
üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirmek için başlangıç noktası Türkiye MEB'i dahil olmak 
üzere orta Karadeniz'in tamamı olarak tanımlanmıştır. 

11.4.3 Etkilenen Yararlanıcılar 

Ekosistem süreçlerinin ve sağladıkları hizmet akışlarının birbiriyle bağlantılı olması nedeniyle 
Etkilenen Ekosistemler üzerindeki etkiler, insanların Etkilenen Ekosistemler dışındaki belirli 
hizmetleri kullanma veya bunlara erişim sağlama kabiliyetini etkileyebilir. Örneğin balık türleri 
Etkilenen Ekosistemlerde belirli bölgelerde üreyebilir ve ardından çok sayıda ülkede balıkçılık 
endüstrilerini destekleyen deniz ortamında göç edebilir.  

Bu nedenle, Etkilenen Ekosistemler dışında yaşayan yararlanıcılar da sağlanan hizmetlerdeki 
değişikliklerden etkilenebilir ve bu nedenle değerlendirmede “…önceden tanımlanmış herhangi 
bir coğrafi alan birimine denk gelmeyebilecek potansiyel olarak etkilenen arazi veya deniz 
alanındaki projeyle ilgili etkilerin” de göz önünde bulundurulması gerekmektedir (Ref 11.8).  

Ayrıca, hizmet türüne bağlı olarak yararlanıcıların konumu da farklılık gösterebilir ve bu nedenle 
yararlanıcılar belirli bir alan veya araziyle sınırlı değildir. Örneğin yerel iklim regülasyonu 
hizmetlerinden yararlananların yakın çevreyle kısıtlı olabilecek olmasına karşın, küresel iklim 
regülasyonundan yararlananlar dünyanın herhangi bir yerinde bulunabilir. Bu nedenle, ekosistem 
hizmetlerinden yararlananlar üzerindeki etkiler, Proje Alanı veya Etkilenen Ekosistemlerin çok 
ötesine uzanabilir. 

Bu nedenle, Etkilenen Yararlanıcılar, Etkilenen Ekosistemlerin sağladığı veya Etkilenen 
Ekosistemlere bağlı hizmetlerden yararlananların konumuna göre tanımlanmamaktadır. 
Yararlanıcıların büyük kısmının hizmetleri sağlayan ekosistemlerde veya bu ekosistemlere yakın 
yerlerde bulunması muhtemel olmakla birlikte, bunlar farklı hizmetlere göre değişiklik 
göstermekte ve bölgesel, ulusal veya hatta küresel olarak konumlanabilmektedir.  

Dolayısıyla Etkilenen Yararlanıcıların konumu önceden belirlenen tek bir coğrafi alan birimi ile 
sınırlı değildir ve bunun yerine her bir ekosistem hizmeti için bu hizmetin yararlanıcılarına göre 
tanımlanmaktadır.  
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11.4.4 Zamansal Sınırlar 

Bu değerlendirmenin zamansal sınırları, Bölüm 1 Giriş’te ortaya koyulan şekilde Proje’nin beş 
ana aşamasıyla belirlenmektedir. Bu aşamalar şunlardır: 

• Fizibilite Aşaması (2007 - 2012 başı); 

• Geliştirme (veya Tasarım) Aşaması (2011 sonu - 2013 sonu);  

• İnşaat ve İşletim Öncesi Aşaması (2014 - 2017 sonu);  

• Tam İşletme Aşaması (2017 - 2065); ve 

• Hizmetten Çıkarma Aşaması (2065 sonrası). 

Aksi belirtilmedikçe bu değerlendirmenin zamansal sınırlarının, Proje’nin işletim ömrü (yani 50 
yıl) olacağı varsayılmaktadır. Hizmetten çıkarma aşaması daha az ayrıntılı olarak 
değerlendirilmektedir çünkü hizmetten çıkarma programı, Proje’nin İşletme Aşaması sırasında 
geliştirilecektir. Planlanan hizmetten çıkarma faaliyetlerinin mevcut duruma en uygun plan 
olması ve GIIP'den yararlanmasını sağlamak amacıyla İşletme Aşamasında bir gözden geçirme 
ve gerekirse ilgili araştırmalar gerçekleştirilecektir. 

11.5 Mevcut Veriler 

11.5.1 Metodoloji ve Veriler  

Kapsam belirleme çalışmasının ardından bir sonraki adım, kapsama giren hizmetlerin mevcut 
durumunu ve bu hizmetlerin sağlanması ve bu hizmetlerden yararlanılmasındaki yaygın eğilimleri 
belirlemek olmuştur. Mevcut veriler, örneğin balıkçılık politikasındaki değişiklikler gibi gelecekte 
hizmet sağlanmasını etkileyebilecek dışarıdan (yani Projeyle ilgili olmayan) faktörleri göz önünde 
bulundurarak bir ekosistemin ve ekosistemin sağladığı hizmetlerin Projeden önceki mevcut 
durumunun analizini sağlamaktadır. Nihai olarak mevcut veriler, Proje etkilerinin ölçülebileceği 
bir karşı olgusal veya referans senaryo sağlamaktadır: 

• Mevcut hizmetlerin sağlanması ve ekosistem/habitatın bu hizmetlerin sağlanmasını nasıl 
desteklediği;  

• Ekosistem hizmetlerinin yararlanıcılar açısından önemi; ve 

• Ekosistem hizmetlerinin ve sağladıkları avantajların Proje bulunmadan gelecekte nasıl 
değişebileceği. 

Mevcut durum değerlendirmesi için kullanılan veriler, ikincil kaynakları (örn. resmi veya 
akademik raporlar vs.’yi kapsayan mevcut verileri) ve Bölüm 6 Paydaş İlişkileri’nde 
açıklandığı şekilde birincil kaynakları (örn. birebir görüşmeler ve paydaş katılımı faaliyetleriyle 
toplanan yeni verileri) de kapsayan geniş bir dizi kaynaktan elde edilmiştir.  

Bu bölümün kalan kısmında, veri kaynakları ve toplanan verilere ulaşma açısından 
değerlendirme kısıtlamaları daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 
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11.5.2 İkincil Veriler  

İkincil veriler ve bilgiler, ilgili hakemli dergi makalelerinin, araştırma raporlarının ve genel erişime 
açık veritabanlarının literatür taraması yoluyla elde edilmiştir. 

11.5.3 Veri Boşlukları  

Faklı ekosistemlerin sağladığı hizmetlerin öneminin, insanların bu hizmetlerle nasıl etkileşim 
kurduğuna ve bu hizmetlere ne değer verdiğine bağlı olmasından dolayı, ikincil verilerin analizi 
ikincil veri kaynaklarından elde edilemeyen hizmetlerin sağlanması ve bu hizmetlerden 
yararlanılması ile ilgili bir dizi bilgi boşluğu açığa çıkarmıştır.  

