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13 Beklenmeyen Olaylar 

13.1 Giriş 

Beklenmeyen olaylar, Proje’nin İnşaat ve İşletme Aşamaları’ndaki olağan faaliyetler sırasında 
meydana gelmesi planlanmayan olaylardır (kazalar gibi). Proje’de olumsuz çevresel, sosyo-
ekonomik etkilere veya olumsuz sağlık ve güvenlik etkilerine neden olabilecek beklenmeyen 
olayların meydana gelme olasılığını ve sonuçlarını azaltmayı amaçlayan güvenlik ve mühendislik 
tasarım kriterlerine uyulmaktadır.  

Bu bölümde, tasarım kontrolleri ve etki azaltma önlemlerinin devreye sokulabilmesi için Proje’nin 
İnşaat, İşletim Öncesi, Hizmete Alma ve İşletme Aşamaları sırasında meydana gelebilecek 
beklenmeyen açık deniz olaylarından kaynaklanabilecek potansiyel çevresel ve sosyoekonomik 
riskler ile etkiler değerlendirilmektedir. Hizmetten Çıkarma Aşaması sırasında meydana 
gelebilecek beklenmeyen olayların yönetimine dair yaklaşım da bu bölümde sunulmaktadır. İş 
sağlığı ve güvenliği (İSG) ile ilişkili proje riskleri ve etkileri Ek 9.2: İş Sağlığı ve Güvenliği’nde 
değerlendirilmektedir. 

Bu değerlendirmede, beklenmeyen olayların gerçekleşme olasılığı ile bu gibi olayların potansiyel 
sonuçları birlikte ele alınmaktadır.  

13.2 Kapsam ve Yaklaşım 

Proje Alanı aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır: 

• 470 km uzunluğunda ve 2 km genişliğinde olup, Rusya / Türkiye MEB’i sınırından Türkiye / 
Bulgaristan MEB’i sınırına kadar Türkiye MEB’inin kuzeyinde, doğu batı doğrultusunda 
uzanmaktadır. Proje Alanı hakkındaki bilgiler Bölüm 1 Giriş’te verilmektedir. 

Daha geniş Proje Etki Alanı’ndaki, beklenmeyen olaylardan etkilenebilecek faaliyet konumları ve 
bölgeleri (örn. gemi güzergahları) de değerlendirilmektedir. 

Bu bölümde, inşaat faaliyetlerinin doğası, İşletme Aşaması’nda uyulması gereken gereklilikler ve 
Proje’nin coğrafi konumu göz önünde bulundurularak, büyük ölçüde Proje’yle ilgili olduğu 
düşünülen beklenmeyen olaylara odaklanılmaktadır. Beklenmeyen olayın tanımlanması sürecine 
yardımcı olması amacıyla South Stream Transport tarafından, potansiyel acil durumların 
oluşturduğu risklerin ve bir Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı ile beklenmeyen olaylara 
ilişkin düzenlemelere duyulan gereksinimin belirlenmesi için bir Acil Durum Tehdit Analizi 1 
gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde değerlendirilen beklenmeyen olaylar, Acil Durum Tehdit Analizi 
aracılığıyla belirlenmiştir.  

                                                           
 
1 Olayın meydana gelme olasılığı ve sonuçları göz önünde bulundurularak, potansiyel beklenmeyen olaylar ile ilgili risk 
derecelendirmesi yapmaya yarayan bir acil durum risk analizi tablosu kullanılmıştır. South Stream Transport tarafından 
Ağustos 2013’te, ilgili uzmanların dahil olduğu bir Acil Durum Tehditi Analizi uygulaması gerçekleştirilmiştir.  
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Beklenmeyen olayların meydana gelme olasılığı hakkındaki mevcut bilgiler, sanayi kuruluşlarının 
istatistiklerinden alınmıştır. Gemi kazalarının sıklığıyla ilgili veriler, Uluslararası Petrol ve Doğalgaz 
Üreticileri Derneği ve Avrupa Deniz Güvenliği Ajansını da içeren tanınmış sektör kuruluşları 
tarafından yayınlanan istatistiklerden alınmıştır.  

Potansiyel beklenmeyen olayların doğasındaki belirsizlik (coğrafi konum ve kapsam açısından bu 
olayların değişkenlik potansiyeli) ve doğrudan ilişkili olay istatistiklerinin sınırlılığı göz önünde 
bulundurularak, bu bölümde nitel bir değerlendirme yöntemi kullanılmıştır. Bu metodolojinin 
kapsamı aşağıda verilmektedir:  

• Hangilerinin daha detaylı bir değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini belirlemek amacıyla 
beklenmeyen olayların taranması;  

• Projenin İnşaat, İşletim Öncesi, Hizmete Alma ve İşletme Aşamaları süresince 
gerçekleşebilecek potansiyel bir beklenmeyen olaya neden olabilecek faaliyetlerin 
belirlenmesi; 

• Eğer mümkünse bu tür olayların gerçekleşme olasılığının belirlenmesi;  

• Meydana gelebilecek potansiyel beklenmeyen olayların coğrafi dağılımının belirlenmesi; 

• Her bir beklenmeyen olay için, potansiyel olarak etkilenebilecek alıcılarla ilgili potansiyel 
nihai etkilerin tahmini; ve 

• Nihai riskin kabul edilebilir olmasını sağlayacak şekilde her bir beklenmeyen olayın meydana 
gelme olasılığını ve kalan etkilerin sonuçlarını azaltmak için uygun risk yönetimi tedbirlerinin 
tanımlanması.  

Beklenmeyen olayların potansiyel sonuçları belirlenirken, nihai etkiler aşağıda belirtilen alıcı 
kategorilerine göre değerlendirilmiştir: 

• Çevresel alıcılar; ve 

• Sosyoekonomik alıcılar.  

Beklenmeyen olaylarla ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) etkileri bu bölümde 
değerlendirilmemiştir. Ancak South Stream Transport tarafından, İş Sağlığı ve Güvenliği’nin 
güvence altına alınması için uluslararası kabul görmüş prosedürler benimsenecek (beklenmeyen 
olaylar sırasında da) ve bunları etkin kılmak için gerekli ekipmanlar ve eğitimler sağlanacaktır. 
İSG tedbirleri, kurumsal yönetim sisteminin (Bölüm 16 Çevresel ve Sosyal Yönetim) önemli 
bir kısmını oluşturacak olan bir Sağlık, Güvenlik, Emniyet ve Çevre Entegre Yönetim Sistemi’ne 
(SEÇG-EYS) dahil edilecektir.  

Burada açıklanan beklenmeyen olay değerlendirmesini desteklemek amacıyla, aşağıdaki ek 
değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir: 

• Gemi kazalarının meydana gelme riskini ve buna bağlı olarak petrol sızıntısı potansiyelini 
değerlendiren Deniz Risk Değerlendirmesi (Ek 13.1);  

• Denizde meydana gelen beklenmeyen bir olayın (deniz risk değerlendirmesinde tanımlandığı 
şekilde) ardından oluşabilecek çeşitli petrol sızıntısı senaryolarının sonucunu ve gelişim 
şeklini araştırmak amacıyla Deniz Risk Değerlendirmesi’nin bir parçası olarak yürütülen 
Petrol sızıntı modellemesi (Ref 13.1 ve Ek 13.1); ve 
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• Boru hatlarının hizalanması çalışmaları sırasında söz konusu olabilecek potansiyel jeolojik 
tehlikeleri ve boru hatlarının bütünlüğünün bozulmasına yönelik riskleri yönetmek üzere 
gerçekleştirilen faaliyetleri vurgulayan deniz jeolojik tehlike değerlendirmesi (Ek 13.2).  

13.3 Yasal Durum 

Aşağıda belirtilmiş olan Türkiye’deki ilgili kanun ve yönetmelikler, kazaların önlenmesi ve 
azaltılmasını desteklemekte olup acil durum yönetimi planlarına ilişkin yasal gereklilikleri de ifade 
etmektedir:  

• 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil 
Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve bağlı yönetmelikler 
(Resmi Gazete Tarih: 21 Ekim 2006, Sayı: 26326); ve 

• Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarih: 18 Ağustos 
2010 ve Sayı: 27676). 

