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Ek A: 

ÇED Paydaş Katılımı için Türkiye 
Cumhuriyeti Düzenleyici Çerçevesi 



 



 

 

ÇED Sürecine Genel Bakış 

Türkiye'de, ÇED faaliyetleri ve ilişkili paydaş katılımı faaliyetleri yürütmeye yönelik gereklilikler 

şurada belirtilmiştir: 

 2006 tarihli kanunla (No.5491) tadil edildiği şekliyle Çevre Kanunu Madde 10 (1983, No.2872); 

ve 

 25 Ekim 2014 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (ÇED Yönetmeliği). 

Bu mevzuat kapsamında, teklif edilen projeler Ek 1 ya da Ek 2 projesi olarak sınıflandırıldıkları bir 

tarama sürecine tabii tutulur.  Ek 1, ulusal seviyede önem taşıyan ya da potansiyel çevresel 

etkilerin kayda değer olduğu değerlendirilen büyük ölçekli geliştirmeleri kapsar.  Ek 1 projeleri 

Bakanlık seviyesinde değerlendirilir.  Ek 2 ise ÇED faaliyeti yürütülmesini gerektiren ya da 

gerektirmeyen olarak addedilebilecek daha küçük ölçekli projeleri kapsar. Bu projeler genelde İl 

İdaresi seviyesinde değerlendirilir.  

Projenin Ek 1'e uygulanabilir olduğu değerlendirilmektedir. Ek 1 kapsamında Projeye yönelik 

değerlendirme süreci aşağıdaki adımlar ile gerçekleştirilebilir: 

 ÇED Başvuru Dosyasının (ÇEDBD) uygun formatta Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (ÇŞB) 

gönderilmesi. Bu başvuru dosyası olası proje etkileri ve ana etki azaltma önlemleri hakkında 

ayrıntılı proje bilgisi içerecektir; 

 ÇŞB tarafından ÇEDBD'nin kabulü ve dosyanın uygun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl 

Müdürlüklerine dağıtılması (ÇŞBİM'leri) (yani projenin geliştirileceği illerde bulunan ÇŞB'nin il 

müdürlükleri); 

 ÇŞBİM/ÇŞB tarafından yürürlüğe alınan Projeyle ilgili olarak ÇED Sürecinin başlatıldığına ilişkin 

Kamunun Bilgilendirilmesi. ÇŞBİM/ÇŞB'ye yorumların gönderilebilmesi ve gözden 

geçirilebilmesi için ÇEDBD, ÇED süreci boyunca çevrim içi ortamdan erişilebilir olacaktır; 

 ÇŞB, ilgili bakanlıklar ve kurumlardan gelen uzmanlardan oluşan bir komisyon olan bir Gözden 

Geçirme ve Değerlendirme Komisyonu (GDK) oluşturur. ÇŞB ve ÇŞBİM'leriyle birlikte bu 

komisyon ÇED sürecine ilişkin yetkili değerlendirme kurumunu teşkil eder; 

 Proje Sahibi ve ÇŞBİM/ÇŞB arasında Halkın Katılımı (HK) toplantıları düzenlenir ve toplantıdan 

en az 10 gün önce etkilenen her İdari bölgenin yerel/bölgesel gazetesinde ve en az bir ulusal 

gazetede proje sahibi tarafından duyurulur (daha ayrıntılı bilgi aşağıda Bölüm 2'de verilmiştir);  

 HK toplantısı (toplantıları) düzenlenmeden bir hafta önce ÇŞB tarafından Kapsam ve Özel 

Format Belirleme (KÖFB) toplantısı yürütülür. KÖFB toplantısı GDK üyelerinin yazılı olarak 

fikirlerini belirtmelerini isteyecek ÇŞB tarafından yönetilecektir. GDK üyeleri karar vermeden 

önce proje sahibinden projeyle ilgili ek ayrıntılar isteyebilirler. ÇED Özel Formatı GDK üyelerinin 

talepleri uyarınca belirlenir ve ÇŞB tarafından, ÇED Raporunun takip etmesi gerektiği bir 

içindekiler formatında Proje Sahibine iletilir; 

 Proje sahibi Özel Formatı teslim aldıktan sonra bir yıl içerinde ÇED Raporunu ÇŞB'ye ibraz 

etmekle yükümlüdür. Gönderilen taslak ÇED Raporunun kabul edilmesinin ardından, 10 iş 

günü içerisinde kamudan yorumların ve tavsiyelerin alınmasını sağlamak üzere ÇED Raporu, 



 

 

ÇŞB tarafından ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine ifşa edilir. ÇED Raporunu 

gözden geçirmek isteyen paydaşlar, duyurulacak zaman aralığı içerisinde ÇŞB ofislerinde ya 

da yerel ÇŞBİM'de fikirlerini beyan etmek üzere ÇED Raporunu gözden geçirebilirler. ÇŞBİM 

kamu görüşlerini GDK'na iletir. Karar verme sürecinde Bakanlık bu yorumları dikkate alır. Taslak 

ÇED Raporunun gönderilmesinin ardından ek Halkın Katılımı toplantıları düzenlenmesine ilişkin 

herhangi bir hukuki gereklilik bulunmamaktadır. Buna ek olarak ÇŞB, GDK üyelerinden ÇED 

Raporu hakkındaki resmi fikirlerini bildirmelerini ister.  

 Ardından taslak ÇED Raporu üzerinde geri bildirim sağlamalarına fırsat vermek için ÇŞB 

tarafından GDK üyeleri ve proje sahibiyle birlikte bir Gözden Geçirme ve Değerlendirme 

toplantısı düzenlenir. Bu toplantıdan elde edilen sonuçlar temel alınarak, dayanak teşkil edecek 

bilgiler ya da etki değerlendirme ve varılan sonuçların yetersiz olduğuna karar verilmesi 

durumunda ÇŞB, proje sahibinden ÇED Raporunda ek bilgi sağlamasını ya da ÇED için daha 

ileri çalışmalar yürütülmesini talep edebilir. Burada belirtilen ikinci durumda, ek bir Gözden 

Geçirme ve Değerlendirme toplantısının yapılması gerekli kılınabilir. Bu durumda taslak ÇED 

Raporu tekrar gönderilir ve kamunun yorumlarını almak üzere erişime açık olması sağlanır. 

Ayrıca GDK üyelerinden ikinci kez yorumlarını bildirmeleri talep edilir.  

 Bakanlık kamudan alınan görüşleri ve ÇED Raporu hakkında GDK üyelerinin görüşlerini dikkate 

alarak Nihai ÇED Raporunun gönderilmesinin ardından beş iş günü içerisinde “Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Olumludur” ya da “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuzdur” Kararı verir. 

Karar proje sahibine ve ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak iletilir. İlgili İl İdaresi (İdareleri) 

uygun iletişim araçları aracılığıyla alınan kararın içeriğini, bu kararın alınmasına temel teşkil 

eden sebepleri kamuya duyurur ve kamu fikirleri ve tavsiyelerinin Nihai ÇED Raporuna 

yansıtılmasını sağlar.  

Kamu ile Yürütülecek Müzakereler 

KÖFB toplantısından önce teklif edilen proje hakkında kamuyu bilgilendirmek ve fikirlerini ve 

önerilerini toplamak üzere proje lokasyonunda (ya da ÇŞB tarafından belirlenecek bir başka 

alanda) proje sahibi ve ÇED danışmanı (ÇED Raporunu hazırlayacak olan kurum) tarafından HK 

toplantısı (toplantıları) düzenlenecektir. Toplantı tarihlerine ÇŞB ile birlikte karar verilir.  

HK toplantı lokasyonu (lokasyonları) ÇŞB ve proje sahibi tarafından belirlenecektir. Toplantı 

lokasyonunu (lokasyonlarını) belirlerken en çok etkilenen yerel kişilerin kolaylıkla erişim 

sağlamaları hususu dikkate alınmalıdır. Proje sahibi toplantı tarihi, saati, konumu ve konusu gibi 

bilgiler dahil olmak üzere HK toplantısını (toplantılarını) ulusal ve yerel gazetelerde toplantıdan en 

az on gün önce duyuracaktır.  

HK toplantısına (toplantılarına) katılmaları için Paydaşlara gönderilecek davetiyeler ÇŞBİM/ÇŞB 

takdirine bağlı olarak gönderilir. HK toplantısı (toplantıları) İl Müdürü tarafından ya da ÇŞBİM'den 

kendisi tarafından atanan resmi bir yetkili tarafından yönetilir. HK toplantısı (toplantıları) genellikle 

umuma açık şekilde gerçekleştirilir. Kamudan sorularını almadan önce Proje sahibi ve ÇED 

danışmanı projeyi sunmaları için davet edilir. HK toplantısında (toplantılarında), broşür gibi tanıtım 

araçları aracılığıyla kamuya proje hakkında ek bilgiler verilir. Toplantı tutanakları ÇŞBİM tarafından 

kayıt altına alınır ve ÇED Özel Formatının belirlenmesinde dikkate alınmak üzere ÇŞB'ye gönderilir.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek B 

Mevcut Tarihe Kadar Tanımlanmış 
Paydaş Listesi 





  

 

Paydaş Kategorisi Potansiyel Olarak Etkilenen / İlgili Paydaşlar 

Kıyıköy Yerel Politikacıları ve Etki Sahibi Kişiler 

Yerel İdare Kıyıköy Belediyesi 

 Kıyıköy Belediye Başkanı 

  İnşaat ve Fen İşleri Teknikeri 

 Genel Sekreter 

Kıyıköy Belediye Meclisi 

Kıyıköy Jandarma Birimi 

Topluluklardaki Etki 

Sahibi Kişiler 

Kıyıköy Muhtarları 

- Kale Mahallesi, Ender Sevinç (ayrıca Tarımsal Kalkınma (Ormancılık) Kooperatifi Başkanı) 

- Cumhuriyet Mahallesi, Oğuz Yavuz  

- Güven Mahallesi, İsmail Özen 

Balıkçılık Kooperatifi Birliği Başkanı 

Kırklareli Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı  

Kıyıköy ve Vize Turizm Birliği Başkanı 

Kıyıköy Yerel Topluluğu 

Denizcilikle İştigal 

Edenler 

S.S. Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi 

Kıyıköy Balıkçıları 

Kıyıköy'de balıkçılık yapan diğer balıkçılar 

İşletmeler/turizm Kıyıköy ve Vize Turizm Birliği 

Kıyıköy'deki konaklama ve turizm endüstrisi (Resmi ve gayri resmi) 

- Oteller / pansiyonlar 

 Kıyıköy Resort Hotel  

 Ayanikola Pansiyon  

 Palaz Pansiyon 

 Marina Otel   

 Midye Pansiyon  

 Duygu Pansiyon   

 Sahil Pansiyon    

 Koç Pansiyon   

 Deniz Feneri Restoran ve Oteli  
- Restoranlar 



 

 

Paydaş Kategorisi Potansiyel Olarak Etkilenen / İlgili Paydaşlar 

 Balıkçı Yasin 

 Efsane Restoran 

 Kartal Çay Bahçesi 

 Köşk Konaklama  

 

Kıyıköy plajı (gayri resmi olarak) üzerinde / yakınında faaliyet gösteren kamp sahipleri / turist 

hizmetleri 

Kıyıköy'de faaliyet gösteren Turist Operatörleri (Resmi ve Gayri Resmi) 

 Argos Dalış Merkezi (Edirne) 

 Gezici Yak Travel (İstanbul) 

 Kıyıköy Kastro Gemicilik Acentesi (İstanbul) 

Yerel işletmeler 

- Kahvehaneler 

- Toptan ve Perakende Satıcılar / Pazarlar 

- Diğer hizmetler 

Kıyıköy Liman Operatörü 

Arazi kullanıcıları Orman kullanıcıları – Hayvancılık 

- Manda Yetiştiricileri Birliği 

- Tarımsal Kalkınma Kooperatifi  

- Sahayı/çevresindeki alanı otlak olarak kullanan hayvan (manda, inek, koyun) sahipleri 

- Proje erişim yollarını ve güzergâhlarını kullanan hayvancılıkla (manda, inek, koyun) iştigal 

eden bölge sakinleri 

Orman kullanıcıları - Ormancılıktan Elde Edilen Ürünler (Kereste) 

- Kıyıköy Tarımsal Kalkınma (Ormancılık) Kooperatifi 

- Yerel ormancılık endüstrisi (ormancılık işçileri dahil) 

- Kıyıköy Orman İşletme Şefliğii 

- Vize Orman Müdürlüğü 

Orman kullanıcıları - Arıcılık 

- Sahayı veya yakın alanları kullanan arıcılar 

Orman kullanıcıları - Avcılık 

- Yerel Avcılar 

- Avcılar Birliği 

 

Orman kullanıcıları - Yürüyüşçüler 

- Yerel yürüyüşçüler 

- Yürüyüş tur operatörleri 



  

 

Paydaş Kategorisi Potansiyel Olarak Etkilenen / İlgili Paydaşlar 

Plaj kullanıcıları –  

- Kıyıköy sakinleri 

- Yurtiçi / uluslararası turistler 

Kıyıköy sakinleri Yerel sakinler – genel 

Projenin karayla buluştuğu yerdeki tesislere yaklaşık 1 km mesafede yaşayan bölge sakinleri 

Proje erişim güzergâhı ötesindeki bölge sakinleri (5-6 adet belirlenmiştir) 

Savunmasız Gruplar (örneğin, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve kronik hastalığı olanlar, 

resmi asgari geçim seviyesinin altında gelir sahibi olan bireyler/haneler, ticari seks işçileri ve 

Roman azınlık grupları. 

Kamu hizmeti ve 

altyapı kuruluşları 

Öğretmenler, Doktorlar, Hemşireler, vs.  

- Kıyıköy İlkokulu 

- Kıyıköy Ortaokulu 

- Kıyıköy Lisesi 

- Kıyıköy Aile Sağlığı Merkezi 

Karayolları idaresi 

Su idaresi 

Elektrik / telekomünikasyon tedarikçileri (TREDAS / TREIAS) 

Üçüncü Taraflar AKSA 

BORUSAN 

İSKİ 

Bahçeköy 

 

 Muhtar 

 Bölge Sakinleri 

 İşletmeler 

 Klinikler 

 Camiler 

Güngörmez 

 

 Muhtar 

 Bölge Sakinleri 

 İşletmeler 

 Okullar 

 Klinikler 

 Camiler 

 

 



 

 

Paydaş Kategorisi Potansiyel Olarak Etkilenen / İlgili Paydaşlar 

Bölgesel Politikacılar ve Temsilciler 

Bölge İdaresi Kırklareli Valisi 

Kırklareli Belediye Başkanı 

Vize Kaymakamı 

Vize Belediye Başkanı 

Tekirdağ Valisi 

Tekirdağ Belediye Başkanı 

Saray Kaymakamı 

Saray Belediye Başkanı 

Bölgesel Politikacılar Kırklareli Bölgesinden Milletvekilleri  

Tekirdağ Milletvekilleri 

Diğer Bölgesel Paydaşlar 

Topluluklar Yakın Topluluklar ve temsilciler 

 Hamidiye 

 Kışlacık 

 Aksicim 

 Balkaya 

 Kızılağaç 

 Kömürköy 

Denizcilikle İştigal 

Edenler 

İğneada Balıkçılık Kooperatifi 

Karaburun Balıkçılık Kooperatifi 

İstanbul Balıkçılık Kooperatifi 

Bölgesel İdareler Vize Kaymakamlığı Altında Bulunan Birimler 

 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 

 Vize Nüfus Müdürlüğü 

 Ormancılık Müdürlüğü 

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü 

 Milli Eğitim İlçe Müdürülüğü 

 Ulusal Sağlık İlçe Müdürülüğü 



  

 

Paydaş Kategorisi Potansiyel Olarak Etkilenen / İlgili Paydaşlar 

 Köylere Hizmet Götürme Birliği 

 

Bölgesel STK'lari Aktivistler ve Kurumlar 

İşletmeler ve İş 

Dernekleri 

Yatırım ve Finansman Kuruluşları: 

 Trakya Kalkınma Ajansı  

 Trakya Kalkınma Birliği 

 Trakya Turizm İşletmeleri Birliği 

 

Turizm hizmetleri 

Bölgesel tedarikçiler 

Ticaret Odası 

- Kırklareli İli 

- Vize İlçesi 

 

Trakyalı Genç İşadamları Derneği 

Bölgesel Sivil 

toplum kuruluşları 

(STK’lar) 

Çevresel ve Sosyal STK'lar  

 Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (DAYKO) – Saray Şubesi 

 Tekirdağ Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 

 Ergene Belediye Meclisi 

 Ergene Girişimi 

 Vize İnsan Doğa Hayat Derneği 

 Kuzey Ormanlarını Koruma Girişimi 

 Kırklareli Doğa ve Çiftçiler Dayanışma Örgütü 

 Trakya Platformu 

 Kırklareli Belediye Konseyi 

Akademik ve 

Araştırma 

Kuruluşları 

Üniversiteler 

 Kırklareli 

Araştırma ve bilimsel enstitüler 

Meslek Birlikleri 

 Kırklareli Jeoloji Mühendisleri Odası 

 Kırklareli Mimarlar Odası 

 Kırklareli Tarım Odası 

 

Bölgesel STK'lar, Aktivistler ve Kurumlar 

Denizcilikle İştigal 

Edenler 

Balıkçılık ve Su Ürünleri Birlikleri: 

 Ulusal Deniz Ürünleri ve Avcılık Kooperatifi (İstanbul) 



 

 

Paydaş Kategorisi Potansiyel Olarak Etkilenen / İlgili Paydaşlar 

 Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği - SUYMERBİR (Ankara) 

 Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği – SUR-KOOP (Ankara) – ve Karadeniz bölgesel 

iştirakleri 

Ulusal Sivil toplum 

kuruluşları (STK’lar) 

Çevresel ve Sosyal STK'lar: 

 Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) 

 Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (DAYKO) – Merkez Ofis 

 Türkiye Doğal Hayatı Koruma Derneği (İstanbul) 

 Bölgesel Çevre Merkezi (Ankara) 

 Dünya Doğayı Koruma (WWF) Türkiye (İstanbul) 

 Greenpeace Türkiye (İstanbul) 

 Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) 

 İstanbul Çevre Gönüllüleri Platformu (SOS) 

 Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu (TÜRÇEK) 

 Doğa Derneği (BirdLife International iştiraki) 

 KADOS, "Kadıköy Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği" (İstanbul) – Karadeniz STK Ağı 

iştiraki 

 Karadeniz Çevrecileri / Doğal Hayatın Korunması Birliği (Trabzon) – Karadeniz STK Ağı 

iştiraki 

 BAKÇEP Batı Karadeniz STK'ları Platformu (İstanbul) 

 Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) (İstanbul) 

 Doğa Koruma Merkezi (Ankara) 

 Türkiye Çevre Vakfı (Ankara) 

 Deniz Temiz Derneği (TURMEPA)  

 Türk Çevre Mühendisleri Odası (Ankara) 

 Türkiye Anıtlar, Çevre ve Turizm Varlıklarını Koruma Vakfı (İstanbul) 

 Tarihi, Kültürel ve Çevresel Mirasın Korunması Derneği (TAÇDER) (İstanbul) 

 Balıkçılığı Koruma ve Geliştirme Vakfı (İstanbul) 

 Arkeologlar Derneği (İstanbul)  

 ÇEKÜL Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (İstanbul) 

 Türk Doğa Koruma Topluluğu (İstanbul) 

 Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) 

Akademik ve 

Araştırma 

Kuruluşları 

Üniversiteler 

 İstanbul Üniversitesi  

- Mühendislik; Çevre Bilimleri; Sosyal Bilimler; Arkeoloji Fakülteleri 

- Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü 

 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) 

- Mühendislik; Çevre Bilimleri; Sosyal Bilimler; Arkeoloji Fakülteleri 

- Deniz Bilimleri Fakültesi 

 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Fakültesi (Trabzon) 

Bilimsel Kurumlar: 

 Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) (İstanbul) 

 Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı (İstanbul) 

 Sualtı Araştırmaları Derneği (Ankara) 

 Trabzon Merkez Balıkçılık Araştırma Enstitüsü  

 Balıkçılık Teknolojileri Mühendislik Derneği (BTMD) (Trabzon) 

 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 



  

 

Paydaş Kategorisi Potansiyel Olarak Etkilenen / İlgili Paydaşlar 

Devletler arası 

kuruluşlar 

Karadeniz Komisyonu Daimi Sekreteryası (İstanbul) 

Onay kuruluşları 

Ulusal Kuruluşlar • Dışişleri Bakanlığı (DİB) 

o Enerji, Su ve Çevre İşleri Genel Müdürlüğü 

o Deniz ve Havacılık Genel Müdürlüğü 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) 

o Çevresel Etki Değerlendirme, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü 

o Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 

o Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) 

o Transit Petrol Boru Hatları Ofisi 

o BOTAŞ Genel Müdürlüğü 

o TPAO Genel Müdürlüğü 

o Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü 

• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) 

o Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 

• Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) 

o Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 

• Orman ve Su İşleri Bakanlığı (OSİB) 

o Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) 

o Denizcilik Müsteşarlığı 

o Deniz ve İçsular  Genel Müdürlüğü,  

o Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 

• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (STB) 

o Türk Standartları Enstitüsü 

• Maliye Bakanlığı (MB): 

o Milli Emlak Genel Müdürlüğü. 

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

• Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (TDKK) 

o Navigasyon, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı 



 

 

Paydaş Kategorisi Potansiyel Olarak Etkilenen / İlgili Paydaşlar 

• Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 

o Sahil Güvenlik Komutanlığı  

Bölge İdaresi  Kırklareli Valiliği (yukarıdaki kurumların yerel şubeleri dahil olmak üzere) 

İstanbul Valiliği (yukarıdaki kurumların yerel şubeleri dahil olmak üzere) 

Edirne Valiliği (yukarıdaki kurumların yerel şubeleri dahil olmak üzere) 

Ulusal Siyasi Partiler / Etki Sahibi Kişiler 

Siyasi Partiler  

Sivil Toplum Enerji Uzmanları 

 



  

 

Ek C: 

Tamamlanan Paydaş Katılım 
Faaliyetleri – 2015 - 2017 





  

 

1 Giriş 

Türkiye’deki paydaş katılım faaliyetleri, ÇED Başvuru Dosyasının yayımlanması ile birlikte, Mayıs 

2015 tarihinde başlamıştır. O tarihten bu yana Proje, ÇED, ek çevresel ve sosyal değerlendirmeler 

ve Yerel Yatırım Programı’nın geliştirilmesine yönelik geri bildirim ve bilgi toplamak amacıyla resmi 

ve  resmi olmayan katılım faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Birincil görüşme faaliyetleri aşağıda Tablo 

1’de özetlenmiştir. Ayrıca günümüze kadar gerçekleştirilmiş görüşmelerin listesi EK D’de yer 

almaktadır.  

Tablo 1 Tamamlanan Katılım Faaliyetlerinin Özeti 

Etkinlik  Tarih Katılım 

ÇED Başvuru 

Dosyası 

Temmuz 

2015 

ÇED Başvuru Dosyası ÇŞB tarafından 2 Temmuz 2015 tarihinde 

yayımlanmış ve böylelikle ÇED prosedürü gereği halkın görüşüne 

açıldı. 

ÇED Halkın Katılımı 

Toplantısı  

Temmuz 

2015 

Kıyıköy’ de 21 Temmuz 2015 tarihinde, ÇED Başvuru 

Dosyasından sorumlu şirket yetkilisi ve Proje temsilcisinin 

katılımıyla, Proje hakkında halkı bilgilendirmek, geri bildirim 

toplamak ve sorulara cevap vermek amacıyla, ÇED Halkın Katılımı 

toplantısı düzenlendi.  

Toplantıyı haber veren duyurular yerel gazetelerde ve ÇŞB’ nın 

internet sayfasında toplantı tarihinden 10 gün önce yayımlandı 

(Ek D).  

Ancak kamuoyunun protesto eylemleri sebebiyle toplantı 

gerçekleştirilemedi. Daha sonra ÇŞB, ÇED İnceleme ve 

Değerlendirme Komitesini oluşturan devlet yetkililerinin görüşleri 

doğrultusunda ÇED sürecine devam edilebileceğine hükmederek  

ÇED Raporunun kapsam ve formatını yayımladı. Bu kapsam, ÇED 

Raporunda ele alınması gereken konu başlıklarını ve Proje 

boyunca yapılması gerekenlerin listesini içerir. 

Kıyıköy Yerel 

Topluluğu üyeleri ve 

bölgesel STK’larla 

yürütülen tanışma 

toplantıları ve Yerel 

Katılım Programının 

Başlatılması 

Ağustos - 

Ekim 2015 

Aralık 2016 - 

Ocak 2017 

Proje hakkında halkın endişelerini ve ÇED Halkın Katılımı 

Toplantısı sırasında yaşanan protesto eylemlerinin sebebini 

anlamak amacıyla, kamu ile iletişim danışmanlığı firması 

StratejiCo aracılığıyla, halkın temsilcileri ve üyeleriyle bir dizi 

tanışma toplantısı yürütüldü. Devamında, bölgesel STK’ların 

temsilcileriyle de toplantılar düzenlendi. Paydaşlar tarafından dile 

getirilen endişeler, Proje geliştirme aşamasının bir parçası olarak 

değerlendirilmek ve devam eden bir halkın katılım süreci 

geliştirmek üzere Proje temsilcilerine iletildi. 

Proje temsilcileriyle Kıyıköy Belediyesi ve Kıyıköy Su Ürünleri 

Kooperatifi arasında, başlangıç niteliğinde ve sonrasında ise takip 

toplantıları da düzenlenmiştir.  

Proje’nin, 2015 yılının sonunda başlayarak, 2016 yılının sonuna 

kadar süren bekleme döneminin ardından, 2016 yılınlın 

sonlarında halk temsilcileriyle yeniden iletişim kurularak Proje’nin 



 

 

Etkinlik  Tarih Katılım 

güncel durumu hakkında bilgi vermek ve geri bildirim toplamak 

üzere tekrar bir dizi tanışma toplantıları düzenlendi. 

Çevresel ve sosyal 

etki değerlendirme 

çalışmaları 

Eylül 2015 - 

Kasım 2017 

Olası etkiler ve bu etkilerin azaltılması için alınacak önlemler 

konularında ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde çeşitli paydaşlarla 

yürütülen bilgi toplama ve temel oluşturmaya yönelik katılım 

çalışmaları 

Katılım faaliyetleri aşağıdaki gibidir: 

 ÇED süreci kapsamında, Mikado danışmanlık firması 

tarafından yürütülen sosyo-ekonomik etki değerlendirmesinin 

bir parçası olarak olarak, yerel devlet temsilcileri ve topluluk 

temsilcileri, arazi kullanıcıları, denizcilikle uğraşanlar, 

işletmeler, birlikler ve ticaret odaları, kamu ve altyapı 

hizmetleri sunan kuruluşlar ile yapılan görüşmeler; 

 Proje temsilcilerinin hayvancılıkla ve arıcılıkla uğraşan 

üyelerle gerçekleştirdikleri görüşmeler  

 MRAG uluslararası danışmanlık şirketi tarafından hazırlanan 

Balıkçılık Çalışması ile ilgili görüşmeler ve grup toplantıları. 

Katılım faaliyetleri, çevresel ve sosyal etkilerin değerlendirilmesi, 

ÇED raporunda ayrıntılı olarak bahsedilen ve etkilerin 

azaltılmasını sağlayacak önlemlerin geliştirilmesi ve ÇED süreci 

tamamlandığında Çevresel ve Sosyal Yönetim Planlarında geçen 

etki azaltma önlemlerinin iyileştirilmesiyle sonuçlandı. 

Yerel yetkililerle  

tanışma toplantıları 

Şubat - 

Mayıs 2017 

Proje ve yerel yönetim arasında ilişkileri geliştirme faaliyetlerinin 

bir parçası olarak, Kırklareli ve Tekirdağ'da Şubat 2017'de, Vize 

ve Saray'da ise Mayıs 2017'de olmak üzere, üst düzey yetkililerle 

gerçekleştirilen bir dizi tanışma toplantıları.  

2017 Yerel Yatırım 

Programının 

Geliştirilmesi  

Mart - Mayıs 

2017 

2017 yılında, “küçük ölçekli” Yerel Yatırım projeleri kapsamında, 

potansiyel yatırım fırsatları hakkında bilgi toplamak amacıyla, 

Kıyıköy topluluk temsilcileri ve sağlık ve eğitim kurumlarıyla 

birlikte katılım faaliyetlerine ilişkin toplantılar gerçekleştirildi. Bu 

faaliyetler, topluluk ya da bazı özel gruplar (örn. balıkçılık ve 

turizmle uğraşanlar) arasında belirlenmiş ve öncelikli "ihtiyaçlar" 

baz alınarak geliştirilen projeleri belirlemek ve seçmek için, ilgili 

paydaşlarla düzenlenen bir dizi bireysel ve küçük grup 

toplantılarını kapsar. 2017 yılının Mayıs ayında, hangi projelerin 

uygulamaya koyulacağına ilişkin karar vermek amacıyla, bir grup 

toplantısı gerçekleştirildi. 

Taslak ve Nihai ÇED 

Raporunun 

Yayımlanması 

Haziran 2017 

(taslak ÇED 

raporu) ve 

Eylül 2017 

Taslak ÇED raporu ÇŞB' ye Haziran 2017'de gönderildi ve ÇŞB 

tarafından, kamu geri bildirimlerinin alınabilmesi için internet 

ortamında halkın görüşlerine açıldı. 



  

 

Etkinlik  Tarih Katılım 

(Nihai ÇED 

raporu) 

ÇED İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı 4 

Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, taslak ÇED Raporu 

ile ilgili önemli bir yorum yapılmamıştır. 

Nihai ÇED Raporu ÇŞB'ye gönderildi ve Eylül 2017'de halkın 

görüşüne açıldı. Akabinde ÇED raporu 29 Eylül 2017 tarihinde 

ÇŞB tarafından onaylandı. 

Proje Hakkında 

Bilgilendirme 

Toplantıları  

Temmuz - 

Ekim 2017 

Proje hakkındaki kilit bilgiler ve etkileri hakkında bilgi vermek, 

geri bildirim almak ve soruları cevaplamak amacıyla, Kıyıköy' deki 

özel ilgi grupları ile bir dizi toplantılar gerçekleştirildi. 

Bahçeköy ve 

Güngörmez 

muhtarları ile 

tanıtım toplantıları 

Ağustos - 

Ekim 2017 

Proje hakkında bilgi vermek, trafik yönetimi ve etkilerin 

azaltılmasına yönelik önlemleri görüşmek amacıyla, Güngörmez 

ve Bahçeköy muhtarları ile, tanıtım toplantıları ve devamında da 

takip toplantıları gerçekleştirildi. Alınan geri bildirimler, İnşaat 

Trafik Yönetim Planı’na dahil edilecek olan ve  2017’nin sonunda 

gerçekleştirilen trafik değerlendirme çalışması kapsamında 

dikkate alındı. 

Yerel Topluluklarla 

İrtibat Yetkilisinin 

(YTİY) Atanması 

Ağustos 

2017 

Proje tarafından, Ağustos 2017 ‘de, topluluklarla kurulacak 

ilişkilerle ilgili irtibat noktası olarak görev alacak, Yerel 

Topluluklarla İrtibat Yetkilisi atandı. Bu tarihten itibaren YTİY, 

başta Kıyıköy’de olmak üzere devam eden ve sık gerçekleştirilen 

katılım faaliyetlerine katılmakta olup, tam zamanlı olarak Kıyıköy 

bölgesinde çalışmaktadır. 

Mavi Akım Ziyareti Ağustos 

2017 

Benzer bir projenin nasıl inşa edildiği ve çalıştığı hakkında bilgi 

vermek amacıyla, Kıyıköy’deki topluluk temsilcileri için, 

Samsun’da bulunan Mavi Akım projesine bir ziyaret düzenlendi. 

Ziyaretin bir parçası olarak, Kıyıköy topluluk temsilcileri ile Mavi 

Akım projesi sürecinde yaşadıkları deneyim hakkında bilgi 

vermeleri için, Samsun’daki paydaşlar arasında görüşmeler 

düzenlendi. 

Kıyıköy Açık 

Oturum ve 

Bilgilendirme 

Etkinliği 

Kasım 2017 Şirket, Proje hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla Kıyıköy halkı 

için, 12 Kasım 2017 tarihinde halka açık bir geniş katılımlı 

bilgilendirme etkinliği düznlemiştir. Bilgilendirme posterleri, 

haritalar ve sunumlar katılımcıların gösterimine sunulmuştur.  

Proje’nin farklı boyutlarının açıklandığı kitapçıklar ve broşürler 

dağıtılmıştır. Proje temsilcileri ise Proje ve beklenen etkileri 

hakkında bilgi vermek için etkinlikte hazır bulunmuştur. 

Topluluk İhtiyaçları 

Değerlendirmesi  

Kasım – 

Aralık 2017 

Topluluk İhtiyaçları Değerlendirmesi (TİD), inşaat aşamasında 

Yerel  Yatırım Programının gelişimi hakkında bilgi vermek 

amacıyla, Kasım - Aralık 2017 tarihleri arasında yürütülmüştür. 

TİD, bölgesel ve yerel paydaşlarla gerçekleştirilen veri toplama 

toplantılarını ve aynı zamanda yatırımlara, topluluk ihtiyaçlarına 



 

 

Etkinlik  Tarih Katılım 

ve önceliklerine yönelik fırsatları belirlemek üzere yapılan 

toplantıları içerir.  

Şirket CEO’sunun 

Kıyıköy Ziyareti 

Aralık 2017 Şirket CEO’su Aralık 2017 tarihinde Kıyıköy’e gerçekleştirdiği 

ziyaret sırasında, Kıyıköy Belediye Başkanı ve Su Ürünleri 

Kooperatifi Başkanı ile tanışma toplantıları gerçekleştirmiştir. CEO 

bu toplantılar sırasında, çevresel ve sosyal etkilerin ele alınması 

ve topluluğun faydasına olacak faaliyetlerin birlikte hayata 

geçirilmesi  konusunda, Proje’nin sahip olduğu kararlılığın altını 

tekrar çizmiştir. Belediye Başkanı ve Su Ürünleri Kooperatifi 

Başkanı da kendi görüşlerini dile getirme fırsatı bulmuş ve Proje 

hakkında görüşlerini belirtmişlerdir.  