11.5.3.1 Birincil Veriler/Mevcut Durum İncelemeleri 

İkincil verilerin gözden geçirilmesi sonucunda ortaya çıkan veri boşlukları ışığında, ikincil veri 
boşluklarını desteklemek ve mevcut ikincil veri kaynaklarını doğrulamak amacıyla bir veri 
toplama çalışması gerçekleştirilmiştir. Ekosistem hizmetleriyle ilgili birincil veriler, 2013 yılındaki 
ülke ziyaretleri sırasında toplanmıştır. Bu ziyaretler sırasında hükümet yetkilileri ve balıkçılık 
birlikleri temsilcileriyle toplantılar ve birebir görüşmeler yapılmıştır.  

Ayrıca, Proje Alanı’nda bulunma ihtimali bulunan ekolojik deniz alıcıları hakkında veri toplamak 
amacıyla 2009 ve 2011 yılları arasında denizdeki mevcut durum hakkında bir dizi inceleme 
yürütülmüştür. Bu incelemelerde, farklı mevsimler boyunca geniş bir alandan ekolojik ve 
fizikokimyasal veriler toplanmıştır. Bu incelemeler hakkında daha fazla bilgi Bölüm 8 Biyolojik 
Çevre’de sunulmaktadır. 

Ekosistem hizmetlerinin doğal çevre ile insan çevresi arasındaki kesişimi temsil etmesinden 
dolayı, bu değerlendirmede bu ÇSED Raporunun diğer ilgili bölümlerinde gerçekleştirilen 
analizden ve mevcut durum bilgilerinden de yararlanılmıştır. Ekosistem hizmetleriyle ilgili mevcut 
durum verilerindeki tüm boşluklar, hazır bilgilere ulaşılabilmesi ve/veya devam eden veri toplama 
ve paydaş katılımı yoluyla bu bilgilerin elde edilebildiği durumlarda ilgili teknik bölüm 
uzmanlarıyla görüşülmüştür.  

11.5.3.2 Varsayımlar ve Kısıtlamalar 

Mümkün olduğunda ekosistem hizmetlerinin kullanımıyla ilgili doğru, ölçülebilir veriler 
kullanılmıştır ancak çoğu ekosistem hizmeti için mevcut durum verilerinin sağlanması veya 
kullanımı açısından ayrıntılı ve ölçülebilir bir ölçüt oluşturmaya uygun veri bulunamamıştır.  

Bunun potansiyel bir kısıtlama olmasına karşın, ekosistem hizmetlerinin değerlendirmesi doğal 
ortamdaki değişiklikleri değerlendirmek amacıyla ölçülebilir ölçütleri kullanan bu ÇSED 
Raporunun her bir bölümünde gerçekleştirilen değerlendirmeleri temel aldığından, bu 
değerlendirmenin sonuçlarını önemli düzeyde olumsuz etkilememektedir. Bu değerlendirmenin 
odağı, doğal çevredeki değişikliklerden kaynaklanan, yararlanıcıların refahı üzerindeki etkileri 
değerlendirmek amacıyla bu ÇSED Raporunun diğer bölümlerinde sunulan bilgilerin bir araya 
getirilmesidir. Bu yüzden ekosistem hizmetleri değerlendirmesi, ekosistem hizmetlerinin 
sağlanmasındaki değişikliklerin sonucu olarak refah seviyesindeki değişimleri ölçmeyi 
amaçlamaktadır. 



 

URS-EIA-REP-203876 11-19 

Farklı yararlanıcıların farklı hizmetlere atfettiği değerler büyük farklılık gösterdiğinden, tüm 
hizmetler ve yararlanıcılar için tek bir ölçüt kullanarak refah seviyesi üzerindeki etkilerin 
ölçülmesi zor bir görevdir. Bir yaklaşım, refah düzeyinde ekosistem hizmetinin sağlanmasındaki 
değişikliklerden kaynaklanan değişikliklerin parasal anlamda değer değişimini tahmin etmeye 
yönelik ekonomik değerleme teknikleri kullanmaktır.  

Öte yandan, ekonomik değerleme tahminleri yapmak için ayrıntılı, yüksek kaliteli birincil verilere 
ihtiyaç duyulmasından, bu tür birincil veri toplama çalışmaları gerçekleştirmenin zaman 
almasından ve bunun genel değerlendirmeye katacağı oldukça sınırlı değerden dolayı, ekosistem 
hizmeti kullanımının ekonomik değerlendirmesi burada gerçekleştirilmemiştir. Bu, IFC Kılavuz 
Notu 6'daki “müşteri gereksinimlerinin, ekosistem hizmetlerinin ekonomik değerinden çok, bu 
hizmetlerin şirketlere sağlayabileceği faydalara ve ekosistem hizmetleri üzerindeki etkilerin 
azaltılmasına odaklı olduğu” (Ref. 11.8) açıklamasına da uygundur.  

Bu bilgi ışığında, Etkilenen Ekosistemler tarafından sağlanan hizmetlerin değeri paydaş katılımı, 
ilgili uzmanlarla görüşmeler ve literatür taraması yoluyla nitel olarak değerlendirilmiştir.  

11.6 Mevcut Durum Özellikleri 

11.6.1 Yaban türlerin çeşitliliği 

Tanım: İnsanlar, yaban türler arasındaki etkileşimden ve bunların varlıklarının sürdüğünü bilmekten 
fayda sağlamaktadır; bu faydalar yerel, bölgesel, ulusal veya hatta küresel boyutta olabilir. Türlere, 
sağladıkları diğer ekosistem hizmetlerine ek olarak yerel toplum tarafından değer veriliyorsa bu türlerin 
yerel açıdan önemli olduğu kabul edilir. Karadeniz Kırmızı Veri Kitabı'nda listelenmiş olan türler, bölgesel 
açıdan önemli olarak değerlendirilir ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesinde hassas, 
tehlikede veya kritik tehlikede olduğu belirtilmiş olan türler de küresel açıdan önemli olarak kabul edilir.  

Proje, planktonlar, balıklar, deniz kuşları ve deniz memelileri dahil olmak üzere çeşitli türlere 
habitat sağlayan bir deniz ekosisteminde yer almaktadır. Bu alana veya içindeki türlere özel 
değer veren yerel bir yararlanıcı grubu belirlenmiş olmamasına karşın, doğa koruma toplulukları 
açısından bölgesel ve uluslararası öneme sahip olabilecek çeşitli balık, kuş ve memeli türleri 
bulunmaktadır. 

Abisal düzlük habitatı, oldukça düzenli geniş, çamurlu bir deniz tabanıdır. Karadeniz abisal 
düzlüğünün deniz tabanı hakkında çok az bilgi sahibi olunmasına karşın, burası mikrofauna ve 
makrofauna hayatından yoksun bir bölgedir. Anoksik koşullardan ve hidrojen sülfür varlığından 
dolayı sadece kükürt veya metan gazını metabolize eden bakteriler ve bir infaunal mikroskobik 
metazoa türünün bu bölgelerde hayatta kaldığı gözlemlenmiştir. Ancak bu habitattaki 
mikroskobik organizmaların çeşitliliği ve zenginliği tam olarak bilinmemektedir. Bazı durumlarda 
derin deniz bakteri toplulukları mikrobik örtü veya resif yapıları oluşturabilmektedir ancak 
önerilen boru hattı güzergahı boyunca bu tür topluluklar gözlemlenmemiştir (Ref. 11.21). 