13.4 Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı 

Bölüm 16 Çevresel ve Sosyal Yönetim’de, South Stream Transport’un Uluslararası Finans 
Kurumu (IFC) Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Kılavuzlarına (IFC, 2007) uygun olarak tüm 
Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı için (Rusya, Türkiye ve Bulgaristan Bölümlerini 
içeren) kapsamlı bir Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı hazırlayacağı belirtilmektedir. Bu plan 
yine aynı bölümde, (Bölüm 16 Çevresel ve Sosyal Yönetim) tanımlanan SGEÇ-EYS’nin bir 
parçası olacaktır. South Stream Transport'un Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı, amacına 
uygun olması için ilgili Türk yetkili makamlarıyla koordineli bir şekilde hazırlanacaktır. 

Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı, Acil Durum Tehdit Analizi ile belirlenmiş olan önemli 
beklenmeyen olaylara / risklere ilişkin müdahale eylemlerini tanımlayacaktır. Plan, tüm Proje 
Aşamaları’nı kapsayacak ve IFC ÇSG Kılavuzlarının ortaya koyduğu aşağıdakiler gibi detayları 
içerecektir: 

• Amaç ve kapsam; 

• Acil duruma müdahale yönetimi stratejisi; 

• Acil durum risk analizi, Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı ve Yüklenicilerin Acil Durum 
Müdahale Planlarıyla olan bağlantıların tanımlanması; 

• Görevler ve sorumluluklar; 

• İletişim gereklilikleri; 

• Acil durum tatbikatı gereklilikleri (incelemeler, denetimler ve testler dahil); ve 

• Gözden geçirme süreçleri.  

South Stream Transport'un İnşaat Yüklenicileri, çalışma faaliyetleri ve özellikle Acil Durum Tehdit 
Analizi ile tanımlanan olaylar için kendi Acil Durum Müdahale Planları’nı hazırlamaktan sorumlu 
olacaktır. Yüklenicilerin, Acil Durum Müdahale Planları’nı hazırlarken, İyi Uluslararası Sanayi 
Uygulamaları’nı (GIIP) ve yürürlükte bulunan kabul görmüş endüstri standartlarını uygulaması 
beklenmektedir.  
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İlgili iş sözleşmesinin bir koşulu olarak, inşaat faaliyetleri başlamadan önce yükleniciler 
tarafından Acil Durum Müdahale Planları’nın hazırlanması gerekmektedir. Hazırlanacak olan bu 
planlar South Stream Transport tarafından incelenecek ve onaylanacaktır. South Stream 
Transport, Yükleniciler’in planlarının diğer Proje Müdahale Planları’na (South Stream 
Transport’un kendi hazırlamış olduğu kapsamlı Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı da dahil) 
entegre edilmesini sağlayacaktır.  

Ayrıca inşaat çalışmalarına başlanmasından önce Türkiye için belirli mevzuat gerekliliklerine 
uygun olarak2 Proje tarafından Türk yetkili makamlarına bir Acil Durum Müdahale Planı ve Risk 
Değerlendirme Raporu sunulacaktır. 

13.5 İnşaat ve İşletim Öncesi Aşamaları 

13.5.1 Olayları Tanımlama  

Proje’nin İnşaat ve İşletim Öncesi Aşamaları’nda, Türkiye MEB’indeki inşaat faaliyetlerinden, 
gemilerin kullanımından ve denizdeki gemi kazalarından kaynaklanabilecek beklenmeyen olaylar 
meydana gelebilir.  

Tablo 13.1'de beklenmeyen bir olayla sonuçlanabilecek ana faaliyetler, beklenmeyen olaylar ve 
bu olaylardan etkilenecek alıcılar belirtilmiştir. 

Tablo 13.1 Beklenmeyen Bir Olayla Sonuçlanma Potansiyeline Sahip Deniz 
Faaliyetleri (İnşaat ve İşletim Öncesi Aşaması) 

Faaliyet  Olay  
Alıcılar 

Çevresel  Sosyoekonomik  

Açık denizde inşaat 
faaliyetleri ve ilişkili 
deniz araçlarının 
kullanımı 

Petrol sızıntılarına neden olan deniz 
kazaları veya çarpışmalar (yakıt ikmâli 
sırasındakiler dahil) 

  

İstilacı türlerin gemilerle deniz 
ortamına girmesi 

  

    

Tablo 13.1’de İnşaat ve İşletim Öncesi Aşamaları sırasında, gemi kazaları ve çarpışmaları riski 
bulunduğu belirtilmektedir. Bu olaylar, sosyoekonomik alıcılar ve insan sağlığı üzerinde etki 
potansiyeline sahip olmalarının yanı sıra, neden olabilecekleri petrol sızıntıları ile çevre üzerinde 
de nihai etkiler meydana getirebilir. Tablo 13.1’de ayrıca istilacı türlerin gemilerle deniz ortamına 
girmesiyle ilgili riskler de belirtilmektedir.  

                                                           
 
2 Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini 
Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği, (Resmi Gazete Tarihi: 21 Ekim 2006 ve Resmi Gazete No.: 26326). 
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Deniz kazaları ve bu kazalarla bağlantılı petrol sızıntılarıyla ilgili risklerin ve potansiyel ikincil 
çevresel veya sosyo-ekonomik etkilerin tanımlanmasına yardımcı olmak amacıyla, gerçekleşme 
ihtimalinin yüksek olduğu düşünülen (deniz araçlarının yanlışlıkla çarpışmasından veya geminin 
yakıt ikmali sırasında gerçekleşebilecek) olaylardan kaynaklanabilecek petrol sızıntısının 
modellemesini kapsayan bir deniz risk değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi, 
risk yönetim faaliyetlerini belirlemeye yardımcı olmaktadır. Kazaların meydana gelme olasılığına 
dikkat çekmekte olan Ek 13.1: Denizcilik Risk Değerlendirmesi ve Petrol Dökülmesi 
Modellemesi’de, deniz risk değerlendirmesinin detayları sunulmaktadır. Ek 13.1’de, ayrıca, 
çevresel, sosyoekonomik ve insan sağlığı alıcıları ile ilgili olası sonuçları ve risk yönetimi 
faaliyetlerini değerlendirmek amacıyla kullanılan petrol sızıntı modellemesinin sonuçları da 
sunulmaktadır. 

Boru hattı güzergahında jeolojik tehlikelerle karşılaşma riski bulunduğuna dikkat edilmelidir. Açık 
deniz ortamıyla ilişkili jeolojik tehlikeler, sismik aktivite, yumuşak sedimanlar ve gaz sızıntılarını 
kapsamaktadır. Ek 13.2: Denizcilik Riski Deniz Jeotehlikeleri’de deniz ortamındaki potansiyel 
jeolojik tehlikeler ve bunlara yönelik olarak boru hattı tasarımına yapılan müdahaleler 
sunulmuştur. 