Ziyaret sırasında Yerel Yatırım Programının bir parçası olarak 

Proje tarafından inşa edilen yeni futbol sahası ve çok amaçlı spor 

kompleksi çevresine, Belediye Başkanı ve CEO’nun katılımıyla 

ağaç dikme töreni düzenlenmiştir.  

ÇED ve İzin Alma 

Süreci 

2015 - 

devam 

ediyor 

İzin alma gerekliliklerini ve süreçlerini görüşmek ve Proje’nin 

gelişimi hakkında güncel bilgileri paylaşmak amacıyla, hükümet 

kanadında yer alan çeşitli paydaşlarla katılım faaliyetleri 

gerçekleştirilmiştir. 

Aşağıdaki bölümlerde, günümüze kadar gerçekleşmiş olan paydaş katılımı faaliyetleri hakkında 

ayrıntılı bilgiler verilmektedir. 

1.1 ÇED Görüşmeleri– Haziran 2015 – Eylül 2017 

1.1.1 ÇED Başvuru Dosyası ve ÇED Halkın Katılımı Toplantısı 

ÇŞB tarafından Haziran 2015’de Proje bilgisini içeren ve Proje’nin beklenen etkilerini özetleyen 

ÇED Başvuru Dosyasının yayımlanmasıyla birlikte, ÇED sürecine yönelik halkın katılımı süreci 

başladı. Proje’ye ve ÇED Başvuru Dosyasına yönelik kamu görüşleri yazılı olarak ÇŞB’ ye ya da 

Kırklareli İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iletildi. 

Türkiye’nin yasal mevzuatı uyarınca Halkın Katılımı Toplantısı (yani halka açık görüşme) Kıyıköy 

düğün salonunda, 21 Temmuz 2015 tarihinde, saat 11.00’de gerçekleştirildi. Toplantının amacı, 

kamuya Proje hakkında bilgi verilmesi ve ÇŞB’nin ÇED Raporu’nun Kapsam ve Özel Formatını 

belirlemede dikkate alabileceği geri bildirimlerin alınmasıydı.  

Halkın Katılımı Toplantısının ayrıntıları (toplantı yeri, tarihi, saati, vs.) 10 Temmuz 2015 tarihinde, 

“Hürriyet” ve “Vize Haber” gibi ulusal ve yerel gazeteler aracılığıyla duyuruldu. Buna ek olarak, 

duyuru metni, Kırklareli İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Kıyıköy ilan panolarında ve ayrıca 

toplantının yapılacağı salonun girişinde, toplantı tarihinden 10 gün öncesinden itibaren yayımlandı. 

Halkın Katılımı Toplantısı, bölgesel STK’lar, çevreciler, Kıyıköy yerel topluluk üyeleri ve bazı yerel 

politikacıların da katılımıyla düzenlenen protesto gösterileri sebebiyle tamamlanamadı ÇŞB 

tarafından iptal edildi. 



  

 

ÇŞB, Proje ve ÇED Başvuru Dosyası hakkında hiçbir kamu görüşü alamadı ve ÇED Gözden Geçirme 

ve Değerlendirme Komisyonu (GDK) üyelerinin fikir ve görüşlerini temel alarak, ÇED Kapsamını ve 

Özel Formatını yürürlüğe koydu ve böylece ÇED sürecine devam edildi. GDK 23 kamu 

görevlisinden oluşur: 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: 

o Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü 

o Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 

o Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü 

o Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü  

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

o Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı 

o BOTAŞ 

o Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 

o Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) 

 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

o Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü 

 Kültür ve Turizm Bakanlığı 

o Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 

o Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü  

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

o Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

o Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

o Orman Genel Müdürlüğü 

 Türk Deniz Kuvvetleri: 

o Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı (SHOD) 

 İçişleri Bakanlığı: 

o Sahil Güvenlik Komutanlığı 

 Sağlık Bakanlığı: 

o Kamu Sağlığı Genel Müdürlüğü 

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

o Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 

 Kırklareli Valiliği: 

o Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

o Kırklareli İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 

o Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

o Kırklareli İl Özel İdaresi – Kalkınma ve Kentsel Gelişme Müdürlüğü  

 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi – (İSKİ) 

ÇED mevzuatı gereklilikleri kapsamında, ÇED Halkın Katılımı Toplantısı düzenlenmesi gereken tek 

zorunlu kamu toplantısı olsa dahi, protestolar sırasında verilen olumsuz tepkiler göz önüne 

alındığında, Yerel Topluluklar ve etkilenen paydaşlarla iyi ilişkiler kurmak amacıyla, Proje, gönüllü 

olarak paydaş katılım programını başlattı. Bu program kapsamında, ÇED Raporu ve Proje Çevresel 



 

 

ve Sosyal Yönetim Planlarında kullanılmak üzere hazırlanacak olan sosyo-ekonomik etki 

değerlendirmesi için ek olarak gönüllü katılım faaliyetleri düzenlendi. Bu gönüllü katılım 

faaliyetlerine ilişkin daha detaylı bilgiler PKP’ nin 1.2 Bölümü’nde ve ilerleyen kısımlarındadır.  

1.1.2 Taslak ve Nihai ÇED Raporu 

Taslak ÇED Raporu, ÇŞB’nin internet sayfasında Haziran 2017 tarihinde yayımlandı ve ÇED 

sürecinin kalan süresi boyunca da geri dönüşler için açık kaldı. Yayımlanma tarihinden itibaren 10 

gün içerisinde alınan tüm yorumlar, ÇŞB tarafından, nihai ÇED Raporunda Proje sahibinin ele 

alıması gereken yorumların hazırlanmasında değerlendirilmiştir.  

Taslak ÇED Raporuna hakkında halkın görüşlerine açık kaldığı dönemde herhangi yorum yapılmadı. 

4 Temmuz 2017 tarihinde, İDK yetkililerinin Taslak ÇED Raporunu yorumlamaları ve görüşlerini 

belirtmeleri amacıyla ÇED İDK Toplantısı gerçekleştirildi ve Taslak ÇED Raporu üzerine herhangi 

bir yorum alınmadı.  

Buna dayanarak, Nihai ÇED Raporu Eylül 2017 tarihinde ÇŞB’ na gönderildi ve ardından yine 

ÇŞB’nın internet sayfasında halkın görüşlerine açık olarak 10 gün süreyle yayımlandı. Bu dönemde 

alınan görüşler ÇED “Olumlu” ya da “Olumsuz” kararının verilmesi açısından değerlendirildi. Bu 

dönemde ÇŞB’na kamuoyundan çeşitli yorumlar gelmişse de, ÇŞB gelen yorumların ÇED Raporu 

içeriğini kayda değer oranda etkide bulunmadığına karar vermiştir. 29 Eylül 2017 tarihinde ÇŞB 

tarafından ÇED’e yönelik Olumlu Karar çıkmış ve bu karar bakanlığın kendi web sitesinde 

yayımlanmıştır.  

1.2 Tanıtım amaçlı yerel halk ile yapılan toplantılar  ve 

Topluluk Katılım Programının Başlatılması  

1.2.1 Ağustos – Kasım 2015 

ÇED Başvuru Dosyasının yayınlanmasının ve Haziran 2015 tarihinde yapılan Halkın Katılımı 

Toplantısı esnasındaki gösterilerin ardından, bir kısım yerel paydaşların belirgin biçimde sergilediği 

olumsuz tavrı dikkate almak üzere katılım faaliyetlerine yönelik yaklaşım değiştirildi. Gösterilerin 

ardından belirlenen sorunların ele alınıp aşağıdaki faaliyetlerin yürütülebilmesi için yerel 

paydaşlarla toplanmak büyük önem taşımaktaydı: 

 Paydaşların Proje hakkında fikir ve görüşlerini oluştururken temel alabilecekleri doğru bilgiler 

elde etmesini sağlamak; 

 Karşılaştıkları sorunların anlaşılmasını ve bu tip sorunların ele alınabilmesi için gereken 

eylemlerin yürütülmesini sağlamak; 

 Proje’nin çevresel ve sosyal yönetim çerçevesindeki yaklaşım şeklini sunabilmek. 

Bunun bir sonucu olarak, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, topluluk katılımına aşamalı bir 

yaklaşım benimsendi: 

 I. Aşama: Tanışma toplantılarıyla bir iletişim kanalı (”masada bir sandalye sahibi olmak”) 

açmak 



  

 

 II. Aşama: Kişisel olarak ve sık yürütülen katılım faaliyetleri aracılığıyla endişeler hakkında bilgi 

sahibi olmak ve güvenilirlik sağlamak 

 III. Aşama: Kritik önem taşıyan endişeleri ele alıp uzun dönemli katılım faaliyetleri yürüterek 

güven oluşturmak 

Topluluk katılımının bu aşamasını başlatmak amacıyla Yerel Topluluk için bir iletişim sorumlusu 

olarak hareket edecek, Şirket ve Kıyıköy Yerel Topluluğu arasında bilgi aktarma görevini üstlenecek 

geçici bir Topluluk İrtibat sorumlusu StratejiCo’ dan atanmıştır. 

StratejiCo tarafından, Kıyıköy’de bir dizi temsilcinin de yer aldığı (Tablo ) tanıtım amaçlı toplantılar 

düzenlenmiştir. Bu toplantıları Proje temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantılar izlemiştir. Bu 

toplantıların amaçları aşağıda sıralanmıştır:  

 Halkın Katılımı Toplantısı protestolarının ardından iletişim kanallarını yeniden açmak; 

 topluluğun mevcut ekonomik faaliyetleri ve Proje’nin bu faaliyetlerle nasıl etkileşime 

geçebileceği/bunları nasıl etkileyebileceği hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak; 

 topluluk endişelerini daha iyi anlamak; 

 yerel topluluk ile daha geniş bir katılım sağlamak konusunda atılacak en iyi adımları anlamak; 

 topluluk üyeleri ve gruplarını tanımak, kimlerle toplantı yapılacağını daha iyi tespit etmek ve 

 Proje hakkında yanlış anlamaları gidermek için bilgi vermek.  

Bunlara ek olarak, Proje ile ilgili endişelerini anlamak için yerel STK’larla da bir dizi resmi olmayan 

toplantı gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen toplantılar aşağıda özetlenmiştir.  

Tablo 2 Kıyıköy Yerel Topluluklarıyla yapılan Bilgilendirme Amaçlı Toplantılar 

Toplantı Paydaş Tarih Yer 

Yerel Yönetim Kıyıköy Belediyesi 12 Ağustos 

2015 

Kıyıköy 

Kıyıköy Yerel 

Topluluğu 

Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi  21 Ağustos 

2015 

Kıyıköy 

Kıyıköy Yerel 

Topluluğu 

Kıyıköy Topluluğu temsilcileri 

Kıyıköy iş adamları ve Kıyıköysakinleri 

Yerel STK’lar/etki sahipleri 

14 Eylül 2015 Kıyıköy 

Yerel Topluluklar Kıyıköy Belediyesi 

Kıyıköy muhtarları  

12 Kasım 

2015 

Kıyıköy 

Yapılan bu ilk toplantılardan elde edilen geri bildirim şunları göstermiştir: 

 Proje hakkında pek çok yanlış düşünce mevcuttur. Ayrıca Proje ve beklenen etkileri hakkında 

sahip olunan bilgi seviyesi oldukça düşüktür.  



 

 

 Sosyo-ekonomik temel veri bakımından çeşitli boşluklar bulunmaktadır ve potansiyel sosyo-

ekonomik etkiler Yerel Topluluk açısından asıl endişe konusudur. 

 Topluluk üyeleri genel olarak Proje konumunun Kıyıköy yerleşim yerine çok yakın olduğunu 

düşündüklerini ve Proje’nin balıkçılık, turizm ve hayvancılık alanlarına etkisi olmaması için daha 

kuzeye taşınması gerektiğini belirtmiştir. 

1.2.2 Aralık 2016 - Ocak 2017 

Proje 2015 sonları ve 2016 sonları arasında bir bekleme dönemine girdiğinden, 2015 yılında 

yürütülen tanıtım amaçlı katılım faaliyetleri sırasında belirlenen bir dizi sorun hemen ele 

alınamamıştır. Ancak Proje’nin tekrar hayata geçirilmesiyle topluluk katılım programı tekrar 

başlatılmış ve detaylı bir sosyo-ekonomik etki değerlendirmesinin, ÇED sürecinin bir parçası olarak 

yürütülmesine karar verilmiştir. Bir dizi teknik, çevresel ve sosyal kriter temel alınarak Proje için 

potansiyel alternatif konumların dikkate alındığı Proje’nin kıyıya çıktığı konumun optimize edilmesi 

süreci başlatılmıştır. 

Topluluk katılım programı açısından bakıldığında bu aşamada ilk adım, kritik önem taşıyan 

paydaşlarla tekrar bir iletişim hattının açılmasını sağlamak, Proje’yi onlara tekrar tanıtmak, 2015 

ertelemesinden bu yana yaşanan önemli değişiklikler konusunda güncel bilgiler vermek ve 

ilişkilerin tekrar kurulması sürecini başlatmak olmuştur. 

Proje temsilcileri Kıyıköy Belediye Başkanı ile bir tekrar tanıtım toplantısı düzenlemiştir. Ayrıca Vize 

Kaymakamı ile 9 Aralık’ta bir tanıtım toplantısı ve ardından 28 Aralık 2016’da Belediye Başkanı ile 

bir takip toplantısı düzenlenmiştir. Toplantılarda, esas olarak Kıyıköy’de saha iyileştirilmesine 

yönelik yürütülmekte olan araştırma çalışmalarına odaklanılmıştır. 

Stratejico ekibi, Kıyıköy topluluk temsilcileriyle, yani muhtarlar, kooperatif başkanları ve ayrıca 

diğer paydaşlarla görüşmelere katılan bir Kıyıköy Belediye Meclisi Üyesi ve kıraathane sahibi ile 

toplantılar yürütmüştür. Toplantılarda, Proje’nin tekrar başlatılması, sahanın iyileştirilmesi süreci 

ve 2015 yılından bu yana yerel toplulukların Proje hakkındaki fikirlerinin/yaklaşımlarının değişip 

değişmediği konularında paydaşların bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. 

Bu toplantılar sırasında katılım faaliyetlerinin geleceğine ışık tutan aşağıdaki geri bildirimler 

alınmıştır: 

 Topluluk temsilcileri, Proje’nin karayla buluştuğu konumun Selves olmasına karşı çıkmış ve 

Proje’nin daha kuzeye taşınmasını tercih etmiştir;  

 Proje’nin karayla buluştuğu konumun Selves olması ile ilgili olarak en büyük endişe 

kaynaklarının yine ormancılık, balıkçılık ve turizmden elde edilen gelir kaynakları üzerindeki 

etkiler olduğu belirtilmiştir; 

 Yerel etki sahibi taraflar, genel olarak projenin Kıyıköy’de yürütülmesine karşı çıksalar da 

projenin devam etmesini kabul etmektedirler. Bu nedenle, Proje ile daha açık bir iletişim 

kanalına sahip olmayı talep etmektedirler ve Şirket temsilcilerinin / uzmanlarının da katılacağı 

gelecekte yapılacak toplantılara yönelik olumlu bir tutuma sahipler; 

 Topluluk temsilcileri, yerel yatırımları görüşme konusuna açıklar ve yerel ekonomiyi 

kalkındırma konusuyla da ilgililer; 



  

 

 Proje konusunda halen topluluk seviyesinde pek çok yanlış anlaşılma mevcut ve paydaşlar 

Proje’nin bilgilendirme anlamında daha geniş topluluklarla paylaşımda bulunmak için çok daha 

fazlasını yapması gerektiğini düşünüyor. 

Gündeme getirilen konular, topluluk katılım programının ölçeğini büyütme bağlamında dikkate 

alınmıştır. Sosyo-ekonomik etkilere ilişkin konular, ÇED raporunu bilgilendirmek için faydalanılacak 

sosyo-ekonomik etki değerlendirmesinin geliştirilmesinde dikkate alınmıştır.  

Proje’nin karayla buluşacağı konuma ilişkin topluluğun sahip olduğu endişeler dikkate alınmış 

olmakla birlikte, Proje için optimum konum olarak Selves’in seçilmesinde, kıyı kesiti ve Kıyıköy 

içerisinde Proje’nin kıyıya çıktığı konum olarak tek uygun konumun Selves olduğunu belirten, kıyı 

yakınlarında ve kıyı üzerinde yapılan coğrafi araştırmalar temel alınmıştır. Kıyıköy Belediye Başkanı 

ve Topluluk temsilcileri konuyla ilgili olarak Nisan - Mayıs 2017 tarihlerinde bilgilendirilmiştir. 

1.3 Yerel kamu yetkileriyle yürütülen tanıtım ve takip 
toplantıları 

İlişki geliştirme faaliyetlerinin bir parçası olarak Şirket, Kırklareli, Tekirdağ, Saray ve Vize’de ilgili 

yetkili kurumlarla tanıtım toplantıları başlatmıştır. 

8-9 Şubat 2017 tarihlerinde Tekirdağ ve Kırklareli Valileri ve Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla 

tanıtım toplantıları düzenlenmiştir. 2015’de yürütülen Proje faaliyetleri ve 2016’nın sonlarında 

Proje faaliyetlerinin tekrar başlamasından bu yana devam eden faaliyetler konusunda 

bilgilendirilmişlerdir (anketler, ÇED/Sosyal çalışmalar, vs.). 

8 Şubat 2017 tarihinde Tekirdağ Valisi ve Kırklareli Belediye Başkanı ile toplanılmış ve Proje 

kendilerine tanıtılmıştır. 2015 yılında yürütülen bazı çalışmalar, görüşme yürütülen paydaşlar ve 

konum ile ilgili olarak karşılaşılan bazı sorunlar hakkında bilgilendirilmişlerdir. Ayrıca Proje’nin 

tekrar başlatılmasından itibaren devam eden faaliyetler hakkındagörüşülmüştür.Mayıs 2017’de 

Vize ve Saray Kaymakamları ve Belediye Başkanları ile benzeri bilgilerin paylaşıldığı tanışma 

toplantıları gerçekleştirilmiştir. Gerektiği şekilde ve söz konusu kamu yetkililerinin takdirinde olmak 

üzere takip niteliğinde güncelleme toplantıları planlanmıştır.  

1.4 Çevresel ve Sosyal değerlendirme çalışmaları ve 
etki değerlendirmesi 

1.4.1 Eylül 2015 - Mart 2017 

Eylül 2015’de başlamak üzere, hem kamu yetkilileri hem de Yerel Topluluklarla, ÇED Raporu’nda 

ayrıntılı olarak belirtilen Proje etkilerinin değerlendirilmesini destekleyecek çevresel, sosyo-

ekonomik ve kültürel miras konularında dayanak niteliğinde bilgi toplamak amacıyla toplantılar 

yapılmıştır.  

Özellikle ÇED sürecinin bir parçası olarak yerel topluluklar (bölge sakinleri, işletmeler, kooperatifler, 

vs.) dahil olmak üzere çeşitli yerel ve bölgesel paydaşlarla, yerel yönetimle (Kıyıköy Belediyesi), 

kaymakamlık düzeyinde makamlarla (Vize) ve valilik düzeyinde makamlarla (Kırklareli) yürütülecek 



 

 

veri toplama toplantılarını içeren bir sosyo-ekonomik etki değerlendirmesinin yapılması 

kararlaştırılmıştır.  

Tablo 2‘te gösterildiği üzere toplantılar Mart 2017 sonuna kadar sürmüştür. 

Tablo 2 Sosyo-ekonomik veri toplama toplantıları 

Toplantı Davet edilen paydaşlar  Tarih Yer 

Balıkçılıkla 

geçinenler 

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SUR-KOOP) 17 Eylül 2015 Ankara 

İl İdare Kurumları Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

22 Ekim 2015 Kırklareli 

Bölge İdare 

Kurumları 

Vize Kaymakamlığı 

Vize Bölgesi Tarım Müdürlüğü 

22 Ekim 2015 Vize 

Yerel  Yönetim Kıyıköy Belediyesi 22 Ekim 2015 Kıyıköy 

Yerel Topluluklar Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi  

Kıyıköy balıkçıları 

22 Ekim 2015 Kıyıköy 

Yerel Topluluklar Kıyıköy Köşk Restaurant 

Kıyıköy Resort Hotel 

Kıyıköy Marina Restaurant 

22 Ekim 2015 Kıyıköy 

Bölge İdare 

Kurumu 

Vize Kaymakamı 16 Ocak 2017 Vize 

Bölge İdare 

Kurumu 

Vize Kaymakamlığı: Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakfı 

16 Ocak 2017 Vize 

Bölge İdare 

Kurumu 

Vize Kaymakamlığı: Nüfus Müdürlüğü 16 Ocak 2017 Vize 

Bölge İdare 

Kurumu 

Vize Orman Müdürlüğü 16 Ocak 2017 Vize 

Bölge İdare 

Kurumu 

Vize Kaymakamlığı: Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 

16 Ocak 2017 Vize 

Bölge İdare 

Kurumu 

Vize Kaymakamlığı: Milli Eğitim Müdürlüğü 16 Ocak 2017 Vize 

Bölge İdare 

Kurumu 

Vize Esnaf ve Sanatkârlar Odası 16 Ocak 2017 Vize 



  

 

Toplantı Davet edilen paydaşlar  Tarih Yer 

Yerel Topluluk Kıyıköy Jandarması 16 Ocak 2017 Kıyıköy 

Yerel Topluluk Kıyıköy Resort Hotel 16 Ocak 2017 Kıyıköy 

Yerel Yönetim Kıyıköy Belediyesi 16 Ocak 2017 Kıyıköy 

Yerel Topluluk Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi 17 Ocak 2017 Kıyıköy 

Yerel Topluluk Kıyıköy Muhtarları 17 Ocak 2017 Kıyıköy 

Yerel Topluluk Kıyıköy Efsane Restoran  17 Ocak 2017 Kıyıköy 

Yerel Topluluk Kıyıköy Sakinleri - erkek işçiler 17 Mart 2017 Kıyıköy 

İl İdare Kurumu Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 29 Mart 2017 Kırklareli 

Yerel Topluluk Kıyıköy Turizm Derneği 29 Mart 2017 Kıyıköy 

İl İdare Kurumu Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 29 Mart 2017 Kırklareli 

İl İdare Kurumu Kırklareli Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü 29 Mart 2017 Kırklareli 

Yerel Topluluk Kırklareli Manda Yetiştiricileri Birliği Kıyıköy temsilcileri 30 Mart 2017 Kıyıköy 

Yerel Topluluk Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi 30 Mart 2017 Kıyıköy 

Yerel Topluluk Kıyıköy Jandarması 30 Mart 2017 Kıyıköy 

Yerel Topluluk Kıyıköy Avcıları 30 Mart 2017 Kıyıköy 

Yerel Topluluk Kıyıköy Muhtarları 30 Mart 2017 Kıyıköy 

Yerel Yönetim Kıyıköy Belediyesi 30 Mart 2017 Kıyıköy 

İl İdare Kurumu Trakya Kalkınma Ajansı Kırklareli Şubesi 30 Mart 2017 Kırklareli 

Yerel Topluluk Kıyıköy Sakinleri - kadın işçiler 30 Mart 2017 Kıyıköy 

Bu toplantılarda verilen bilgiler, sosyo-ekonomik etki değerlendirmesi bağlamında değerlendirilmiş 

ve potansiyel sosyo-ekonomik etkilerden kaçınmak, bunları en aza indirmek ya da telafi etmek 

için önerilen etki azaltma önlemleri de dahil olmak üzereÇED Raporu’nda açıklanmıştır.  

1.4.2 Ağustos – Kasım 2017 

ÇED Raporu’nun kesinleşmesinin ardından, tanımlanan etkilerin değerlendirilmesini sağlamak ve 

ÇED Raporu’nda ana hatları belirlenen etki azaltma önlemlerini daha detaylı hale getirmek için 

belirli alanlarda sosyo-ekonomik veri toplama faaliyetlerinin bir parçası olarak ek toplantılar 



 

 

düzenlenmiştir. Bunlar inşaat sırasında uygulamaya konacak olan Proje Çevresel ve Sosyal Yönetim 

Planları’na (ÇSYP) bilgi sağlayarak destekleyecek ek değerlendirmelerin bir kısmını oluşturmuştur.  

Toplantılar, Proje faaliyetlerine yakın konumlarda bulunan arıcılarla yürütülen görüşmeleri, 

hayvancılık faaliyetiyle uğraşan üyelerle grup olarak ya da bireysel yapılan görüşmeleri ve ana 

hatları Tablo Error! No text of specified style in document. altında belirtilen MRAG Balıkçılık 

Çalışmasının bir parçası olarak Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi ve Kıyıköy balıkçılarıyla yürütülen 

grup ve bireysel görüşmeleri kapsamaktadır. 

Tablo Error! No text of specified style in document. Sosyo-ekonomik veri toplama faaliyetini 

sonuçlandırmak için yerel paydaşlarla yapılan toplantılar 

Davet edilen paydaşlar  Tarih Yer 

Kıyıköy Arıcıları 

Ağustos - Kasım 

2017 arasında 

yapılan bireysel 

toplantılar dizisi 

Kıyıköy 

Kıyıköy Hayvancılık faaliyetiyle uğraşan üyeler  

Ağustos - Ekim 2017 

tarihleri arasında 

yapılan bireysel ve 

grup toplantıları 

dizisi 

Kıyıköy 

Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi ve balıkçılar 

17 Ağustos 2017 ve 

28 Kasım 2017 

tarihlerinde yapılan 

bireysel ve küçük 

grup toplantıları 

Kıyıköy 

Arıcılarla yapılan toplantılarda, inşaatın arı kovanları üzerindeki potansiyel etkilerine odaklanılmış 

ve alternatif bir konuma taşınma masraflarının Proje tarafından karşılanması üzerinde anlaşmaya 

varılmıştır.  

Hayvancılık ile uğraşan üyelerle yürütülen görüşmelerde, hayvancıların sahip oldukları hayvan 

sayısı hakkında, hayvan otlama alanları, su kaynakları ve bu konumlara erişim güzergâhları 

konularında bilgi toplamaya odaklanılmıştır. Toplantılarda Selves bölgesinde hayvancılıkla uğraşan 

üyelerin büyük bir kısmının, hayvan otlama alanlarına, su kaynaklarına erişimin ve mandaların ise 

yalaklarına erişiminin inşaat faaliyetlerinden ve trafikten olumsuz etkileneceği konusunda hemfikir 

oldukları teyit edilmiştir. İnşaat başlamadan önce hayvancılık ile uğraşan üyelerle, bu konuya 

yönelik düzenlemeler üzerinde anlaşmaya varılacaktır. Belirlenen etkilerle orantılı olarak, Kıyıköy 

ilçesinin batı ve güney bölgelerinde hayvancılık faaliyeti yürüten üyeler ile de uygun önlemler 

alınacaktır. 

Balıkçılarla yapılan toplantılar, balıkçılık bölgeleri, teknikleri ve balık yakalama hakkında bilgiler 

elde etmek ve bu bilgileri onaylatmak amacıyla değerlendirilmiştir. Proje’nin balıkçılığa yönelik 

potansiyel etkileri açısından MRAG Balıkçılık Çalışmasının taslak bulguları, Kasım 2017’de 

balıkçılara sunulmuştur.  



  

 

1.5 Yerel Yatırım Programı 

1.5.1 Kısa Vadeli Yerel Yatırımlar, 1. Çeyrek – 2. Çeyrek 2017 

Proje, 2017 başlarında Yerel Yatırım Programı (YYP) başlıklı bir program başlatmıştır. Bu YYP’nin 

bir parçası olarak, yıl boyunca uygulamaya konabilecek kısa dönemli projeleri tanımlamak 

amacıyla, Mart - Mayıs 2017 tarihlerinde “Toplumsal İhtiyaçların Değerlendirilmesi” ön çalışması 

yürütülmüştür (bkz. Tablo 3). Bu yaklaşımın amacı, yerel topluluklara “iyi niyet” göstergesi 

sunabilmek ve Proje’nin güvenilir ve olumlu katkı sağlayabileceğini göstermektir. 

Toplumsal ihtiyaçları ve yatırım için potansiyel fırsatları tanımlamak amacıyla bu dönemde bir dizi 

toplantı gerçekleştirilmiştir. Danışılan topluluk paydaşları arasında şunlar bulunmaktadır: Kıyıköy 

Belediyesi; Kıyıköy Muhtarları; Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi; Kıyıköy Tarımsal Kalkınma 

(Ormancılık) Kooperatifi; Kıyıköy Hayvancılık Kooperatifi; Kıyıköy Turizm Derneği; Kıyıköy Belediye 

Meclisi üyeleri; Kıyıköy ilkokulu, ortaokulu ve lisesi ve Kıyıköy Sağlık Ocağı. 

Bu toplantılar temel alınarak, faydalar, maliyetler, izin alma ve pratikte karşılaşılabilecek zorluklar 

dahil olmak üzere uygulamaya konmaya yönelik fizibilete çalışmaları açısından potansiyel projeler 

şirket içinde değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu değerlendirme temel alınarak potansiyel “kısa 

vadeli” projelerin bir kısa listesi oluşturulmuş ve yürürlüğe konacak projeleri öncelik sırasına 

koyabilmek ve üzerinde anlaşmaya varabilmek için topluluk temsilcileriyle görüşülmüştür. 31 Mayıs 

2017 tarihli toplantılarda, Şirket onayına sunulacak projelerin kısa listesi üzerinde paydaşlarla 

anlaşmaya varılmıştır. 

Bu süreçte, paydaşlara, inşaat aşamasına uygun olarak daha ayrıntılı bir Yerel Yatırım Programının 

geliştirileceği ve yıl sonunda gerçekleştirilecek bir Toplumsal İhtiyaçların Değerlendirilmesi ile 

destekleneceği bildirilmiştir.  

Tablo 3 Yerel Yatırım Programı – Çabuk Kazanım Projeleri, 2017 

Yatırım Alanı Proje Durum 

Kıyıköy Belediye 

Plajının İyileştirilmesi 

Tuvaletlerin / soyunma odalarının yenilenmesi  2018 2. Çeyrekte 

tamamlanmıştır. 

Cankurtaran kulelerinin inşa edilmesi dahil 

olmak üzere belediye plajında güvenlik 

önlemlerinin iyileştirilmesine (can yelekleri, 

emniyet botu, hoparlörler.) yönelik olarak 

yapılacak bağış. 

Ekipmanın bağışı 

Kasım 2017’de 

tamamlanmıştır 

Cankurtaran 

kulelerinin inşası 

2018 1. Çeyrekte 

tamamlanmıştır. 

Belediye plajı üzerindeki dinlence-eğlence 

tesislerinin  iyileştirilmesi (şezlonglar ve 

voleybol filesi) için yapılacak bağış 

Kasım 2017’de 

tamamlanmıştır. 



 

 

Kıyıköy’de bulunan 

dinlence-eğlence 

tesislerinin 

iyileştirilmesi 

Yeni futbol sahasının inşası. İnşaat ilk olarak 

açık hava sahası olarak gerçekleştirilecek ve 

sonraki bir tarihte kapalı saha olarak 

dönüştürülme seçeneğine sahip olacaktır.  

Aralık 2017’de 

tamamlanmıştır. 

Çok Amaçlı Spor Sahası (Basketbol, Tenis ve 

Voleybol için kullanılır) 

2018 1. Çeyrekte 

tamamlanmıştır. 

Yeni oyun parkı ekipmanı bağışı 2018 2. Çeyrekte 

tamamlanmıştır. 

Eğitim ve Sağlık 

Sektörlerine Destek  

Sağlık Ocağı Bağışı (Elektrokardiyogram 

makinesi, oturma yerleri ve yedek jeneratör) 

Kasım 2017’de 

tamamlanmıştır. 

Okul Bağışları (yangın söndürücüler, duman 

dedektörleri ve ilkokul, ortaokul ve liselerle 

birlikte belirlenecek ek öğeler) 

Eylül 2017’de 

tamamlanmıştır. 

3 okulun ısı yalıtımı Eylül 2017’de 

tamamlanmıştır. 

Topluluk Etkinlikleri ve 

Aktiviteler 

Çocuklar için Fotoğrafçılık Atölyeleri 2018 2. Çeyreğinde 

tamamlanmıştır. 

Ekonomik Sektörlere 

yapılan Yatırımlar ve 

Kooperatiflere yapılan 

Bağışlar 

Tekne bakımı için kıyıya çekme sistemi bağışı Aralık 2017’de 

tamamlanmıştır. 

Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi ve Kıyıköy 

Tarımsal Kalkınma (Ormancılık) Kooperatifine 

yapılan bilgisayar ve yazıcı bağışı 

Ağustos 2017’de 

tamamlanmıştır. 

Kıyıköy Turizm Derneği ile işbirliği içerisinde 

Kıyıköy turizm broşürlerinin geliştirilmesi.  

Devam ediyor. 2019 

2. Çeyrekte 

tamamlanacaktır. 

Mayıs 2017’de üzerinde anlaşmaya varılan yukarıdaki projelere ek olarak, 2017 sonunda iki adet 

yerel yatırım projesi daha yürürlüğe konmuştur, bunlar: 

 Aşırı alüvyon birikimi sebebiyle tıkanmış olan Kıyıköy limanı dip taraklama faaliyetlerine yönelik 

finansal katkı (Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifinin talebi temel alınarak üzerinde anlaşmaya 

varılmıştır) ve 

 yeni futbol sahası alanı etrafındaki estetik görüntünün geliştirilmesi için çevre düzenleme ve 

ağaç dikme programı.  