Karadeniz'in bu bölgesinde plankton bolluğu düşüktür ve ticari açıdan önemli türlerin larvaları 
ve yavru balıklar açısından Proje Alanında sadece hamsi, çaça ve istavrit gözlemlenmiştir. 
Karadeniz'in anoksik abisal düzlüğünde yaşadığı bilinen bentik omurgasızlar 
bulunmamaktadır.  
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Kuşların büyük ölçüde kıyı bölgelerinde yemlenmesine karşın, hamsi gibi pelajik balık türleri 
Karadeniz'in kuzey ve güney kıyıları boyunca göç ederken açık denizde yemlenen kuş türlerinin 
bulunması muhtemeldir. Proje Alanında görülen yaygın kuş türleri, IUCN'ye göre Hassas 
statüsündeki Akdeniz yelkovanı (Puffinus yelkouan) ve Hazar martısıdır (Larus cachinnans).  

Deniz kuşlarına ek olarak, denizle bağlantılı olmayan ve genel olarak açık denizde bulunmayan 
bir dizi kuş türü gözlemlenmiştir. Araştırmalar sırasında iki şahin türü gözlemlenmiştir. Aladoğan 
(Falco peregrinus), Karadeniz Kırmızı Veri Kitabı'nda Tehlikedeki tür olarak listelenmiş ve Ulu 
doğan (Falco cherrug), IUCN Kırmızı Listesi'nde Tehlikedeki tür ve Karadeniz Kırmızı Veri 
Kitabı'nda Hassas tür olarak listelenmiştir.  

Balıklar açısından Türkiye MEB'i yüzey sularında bulunması muhtemel en yaygın türler çaça, 
hamsi, Karadeniz zarganası (Belone belone euxini), Karadeniz pelajik deniziğnesi (Syngnathus 
schmidti), Karadeniz istavriti, Palamut (Sarda sarda) ve uskumrudur (Scomber colias). Bu 
türlerden Karadeniz zarganası ve Karadeniz pelajik deniziğnesi endemik iken tüm diğer türler 
kozmopolittir. Karadeniz zarganası ve Palamut Karadeniz Kırmızı Veri Kitabı'nda sırayla Nesli 
Tehlikedeki ve Kritik Derecede Nesli Tükenmekte olan türler olarak listelenmiştir. Ancak Palamut 
batı Karadeniz'de sadece Bulgaristan yakınlarında kritik tehlikede olan türdür. Çaçanın IUCN 
Kırmızı Listesi'nde yer almamasına karşın, Karadeniz ülkeleri için diğer çaça türleriyle aynı adı 
taşıyabilecek Azak çaçası (Clupeonnella cultriventris) Tehlikede olarak listelenmiştir.  

Karadeniz'de üç deniz memelisi türünün bulunduğu bilinmektedir ve bunlar, alt türlerle temsil 
edilmektedir. Bunlar Karadeniz muturu (Phocoena phocoena relicta), Karadeniz afalinası 
(Tursiops truncatus ponticus) ve Karadeniz tırtağıdır (Delphinus delphis ponticus). Türkiye 
sularında görülen bu üç memeli türünden ikisi, yani mutur ve afalina, küresel olarak nesli 
tükenmekte olan türlerdendir ve Karadeniz Kırmızı Veri Kitabı'nda yer almaktadır. Bu üç türün 
tamamı da Karadeniz’de Kirlenmenin Önlenmesine Dair Sözleşme (Bükreş Sözleşmesi) Ek II'de 
Tehlikedeki tür olarak listelenmektedir. Karadeniz'de, kıta sahanlığı bölgelerine kıyasla deniz 
memelilerinin mevcudiyeti düşüktür.  

Daha fazla bilgi için Bölüm 8 Biyolojik Çevre'ye bakınız. 

11.6.2 Mevcut Durum Özeti  

Ana ekosistem hizmetlerinin mevcut durum koşullarının özeti Tablo 11.4'te verilmektedir. Olası 
gelecek trendleri şu şekilde belirtilmektedir:  artan hizmet tedariği;  azalan hizmet tedariği; 
 hizmet tedariğinde genel bir değişim yok ve ± hizmet tedariğinde bir miktar artış ve azalış 
var. Ekosistem hizmetinin önemi şu şekilde belirtilmektedir:  yüksek önem;  orta-yüksek 
önem;  orta-düşük önem ve  düşük önem. 

Tablo 11.4 Mevcut Durum Özeti 

Hizmet Durum Gelecek Eğilim 
ve Önemi  

Ana Değişim 
Sebepleri 

Ana 
Yararlanıcılar 

Yaban türlerin 
çeşitliliği 

Deniz ortamında 
çeşitli hassas türler 
mevcuttur  

Habitat kaybı, 
hastalık, istilacı 
türler 

Ulusal ve 
küresel doğa 
koruma camiası 
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11.7 Etki Değerlendirmesi  

11.7.1 Etki Değerlendirme Metodolojisi  

Ekosistem hizmetleri üzerindeki etkilerin değerlendirilmesi, Bölüm 3 Etki 
Değerlendirmesi'ndeki yaklaşıma genel olarak uygundur. Aynı adımlardan ve aynı 
değerlendirme kriterlerinden yararlanmaktadır ancak önemli bir açıdan faklıdır: bu yaklaşım, 
etkileri ekosistem hizmeti yararlanıcıları açısından değerlendirmektedir. Bu nedenle etki, bir 
ekosistem hizmetinin sağlanma düzeyindeki değişimin sonucu olarak (mevcut duruma göre) 
insan refahındaki değişim olarak ölçülür.  

Etkilerin yapısı ve önemi, ekosistem hizmetlerinin yararlanıcılara sağladığı değeri yansıtan 
ekosistemlerin ve yararlanıcılarının değişme esnekliği ve etkilerin boyutu, süresi, geri 
döndürülebilirliği ve sıklığı gibi bir dizi kriter kullanılarak belirlenir. Bu kriterler, aşağıdaki 
bölümlerde daha kapsamlı olarak açıklanmaktadır. 

11.7.1.1 Etki Değerlendirme Kriterleri 

Alıcı Duyarlılığı 

Alıcı duyarlılığı, mevcut durum bilgilerini kullanarak belirlenir ve aşağıdakiler göz önünde 
bulundurularak her bir ekosistem hizmetinin ilgili yararlanıcılar açısından öneminin ayrıntılı 
şekilde anlaşılmasını sağlar: 

Ekosistem hizmetlerinin yararlanıcılar açısından değeri: 

• Yararlanıcıların ekosistem hizmetine ne derecede bağlı olduğu (örn. balıkçılığın bir eğlence 
faaliyeti olarak zaman zaman mı, yoksa önemli bir geçim kaynağı olarak düzenli bir şekilde 
mi gerçekleştirildiği); ve 

• Ekosistem hizmetinin azlık değeri (örn. uygun alternatiflerin bulunup bulunmadığı) ve 
erişilebilirlik ve alım gücü açısından ne kadar kolay değiştirilebileceği. 