Bazı beklenmeyen olayların önemli çevresel veya sosyo-ekonomik etkilere neden olması 
görülmediğinden bu olaylar değerlendirme kapsamı dışında tutulmuşlardır. İnceleme kapsamına 
dahil edilmeyen beklenmeyen olaylar şunlardır:  

• Karaya oturma: Gemilerin karaya oturması riski değerlendirmeye alınmamıştır, çünkü bu 
gemiler Türkiye kıyılarına yakın alanlardan geçmeyecektir;  

• Yakıt / petrol haricinde potansiyel olarak tehlikeli malzemelerin dökülmesi ve deşarjları: 
Potansiyel olarak tehlikeli kimyasalların (pis su, çöp, sintine ve yağlı su) gemilerden nispeten 
ufak miktarlarda dökülmesi, bu gemilerin, Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin 
Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme (MARPOL), Karadeniz’de Kirlenmenin Önlenmesine 
Dair Sözleşme (Bükreş Sözleşmesi) ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak işletilmesi 
sağlanarak kolayca kontrol alına alınabilir. South Stream Transport adına çalışan tüm 
yükleniciler ve gemi işletmecilerinden, her bir gemi için Gemi Kaynaklı Petrol Kirliliği Acil 
Durum Planı (SMPEP) hazırlaması istenecektir. SMPEP’nin etkin bir şekilde hayata 
geçirilmesi, söz konusu olayların sonuçlarının, burada detaylı bir incelemesini 
gerektirmeyecek kadar az olması anlamına gelecektir;  

• UXO Temizleme: Boru hatlarının döşenmesinden önce, her bir boru hattı güzergahında 
patlamamış askeri mühimmat (UXO) incelemesi gerçekleştirilecektir. Gerekli olması 
durumunda, South Stream Transport tarafından, uygun zamanda ve ilgili mercilerle yakın 
iletişim halinde bir patlamamış askeri mühimmat (UXO) temizleme planı geliştirilecektir. 
Henüz tanımlanmamış olan Kültürel Miras Öğeleri’ne (KMÖ) çok yakın mesafede UXO 
temizlenmesi gerekliliği bulunması durumunda (kontrollü patlatma) KMÖ’lerin zarar 
görebilme veya yok olarak tanımlanamama ihtimali bulunmaktadır. Bölüm 10 Kültürel 
Miras’ta böyle bir olayın gerçekleşmesinin uzak ihtimalli olarak değerlendirildiği belirtilerek 
bu konudan daha detaylı şekilde söz edilmektedir. UXO’nun kontrollü patlatma yoluyla 
temizliğinin balıklara / deniz memelilerine zarar verme veya kilometrelerce mesafede 
davranış bozukluklarına neden olma potansiyeli de bulunmaktadır; ve 
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• Boru hattı inşaatında beklenmeyen olayların etkileri: İnşaat ve İşletim Öncesi Aşamaları’nda, 
su altındaki boru hattında bükülmeler olması (boru hattı sualtında yerleştirilirken, bükülme 
oluşması) dahil olmak üzere çeşitli beklenmeyen inşaat olayları ile karşılaşılabilir. Söz konusu 
olaylar, inşaatta gecikmelere ve bununla bağlantılı olarak da masraflara yol açma 
potansiyeline sahiptir. Bu olayların neden olacağı çevresel sonuçların (boru hattının 
iyileştirilmesi, bertarafı, onarımı gibi), ÇSED Raporu kapsamında belirtilen rutin inşaat 
faaliyetleriyle bağlantılı çevresel etkilere benzer olacağı düşünülmektedir. Böylesi 
durumlarda, GIIP uyarınca iyileştirici faaliyetler yürütülecek ve bu da, önemli çevresel 
etkilerin oluşma potansiyelini azaltacaktır. 

13.5.2 Denizcilik Risk Değerlendirmesi  

13.5.2.1 Deniz Kazaları ve Petrol Sızıntıları  

Boru hattı güzergahı boyunca herhangi bir noktada bir gemi kazası çok düşük bir ihtimalle de 
olsa söz konusu olabilir. Bir geminin, denize petrol dökülmesine neden olacak boyutta hasar 
görmesi için ise yüksek enerjili bir çarpışma gerçekleşmesi gerekeceğinden, bu tür bir kaza 
sonucunda petrol sızıntısı görülme ihtimali, kazanın meydana gelme ihtimalinden daha düşüktür.  

Aşağıdakileri kapsayan denizcilik risk değerlendirmesi ayrıntılı olarak Ek 13.1’de sunulmaktadır: 

• Bir çarpışmanın ardından meydana gelebilecek petrol dökülmesi / sızıntısı ihtimalinin 
(mevcut tarihsel bilgiler esas alınarak) tahmin edilmesi ve kategorilere ayrılması; 

• Meydana gelebilecek herhangi bir petrol dökülmesi / sızıntısının potansiyel sonuçlarının 
önem derecesinin tahmin edilmesi ve bu önem derecelerinin kategorilere ayrılması; 

• İhtimal ve sonuçların önem derecesi risk matrisinin oluşturulması; ve 

• Çeşitli petrol dökülmesi / sızıntısı senaryolarının değerlendirilmesi ve risk derecelendirmesi.  

Potansiyel beklenmeyen çarpışma olaylarının değerlendirilmesinin ardından, detayları Tablo 
13.2’de verilen petrol döküntüsü senaryoları (gemi dizel yakıtı - MDO ile ilgili olanlar dahil3) ile 
potansiyel petrol döküntülerinin ayrıntıları birlikte tanımlanmıştır. Denizcilik risk değerlendirmesi 
ve petrol sızıntı modellemesinde (Ek 13.1) bu tür beklenmeyen çarpışma olaylarının petrol 
sızıntısı açısından önemli bir risk oluşturmadığı ve genel risk derecelerinin kabul edilebilir olarak 
değerlendirildiği belirtilmektedir. 

Yukarıdaki senaryolar doğrultusunda açık denize 2.000 m3 MDO sızması durumu için petrol sızıntı 
modellemesi yapılmıştır. Şekil 13.1’de modellenen petrol sızıntısının konumları görülmektedir. 
Modelleme ayrıntıları ve modellemeden elde edilen sonuçlar detaylı olarak Ek 13.1’de 
verilmektedir. 
  

                                                           
 
3 Mümkün olan durumlarda Proje Alanı’nda konuşlanan gemilerde Gemi Gaz Yağı (MGO) veya genellikle ‘gemi dizeli’ 
olarak adlandırılan ve ISO-8217:2010 Distile Deniz Yakıtı DMA, DMB veya DMZ sınıflamalarına uygun olan (ham petrol ve 
ağır yakıtlar (HFO) gibi kalıcı petrollerden ziyade) MDO kullanılacaktır.  
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Tablo 13.2 Deniz Ortamında Potansiyel Petrol Sızıntısı Senaryoları 

Konum Olay Açıklaması Varsayım 

Karadeniz 
Açık Denizi 

Karaya oturma Mümkün değil 

Boru döşeme 
gemisinin üçüncü 
taraflarla çarpışması 

2.000 m3 MDO sızıntısı (altı saatten uzun süren yakıt kaybı). 
Tahmin Saipem 7000’in yakıt kapasitesinin %25’inin 
kaybedildiğine dayanmaktadır. Gemi boyutu göz önünde 
bulundurulduğunda, hem çarpışma hem batma senaryoları için, 
bu hacim inandırıcı kabul edilmektedir. 

Proje gemisiyle 
çarpışma 

750 m3 MDO sızıntısı (altı saatten uzun süren yakıt kaybı). 
Çarpışma sırasında, tedarik gemisinde veya benzer türdeki bir 
gemide bulunan tam dolu yakıt tankının kaybını ifade etmektedir. 

Yakıt ikmali kazası 10 m3 MDO sızıntısı. Normal sektör güvenlik önlemleri (örn. acil 
ayırma manşonu) göz önünde bulundurulduğunda, yakıt ikmali 
sırasında bir kaza durumunda bunun gerçekci bir sızıntı hacmi 
olduğu düşünülmüştür. 

Batma 2.000 m3 MDO sızıntısı (altı saatten uzun süren yakıt kaybı). 
Yukarıdaki gibi. 