 

 

 



  

 

Şekil 1: 2017 yılında yürütülen Yerel Yatırım Projelerinin Fotoğrafları 

 

Kıyıköy Sağlık Ocağına bağışlanan elektrokardiyogram makinesi 

 

 

 

Güven mahallesinde inşa edilen yeni futbol sahası 

Aralık 2017’de Kıyıköy’e yaptığı bir ziyaret sırasında Şirket İcra Kurulu Başkanı’na (CEO’suna), 

Kıyıköy Belediye Başkanı tarafından futbol sahası etrafındaki alana ağaç dikme töreni sırasında 

Proje’nin Yerel Yatırım Programı’nın teşviki çerçevesinde bir plaket verilmiştir. Bunlara ek olarak, 

Kıyıköy okullarına yapılan yerel yatırımlar kapsamında teşekkür etmek amacıyla Kıyıköy’deki 

öğretmenler tarafından Proje temsilcilerine bir hatıra plaketi ve geleneksel sanat eserleri hediye 

edilmiştir. 

 

 

 

 



 

 

Şekil 2: Kıyıköy’ deki Öğretmenlerle Gerçekleştirilen Toplantı, Aralık 2017 

 

1.5.2 Toplumsal İhtiyaçların Değerlendirilmesi, 2017 4. Çeyrek 

İnşaat aşamasında uygulamaya konacak uzun dönemli Yerel Yatırım Programı’nı geliştirmek 

amacıyla Proje, StratejiCo sosyal danışmanları tarafından yürütülen bir Toplumsal İhtiyaçların 

Değerlendirilmesi programı gerçekleştirmiştir. Toplumsal İhtiyaçların Değerlendirilmesi şunları 

amaçlamaktadır: 

 Yerel Topluluklara, STK’lara ve devlet kurumlarına ve aynı zamanda ilgili diğer paydaşlara 

danışarak toplumsal ihtiyaçların ve önceliklerin geliştirilmesine yönelik endişeleri tanımlamak; 

 Mevcut ve planlanan kalkınma projeleri, yerel ve bölgesel kalkınma aktörleri ve kurumsal 

kapasite çerçevesinde yerel kalkınma bağlamı hakkında bilgi sahibi olmak;  

 Faydalı ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmek için Proje’nin faydalanabileceği boşlukları ve 

fırsatları tanımlamak; 

 Yukarıda bahsi geçen konular temel alınarak ve topluluk paydaşlarıyla önceliklendirmeye ve 

bir seçim sürecine tabi tutularak Yerel Yatırım Programı kapsamında uygulamaya konabilecek 

kısa, orta ve uzun vadeli projeler belirlemek. 

Toplumsal İhtiyaçların Değerlendirilmesi, Yerel Yatırım Programı’nın şu tematik alanları ile uyumlu 

olan toplumsal ihtiyaçları ve potansiyel yatırım fırsatlarını belirlemeye odaklanmıştır: Çevrenin 

Bilinçli Şekilde Kullanılması; Ekonomik Kalkınma; Halkın Sağlığı, Emniyeti ve Refahı ve Kültürel 

Mirasın Bilinçli Şekilde Kullanılması.  

Toplumsal İhtiyaçların Değerlendirilmesi’nin hem yerel hem de bölgesel seviyede geliştirilmesi için 

birebir görüşmelerden ve hedef grup toplantılarından oluşan bir dizi toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Kasım 2017’de gerçekleştirilen toplantılarda esas olarak veri toplamaya odaklanılırken, Aralık 



  

 

2017’de gerçekleştirilen toplantılarda ise hem sektörel hem de topluluklar arası konulara yönelik 

proje tanımlamasına ve ihtiyaçların önceliklendirilmesine odaklanılmıştır (bkz. Aşağıdaki Tablo 4).  

Tablo 4 Toplumsal İhtiyaçların Değerlendirilmesi Toplantıları 

Kategori Paydaş  Tarih Yer 

Veri Toplama Toplantıları 

Yerel Topluluk Kıyıköy Hayvan Satıcıları  Kasım 

2017 

Kıyıköy 

İşletmeler ve İş Dernekleri Kıyıköy’de bulunan oteller ve pansiyonlar Kasım 

2017 

Kıyıköy 

İşletmeler ve İş Dernekleri Vize-Kıyıköy Turizm Derneği Kasım 

2017 

Kıyıköy 

Arazi Kullanıcıları Kırklareli Manda Yetiştiricileri Birliği Kıyıköy 

temsilcileri 

Kasım 

2017 

Kıyıköy 

Kamu Hizmetleri ve Altyapı 

Hizmetleri Sağlayıcıları 

Vize Halk Eğitim Merkezi Kasım 

2017 

Vize 

Kamu Hizmetleri ve Altyapı 

Hizmetleri Sağlayıcıları 

İŞKUR (İstihdam Kurumu) Kasım 

2017 

Vize 

Kamu Hizmetleri ve Altyapı 

Hizmetleri Sağlayıcıları 

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 

Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı) 

Kasım 

2017 

Vize 

Kamu Hizmetleri ve Altyapı 

Hizmetleri Sağlayıcıları 

Trakya Kalkınma Ajansı Kasım 

2017 

Vize 

Diğer Turizm Acenteleri Kasım 

2017 

İstanbul 

Diğer Süt ve et üreticileri Kasım 

2017 

Kırklareli İli 

Diğer Bahçeköy’deki kerestecilik atölyeleri Kasım 

2017 

Bahçeköy 

Denizden Faydalananlar Güzelce Su Ürünleri Kooperatifi Kasım 

2017 

İstanbul 

İşletmeler ve İş Dernekleri Kıyıköy Sığır Yetiştiricileri Kasım 

2017 

Kırklareli 



 

 

Kategori Paydaş  Tarih Yer 

İşletmeler ve İş Dernekleri Kırklareli Arıcılar Birliği Kasım 

2017 

Kırklareli 

İşletmeler ve İş Dernekleri Kırklareli Koyun Yetiştiricileri Birliği Kasım 

2017 

Kırklareli 

Yerel Yönetim Kıyıköy Orman Müdürlüğü Kasım 

2017 

Kıyıköy 

Bölge İdare Kurumu Vize Kaymakamlığı Kasım 

2017 

Vize 

Bölge İdare Kurumu Demirköy Orman Müdürlüğü Kasım 

2017 

Demirköy 

Bölge İdare Kurumu Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kasım 

2017 

Kırklareli 

Bölge İdare Kurumu Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü: Hayvan Yetiştiriciliği Şubesi 

Kasım 

2017 

Kırklareli 

Bölge İdare Kurumu                   Vize İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü: Hayvan Yetiştiriciliği Şubesi 

Kasım 

2017                         

Vize 

Hedef Grup Toplantıları ve Görüşmeleri - İhtiyaç Önceliklendirme ve Proje Tanımlama 

amaçlı  

Arazi Kullanıcıları Kıyıköy Arıcıları Kasım 2017 Kıyıköy 

Denizden Faydalananlar Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi Kasım 2017 Kıyıköy 

Kamu Hizmetleri ve Altyapı 

Hizmetleri 

Kıyıköy Sağlık Ocağı Kasım 2017 Kıyıköy 

Kamu Hizmetleri ve Altyapı 

Hizmetleri 

Kıyıköy Acil Kliniği Kasım 2017 Kıyıköy 

Yerel Yönetim Kıyıköy Belediyesi Aralık 2017 Kıyıköy 

Topluluk Temsilcileri Kıyıköy Muhtarları Aralık 2017 Kıyıköy 

İşletmeler ve İş Dernekleri Kıyıköy ve Vize Turizm Derneği Aralık 2017 Kıyıköy 

Yerel Topluluk Engelli sakinler Aralık 2017 Kıyıköy 

Yerel Topluluk Kadınlar Aralık 2017 Kıyıköy 

Yerel Topluluk Gençler Aralık 2017 Kıyıköy 



  

 

Kategori Paydaş  Tarih Yer 

Kamu Hizmetleri ve Altyapı 

Hizmetleri 

Kıyıköy Okulları Aralık 2017 Kıyıköy 

İşletmeler ve İş Dernekleri Restoran Sahipleri Aralık 2017 Kıyıköy 

Arazi Kullanıcıları Kıyıköy Sığır Yetiştiricileri Aralık 2017 Kıyıköy 

Arazi Kullanıcıları Kırklareli Manda Yetiştiricileri Birliği 

Kıyıköy temsilcileri  

Aralık 2017 Kıyıköy 

Trafikten Etkilenen 

Topluluklar ve Taraflar 

Güngörmez sakinleri Aralık 2017 Güngörmez 

Trafikten Etkilenen 

Topluluklar ve Taraflar 

Bahçeköy sakinleri   Ocak 2018 Bahçeköy 

Yerel Topluluk Roman Nüfusu Ocak 2018 Kıyıköy 

Yerel Topluluk Kıyıköy Tarımsal Kalkınma (Ormancılık) 

Kooperatifi 

Ocak 2018 Kıyıköy 

 

Toplumsal İhtiyaçların Değerlendirilmesi Ocak 2018’de tamamlanacaktır ve inşaat aşaması için 

Yerel Yatırım Programı’nı geliştirmek üzere Yerel Topluluklarla yürütülecek olan gelecek toplantılar 

için bir temel teşkil edecektir.  

1.6 Topluluk İrtibat Yetkilisi’nin Atanması, Ağustos 
2017 

Proje, Ağustos 2017’de bir Topluluk İrtibat Yetkilisi (TİY) atamıştır. TİY, Proje inşaatı süresince 

Kıyıköy’de hazır bulunacak ve Proje faaliyetleri ve ilerleyişi hakkında diyaloğun sürekliliğini 

korumak üzere yerel halk ve diğer ilgili ya da potansiyel etkilenen paydaşlarla iletişim kurmaktan 

sorumlu olacaktır. Ayrıca, Proje faaliyetlerinden kaynaklanan sorunların ya da şikâyetlerin 

tanımlanmasını, araştırılmasını ve çözüme kavuşturulmasını da destekleyecektir. 

TİY’in inşaat öncesinde işe alınması, inşaat faaliyetleri başladıktan sonra topluluk içerisinde 

sürdürülebilir bir mevcudiyet sağlamak ve yerel halk ve topluluk temsilcileri arasında bir odak 

noktası olmak bakımından önemli bir aşamayı oluşturmaktaydı. TİY, Proje faaliyetleri hakkında 

güncel bilgilendirmelerde bulunmak ve Proje ile ilgili olarak topluluk sorunları ve endişelerine 

yönelik geri bildirim almak üzere yerel yetkililerle ve topluluk temsilcileriyle telefon görüşmeleri ve 

sık yapılan toplantılar aracılığıyla düzenli bir iletişim hattının devam ettirilmesini sağlamaktadır.  



 

 

1.7 Proje Bilgilendirme Toplantıları, Temmuz - Ekim 
2017 

Kıyıköy’de bulunan belirli paydaş gruplarıyla Proje’nin teknik ayrıntıları ve balıkçılık, turizm, 

ormancılık, hayvancılık, tarım, paydaş katılımı ve yerel yatırım programı üzerindeki etkilerin 

yönetimi açısından hedeflenen bilgiler dahil olmak üzere çevresel ve sosyal yönetime yönelik 

yaklaşımı hakkında bilgilendirmede bulunmak amacıyla bir dizi Proje bilgilendirme toplantısı 

gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıların amacı, Proje bilgilerinin Kıyıköy’de bugüne kadar 

hedeflenenden daha geniş bir kitleye iletilmesini sağlamaktı.  

Söz konusu bilgiler Proje temsilcileri tarafından PowerPoint sunum dosyası yardımıyla sunulmuş 

ve paydaşların Soru ve Cevaplarını almak üzere gereken zaman ayrılmıştır.  

İlk toplantı aşağıda belirtilen çeşitli topluluk temsilcilerinin katılımıyla, Kıyıköy Belediyesi’nde 

yapılmıştır: Kıyıköy Belediye Başkanı ve belediye yetkilileri; muhtarlar; Kıyıköy Su Ürünleri 

Kooperatifi, Ormancılık Kooperatifi, Kıyıköy ve Vize Turizm Derneği ve hayvancılık ile uğraşanların 

temsilcileri.  

Belirli paydaş gruplarıyla (Tablo 5 altında sunulmuştur) gerçekleştirilen takip toplantıları, Kıyıköy 

Resort Hotel’de gerçekleştirilmiş ve aynı format takip edilmiştir. Tüm toplantılar, üyelerini 

bilgilendirmeleri ve onları toplantılara getirmeleri istenen ilgili topluluk temsilcileri ile organize 

edilmiştir. Kadınlarla yapılan toplantılar buna istisnadır. Bu toplantılarda, kolektif olarak organize 

olmadıkları için, topluluklarda bulunan kadınlarla düzenli katılım vasıtasıyla resmi olmayan iletişim 

kurulması gerekmiştir.  

Tablo 5 Proje bilgilendirme toplantıları listesi  

Paydaş Tarih Kişi sayısı 

Topluluk temsilcileriyle ortak toplantılar: 

 Kıyıköy Belediyesi 

 Kıyıköy Muhtarları 

 Kıyıköy Tarımsal Kalkınma (Ormancılık) 

Kooperatifi  

 Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi 

 Kıyıköy Hayvancılık Kooperatifi 

 Kıyıköy ve Vize Turizm Birliği 

26 Temmuz 2017 10 

Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi: Büyük tekne 

işletmecileri  

26 Temmuz 2017 15 

Kıyıköy ve Vize Turizm Derneği  

Kıyıköy turizm işletmecileri 

26 Temmuz 2017 5 

Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi: Küçük tekne 

işletmecileri 

27 Temmuz 2017 17 

Kıyıköy Restoran sahipleri 09 Ağustos 2017 2 



  

 

Paydaş Tarih Kişi sayısı 

Kıyıköy Hayvancılık faaliyetiyle uğraşan üyeler 09 Ağustos 2017 16 

Kıyıköy Gençliği (14-17 yaş arası), erkek, kız karışık 21 Ekim 2017 12 

Kıyıköy Roman grubu 22 Ekim 2017 6 

Kıyıköy Kadınları 22 Ekim 2017 18 

Sekil 3: Kıyıköy’de Yaşayan Kadınlarla Proje Bilgilendirme Toplantısı, Ekim 2017 

 

Topluluğun katılım seviyesi ve Proje hakkında sahip olunan bilginin artması açılarından toplantılar 

genel olarak olumlu iken, özellikle geçim kaynaklarına yönelik etkilerle ilgili olarak bir dizi endişe 

dile getirilmiştir. Paydaşlar tarafından iletilen sorunların ve ana konuların özeti 1.12 Bölümünde 

özetlenmiş ve ilgili yanıtlar verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Şekil 4: Kıyıköy’de Yaşayan Gençlerle (14-17 yaş arası) Proje Bilgilendirme Toplantısı, 

Ekim 2017 

 

1.8 Bahçeköy ve Güngörmez Yerel Toplulukları ile 
yapılan Tanıtım Toplantıları, Ağustos - Ekim 2017 

Güngörmez ve Bahçeköy köyleri, Proje’nin inşaat aşamasında Proje trafiğinden etkilenecekleri için 

her iki köyün muhtarlarıyla toplantılar yapılmıştır. Toplantılar, Ağustos 2017'de StratejiCo 

tarafından yürütülen Proje’nin tanıtılmasının amaçlandığı giriş niteliğindeki tanıtım toplantısını ve 

akabinde Ekim 2017'de düzenlenen takip toplantısını içermektedir. Takip toplantısına Proje 

temsilcileri de katılmış ve beklenen trafik etkisi ve Proje’nin Rusya'da bulunan kısmında yürütülen 

inşaat faaliyetleri sırasında uygulamaya konan trafik önlemleri konusunda sahip olunan deneyimi 

temel alarak uygulamaya konması teklif edilen trafik önleyici önlemler hakkında bilgilendirmede 

bulunmuşlardır. 

Bilgiler, her iki toplulukta da yaşanan mevcut trafik sorunları ve trafiğin etkisini en aza indirme ya 

da azaltma önlemleri dahil olmak üzere, inşaat aşamasında dikkate alınması gereken potansiyel 

sorunlar ile ilgili olarak toplanmıştır. Alınan geri bildirim, Proje’nin Trafik Yönetim Planları için bilgi 

sağlamak üzere kullanılacak Aralık 2017'de yürütülen bir trafik değerlendirmesi kapsamında 

dikkate alınmıştır.  



  

 

İnşaat aşaması başlamadan önce 2018'in başlarında Bahçeköy ve Güngörmez Yerel Toplulukları 

ile daha geniş katılım faaliyetleri yürütülmesi planlanmaktadır. 

1.9 Mavi Akım Ziyareti, Ağustos 2017 

21 Ağustos 2017 tarihinde, Kıyıköy paydaşlarıyla Durusu’dabulunan Mavi Akım boru hattı alım 

terminalini incelemek ve Mavi Akım projesinin inşaatı ve operasyonu ile ilgili bilgi sahibi paydaşlarla 

buluşmak üzere 3 günlük bir Samsun gezisi düzenlenmiştir.  

Mavi Akım doğalgaz alım terminali Kıyıköy' de bulunan TürkAkım doğalgaz alım terminali ile 

karşılaştırılabilir olsa da daha küçük bir tesistir. Mavi Akım boru hattı için açık-kesim kıyı kesiti 

tekniği kullanılmış olup bu teknik Kıyıköy'de kullanılacak olan kıyı-kesidi tekniği ile de 

karşılaştırılabilir. Dolayısıyla bu seyahatle Kıyıköy paydaşlarının TürkAkımı projesi hakkında daha 

fazla bilgi sahibi olabilmesi ve Samsun paydaşlarının Mavi Akım projesine ilişkin deneyimlerinden 

faydalanabilmesi amaçlanmıştır. 

Belediye Başkanı ve Belediye görevlileri, üç muhtarın ikisi, Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi yönetim 

kurulu temsilcileri, Kıyıköy ve Vize Turizm Derneği’nin bir temsilcisi ve Kırklareli Manda Yetiştiricileri 

Birliği’nin birtemsilcisi olmak üzere toplamda Kıyıköy'den 12 katılımcı ziyarete katılmıştır.  

Ziyaret, Samsun'da bulunan aşağıdaki paydaşlar ile yürütülen toplantıları içermiştir: 

 Mavi Akım boru hattının kıyı kesitine en yakın yerde olmak üzere yakın kıyıda faaliyet yürüten 

Hürriyet Mahallesi Su Ürünleri Kooperatifi temsilcileri. Bu toplantı kapsamında ayrıca yakın 

kıyıda bulunan Mavi Akım boru hatları güzergâhı da ziyaret edilmiştir; 

 BOTAŞ Şube Müdürü ile yapılan toplantı ve toplantıya ek olarak Mavi Akım doğalgaz alım 

terminali tesisinin gezilmesi; 

 Durusu Muhtarı ve bir grup bölge sakini ile yapılan toplantı. Durusu Mavi Akım doğalgaz alım 

terminaline en yakın bulunan köy konumunda olup terminalin yaklaşık 1,5 km güney batısında 

yer almaktadır ve 

 Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanıyla yapılan toplantı. 

Ziyaret bilgi paylaşımı açısından oldukça olumlu sonuçlanmıştır. Toplantıda konuşan, Hürriyet 

Mahallesi'nden ve Samsun'dan gelen balıkçılar, Mavi Akım projesi inşaatına başlanmadan önce 

Kıyıköy balıkçılarıyla benzer endişelere sahip olduklarını ancak inşaat sırasında herhangi bir 

olumsuz deneyim yaşamadıklarını ve yakın kıyıya boruların döşenmesinin ardından daha önce 

olduğu gibi balıkçılık yapmaya ve trol faaliyetlerine devam ettiklerini, balıkçılık teknikleri üzerinde 

ya da bölgedeki balık stoklarında kayda değer herhangi bir etkiye şahit olmadıklarını belirtmişlerdir. 

Mavi Akım doğalgaz alım terminaline yapılan ziyaret ve BOTAŞ şube müdürü ile yapılan 

görüşmeler, tesisin işleyişi hakkında daha fazla bilgi sahibi olunması açısından oldukça olumlu 

geçmiştir. Paydaşların tesiste yürürlükte bulunan emniyet ve güvenlik önlemleri, kıyı kesitinin ve 

boru hattı İrtifak Hakkı’nın eski haline getirilmesi, tesis etrafında bulunan arazilerin verimli bir 

şekilde kullanılmaya devam edilmesi, sahada maruz kalınan gürültü ve emisyon seviyelerinin 

minimum seviyede olması ve tüm bunları bizzat kendi gözleriyle görmeleri sağlanmıştır. Böylece, 

Kıyıköy'de bulunan benzer tesisin yol açacağı etkiler hakkındaki endişelerin giderilmesi 

amaçlanmıştır. 



 

 

Son olarak, Kıyıköy sakinlerinin Kıyıköy terminaline olan uzaklığına kıyasla Mavi Akım terminaline 

daha yakın konumda bulunan Durusu muhtarı ve sakinleri , inşaat sırasında herhangi bir gürültü 

ya da kokuya veya herhangi bir olumsuz etkiye maruz kalmadıklarını belirtmişlerdir. Buna ek 

olarak, projenin bölgeye fayda sağlama konusunda beklentilerini karşılamadığını da belirtmeleri 

itibariyle köy sakinleri Mavi Akım hakkında oldukça kararsız görünmektedir. 

Şekil 5: Kıyıköy paydaşlarıyla Ağustos 2017'de Durusu, Çarşamba, Samsun'da 

bulunan Mavi Akım Doğalgaz Alım Terminaline yapılan ziyaret 

 

Bununla beraber, bilgi paylaşımı genel olarak olumlu seyretmiş olsa da, Kıyıköy'den gelen 

katılımcılar terminalin şehirden görünüp görünmeyeceği ve aşağı tarafa devam eden akım 

projesinin arazi satın alma açısından potansiyel etkilerini dikkate alarak Doğalgaz Alım Terminalinin 

görsel etkisi konusunda genel bir endişeye sahip olmaya devam etmiştir.  

1.10 Kıyıköy Açık Oturum ve Bilgilendirme Etkinliği, 
Kasım 2017 

12 Kasım Pazar günü saat 11.00 ile 16.00 arasında Kıyıköy düğün salonunda bir Açık Oturum ve 

Bilgilendirme etkinliği düzenlenmiştir. TİY'nin etkinlik hakkında topluluk temsilcilerini 

bilgilendirmesi aracılığıyla sözel olarak yerel topluluk arasındayayılacak şekilde  duyurular 

etkinlikten 3 gün önceden itibaren yapılmaya başlanmıştır. Belediyenin kamuya açık hoparlör 

sisteminden etkinlik günü sabahı kamuya açık duyurular da yapılmıştır. 



  

 

Bu etkinliğin amacı yerel topluluk üyelerine Proje hakkında bilgi edinme fırsatı vermek olmuştur. 

Topluluk üyelerinin uzmanlarla tanışma şansı olmuş, Proje ve beklenen etkileri hakkında soru 

sorabilmiş ve cevap alabilmişlerdir. Etkinlikte haritalar, posterler, Proje videoları, PowerPoint 

sunumlarını içeren görsel materyaller ve ipad'ler üzerinden sunulan etkileşimli sunumlardan ve 

broşürler ve kitapçıklar dahil olmak üzere çeşitli yazılı materyallerden faydalanılmıştır.  

Şekil 6: Kıyıköy Açık Oturum ve Bilgilendirme Etkinliği Fotoğrafları, Kasım 2017 

 

  



 

 

 

 

Katılımcılara yiyecek ve içecek ikramında bulunulmuş ve ebeveynlerin katılımını teşvik etmek 

amacıyla çocukların oynaması için bir şişme oyun parkı getirilmiştir. Ayrıca çocukların güzel vakit 

geçirmesini sağlamak için onlara boyama kitapları, kağıtlar ve renkli kalemler verilmiştir.  

Sunum yapılan alanın düzeni ve toplantı formatı, Proje’nin olabildiğince görsel ve etkileşimli olarak 

anlatılabileceği, bölge sakinlerinin Proje hakkında istedikleri gibi bilgi almalarını sağlayacak ve 

Proje temsilcileriyle etkileşime geçmelerine imkan verecek daha rahat bir atmosferin 

oluşturulacağı şekilde tasarlanmıştır. 



  

 

Topluluk üyelerinin Proje hakkında yazılı yorumlarını belirtmek için kullanabilecekleri yorum 

formları ve yorumların içine atılacağı güvenli bir yorum kutusu Toplantı alanında hazır 

bulundurulmuştur. Bunlara ek olarak, halkın etkinlik ve Proje hakkındaki görüşlerini almak ve 

Kıyıköy'de görmek istediği potansiyel yerel yatırım projeleri hakkında bilgi toplamak için bir paydaş 

çıkış araştırması yapılmıştır.  

Resmi katılımcı sayısı tespit edilmemiş olsa da Kıyıköy'den çocuklar dahil yaklaşık 450 kişinin 

etkinliğe katıldığı tahmin edilmektedir. 19 adet yazılı yorum formu iletilmiş ve 41 katılımcı paydaş 

çıkış araştırmasına cevap vermiştir. 

Etkinliğin sunumu, dağıtılan ve gösterilen materyaller ve Proje temsilcileri tarafından paylaşılan 

bilginin seviyesi açısından bölge sakinlerinden alınan geri bildirim son derece olumlu olmuştur. 

Bölge sakinleri, topluluk ve geçim kaynakları üzerindeki etkiler ve aynı zamanda iş imkanları, 

doğalgaz ve diğer fayda beklentileri hakkında sahip oldukları bir dizi endişeyi paylaşmışlar ve Proje 

temsilcileri de Proje’yi anlatarak, bu etkileri gidermek için alınacak önlemlerden ve Proje’nin 

beklenen faydalarından bahsederek gerekli cevapları vermişlerdir. 

1.11 Diğer Katılım Faaliyetleri 

Yukarıda özetlenen katılım faaliyetlerine ek olarak, projenin başlangıcı olan 2015'den itibaren 

2017'ye kadar devam etmek üzere, Proje hem yasal prosedürlerin bir parçası olarak hem de resmi 

olmayan biçimde oldukça geniş yelpazeye yayılan çeşitli paydaşlarla toplantılar düzenlemiştir. 

Çeşitli izin prosedürlerini tanımlama, tamamlama ve uygulamaya koyma adına ilgili yetkili 

makamlarla düzenli katılım faaliyetleri yürütülmüştür. Süregelen düzenli bilgi akışını ve ilişkileri 

devam ettirmek adına düzenlenen katılım faaliyetleri, Stratejico sosyal danışmanları ve TİY 

aracılığıyla yerel topluluklar düzeyinde de gerçekleştirilmiştir. Buna ek olarak, kurumlarla ilişkileri 

sürdürmek için siyasi ve kurumsal temsilcilerin değişikliklerini yerine getirmek üzere bir dizi paydaş 

katılım sağlamıştır..  

1.12 Paydaş Yorumlarının ve Önerilerinin Özeti 

Table 8’de, yukarıda bahsedilen katılım faaliyetleri sırasında paydaşlar tarafından belirtilen başlıca 

yorumlar ve endişeler özetlenmiş ve Proje geliştirme faaliyetleri bağlamında bu yorumların nasıl 

dikkate alındıkları ya da cevaplandıkları açıklanmıştır.  

Tablo 6 Yerel paydaşların Proje hakkında belirttikleri ana endişe konu başlıkları ve 

görüş listesi 

Yorumlar Ele alma şekli ve Verilen cevaplar 

Proje Tasarımı ve Konumu  

Proje’nin karayla buluşacağı 

Selves'de bulunan konumun 

seçimine ve bu sürece ilişkin sahip 

olunan endişeler 

Proje’nin karayla buluşacağı konum olarak Kıyıköy'ün seçilmesine, 

Trakya bölgesi kıyılarında yürütülen son derece kapsamlı ön 

araştırmalar sonucunda ve teknik ve ekonomik fizibilite 

çalışmalarından elde edilen bulgular doğrultusunda karar 

verilmiştir. 



 

 

Yerel topluluk tarafından ifade edilen endişelere bir cevap olarak, 

jeolojik teknik özellikler ve genel fizibilite çalışmaları açısından, 

BOTAŞ'ın danışmanlığında, Kıyıköy içerisinde en uygun karayla 

buluşma konumunu belirlemek üzere son derece kapsamlı 

araştırmalar yürütülmüştür.  

Jeolojik fizibilite çalışmaları, Kıyıköy'ün kuzeyine ya da güneyine 

doğru ilerlemenin uygulanabilir olmadığını göstermiş bu yüzden de 

Doğalgaz Alım faaliyeti için tek uygun konumun Selves bölgesi 

olduğu anlaşılmıştır. Ancak Selves plajına olan etkilerin en aza 

indirilmesini sağlamak için kıyı kesiti konumunu biraz daha kuzeye 

taşımak mümkün olmuştur. 

Daha ayrıntılı bilgi, ÇED Raporu’nun 4. Bölümü içinde 

sunulmaktadır.  

BOTAŞ'ın aşağı akım güzergâhının 

yol açacağı etkilere yönelik endişeler.  

TürkAkım projesinin karada bulunan kısmı BOTAŞ'ın 

sorumluluğundadır. Doğalgaz alım terminalinden başlayan ve 

Lüleburgaz'daki ulusal şebekeye giden karadaki aşağı akım boru 

hattı güzergâhı BOTAŞ tarafından sonlandırma aşamasındadır. 

Proje’nin karada bulunan kısmına yönelik Türk tarafının düzenleyici 

gereklilikleri uyarınca BOTAŞ tarafından bir ÇED raporu 

düzenlenecektir.  

İnşaat aşaması süresine yönelik 

duyulan endişeler (örneğin, inşaatın 

3-4 yıl arasında süreceğine ilişkin)  

Boru döşeme faaliyetleri, Türk Münhasır Ekonomik Bölge sularında 

2017’nin 3. çeyreğinde başlamıştır.  

Kara üzerindeki inşaat ve kıyı kesiti inşaatı 2018'in başlarında 

başlayacaktır. Proje’nin 2019'un sonuna doğru işler hale gelmesi 

beklenmektedir. Dolayısıyla, Kıyıköy'deki inşaat süresinin yaklaşık 

18-24 ay arası sürmesi beklenmektedir. Bu faaliyetlere Proje’nin 

Türkiye'de kıyıya çıktığı bölgede gerçekleştirilecek erişim yollarının 

inşaatı (yaklaşık 3 ay), arazi temizleme (yaklaşık 2-3 ay), şantiye 

hazırlığı (yaklaşık 6 ay), kıyı kesiti inşaatı (yaklaşık 6 ay), Doğalgaz 

Alım Terminalinin inşası ve montajı (yaklaşık 18 ay) ve yakın kıyıda 

gerçekleştirilecek boru döşeme faaliyetleri (yaklaşık 2 ay) dahildir. 

Bazı faaliyetlerin birbiriyle örtüşmesi sebebiyle, toplam sürenin bu 

verilen sürenin toplamından daha kısa olacağı unutulmamalıdır.  

Faaliyetlerin yürütülmesi sırasında 

Proje tesisleri etrafında yaşanacak 

kısıtlamaların kapsamına ilişkin 

(örneğin, mevcut arazi kullanımının 

birkaç kilometre yasaklanacağı ve 

doğalgaz alım terminali etrafındaki 

arazinin kamuya kapatılacağına 

ilişkin) endişeler 

Faaliyetlerin yürütülmesi sırasında Doğalgaz Alım Terminali 

çevresindeki alan güvenlik amacıyla çitlerle kapatılacaktır. Bu 

önlem, bölgede uygulanacak tek fiziksel kısıtlama olacaktır. 

Doğalgaz Alım Terminali etrafında belirli bazı arazi ıslahı 

çalışmalarına yönelik güvenlik kısıtlamaları olacaktır. 

 1. Güvenlik Bölgesi: Doğalgaz Alım Terminali etrafında 230m 

– 410m arası bir alanda konutlara izin verilmeyecektir; 

 2. Güvenlik Bölgesi: Doğalgaz Alım Terminali etrafında 390m 

– 565m arası bir alanda 2 katlı sağlam konutlara izin 

verilecektir. 



  

 

Ancak, mevcut arazi kullanımları ve halka açık erişim, Doğalgaz 

Alım Terminali etrafında kısıtlanmayacaktır.. 

31m'lik Boru Hattı İrtifak Hakkı (İH), inşaat yapımını ve derin köklü 

bitkilerin ekimini sınırlayacaktır. Botu Hattı İH dışında başka 

kısıtlama bulunmamaktadır. 

Açık Deniz Kısmında boru hattı etrafında deniz dibinde 420m'lik bir 

güvenlik bölgesi olacaktır. Bu kısıtlama, dip trolü ve demirleme gibi 

deniz dibi faaliyetlerini kısıtlayacaktır ancak tekne geçişi ve diğer 

balık avlama tekniklerinde herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecektir.  

 

Çevre ve ekoloji  

Doğalgaz Alım Terminalinin çevreyi 

kirleteceği ve etkileyeceği yönünde 

duyulan endişeler (örneğin emisyon, 

ısınma, tüketim, vs. yoluyla). 

Açık deniz boru hattından gelen gazı alan Doğalgaz Alım Terminali, 

gazın hacmini ölçer, sıcaklık ve basınç değerlerini kontrol eder ve 

karadaki boru hattına yönlendirir. Herhangi bir doğalgaz depolama 

ünitesine sahip değildir.  

ÇED Raporu’nun bir parçası olarak yürütülen değerlendirmeler 

sonunda, Doğalgaz Alım hattının ve Proje’nin işletme aşamasında 

minimum seviyede çevresel etkilere sahip olacağı sonucuna 

varılmıştır: 

 Doğalgaz Alım Terminalinin kendi tüketimi için 5MW elektrik 

üretim kapasitesine sahip olacak olası bir elektrik üretim tesisi 

haricinde herhangi bir şekilde elektrik üretilmeyecek olup bu 

terminal bir elektrik santrali olmayacaktır.  

 Doğalgaz Alım Terminali içerisinde, gazı daha ileri kademelere 

aktarmak üzere ısıtan bazı ısıtıcılar bulunacaktır. Ancak yapılan 

değerlendirmeler sonucunda Doğalgaz Alım Terminalinin, 

çevresel ortamı ısıtma anlamında herhangi bir etkisi 

olmayacağı sonucuna ulaşılmıştır.  