Ve ekosistemlerin ve yararlanıcıların değişime karşı esnekliği: 

• Ekosistemin değişime karşı duyarlılığı (örn. iklim değişimi, popülasyon baskısı vs. sonucu). 
Bu, diğerlerinin yanı sıra ekosistemin mevcut durumuna, işlevlerine ve eşik değerlerine bağlı 
olacaktır. Örneğin bazı balık türleri (hamsi gibi) ses seviyesindeki değişimlere son derece 
duyarlıdır (Ref. 11.22); ve 

• Yararlanıcıların ekosistem hizmetinin sağlanmasındaki değişikliklere duyarlılığı. Bu, 
diğerlerinin yanı sıra yararlanıcıların finansal, insani, fiziksel, doğal ve kurumsal sermaye gibi 
faktörlere erişimine de bağlı olacaktır. Örneğin geleneksel, küçük ölçekli balıkçılık, büyük 
ölçekli ticari balıkçılığa göre balık popülasyonlarındaki değişimlere muhtemelen daha duyarlı 
olacaktır.  

Bir ekosistem hizmetinin bu kriterlerden her birini sağlama boyutu, Tablo 11.5'te gösterilen dört 
puanlı bir ölçekte puanlanmaktadır. Alıcı duyarlılığı Proje etkilerine bağlı değildir ve 
ekosistemlerin ve ekosistem hizmeti yararlanıcılarının mevcut durumuyla ve herhangi bir değişim 
türüne (örn. iklim değişimi, popülasyon artışı vs.) adaptasyon kapasitesiyle ilgilidir. 
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Tablo 11.5 Alıcı Duyarlılığını Belirlemek için Kullanılan Kriterler 

Ardından her bir ekosistem hizmeti için her bir kritere verilen puanlar toplanarak, Tablo 11.6'da 
gösterilen genel alıcı duyarlılığı puanına ulaşılır. 

Etki Büyüklüğü 

Ekosistem hizmetleri üzerindeki Proje etkilerinin değerlendirilmesi, Bölüm 3 Etki 
Değerlendirmesi’nde açıklanan metodolojiye uygundur. Belirlenen her bir etkinin ekosistem 
hizmetleri üzerindeki etki büyüklüğü aşağıdaki kriterlere dayalı olarak değerlendirilmektedir: 

• Ekosistem hizmeti yararlanıcılarının refahı üzerindeki etki şiddeti; 

• Etkinin geri çevrilebilirliği (örn. ekosistemin etkiden ne kadar hızlı toparlanabildiği); ve 
buna dayalı olarak;  

• Yararlanıcılar üzerindeki etki süresi; ve 

• Ekosistem hizmeti yararlanıcılarının Proje faaliyetlerinden etkilenme sıklığı. 

Her bir etki, Tablo 11.7'de gösterilen dört puanlı bir ölçeğe göre kriterlerin her biri açısından 
puanlandırılır. 

 Duyarlılık Kriterleri Verilen Puanlar 

  Puan 1 Puan 2 Puan 3 Puan 4 

D
eğ

er
 

Yararlanıcıların ekosistem hizmetlerine 
bağlılık derecesi nedir? 

Not: bu, kullanım türünü (örn. geçim - 
eğlence) ve kullanım yoğunluğunu (örn. 
zaman zaman - sürekli) içerebilir. 

İhmal 
Edilebilir  

Düşük  Orta 
Derecede 

Yüksek  

Ekosistem hizmeti ne ölçüde 
değiştirilebilir? Önemli masraf 
gerektirmeden iyi alternatifler mevcut 
mu? 

Not: burada, özellikle alternatiflerin 
bulunup bulunulmadığı belirtilmelidir. 

Hizmet 
yaygın 
şekilde 
kullanılabilir 

Bazı 
alternatifler 
mevcut 

Az sayıda 
alternatif 
mevcut 

Herhangi 
bir 
alternatif 
mevcut 
değil 

Es
ne

kl
ik

 

Ekosistemin değişime duyarlılığı nedir? 

Not: burada, ekosistemin değişime 
biyolojik duyarlılığı belirtilmelidir. 

İhmal 
Edilebilir 

Düşük  Orta 
Derecede 

Yüksek  

İnsan alıcıların ekosistem hizmetinin 
sağlanmasındaki herhangi bir değişime 
hassasiyeti nedir? 

Not: burada, insanların değişime karşı 
sosyoekonomik kapasitesi belirtilmelidir. 

İhmal 
Edilebilir 

Düşük  Orta 
Derecede 

Yüksek  
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Tablo 11.6 Genel Alıcı Duyarlılığını Belirleme Yaklaşımı 

Alıcı Duyarlılığı Puan 

İhmal 
Edilebilir 

Hizmetin yararlanıcılar açısından değeri düşüktür (bağlılığın düşük seviyede 
olması veya alternatiflerin yaygın olarak mevcudiyetinden dolayı) ve 
çevresel alıcılar ve insan alıcılar son derece esnektir.  

4 

Düşük  Hizmetin yararlanıcılar açısından değeri düşüktür (bağlılığın düşük seviyede 
olması veya alternatiflerin yaygın olarak mevcudiyetinden dolayı) ve 
çevresel alıcılar ve insan alıcılar orta derecede esnektir.  

Alternatif olarak hizmetin yararlanıcılar açısından değeri orta seviyededir ve 
çevresel alıcılar ve insan alıcılar son derece esnektir. 

5-8 

Orta 
Drecede 

Hizmetin yararlanıcılar açısından orta derecede değeri vardır (bağlılığın orta 
seviyede olması veya bazı alternatiflerin mevcudiyeti nedeniyle) ve çevresel 
alıcılar ve insan alıcılar orta derece esnektir.  

Alternatif olarak hizmetin yararlanıcılar açısından değeri yüksektir ve 
çevresel alıcılar ve insan alıcılar son derece esnektir. 

9-12 

Yüksek  Hizmetin yararlanıcılar açısından değeri yüksektir (bağlılığın yüksek 
seviyede olması veya uygun alternatiflerin bulunmamasından dolayı) ve 
çevresel alıcılar ve insan alıcıların esnekliği düşüktür.  

Alternatif olarak hizmetin yararlanıcılar açısından değeri orta seviyededir ve 
çevresel alıcılar ve insan alıcıların esnekliği düşüktür. 

13-16 

 

Tablo 11.7 Etki Büyüklüğü Kriterleri 

Büyüklük Kriterleri Verilen Puanlar 

 Puan 1 Puan 2 Puan 3 Puan 4 

Şiddet: Hem etkilenen yararlanıcı 
sayısı, hem de etkilenme 
düzeylerini göz önünde 
bulundurulduğunda, hizmetten 
yararlananların refahı üzerindeki 
olası etki şiddeti nedir? 