   

13.5.2.2 Petrol Sızıntısı Risk Faktörleri 

Bir petrol sızıntısının sonuçlarının önem derecesi (a) dökülen / sızan petrol türü, (b) dökülen / 
sızan petrol miktarı, ve en önemlisi (c) petrol dökülmesi / sızıntısının petrole karşı duyarlı 
alıcılara yakınlığı olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Aşağıdaki bölümlerde bu konular 
değerlendirilmektedir. 

a) Dökülen / Sızan Petrol Türü 

Gemilerde kullanılan yakıt türleri tipik olarak aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır: 

• Gemi gaz yağı (MGO): Sadece petrol ürünlerinin rafine edilmesiyle elde edilen distilatlardan 
oluşmaktadır. Teknelerin ve küçük gemilerin sahip oldukları küçük dizel motorlarda 
kullanılmakta olup aynı zamanda jeneratörler ve kompresörler gibi yardımcı ekipmanlarda da 
kullanılabilmektedir; 

• Gemi mazotu (MDO): Az miktarda siyah rafineri hammaddesi içerebilen bir ağır gaz yağı 
karışımıdır. Küçük gemilerin orta hızlı dizel motorlarında yakıt olarak kullanılmakta olup 
jeneratörler ve kompresörler gibi yardımcı ekipmanlarda da kullanılabilmektedir; ve 

• Ara Akaryakıtlar (IFO): Ham petrol damıtımı kalıntılarının ve gaz yağının değişen oranlarda 
karışımıdır. Neredeyse tamamı kalıntılardan oluşan IFO-380 veya Ağır Akaryakıt (HFO) içerir. 
HFO, büyük gemilerin çoğunda kullanılan crosshead tipi düşük devirli dizel motorlara güç 
sağlamak için kullanılır; depolandığında ve kullanıldığında ısıtma ve saflaştırma gerektirir. 
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Tankerlerden kaynaklanan petrol sızıntılarının neden olduğu zararların tazminiyle ilgili kuruluş 
olan Uluslararası Petrol Kirliliği Tazmin Fonu tarafından petroller ‘kalıcı’ petroller ve ‘kalıcı 
olmayan’ petroller şeklinde iki gruba ayrılmışlardır: 

• Kalıcı petroller genellikle ham petrol ve HFO’yu kapsar. Açık denize döküldüğünde bu petrol 
grubu giderek ‘hava etkisiyle ayrışarak’ deniz yüzeyinde son derece kalıcı olan ve kıyıya 
sürüklendiğinde sahilleri kirleten yüksek viskozitede, petrol içinde su emülsiyonları üretir; 

• Kalıcı olmayan petroller, çoğunlukla benzin ve mazot gibi distile yakıtlardır. Açık denize 
döküldüğünde bu petrol grubu bir dereceye kadar buharlaşır ve hakim dalga hareketi ile hızlı 
bir şekilde dağılır ve kaybolur. MGO ve MDO, kalıcı olmayan petrol olarak 
sınıflandırılmaktadır; ve 

• Yukarıdakiler göz önünde bulundurularak Proje Alanı’nda görevli olan gemiler, uygun olan 
her yerde MDO kullanacaktır. Bu nedenle Ek 13.1’de detayları açıklanmakta olan petrol 
sızıntı modellemesinde sadece MDO kullanılması durumundaki petrol sızıntısı senaryoları 
değerlendirilmektedir. 

b) Dökülen / Sızan Petrol Miktarı 

Bir kazada dökülen petrol miktarı potansiyel olarak etkilenen alan için önemlidir. 

c) Petrol Dökülmesinin / Sızıntısının Petrole Karşı Duyarlı Alıcılara Yakınlığı 

Açık denizlerde meydana gelen petrol sızıntılarının genellikle rüzgar, dalga ve akıntı etkileriyle 
dağılıp, kaybolması bu kirleticilerin kıyı bölgelerine ulaşma kabiliyetlerini azaltır. Açık deniz 
ortamlarında yüzeye dökülme sadece deniz yüzeyindeki alıcılara ve sızıntının hemen altındaki su 
sütununa doğrudan etki eder. Deniz kuşları ve bazı balıkçılık faaliyetleri olumsuz etkilenebilir. 
Ayrıca kıyı şeritleri boyunca saçılmış katran birkintilerinin mevcudiyeti, geçmişte yaşanmış ham 
petrol ve HFO sızıntılarının veya tankların yıkanması gibi operasyonel faaliyetlerin neden olduğu 
petrol sızıntılarının göstergesidir. 

13.5.3 Çevresel Alıcılar üzerindeki Potansiyel Etkiler 

Petrol sızıntıları / dökülmeleri, sızan petrolün kıyı şeridini etkileyebileceği veya dalga hareketiyle 
doğal olarak sığ sulara yayılacağı kıyıya yakın (derin olmayan) sularda görüldüğünde daha ciddi 
tipik ekolojik etkiler oluşturmaktadır. Farklı organizmalar, sızan / dökülen petrolün toksik ve 
fiziksel etkilerine karşı farklı hassasiyetlere sahiptir. Çamur kaplı araziler ve tuzlu bataklıklar gibi 
özellikle hassas kıyı alanları yakınlarında gerçekleşen nispeten küçük miktardaki petrol sızıntısı, 
bu duyarlı sahalardan daha uzakta görülen büyük bir petrol sızıntısından daha fazla ekolojik 
hasara neden olabilir. Su sütunu boyunca dalga hareketiyle doğal olarak dağılarak sığ sudaki 
bentik habitatlara ulaşan petrol döküntüsü / sızıntısı, balık çiftlikleri gibi habitatları olumsuz 
etkileyebilir.  

Petrol sızıntısı / döküntüsü açısından ekolojik endişe oluşturan başlıca alanlar şunlardır: 

• Petrolün deniz kuşlarının tüylerine bulaşarak izolasyon kaybı ve ardından hipotermiye yol 
açması şeklinde, deniz yüzeyindeki deniz kuşları üzerinde oluşan etkiler; ve 

• Kıyı habitatları ve deniz türleri (sığ sulardaki bentik türler dahil) üzerindeki etkiler. 
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Bu ÇSED Raporu’nda Bölüm 8 Biyolojik Çevre’de Proje Alanı içerisinde var olduğu bilinen 
deniz habitatları ve türleri açıklanmaktadır. Aynı bölümde deniz dibi habitatı, oldukça eşit dağılım 
gösteren, geniş ve çamurlu bir deniz tabanı olarak tanımlanmaktadır. Karadeniz abisal 
düzlüğünün, açık denizdeki derin deniz tabanı hakkında çok az bilgi sahibi olunmasına karşın 
burası mikrofauna ve makrofauna hayatından yoksun bir bölgedir. Proje Alanı’nda plankton ve 
balık türlerinin varlığı bilinmektedir ancak bu türler az sayıda kaydedilmiştir ve sonuç olarak Orta 
Karadeniz’de büyük ölçüde balıkçılık yapılmamaktadır. Ticari olarak önemli bir tür olan hamsinin 
göç güzergahı Proje Alanı’ndan geçmektedir ve Proje Alanı’ndaki balık sayısı mevsimsel göç 
döneminde daha yüksek gözlemlenmektedir. Ayrıca Proje Alanı’ndaki deniz kuşlarının sayısı 
özellikle hamsinin mevsimsel göç dönemlerinde düşük seyretmektedir. Tırtak ve afalina gibi 
deniz memelilerinin de Proje Alanı’nda mevcut olduğu bilinmektedir. Balıkçılık üzerinde oluşan 
etkilerle bağlantılı olarak balıkların ölüm oranı hakkında daha fazla bilgi Bölüm 13.5.5.2’de 
verilmektedir. 