 Yıl içerisinde birkaç kez olmak üzere, gazın terminalin üst 

kısmında bulunan havalandırmalardan kısa sürelerle salınacağı 

rutin bakım faaliyetleri yürütülecektir. Bu havalandırma işlemi 

ses çıkarabilir ve salınan gaz görsel olarak bir “pus” etkisi 

yaratabilir. Ancak bu süreç oldukça kısa sürecektir. Doğalgaz 

Alım Terminali içerisinde egzoz çıkışlarına sahip olacak 

jeneratörler ve ısıtıcılar da olacaktır. Herhangi bir yanma işlemi 

ya da gaz yakma söz konusu olmayacaktır. ÇED Raporu’nun 

bir parçası olarak Hava kalitesi modellemesi 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmada hava emisyonlarının, 

Türk mevzuatları uyarınca tanımlanan sınırlar dahilinde olduğu 

sonucuna varılmış olup çevresel ortama ya da insan sağlığına 

etkisi olabilecek hava kalitesine yönelik herhangi bir olumsuz 

etki öngörülmemektedir. 

Kıyıköy yerel karasal florasına ve 

faunasına olası etkilere yönelik 

endişeler 

ÇED Raporu’nun bir parçası olarak ekolojik araştırmalar ve 

değerlendirmeler yürütülmüş olup etkilerin büyük çoğunluğunun 

inşaat aşamasında gerçekleşecek geçici etkiler olduğu ve Proje’nin 



 

 

uzun dönemde önemli çevresel etkilere yol açmayacağı sonucuna 

varılmıştır. 

İnşaatın yapılabilmesi için yürütülecek arazi temizleme çalışmaları 

sonucunda Proje nispeten küçük bir habitat kaybına (70 ha) yol 

açacaktır. İnşaatın yapılabilmesi için temizlenecek alan genelde 

meşe ağaçlarının bulunduğu alandır. Ancak ÇED Raporu, Proje’nin 

yerel habitatın bütünlüğünü etkilemeyeceği yönünde 

değerlendirmede bulunmuştur. 

Az miktarda yaşanacak olan habitat kaybına ek olarak, kuşlar ve 

diğer hayvanlar da gürültüden ve inşaat faaliyetlerinden rahatsız 

olabilir. Gürültü, inşaatın kapsama alanından daha öteye 

ulaşabileceğinden bu rahatsızlıklar, yaşanacak habitat kaybına 

kıyasla nispeten daha geniş alanları etkileyebilir. Bu nedenle, 

kuşların ve diğer türlerin gürültülü faaliyetler devam ederken inşaat 

alanından uzaklaşmaları beklenmektedir.. Bunun yanı sıra, çevrede 

inşaat faaliyetleri bittikten sonra Proje alanına geri dönecek olan 

bu hayvanlar tarafından kullanılabilecek oldukça yeterli miktarda 

habitat mevcut bulunmaktadır. Bu nedenle gürültüyle ve potansiyel 

diğer rahatsızlık kaynaklarıyla ilgili olası etkilerin geçici olması 

beklenmektedir ve bunlar, kuşlar ve diğer hayvanlar için önemli bir 

sıkıntıya neden olmayacaktır. 

İnşaat başlamadan önce bölgede bulunan doğal bitkilerin 

tohumları da dahil olmak üzere değerli tarım toprağı saklanacak ve 

gelecekte tekrar ekim yapılması için kullanılacaktır. Yerel bitki 

örtüsüne ait türlerin tohumları toplanacak ve Proje’nin kara 

florasına ve bitki örtüsüne olan etkisini en aza indirmek için 

Ankara’da bulunan Türk Tohum Gen Bankası’na gönderilecektir. 

Boru hattı güzergâhı inşaatı boyunca dağınık bulunan Türk 

zambağı türüne ait çiçek soğanları da toplanacak ve Proje 

tarafından etkilenmeyen uygun habitat alanlarına taşınacaktır.  

İnşaat alanlarında bulunan ve IUCN tarafından Tehlike altında, 

Savunmasız, Neredeyse Tehlike Altında şeklinde sınıflandırılan 

fauna türlerinin toplanması ve inşaat sahası dışında uygun 

habitatlara ekilme faaliyetleri uzman biyologların denetimi altında 

2017 yılı Kasım ayında gerçekleştirilmiştir. 

Ağaçlar, tüm geçici inşaat alanlarına yeniden dikilecektir. Ancak, 

doğrudan boru hattı üzerinde bulunan bitki örtüsü, derin ağaç 

köklerinin borulara zarar verme olasılığı göz önünde 

bulundurularak ot ve çalıyla sınırlandırılacaktır. Proje kapsama 

alanının büyüklüğü, kesilmesi gereken ağaç sayısının azaltılması 

amacıyla en aza indirilmiştir. 

Toplam Proje alanının boyutlarına ve 

Proje tarafından kesilecek ağaç 

sayısına yönelik endişeler  

Proje’nin inşası için kullanılacak toplam alan yaklaşık 70 ha olup bu 

rakam Kıyıköy’de bulunan genel ormanlık alanların %0,1’inden 

azına denk gelmektedir. Kalıcı olarak kullanılacak alan ise 27 ha 

olup bu alan, Doğalgaz Alım Terminalinden oluşmaktadır. Geçici 

inşaat alanları inşaat tamamlandıktan sonra tekrar kullanıma 

açılacaktır.  



  

 

ÇED Raporu, 33.000’i Proje kapsama alanında olmak üzere yaklaşık 

57.000 ağacın kesileceğini hesaplamaktadır.  

Ağaçlar, tüm geçici inşaat alanlarına yeniden dikilecektir. Ayrıca 

Proje, kalıcı inşaat alanlarındaki ağaç kaybını telafi etmek için ofset 

oranını hesaplamak üzere İstanbul Üniversitesi tarafından bir 

komisyon çalışmasının gerçekleştirmiştir. Kıyıköy’deki mevcut 

ormanlık alana ilişkin mevcut anlayış temel alındığında, kalıcı ağaç 

kaybını telafi etmek üzere yeniden dikilecek olan ağaçların 

Kıyıköy’e dikilmesi olası görünmemekte, bunun için en uygun 

alanın Vize bölgesi olduğu görünmektedir.  

Su haznelerinin Proje tarafından 

etkileneceğine yönelik yapılan 

yorumlar. 

ÇED Raporu su kaynaklarına ve bu haznelere olası etkilere ilişkin 

dikkatle yapılmış analizleri içermektedir. Proje, yakın çevredeki su 

hazneleriyle doğrudan etkileşime geçmemektedir ve Proje’nin 

konumu, su kaynaklarına olması gereken ilgili güvenli mesafeler 

dikkate alınarak seçilmiştir.  

Boru hatları, su haznelerinin Kıyıköy’e aşağı akışı yönünde 

Sazlıdere Deresi’nden geçecektir; dolayısıyla su haznelerine 

herhangi bir etkide bulunma riski yoktur. Ek olarak, dere geçidi için 

ayrıntılı bir tasarım yapılarak olası etkilerin en aza indirilmesi ve su 

akışının etkin bir şekilde tekrar eski haline getirilmesi sağlanacaktır.  

İnşaat aşamasında yüzey sularına ve yeraltı sularına yönelik 

potansiyel etkiler, inşaat sırasında alınacak dikkatli önlemler 

aracılığıyla minimum seviyeye çekilecektir. Örneğin inşaat 

aşamasında kullanılacak makinelerden herhangi bir sıvının 

dökülmesini önleyecek tedbirler alınacak, dökülme kitleri daima 

erişilebilir konumda hazır bulundurulacak ve çalışanlar dökülmeye 

karşı nasıl cevap vereceklerine dair eğitim göreceklerdir. 

Kanalizasyon şebekesine ve toprak depolama alanlarına yakın 

faaliyetler de kısıtlı olacaktır. 

Balık ve Balıkçılık 

İnşaatın balık ve balıkçılığa etkilerine 

ve daha az avlanma sonucunda 

balıkçıların gelirlerinde yaşanacak 

potansiyel kayba yönelik endişeler  

 

Kıyıköy’de bulunan balıkçıların endişelerini gidermek amacıyla 

Proje, bir Balıkçılık Çalışması yürütülmesini sağlamıştır. Çalışma 

sonucunda şu çıkarımlar elde edilmiştir: 

 İnşaat aşamasında, yakın kıyı inşaat alanı etrafında yürürlüğe 

konacak kısıtlı alan uygulamasının bir sonucu olarak kayda 

değer en büyük etkiyi kıyı balıkçıları yaşayacaktır; 

 6 ay süreyle kazılan hendeklerin her iki tarafından 500m’lik 

mesafe kısıtlı alan olacaktır. Mevcut programa göre bu 

kısıtlama balıkçılığın en yoğun yapıldığı dönemde (Eylül - 

Aralık) yaşanacaktır; 

 Proje’nin en önemli etkisi kıyı balıkçılarının belirttiği şekilde 

kuzey Selves balıkçılık alanlarında oluşacak ve onları daha 

uzağa ya da daha az verimli diğer bölgelere taşınmaya 

zorlayacaktır; 



 

 

 Ayrıca yakın kıyı inşaat faaliyetleri 24 saat süreceğinden, 

gemilerden yayılan ışık ve plajdaki aydınlatma gece balıkçılık 

faaliyetlerini etkileyebilir. Gece balıkçılık teknikleri ortamın 

tamamen karanlık olmasını gerektirmektedir; 

 Ayrıca deniz tabanının taranması faaliyetleri sebebiyle de balık 

habitatında bazı sorunlar söz konusu olabilir. Selves plajı alanı 

kalkan ve mezgit dahil olmak üzere bazı ticari balık türleri için 

balık yumurtlama alanı olarak tanımlanmıştır. Ancak, ÇED 

çalışmalarına göre taban tarama faaliyetlerinden 

kaynaklanacak bulanıklık sınırlandırılacak ve taban tarama 

faaliyeti 3 aydan uzun sürmeyecek şekilde kısa dönemli olarak 

gerçekleştirilecektir. Bu sebeple balıklar üzerindeki etkinin az 

ve kısa dönemli olması beklenmektedir. Yakın kıyı inşaat 

faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından yumurtlama 

habitatının eski haline dönmesi beklenmektedir. 

Öngörülen etkileri dikkate alarak Proje, aşağıdaki etki azaltma 

önlemlerini alacaktır: 

 Proje, kısıtlamaların süresini en aza indirmek için kıyı 

inşaat faaliyetlerini koordine etmeyi amaçlamaktadır.; 

 Yakın kıyı inşaat faaliyetleri sırasında kıyı balıkçılığı 

faaliyetlerinin etkilenebilecek olması nedeniyle Proje, 

Kıyıköy’de bulunan Balıkçılık topluluğu ile öngörülen 

etkilerin ayrıntıları üzerinde bir mutabakata varmaya ve 

Proje faaliyetlerinden etkilenen balıkçıların ekonomik 

kayıplarını telafi edecek bir yöntem ve süreç üzerinde 

anlaşmaya çabalamaktadır.  

 Proje, inşaat sırasında, tabanda taranan materyaller de 

dahil olmak üzere daha fazla etkiye yol açmamak ve yol 

açılan tüm etkilerin ele alınmasını sağlamak için izleme 

faaliyetleri yürürlüğe koyacaktır; 

 İnşaat sırasında,  balıkçıların balık yakalama 

faaliyetlerinde ek zarara uğradıklarına dair bireysel olarak 

hak iddia etmeleri durumunda faydalanılmak üzere ki  bir 

şikayet (sorunlar) prosedürü olacaktır. Bu yaklaşım, balık 

yakalama faaliyetlerinde ek zarara uğranıldığına dair 

iddiaların kanıtlanması durumunda, telafi mekanizmasına 

başvurmayı içerecektir.  

 Yukarıdaki etkilerden bağımsız olarak Yerel Yatırım 

Programı aracılığıyla Proje, Kıyıköy’deki balıkçılık 

endüstrisini desteklemenin yollarını arayacaktır.  

Kıyıköy balıkçılığına yönelik beklenen olası etkilerle ilgili daha 

ayrıntılı bilgiler Balıkçılık Çalışmasına dahil edilecektir. 



  

 

Selves’te bulunan balık yumurtlama 

ve göç rotalarıyla ilgili etkilere yönelik 

yorumlar 

ÇED Raporu ve MRAG Balıkçılık Çalışması, balık göçü ya da balık 

yumurtlaması üzerinde herhangi bir kalıcı olumsuz etkinin 

olmayacağı sonucuna varmıştır.  

Balıklar için yerel bir yumurtlama alanı olarak bilinen yüzeyde kalan 

kayalık tabanda tarama sonucu bazı geçici etkiler söz konusu 

olabilir. Öte yandan, taban tarama faaliyetlerinden kaynaklanacak 

bulanıklık sınırlandırılacak ve taban tarama faaliyeti 3 aydan uzun 

sürmeyecek şekilde kısa dönemli olarak gerçekleştirilecektir. Bu 

sebeple balıklar üzerindeki etkinin az ve kısa dönemli olması 

beklenmektedir. Dipte taranacak olan tortu kirli değildir, dolayısıyla 

bu dip tarama faaliyeti çevreye yeni kimyasallar salmayacaktır. 

Yakın kıyı inşaat faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından 

yumurtlama habitatının eski haline dönmesi beklenmektedir. 

Yakın kıyı inşaat faaliyetleri balıklar açısından rahatsız edici olabilir 

ve inşaat faaliyetlerinin yürütüldüğü alandan hemen kaçmalarına 

yol açabilir. Ancak kısa sürede her zamanki göç rotalarına 

döneceklerdir.  

Kıyıköy balıkçılığına yönelik beklenen olası etkilerle ilgili daha 

ayrıntılı bilgiler, Balıkçılık Çalışmasına dahil edilecektir ve bunlar 

ÇED raporunda da mevcuttur.  

Yakın kıyıda demir atmayı gerektiren 

rapana (deniz salyangozu) avcılığı 

üzerindeki potansiyel etkilere yönelik 

endişeler dahil olmak üzere, boru 

hattının varlığı ve boru hattı etrafında 

belirlenecek 420m’ lik güvenlik 

bölgesi sebebiyle balık ve balıkçılık 

üzerindeki uzun dönemli etkilere 

yönelik endişeler. 

İşletme aşamasında, ana etki, boru hattının etrafındaki 420 m'lik 

operasyonel güvenlik bölgesinden kaynaklanacak ve bu da dip 

trolü ve demirlemeyi kısıtlayacaktır..  

Balıkçıların, olta takımlarına zarar vermemek için balık avlama 

tekniklerini ayarlamaları gerekecektir.. Balıkçıların, kısıtlanan alanı 

dikkate alarak yeni balıkçılık stratejileri benimsemeleri 

gerekeceğinden ilk zamanlarda etkilenmeleri söz konusu olabilir 

ancak bu durumun avlanma üzerinde uzun dönemli etkiye sahip 

olması beklenmemektedir. 

Boru hattı, önemli seviyede gürültü çıkmasını önlemek ya da 

gürültüyü azaltmak üzere uygun şekilde yalıtılmıştır. Ayrıca ilk 2,5 

km’lik mesafede deniz tabanı altında yaklaşık 2m derinliğe 

gömülecektir. Boru hattının balık davranışları üzerinde olumsuz 

etkileri olması beklenmemektedir. Buna karşılık Mavi Akım dahil 

olmak üzere dünya çapında inşa edilen benzeri deniz zeminine 

döşenen boru hattı projelerinden elde edilen deneyim, bu 

beklentinin zıttının gerçekleştiğini göstermektedir. Balıkların, yosun 

oluşumu için bir alt katman işlevi gören boru hatları etrafında 

toplandıkları gözlenmiştir. 

Kıyıköy balıkçılığına yönelik beklenen olası etkilerle ilgili daha 

ayrıntılı bilgiler, 2018 yılının 1. Çeyreğinde yayınlanacak olan 

Balıkçılık Çalışmasına dahil edilecektir ve bunlar ÇED raporunda da 

mevcuttur. 

 



 

 

Kerestecilik Faaliyetleri, Hayvancılık ve Arıcılık 

Proje’nin Kıyıköy’deki kerestecilik 

geçim kaynaklarını etkileyeceği ve 

kerestecilikten elde edilen gelirlerde 

düşme yaşanacağına dair yorumlar 

Proje için kullanılacak toplam karasal alan Kıyıköy’de bulunan genel 

ormanlık alanların %0,1’inden azına karşılık gelmektedir. Bu 

nedenle, Kiyiköy'deki ormancılık endüstrisinin uzun vadede işleyişi 

üzerinde önemli etkilerin olması beklenmemektedir.. 

Bununla beraber Proje, ormancılık faaliyetlerine yönelik etkinin en 

aza indirilmesi için alınacak önlemleri belirlemek üzere yerel Orman 

Müdürlüğü ve yerel Kıyıköy Tarımsal Kalkınma (Ormancılık) 

Kooperatifi ile yakın işbirliği içinde çalışacaktır. Bu önlemler 

aşağıdakileri içermektedir: 

 Proje, yerel orman işçilerinin Proje için gerekli ağaç kesme 

faaliyetlerinden faydalanabilmelerini sağlamak için Devlet 

Orman Müdürlüğü ve Kıyıköy Tarımsal Kalkınma (Ormancılık) 

Kooperatifi ile çalışacaktır.; 

 Proje, tüm Proje aşamalarında diğer ağaç kesme alanlarına 

mümkün olabildiğince emniyetli erişim sağlayabilmek için 

Kooperatif ve Müdürlük ile birlikte çalışacaktır; 

 Proje, gelecekteki ormancılık yönetimi konularında Orman 

Müdürlüğü ile birlikte çalışma ve yardımcı olma olasılıklarını 

araştıracaktır; 

 Proje inşaat döneminde sadece geçici olarak ihtiyaç duyulan 

tüm alanları tekrar kullanıma açacaktır. 

Proje ağaç kesme faaliyetlerinden 

elde edilen kerestenin yerel 

ormancılık işçilerine ve/veya yerel 

topluluğa verilmesi gerektiği 

yönündeki yorumlar 

Ağaç kesimine ilişkin kerestecilik gelirlerinin sorumluluğu, Türk 

mevzuatları uyarınca ilgili Devlet Ormancılık yetkili kurumları 

tarafından kararlaştırılmaktadır. Bu nedenle Proje’nin bu kararlar 

üzerinde etkide bulunma imkânı bulunmamaktadır. 

Proje’nin hayvan otlakları ve 

hayvancılık faaliyeti yürütenler 

tarafından kullanılan otlak araziler 

üzerinde uzun dönemli etkisi 

olacağına ilişkin endişeler 

Bölgede kalıcı arazi kaybı sadece Doğalgaz Alım Terminali (27 ha) 

sahasıyla sınırlıdır. Araziyi bugüne kadar kullanan hayvancılık 

faaliyeti yürütenler ile yapılan görüşmelerde Doğalgaz Alım 

Terminalinin otlatma alanları içinde olduğu, Doğalgaz Alım 

Terminali çevresinde hayvanların otlamaya devam edebileceği 

yeterli ek arazi bulunduğu tespit edilmiştir.görüşme. Bu nedenle 

uzun dönemli etkilerin en düşük seviyede olması beklenmektedir. 

İnşaat sırasında çevredeki otlak arazilerine yönelik etkiler geçici 

olacak ve toz bastırma gibi önlemlerle en aza indirilecektir. İşletme 

aşamasında otlak araziler üzerinde hiçbir uzun dönemli etki 

beklenmemektedir. Ayrıca geçici inşaat alanları inşaatın ardından 

kullanıma açılacaktır.  

Operasyonlar sırasında Doğalgaz Alım Terminali etrafında hayvan 

sürülerinin erişimini engelleyecek hiçbir kısıtlamaya gidilmeyecektir. 

Proje’nin inşaat sırasında hayvancılık 

endüstrisi tarafından kullanılan 

Selves etrafında ve Kıyıköy’ün güneyine doğru hayvancılık 

endüstrisi tarafından kullanılan otlatma arazilerine ve su 



  

 

hayvan otlatma alanlarını, su 

kaynaklarını ve geçim kaynaklarını 

etkileyeceğine ilişkin endişeler 

kaynaklarına erişim güzergâhları, inşaat sırasında geçici olarak 

etkilenecektir. 

Hayvancılık faaliyeti yürüten taraflarla tasarım ve trafik yönetimi 

önlemleri aracılığıyla erişim güzergâhları üzerindeki etkiyi en aza 

indirmek ve besi hayvanlarının emniyetini ve güvenliğini sağlamak 

için görüşmeler devam etmektedir. 

Otlak arazilere ve su kaynaklarına erişim güzergâhlarında 

kısıtlamalara gidilmesinin kaçınılmaz olduğu durumlarda Proje, , 

otlatma arazilerine ve su kaynaklarına geçici olarak erişimin 

engellenmesinden kaynaklanan zararın telafisi için uygulamaya 

konabilecek alternatif önlemler belirlemek amacıyla hayvancılık 

endüstrisinden taraflarla görüşmeler yürütmektedir. 

Proje faaliyetlerine yakın yerlerde 

bulunan arı kovanları üzerindeki etki 

ve azalan bal üretimine bağlı olarak 

arıcıların gelirlerinin düşmesi 

şeklinde kendisini gösteren, geçim 

kaynakları üzerindeki potansiyel 

etkiler hakkındaki endişeler 

Proje inşaat alanlarına ya da trafik güzergâhlarına yakın konumda 

bulunan arı kovanları inşaat faaliyetlerinden etkilenebilir. Arıcılıktan 

elde ettikleri gelirlerin olumsuz etkilenmemesi için arıcılara, riskli 

kovanların inşaat öncesinde alternatif yerlere taşınması hususunda 

bireysel  olarak danışma toplantısı yapılmıştır. İnşaat sırasında 

etkilenmediklerinden emin olmak için diğer arıcılarla izleme 

faaliyetleri yürütülecektir.  

İnşaatın ardından, Doğalgaz Alım Terminalinin arı kovanı üretimi 

üzerinde herhangi bir etkisinin olması beklenmediği için, taşınmış 

olan arıcılar orijinal konumlarına geri dönme imkanına sahip 

olacaktır. 

Turizm 

İnşaat sırasında suyun kalitesi dahil 

olmak üzere Selves plajı üzerindeki 

etkilere yönelik endişeler 

Kıyı kesiti konumunun daha kuzeye taşınması kararı, Selves plajına 

olabilecek etkilerin en aza indirilmesi konusu dikkate alınarak 

verilmiştir.  

İnşaat faaliyetlerinin hemen etrafındaki plaj alanı sağlık, emniyet 

ve güvenlik sebepleriyle geçici olarak kapatılacaktır. Bunun yanı sıra 

ihtiyati önlem olarak, inşaat gemileri kıyıya yakın faaliyet 

gösterirken halk sağlığını ve emniyetini sağlamak için yüzme, 

kayıkla gezme gibi faaliyetlere geçici kısıtlamalar getirilecektir. Bu 

faaliyetlerin sadece kısa bir süre devam etmesi beklenmektedir. Bu 

doğrultuda plaj kullanıcılarının görebileceği şekilde levhalar 

dikilecektir. 

İnşaat aşaması boyunca Selves plajının geri kalan kısmı halkın 

erişimine açık kalacaktır. Öte yandan plaja gelen ziyaretçilerin 

plajda yürütülen inşaat faaliyetlerinden kaynaklanan gürültü ve toz 

gibi geçici rahatsızlıklar yaşaması olasıdır. Proje bu tip etkileri en 

aza indirmek için mümkün olan önlemleri uygulamaya koyacaktır. 

Deniz dibini tarama faaliyetleri sırasında bulanıklık artacaktır. ÇED’ 

in bir parçası olarak gerçekleştirilen değerlendirmeler, tortu 

bulutunun taban tarama faaliyetlerinin gerçekleştiği alandan 165m 

uzağa yayılmayacağını göstermektedir. Dolayısıyla bulanıklığın, 

yüzmeye kapatılmış alan sınırlarının içerisinde kalması 



 

 

beklenmektedir. Dolayısıyla artan bulanıklıktan kaynaklanacak 

görsel etkiler beklenmemektedir. Ayrıca bulanıklık, yüzücülere 

yönelik herhangi bir sağlık riski doğurmayacaktır. Buna ek olarak, 

taban tarama faaliyetleri tamamlandıktan kısa süre sonra tortunun 

yol açtığı bulanıklık kaybolacağından, etkinin kısa dönemli ve geçici 

olması beklenmektedir.  

İnşaatın ardından plaj alanı başlangıçtaki haline geri getirilecek ve 

plajın kullanımında ya da yüzme faaliyetlerinde herhangi bir geçici 

ya da kalıcı kısıtlamaya gidilmeyecektir.  

Belediye Plajı ve limanın yanında bulunan Liman Plajı gibi 

Kıyıköy’de bulunan diğer plajlar Proje faaliyetlerinden 

etkilenmeyecektir.  

Doğalgaz Alım Terminalinin görsel 

etkisine ve bunun Kıyıköy turizm 

endüstrisi üzerinde sahip olacağı 

uzun dönemli etkiye yönelik 

endişeler 

ÇED Raporunun bir parçası olarak bir Görsel Etki Değerlendirmesi 

gerçekleştirilmiş ve bu değerlendirmede farklı görüş açılarından 

Doğalgaz Alım Terminalinin nasıl görüneceği modellenmiştir. 

Değerlendirme, Kıyıköy’ün kuzeyinde bulunan oteller, restoranlar 

ve konutlar gibi bazı bakış açılarından Selves Plajı’na ve çevresine 

doğru bakıldığında Doğalgaz Alım Terminalinin görünür olacağını 

doğrulamıştır. Doğalgaz Alım Terminali plajdan görünmeyecektir. 

Doğalgaz Alım Terminalinin görünürlüğünü sınırlayacak önlemler 

tasarıma dahil edilecek ve uygulamaya konacaktır. Sadece inşaat 

aşaması için geçici olarak ihtiyaç duyulan bu alanlara ağaç 

dikilecektir. Ek olarak Proje, tesis etrafında yeşil perde / çit çekme 

seçeneklerini araştırmaktadır. Amaç, dışarıda sadece 30m 

uzunluğundaki havalandırma bacaları kalacak şekilde Doğalgaz 

Alım Terminalinin Kıyıköy’den görünmesini sınırlamaktır. Bölgede 

elektrik üretimi sağlayan rüzgar jeneratörlerinin bulunması göz 

önüne alındığında havalandırma bacalarının, ekstra görsel kirliliğe 

yol açmayacağı beklenmektedir. 

Proje’nin Kıyıköy turizm endüstrisi 

üzerinde uzun dönemli etkilere sahip 

olabileceğine yönelik genel endişeler 

Proje, tasarım ve etki azaltma önlemleri ile inşaat ve operasyonlar 

sırasında yaşanması muhtemel etkileri mümkün olduğunca en aza 

indirmeye kararlıdır.. İnşaat aşamasında yaşanabilecek etkiler 

geçici mahiyettedir ve gürültü, toz ve emisyon gibi inşaatla ilgili 

etkileri azaltmak için uygun önlemler alınacaktır.  

İnşaatın ardından tüm geçici inşaat alanları orijinal arazi sınırları 

dikkate alınarak ve orijinal kullanım amaçlarına geri dönebilecekleri 

şekilde yeniden kullanıma açılacaktır.  

Ayrıca Proje, Yerel Yatırım Programı aracılığıyla Kıyıköy’deki turizm 

endüstrisinin gelişimini desteklemeyi amaçlamakta ve bu 

doğrultuda olası fırsatları ve projeleri tanımlamak için yerel 

toplulukla görüşmeler yürütmektedir.  

 

 



  

 

Trafik 

Gürültü, titreşim, toz, sınırlı erişim ve 

sıkışıklık dahil olmak üzere trafik ile 

ilgili etkiler ve yol kullanıcılarına ve 

yayalara yönelik sağlık ve güvenlik 

riskleri. 

Bu endişeler özellikle trafikten 

etkilenen Bahçeköy ve Güngörmez 

topluluklarındaki paydaşlar 

tarafından dile getirilmiştir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yerel topluluklar arazi istimlakinden 

nasıl etkilenecek? Şirket arazi 

kayıplarını nasıl telafi edecek? 

ÇED Raporunda da belirtildiği üzere inşaat trafiğinin yaklaşık 10 ay 

süreyle günde 550 ağır yük aracı ile zirve yapması beklenmektedir. 

Bu sürenin ardından bu oran kademeli olarak azalacaktır.  

Günümüze dek paydaşlardan trafik hakkında alınan geri bildirim, 

Proje’nin Trafik Yönetim Planı’na bilgi sağlamak üzere kullanılacak, 

2017’inin sonunda yapılan trafik değerlendirmesi bağlamında 

dikkate alınmıştır.  

Trafik etkilerini en aza indirmeye yönelik potansiyel önlemler 

şunları içerir: 

 Kritik evrelerden kaçınmak üzere trafik hareketlerinin 

planlanması; 

 Tozun bastırılmasını sağlamak için yolların sulanması; 

 Trafiğin izlenmesi ve hız limitleri gibi trafik prosedürleriyle 

kurallara uyumun sıkı bir şekilde uygulanması. 

Öngörülen bu önlemlere ek olarak topluluk üyelerinin inşaat 

trafiğinden etkilenmeleri ya da Proje trafiği tarafından trafik 

kurallarına uyulmadığını fark etmeleri durumunda, Proje ile 

iletişime geçebilecekleri bir Şikâyet Prosedürü hazır 

bulundurulacaktır. 

Proje, trafik değerlendirmesi tarafından bilgilendirilen, önerilen 

trafik etkilerini azaltmaya yönelik önlemleri doğrulamanın ve 

mutabık kalmanın yollarını arayacaktır. Bunun yanı sıra, topluluk 

seviyesinde ek güvenlik önlemleri de ayrıca tartışılacaktır.  

 

Diğer Topluluklarla İlgili Konular 

Yerel toplulukların Proje’nin 

sağlayacağı istihdam ve tedarik 

fırsatlarından faydalanıp 

faydalanamayacağı ile ilgili yorumlar. 

Proje’nin karayla temas ettiği kısmın inşaatı sırasında çalışacak 

personelin çoğu bir inşaat yüklenicisi tarafından sağlanacaktır. 

Proje’nin karayla temas ettiği kısmın inşaatının zirve yaptığı 

dönemde çalışan işçi sayısının en fazla 600 olması beklenmektedir. 

İnşaat işlerinde açık pozisyonların çoğu uzmanlık gerektiren 

becerilere ve niteliklere sahip olmayı gerekli kılacağından yerel 

istihdam fırsatları sınırlı olacaktır. 

Uygulanabilir olduğunda Proje, yüklenicilerin uygun mevcut 

pozisyonlara ilişkin iş ilanlarını yerel ve bölgesel medyada 

yayımlamalarını, yerel istihdam bürolarını kullanmalarını ve Proje 

tarafından oluşturulan istihdam fırsatlarına yerel toplulukların 

erişmesi fırsatını yaratmasını gerekli kılmak dahil olmak üzere yerel 

iş gücünün Proje’de kullanımını teşvik edecektir.  

İnşaat yüklenicileri uygun pozisyonlara yönelik iş ilanlarını yerel 

topluluklara duyurmalı ve başvuru sayısı, işe alınan kişiler vs. gibi 

konularda ve aynı zamanda yerel istihdamı teşvik etmek üzere 



 

 

aldıkları önlemlere ilişkin raporlar yayınlamalıdır. Bu süreç izlenecek 

olup uygulanabilir olduğunda Proje, yüklenicilerin açığa çıkan 

pozisyonlar için yerel personel istihdam etmesini teşvik edecektir.  

Aynı şekilde temizlik, yiyecek içecek sağlama, güvenlik ve yerel 

konaklama gibi mal ve hizmetler için bazı yerel satın alma fırsatları 

olabilir. Bu tedarik işleri inşaat yüklenicisi tarafından yönetilecektir. 

Uygulanabilir olduğunda Proje, yüklenicilerinin Proje’ye yönelik mal 

ve hizmet tedarikinde yerel tedarikçileri seçmesini teşvik edecektir. 

Yerel istihdam ve satın alma işlerinde elde edilecek söz konusu 

ekonomik faydanın sınırlı olması beklendiğinden Proje, Yerel 

Yatırım Programı aracılığıyla Yerel Toplulukların sosyal ve ekonomik 

kalkınmasına olumlu katkıda bulunmanın yollarını arayacaktır. 

Proje Faaliyetleri sonucunda geçim 

kaynaklarına olan etkilerin ya da 

ekonomik zararların Proje tarafından 

telafi edilmesi gerektiğine ilişkin 

yapılan yorumlar  

Proje, telafi ve geçim koşullarının iyileştirilmesi sürecinde kılavuz 

niteliği taşıyan bir Telafi Mekanizması ve Geçim Koşullarının Eski 

Haline Getirilmesi sistemi geliştirmiştir.  

Geçim Koşullarının Eski Haline Getirilmesi sisteminin Telafi 

Mekanizması bileşeni, telafi taleplerinin değerlendirilmesi ve telafi 

tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin süreç ve gereklilikleri 

belirleyecektir. Telafi tedbirleri finansal ve ayni katkıları içerebilir.  

Telafi Mekanizması ve Geçim Koşullarının Eski Haline Getirilmesi 

sistemi, Şikâyet Prosedürü  ile yakından bağlantılı olacaktır. 

Sistemin uygulanması sürecinin bir parçası olarak Proje, uygun 

telafi ve iyileştirme önlemlerini tespit etmek için etkilenen 

paydaşlarla birlikte çalışacaktır. 

Proje arazisinin istimlak edilme 

prosedürlerine ilişkin endişeler 

Doğalgaz Alım Terminali, karadaki boru hattı güzergâhı, kıyı kesiti 

ve geçici inşaat alanlarının hepsi ya Orman İdaresi’nin ya da 

Hazine’nin olmak üzere devlet arazisi sınırlarının içerisinde yer 

almaktadır. Hiçbir özel arazi etkilenmeyecektir. 