İhmal 
Edilebilir 

Düşük  Orta  Yüksek  

   Devam ediyor… 
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Büyüklük Kriterleri Verilen Puanlar 

 Puan 1 Puan 2 Puan 3 Puan 4 

Geri çevrilebilirlik: Ekosistem 
(veya ekosistem işlevi) etkiden ne 
kadar hızlı toparlanabiliyor? 

 

Kısa vadeli 

Faaliyet sona 
erdikten 
sonra, kısa 
sürede 
tamamen 
toparlanır, 
örneğin su 
sütunundaki 
bulanıklık. 

Orta vadeli 

Herhangi bir 
müdahale 
olmadan bir 
süre sonra 
geri 
çevrilebilir. 
Ekosistem 
işlevi, doğal 
toparlanma 
hızıyla ve 
ekosistem 
işlevinde bazı 
değişiklikler 
eşliğinde 
toparlanacaktır 
(örn. 
planktonik 
besin öğesi 
döngüsü 
sürecinin 
yeniden 
oluşması)  

Uzun vadeli 

Müdahale ile 
bir süre sonra 
geri çevrilebilir. 
Toparlanma 
gerçekleşir 
ancak etkiden 
dolayı yavaşlar 
(örn. etkiden 
dolayı sayıca 
tükenen 
türlerin ortama 
girmesi) 

Kalıcı 

Süre: Yararlanıcılar üzerinde 
etkinin ne kadar sürmesi 
bekleniyor? 

Kısa vadeli 

Etkiler birkaç 
hafta veya tek 
bir mevsim 
boyunca 
görülür 

Orta vadeli 

Etkiler birden 
çok mevsimi 
kapsayan uzun 
bir süre 
boyunca 
görülür 

Uzun vadeli 

Etkiler mevcut 
insan neslini 
etkiler, örn. 25 
yıl 

Kalıcı 

Etkiler birkaç 
nesle yayılır, 
örn. >25 yıl 

Sıklık: Ekosistem hizmetinden 
yararlananlar, Proje 
faaliyetlerinden ne sıklıkla 
etkileniyor? 

Bir kez Periyodik 

Değerlendirme 
süresince 
etkiler aralıklı 
ve seyrektir 

Düzenli 

Değerlendirme 
süresince 
etkiler 
aralıklıdır ama 
düzenli olarak 
tekrarlanır 

Sürekli 

   Tamamlandı. 

Her bir ekosistem hizmeti için her bir kritere verilen puanlar toplanarak, Tablo 11.8'de gösterilen 
şekilde sınıflandırılan her bir ekosistem hizmeti için toplam etki büyüklüğü puanına ulaşılır. 
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Tablo 11.8 Genel Etki Büyüklüğünü Belirleme 

11.7.1.2 Etkinin Önemi 

Alıcı duyarlılığı ve etki büyüklüğü her bir ekosistem hizmeti için belirlendikten sonra, Tablo 
11.9’da yer alan önem matrisi kullanılarak, etkinin öneminin tahmin edilmesi amacıyla birlikte 
değerlendirilmektedir.  

Ortaya çıkan etki önemi puanına bağlı olarak, öncelikli ekosistem hizmetleri, yani üzerinde, 
Projeden kaynaklı ve yararlanacılar açısından olumsuz etkilere neden olabilecek, önemli bir 
etkinin oluşması muhtemel olan ve/veya Projenin faaliyetleri için doğrudan bağlı olduğu 
hizmetler aşağıdaki şekilde belirlenir: 

• Önemsiz - az önemli etki - öncelikli bir hizmet değildir ve diğer Bölümlerde açıklananların 
ötesinde başka bir etki azaltma önlemi gerekmez; ve 

• Orta derecede - çok önemli etki - öncelikli hizmettir ve etkilenen hizmetin değeri ve 
işlevini korumak için daha fazla etki azaltma önlemi gerekir. 

Önerilen etki azaltma önlemlerinin etkinliğini değerlendirmek ve bu önlemler uygulandıktan 
sonraki net etkileri değerlendirmek amacıyla bir kalan etki değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. 
Bu bölümde tanımlanan etki azaltma önlemleri ilgili teknik bölümlerde ele alınan etki azaltma 
önlemleri ve tasarım kontrolleriyle ilişkilidir. Söz konusu bölümlerde Bölüm 3 Etki 
Değerlendirme Metodolojisi’nde detaylı olarak açıklanan etki azaltma hiyerarşisi (etkilerden 
kaçınılmasından, etkilerin telafisine uzanan) benimsenmiştir. 

 
  

Etki Büyüklüğü Puan 

İhmal 
Edilebilir 

Etki, ekosistemin normal değişim aralığında ve ekosistem hizmetinden 
yararlananlar için önemli değil. 

4 

Küçük Etki, ekosistemin kullanılabilirliği veya işlevinde küçük bir azalmaya neden olur 
ancak hizmetin sağlanmasında veya herhangi bir yararlanıcının refahında 
önemli, kalıcı bir etkiye neden olması muhtemel değildir ve Proje faaliyetlerini 
etkilemeyecektir. 

5-8 

Orta 
Büyüklükte 

Etki, ekosistemin kullanılabilirliği veya işlevinde orta derecede bir azalmaya 
neden olur ve hizmetin sağlanmasında veya herhangi bir yararlanıcının 
refahında değişikliğe neden olabilir ve/veya Proje faaliyetlerini olumsuz 
etkileyebilir. 

9-12 

Büyük Etki, ekosistemin kullanılabilirliği veya işlevinin tamamının ya da önemli bir 
kısmının kaybolmasına neden olur ve hizmetin sağlanmasında veya herhangi 
bir yararlanıcının refahında muhtemelen önemli bir değişikliğe neden olacaktır 
ve/veya Proje faaliyetlerini olumsuz etkileyecektir. 

13-16 
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Tablo 11.9 Etki Önemi Matrisi 

 Alıcı Hassasiyeti (Kırılganlık ve Değer) 

İhmal Edilebilir Düşük Orta Seviyede Yüksek 

Et
ki

ni
n 

B
üy

ük
lü

ğü
 (

bo
yu

t,
 s

ık
lık

, 
ge

ri
 d

ön
dü

rü
le

bi
lir

lik
, S

ür
e)

 İhmal 
Edilebilir 

Önemli Değil Önemli Değil Önemli Değil Önemli Değil/Az 
Önemli* 

Küçük Önemli Değil Az Önemli Az / Orta 
Derecede 
Önemli** 

Orta Derecede 
Önemli 

Orta Önemli Değil Az / Orta 
Derecede Önemli 

Orta Derecede 
Önemli 

Çok Önemli 

Büyük Az Önemli Orta Derecede 
Önemli 

Çok Önemli Çok Önemli 

* Etki öneminin önemsiz mi ya da düşük mü olduğu kararını teknik disiplinle ilgili raporu yazan kişilere bırakır 
** Etki öneminin az mı yoksa orta derecede mi önemli olduğu kararını teknik disiplinle ilgili raporu yazan kişilere bırakır 

11.7.2 Potansiyel Etkilerin Değerlendirilmesi: İnşaat ve İşletim 
Öncesi 

11.7.2.1 Giriş  

Aşağıdaki bölümlerde, İnşaat ve İşletim Öncesi Aşaması sırasında ekosistem hizmetleri ve bu 
hizmetlerden yararlananlar üzerindeki Proje etkilerinin yapısı ve önemi açıklanmaktadır. Her bir 
ekosistem hizmetine verilen puanın ayrıntılı dağılımı Ek 11.3: Etki Değerlendirmesi - İnşaat ve 
İşletim Öncesi ve İşletim'te verilmiştir.  