13.5.4 Petrol Sızıntısı / Dökülmesi Açısından Tasarım Kontrolleri  

Yukarıda açıklanmış olduğu gibi, duyarlı deniz türlerinin varlığı göz önünde bulundurulduğunda, 
yeterince büyük bir petrol sızıntısının önemli olumsuz sonuçları olabilir. Bu sebeple, bir petrol 
dökülmesinin / sızıntısının oluşma ihtimalini ve potansiyel olarak etkilenebilecek deniz türleri ve 
yaşam alanları üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla Petrol 
Dökülmesi / Sızıntısı Önleme ve Müdahale Planlarının geliştirilmesi, Proje’nin ana hedeflerinden 
biridir. Uygulanacak olan etki azaltma önemleri arasında, aşağıdakiler yer almaktadır:  

• Uygun olan her yerde, Proje Alanı’nda görevli gemiler MGO veya MDO kullanacaktır. 
Dolayısıyla, kazara gerçekleşen herhangi bir yakıt dökülmesi / sızıntısı, daha ağır yakıtları 
içeren bir dökülmeye / sızıntıya kıyasla çok daha az olumsuz sonuca yol açacaktır;  

• South Stream Transport adına çalışan yüklenicilerin ve gemi işletmecilerinin bir Petrol 
Dökülmesi / Sızıntısı Önleme ve Müdahale Planı geliştirmeleri ve uygulamaları gerekecektir. 
South Stream Transport, Yüklenici Petrol Dökülmesi / Sızıntısı Önleme ve Müdahale 
Planlarının, Karadeniz için Beklenmeyen Durumlar Planı’na (Ref. 13.2) uygun şekilde 
geliştirilmesini sağlayacaktır; Petrol Dökülmesi / Sızıntısı Önleme ve Müdahale Planları özel 
olarak Tablo 13.2’de belirtilmekte olan muhtemel petrol döküntüsü / sızıntısı olaylarının 
önlenmesini hedefleyecektir; 

• Yüklenici potansiyel dökülmeleri en aza indirmek amacıyla yakıtların / petrollerin kullanımını 
içeren prosedürleri tanımlayan Standart İşletme Prosedürleri’ni (SOPs) geliştirecek ve 
uygulayacaktır; 

• South Stream Transport adına çalışan yükleniciler ve gemi işletmecileri, petrol döküntüsünün 
önlenmesi ve müdahaleyle ilgili olarak MARPOL hükümlerine uygun bir şekilde 
çalışacaklardır ve her bir gemi için geçerli olacak şekilde Gemide Petrol Kirliliğini Önleme Acil 
Planları (SOPEP) ve SMPEP hazırlayacaklardır (Ref. 13.3 ve Ref. 13.4). SOPEP’ler, dışarıdan 
bir müdahale gerektirmeyen bir dökülmeye / sızıntıya cevap verebilmek için her bir gemide 
bulunması gereken kontrol ve müdahale önlemlerini belirleyecektir; ve 

• Tüm gemi mürettebatı, boru hatlarının inşası sırasında yapılması gereken görevleri yürütmek 
için uygun eğitime, özelliklere ve sertifikalara sahip olacaktır.  
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Yukarıda belirtilen etki azaltma önlemleri, bir petrol dökülmesinin / sızıntısının meydana gelme 
ihtimalini asgariye indirecek ve dolayısıyla da, bir dökülme / sızıntı halinde, denizdeki yaşam 
alanları üzerindeki muhtemel olumsuz etkiler azaltılmış olacaktır.  

13.5.5 Sosyoekonomik Alıcılar üzerindeki Potansiyel Etkiler 

13.5.5.1 Sahil Kullanıcıları ve Turizm 

Bölüm 13.5.4’te vurgulanan etki azaltma önlemleri, bir petrol dökülmesi / sızıntısı görülme riskini 
en aza indirmektedir. Ayrıca Ek 13.1’de açıklanan petrol sızıntı modellemesinin sonuçlarına göre 
İnşaat Aşaması sırasında gerçekleşebilecek en olası petrol sızıntısı senaryolarının Türkiye sahil 
şeridi boyunca herhangi bir sahil kullanıcısı veya turizm üzerinde önemli bir etki oluşturmayacağı 
öngörülmektedir, çünkü petrol geniş bir kıyı şeridi alanı boyunca muhtemelen hava olayları 
etkisiyle son derece ayrışmış ve dağılmış bir şekilde bulunacak ve su sütununda görünür 
olmayacaktır. 

13.5.5.2 Balıkçılık 

Petrol sızıntılarının balıkçılık kaynaklarını aşağıda anlatılan şekillerde etkileme potansiyeli 
bulunmaktadır. 

Balık Ölümü 

Yavru balıkların su sütununda nispeten düşük konsantrasyonlarda bulunan petrole duyarlı 
olmasına karşın, yetişkin serbest yüzen balıklar ve ticari açıdan önemli türlerin yabani stokları, su 
sütunundaki petrolden uzaklaşma eğilimi gösterecektir ve bu nedenle bir sızıntının / döküntünün 
yabani stoklarda ciddi seviyede ölüme neden olması beklenmemektedir. Yavru balıklar ve balık 
yumurtaları, petrol kirleticilerine karşı genellikle yetişkinlere göre önemli ölçüde daha duyarlıdır 
ve bu nedenle petrol sızıntıları / dökülmeleri lokal ölümlere neden olabilir. Bir sızıntının / 
dökülmenin ardından, etkilenmemiş balıkların üreme başarısıyla birlikte etkilenmemiş 
bölgelerden yumurta, yavru ve yetişkin balıkların akını stok sayılarının iyileşmesini sağlayacaktır. 
Çoğu deniz canlısı türünün gelgit akıntılarıyla büyük ölçüde dağılan çok sayıda yumurta ve larva 
ürettiği göz önünde bulundurulduğunda, kısa süreli olumsuz koşullar sonucunda oluşan ölüm 
olaylarından sonra türler kendilerini toparlayabilir. Bu nedenle sızıntıların / dökülmelerin ardından 
yetişkin stoklarının tükenmesi çok nadir kaydedilmiştir. Çünkü deniz organizmaları genellikle 
etkilenen alan dışından stoğa katılma ve çok sayıda yumurta üretimi yoluyla yüksek ölüm 
düzeyine adapte olabilmektedir. 

Bir petrol sızıntısının etkileri kullanılan petrol türüne ve petroldeki bileşenlere maruz kalma 
süresine bağlı olacaktır. MGO ve MDO gibi kalıcı olmayan türdeki petrol açık denize 
döküldüğünde bir dereceye kadar buharlaşır ve dalga hareketiyle hızlı bir şekilde dağıtılarak, 
kaybolur.  

Balıkçılığın Ekonomik Potansiyeli (Kıyı Suları’ndaki Balıkçılık Dahil) 

Orta Karadeniz’de önemli bir balıkçılık faaliyeti gerçekleşmemektedir. Karadeniz’deki Türk 
balıkçılık filosu çoğunlukla sınırlı menzilli küçük teknelerden oluşmakta, faaliyetlerini Türkiye 
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kıyılarına nispeten yakın ve Proje Alanı’na en az 100 km mesafe uzaktaki sularda 
yoğunlaştırmaktadır.  

Yaklaşık 150 metre derinliğin altında deniz suyunun oksijensiz hale gelmesinden dolayı 
Karadeniz’deki balık türü sayısı su derinliği ile birlikte keskin bir düşüş göstermektedir. 
Planktonların sayısının ve üretkenliğinin az olması, Karadeniz’in daha derin açık sularındaki 
organizma dağılımını daha da sınırlamaktadır. Proje Alanı’ndaki balık türleri çoğunlukla pelajiktir 
ve bunlardan en önemlileri (balıkçılık kaynağı açısından) Avrupa hamsisi, çaça, istavrit ve 
palamuttur. Türk balıkçılığı açısından Avrupa hamsisi, Karadeniz’in Türkiye sularında yakalanan 
balık miktarının %60’ından fazlasını oluşturduğu için özellikle önemlidir. 

Sızan petrol kıyıya ulaştığında muhtemelen oldukça ayrışmış ve kıyı şeridinin büyük bir bölümü 
boyunca dağılmış olacağından ve su kolonu içerisinde görülmeyeceğinden, Ek 13.1’de 
açıklanmakta olan petrol sızıntısı modellemesinin sonuçları, İşletme ve İşletim Öncesi Aşamaları 
sırasında meydana gelme ihtimali bulunan petrol sızıntısı senaryolarının Türkiye kıyı suları 
üzerinde önemli bir etki oluşturmayacağını göstermektedir. Ek 13.1’de ayrıca Proje Alanı’ndaki 
petrol sızıntılarının kıyı balıkçılığı yapılan alanlarda dolayısıyla Türkiye ticari balıkçılığı veya olta 
balıkçılığı üzerinde önemli bir etki oluşturmayacağı öngörülmektedir. 