Ancak ağır yük araçlarının Proje’nin kıyıya çıktığı bölgeye 

erişmelerini sağlamak için bazı yol geliştirme ve genişletme 

çalışmalarının yürütülmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu da, erişim 

güzergâhı boyunca yolun genişletilebilmesi için bazı özel arazilerin 

geçici istimlakını gerektirecektir. Çoğu durumda bu faaliyetler, 

sadece mevcut yolun kenarında bulunan dar bir arazi kısmının 

geçici olarak istimlak edilmesinden ibaret olacaktır . 

Arazi istimlakı Türk mevzuatları uyarınca BOTAŞ tarafından 

yürütülecektir. Etkilenen arazi sahipleriyle yapılacak görüşmeleri ve 

telafi çalışmalarını doğrudan BOTAŞ yürütecektir.  

Yerel Toplulukların doğalgaz arzından 

faydalanması gerektiğine yönelik 

yorumlar 

Proje, doğal gazın piyasaya sunulmasından sorumlu değildir.. 

Doğalgaz Alım Terminalinden sonra, BOTAŞ tarafından karada 

geliştirilen ilk boru hattı ile, gaz Lüleburgaz’a taşınacak, oradan da 

ulusal doğalgaz şebekesine yönlendirilecektir. Bu noktadan sonra 

iç pazara doğalgaz dağıtımından ilgili Türk yetkili makamları 

sorumludur. Karadaki ikinci boru hattı da doğalgazı Avrupa’ya 

dağıtacaktır.  



  

 

Zorlu Enerji tarafından teklif edilen 

termik gaz elektrik santrali dahil 

olmak üzere Proje’nin, bölgede 

geliştirilen diğer doğalgaz enerji 

projeleriyle ilişkili olduğuna dair 

endişeler. 

Proje’nin, teklif edilen Zorlu projesiyle ya da başka geliştirilmekte 

olan enerji santrali projeleriyle hiçbir ilişkisi yoktur ve bu projelerle 

ilgili kamuya açık bilgi kaynaklarından elde edilen bilgiler haricinde 

başka herhangi bir bilgisi yoktur.  





  

 

 

  

Ek D: 

Paydaş Katılım Toplantıları Listesi 
2015 – 2017  





 

 

Paydaş Katılım Faaliyetleri Kayıtları (Aralık 2017 sonuna kadar) 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

18 Haziran 2015 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Arayüz üzerine görüşme 

6 Temmuz 2015 Kıyıköy Belediyesi Tanıtım toplantısı 

6 Temmuz 2015 Kırklareli İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Tanıtım toplantısı 

9 Temmuz 2015 Kıyıköy balıkçıları Balıkçılık teknikleri, balıkçılık yapılan yerler ve zamanları, balıkçılığa yönelik 

kısıtlamalar, yakalanan balık türleri ve hacimleri hakkında sorulan bir dizi soru 

21 Temmuz 2015 ÇED Halkın Katılımı Toplantısı, Kıyıköy Proje ve ÇED süreci hakkında halka açık görüşme  

Not: Yerel protesto sebebiyle toplantı iptal edilmiştir. 

6 Ağustos 2015 AKSA (Rüzgar santrali operatörü) Tanıtım toplantısı 

10 Ağustos 2015 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ÇED'e yönelik olarak madencilik izni hakkında veri toplama ve jeoteknik araştırma 

konumlarına yönelik görüşmeler 

10 Ağustos 2015 Maden İşleri Genel Müdürlüğü – ÇED 

Departmanı 
Proje alanı ya da yakın gelecek için teklif edilen herhangi diğer tesis etrafında 

mevcut bulunan madencilik tesisleri hakkında bilgilendirme 

12 Ağustos 2015 Kıyıköy Belediyesi Proje güncellemesi ve izin alma görüşmesi 

12 Ağustos 2015 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Çevre Yönetimi 

Genel Müdürlüğü 

ÇED Raporu içeriğine yönelik görüşme 

19 Ağustos 2015 Dışişleri Bakanlığı İzin alma görüşmeleri  

20 Ağustos 2015 İSKİ Veri toplama 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

20 Ağustos 2015 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: Balıkçılık 

ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü  

ÇED Raporu içeriğine yönelik görüşme 

24 Ağustos 2015 Orman ve Su İşleri Bakanlığı: Doğa Koruma ve 

Milli Parklar Genel Müdürlüğü 
ÇED Raporu içeriğine yönelik görüşme 

26 Ağustos 2015 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevresel Etki 

Değerlendirme, İzin ve Denetim Genel 

Müdürlüğü 

ÇED sürecine yönelik görüşmeler  

27 Ağustos 2015 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Kaynak 

Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Müdürlüğü 

Veri toplama 

28 Ağustos 2015 Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü: 

Müzeler Müdürlüğü 

Tanıtım toplantısı. Proje alanındaki Kültürel Mirasa yönelik yürütülen görüşmeler 

31 Ağustos 2015 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevresel Etki 

Değerlendirme, İzin ve Denetim Genel 

Müdürlüğü 

ÇED Özel Formatı Görüşmesi 

3 Eylül 2015 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Maden 

Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 
Jeoteknik araştırmalar üzerine yürütülen görüşmeler  

3 Eylül 2015 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Maden 

İşleri Genel Müdürlüğü 

Veri Toplama 

7 Eylül 2015 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı - Navigasyon, 

Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı 

Açık deniz araştırma faaliyetlerinin ve arayüzlerin görüşülmesi 

10 Eylül 2015 Kültür ve Turizm Bakanlığı: Kültür ve Turizm 

Genel Müdürlüğü 

Karadaki kültürel miras araştırmaları ve Proje alanındaki potansiyel kültürel 

mirasların görüşülmesi 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

17 Eylül 2015 Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu  

Karadaki kültürel miras araştırmaları ve Proje alanındaki potansiyel kültürel 

mirasların görüşülmesi 

21 Eylül 2015 Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve 

üniversiteden uzmanlar 

Karadaki kültürel miras araştırmaları ve Proje alanındaki potansiyel kültürel 

mirasların görüşülmesi  

28 Eylül 2015 Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 

ÇED Raporu içeriğinin ve uzman çalışmalarının görüşülmesi 

28 Eylül 2015 Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu 

Karadaki kültürel miras araştırması için lojistik konuları 

28 Eylül 2015 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevre Yönetimi 

Genel Müdürlüğü 

ÇED Raporu içeriğinin görüşülmesi 

29 Eylül 2015 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Doğa Koruma ve 

Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

Saha ziyareti görüşmeleri 

1 Ekim 2015 Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu 

Kültürel miras yönetimi ve Proje gerekliliklerinin görüşülmesi 

1 Ekim 2015 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı: 

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 

İzin alma görüşmeleri 

8 Ekim 2015 Orman ve Su İşleri Bakanlığı: Doğa Koruma ve 

Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

Potansiyel Proje etkilerinin ve etki azaltma önlemlerinin görüşülmesi 

21 Ekim 2015 AKSA (rüzgar santrali operatörü) Veri toplama 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

21 Ekim 2015 İSKİ İSKİ'den proje ve ÇED'e yönelik herhangi ek gereklilik hakkında görüş 

belirtmesinin istenmesi 

22 Ekim 2015 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevre Yönetimi 

Genel Müdürlüğü 

Araştırma gerekliliklerinin ve Proje çerçevesinde taban tarama faaliyetleri 

yönetiminin görüşülmesi  

5  Kasım 2015 Kıyıköy Hayvancılık Birliği Sosyo-ekonomik veri toplama 

5  Kasım 2015 Kıyıköy öğretmenleri Sosyo-ekonomik veri toplama 

5  Kasım 2015 Kıyıköy doktorları Sosyo-ekonomik veri toplama 

5  Kasım 2015 Kıyıköy muhtarları Sosyo-ekonomik veri toplama 

12  Kasım 2015 Kıyıköy Belediyesi Proje güncellemesi. Topluluk endişelerinin daha iyi anlaşılması 

12 Kasım 2015 Kıyıköy muhtarları Proje güncellemesi. Topluluk endişelerinin daha iyi anlaşılması 

12 Kasım 2015 Vize Kaymakamı Tanıtım toplantısı 

1 Aralık 2016 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevresel Etki 

Değerlendirme, İzin ve Denetim Genel 

Müdürlüğü 

Projeye tekrar başlama toplantısı. ÇED sürecinin tekrar başlatılmasının 
görüşülmesi.  

 

7 Aralık 2016 Orman ve Su İşleri Bakanlığı: İstanbul 

Ormancılık Bölge Müdürlüğü 

Proje alanındaki jeoteknik araştırmanın görüşülmesi 

7 Aralık 2016 İSKİ Proje Güncellemesi 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

8 Aralık 2016 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  

Dışişleri Bakanlığı  

BOTAŞ 

Proje güncellemeleri, izin alma ve araştırma gereklilikleri 

8 Aralık 2016 Kırklareli İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ÇED sürecine tekrar başlandığına ilişkin bilgilendirme ve ÇED çalışmalarının 

görüşülmesi 

8 Aralık 2016 Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ÇED sürecine tekrar başlandığına ilişkin bilgilendirme ve ÇED çalışmalarının 

görüşülmesi 

8 Aralık 2016 Edirne Kültür ve Turizm Kurulu ÇED sürecine tekrar başlandığına ilişkin bilgilendirme ve ÇED çalışmalarının 

görüşülmesi 

9 Aralık 2016 Kıyıköy Belediyesi Projeye tekrar başlandığına ilişkin bilgilendirme ve güncelleme sağlama 

9 Aralık 2016 Vize Kaymakamı Projeye tekrar başlandığına ilişkin bilgilendirme ve güncelleme sağlama 

9 Aralık 2016 Vize Orman İşletme Müdürlüğü Jeoteknik araştırmaların görüşülmesi 

13 Aralık 2016 AKSA Projeye tekrar başlandığına ilişkin bilgilendirme ve güncelleme sağlama 

14 Aralık 2016 BOTAŞ Projenin karayla buluştuğu konum hakkında yürütülen teknik görüşmeler 

14 Aralık 2016 Dışişleri Bakanlığı 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Açık deniz faaliyetleri için izin alma ve araştırma görüşmeleri 

15 Aralık 2016 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevre Yönetimi 

Genel Müdürlüğü 

ÇED sürecine tekrar başlandığına ilişkin bilgilendirme ve ÇED çalışmalarının ve 

araştırmalarının görüşülmesi 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

15 Aralık 2016 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Mekânsal 

Planlama Genel Müdürlüğü 

 

ÇED sürecine tekrar başlandığına ilişkin bilgilendirme ve ÇED çalışmalarının ve 

araştırmalarının görüşülmesi 

15 Aralık 2016 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Maden 

Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü  

ÇED sürecine tekrar başlandığına ilişkin bilgilendirme ve ÇED çalışmalarının ve 

araştırmalarının görüşülmesi 

16 Aralık 2016 Türk Deniz Kuvvetleri: Navigasyon, Hidrografi 

ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı 

ÇED sürecine tekrar başlandığına ilişkin bilgilendirme ve ÇED çalışmalarının ve 

araştırmalarının görüşülmesi 

19 Aralık 2016 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevre Yönetimi 

Genel Müdürlüğü 

ÇED Raporu içerik ve gerekliliklerinin görüşülmesi.  

19 Aralık 2016 BOTAŞ Teknik ve izin alma konularında görüşmeler 

22 Aralık 2016 Kıyıköy Jandarması Proje güncellemesi 

28 Aralık 2016 Kıyıköy Belediyesi Teknik araştırma ve projenin kıyıyla buluştuğu konum hakkında proje güncellemesi 

4 Ocak 2017 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Doğa Koruma ve 

Milli Parklar Müdürlüğü   

ÇED sürecine tekrar başlandığına ilişkin bilgilendirme ve ÇED çalışmalarının ve 

araştırmalarının görüşülmesi 

4 Ocak 2017 Orman ve Su İşleri Bakanlığı: Orman Genel 

Müdürlüğü 

ÇED sürecine tekrar başlandığına ilişkin bilgilendirme ve ÇED çalışmalarının ve 

araştırmalarının görüşülmesi 

4 Ocak 2017 Milli Savunma Bakanlığı ÇED sürecine tekrar başlandığına ilişkin bilgilendirme ve ÇED çalışmalarının ve 

araştırmalarının görüşülmesi 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

4 Ocak 2017 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevresel Etki 

Değerlendirme, İzin ve Denetim Genel 

Müdürlüğü 

ÇED süreç güncellemesi 

6 Ocak 2017 Kıyıköy Muhtarları Proje güncellemesi 

6 Ocak 2017 Kıyıköy Balıkçılık Kooperatifi Proje güncellemesi 

6 Ocak 2017 Kıyıköy Hayvan Yetiştiricileri Proje güncellemesi 

11 Ocak 2017 İstanbul Ormancılık Bölge Müdürlüğü ÇED sürecine tekrar başlandığına ilişkin bilgilendirme ve ÇED çalışmalarının ve 

araştırmalarının görüşülmesi 

12 Ocak 2017 BOTAŞ Teknik görüşme 

12 Ocak 2017 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teknik görüşme 

12 Ocak 2017 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Maliye Bakanlığı 

 

Vergi ve gümrük görüşmeleri 

16 Ocak 2017 Kıyıköy Jandarması 

Vize Kaymakamı 

Vize Kaymakamlığı Altında Bulunan Birimler:  

o Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakfı 

Sosyo-ekonomik veri toplama faaliyetinin ilk aşaması, ÇED'e yönelik Sosyo-

ekonomik çalışmanın bir kısmı 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

o Vize Nüfus Müdürlüğü 

o Ormancılık Müdürlüğü 

o Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe 

Müdürlüğü 

o Milli Eğitim İlçe Müdürülüğü 

Vize Esnaf ve Sanatkârlar Odası 

Vize Müftüsü 

17 Ocak 2017 Kıyıköy Belediye Başkanı / Belediyesi 

Kıyıköy Muhtarları 

Kıyıköy Balıkçılık Kooperatifi 

Kıyıköy Ormancılık Kooperatifi 

Kırklareli Hayvancılık Birliği  

Kıyıköy Liman Operatörü  

Sosyo-ekonomik veri toplama faaliyetinin ilk aşaması, ÇED'e yönelik Sosyo-

ekonomik çalışmanın bir kısmı 

25 Ocak 2017 AKSA (rüzgar santrali operatörü) Arayüz görüşmeleri 

26 Ocak 2017 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevresel Etki 

Değerlendirme, İzin ve Denetim Genel 

Müdürlüğü 

ÇED görüşmeleri 

26 Ocak 2017 TPAO ÇED sürecine tekrar başlandığına ilişkin bilgilendirme ve açık deniz arayüzlerinin 

görüşülmesi 

2  Şubat 2017 Vize Orman İşletme Müdürlüğü Orman ile ilgili izinlerin ve prosedürlerin görüşülmesi 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

2  Şubat 2017 AKSA Arayüz görüşmeleri 

6  Şubat 2017 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevre Yönetimi 

Genel Müdürlüğü 

Deniz tabanını tarama gereklilikleri ve prosedürleri üzerine görüşmeler 

7  Şubat 2017 Tekirdağ Belediye Başkanı Tanıtım toplantısı 

8  Şubat 2017 Tekirdağ Valisi Tanıtım toplantısı 

8  Şubat 2017 Kırklareli Valisi Tanıtım toplantısı 

8  Şubat 2017 Kırklareli Belediye Başkanı Tanıtım toplantısı 

9  Şubat 2017 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı: 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 

Allseas boru döşeme gemisinin Boğaz geçişine yönelik görüşmeler 

15  Şubat 2017 Kıyıköy Belediyesi Proje güncellemesi 

15  Şubat 2017 Kıyıköy Balıkçılık Kooperatifi Devam eden yakın kıyı araştırmaları ve yapılacak araştırmalar hakkında 

bilgilendirme; araştırma faaliyetleri bildirim süreci 

15  Şubat 2017 Maliye Bakanlığı  

Ticaret ve Gümrük Bakanlığı 

Vergi ve ticari kalemler üzerine takip niteliğinde görüşmeler 

16  Şubat 2017 İSKİ Proje ve ÇED süreci hakkında güncelleme 

16  Şubat 2017 İstanbul Ormancılık Bölge Müdürlüğü Ormancılık izinleri, prosedürleri ve araştırmaları hakkında görüşmeler 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

22  Şubat 2017 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı: 

Deniz ve İçsular Genel Müdürlüğü 

Boğaz geçişine yönelik Görüşmeler 

23  Şubat 2017 BOTAŞ Teknik ve izin alma arayüzü toplantısı 

23  Şubat 2017 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevresel Etki 

Değerlendirme, İzin ve Denetim Genel 

Müdürlüğü 

Proje güncellemesi ve ÇED süreci 

23  Şubat 2017 Kıyıköy Ormancılık Kooperatifi Proje güncellemesi; ormancılığa etkiler ve etkilerin azaltılmasına yönelik 

görüşmeler 

23  Şubat 2017 Kıyıköy Balıkçılık Kooperatifi Yakında gerçekleştirilecek yakın kıyı şamandıra yerleştirme çalışmalarına yönelik 

bildirimde bulunma  

3 Mart 2017 Kıyıköy Belediye Başkanı Proje güncellemesi 

3 Mart 2017 Vize / Kıyıköy Orman Müdürlüğü Proje orman faaliyetlerinin görüşülmesi 

6 Mart 2017 Orman ve Su İşleri Bakanlığı: Orman Genel 

Müdürlüğü 

Orman izin alma görüşmeleri 

8 Mart 2017 BOTAŞ  Arazi erişim gerekliliklerinin görüşülmesi 

10 Mart 2017 Kıyıköy Turizm Birliği İletişimi başlatmak üzere tanıtım toplantısı; Proje hakkında bilgilendirmede 

bulunma; turizme yönelik endişelerin dinlenmesi ve geri bildirim verilmesi 

13 Mart 2017 Maliye Bakanlığı Vergi görüşmeleri 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

14 Mart 2017 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Denizler ve Kıyı 

Yönetimi Dairesi 

Acil Müdahale Planı için deniz suyu analizleri 

14 Mart 2017 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Mekânsal 

Planlama Genel Müdürlüğü 

Kıyı imar prosedürünün görüşülmesi 

14 Mart 2017 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

Maliye Bakanlığı 

Vergi ve gümrük kalemlerinin uygulanmasına ilişkin takip toplantısı  

15 Mart 2017 BOTAŞ Arazi erişim gerekliliklerinin görüşülmesi 

20 Mart 2017 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Mekânsal 

Planlama Genel Müdürlüğü 

Kıyı imar prosedürünün görüşülmesi 

22 Mart 2017 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Doğa Koruma ve 

Milli Parklar Müdürlüğü   

Proje tasarımı ve ÇED ile ilgili çevre konularının görüşülmesi 

22 Mart 2017 BOTAŞ Arazi erişim gerekliliklerinin görüşülmesi 

22 Mart 2017 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevresel Etki 

Değerlendirme, İzin ve Denetim Genel 

Müdürlüğü 

ÇED Raporunun görüşülmesi 

22 Mart 2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı: Kültür Varlıkları ve 

Müzeler Genel Müdürlüğü 

Kültürel varlık prosedürlerinin görüşülmesi 

22 Mart 2017 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Tabiat Varlıklarını 

Koruma Genel Müdürlüğü 

Proje güncellemesi 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

22 Mart 2017 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Mekânsal 

Planlama Genel Müdürlüğü 

Proje güncellemesi ve teknik konularda görüşmeler 

23 Mart 2017 Orman ve Su İşleri Bakanlığı: Orman Genel 

Müdürlüğü 

Proje güncellemesi 

23 Mart 2017 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevre Yönetimi 

Genel Müdürlüğü 

Çevresel araştırmalar ve çalışmalar hakkında görüşmeler 

23 Mart 2017 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü 

Sazlıdere Akarsuyu geçidinin görüşülmesi  

28 Mart 2017 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Denizler ve Kıyı 

Yönetimi Dairesi 

Acil Müdahale Planı içeriği ve gereklilikleri 

29 Mart 2017 Kırklareli Valisi  

Kırklareli Valiliği:  

o Aile ve Sosyal Politikalar  

o Tarım ve Hayvancılık, Süleyman Diril 

o İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

Balıkçılık Dairesi Şefi 

o İl Turizm Müdürlüğü 

Trakya Kalkınma Ajansı 

Türk İş Kurumu (İŞKUR): Kırklareli 

ÇED Sosyo-ekonomik raporu için dayanak niteliğinde veri toplama 

30 Mart 2017 Kıyıköy Turizm Birliği ÇED Sosyo-ekonomik raporu için dayanak niteliğinde veri toplama 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

Kırklareli Manda Yetiştiricileri Birliği.  

Avcı ve Pansiyon sahibi 

Kıyıköy Jandarma Teşkilatı Komutanı 

Kıyıköy Belediye Başkanı  

Kıyıköy Balıkçılık Kooperatifi Başkanı 

Muhtarlar 

30 Mart 2017 Kıyıköy Belediye Başkanı Proje güncellemesi 

30 Mart 2017 Vize ve Kıyıköy Orman Müdürlüğü Ormancılık prosedürleri ve araştırmaları hakkında görüşmeler 

31 Mart 2017 Türk Deniz Kuvvetleri: Navigasyon, Hidrografi 

ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı 

Onaylı “Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı (SHOD) 

Raporu'nun(2015)” geçerliliğine ilişkin görüşmeler. 

6 Nisan 2017 Vize / Kıyıköy Orman Müdürlüğü Araştırma amacıyla saha ziyaretleri 

10 Nisan 2017 BOTAŞ Arayüz toplantısı 

11 Nisan 2017 TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş (TREDAŞ) Elektrik bağlantıları hakkında teknik görüşmeler 

13 Nisan 2017 BOTAŞ Arayüz toplantısı 

21 Nisan 2017 TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş (TREDAŞ) Elektrik bağlantıları hakkında teknik görüşmeler 

25 Nisan 2017 Kıyıköy Muhtarları 

Kıyıköy Balıkçılık Kooperatifi 

Kıyıköy Turizm Birliği 

Topluluklara yatırım programının ve projelerinin görüşülmesi 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

26 Nisan 2017 Kıyıköy Balıkçılık Kooperatifi Balıkçılık faaliyetleri hakkında veri toplama 

26 Nisan 2017 BOTAŞ Arayüz toplantısı 

26 Nisan 2017 11. Bölge Müdürlüğü - Edirne Devlet Su İşleri Sazlıdere Akarsuyu geçidinin görüşülmesi 

27 Nisan 2017 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Denizler ve Kıyı 

Yönetimi Dairesi   

Acil Durum Müdahale Planı'nın görüşülmesi 

3 Mayıs 2017 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı: 

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü  

İzin alma görüşmeleri 

3 Mayıs 2017 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevresel Etki 

Değerlendirme, İzin ve Denetim Genel 

Müdürlüğü 

ÇED görüşmesi 

3 Mayıs 2017 Kıyıköy Belediyesi 

Kıyıköy Hayvancılık Kooperatifi 

Kıyıköy Ormancılık Kooperatifi 

Kıyıköy öğretmenleri be okul öğrencileri 

Kıyıköy doktorları 

Topluluklara yatırım programının ve projelerinin görüşülmesi 

9 Mayıs 2017  BOTAŞ Arazi gerekliliklerinin görüşülmesi 

10 Mayıs 2017  Saray Belediye Başkanı Tanıtım toplantısı 

10 Mayıs 2017  Kıyıköy Belediye Başkanı Proje güncellemesi 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

10 Mayıs 2017  Saray Kaymakamı Tanıtım toplantısı 

10 Mayıs 2017  Vize Belediye Başkanı Tanıtım toplantısı 

10 Mayıs 2017  Kıyıköy Belediyesi 

Kıyıköy Muhtarları 

Kıyıköy Balıkçılık Kooperatifi 

Kıyıköy Ormancılık Kooperatifi 

Kıyıköy ve Vize Turizm Birliği 

Topluluk yatırım teklifleri hakkında geri bildirim almak ve fizibilite değerlendirmesi 

için takip niteliğinde grup toplantıları 

15 Mayıs 2017  Kırklareli Valisi Tanıtım toplantısı 

17 Mayıs 2017  BOTAŞ Arazi gereklilikleri hakkında takip toplantıları 

18 Mayıs 2017  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevresel Etki 

Değerlendirme, İzin ve Denetim Genel 

Müdürlüğü 

Taslak ÇED Raporunun görüşülmesi 

22 Mayıs 2017  Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık koruma hattı teknik gereklilikleri üzerine görüşmeler 

22 Mayıs 2017  Kirklareli İl Özel İdaresi Erişim yolları görüşmeleri 

22 Mayıs 2017  Kırklareli Karayolları Genel Müdürlüğü Erişim yolları görüşmeleri 

22 Mayıs 2017  Kırklareli İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Karadaki izin alma prosedürleri hakkında görüşmeler 

22 Mayıs 2017  Kıyıköy Belediyesi Karadaki izin alma prosedürleri hakkında görüşmeler 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

22 Mayıs 2017  Kıyıköy Orman Operasyon Müdürlüğü Orman izin alma görüşmeleri 

22 Mayıs 2017  Vize Orman İşletme Müdürlüğü Orman izin alma görüşmeleri 

23 Mayıs 2017  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Proje güncellemesi 

24 Mayıs 2017  Orman ve Su İşleri Bakanlığı: Orman Genel 

Müdürlüğü  

Karadaki izin alma prosedürleri hakkında görüşmeler 

25 Mayıs 2017  Maliye Bakanlığı: Milli Emlak Genel Müdürlüğü Karadaki izin alma prosedürleri hakkında görüşmeler 

29 Mayıs 2017  TEİAŞ Şebekeye yapılacak telekomünikasyon bağlantılarının görüşülmesi 

31 Mayıs 2017  TPAO TPAO lisansı blok geçişi üzerine geçit görüşmeleri 

31 Mayıs 2017  Orman ve Su İşleri Bakanlığı: Orman Genel 

Müdürlüğü 

Jeolojik araştırma izin süreci görüşmeleri 

31 Mayıs 2017  Kıyıköy Belediyesi 

Kıyıköy Muhtarları 

Kıyıköy Balıkçılık Kooperatifi 

Kıyıköy Hayvancılık Kooperatifi 

Kıyıköy Turizm Birliği 

Kıyıköy Sağlık Kliniği 

Kıyıköy Okulları 

Topluluklara yatırım projelerinin sunulması ve paydaşların hangi projelerin ön 

planda tutulacağını önceliklendirmesini / seçmesini sağlama 

1 Haziran 2017  BOTAŞ Arayüz toplantısı 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

8 Haziran 2017  BOTAŞ ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teknik ve arayüz toplantısı 

9 Haziran 2017  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Proje güncellemesi 

16 Haziran 2017  BOTAŞ Arayüz toplantısı 

16 Haziran 2017  Kıyıköy Muhtarları 

Kıyıköy Balıkçılık Kooperatifi 

Kıyıköy Turizm Birliği  

Kıyıköy Öğretmenleri 

Kıyıköy Sağlık Kliniği 

Kıyıköy Jandarması 

Kıyıköy Belediyesi 

Kıyıköy paydaşlarının taslak ÇED raporunun gönderilmesine ilişkin 

bilgilendirilmesine yönelik toplantılar; topluluklara yatırım proje durumu hakkında 

güncelleme  

20 Haziran 2017  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Acil Müdahale Planı hakkında teknik sunum ve görüşmeler 

 

20 Haziran 2017  BOTAŞ Arayüz toplantısı 

21 Haziran 2017  BOTAŞ Arayüz toplantısı 

22 Haziran 2017  İSKİ Geçiş anlaşması içeriği ve bu anlaşmaya yönelik teknik bilgilerin alınmasın 

30 Haziran 2017  İSKİ ÇED Raporunda belirtilen fikirlerin görüşülmesi 

1 Temmuz 2017 Kıyıköy Balıkçılık Kooperatifi Balıkçılarla ilgili topluluklara yatırım projelerinin görüşülmesi 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

3 Temmuz 2017 BOTAŞ ÇED Raporunda belirtilen fikirlerin görüşülmesi  

3 Temmuz 2017 İSKİ Teknik koordinasyon toplantısı 

3 Temmuz 2017 Kıyıköy topluluk paydaşları Kıyıköy paydaşlarının topluluklara yatırım projelerinin onaylanması hakkında 

bilgilendirilmesi ve atılacak sonraki adımların görüşülmesi 

4 Temmuz 2017 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - ÇED Gözden 

Geçirme ve Değerlendirme Komitesi üyeleri 

Taslak ÇED Raporu hakkında ÇED Gözden Geçirme ve Değerlendirme Komitesi 

(GDK) toplantısı 

10 Temmuz 2017 BORUSAN (rüzgar santrali operatörü) Yeni rüzgar santrali sahibi ile yapılan takip toplantısı. 

11 Temmuz 2017 Kırklareli Belediye Başkanı Proje güncellemesi 

12 Temmuz 2017 Kırklareli İl Defterdarlığı Kıyı izin prosedürlerinin görüşülmesi 

12 Temmuz 2017 Orman ve Su İşleri Bakanlığı: Orman Genel 

Müdürlüğü 

Jeoteknik araştırma izinlerinin görüşülmesi 

14 Temmuz 2017 İSKİ Geçit anlaşması 

19 Temmuz 2017 BORUSAN (rüzgar santrali operatörü) Yakınlık anlaşması 

20 Temmuz 2017 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Mesleki Hizmetler 

Genel Müdürlüğü 

İzin alma görüşmeleri 

20 Temmuz 2017 BOTAŞ Arayüz toplantısı 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

26 Temmuz 2017 Kıyıköy Belediyesi 

Kıyıköy Muhtarları 

Kıyıköy Ormancılık Kooperatifi  

Kıyıköy Balıkçılık Kooperatifi 

Kıyıköy Hayvan Yetiştiricileri 

Kıyıköy Turizm Birliği Temsilcisi 

Proje bilgilendirme toplantısı: faaliyetler, potansiyel etkiler ve etki azaltma konuları 

hakkında Proje bilgilerinin sunulması. Geri bildirim alma. 

26 Temmuz 2017 Kıyıköy ve Vize Turizm Birliği  

Kıyıköy turizm operatörleri 

Proje bilgilendirme toplantısı: faaliyetler, potansiyel etkiler ve etki azaltma konuları 

hakkında Proje bilgilerinin sunulması. Geri bildirim alma. 

26 Temmuz 2017 Kıyıköy Balıkçılık Kooperatifi (büyük gemi 

sahipleri) 

Proje bilgilendirme toplantısı: faaliyetler, potansiyel etkiler ve etki azaltma konuları 

hakkında Proje bilgilerinin sunulması. Geri bildirim alma.  

27 Temmuz 2017 Kıyıköy Balıkçılık Kooperatifi (küçük gemi 

sahipleri) 

 

Proje bilgilendirme toplantısı: faaliyetler, potansiyel etkiler ve etki azaltma konuları 

hakkında Proje bilgilerinin sunulması. Geri bildirim alma. 

27 Temmuz 2017 Kıyıköy Jandarması  Proje durumu ve güvenlikle ilgili konular hakkında güncelleme 

27 Temmuz 2017 Kırklareli Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü Proje alanında bulunan potansiyel kültürel miras nesneleri hakkında bilgi toplama 

27 Temmuz 2017 BOTAŞ Arayüz toplantısı 

28 Temmuz 2017 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevresel Etki 

Değerlendirme, İzin ve Denetim Genel 

Müdürlüğü 

Taslak ÇED Raporu durumuna yönelik fikirlerin görüşülmesi 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

2 Ağustos 2017 Türk Telekom Kablo geçişleri hakkında görüşmeler 

3 Ağustos 2017 Bahçeköy ve Güngörmez Muhtarları Projenin anlatıldığı ve tarafların inşaat trafiğinin potansiyel etkilerine yönelik 

bilgilendirildiği tanıtım toplantısı 

3 Ağustos 2017 Vize Eğitim Müdürlüğü Kıyıköy okullarını ilgilendiren topluluklara yatırım projelerinin görüşülmesi 

3 Ağustos 2017 Kıyıköy Belediyesi Proje güncellemesi 

3 Ağustos 2017 Hayvancılık temsilcileri Proje faaliyetlerinin daha ayrıntılı görüşülmesi ve hayvancılık faaliyetleri hakkında 

bilgi toplanması 

3 Ağustos 2017 Kıyıköy Ormancılık Kooperatifi  

Kıyıköy Orman Müdürlüğü 

Ağaç kesme konularının ve kooperatifin yüklenebileceği iş kapasitesinin 

görüşülmesi 

3 Ağustos 2017 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevre Yönetimi 

Genel Müdürlüğü 

Taslak ÇED Raporu hakkındaki fikirlerin görüşülmesi 

4 Ağustos 2017 İSKİ Yolların kullanımı konusunda GDK ve ÇED fikirlerinin ve teknik konuların 

görüşülmesi; İSKİ altyapısı yakınlarındaki yolların ve köprülerin kullanılması 

7 Ağustos 2017 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı: 

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 

ÇED Raporunda belirtilen fikirlerin görüşülmesi  

9 Ağustos 2017 Hayvancılık faaliyetiyle uğraşan üyeler 

 

Proje bilgilendirme toplantısı: faaliyetler, potansiyel etkiler ve etki azaltma konuları 

hakkında Proje bilgilerinin sunulması. Geri bildirim alma. 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

9 Ağustos 2017 Restoran sahipleri Proje bilgilendirme toplantısı: faaliyetler, potansiyel etkiler ve etki azaltma konuları 

hakkında Proje bilgilerinin sunulması. Geri bildirim alma. 