Yabani Türlerin Çeşitliliği 

Bu bölümde değerlendirilen hizmet, Etkilenen Ekosistemlerde yaşayan veya bu ekosistemlere bağlı olan 
yerel, bölgesel, ulusal veya küresel açıdan önemli türlerin çeşitliliğidir. Yararlanıcılar arasında, Etkilenen 
Ekosistemlerde yaşayan veya bu ekosistemlere bağlı türlerin varlığı ve çeşitliliğine değer ve önem veren 
topluluklar da bulunmaktadır. 

Bu hizmetin sağlanmasını etkileyebilecek Proje faaliyetleri aşağıdakileri kapsar: 

• Gemilerden yapılan deşarjlar, besin kaynaklarının yer değiştirmesi, su altı gürültü emisyonu 
ve ışık kullanımı nedeniyle balıkların rahatsız olması; 

• Gemilerin fiziksel varlığı (kuş çarpması), besin kaynaklarının yer değiştirmesi, ışık kullanımı 
ve gemilerden yapılan deşarjlar nedeniyle deniz kuşlarının rahatsız olması; ve 

• Gemilerden yapılan deşarjlar, besin kaynaklarının yer değiştirmesi, su altı gürültü emisyonları 
ve çarpışmalar nedeniyle deniz memelilerinin rahatsız olması. 
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Alıcı Hassasiyeti 

Yabani türlerin çeşitliliğinden yararlananlar (yabani türlerin varlığına değer verenler), hizmete 
önemli bir geçim veya gelir kaynağı olarak bağlı değildir ve karaya olan mesafeden dolayı 
türlerden herhangi biriyle yapılan herhangi bir etkileşime özel önem veren yerel yararlanıcı 
gruplar bulunmamaktadır. Ancak Proje Alanındaki deniz ortamında nesli tükenmekte olan bazı 
türler bulunmaktadır ve bu türler doğa koruma toplulukları ve belirli türlerin veya bu türleri 
destekleyen habitatların varlığından haberdar olmaktan memnuniyet duyan yararlanıcılar için 
önemli olabilir. Dahası, Karadeniz ülkelerindeki yararlanıcılar yunus balığı gibi memeli türlerine 
değer verirler (örneğin, Rusya ve Bulgaristan’da yunus akvaryumları popülerdir) ve bu türleri 
sempatik bulurlar. Dolayısıyla, bu gibi türler üzerinde oluşan etkiler onlara değer veren grupların 
refah düzeyini de etkileyebilir.  

Belirli türlerin ekolojik rolü başka bir tür tarafından doldurulabilmekle birlikte, bu türlerin varoluş 
değerinin yeri doldurulamaz. Bu nedenle, herhangi bir türün alternatifi yoktur. Bir alandaki bir 
türün kaybolması halinde başka alanlardan yeniden tür kazandırılabilir ancak bu işlemler büyük 
maliyetler gerektirmektedir ve başarıyla sonuçlanmasını sağlamak da zor olabilir. 

Proje Alanı’nda (Bölüm 8 Biyolojik Çevre) en azından yılın belirli dönemlerinde tehlikedeki ve 
hassas kuşlar ve memeli türleri bulunduğundan, ekosistemin herhangi bir rahatsızlık kaynağına 
duyarlılığının yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Ancak herhangi bir değişime adapte olmak 
için yaygın ulusal ve uluslararası finansal ve yasal kaynaklar bulunduğundan insan 
yararlanıcıların duyarlılığının düşük olduğu değerlendirilmektedir. 

Özetle, yabani tür çeşitliliği hizmeti için alıcı duyarlılığının Orta düzeyde olduğu 
değerlendirilmektedir. 

Etkinin Büyüklüğü 

İnşaat faaliyetlerinin ve bu faaliyetlerle ilişkili gemi hareketlerinin ve operasyonlarının balıkları, 
deniz kuşlarını ve deniz memelilerini geçici olarak rahatsız etme potansiyeli bulunmaktadır.  
Deniz memelileri ile çarpışma da meydana gelebilir. Ancak bunlar, doğru duyusal algılara sahip 
son derece hareketli hayvanlardır ve genellikle rahatsızlık oluşturan alanlardan kaçınabilmektedir. 
Sadece birkaç bireyin etkilenmesi muhtemeldir.  

İnşaat faaliyetlerinin tümünden kaynaklı olarak deniz memelileri üzerinde oluşacak etkilerin 
büyüklüğü ihmal edilebilir ilâ küçük şeklinde değerlendirilmektedir. Gemilerden gelen ışık 
deniz kuşlarını kendine çeker veya gemi hareketleri ile deniz kuşlarının yerleri değişebilir. Ancak 
inşaat faaliyetlerinin tümünden kaynaklı olarak, deniz kuşları üzerinde oluşacak etkilerin 
büyüklüğü ihmal edilebilir ilâ küçük şeklinde değerlendirilmektedir. Balıklar atık 
boşaltımlarından ve inşaat gemilerinin oluşturacağı ses ve ışık emisyonlarından etkilenebilirler. 
Gürültü etkisi haricinde, balıklar üzerinde oluşacak etkilerin büyük bir bölümü küçük etkiler 
şeklinde değerlendirilmektedir. 

Alandaki popülasyon dağılımı üzerinde bazı etkiler oluşabilirse de, bu türlerin büyüklüğü veya 
sağlığında önemli bir değişim olması muhtemel görülmemektedir. Bu durumda etkilenmesi 
muhtemel herhangi bir yerel yararlanıcı grubu bulunmamaktadır. Bölüm 9 Sosyo-Ekonomi’de 
Proje faaliyetlerinden kaynaklı olarak balıklar üzerinde herhangi bir etki oluşmayacağı 
belirtilmektedir. Ancak afalina ve tırtak türleri koruma altında olduğundan, bu etkiler doğa 
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koruma camiası için endişe kaynağı olabilir. Bununla birlikte doğa koruma camiası üzerindeki 
etkilerin düşük ve inşaat dönemiyle sınırlı olması muhtemeldir.  Özetle, vahşi tür çeşitliliği hizmeti 
üzerindeki etkilerin küçük etkiler olduğu değerlendirilmektedir. 

Etkinin Önemi 

Yabani yaşam çeşitliliği ekosistem hizmeti üzerindeki toplam etki Az Önemli olarak 
değerlendirilmektedir ve öncelikli bir hizmet olarak tanımlanmamaktadır. 