Balıkçılık Malzemelerinin Hasar Görmesi 

Balıkçılık faaliyetleri Türkiye kıyı sularında yoğunlaşmış olduğundan, MGO veya MDO sızıntılarının 
hızlı bir şekilde dağılması beklendiğinden ve bir petrol sızıntısının ardından balıkçı gemilerinin 
etkilenen bölgelerden kaçınması mümkün olduğundan, balıkçılık malzemelerinin hasar görmesi 
ve kirlenmesi riskinin düşük olduğu düşünülmektedir.  

Balıkçılık - Etki Azaltma 

Ek 13.1’de sunulmakta olan deniz risk değerlendirmesi ve petrol sızıntısı modellemesinde, 
Projenin inşaat faaliyetlerinin önemli bir petrol sızıntısı riski oluşturmadığı, sızıntı olması halinde 
söz konusu yakıtların önemli ölçüde buharlaşacağı ve kalan kısmın sızıntının ardından birkaç gün 
içinde su sütununda dalga hareketiyle doğal yolla dağılacağı ortaya konmuştur. Bu durum, balık 
yatakları ve Karadeniz’deki Türk balıkçılık endüstrisi üzerindeki olumsuz etki potansiyelini 
azaltmaktadır. Balık yatakları ve Türkiye’nin Karadeniz’deki balıkçılık endüstrisi üzerindeki 
olumsuz etki potansiyelini daha da kısıtlayacak olan petrol sızıntısı tasarım kontrolü önlemleri 
Bölüm 13.6.4’te sunulmaktadır.  

Balık yatakları ve Karadeniz’deki Türk balıkçılık endüstrisi üzerinde beklenmeyen olaylardan 
kaynaklanan herhangi bir etki oluşmayacağı öngörülmesine rağmen, etki oluşturan beklenmedik 
bir olayda balıkçılar ve balıkçılık kuruluşları Şikayet Prosedürü ve Tazmin Çerçevesi aracılığı ile 
ilgili mercilere erişebileceklerdir. Bu önemlere ilişkin olarak daha fazla bilgi Bölüm 9 Sosyo 
Ekonomi kapsamında verilmektedir. 

13.5.6 İstilacı Türlerin Risk Değerlendirmesi 

Gemi faaliyetleri sonucunda balast suyunda veya balast tanklarındaki biyofilmin üzerinde 
bulunan veya gemilerin gövdesine tutunan yerel olmayan istilacı türlerin kaza sonucu deniz 
ortamına girme potansiyeli de mevcuttur. Geçmişte bazı yabancı türlerin deniz ortamına 
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girmesinin (Rapana venosa gibi bentik yırtıcıların deniz ortamına girmesiyle doğrudan veya 
planktonik taraklıgillerden Mnemiopsis leidyi istilası örneğindeki gibi sistem genelinde 
bozulmalarla kendisini gösteren) son derece ciddi ekolojik sonuçları olmuştur. Diğer örneklerden, 
çift kabuklu Anadara inaequivalvis’in deniz ortamına girmesinin etkileri daha hafif olurken Beroe 
ovata örneğinde, aslında M.leidyi’nin neden olduğu ekolojik bozulmanın bir kısmının telafisi 
sağlanmıştır. Daha fazla bilgi Bölüm 8 Biyolojik Çevre’de verilmektedir. 

13.5.6.1 Çevresel Alıcılar üzerindeki Potansiyel Etkiler 

Düşük gerçekleşme ihtimaline karşın, istenmeyen şekilde yabancı istilacı türlerin deniz ortamına 
girmesi halinde Karadeniz’in tüm ekolojisi üzerinde popülasyon veya topluluk genelinde etkiler 
oluşması olasılığı bulunmaktadır. Deniz ortamına giren istilacı planktonik türler yerli plankton 
türleriyle mücadele ederek denizdeki besin ağında değişikliklere neden olabilir. Bu nedenle 
istilacı türlerin deniz ortamına girmesi, çoğu memeli hayvanın veya deniz kuşlarının ana besini 
olan pelajik balık popülasyonunda azalmaya neden olabilir. Rapana venosa gibi bentik avcıların 
deniz ortamına girmesi bentik tür çeşitliliğinde değişime neden olabilir ve bu da, bu türlerden 
beslenen daha büyük türlerin (balıkların, kuşların veya memelilerin) etkilenmesine neden olabilir.  

13.5.6.2 Sosyoekonomik Alıcılar üzerindeki Potansiyel Etkiler 

İstilacı türlerin deniz ortamına girmesinin daha büyük türler üzerinde zincirleme etkileri 
olabileceği için, besin zincirinde daha yukarıda yer alan ticari açıdan önemli balık popülasyonları 
besin kaynaklarının azalmasından dolayı etkilenebilir. Balık stoklarındaki çöküş veya azalma, 
avlanabilecek balık miktarında da azalmaya neden olur.  

13.5.6.3 Etki Azaltma Önlemleri - İstilacı Türler 

Yukarıdaki hususlar göz önünde bulundurulduğunda, nadir rastlanan bir durum olmasına karşın 
istilacı türlerin deniz ortamına girmesinin, potansiyel olarak olumsuz çevresel ve sosyoekonomik 
sonuçları olabilir. Bu nedenle istilacı türlerin deniz ortamına girmesi ihtimalini en aza indirmek ve 
potansiyel olarak etkilenen deniz habitatları ve ilişkili türler üzerindeki olumsuz etkileri en aza 
indirecek önlemler geliştirmek Proje’nin önemli hedeflerinden biridir. Uygulanacak etki azaltma 
önlemleri aşağıdakileri kapsar: 

• İlgili ve uygulanabilir oldukları yerlerde bu önlemler IPIECA (Uluslararası Petrol Endüstrisi 
Çevresel Koruma Birliği) Yabancı İstilacı Türler ve Petrol ve Gaz Endüstrisi Dökümanı, 
Önleme ve Yönetim Kılavuzu (Ref. 13.5) ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Balast Suyu 
Yönetimi Sözleşmesi ve Kılavuzu (Ref. 13.6) temellerine dayandırılacaktır. Bu önlemler canlı 
organizmaları, sporları, larvaları ve yavrularını taşıma potansiyeline sahip olan Proje 
ekipmanları ile deniz üzerindeki tesislere uygulanacak ve balast suyu yönetimini, çürüme 
önleyici kaplamaların kullanımını, kullanımdan önce ekipmanların temizliğini ve soğutma 
suyunun değişimini içerecektir. Yüklenici SEÇG Planı, aşağıdakileri de kapsayan gerekliliklerin 
yerine getirilmesi için yapılması gerekenleri detaylı bir şekilde açıklayacaktır:  

o Karadeniz’e giren gemilerde bir Balast Suyu ve Sediman Yönetim Planı bulunacak ve 
uygulanacaktır;  
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o Karadeniz’e giren gemilerde, balast suyu yönetimi amacıyla, balast suyunun ne zaman 
alındığının, sirküle edildiğinin veya arıtıldığının ve denize ya da atık kabul tesislerine ne 
zaman boşaltıldığının kaydedilebilmesi için bir Balast Suyu Kayıt Defteri bulunacaktır;  

o Karadeniz’e giren ve balast suyu değişimi yapması gereken gemiler, balast suyu 
değişimini en yakın karadan mümkün olduğunca uzakta yapacak ve her durumda balast 
suyunu en yakın karadan en az 50 deniz mili (NM) uzaklıkta ve en az 200 metre 
derinlikteki suda yapacaktır; 

o Karadeniz’e giren gemiler balast suyu yönetimini, geminin inşa yılına ve balast suyu 
kapasitesine göre gerçekleştirecektir; 

o Mümkün olduğunda, karina ve tanklar kullanılmadan ve Karadeniz’e girmeden önce 
temizlenmelidir; ve 

o Mümkün olduğunda, organizmaların istenmeyen şekilde taşınmasını en aza indirmek 
amacıyla kirlenme önleyici kaplama (TBT içermeyen) veya sızdırmazlık kaplaması 
uygulanmalıdır.  