15 Ağustos 2017 BOTAŞ Arayüz toplantısı 

17 Ağustos 2017 Kıyıköy Balıkçılık Kooperatifi ve balıkçılar MRAG balıkçılık çalışmalarına yönelik veri toplama toplantıları 

17 Ağustos 2017 Kıyıköy Hayvancılık Birliği Veri toplama amaçlı hayvancılıkla uğraşan besi hayvanı sahipleriyle yapılan ayrı 

ayrı toplantılar 

18 Ağustos 2017 BOTAŞ Ormancılıkla ilgili izin alma ilerleyişine yönelik görüşmeler 

21-23 Ağustos 

2017 

Kıyıköy ve Samsun paydaşları Mavi Akım Ziyareti: Durusu Doğal Gaz Teslim Alma Terminali; yerel Samsunlu 

paydaşlarla Mavi Akım deneyimine ilişkin bilgi paylaşım toplantısı 

23 Ağustos 2017 TEİAŞ Teknik görüşmeler 

6 Eylül 2017 BOTAŞ İzin alma görüşmeleri 

7 Eylül 2017 İstanbul Ormancılık Bölge Müdürlüğü Orman izin alma görüşmeleri 

8 Eylül 2017 Orman ve Su İşleri Bakanlığı: Orman Genel 

Müdürlüğü ve BOTAŞ 

Orman İzin Alma Görüşmeleri 

12 Eylül 2017 Kırklareli Valisi Yeni Vali ile tanışma toplantısı 

12 Eylül 2017 Vize Eğitim Müdürlüğü Kıyıköy okulları için Topluluklara Yatırım sözleşmesi imzalamak üzere İl Milli Eğitim 

Müdürüyle toplantı 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

12 Eylül 2017 Kıyıköy Belediyesi 

Kıyıköy Muhtarları 

Kıyıköy Kooperatifleri 

Topluluklara yatırım projeleri ile ilgili konularda güncelleme; Nihai ÇED Raporunun 

gönderilmesi ve gelecek yayına yönelik bilgilendirme 

12 Eylül 2017 Kıyıköy Kadınları Savunmasız gruplarla iletişim kurmak ve Proje hakkında beklentilerini / endişelerini 

anlamak üzere resmi olmayan toplantılar düzenlenmesi 

13 Eylül 2017 Kıyıköy Hayvancılık faaliyetiyle uğraşan üyeler Hayvancılık faaliyetiyle ilgili devam eden veri toplama çalışmaları; etkilerin 

azaltılmasına yönelik önlemlerin görüşülmesi 

13 Eylül 2017 BOTAŞ İzin alma görüşmeleri 

13 Eylül 2017 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevresel Etki 

Değerlendirme, İzin ve Denetim Genel 

Müdürlüğü 

ÇED sürecinin sonuçlandırılmasının onaylanması 

19 Eylül 2017 İstanbul Orman Müdürlüğü Orman izin alma görüşmeleri 

19 Eylül 2017 Kıyıköy Arıcıları Proje Alanı yakınlarında bulunan arıcılarla ayrı ayrı yapılan toplantılar ve inşaattan 

önce yerlerinin değiştirilmesinin pratik olup olmadığı konusunda anlayış kazanma 

20 Eylül 2017 Vize Kaymakamı TürkAkım proje durumu hakkında bilgilendirme için takip toplantısı; Kıyıköy'deki 

potansiyel topluluklara yatırım projelerinin görüşülmesi 

20 Eylül 2017 Kıyıköy kadınları Kıyıköy kadınlarıyla resmi olmayan iletişimlerin kurulması ve bilgi edinmeye / 

katılım göstermeye yönelik ihtiyaçların araştırılması 

20 Eylül 2017 Kıyıköy ve Vize Orman Müdürlüğü Orman ile ilgili izinlerin ve prosedürlerin görüşülmesi 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

20 Eylül 2017 Kıyıköy Jandarması Yapılacak jeoteknik araştırma konusunda bilgilendirilmelerinin sağlanması 

22 Eylül 2017 Kıyıköy Belediyesi  

Kıyıköy Muhtarları 

Kıyıköy Birlikleri / Dernekleri 

Kıyıköy Orman kullanıcıları  

Yapılacak jeoteknik araştırma konusunda bilgilendirilmelerinin sağlanması 

25 Eylül 2017 Kıyıköy Belediyesi Karadaki imar planı prosedürünün görüşülmesi 

26 Eylül 2017 İstanbul Ormancılık Bölge Müdürlüğü Orman izin alma görüşmeleri 

26 Eylül 2017 Kıyıköy ve Vize Orman Müdürlüğü  Orman izin alma görüşmeleri 

26 Eylül 2017 Kırklareli  Defterdarlığı Kıyı ile ilgili izin alma görüşmeleri 

26 Eylül 2017 İstanbul Üniversitesi Ormana etkinin azaltılması konulu görüşmeler 

28 Eylül 2017 Maliye Bakanlığı - Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi toplantısı 

29 Eylül 2017 İstanbul Ormancılık Bölge Müdürlüğü İSKİ karayollarının kullanımının görüşülmesi 

29 Eylül 2017 Kıyıköy Orman Müdürlüğü İSKİ karayollarının kullanımının görüşülmesi 

2 Ekim 2017  Kıyıköy Orman Müdürlüğü Jeoteknik Araştırma İzinlerinin görüşülmesi 

4 Ekim 2017  Kıyıköy Belediyesi Futbol sahası projesinin ziyaret edilmesine, projenin teslim edilmesi / sözleşmenin 

imzalanmasına yönelik toplantı 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

4 Ekim 2017  Kıyıköy Orman Müdürlüğü Jeoteknik araştırma için gerçekleştirilecek ağaç kesme faaliyetlerinin görüşülmesi 

4 Ekim 2017  Kıyıköy Ormancılık Kooperatifi Jeoteknik araştırma için gerçekleştirilecek ağaç kesme faaliyetlerinin görüşülmesi 

4 Ekim 2017  Kıyıköy Roman grubu 

Kıyıköy Erişim yolu üzerinde ikamet eden 

sakinler; 

Kıyıköy Okulları 

Kıyıköy Balıkçılık Kooperatifi 

Erişim yolundaki hanelerle tanışma; sorunların / çıkarların anlaşılması için Roman 

grubuyla katılım faaliyetlerine başlanması; topluluklara yatırım projeleri 

5 Ekim 2017  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Anahtar önem taşıyan izinlere yönelik durum güncellemesi 

5 Ekim 2017  BOTAŞ Anahtar önem taşıyan izinlere yönelik durum güncellemesi 

5 Ekim 2017  Kırklareli Müzesi Tesadüfi Buluntuların bildirim süreci hakkında görüşme 

6 Ekim 2017  Kıyıköy Belediyesi 

Kıyıköy Belediye Konseyi 

Karadaki İmar Planı toplantısına katılım 

13 Ekim 2017  Güngörmez Muhtarı 

Bahçeköy Muhtarı 

Proje trafiği hakkında bilgilendirmede bulunmak üzere takip toplantısı yapılması, 

potansiyel trafik önlemlerinin görüşülmesi ve trafik ile ilgili olarak hassasiyetler 

hakkında geri bildirim alma 

17 Ekim 2017  Vize ve Kıyıköy Orman Müdürlüğü Mevcut erişim yollarına yönelik gerekliliklerin görüşülmesi 

17 Ekim 2017  Kırklareli İl Defterdarlığı Kıyı ile ilgili izin alma görüşmeleri 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

19 Ekim 2017  BOTAŞ İzin alma sürecinin ilerleyişi 

21 Ekim 2017  Kıyıköy Kadınları 

Kıyıköy Gençleri 

Kıyıköy Lise öğrencileri 

Proje bilgilendirme toplantısı: faaliyetler, potansiyel etkiler ve etki azaltma konuları 

hakkında Proje bilgilerinin sunulması. Geri bildirim alma. 

22 Ekim 2017 Kıyıköy Roman grubu Proje bilgilendirme toplantısı: faaliyetler, potansiyel etkiler ve etki azaltma konuları 

hakkında Proje bilgilerinin sunulması. Geri bildirim alma. 

22 Ekim 2017  Kıyıköy Kadınları Proje bilgilendirme toplantısı: faaliyetler, potansiyel etkiler ve etki azaltma konuları 

hakkında Proje bilgilerinin sunulması. Geri bildirim alma. 

24 Ekim 2017  Kıyıköy Hayvancılık Birliği Hayvancılığın karşılaşacağı etkilerin azaltılması ve veri toplama görüşmeleri 

24 Ekim 2017 Kıyıköy Belediyesi Topluluklara yatırım projelerinin uygulanmasının görüşülmesi 

24 Ekim 2017  TPAO TPAO lisansı blok geçiş anlaşması  

26 Ekim 2017  Kıyıköy Orman Müdürlüğü Erişim yolu güncellemeleri/genişletmesi hakkında saha ziyareti ve toplantılar 

31 Ekim 2017  Kıyıköy Arıcıları Arıcılarla etki azaltma görüşmeleri 

31 Ekim 2017  Kıyıköy Hayvancılık faaliyetiyle uğraşan üyeler Kıyıköy'ün güneyinde hayvancılıkla iştigal eden bölge sakinleriyle karşılaşılan 

etkilerin azaltılmasına yönelik önlemlerin görüşülmesi ve veri toplama 

2 Kasım 2017 Kıyıköy Belediyesi 

Kıyıköy Orman Müdürlüğü  

Topluluk İhtiyaçları Değerlendirmesi toplantıları 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

Kıyıköy ve Vize Turizm Birliği 

Kıyıköy hayvancılık birliği  

Kıyıköy Balıkçılık Kooperatifi  

Kıyıköy arıcıları  

2 Kasım 2017 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevre Yönetimi 

Genel Müdürlüğü 

 

Deniz tabanı tarama izleme ve yönetim planının görüşülmesi 

3 Kasım 2017 Güngörmez ve Bahçeköy Toplulukları Topluluk İhtiyaçları Değerlendirmesi toplantıları 

7 Kasım 2017 Hayvancılar ve arıcılar Hayvancılık ve arıcılık faaliyetleriyle ilgili devam eden veri toplama çalışmaları 

 

7 Kasım 2017 Kıyıköy Balıkçılık Kooperatifi Taban tarama sırasında liman kullanımı ve alınacak önlemlerin görüşülmesi 

9 Kasım 2017 BOTAŞ İzin alma süreci toplantıları 

10 Kasım 2017 TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş (TREDAŞ) Teknik görüşme 

11 Kasım 2017 Kıyıköy ve Vize Turizm Birliği Topluluk İhtiyaçları Değerlendirmesi toplantısı 

12 Kasım 2017 Kıyıköy Topluluğu Topluluk Açık gün etkinliği 

13 Kasım 2017 Kırklareli paydaşları: Hayvancılık Müdürlüğü; 

Arıcılar Birliği; Bölgesel Kalkınma İdaresi; 

Topluluk İhtiyaçları Değerlendirme toplantıları 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

İstihdam Kurumu - İŞKUR ve KOSGEB; Et ve 

Süt işleme işletmeleri 

14 Kasım 2017 Vize paydaşları; SYVD; Turizm, Ormancılık ve 

Sağlık İdareleri; Hayvan (sığır) Üreticileri Birliği   

Topluluk İhtiyaçları Değerlendirme toplantıları 

17 Kasım 2017 Kırklareli Müzesi Tesadüfi Buluntulara ilişkin Değerlendirme ve Yapılacak İşlemler 

21 Kasım 2017 Vize Kaymakamı  

Vize Halk Eğitim Merkezi Müdürü  

Topluluk İhtiyaçları Değerlendirme toplantıları 

22 Kasım 2017 Çorlu ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgeleri 

Güzelce Balıkçılık Kooperatifi 

Topluluk İhtiyaçları Değerlendirme toplantıları 

22 Kasım 2017 Kıyıköy Ormancılık Kooperatifi 

Kıyıköy Orman Müdürlüğü 

Ağaç kesme faaliyetlerinin görüşülmesine yönelik toplantılar 

23 Kasım 2017 Kıyıköy Balıkçılık Kooperatifi ve balıkçılar Topluluk İhtiyaçları Değerlendirme toplantıları 

23 Kasım 2017 Maliye Bakanlığı Kıyı izinlerinin durumu 

24 Kasım 2017 Kıyıköy Belediyesi İnşaat faaliyetlerinin başlatılmasına yönelik izin alma gereklilikleri 

24 Kasım 2017 Kıyıköy Orman Müdürlüğü İzin alma başvurularının durumu 

27 Kasım 2017 Kıyıköy Balıkçılık Kooperatifi ve balıkçılar MRAG balıkçılık çalışması bulgularının ifşa edilmesi 

28 Kasım 2017 Kıyıköy arıcıları Arıcıların Proje Alanından uzağa taşınmasına yönelik görüşmeler 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

29 Kasım 2017 İstanbul İl Orman Müdürlüğü Orman İzinleri ve Ağaç Kesme Faaliyetleri 

5 Aralık 2017 Kıyıköy Belediyesi 

Kıyıköy Balıkçılık Kooperatifi 

Kıyıköy öğretmenleri 

Kıyıköy CEO saha ziyareti ve ayrı ayrı paydaşlarla toplantılar / ziyaretler  

5 Aralık 2017 BOTAŞ İzin alma süreci toplantıları 

5 Aralık 2017 Kıyıköy Roman Nüfusu 

Kıyıköy Kadınları 

Kıyıköy'de Yaşayan Engelliler 

Kıyıköy Turizm Birliği 

Topluluk İhtiyaçları Değerlendirme toplantıları 

6 Aralık 2017 Kıyıköy Muhtarları  

Kıyıköy Belediyesi 

Topluluk İhtiyaçları Değerlendirme toplantıları 

12 Aralık 2017 İstanbul Üniversitesi  

 

Ormana etkinin azaltılması konulu görüşmeler 

12 Aralık 2017 Kıyıköy Okulları 

Kıyıköy'de Yaşayan Engelliler 

Kıyıköy Sığır Yetiştiricileri 

Kıyıköy Kadınları 

Kıyıköy Gençleri 

Topluluk İhtiyaçları Değerlendirme toplantıları 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

Güngörmez Muhtarı ve Sakinleri 

13 Aralık 2017 Kıyıköy Restoran Sahipleri 

Kıyıköy Manda Yetiştiricileri 

Topluluk İhtiyaçları Değerlendirme toplantıları 

14 Aralık 2017 Kıyıköy Hayvancılık Birliği Büyük çaplı bir koyun yetiştiricisinin Proje Alanından uzağa taşınmasına yönelik 

görüşmeler 

14 Aralık 2017 Kıyıköy Arıcıları Taşınma sözleşmeleri için gerekli girdilerin sonlandırılmasına yönelik takip 

toplantıları 

20 Aralık 2017 Vize Jandarma Komutanlığı İnşaat sırasında geçerli olacak güvenlik düzenlemeleriyle ilgili olarak Vize 

Jandarma Komutanlığı ve İnşaat Yüklenicisi Petrofac ile tanışma toplantısı 

21 Aralık 2017 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevresel Etki 

Değerlendirme, İzin ve Denetim Genel 

Müdürlüğü 

Tahliye gereklilikleri 

21 Aralık 2017 Kıyıköy Balıkçılık Kooperatifi 

İstanbul Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme İl 

İdaresi 

Kıyıköy limanı taban tarama faaliyetleriyle ilgili prosedürlerin görüşülmesine 

yönelik toplantılara katılım 

22 Aralık 2017 Kıyıköy Belediye Başkanı 

Kıyıköy Orman Müdürlüğü 

Kıyıköy Jandarması 

Kıyıköy Muhtarları  

Kıyıköy Hayvancılık faaliyetiyle uğraşan üyeler 

Yol güncelleme çalışmalarının başlatılmasına yönelik bildirimde bulunma 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

27 Aralık 2017 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Orman izin alma görüşmeleri 

27 Aralık 2017 İstanbul Ormancılık Bölge Müdürlüğü Orman izin alma görüşmeleri 

28 Aralık 2017 Vize Kaymakamı İnşaat Yüklenicisi Petrofac ile tanışma toplantısı 



 
 

 

Ek E: 

Tamamlanan Paydaş Katılım 
Toplantıları Listesi - 2018



 
 

 



 
 

 

Paydaş Katılım Faaliyetleri Kayıtları (Aralık 2018 sonuna kadar) 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

3 Ocak 2018 BOTAŞ İzin alma süreci toplantıları 

9 Ocak 2018 Kıyıköy Roman Derneği ve Roman nüfusu  

 

Yerel İhtiyaç Analizi odak grubu 

9 Ocak 2018 Bahçeköy Sakinleri Yerel İhtiyaç Analizi odak grubu 

10 Ocak 2018 BOTAŞ İzin alma süreci toplantıları 

10 Ocak 2018 Kıyıköy Arıcıları Dört arıcının başka bir konuma taşınması 

10 Ocak 2018 
 Kıyıköy Muhtarları 

 Kıyıköy Belediyesi 

 Kıyıköy Hayvan Yetiştiricileri  

 Kıyıköy Arıcıları 

Erişim yollarıyla ilgili çalışmalar hakkında bilgilendirme 

 

12 Ocak 2018 Kırklareli İl Defterdarlığı  Yangın yönetmeliği 

12 Ocak 2018 Kıyıköy Orman Müdürlüğü İzin alma görüşmeleri 

17 Ocak 2018 TREDAŞ İnşaat/faaliyetlerin elektrik bağlantıları hakkında görüşmeler 

17 Ocak 2018 BOTAŞ İzin alma süreci toplantıları 

17 Ocak 2018 Kıyıköy Belediyesi Yerel Yatırım Programına ilişkin veri toplama ve proje güncelleme görüşmeleri 

18 Ocak 2018 Kıyıköy Jandarması Onshore 1 boru hattına ilişkin olarak kısa süre sonra gerçekleştirilecek kamuya 

açık BOTAŞ ÇED toplantısının görüşülmesi 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

18 Ocak 2018 Kırklareli Manda Yetiştiricileri Birliği Hayvancılık üzerindeki olası etkilere ilişkin geribildirim alma 

Birlik başkanının, projenin hayvancılık üzerindeki olası etkilerine dair kaygıları 

paylaştığı gayrı resmi görüşme 

18 Ocak 2018 Kıyıköy Muhtarları Proje güncellemeleri ve proje kapsamındaki faaliyetlere ilişkin geribildirim alma 

18 Ocak 2018 Kıyıköy Belediyesi Projenin trafiğe ilişkin çalışmaları hakkında geribildirim alma 

23 Ocak 2018 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı – 

İstanbul Bölge Müdürlüğü 

İzin alma görüşmeleri 

25 Ocak 2018 Kırklareli Müzesi Kültür Mirası görüşmeleri 

6 Şubat 2018 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı – 

İstanbul Bölge Müdürlüğü 

İzin alma görüşmeleri 

7 Şubat 2018 Vize Kaymakamlığı Yerel Yatırım Programının görüşülmesi 

7 Şubat 2018 Vize İlçe Eğitim Müdürlüğü Yerel Yatırım Programının görüşülmesi 

7 Şubat 2018 Vize Mal Müdürlüğü Kamu arazilerinde mandalar için su kuyuları ve çamurluk alanlar yaratılmasına 

ilişkin sürecin görüşülmesi 

 

13 Şubat 2018 İstanbul Üniversitesi Yeniden ağaçlandırma konusunda görüşme  

19 Şubat 2018 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İzin alma görüşmeleri 



 
 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

21 Şubat 2018 Kırklareli İtfaiyesi İzin alma görüşmeleri 

22 Şubat 2018 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Proje güncellemeleri ve çevresel gereklilikler 

 

27 Şubat 2018 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı – 

İstanbul Bölge Müdürlüğü 

İzin alma görüşmeleri 

1 Mart 2018 Kıyıköy Hayvan Yetiştiricileri Hayvancılıkla uğraşanlarla, hayvancılık bağlamında etki azaltma önlemlerinin 

görüşülmesi 

5 Mart 2018 Saray’da faaliyet gösteren hayvan yemi 

üreticisi 

Hayvancılıkla ilişkin etki azaltma stratejisi için veri toplama 

 

5 Mart 2018 Vize Tarım Kredi Kooperatifi Hayvancılıkla ilişkin etki azaltma stratejisi için veri toplama 

6 Mart 2018 Kıyıköy Hayvan Yetiştiricileri Hayvancılıkla ilişkin etki azaltma önlemlerinin son halinin belirlenmesi için 

bireylerle yapılan görüşmeler 

6 Mart 2018 İstanbul Üniversitesi Yeniden ağaçlandırma konusunda görüşmeler 

7 Mart 2018 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İzin alma görüşmeleri 

8 Mart 2018 
 Kıyıköy Belediyesi  

 Kıyıköy Muhtarları 
2018 Yerel Yatırım Programı kapsamındaki projelerinin ve proje durumunun 

görüşülmesi 

 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

9 Mart 2018 Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi 2018 Yerel Yatırım Programı kapsamındaki projelerinin ve proje durumunun 

görüşülmesi 

9 Mart 2018 Kıyıköy Turizm Derneği  2018 Yerel Yatırım Programı kapsamındaki projelerinin ve proje durumunun 

görüşülmesi 

13 Mart 2018 Kıyıköy Hayvan Yetiştiricileri Etkiler ve etki azaltma önlemleri hakkında görüşmeler 

13 Mart 2018 Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi Kıyıya kurulacak makara sistemine ilişkin Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı ile 

yapılan görüşme  

21 Mart 2018 
 Kıyıköy Belediyesi  

 Kıyıköy Muhtarları  

 Kıyıköy Lisesi 

2018 Yerel Yatırım Programı projeleri ve yaklaşan etkinliklere ilişkin Kıyıköy 

Belediye başkanı ve diğer paydaşlarla yapılan toplantı 

21 Mart 2018 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) İzin alma görüşmeleri  

22 Mart 2018 Kıyıköy Hayvan Yetiştiricileri Hayvancılıkla ilişkin etki azaltma önlemleri ve telafi stratejisinin son halinin 

belirlenmesi için bireylerle yapılan görüşmeler   

27 Mart 2018 
 Kıyıköy Belediyesi 

 Kıyıköy Muhtarları 

 Vize Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 

2018 1’inci çeyrek sosyo-ekonomik izleme görüşmeleri (Çınar bağımsız 

danışmanlık şirketi tarafından) 

28-Mart 2018 
 Kıyıköy Belediyesi 

 Kıyıköy Muhtarları 

 Kıyıköy Turizm Derneği  

 Yerel restoran sahipleri  

 Roman Derneği  

Şikayet mekanizmasının daha geniş bir şekilde duyurulması ve paydaşların 
onaylanan 2018 Yerel Yatırım Programı projelerine ilişkin bilgi verilmesi  



 
 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

29 Mart 2018 
 Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi Kıyıköy 

Balıkçıları 
Şikayet mekanizmasının daha geniş bir şekilde duyurulması ve paydaşların 2018 

Yerel Yatırım Programı kapsamındaki projeler hakkında bilgilendirilmesi için balıkçı 

çay evinde görüşme 

30 Mart 2018 Saray Jandarması Proje tanıtımı ve proje kapsamındaki trafik güzergahlarının görüşülmesi  

3 Nisan 2018 
 Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi  

 Kıyıköy Belediyesi    

 Kıyıköy Muhtarları                   

MRAG balıkçılık çalışmalarının açıklanması 

5 Nisan 2018 Kıyıköy Belediyesi 

Kıyıköy Muhtarları 

Yerel Yatırım Programı ve Şikayet Mekanizmasının daha geniş kapsamlı olarak 

tanıtılması 

10 Nisan 2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı: Edirne Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü  

Projeyle ilişkin bilgileri paylaşmak için tanışma toplantısı  

11 Nisan 2018 Kıyıköy Hayvan Yetiştiricileri Büyük ölçekli koyun yetiştiricilerle etki azaltma önlemlerinin görüşülmesi 

11 Nisan 2018 
 Kırklareli İl Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü 

 Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü 

 Kıyıköy Orman İşletme Şefliği 

 Kıyıköy Belediyesi  

 Kırklareli İl Özel İdaresi 

İşletme izni görüşmeleri 

18 Nisan 2018 Vize Kaymakamlığı Yerel Yatırım Programı projelerine ilişkin görüşmeler 

20 Nisan 2018 Kıyıköy Hayvan Yetiştiricileri Proje erişim yolu boyunca yürünerek hayvan çitlerinin çekileceği noktaların ve göz 

önünde bulundurulması gereken özel durumların teyit edilmesi 

23 Nisan 2018 Kıyıköy sakinleri ve çocukları Kıyıköy’de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine sponsor olunması 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

24 Nisan 2018 İstanbul Üniversitesi Yeniden ağaçlandırma ve biyolojik çeşitlilik konulu görüşme 

25 Nisan 2018 
 Kıyıköy Belediyesi  

 Kıyıköy Muhtarları 
Yerel ölçekte istihdam ve sayın alım süreçlerinin paylaşılması (Petrofac 

öncülüğünde) 

25 Nisan 2018 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) İzin alma görüşmeleri 

8 Mayıs 2018 Kıyıköy Belediyesi Proje güncellemesi ve yerel yatırım programının görüşülmesi 

8 Mayıs 2018 Kıyıköy Hayvan Yetiştiricileri Büyük ölçekli koyun yetiştiricilerle uygulanacak etki azaltma önlemlerinin hakkında 

mutabakata varılması 

8 Mayıs 2018 Kıyıköy Jandarması Selvez plajının 2018 yaz dönemi boyunca kapatılması önerisinin ayrıntılarının 

paylaşılması 

8 Mayıs 2018 
 Bahçeköy Muhtarları   

 Güngörmez Muhtar Yardımcısı 
Projenin trafik üzerindeki etkileri ve bu konuda alınan önlemler hakkında 

güncelleme ve Şikayet Prosedürünün paylaşılması 

22 Mayıs 2018 Kıyıköy Hayvan Yetiştiricileri Kıyıköy’ün güneyinde hayvancılıkla iştigal eden bölge sakinleriyle trafik üzerindeki 

potansiyel etkiler, etki azaltma önlemleri, şikayet prosedürü ve Projenin telafi 

yaklaşımının paylaşılması  

22 Mayıs 2018 
 Kapaklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 

 Kıyıköy Orman Müdürlüğü 

 Kıyıköy Belediyesi 

 Vize Kaymakamlığı 

 Vize İlçe Orman Müdürlüğü 

 Vize Belediyesi 

İzin alma görüşmeleri 

23 Mayıs 2018 
 Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası 

 Kırklareli Ticaret Odası 
İzin alma görüşmeleri 



 
 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

 Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı 

 Kırklareli İl Özel İdaresi 

29 Mayıs 2018 Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi Balıkçılık telafi süreci tanıtım görüşmeleri  

30 Mayıs 2018 Kıyıköy Balıkçıları Projenin etkileri ve balıkçılık telafi yaklaşımı / ilkeleri hakkında bilgi vermek ve 

süreç ve sonraki adımlara ilişkin geri bildirim almak amacıyla balıkçılarla grup 

görüşmesi 

31 Mayıs 2018 
 Kıyıköy Büyük Balıkçı Teknesi Sahipleri 

(A&B Sınıfı) 

 Kıyıköy Balıkçı Teknesi Sahipleri: C 

Sınıfı 

 Kıyıköy Balıkçı Teknesi Sahipleri: D 

Sınıfı  

 Kıyıköy Dalgıçları  

 Kıyıköy Balıkçı Teknelerindeki 

mürettebat 

Balıkçılık telafi yaklaşımı ve ilkelerini açıklamak ve sonraki adımlar üzerinde 

mutabakat sağlamak amacıyla ayrı grup görüşmeleri 

31 Mayıs 2018 Kıyıköy Belediyesi Proje güncelleme ve YYP güncelleme toplantısı 

4 Haziran 2018 Vize Kaymakamlığı Potansiyel kültür mirası bulgularının görüşülmesi 

4 Haziran 2018 Kıyıköy Belediyesi YYP projelerinin durumunun görüşülmesi 

5 Haziran 2018 Kırklareli Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mandalar için su kuyuları ve çamurluk alanlar yaratılmasına ilişkin sürecin 

görüşülmesi 

5 Haziran 2018 Kıyıköy Hayvan Yetiştiricileri  Kuzey Kıyıköy hayvan yetiştiricileriyle, hayvanları için su kuyu açmaya alternatif su 

tedarik seçenekleri ve mandaları için çamurluk alanlar yerine yapay göletler 

oluşturulması seçeneğinin görüşülmesi 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

5 Haziran 2018 İstanbul Orman Müdürlüğü  İzin alma görüşmeleri 

6 Haziran 2018 Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi Balıkçılık telafi toplantılarının sonraki ayağının planlanmasına ilişkin görüşmeler 

7 Haziran 2018 
 Kıyıköy Müzesi 

 Kıyıköy Belediyesi 

 Kıyıköy Belediye Meclisi 

 Kıyıköy Orman Müdürlüğü 

 Kıyıköy ve Vize Jandarması 

 Kıyıköy Muhtarları 

Kültür Mirası yetkilileri ve Kıyıköy temsilcilerine, inşaat alanında bulunan jeolojik 

boşluklar hakkında bilgilendirme yapılması 

12 Haziran 2018 
 Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi 

 Kıyıköy Büyük Balıkçı Teknesi Sahipleri 

(A&B Sınıfı) 

 Kıyıköy Balıkçı Teknesi Sahipleri: C 

Sınıfı 

 Kıyıköy Balıkçı Teknesi Sahipleri: D 

Sınıfı 

 Kıyıköy Dalgıçları  

 Kıyıköy Balıkçı Teknelerindeki 

mürettebat 

Balıkçılık telafi stratejisinin geliştirilmesine ilişkin görüşmeler 

 

19 Haziran 2018 BOTAŞ İzin alma süreci toplantıları 

19 Haziran 2018 
 Kıyıköy Otelcileri  

 Kıyıköy Restoranları: 

 Kıyıköy Arıcıları  

 Kıyıköy Hayvan Yetiştiriciliği temsilcileri 

 Kıyıköy Orman Müdürlüğü 

 Kıyıköy Erişim yolu üzerinde ikamet 

eden sakinler Kıyıköy Turizm Derneği  

 Bahçeköy Muhtarı 

2018 2’inci çeyrek sosyo-ekonomik izleme görüşmeleri (Çınar bağımsız 

danışmanlık şirketi tarafından) 



 
 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

20 Haziran 2018 Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su 

Ürünleri Genel Müdürlüğü 

Balıkçılık değerlendirme ve telafi süreciyle ilgili bilgi paylaşılması 

25 Haziran 2018 
 Kıyıköy Belediyesi 

 Kıyıköy Orman Müdürlüğü 

 Roman Derneği 

 Kıyıköy Belediye Meclisi 

 Kıyıköy Jandarması 

Kumsalda ve kıyıya yakın bölgede gerçekleştirilecek teknik çalışmaların açıklanması 

ve özelikle kıyıya yakın bölgedeki inşaat alanına yüzücüler ve gemilerin izinsiz 

girişini engellemek için alınan güvenlik önlemlerinin paylaşılması 

26 Haziran 2018 Kıyıköy Orman Müdürlüğü  İzin alma görüşmeleri 

3 Temmuz 2018 İğneada Su Ürünleri Kooperatifi Balıkçılık üzerinde beklenen etkilere ilişkin bilgilerin paylaşılması 

4 Temmuz 2018 Kıyıköy Hayvan Yetiştiricileri Kıyıköy’ün güneyinde hayvancılıkla iştigal eden bölge sakinlerinin hayvancılık 

faaliyetleri üzerindeki etkilere dair endişelerinin dinlendiği ve bu etkileri azaltmak 

için alınan önlemlerin paylaşıldığı grup toplantısı 

4 Temmuz 2018 
 Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi 

 Kıyıköy Büyük Balıkçı Teknesi Sahipleri 

(A&B Sınıfı) 

 Kıyıköy Balıkçı Teknesi Sahipleri: C 

Sınıfı 

 Kıyıköy Balıkçı Teknesi Sahipleri: D 

Class 

 Kıyıköy Dalgıçları 

 Kıyıköy Balıkçı Teknesindeki 

mürettebat 

Gemi sahipleri, dalgıçlar ve gemi mürettebatına balıkçılık telafi teklifinin sunulması 

11 Temmuz 2018 Kırklareli Valiliği Yeni vali ile tanışma toplantısı 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

11 Temmuz 2018 Kıyıköy Hayvan Yetiştiricileri - Güney Kıyıköy’ün güneyinde hayvancılıkla iştigal eden bölge sakinleriyle, faaliyetleri 

üzerindeki etkilerin ve bunları azaltmak için alınan önlemlerin takibi  

17 Temmuz 2018 
 Vize Kaymakamlığı 

 Kıyıköy Belediyesi 

 Kıyıköy Muhtarları 

 Kıyıköy Belediye Meclisi 

 Kıyıköy Balıkçılık Kooperatifi 

Vize Kaymakamı ve Kıyıköy halkından temsilcilerle gerçekleştirilen, balıkçılık telafi 

sürecini ile uygun gemi mürettebatının belirlenme sürecinin görüşüldüğü grup 

toplantısı 

17 Temmuz 2018 Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi Balıkçılara sunulan telafi teklifinin ve teklif şartlarının tanıtılması amaçlı görüşme 

18 Temmuz 2018 Kıyıköy Balıkçı Teknesi Sahipleri Balıkçılara sunulan telafi teklifinin paylaşılması ve balıkçılarla telafi anlaşmalarının 

imzalanması 

24 Temmuz 2018 
 Kıyıköy Belediyesi 

 Kıyıköy Turizm Derneği 

 Roman Derneği 

YYP görüşmeleri 

25 Temmuz 2018 Kıyıköy Balıkçı Teknesi Sahipleri Balıkçılara sunulan telafi teklifinin paylaşılması ve balıkçılarla telafi anlaşmalarının 

imzalanması 

25 Temmuz 2018 Vize Tarım İlçe Müdürlüğü Projenin hayvan yetiştiriciliği, potansiyel ve gerçekleşmiş etkiler ve alınan 

önlemlere ilişkin bilgi almak adına Müdürlük yetkililerinin talebi üzerine 

gerçekleştirilen toplantı 

31 Temmuz 2018 
 BOTAŞ 

EPDK 
Teknik görüşmeler 

1 Ağustos 2018 Vize Belediyesi İzin alma görüşmeleri 

1 Ağustos 2018 Kırklareli İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü İşletme Çevresel İzinleri 



 
 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

2 Ağustos 2018 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)  Teknik ve izin alma görüşmeleri 

8 Ağustos 2018 Kamuya açık basın toplantısı  TürkAkım projesinin Türkiye’deki çevresel ve sosyal performansına ilişkin olarak 