11.7.2.2 Etki Azaltma ve Takip 

Etki değerlendirmesi sonuçlarına dayalı olarak (her bir ekosistem hizmetine verilen puanların 
ayrıntılı özeti için Ek 11.3'e bakınız), Projenin İnşaat ve İşletim Öncesi Aşamaları sırasında 
önemli derecede etkilenebilecek ve diğer ÇSED bölümlerinde açıklananların ötesinde ek etki 
azaltma önlemi gerektirebilecek herhangi bir öncelikli hizmet tanımlanmamıştır. 

11.7.2.3 Kalan Etkiler: İnşaat ve İşletim Öncesi 

İnşaat ve İşletim Öncesi Aşaması sırasında kalan Proje etkileri Tablo 11.10 özetlenmiştir. 

11.7.3 Potansiyel Etkilerin Değerlendirilmesi: İşletme Aşaması 

11.7.3.1 Giriş 

Aşağıdaki bölümlerde her bir ekosistem hizmetinin temel yararlanıcıları ve İşletme Aşaması 
sırasındaki ilgili Proje etkileri tartışılmaktadır. Ekosistem hizmetlerinin her biri için yararlanıcılar 
bir arada gruplanmakta ve tüm yararlanıcılarda hizmet üzerindeki toplam etki açısından Proje 
etkisi değerlendirilmektedir. Her bir ekosistem hizmetine verilen puanın ayrıntılı dağılımı 
Ek 11.3'te verilmiştir.  

Yabani türlerin çeşitliliği 

Boru hattı kontrolü ve bakımı bazı gemi hareketleri gerektirecektir. Bu faaliyetlerin sıklığının ve 
alanının sınırlı olması, balıklar, deniz kuşları ve deniz memelileri ile etkileşimlerin minimum 
düzeyde olacağı anlamına gelmektedir ve yararlanıcıların refahı üzerinde herhangi bir etki olması 
muhtemel değerlendirilmemektedir.  

Bu nedenle, yabani türler üzerindeki işletim faaliyetlerinden kaynaklanan etkilerin ihmal edilebilir 
büyüklükte ve Önemsiz olacağı değerlendirilmektedir. 

11.7.3.2 Etki azaltma ve takip 

İşletme Aşaması için tespit edilen öncelikli hizmetler bulunmamaktadır ve bu nedenle diğer 
ÇSED bölümlerinde açıklananların dışında bir etki azaltma önlemi gerekmemektedir.  
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11.7.3.3 Kalan Etkiler: İşletme Aşaması 

Tablo 11.11'de ekosistem hizmetleri üzerindeki etkilerin yararlanıcılar üzerindeki kalan etkilerinin 
bir özeti sunulmuştur. 

11.7.3.4 Potansiyel Etkilerin Değerlendirilmesi: Hizmetten Çıkarma 
Aşaması 

Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattının hizmetten çıkarılması, çevresel ve diğer 
potansiyel etkilere ilişkin yürürlükteki uluslararası ve ulusal mevzuat, yönetmelikler ve örnek 
uygulamalara göre gerçekleştirilecektir.  

Hizmetten çıkarma faaliyetlerinin GIIP’den faydalanılarak ve hâkim koşullara en uygun şekilde 
planlandığını doğrulamak amacıyla İşletme Aşaması boyunca bir inceleme (gerekli olması 
durumunda konuyla ilgili ek çalışmalar) yapılacaktır. İnceleme çalışması, yönetim kontrollerini 
özetleyecek ve hizmetten çıkarma faaliyetlerinden kaynaklanan kabul edilemez herhangi bir 
çevresel ve sosyal etkinin oluşmayacağını gösterecektir. Ayrıca hizmetten çıkarma faaliyetleri için 
yetkili Türk Hükümeti makamlarından gereken tüm ilgili izinlerin ve onayların alınmasını 
gerektirecektir. 

Yerinde hizmetten çıkarma veya boru hattının sökülerek kaldırılması şeklinde iki seçenek 
mevcuttur:  

• Yerinde hizmetten çıkarma, boru hattının temizlenmesini ve deniz suyuyla doldurulmasını 
gerektirecektir. Alıcılar ve etki derecesi bu nedenle İşletme Aşamasıyla aynıdır; veya 

• Boru hattının sökülerek kaldırılması, boruların döşenmesine benzeyen ama tam tersi bir 
sırayla uygulanan bir işlemdir. Bu nedenle alıcılar ve etki derecesi, İnşaat ve İşletim Öncesi 
Aşama için belirlenenlere benzer olacaktır. 

Hizmetten çıkarmayla ilişkili olabilecek etkiler, hizmetten çıkarma yönetim planlarının 
geliştirilmesi sürecinin bir parçası olarak ele alınacak ve bu Raporda değerlendirilmeyecektir. 

11.8 Beklenmeyen Olaylar 

Beklenmeyen olaylar Bölüm 13 Beklenmeyen Olaylar’da değerlendirilmektedir ve ekosistem 
hizmetlerinin sağlanması veya kullanılmasıyla ilgili olanlar aşağıda ele alınmaktadır.  

11.8.1 İnşaat ve İşletim Öncesi Aşaması 

Araştırma ve boru döşeme gemilerinin ve ekipmanlarının kullanımı yakıt ve petrol sızıntılarına 
neden olabilir. Deniz ortamına petrol sızıntısının balıkçılık ve yabani türlerin çeşitliliği dahil olmak 
üzere geniş bir dizi ekosistem hizmeti üzerinde önemli etkileri olabilir. İnşaat sırasında 
beklenmeyen bir olayın meydana gelme ihtimalinin çok düşük olmasına rağmen duyarlı deniz 
ekolojik ve ticari türlerin mevcudiyeti göz önünde bulundurulduğunda, yeterli boyutta ve 
yakınlıktaki bir petrol sızıntısının önemli olumsuz sonuçları olabilir.  

 



 

 

Tablo 11.10 Potansiyel Etkilerin Değerlendirilmesi: İnşaat ve İşletim Öncesi  

Ekosistem 
Hizmeti 

Faaliyet Potansiyel 
Etki 

Alıcı(lar) Alıcı 
Duyarlılığı 

Etkinin 
Büyüklüğü 

Etki Azaltma 
Öncesi Etkinin 
Önemi 

Etkileri Azaltıcı 
Önlemler 

Kalan Etkinin 
Önemi 

Yabani türlerin 
çeşitliliği 

Açık denizde 
boru döşeme  

Deniz türleri 
açısından 
rahatsızlık 

Ulusal ve küresel 
doğa koruma 
camiası  

Orta Düzeyde Küçük Az Önemli n/a Az Önemli 

 