13.6 İşletme Aşaması  

13.6.1 Olayların Tanımlanması  

Proje’nin İşletme Aşaması sırasında, boru hatlarında beklenmeyen bir doğalgaz sızıntısı oluşması 
ve bakım gemileri aracılığıyla yabancı istilacı türlerin deniz ortamına girmesi sonucunda denizde 
beklenmeyen olaylar meydana gelebilir.  

Aşağıdaki Tablo 13.3’te, bu bölümde tartışılmakta olan beklenmeyen olaylara neden olabilecek 
faaliyetler listelenmekte, olaylar ve etkilenebilecek alıcılar açıklanmaktadır. 

Tablo 13.3 Beklenmeyen Bir Olaya Neden Olabilecek Deniz Faaliyetleri (İşletme 
Aşaması) 

Faaliyet  Olay  
Alıcılar 

Çevresel  Sosyoekonomik 

Boru hatlarının 
işletimi 

Gaz açığa çıkmasına ve yangın / 
patlamalara neden olabilecek boru 
hattı arızası / hasarı 

  

Gemilerle istilacı türlerin deniz 
ortamına girmesi 

  

    

13.6.2 Deniz Risk Değerlendirmesi 

Risk değerlendirmesi sürecine yardımcı olmak amacıyla, Proje için bir Gemi Risk Raporu 
hazırlanmıştır (Ref. 13.7). Raporda, Karadeniz’deki gemi faaliyetlerinin denizdeki boru hatları 
açısından oluşturduğu riskler değerlendirilmektedir. Boru hatlarının bütünlüğü açısından 
potansiyel risk oluşturduğu belirlenen gemi seyirleri ile ilgili tehlikeler aşağıda verilmektedir:  
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• Boru hattı üzerine gemi batması ve boru hattına zarar vermesi: Tüm boru hattı güzergahı 
boyunca batan bir geminin boru hatlarına zarar verme riski ortaya çıkabilir ancak bu risk 
sadece geminin boru hattına zarar verilebilecek kadar büyük olması halinde söz konusu 
olacaktır. Proje’nin bulunduğu su derinliği göz önünde bulundurulduğunda bu durumun 
gerçekleşme olasılığı düşüktür; ve 

• Boru hattı üzerine gemiden düşen (konteyner gibi) nesneler: Tüm boru hattı güzergahı 
boyunca gemilerden boru hattı üzerine nesnelerin düşmesi riski oluşabilir. Bir konteyner 
boru hattının üzerine düştüğünde, boru hattında bir çökme olması söz konusu olabilir. 
Proje’nin bulunduğu su derinliği göz önünde bulundurulduğunda bu olayın gerçekleşme 
olasılığı düşüktür. 

Yukarıda belirtilen tehlikelerin boru hattında hasara / arızaya neden olması, boru hattından gaz 
açığa çıkması (ve ardından potansiyel bir yangın oluşması) ve çevresel, sosyo-ekonomik alıcıları 
ve insan sağlığı alıcılarını etkilemesi olasılığı söz konusu olabilir. Ancak boru hattı delinmesi ve 
ilişkili doğalgaz kaçağı potansiyelini en aza indirmeyi hedefleyen boru hattı mühendislik tasarım 
standartlarının ve kalite kontrolünün inşaat sırasında uygulanacak olmasından ve 2.000 metre su 
derinliğindeki yüksek dış boru hattı basıncından dolayı, açık deniz boru hattında bu tür bir olay 
meydana gelmesi potansiyeli çok düşüktür.  

Bir doğalgaz kaçağının ardından çıkabilecek yangının insan sağlığı alıcılarını etkilemesi için, boru 
hattında bir arıza ve gaz kaçağı olması, deniz yüzeyinde ateşleme gerçekleşmesi ve oradan bir 
gemi geçmesi gerekir. Bu tür bir olayın gerçekleşebileceği en olası durum konteyner veya 
geminin kendisi gibi bir nesnenin, yukarıda belirtilen şekilde boru hattı üzerine batarak, 
darbeden dolayı arızaya neden olmasıdır. Çevresel, sosyo-ekonomik alıcılar ve insan sağlığı 
alıcılarıyla ilişkili ortaya çıkabilecek potansiyel etkiler aşağıda ele alınmaktadır. 

Önemli çevresel ve sosyoekonomik etkilere neden olması öngörülmeyen bazı beklenmeyen 
olaylar bu bölümde gerçekleştirilen değerlendirmenin kapsamı dışında tutulmuştur. 
Değerlendirme kapsamı dışında tutulan beklenmeyen olaylar aşağıda belirtilmektedir:  

• Beklenmeyen olaylarla ilişkili olarak boru hattı onarımı / kurtarılması: Beklenmeyen olayların 
ardından boru hattının kurtarılması / onarılması gerekebilir. Bu faaliyetlerin, boru hattı inşa 
faaliyetlerine benzer olacağı düşünülmektedir. Bu gibi durumlarda, kurtarma / onarma 
çalışmaları GIIP uyarınca yürütülecektir ve bu da önemli çevresel etkilerin oluşma ihtimalini 
sınırlandıracaktır; ve 

• Gemi kazaları ve bunun sonucunda petrol sızıntısı: İşletme Aşaması sırasında kullanılacak 
inceleme gemisi sayısının az olacağı göz önünde bulundurulduğunda, gemi kazası ve petrol 
sızıntısı riskinin uzak olduğu düşünülmektedir ve bu olay değerlendirme kapsamı dışında 
tutulabilir. South Stream Transport adına çalıştırılan gemiler GIIP uyarınca işletilecektir ve bu 
da, önemli çevresel etkilerin oluşma ihtimalini sınırlandıracaktır ancak yine de petrol sızıntısı 
olasılığını sınırlamak için Petrol Sızıntısı Önleme ve Müdahale Planları’na ihtiyaç duyulacaktır.  

13.6.3 Çevresel Alıcılar Üzerindeki Potansiyel Etkiler – Doğalgaz 
Kaçakları 

Açık denizde bir kaçak olması halinde, Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı boyunca 
gazın boru hatlarından sızmayacağı bazı konumlar bulunmaktadır. Bu durum, boru hattı 
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çevresindeki dış basınç (yani deniz suyu basıncı) boru hattındaki gaz basıncından yüksek 
olduğunda görülür. Normal işletme şartları süresince bu durum, Türkiye sularındaki boru hattı 
uzunluğunun yaklaşık üçte birinde (Batı ucu) gerçekleşecektir. 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.  

Atmosfere doğalgazın karışması Türkiye’deki sera gazı emisyonları bağlamında önemli 
olmayacaktır ancak 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 ve dip canlıları gibi) da etkileyerek, 
maruz kalma seviyesine ve çevre koşullarına (örn. su sıcaklığı, çözünmüş oksijen) bağlı olarak 
potansiyel akut veya kronik etkilere neden olabilir (Ref. 13.8). Doğalgaz, deniz organizmalarına 
(özellikle solungaçlardan) hızlı bir şekilde nüfuz edebilir ve ana fonksiyonel sistemlerini 
(solunum, sinir sistemi, kan oluşumu, enzim aktivitesi vs.) bozabilir. Başlangıçta balıklar gibi 
organizmalar, şaşırma tepkisi, artan aktivite ve suda dağılma gibi davranışsal belirtiler 
sergileyebilir. Ardından daha fazla maruz kalma zehirlenme belirtilerine neden olabilir. Çoğu 
zehirli madde için geçerli olduğu gibi etkilere karşı en zayıf canlılar erken yaşam aşamalarındaki 
canlılardır. 

13.6.4 Sosyoekonomik Alıcılar Üzerindeki Potansiyel Etkiler – 
Doğalgaz Kaçakları ve Yangın 

Bölüm 13.6.3’te belirtildiği üzere, beklenmeyen olaylardan dolayı deniz boru hattının delinmesi 
durumunda, boru hattı güzergahındaki belirli konumlarda su sütunundan doğalgaz yükselecek 
ve havaya karışacaktır.  

İnsanların düşük konsantrasyondaki doğalgaza kısa süreli maruz kalması baş ağrısı, baş 
dönmesi, uyku sersemliği, bulantı ve kusmaya neden olabilir. Yüksek buhar konsantrasyonu, 
oksijensizlikten dolayı bilinç kaybına neden olabilir.  