İstanbul’da gerçekleştirilen basın toplantısı 

15 Ağustos 2018 Kıyıköy Hayvan Yetiştiricileri Kıyıköy’ün kuzeyinde hayvancılıkla iştigal eden bir bölge sakininden, geçiminin 

nasıl etkilediği konusunda geribildirim alınması 

16 Ağustos 2018 Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi Kıdemli proje temsilcileri tarafından düzenlenen proje durum görüşmeler 

16 Ağustos 2018 Kıyıköy Belediyesi Kıdemli proje temsilcileri tarafından düzenlenen proje durum görüşmeler 

16 Ağustos 2018 Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi 

Kıyıköy Balıkçıları 

Yakın kıyıda gerçekleşen taraklama çalışmalarının sonuçlarının Kıyıköy balıkçıları ile 

paylaşıldığı grup toplantısı 

16 Ağustos 2018 Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Yerel yatırım talebinin görüşülmesi  

31 Ağustos 2018 
 Vize Kaymakamı 

Kıyıköy Belediyesi 
Saha ziyareti  

5 Eylül 2018 
 Kıyıköy Belediyesi  

 Kıyıköy İlkokulu 

 Roman Derneği 

YYP proje durum görüşmeleri 

5 Eylül 2018 Kıyıköy Hayvan Yetiştiricileri  Hayvan yetiştiriciliği telafi önlemlerinin etkinliğini değerlendirme amaçlı takip 

görüşmeleri 

11 Eylül 2018 Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi 

Kıyıköy Balıkçıları 

Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi ve iki balıkçı ile hasar gören ağlar ve ileride benzer 

olayları önlemek için yapılanlar konularının görüşülmesi 

11 Eylül 2018 
 Kırklareli Valisi  

 Kıyıköy Belediyesi 
Kırklareli Valisi ve basın dahil bölgeden temsilcilerle sahada yapılan görüşmeler 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

 İl müdürleri  

 Bölge jandarması  

14 Eylül 2018 Kırklareli Valiliği Mevcut ve gelecekte gerçekleştirilecek YYP projeleri hakkında Kırklareli Valisi ile 

yapılan görüşme 

14 Eylül 2018 BOTAŞ İzin alma süreci toplantıları 

26 Eylül 2018 
 Vize Kaymakamlığı 

 Kıyıköy Belediyesi 
YYP projelerinin uygulanması 

1 Ekim 2018 

 Vize Kaymakamlığı 

 Vize Polisi 

 Vize Jandarması 

Trafik yönetimi görüşmeleri 

1 Ekim 2018 

 Kıyıköy Belediyesi 

 Kıyıköy Muhtarları 

 Kıyıköy Turizm Derneği  

 Kıyıköy Otelcileri 

 Kıyıköy Restoranları 

 Kıyıköy Pazar işletmecileri 

 Kıyıköy Halk Kumsalı işletmecileri ve 

tesisler 

 Kıyıköy Arıcıları 

 Kıyıköy Hayvan Yetiştiricileri 

 Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi 

 Kıyıköy Balıkçı Teknesi sahipleri ve 

dalgıçlar 

 Güngörmez Muhtarı 

 Bahçeköy Muhtarı 

2018 2’inci çeyrek sosyo-ekonomik izleme görüşmeleri (Çınar bağımsız 

danışmanlık şirketi tarafından) 

4 Ekim 2018 
Kıyıköy Hayvan Yetiştiricileri Güney ve kuzeyde hayvancılıkla iştigal edenlerin maruz kaldıklarını iddia ettikleri 

etkiler üzerine yapılan görüşmeler 



 
 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

5 Ekim 2018 Kıyıköy Sakinleri Kıyıköy Fotoğraf Sergisi Açılışı 

9 Ekim 2018 Namık Kemal Üniversitesi: Çevre Mühendisliği 

Fakültesi 

Namık Kemal Üniversitesi ile YYP Çevre Girişimi konulu başlangıç toplantısı 

17 Ekim 2018 Kıyıköy Hayvan Yetiştiricileri Hayvan yetiştiriciliği üzerindeki etkilere ve sekteye uğrayan yetiştiricilik 

faaliyetlerine ilişkin telafi çalışmalarına ilişkin bireylerle gerçekleştirilen 

görüşmelerin takibi  

18 Ekim 2018 Vize Meslek Yüksekokulu Yerel Yatırım talepleri 

23 Ekim 2018 
 Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı 

 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 

 Kırklareli İl Özel İdaresi 

İzin alma görüşmeleri 

30 Ekim 2018 
 Vize Kaymakamlığı 

 Vize Belediyesi 

 Kıyıköy Belediyesi 

 Kıyıköy Sağlık Ocağı 

Kıyıköy’de yeni bir sağlık ocağının inşa edilmesine ilişkin ortak toplantı 

8 Kasım 2018 
 Kıyıköy Belediyesi 

 Vize Halk Eğitim Merkezi 

 Namık Kemal Üniversitesi 

 Kıyıköy Muhtarları 

 Kıyıköy Sakinleri 

Kıyıköy kültür merkezinin açılışı 

15 Kasım 2018 Kıyıköy Hayvan Yetiştiricileri Kıyıköy hayvan yetiştiricileri ile ayrı ayrı yapılan görüşmeler ile hayvancılık 

faaliyetleri üzerindeki etkiye karşılık telafi tekliflerinin sunulması 

15 Kasım 2018 Kıyıköy Belediyesi Proje güncelleme görüşmesi 

20 Kasım 2018 Kırklareli Üniversitesi Yerel yatırım talebinin görüşülmesi amaçlı toplantı 



 

 

Tarih Paydaş Adı (Adları) Kısa Açıklama 

21 Kasım 2018 Kıyıköy Okulları YYP projeleri durum görüşmeleri 

21 Kasım 2018 Etkinlik: Açık Deniz Boru Döşeme Tamamlanma 

Töreni 

Kilometre taşının yerel ve bölgesel temsilcilerin katılımıyla İstanbul’da düzenlenen 

törenle kutlanması  

22 Kasım 2018 Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi Nihai mürettebat listelerinin ve çeşitli YYP projelerinin görüşülmesi 

23 Kasım 2018 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İzin alma görüşmeleri 

30 Kasım 2018 
 Güngörmez Muhtarı 

 Güngörmez İlkokulu 

 Bahçeköy Muhtarı 

 Bahçeköy Sağlık Ocağı 

Yerel Yatırım Programı’nın 2019 yılındaki kapsamının görüşülmesi 

30 Kasım 2018 
 Kıyıköy Belediyesi  

 Kıyıköy Muhtarları 
Kıyıköy Belediyesi ve muhtarlar ile YYP projelerinin görüşülmesi 

4 Aralık 2018 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İzin alma görüşmeleri 

7 Aralık 2018 Bölge Sakinleri İstanbul’da Kıyıköy Çocuk Fotoğraf Sergisi’nin açılması 

11 Aralık 2018 Kırklareli Valiliği Saha ziyareti 

12 Aralık 2018 Kıyıköy Jandarması İzin alma görüşmeleri 

19 Aralık 2018 Vize Kaymakamlığı YYP projelerine ilişkin görüşme ve balıkçılık telafi süreci için mürettebat duyurusu 

21 Aralık 2018 Kıyıköy Sakinleri Kıyıköy Bilgi Merkezi’nin açılması 

26 Aralık 2018 BOTAŞ Yerel ölçekte OS1 faaliyetlerine ilişkin arayüz görüşmeleri 



 

 

  

Ek F: 

ÇED Halkın Katılımı Toplantısı 
Duyurusu Nüshası  



 
 

 

 



 
 

 

ÇED Halkın Katılımı Toplantısı Duyurusu Metni, Türkçe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

South Stream Transport B.V. tarafından; Türkiye Karadeniz Münhasır Ekonomik Bölgesi, Türk Kara Suları ve Türkiye'nin 

Trakya Bölgesinde, "Rusya Federasyonu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne Karadeniz Üzerinden Geçen Açık Deniz Boru 

Hattı" projesinin yapılması planlanmaktadır. Söz konusu proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 

8. Maddesi gereğince aşağıda belirtilen tarih ve saatte faaliyetle ilgili, Halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak 

için "Halkın Katılımı Toplantısı" yapılacaktır. 

Halkımıza saygıyla duyurulur. 

Toplantı Yeri: Kıyıköy Belediye Düğün Salonu 

Toplantı Yerinin Adresi: Güven Mahallesi, Nilüfer Sokak, No: 12, Kıyıköy Beldesi 

- Vize KIRKLARELİ 

Toplantı Tarihi: 21 Temmuz 2015 

Toplantı Saati: 11:00 

Proje Sahibi: South Stream Transport B.V. 

Tel: 0031-20-262-45-00 

Faks: 0031-20-524-12-37 

ÇED Raporunu Hazırlayan Kuruluş: ELC Grup Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. 

Tel: (0216) 465 9130 

Faks: (0216) 4659139 

B.I.B. 386 (Merkez)     Basım:10.07.2015 

 



 

 

ÇED Halkın Katılımı Toplantısı Duyurusu Metni, Türkçe 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

Ek G: 

Yorum Formu Örneği 





 

 

 

Görüş Formu 

Tarih: ………………………………… 
 

Lütfen, TürkAkım Açık Deniz Boru Hattı Projesi ile ilgili görüş ve/veya endişelerinizi belirtiniz. 

 
 
 
 
 
 
 

Çevrenin ve toplumun korunması için Projeye dahil edilmesinin gerekli olduğunu düşündüğünüz önlemler varsa, 
bunları belirtiniz. 

 
 
 
 
 
 
 

Önerilen Projeyle ilgili genel görüşünüz nedir? Lütfen bakış açınızı en iyi tanımlayan uygun şıkkı daire içine 
alınız. 

1 - Olumlu 
2 - Tarafsız 
3 - Olumsuz 
4 - Bilmiyorum 

Lütfen, yukarıda yaptığınız seçim ile ilgili nedeni buraya yazınız. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
İletişim ve Kişisel Bilgiler (Eğer görüşlerinizi isimsiz olarak bildirmeyi tercih ediyorsanız, bu 
bölümü boş bırakınız) 
İsim:  Cinsiyet (E/K):  

Organizasyon/Kurum 
(mevcut ise): 

 Tarih:  

Posta adresi:  Yaş grubu: □ 0-18 yaş 
□ 19-60 yaş 
□ 61 yaş ve üzeri 

Telefon numarası:  E-posta 
adresi: 

 

Projenin e-posta listesine dahil olmak isterseniz lütfen burayı işaretleyin:          
 

Bu formu toplantı alanlarında temin edilmiş kutulara atabilirsiniz   
 

Kişisel bilgileriniz, Güney Akım Transport BV' nin paydaş katılım/bilgilendirme faaliyetleri kapsamında veri analizleri amacıyla ve/ veya, ilgili yerlerde, Güney 
Akım Transport BV veya TürkAkım Açık Deniz Boru Hattı Projesi hakkında daha fazla bilgi edinme taleplerinize yanıt vermek amacıyla kaydedilecektir. Kişisel 

bilgileriniz, TürkAkım projesine katılan diğer taraflar ile gerekirse paylaşılabilecektir, ancak satılmayacak veya herhangi bir üçüncü taraf ile paylaşılmayacaktır. 
Kişisel bilgilerinizi güncellemek için dilediğiniz zaman Güney Akım Transport B.V. ile iletişime geçebilme ve uygun olmadığını hissettiğiniz durumlarda ise Güney 

Akım Transport B.V.'den kişisel bilgilerinizin iptal edilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. 
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Kıyıköy Broşür





TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi Hakkında
Değerli vaktinizi ayırarak bu kitapçığı incelediğiniz için teşekkür ederiz. Kıyıköy ve 
komşu yerleşim yerlerinin sakinleriyle TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi’ne ilişkin 
bilgi paylaşmaya büyük önem veriyoruz.

TürkAkım gibi önemli bir proje, birtakım etkileri de beraberinde getiriyor. Bu etkileri 
tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil. Ancak çalışmalarımızı  çevresel ve 
sosyal etkileri asgariye indirmek konusunda büyük bir sorumluluk ve hassasiyetle 
sürdürüyoruz. 

Projemizin Kıyıköy ve bölge üzerindeki olası etkilerini saptayarak bunlara çözüm 
bulmak için gerekli önlemleri belirledik. Bölge için büyük önem taşıyan balıkçılık, 
ormancılık, turizm ve hayvancılık gibi geçim kaynaklarının, çevrenin ve kültür 
mirasının korunması için alınabilecek önlemler hakkında bilgileri bu kitapçıkta 
derledik. 

Alacağımız önlemlere ek olarak, Kıyıköy için iyi bir komşu olmak da istiyoruz. Proje 
istihdam gibi alanlarda bölge halkına ekonomik faydalar sağlayacak. Ayrıca Kıyıköy ve 
çevresinde kalkınmayı ve çevreye yönelik çalışmaları desteklemek için bir Toplumsal 
Yatırım Programı oluşturduk. Kıyıköy’deki çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Bölge 
halkının önerilerini alarak önümüzdeki yıllar için yeni projeler geliştiriyoruz.

Her türlü soru ve görüşünüz için bizlerle irtibata geçmenizi rica ediyoruz. Sık sık 
Kıyıköy’de görebileceğiniz Halkla İrtibat Görevlimiz sizlerle iletişimimizin sürekliliğini 
sağlıyor. 

Saygılarımla,

Erol Yazıcı
Türkiye Kara Kesimi Proje Müdürü



Lüleburgaz

Kıyıköy

Anapa

Türkiye

Karadeniz

İstanbul

Samsun

TürkAkım Projesi

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Sistemi Rusya’nın dev doğalgaz rezervlerini doğrudan 
Türk dağıtım ağına bağlayarak Türkiye, Güney ve Güneydoğu Avrupa için güvenilir 
doğalgaz arzı sağlaya cak. Toplam 31,5 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak boru hattıyla 
aktarılacak doğalgazın yarısı Türk piyasasında kullanılacak, diğer yarısı ise Avrupa 
içlerine iletilecek.

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı’nın açık deniz kesimi, Karadeniz’de 930 kilometre 
boyunca birbirine paralel olarak ilerleyen iki boru hattından oluşuyor. Rusya kıyısındaki 
Anapa kenti yakınlarında başlayan boru hatları, Türkiye kıyısında Kıyıköy yakınlarında 
karaya çıkarak alım terminaline bağlanacak. Alım terminali ve boru hattının açık 
deniz kesimi Rus doğalgaz şirketi Gazprom’un iştiraki olan South Stream Transport B.V. 

tarafından tasarlanıp inşa ediliyor. Boru hattı sisteminin, doğalgazın alım terminalinden 
iç kesimlere aktarılmasını sağlayacak iki kara hattından biri BOTAŞ tarafından inşa 
edilerek Lüleburgaz’da Türkiye’nin doğalgaz dağıtım şebekesine bağlanacak. Türkiye-
Avrupa sınırına kadar ilerleyecek olan ikinci hat ise Gazprom ve BOTAŞ’ın ortak girişimi 
tarafından inşa edilecek. 

Türkiye, Rusya ve Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere toplam 25 ülkeden 200’ü aşkın 
uzman, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı açık deniz kesiminin Türk standartlarına ve 
uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanmasını ve inşa edilmesini sağlıyor. 
Projenin çevre, sağlık, güvenlik ve toplumsal sorumluluk ilkelerine uygun bir biçimde 
gerçekleştirilmesi için çaba gösteriyoruz.

RusyaTürkAkım Boru Hattı 
Sistemi

Azami derinliği 
2200 metre2 açık deniz 

boru hattı

Yıllık kapasitesi
31,5 milyar 
metreküp

Uzunluğu 
930 kilometre



Alım Terminali

Açık deniz boru hattından gelen doğalgazın ulaştığı 
tesis olan alım terminalinde hacim ve basınç kontrolleri 
yapıldıktan sonra, doğalgaz kara boru hattına aktarılmak 
üzere ısıtılacak. Alım terminalinde doğalgaz depolanmayacak. 

Yaklaşık 450 metreye 300 metrelik bir alanda kurulacak alım 
terminali; uluslararası sağlık, emniyet, güvenlik ve çevre standartlarına 
uygun olarak tasarlanıp inşa edilecek. İnşaat sürecinden sonra alım 
terminalinin çevresine erişim kısıtlanmayacak.

Alım terminalinin inşasının görsel etkilerini en aza indirmeyi 
hedefliyoruz. Değerlendirmelerimize göre tesis sahilden 
görülmeyecek; Kıyıköy’ün bazı noktalarından kimi kısımları 
görülebilecek. Görsel etkileri daha da azaltmaya yönelik 
önlemleri araştırıyoruz.

Açık Denizdeki Boru Hatları

Açık deniz boru hatları, denizden gelirken Türkiye kara çıkışına doğru yaklaşık 
2 kilometre boyunca deniz tabanı altından döşenecek. Buradan Karadeniz’e 
doğru devam eden güzergah ise deniz tabanının üzerinden ilerlemeye devam 
edecek. 

1900 m

Kıyı Geçişi

Boru hattı Selves plajının kuzey ucundan açık kazı tekniği 
ile, yani kazılan hendeklere borular yerleştirilerek ve üzeri 
kapatılarak geçirilecek. İnşaat tamamlandıktan sonra kıyı 
geçişi bölümü tamamen eski haline getirilecek.

60-80 m

400-700 m

Kıyı yakınında boru döşeyen gemi

Kıyıköy

İnşaat süresince ve boru hatları faaliyete 
geçtikten sonra Kıyıköy limanı kullanıma 
açık kalacak

İnşaattan sonra boru hattının üzerini 
kapatacağız ve geçiş güzergahını eski 
haline getireceğiz.



Doğaya ve topluma duyarlı yaklaşım
Boru hattını, çevre ve bölge sakinleri üzerindeki etkilerini mümkün 
olan en asgari seviyeye indirerek, sağlık, güvenlik, çevre ve toplum 
alanlarında Türk standartlarına ve uluslararası standartlara göre 
inşa etmeyi amaçlıyoruz. 

Projenin ne tür etkileri olacağını anlamak ve bölge halkının sosyal 
ve ekonomik açılardan karşılaşabileceği etkileri önleyecek önlemler 
geliştirmek için bir dizi çevresel ve toplumsal çalışma yürütüyoruz.

Başlıca hedeflerimiz:

• Halkın geçim kaynakları üzerindeki etkiler ve inşaat
sürecinden kaynaklanabilecek rahatsızlıklar başta olmak
üzere projenin çevreye ve bölge halkı üzerindeki olası olumsuz
etkilerinin önlenmesi veya asgariye indirilmesi;

• Etkilerin önlenemediği veya asgariye indirilemediği
durumlarda telafi edilmesi;

• İnşaat sürecinden sonra arazinin mümkün olduğunca eski
haline getirilmesi;

• İnşaat sürecinde ve faaliyete geçtikten sonra Kıyıköy ve
çevresinde yaratılacak ekonomik faydanın azami düzeye
çıkarılması;

• Yatırımlar yoluyla Kıyıköy’ün ekonomik ve sosyal gelişimini
destekleyecek faaliyetlerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi.

Araştırma

Çevreyi ve deniz ekolojisini koruyacak önlemler geliştirebilmek için Karadeniz 
tabanında 16,500 kilometrelik bir alanı taramanın yanısıra karada da kapsamlı 
araştırmalar yaptık. Bağımsız bir şirket olan ELC Grup Danışmanlık ve Mühendislik 
tarafından hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporumuz Türkiye 
resmi makamlarınca onaylandı. Bu inceleme ve araştırmalar boru hattının açık 
deniz bölümünün inşaatı ve işletimi süreçlerinde uygulanacak çevresel ve toplumsal 
çalışmalara ışık tutacak. 

Kıyıköy’de düzenlenecek toplantılarda bölge sakinleriyle çalışmalarımızın sonuçlarını 
paylaşarak görüş alışverişinde bulunacağız.  

Boru hattının etkilerini anlamak, olası 
etkileri önleyecek ve en aza indirecek 
önlemler geliştirmek ve değişiklikleri 
gözlemleyebilmek için ekoloji, toplum, 
ekonomi ve kültürel miras alanlarında 
kapsamlı değerlendirmeler yaptık.

Deniz tabanını ayrıntılı olarak 
incelemek için uzaktan 
kumandalı sualtı araçları 
kullanıyoruz. Derizin derinliklerini 
görüntülememizi sağlayan bu 
araçlar sonar gibi ölçüm ve takip 
araçlarını da taşıyabiliyor. Bu 
sayede dikkate alınması gereken 
tüm bulguları saptayabiliyoruz. 

Araştırma gemisi



Boru Hattı Yapımı

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı’nın Açık Deniz Kesimi, mevcut en ileri teknolojiyle 
inşa edilecek büyük bir proje. Rusya’da kara kesimi ve açık denizdeki inşaat faaliyetleri 
halen devam ediyor. Türkiye’de Kıyıköy yakınlarındaki inşaatın 2018 yılı başlarında 
başlayıp yaklaşık 24 ay sürmesi öngörülüyor. İnşaat faaliyetleri kıyı geçişi, boru 
hattının kara kesimi ve alım terminali olmak üzere eşzamanlı olarak yürütülecek üç 
faaliyet alanından oluşuyor. 

Kıyı geçişi kesiminin yapımının yaklaşık 18 ay sürmesi öngörülse de, bu süre, 
çalışmalara verilen araların dışında aslında 8 aylık bir inşaat sürecini kapsıyor. Kıyıda 
inşaat sahası çevresinde güvenlik amaçlı olarak geçici kısıtlamalar olacak. Ancak Selves 
plajının büyük kısmı ve kıyı, ziyaretçilerin ve teknelerin kullanımına açık kalacak.

Kıyıdan alım terminaline dek karada yapılacak boru hattı yaklaşık 12 ayda 
tamamlanacak. Alım terminalinin yapımı ise sahanın hazırlanması, inşaat işleri ve 
teçhizatın kurulumu da dahil olmak üzere yaklaşık 24 ay sürecek.

Emniyet ve Güvenlik 
Açık deniz doğalgaz boru hatları istatistiksel olarak en güvenli enerji aktarım 
yöntemlerinden biridir. Büyük çaplı açık deniz boru hatları 1950’lerden bu yana 
güvenle kullanılıyor. Ayrıca, dünyanın birçok yerinde altından boru hatları geçen 
kıyılar turizm ve dinlence amaçlı kullanılmaya devam ediyor. Bunun iyi örneklerinden 
biri olan Mavi Akım boru hattı 2003’den bu yana bölge halkını ya da çevreyi olumsuz 
etkilemeden Rusya’dan Türkiye’ye Karadeniz üzerinden doğalgaz taşıyor. Tesislerin, 
bölge sakinlerinin ve ziyaretçilerin her alanda güvenliklerinin sağlanması için 
TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı’nın Açık Deniz Kesimi sağlık, emniyet, güvenlik ve acil 
durum planlaması konularında sektördeki iyi uygulamalara uygun olarak tasarlanıyor.

Denizde Boru Hattı Yapımı

Denizde borular özel bir gemi tarafından döşenecek. Boru hatları, Karadeniz’in büyük 
bölümünde doğrudan deniz tabanının üzerine döşenecek, ancak Türkiye kara çıkışına 
yaklaşırken kıyıdan yaklaşık 2 kilometre mesafeden itibaren deniz tabanının da altına 
gömülecek.

Kıyıya yakın alanda kullanılacak yaşkalık 150 metre uzunluğundaki gemiler  birkaç 
hafta boyunca Kıyıköy açıklarında çalışacak. Borular döşenmeden önce daha küçük 
gemiler boruların gömüleceği alanı hazırlayacak. Kıyıya yakın kesimde yapılacak 
tarama çalışmalarının en fazla dört ay sürmesi bekleniyor. İnşaat faaliyetleri süresince 
bu gemilerin çevresinde güvenlik bölgesi oluşturulacak.

İnşaat boyunca balıkçılık faaliyetleri ile bölge halkı üzerindeki etkilerin asgariye 
indirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Balıkçılık limanı bu süreçte açık kalacak. 
İnşaat faaliyetleri başlamadan önce, güvenlik önlemleri konusunda bölge sakinlerini 
bilgilendirecek, inşaatın başından sonuna kadar her türlü görüş ve soruya açık 
olacağız.

Borular, derin denizlere ve 
Karadeniz’deki ortama dayanabilecek 
yaklaşık 4 santimetre kalınlıkta son 
derece güçlü bir çelikten üretiliyor.  

Pioneering Spirit gemisinde 
borular kaynakla birleştiriliyor.

Pioneering Spirit



İnşaat koridoru yeniden 
bitkilendirilecekKazılmış olan toprak 

yerine yerleştirilecek

Borular en az 1,5 
metre derinliğe 
gömülecekBorular hendeğe 

indirilecek

Tüm kaynak 
noktaları ultrasonla 
kontrol edilecek

Borular yerleştirilecek 
ve gerekirse bükülerek 
şekillendirilecek

En az 1,5 metre derinliğinde 
hendekler açılacak

Çıkan toprak, inşaattan 
sonra geri konmak 
üzere saklanacak

60 ila 150 metre genişliğinde 
bir kesim geçici olarak bitki 
örtüsünden arındırılıp inşaat 
koridoru işlevi görecek

Karadaki İnşaat Çalışmaları

Kıyıköy’den itibaren, TürkAkım’ı Lüleburgaz’daki mevcut doğalgaz 
şebekesine yeraltından bağlayacak iki boru hattı döşenecek. 
Lüleburgaz’dan sonra güzergah Avrupa sınırına kadar devam edecek. 
Bu boru hatlarından birini BOTAŞ, diğerini ise BOTAŞ ve Gazprom’un 
kuracağı ortak şirket inşa edecek. Bu kuruluşlar ayrı bir Çevresel Etki 
Değerlendirmesi yapacak.

İnşaat çalışmalarının, çevreye ve bölge sakinlerine rahatsızlık vermesi ve aksaklıklar 
yaşanması gibi geçici etkileri olabilir. Aşağıdaki önlemlerle bu etkilerin mümkün 
olduğunca asgariye indirilmesini hedefliyoruz:

• Gerek insanların gerekse besi hayvanlarının güvenliğine öncelik veren trafik 
önlemlerinin alınması ve bölge sakinlerinin yaşayabileceği aksaklıkların asgariye 
indirilmesi;

• Bölgedeki su kaynaklarının etkilenmemesi için önlemler alınması;

• Tozun ve gürültünün yayılmasını önleyecek önlemlerin alınması;

• İnşaat faaliyetleri tamamlandıktan sonra arazinin ve doğal çevrenin eski haline 
getirilmesi;

• Olası etkileri azaltmak için alınan önlemlerin ne denli faydalı olduğunu izlemek, 
öngörülemeyen tüm etkileri hızlıca belirlemek ve gidermek için bir çevre ve sosyal 
izleme programı uygulanması;

• Projeye ilişkin bilgi vermek, mevcut bilgileri güncellemek ve bölge sakinleriyle 
ilişkileri yürütmekle görevli bir Halkla İrtibat Görevlisi’nin atanması;

• İnşaat sırasında yaşanabilecek sorunların kayıt altına alınması ve araştırılması 
için bir şikayet süreci uygulamaya konması;

• Önlenemeyen veya hafifletilemeyen etkiler için bir tazminat süreci uygulanması;

• Bölge halkına uygun iş imkanlarının yerelde duyurulması.

Boru hattının uzun yıllar güvenli 
bir şekilde işletimde kalması için 
en gelişmiş malzeme ve ekipmanın 
yanısıra güvenliği kanıtlanmış 
teknoloji kullanılıyor.

Borular kaynaklanarak 
birbirine birleştirilecek



Turizm 

Turizmin Kıyıköy ekonomisine önemli katkı sağladığının bilincindeyiz. Projenin 
tasarımında Kıyıköy turizminin etkilenmemesine veya olası etkilerin asgari düzeyde 
kalmasına özen gösterdik. Selves plajının korunması için, kıyı geçişini plajın kuzey 
noktasında konumlandırdık. 

Plajın ve çevresinin korunmasını sağlayacak, inşaat öncesinde, sırasında ve sonrasında 
çevre üzerindeki etkilerin ve bölge sakinleri ile ziyaretçilere verebileceğimiz rahatsızlığının 
asgariye indirilmesi için büyük özen göstereceğiz.

Halkın sağlık ve güvenliğini sağlamak için bir önlem olarak sahildeki inşaat sahasına 
erişim geçici olarak kısıtlanacak. Söz konusu geçici kısıtlamalar sahili kullananlara 
duyurulacak. Bununla birlikte Selves plajının çok büyük kesimine erişim  inşaat 
faaliyetlerimizden ötürü durdurulmayacak veya sınırlanmayacak.

İnşaatın ardından plaj eski haline getirilecek. Proje, Selves plajının kullanımına 
geçici veya kalıcı kısıt getirmeyecek. Yeraltına gömülecek olan boru hatları görünür 
olmayacak. 

Mevcut planlara göre alım terminali ve boru hatları sahilden ya da kıyı yakınlarından 
da görülmeyecek. Ancak, alım terminalinin bazı kısımları Kıyıköy’ün bazı yüksek 
noktalarından görülebilecek. Görsel etkiyi daha da azaltmak için ilave önlemler 
uygulanacak.

Yerel Yatırım Programımız kapsamında, Kıyıköy’de turizm sektörünün gelişimine 
destek olacak projelere yatırım yapmayı hedefliyoruz. Halihazırda, Belediye plajının 
olanaklarını geliştirecek ve burada güvenliği artıracak birtakım projelere onay vermiş 
bulunuyoruz. Uzun vadede, bölge halkıyla işbirliği halinde olası diğer yatırımları da 
araştıracağız.



Ormancılık

Projeyi tasarlarken temel önceliklerimizden biri 
çevre ve bölgedeki ormanlar oldu. Boru hattı 
güzergahı belirlenirken, bölgedeki ormanlar 
üzerindeki etkilerin asgariye indirilmesi için 
büyük özen gösterildi. Her ne kadar karadaki 
inşaat faaliyetleri sırasında ağaç kaybı yaşanacak 
olsa da, proje tarafından kullanılan ve dolayısıyla 
projeden etkilenecek alan, Kıyıköy orman 
arazisinin binde birinden daha küçük bir 
kesimini oluşturuyor.

Orman arazisini kullanmak için hukuken 
ödenmesi gereken harçların yanı sıra, inşaattan 
etkilenen arazi ve doğal çevreyi eski haline 
getirecek, ağaç kaybına çözüm getirmek için 
ilave önlemler alacağız. Boru hattının geçtiği 
güzergahın tam üzerinde derin köklü bitkiler 
ekme imkanı olmasa da, bu alana çimen ve çalı 
ekilecek.

Boru hattının kara kesimini 
döşeyebilmek ve alım terminalini 
inşa edebilmek için bazı ağaçların 
kesilmesi gerekecek. Bu nedenle, 
inşaat sonrasında araziyi eski haline 
getirmek için bir ağaçlandırma 
programı başlatacağız.

Hayvancılık

Kıyıköy’de hayvancılığın ne kadar önemli olduğunun ve Selves’ten de bu amaçla 
yararlanıldığının bilincindeyiz. İnşaat süresince ve boru hattı faaliyete geçtikten sonra 
gerek halkın gerekse besi hayvanlarının güvenliğini sağlamak için gereken önlemleri 
alacağız. Proje faaliyete geçtikten sonra hayvancılığı etkilemeyecek, ancak inşaat 
aşamasında, mümkün olduğunca azaltmaya çalışacağımız bazı geçici etkiler olabilecek.

Otlak alanları üzerindeki etkinin en aza indirilmesi, mevcut otlaklara güvenli erişim 
sağlanması, hayvancılıkla uğraşanların ve besi hayvanlarının kullanabileceği diğer 
otlak alanlarının belirlenmesi için inşaat öncesinde ve inşaat süresince Hayvancılık 
Kooperatifi, bu alanda faaliyet gösteren işletmeler ve ilgili yetkililerle birlikte 
çalışacağız. Ayrıca, inşaatın mevcut alanları etkilemesi halinde alternatif otlak ve 
hayvancılık alanlarının belirlenmesi için önlemler geliştireceğiz.

Ormancılığın Kiyıköy halkı için önemli bir gelir ve yakacak kaynağı 
olduğunun bilincindeyiz. Kesilmesi gereken ağaçların bölge halkına 
faydasının artırılması, olası etkileri asgariye indirmek için gerekli 
önlemlerin belirlenmesi ve ormancılık alanındaki geçim faaliyetlerini 
destekleyecek programlar geliştirilmesi konularında bölgedeki orman 
müdürlükleri ve ormancılık sektörü temsilcileriyle yakın işbirliği 
içinde çalışmayı amaçlıyoruz.

İnşaattan sonra arazi eski 
haline getirilecek. Besi 
hayvanları karadaki boru 
hatlarının güzergahı üzerinde 
serbestçe hareket edip 
otlanabilecek.

İnşaatın her aşamasında bölgedeki 
besi hayvanlarının korunmasını 
ve güvenli şekilde otlayabilmesini 
sağlayacağız. Bu amaçla, inşaat 
alanlarını çitle çevirecek, hayvanların 
olduğu bölgelerde trafiği 
düzenleyecek, ihtiyaç duyulan 
yerlerde hayvanların güvenli geçişini 
sağlayacak önlemler alacağız.



Balıkçılık

Balıkçılığın Kıyıköy halkı için önemini biliyoruz. Kıyıköy 
nüfusunun yaklaşık dörtte birinin dahil olduğu bu sektör bölge 
halkının en önemli gelir kaynaklarından birini oluşturuyor. 
Dolayısıyla projeyi  bölgedeki balık nüfusu ve balıkçılık üzerindeki 
etkilerini asgariye indirecek şekilde geliştirmeye çabalıyoruz. 