Tablo 11.11 Potansiyel Etkilerin Değerlendirilmesi: İşletme Aşaması 

Ekosistem 
Hizmeti 

Faaliyet Potansiyel Etki Alıcı(lar) Alıcı Duyarlılığı Etkinin 
Büyüklüğü 

Etki Azaltma 
Öncesi 
Etkinin 
Önemi 

Etkileri 
Azaltıcı 
Önlemler 

Kalan Etkinin 
Önemi 

Yabani türlerin 
çeşitliliği 

Gemi hareketleri 
ve rutin 
çalışmalar  

Deniz türleri 
açısından rahatsızlık 

Ulusal ve küresel 
doğa koruma 
camiası 

Orta Düzeyde İhmal 
Edilebilir 

Önemsiz yok  Önemsiz 
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Bu nedenle, bir petrol sızıntısı görülme olasılığını en aza indirmek ve potansiyel olarak 
etkilenecek deniz türleri ve habitatları üzerindeki olumsuz etki potansiyelini etkin bir şekilde en 
aza indirecek Petrol Sızıntısı Önleme ve Müdahale Planları geliştirmek önemli bir hedeftir. 
Bölüm 13 Beklenmeyen Olaylar’da belirtilen etki azaltma önlemleri bir petrol sızıntısı oluşma 
olasılığını en aza indirecek ve bu sayede bir sızıntı olması halinde deniz habitatlarının ve bu 
habitatlardan yararlananların olumsuz etkilenme potansiyelini azaltacak ayrıntılı önlemler 
içermektedir. 

Yabani türlerin çeşitliliği ve balık avcılığı açısından başka bir risk de, deniz ekosisteminde 
yaşamakta olan türleri baskı altına alabilecek yerli olmayan istilacı türlerin deniz ortamına 
girmesidir (Bölüm 8 Biyolojik Çevre). Gemi faaliyetleri, balast suyunda veya geminin 
karinasında kirletici organizmalar olarak yabancı istilacı türlerin deniz ortamına girmesine neden 
olabilir. İstilacı türlere yönelik etki azaltma önlemleri Bölüm 13 Beklenmeyen Olaylar'da 
sunulmuştur. 

11.8.2 İşletme Aşaması 

Projenin İşletme Aşaması sırasında, boru hatlarından beklenmedik doğalgaz sızıntıları sonucunda 
denizde beklenmeyen olaylar gelişebilir. Bu olaylara üçüncü taraf gemilerin, batma, karaya 
oturma ve gemiden düşen nesnelerin (konteynır gibi) boru hattına zarar vermesi gibi 
durumlarda boru hattıyla etkileşimi neden olabilir. Bölüm 13 Beklenmeyen Olaylar’da bu 
olayların gerçekleşme olasılığı oldukça düşük olarak değerlendirilmektedir. 

Su sütunundan gaz geçişi maruz kalma seviyesine ve çevre koşullarına (örn. su sıcaklığı, 
çözünmüş oksijen) bağlı olarak deniz organizmaları (balıklar ve dip canlıları gibi) üzerinde 
potansiyel akut veya kronik etkilere neden olabilir. 

Boru hattından kontrolsüz bir gaz sızıntısı olması halinde, mümkün olan en kısa sürede gaz akışı 
kesilecektir. Normal çalışma sırasında bu durum, Türkiye MEB’indeki boru hattı uzunluğunun 
yaklaşık üçte birinde (Batı ucu) gerçekleşebilir. Boru hattına suyun girmediği bölgelerde, deniz 
altındaki hasarlı boru hattından serbest kalan doğalgaz su sütununda doğalgaz kabarcıklarından 
oluşan bir gaz bulutu olarak yükselecektir. Deniz yüzeyine ulaştığında doğalgaz havaya 
karışacaktır. Bölüm 13 Beklenmeyen Olaylar’da boru hattından kontrolsüz gaz sızıntısı 
potansiyelini en aza indirmeyi amaçlayan boru tasarımındaki önlemlerin ayrıntıları açıklanmıştır. 

İşletme Aşaması boyunca gerçekleştirilecek gemi faaliyetleri düzenli aralıklarla bakım gemilerinin 
kullanılması ile sınırlı olacaktır. İşletme sırasında, Karadeniz dışından getirtilerek kullanılan 
gemiler, İnşaat ve İşletim Öncesi Aşamasında belirtilenle aynı şekilde deniz ortamına istemeden 
istilacı yabancı türlerin girmesine neden olabilir. İnşaat aşaması sırasında uygulanan etki azaltma 
önlemleri işletme aşaması için de geçerli olacaktır. 

11.8.3 Hizmetten Çıkarma Aşaması 

Güney Akım Açık Deniz Doğalaz Boru Hattının tahmini hizmet ömrünün 50 yıl olması 
beklenmektedir. Hizmetten çıkarma programı, Projenin İşletim Aşaması sırasında geliştirilecektir. 
Sonuç olarak Hizmetten Çıkarma aşamasıyla ilişkili planlanmayan olaylar bu aşamada 



Bölüm 11 Ekosistem Hizmetleri 

11-32 URS-EIA-REP-203876 

bilinmemektedir ancak bazı potansiyel planlanmayan olayların İnşaat ve İşletim Öncesi Aşamada 
ortaya çıkanlara benzer türden olabileceği tahmin edilmektedir.  

11.9 Kümülatif Etki Değerlendirmesi 

Kümülatif etki değerlendirmesinde (KED), risk ve etki tanımlama işleminin gerçekleştirildiği 
sırada mevcut olan, planlanmış veya makul düzeyde tanımlı diğer projeler bağlamında Projenin 
öncelikli ekosistem hizmetleri ve ilişkili yararlanıcıları üzerindeki kümülatif etkileri 
değerlendirilmektedir. 

Ancak Bölüm 14 Kümülatif Etki Değerlendirmesi’nde belirtildiği gibi, İnşaat ve İşletim 
Öncesi, İşletme veya Hizmetten Çıkarma Aşamaları sırasında önemli herhangi bir kümülatif etki 
tespit edilmemiştir. 

11.10 Sonuçlar 

Ekosistem hizmetleri açısından yapılan değerlendirmede, İnşaat ve İşletim Öncesi Aşaması veya 
İşletme Aşaması sırasında, üzerinde Proje kaynaklı önemli bir etki oluşması muhtemel görülen 
herhangi bir öncelikli hizmet tespit edilmemiştir. Tablo 11.12'de değerlendirmenin bir özeti 
sunulmaktadır. 

Tablo 11.12 Değerlendirme Özeti 

Potansiye
l Hizmet 

Potansiyel Etki Etkinin 
Önemi 

Etkileri Azaltıcı 
Önlemler 

Kalan Etki 

Yabani 
türlerin 
çeşitliliği 

Gemi hareketleri ve 
faaliyetleri sonucunda 
türlerin rahatsız olması 

C: Az Önemli Yok C: Az Önemli 

O: Önemsiz O: Önemsiz  

C: İnşaat Aşaması; O: İşletme Aşaması 
 

ÇSED’nin diğer bölümlerinde açıklananlar dışında alınması gereken başka bir etki azaltma önlemi 
belirlenmemiştir. Projenin ve diğer geliştirme faaliyetlerinin toplam etkisinin, ekosistem hizmeti 
yararlanıcıları üzerinde herhangi bir kümülatif etkiye neden olması beklenmemektedir. 
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