Doğalgaz son derece yanıcıdır ve havada yaklaşık (hacmen) %5 gaz konsantrasyonunda yanıcı 
bir karışım oluşturur. Bir gaz kaçağı durumunda insan sağlığı açısından risk, gaza maruz 
kalmaktan çok yangın ve patlamayla ilişkilidir. Gaz bulutunun, gaz bulutu içindeki gemide 
bulunan bir ateşleme kaynağıyla ateşlenmesi, ani yangına ve hasara, gemi mürettebatının 
ölümüne ve geminin hasar görmesine neden olabilir.  

Doğalgaz kaçaklarının geçici (böyle bir durumda boru hattı mümkün olan en kısa zamanda 
kapatılacaktır) ve lokal olacağı göz önünde bulundurulduğunda, yakındaki balık türlerinin 
doğalgaza sadece kısa süreli maruz kalacağı değerlendirilmektedir ve önemli bir ölüm olayı 
gerçekleşmesi beklenmemektedir. Bu nedenle, doğalgaz kaçaklarının balık popülasyonu ve buna 
bağlı olarak balıkçılık üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağı tahmin edilmektedir.  

13.6.5 Etkileri Azaltıcı Önlemler  

Bölüm 5 Proje Tanımı’nda boru hattı tasarımı ve işletim felsefesinin boru hattından kontrolsüz 
gaz kaçağı potansiyelini nasıl minimize ettiği açıklanmaktadır. Gaz basıncı, sıcaklık, debi ve diğer 
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mevcut parametreler karadaki tesislerde ve Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme (SCADA) sistemi 
ile uzaktan takip edilecektir. Belirlenen parametrelerden herhangi bir sapma, acil durum 
kapatma işlemini tetikleyecek, iki kıyı yaklaşım tesisindeki Acil Durum Kapatma Vanaları ve 
kaçaktan şüphe edilen boru hattı bölümünü izole etmeye yönelik diğer faaliyetler 
etkinleştirilerek, kaçağın boyutu ve süresi kısaltılacaktır.  

Jeolojik tehlikelerin boru hattının bütünlüğü üzerindeki potansiyel etkilerini azaltmak amacıyla bir 
dizi tasarım kontrolü belirlenmiştir. Geliştirme Aşaması’nda, deniz incelemesi bulgularına ve ilişkili 
mühendislik değerlendirmelerine dayalı olarak güzergah hizalama çalışmalarını kolaylaştırmak 
amacıyla jeolojik tehlike haritası çıkarılmıştır (Ref. 13.9 ve 13.10). Ayrıca deprem gibi olayların 
tetiklediği kütle hareketleri de göz önünde bulundurulmuştur (Ref. 13.7). Boru hatları, jeolojik 
tehlike risk analizi standartlarını göz önünde bulunduran DNV-OS-F101’e uygun olarak 
tasarlanacaktır.  

Böylece boru hattı tasarımı, boru hattının hasar görmesinin ardından beklenmeyen doğalgaz 
kaçaklarını en aza indirmeyi amaçlarken, Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planları da bu tür 
olayların potansiyel çevresel sonuçlarını en aza indirecektir. Her bir Yüklenici tarafından 
hazırlanacak Acil Durum Müdahale Planı’nda bir doğalgaz boru hattından kaçak olması 
durumunda uygulanacak eylemler (South Stream Transport'un kapsamlı Acil Durum Hazırlık ve 
Müdahale Planına atıfta bulunarak) tanımlanacaktır. Ayrıca her bir yüklenici tarafından 
hazırlanacak ve uygulanacak olan Acil Durum Müdahale Planı’nda çalışanları korumak üzere 
gerçekleştirilecek eylemler tanımlanacaktır. Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı’nın ayrıntıları 
Bölüm 13.4'te verilmektedir. 

13.6.6 İstilacı Türlerin Risk Değerlendirmesi 

İşletme Aşaması sırasında deniz aracı faaliyetleri bakım gemilerinin periyodik kullanımıyla 
sınırlanacaktır (bkz. Bölüm 5 Proje Tanımı). Rutin takip sırasında veya onarım gerekmesi 
halinde, Karadeniz dışından gemilerin kullanılması potansiyeli bulunmaktadır. Bu nedenle, İnşaat 
ve İşletim Öncesi Aşamaları’nda belirtilen şekilde yabancı istilacı türlerin istenmeyen şekilde 
deniz ortamına girmesi potansiyeli bulunmaktadır.  

13.6.6.1 Çevresel Alıcılar Üzerindeki Potansiyel Etkiler 

İstilacı türlerin deniz ortamına girmesinin potansiyel çevresel sonuçları Bölüm 13.5.6.1’de 
değerlendirilmiştir. İşletme Aşaması sırasında gereken sınırlı deniz aracı kullanımı göz önünde 
bulundurulduğunda, bu tür olayların İnşaat ve İşletim Öncesi Aşama’da gerçekleşme riskinin 
daha düşük olduğu değerlendirilmektedir.  

13.6.6.2 Sosyoekonomik Alıcılar Üzerindeki Potansiyel Etkiler 

Bölüm 13.5.6.2’de belirtildiği üzere, istilacı türlerin deniz ortamına girmesinin Karadeniz’de ticari 
balıkçılık açısından zincirleme etkileri olabilir. İşletme sırasındaki sınırlı gemi kullanımı gereksinimi 
göz önünde bulundurulduğunda, İşletme Aşaması’nda bu tür bir olayın gerçekleşme ihtimali 
İnşaat ve İşletim Öncesi Aşamaları’ndan daha düşük olarak değerlendirilmektedir. 
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13.6.6.3 Etki Azaltma Önlemleri - İstilacı Türler 

İnşaat ve İşletim Öncesi Aşamalarına kıyasla İşletme Aşaması sırasında istilacı türlerin deniz 
ortamına girmesi ihtimalinin çok daha düşük olmasına karşın, Proje’de deniz habitatları ve ilişkili 
türler ve balık yatakları üzerindeki olumsuz etkilerin risklerini en aza indiren önlemler 
geliştirilecektir. Bölüm 13.5.6.3’te belirtilen etki azaltma önlemleri İşletme Aşaması sırasında da 
uygulanacaktır.  

13.7 Hizmetten Çıkarma  

Hizmetten çıkarma programı, Proje’nin İşletme Aşaması sırasında geliştirilecektir (Güney Akım 
Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattının tahmini hizmet ömrü 50 yıldır). Güney Akım Açık Deniz 
Doğalgaz Boru Hattı gibi gaz taşıma sistemlerinin hizmetten çıkarılması için teknolojik seçenekler 
ve tercih edilen yöntemler 50 yıl içinde farklılıklar gösterebilir.  

Sonuç olarak Hizmetten Çıkarma Aşaması’yla ilişkili ortaya çıkabilecek beklenmeyen olaylar bu 
aşamada bilinmemektedir ancak bazı potansiyel beklenmeyen olayların İnşaat ve İşletim Öncesi 
Aşamaları’nda ortaya çıkanlara benzer türden olabileceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle 
Bölüm 13.5.5.2 ve 13.5.6.3 ile bu ÇSED raporunun diğer bölümlerinde belirtilen etki azaltma 
önlemleri muhtemelen Hizmetten Çıkarma Aşaması’nda da geçerli olacaktır.  

Tüm durumlarda hizmetten çıkarma faaliyetleri, GIIP ve o dönemde yürürlükte olacak ilgili 
uluslararası ve ulusal mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak ve ilgili düzenleyici kurumlarla 
iletişim halinde gerçekleştirilecektir. Hizmetten Çıkarma Aşaması planlama programının bir 
parçası olarak beklenmeyen olayların gerçekleşme olasılığı da değerlendirilecek, çevresel ve 
sosyal alıcılara yönelik riskleri ve sonuçları azaltmak amacıyla uygun etki azaltma ve yönetim 
önlemleri alınacaktır.  
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