Kıyıya yakın bölgelerdeki inşaat faaliyetleri kazı ve boru 
döşeme işlemlerini kapsıyor. Bu aşamada diğer gemilerle her 
türlü etkileşimin önlenmesi için inşaat gemilerinin çevresinde 
kısa süreli geçici güvenli bölgeleri oluşturulacak. 2 kilometre 
yarıçapındaki en büyük güvenli bölge, sadece en büyük boru 
döşeme gemisi faaliyet gösterirken birkaç gün uygulanacak. 
Bu güvenli bölgenin dışındaki balıkçılık bölgelerine erişim 
kısıtlanmayacak ve balıkçılık faaliyetleri olağan şekilde devam 
edecek.

Projenin balıkçılık faaliyetleri üzerindeki etkisini asgariye 
indirmek için inşaat faaliyetleriyle ilgili gerekli bilgileri Balıkçılık 
Kooperatifi ve yerel yetkililerle düzenli olarak paylaşacağız. Bu 
süre boyunca Kıyıköy limanı açık kalacak. Kıyıya yakın kesimdeki 
inşaat faaliyetleri sırasında deniz ortamı ve biyolojik çeşitlilik 
üzerindeki olası etkileri asgariye indirmek için çevresel yönetim 
planlarını uygulayacağız. Ayrıca Balıkçılık Kooperatifi ile işbirliği 
içinde balıkçılık faaliyetlerini etkileyip etkilemediğimizi takip 
edeceğiz.

Benzer açık deniz boru hatlarına ilişkin 
araştırmalar, açık deniz boru hatlarının balık 
nüfusu ya da göç yolları üzerinde geçici ya da 
kalıcı etkisi olmadığını gösteriyor. Borular 
döşendikten sonra da balıklar bu alanda 
yaşamaya devam edecek.

Kıyı yakınındaki kazıların genişliği ve 
uzunluğu, boru hatlarının gömüleceği 
güzergahla sınırlandırılacak. Su altındaki 
kazılar sırasında tortulanmada bir artış 
olabilecekse de, olası etkilerin geçici ve 
bölgesel olmasını ve bölgedeki balık nüfusu 
üzerinde süreğen bir etki yaratmamasını 
öngörüyoruz.

Proje faaliyete geçtiğinde denizde boru 
hatları çevresinde deniz tabanındaki diğer 
faaliyetlerin sınırlandığı 420 m genişlikte 
bir güvenli bölge olacak. Yerel balıkçılık 
alanlarının büyüklüğü değerlendirildiğinde, 
söz konusu bölge toplam balıkçılık 
alanlarının yüzde birinden daha küçük bir 
alanı kapsıyor.

Balıkçılık faaliyetleri, inşaat sırasında 
da güvenlik bölgeleri dışında olağan 
şekilde devam edebilecek. 



Kültürel Miras

Türkiye, dünyanın bilimsel olarak en değerli ve tanınmış 
kültürel miras alanları, yapıları ve nesnelerinden bazılarına 
ev sahipliği yapıyor. Kıyıköy’ün de tarihi ve arkeolojik 
açıdan zengin bir geçmişi var. Kültürel mirasa verdiğimiz 
öneme binaen, hem karada hem denizde projeyi uygularken 
kültürel mirası koruyacağız.

Karadeniz tabanında doğudan batıya 
500 metrelik bir koridor boyunca 
tarama yapan ilk kuruluşlardan 
biriyiz. Bu incelemeler, Bizans 
dönemine (11-14. yüzyıl) kadar 
uzanabilecek, kültürel önemi yüksek 
olması muhtemel alanları ve başta 
gemi batıkları olmak üzere kültürel 
miras öğelerini bulmamızı sağladı.

Boru hattı güzergahı, kültür mirası 
sahalarından geçmeyecek şekilde 
değiştiriliyor. Böylece kültür mirası 
öğelerinin korunması sağlanıyor. 

Proje alanımız, koruma altındaki kültürel alanlar 
olmadığından emin olmak için uzmanlarca incelendi. 
Karada, proje alanının yakınında, koruma altında 15 
arkeolojik alan tespit edilmekle birlikte proje alanımızda 
koruma altında bir alan yer almıyor. Açık denizdeki sualtı 
araştırmalarında, tarihi bilinmeyen 100’den fazla gemi 
batığı saptandı. Bu gemiler kültürel miras açısından 
önemli olabileceği için boru hatlarının güzergahı bu 
alanlardan geçmeyecek şekilde değiştiriliyor. 

Bilinen ve olası kültürel miras alanları, 
yerlerinin bilinmesi ve bu alanlardan 
sakınılması için haritada işaretlendi. Kazara 
zarar görme tehlikesi olan her türlü alan, 
ihtiyaca göre uyarı işaretleri, çitler veya 
barikatlarla korunacak.

İnşaat faaliyetlerinin yeni arkeolojik alanların 
saptanmasına neden olabildiği de bilinen 
bir gerçek. Olası kültürel miras nesnelerinin 
keşfedilmesi durumunda çalışmaların 
durdurulmasını da getiren bir ‘Tesadüfi 
Buluntu’ prosedürü uygulanacak. Böyle 
bir durumda,söz konusu sahada koruma 
önlemlerinin alınabilmesi için yerel müze 
bilgilendirilecek.



Paydaş Katılımı

Proje süresince tüm paydaşlarla açık ve karşılıklı 
saygıya dayalı bir iletişim kurmak istiyoruz. Bölge halkı, 
STK’lar, işletmeler, devlet kurumları, sanayi grupları ve 
diğer paydaşlardan gelen geribildirimi memnuniyetle 
karşılıyoruz. 

Halktan gelecek geribildirime, projeyle ilgili 
önemli konuların uygun şekilde ele alınmasını ve 
çözümlenmesini sağlayabilmemiz, çevresel ve toplumsal 
yönetim süreçlerimizin temellerini güçlendirmemiz için 
büyük önem atfediyoruz. 

İnşaat süresince, faaliyetlerimizle ilgili bilgi paylaşmak 
ve herhangi bir meselenin gecikmeden ele alınmasını 
sağlamak için bölge halkıyla irtibat halinde çalışmaya 
devam edeceğiz. İnşaat faaliyetlerine başlamadan önce, 
bölge halkının şikayetlerini, sorunlarını veya endişelerini 
iletebilmelerine, böylece bunların inceleme, analiz ve 
çözüm süreçlerini içeren standart bir prosedürle uygun ve 
vakitli şekilde ele alınmasına olanak sağlayan bir Şikayet 
Prosedürü uygulayacağız.

Halkla İrtibat Görevlimiz Emre Kapusuz sizleri 
projemiz hakkında bilgilendirmeye hazır. 
Kendisine telefon ya da e-posta yoluyla 
ulaşabilirsiniz. Herhangi bir yorumunuz, 
endişeniz veya sorunuz olduğunda Emre ile 
görüşebilirsiniz.

Tel: +90 549 460 9928
e-posta: emre.kapusuz@turkstream.info





 
 

 

Geri Bildirim ve Şikayet Prosedür Broşür 
Yerel Yatırım Programı Broşür
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Kurumsal Sosyal
Sorumluluk

Halkın Katılımı
Proje süresince bütün paydaşlarla karşılıklı açıklık ve saygı temelinde diyalog yürütülmesi gereğine inanıyoruz. 

Projeyle ilgili önemli hususların en uygun şekilde ele alınması ve çözüme kavuşturulması için çalışıyoruz. Bunun 
için bölge halkından gelen geri bildirime büyük değer veriyoruz. 

Bölge sakinleriyle 2015 yılından bu yana yürürlükte olan katılım programımız kapsamında düzenli olarak 
bilgilendirme toplantıları düzenledik. Yerel makamlar, muhtarlar, kooperatif temsilcileri, balıkçılık, hayvancılık 
ve turizm hizmetleri gibi ekonomik faaliyetlerle uğraşan grupların yanı sıra, kadınlar, gençler ve Romanlar gibi 
çeşitli gruplarla iletişim kurduk. 

Halkın katılımı kapsamında ayrıca:

2017 yılının Ağustos ayında bölge sakinlerinin temsilcileriyle beraber Samsun’daki Mavi Akım tesislerine 
bir bilgilendirme ziyareti düzenledik. 

2017 yılının Ekim ayında 400’den fazla bölge sakininin katıldığı halka açık bir bilgi fuarı gerçekleştirdik. 

2018 yılının Aralık ayında bölge sakinlerinin projemize ilişkin bilgilere ve proje yetkilerine ulaşabilmesi 
için Bilgilendirme Merkezimizi açtık. 

Halkın Katılımı süreci çeşitli alanlarda yürütüldü: 

Projeye ilişkin bilgilendirme ve gelişmelerin duyurulması

Kaygı ve sorunların dinlenmesi ve çözümlenmesi

Veri toplanması 

Olası etkilerin, alınabilecek önlemlerin veya telafi etme yollarının istişare edilmesi

Yerel yatırım projelerinin belirlenmesi ve uygulanması



Geri Bildirim Mekanizması
Kıyıköy ve çevre beldelerde projeden etkilenebilecek paydaşların geri bildirim ve şikayetlerinin yazılı olarak kayıt 
altına alınmasını öngören bir geri bildirim mekanizması oluşturuldu.
 

Etki bertaraf ve telafi faaliyetleri
TürkAkım olarak Kıyıköy’de iyi bir komşu olmaya çabalıyoruz. Verdiğimiz rahatsızlığı en aza indirgemeye çalışıyor,
projeden kaynaklanan herhangi bir etkiyi ortadan kaldıramadığımızda telafi veya tazmin etme sözü veriyoruz. 

Turizm, balıkçılık, hayvancılık ve ormancılık gibi sektörler başta olmak üzere, bölge sakinleri üzerindeki olası
olumsuz etkileri asgariye indirmek için çeşitli değerlendirmeler ve uygulamalara başvurduk. 

Bölge sakinlerinin yaşayabileceği olası sorunları saptamak ve çözümlemek için düzenli bir izleme mekanizması
uyguluyoruz. Bunlar arasında hava kalitesi ve gürültünün ölçümlenmesi, projeden kaynaklanan araç trafiğinin
izlenmesi ve yönetilmesi ile toz, gürültü ve trafik gibi etkilerin izlenmesi ve asgariye indirilmesi yer alıyor. 

Geçim kaynağı faaliyetleri üzerindeki olası etkilere çözümler
geliştiriliyor. 

Projeye yakın alanlarda faaliyet gösteren ve projeden
etkilenen hayvancılara yem ve su desteği verildi. Faaliyet
gösterdikleri alan tel ile çevrilerek araç trafiğinden
kaynaklanabilecek risklere karşı önlemler alındı. Diğer
alanlardaki hayvancılık faaliyetlerinde de yaşanabilecek
rahatsızlık ve sıkıntıları asgariye indirmeye yönelik
önlemler alındı.   

Arıcılar projenin etki alanından kendi tercih ettikleri
bölgelere taşındı. Taşınma sürecinden kaynaklanan
masraflar proje tarafından karşılandı.

Kıyıdaki inşaat faaliyetlerinin Kıyıköy’de kayıtlı balıkçılar,
tekne sahipleri, dalgıç ve tayfaların  geçim kaynakları
üzerindeki etkilerini çözüme kavuşturmaya yönelik bir
tazminat mekanizmesı uygulamaya kondu.  

2017 yılından bu yana bölge sakinleriyle ilişkilerimizi yürütmek üzere
Halkla İrtibat Yetkilimiz sürekli Kıyıköy’de bulunuyor. 

Bize iletilen tüm geri bildirim ve şikayetler Halkla İrtibat Yetkilimiz
tarafından kayıt altına alınıyor. Proje yetkilileri ve müşteki ile işbirliği
içinde soruna bir çözüm getirmeye çalışıyoruz.
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Toplumsal Yatırımlar
TürkAkım olarak Kıyıköy’deki varlığımızın bize, komşularımız için sürdürülebilir katma değer yaratma 
sorumluluğu getirdiğine inanıyoruz. Kıyıköy’e toplumsal ve ekonomik faydalar sağlayabilmek üzere
kapsamlı bir Yerel Yatırım Programı geliştirdik.

Yerel Yatırım Programımız, katılımcı bir süreçle gerçekleştirilen Yerel İhtiyaç Analizi’nin sonuçları
doğrultusunda geliştirildi. Yerel yatırım projelerimizin tamamında, Kıyıköy’ün ihtiyaçları
doğrultusunda proje tasarlayabilmek ve uygulamaya koyabilmek için bölge
sakinleriyle düzenli olarak bir araya geldik. 

 

Kurumsal Sosyal
Sorumluluk
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1    Futbol ve çok amaçlı spor sahası

2     3    Çocuk oyun parkları

4    Aile Sağlığı Merkezi

5    Kıyıköy Anadolu Lisesi

6    Kıyıköy İlk ve Ortaokulu 

7    Kıyıköy Kültür ve Eğitim Merkezi 

8    Kıyıköy Belediye Plajı
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TürkAkım Alım Terminali
İnşaat Sahası

 

Kıyıköy

Yeraltı boru hatları
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İstihdam ve diğer
ekonomik olanaklar
Mevcut istihdam olanaklarının öncelikle Kıyıköy sakinlerine 
duyurulmasının yanı sıra, inşaat faaliyetlerini yürüten 
yüklenicilerin uygun iş tanımları için Kıyıköy sakinlerini 
istihdam etmesi teşvik ediliyor. Mal ve hizmetlerin de 
mümkün olan durumlarda bölgeden temin edilmesi 
destekleniyor. Bölgede önemli sayıda proje çalışanın 
mevcudiyeti, Kıyıköy ekonomisine doğrudan ve dolaylı fayda 
sağlıyor. 
 

Kıyıköy’de şimdiye dek gerçekleştirilen yatırım projelerimiz arasında şunlar yer alıyor:

Kıyıköy yollarının ve altyapısının iyileştirilmesi

Kıyıköy’de yeni futbol ve basketbol sahalarının yapılması

Kıyıköy okullarının ve Aile Sağlığı Merkezi’nin altyapısının iyileştirilmesi

Kıyıköy Belediye Plajı’ndaki tesislerin ve güvenlik önlemlerinin iyileştirilmesi

Çocuk parklarına yeni oyuncaklar ve araç gereç bağışlanması 

Kıyıköy çocuklarına yönelik fotoğraf atölyesi ve çocukların kişisel gelişimini amaçlayan
etkinliklerin desteklenmesi

Kıyıköy’de turizm hizmetleri, el emeği, müzik ve çevresel duyarlılık eğitimlerinin sağlanması. 

Balıkçılık, turizm, beceri kazandırma ve eğitim, belediye hizmetlerinin desteklenmesi, dinlence ve sağlık 
alanlarında yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.



Ağaç kaybı ve yeniden ağaçlandırma 
TürkAkım proje şirketi olarak bizler, çevre üzerindeki olası etkileri ortadan kaldırmak, asgariye indirmek ya da 
bertaraf etmek için çalışıyoruz. 

TürkAkım’ın karadaki ayak izi görece ufak da olsa,Kıyıköy’ün orman alanlarında belli bir etkisi olacak. Dolayısıyla 
bizler de bu alanda gönüllü bir telafi mekanizmasına başvuruyoruz.    

Ağaç kaybı, geçici ve kalıcı kullanım alanlarında yaşandı. Projede kaydedilen ağaç kaybı Çevresel Etki 
Değerlendirme Raporu’nda tahmin edilenin yaklaşık yarısı düzeyinde gerçekleşti. 

Karada yapılacak yaklaşık iki kilometrelik hat, inşaat esnasında kullanılacak geçici alan da dahil olmak üzere 50 
ila 100 metrelik bir koridoru kullanıyor. İnşaat tamamlandıktan sonra yeniden ağaçlandırılması mümkün 
olmayan kalıcı koridor ise 31 metre genişliğinde olacak.
  

İnşaat süreci tamamlandığında boru hattı üzerinde 31 metre alan 
dışında kesim yapılan alanlar ve geçici inşaat yerleşkesinin 
tamamı ilgili Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yeniden 
ağaçlandırılmak üzere hazırlanacak. Bu alanın yeniden 
ağaçlandırılmasına ilişkin yasal harçlar TürkAkım proje 
şirketince izin prosedürü sürecinde ödenmiş bulunuyor. 

Ağaçlandırılamayacak olan kalıcı kullanım alanındaki kaybı 
telafi etmek üzere TürkAkım proje şirketi olarak kurumsal 
çevresel sorumluluk anlayışımız çerçevesinde gönüllü bir yeniden 
ağaçlandırma çalışması başlattık. 

Yeniden ağaçlandırma alanı, kalıcı kullanım alanının yaklaşık üç 
katına karşılık geliyor. Üç ayrı alanda yeniden ağaçlandırılması 
için BOTAŞ ve Orman Genel Müdürlüğü ile ortak bir protokol 
imzaladık. Bu kapsamda ilgili Orman Müdürlüğü ağaçlandırmayı 
yaparak kuruyan fidanların yeniden dikilmesi için üç yıl boyunca 
sahanın bakımını üstlenecek. Planlanan yeniden ağaçlandırma 
çalışması, ağaç kaybının en az beş katı kadar fidan dikilmesini 
öngörüyor. 

Anapa

Çevresel
Sorumluluk

Türkiye

Rusya



Kültürel Miras
Projemizde çalışan arkeologlarımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurumlarla sürekli irtibat halinde 
çalışmalarına devam ediyor. 
Tüm saha çalışanları, inşaat sırasında olası kültür varlıklarıyla 
karşılaşılması durumunda ne yapmaları gerektiğine ilişkin olarak 
düzenli eğitimler alıyor.

Bir buluntuyla karşılaşılması durumunda, inşaat çalışmaları 
durdurulup, yetkili mercilere sahaya gelip söz konusu buluntuları 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
kapsamında denetlemeleri için haber veriliyor. 

Kültür varlığı kapsamına girdiği belirlenen buluntular gerektiği 
şekilde kaydedilerek koruma altına alınacak. 

Mahmuzlu Akdeniz kaplumbağaları,
projeden etkilenmemeleri için
başka alanlara taşındı 

www.turkstream.info© South Stream Transport B.V., Aralık 2018

Hayvan ve bitki örtüsünün korunması
İnşaat öncesi ve inşaat aşamalarında, alanda bulunan canlı türleri, yetkili uzmanlar tarafından inşaat 
faaliyetlerinden etkilenmeyecek şekilde başka alanlara taşındı. Bu kapsamda mahmuzlu Akdeniz kaplumbağası
ve çayır kertenkelesi gibi hassas ve tehdit altındaki türlerin de yeri değiştirildi. 

3000’i aşkın hayvan, uzmanlar tarafından uygun ve koruyucu ekipmanlar ile inşaat alanınının dışına taşınarak 
olası etkilerden uzaklaştırıldı.
 

Boru hattı inşaatı tamamlandıktan sonra söz konusu 
koridor çitle çevrili olmayacaği için hayvanlar bu 
alanlara geri dönüp serbestçe dolaşabilecek.

Türk Zambağı gibi nadir ve Peygamber Çiçeği gibi 
endemik bitkilerin tohum ve soğanları da tohum 
bankasında saklanmak üzere toplanıyor. 

Boru hattı inşaatının tamamlanıp bölgenin eski haline 
getirilmesinin ardından, bu tohumlar boru hattı boyunca 
yeniden ekilerek mevcut diğer bitki örtüsü ile birlikte 
tekrar yetişmeleri sağlanacak.
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TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Sistemi Rusya’nın dev doğalgaz
rezervlerini doğrudan Türk dağıtım ağına bağlayarak Türkiye,
Güney ve Güneydoğu Avrupa için güvenilir doğalgaz arzı
sağlayacak. TürkAkım Boru Hattı’nın açık deniz kesimi, %100
Gazprom iştiraki olan South Stream Transport B.V. şirketi
tarafından gerçekleştirilecek. Proje, Karadeniz boyunca
birbirine paralel olarak ilerleyen iki boru hattından oluşacak.
Bu hatlar, Rusya kıyısında Anapa kenti yakınlarından
başlayarak Türkiye’nin Trakya kıyısındaki Kıyıköy’de karaya
çıkacak. Karadaki iki boru hattından ilki BOTAŞ tarafından
döşenerek Lüleburgaz’da Türkiye’nin doğalgaz dağıtım ağına
bağlanacak. Türkiye-Avrupa sınırına ilerleyecek olan ikinci
hat ise BOTAŞ ve Gazprom’un ortaklığında inşa edilecek. 

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Sistemi 

TürkAkım ve Bölge Sakinleri   

İnşaat sürecinde hem kara tarafında hem de sığ denizde faaliyet olacaktır.
İnşaat faaliyetlerinin büyük kısmı sadece birkaç ay sürecek olmakla beraber
inşaat işlerinin tamamı yaklaşık 2 yıla yayılacaktır. Yapımı tamamlanan boru
hattı derin sularda deniz tabanına döşenirken, sığ sularda deniz tabanının da
altına gömülü olacaktır. Karada döşenecek borular da yeraltına yerleştirecektir.
Yerin üstünde sadece alım terminali bulunacaktır.

Denizaltında arkeolojik
incelemelerde kullanılan
ve Karadeniz'in tabanını
tarayan araştırma
gemilerine bir örnek

Bölge Sakinleri
Projenin kara çıkışı Kırklareli ili, Vize ilçesinde, Kıyıköy'ün yaklaşık olarak 2 km
kuzeyinde yer alacaktır. Kıyıköy'de Cumhuriyet, Güven ve Kale mahalleleri olmak
üzere üç mahalle yer almaktadır. Bölgede Bahçeköy ve Güngörmez gibi diğer
yerleşimler de bulunmakla beraber bunların en yakını projenin karaya çıkacağı
noktaya yaklaşık 5 km mesafede yer almaktadır. 

Projenin Faydaları ve
Olası Diğer Etkiler
Proje inşaat faaliyetleri yerelde sınırlı istihdam ve ticaret olanakları yaratacaktır.
Geçici olmakla beraber olumsuz etkiler ise artan gürültü düzeyi, görsel etkiler ve
kara çıkış noktası civarında oluşacak trafik olarak özetlemek mümkündür. İnşaat
sırasında belli arazilerde ağaç kesimi yapılacaksa da bu alanlar mümkün olduğunca
yeniden ağaçlandırılacaktır. İnşaat sırasında ormandaki geçim kaynakları ve
balıkçılık faaliyetleri üzerinde geçici etkiler olacaksa da, amacımız her türlü
rahatsızlığı önlemek veya asgariye indirmek olacaktır.  

Ekonomik Fırsatlar
İnşaat faaliyetlerinin büyük kısmı konusunda ileri düzeyde uzmanlaşmış bir ekip
tarafından yürütülecekse de, yerel halk ve işletmeler için kısıtlı da olsa birtakım
istihdam ve tedarik fırsatlarının doğması muhtemeldir.

Bu bağlamda inşaatı yürütecek yüklenicilerin çeşitli iş fırsatlarını yerelde duyurmaları
ve imkanlar ölçüsünde ihtiyaçlarını yerelden tedarik etmeleri sağlanacaktır.

Paydaş Katılımı
Etki değerlendirmesi sürecinde projenin çevresel ve toplumsal etkilerini daha iyi
anlayabilmek için ilgili paydaşlarla çok çeşitli istişareler gerçekleştirilmiştir. Çevresel
Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu başta Kıyıköylüler olmak üzere paydaşlardan
alınan geri bildirimler ışığında hazırlanmıştır. Projenin çevresel ve sosyal etkilerine
ilişkin taahhütlerimiz ÇED kapsamında yer almaktadır. ÇED Raporuna elektronik
ortamda erişilebilmektedir. 

İnşaat süreci de dahil olmak üzere proje süresince yerel halk, STK, iş çevreleri ve diğer
kesimleri de kapsayacak şekilde paydaşlarla istişare süreçleri devam edecektir. 

Projenin kara çıkışı yakınındaki önemli alanlar ve yürütülen faaliyetler arasında
Selvez ve Belediye plajları, otel ve pansiyonlar ile balıkçılık, hayvancılık, arıcılık
ile ormancılık faaliyetleri sayılabilir. 

Balıkçılık, Kıyıköy’ün geçim kaynakları
arasında önemli bir yer tutuyor 

Projenin inşaat veya işletme süreçlerinde çalışmalardan etkilendiğini düşünen veya
çeşitli endişeleri bulunan tüm paydaşları bizimle irtibata geçmeye davet ediyoruz.
Ayrıca, inşaat faaliyetleri başladığında Şikâyet Mekanizması da yürürlüğe girecektir.
Böylelikle, yerel halk ve diğer paydaşlar çeşitli konularda endişelerini, karşılaşabileceği
sorun ve olası şikayetlerini tarafımıza iletebilecek, ilgili inceleme ve çözüm süreçlerini
müteakiben uygun süre içerisinde gereği yapılacaktır. Halkla İlişkiler görevlimiz Emre
Kapusuz inşaat süresince Kıyıköy'de bulunacak, kendisine ayrıca telefon veya e-posta
yoluyla ulaşılabilecektir.

TürkAkım Projesi’ne ait Alım Terminali, Kıyıköy’in
yaklaşık iki kilometre kuzeyinde yer alıyor 

Karadaki borular en az 1,5 metre derinliğe
gömülecek. İnşaat bitince boru hattının
geçtiği şerit yeşillendirilecek, çevresi ise
ağaçlandırılacak. Boru hattı güzergahının
kullanımında herhangi bir kısıt olmayacak

Halkla İrtibat Görevlimiz
Emre Kapusuz

Kara kesiminde
boru hattı yeraltına
gömülecek 

1900 m Kıyıköy limanı boru hattının inşaat ve
işletimi boyunca kullanıma açık kalacak 

Açık Deniz Boru Hattı

Alım Terminali

Kıyıköy
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TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Sistemi 

TürkAkım ve Bölgedeki Hayat  

TürkAkım gibi büyük bir proje, birtakım etkileri de kaçınılmaz olarak beraberinde
getiriyor. Her ne kadar bu etkileri tamamen ortadan kaldırmak mümkün değilse
de, çalışmalarımızı çevresel ve sosyal etkileri asgariye indirmek konusunda büyük
bir sorumluluk ve hassasiyetle sürdürüyoruz. 

Kapsamlı tasarım ve değerlendirme süreçleriyle olası çevresel ve toplumsal
etkileri asgariye indirmeye çalışıyor, projenin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi
için olası etkilerin bertarafı konusunda gerekli önlemleri alıyoruz.

Ulaşım yolları
İnşaat faaliyetleri esnasında gerek duyulan ekipman, malzeme ve araçlar, kara
çıkışı ile depolama, ocak ve hafriyat sahaları arasındaki yollarda taşınacaktır.

Oluşacak karayolu trafiği neticesinde hava kalitesi etkilenebilecek, gürültü
oluşabilecek, trafik kazası riski de artabilecektir.

Proje faaliyetleri kapsamında kullanılacak araçlar bölgeye Saray'dan giriş yaparak
Güngörmez ve Bahçeköy üzerinden Kıyıköy'e ulaşacaktır. Trafik, Kıyıköy'ün içine
girmeyecektir. İnşaat trafiği sadece bu amaca tahsis edilmiş yolları kullanacaktır. 

Gürültü
Projeden kaynaklı gürültü etkisi ancak kıyı geçiş inşaatı, kara çıkış noktası ve
işletme öncesi (boru hattı testleri vs.) faaliyetlerle sınırlı olacaktır. Bu gürültü, inşaat
makineleri ve araç trafiğinden kaynaklanacaktır.

Mevcut gürültü seviyeleri için meskûn mahaller de dahil olmak üzere Kıyıköy'de 6
ayrı noktada ölçümler gerçekleştirilmiştir. Gürültü modelleme çalışmaları neticesinde
mevzuatta belirlenmiş olan gürültü düzeylerinin aşılmayacağı öngörülmekte, meskûn
mahallerde inşaat faaliyetlerinden kaynaklı gürültü olması beklenmemektedir.

Arazi ve Deniz Kullanımı
İnşaat süresince orman alanlarınından yararlanan halkı ve bu bölgeyi kullanan
hayvanları korumak için gerekli önlemler alınacaktır. İnşaat sahaları çitle
çevrelenecek, izinsiz girişler güvenlik personelince önlenecektir. İnşaat sahası
bölgesine yhalkın emniyetli bir şekilde erişimini sağlamak için ilave önlemler
alınacaktır. Bazı durumlarda, inşaat süresinin bitimine kadar olan süreçte çeşitli
alternatifler oluşturulacaktır. İnşaat bitiminde saha eski haline getirilerek aynı
amaçlarla kullanılmaya devam edecektir. Sadece alım terminali çitle çevrelenecek,
alım terminali çevresine erişimde başka bir kısıtlama olmayacaktır. 

Denizde, Selves Plajı kuzeyindeki alanda inşaat gemilerinin bulunduğu aşamada
buraya insan ve diğer deniz taşıtlarının girişi engellenecektir. İnşaat bitiminde boru
hattı üzerinde yüzülmesine veya hat üzerinden deniz taşıtlarının geçmesine yönelik
tüm sınırlamalar kaldırılacaktır. Denizde boru hattı güzergahı üzerindeki 420 metre
genişlikte bir alanda demir atmaya ve trolle avlanmaya izin verilmeyen bir kısıtlı
bölge olacaktır.

Bölge halkının büyük oranda ormancılık ve balıkçılıkla geçindiği dikkate alındığında,
bu faaliyetler üzerindeki etkilerin asgariye indirilmesi için gereken önlemler alınacaktır.
Bunun mümkün olmadığı durumlarda, geçim kaynakları üzerindeki
etkiler tazmin edilecektir.   

İnşaat araçlarından kaynaklanacak
trafik Kıyıköy merkezine
girmeyecek

Alım terminali Kıyıköy’de
hissedilir bir gürültü kaynağı
oluşturmayacak

Selves Plajı’nda kara çıkışı noktası

Plaj
Çerkezköy, Çorlu ve İstanbul gibi nispeten uzak mesafelerden ziyaretçi çeken Selvez
Plajı yerel halk açısından önem arz etmektedir. Selves plajı, bölgede turistik hale
gelmemiş birkaç plajdan biridir. Yaz aylarında deniz ve güneşten istifade etmek
isteyen ziyaretçilerin yanı sıra, diğer turist ve günlük ziyaretçiler bölgeyi her mevsim
ziyaret etmektedir.

Görsel Etki
İnşaat sürecinde, kıyıdan bakıldığında Selvez Plajının en kuzey ucunda inşaat
makine ve ekipmanları görülebilecektir. Plajın inşaat sahasının olduğu noktaya
erişim, borular gömülüp sahanın eski haline getirilmesine yönelik çalışmalar
tamamlanıncaya kadar, yani yaklaşık 8 ay süreyle kapatılacaktır. İnşaat sürecinde
deniz alanlarında da kimi gemiler görülebilecektir. İnşaatın tamamlanmasıyla
birlikte deniz ve plaj inşaat öncesindeki durumuna getirilecektir.

İnşaat sürecinde, kara kesiminde de inşaat sahasına giriş-çıkış yapan kamyon ve
inşaat makineleri görülebilecektir. Kıyı geçişi ve alım terminali arasında yer alan
kesimde boru hattı yaklaşık 1,7 km uzunlukta ve 31 m genişlikteki bir alanda,
İrtifak Hakkı adı verilen şerit boyunca yeraltına döşenecektir. Bu alanın büyük
kısmı inşaat sonrasında yeniden ağaçlandırılacak, ancak ağaç köklerinin boru
hattına zarar vermemesi için hattın tam üstündeki güzergahta ağaç dikimi yerine
yeşillendirme yapılacaktır. Boru hattı, yeraltına döşeneceğinden görünür olmayacaktır.

İşletim sürecinde alım terminalinin görsel etkisini ortaya koymak amacıyla Kıyıköy
ün farklı noktalarında değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler, Kıyıköy
ün yüksek rakımlı kimi bakı noktaları dışında alım terminalinin görülmeyeceğini,
plajdan bakıldığında da görünür olmayacağını ortaya koymaktadır. Çeşitli perdeleme
yöntemleriyle olası görsel etkiyi daha da azaltmayı hedefleyen çalışmalar
yürütülmektedir.

Selvez Plajının en kuzey ucundan geçecek olan boru hatlarının kıyı geçişi 'açık kazı'
tekniğiyle sağlanacaktır. Bu kapsamda borular doğrudan plajda açılacak hendeklerde
yerin 3 metre altına gömülerek üzeri kapatılacaktır. İnşaat bitiminde saha eski haline
getirilecek, bölge halkı ve ziyaretçiler Selvez Plajını eskisi gibi kullanmaya devam
edebilecektir.

İnşaatın belirli safhalarında ve işletmeye alma öncesindeki süreçte Selvez Plajı'nda
belli bir düzeyde gürültü işitilecekse de, bu sadece geçici bir etkidir. İnşaat kaynaklı
gürültü seviyesini asgari düzeye indirmek için gereken önlemler alınacak ve inşaat
süresince gürültü düzeyleri takip edilecektir. 

Boru hattı işletime girdikten sonra meskûn mahal veya plaj bölgesinde alım
terminaliden kaynaklanan kayda değer bir gürültü oluşmayacaktır.

Mevcut trafik düzeyinin ve proje inşaat safhasında oluşacak araç trafiğinin
değerlendirilmesi maksadıyla bir dizi çalışma gerçekleştirilmiştir. Buna göre, tercih
edilecek güzergâh üzerinde ilave trafik yükü oluşacağı öngörülmektedir. Kıyıköy'deki
mevcut orman yollarının oluşacak olan bu ilave trafiği kaldırılabilmesini sağlayacak
şekilde kimi yol iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yol emniyeti önceliklidir
ve idari faaliyetler ve diğer uygulamalarda bu durum gözetilerek oluşacak gürültü ve
toza ilişkin ilave kontrol önlemleri alınacak ve gerekli yerlerde yaya güvenliği için de
önlemler alınacaktır.

TürkAkım Açık Deniz Boru Hattı’nın inşasında
çevresel ve sosyal sorumluluklar gözetilerek
bölge sakinlerine verilecek rahatsızlığın
asgariye indirilmesi için paydaşlarla ortak
çalışılacaktır.

İnşaat tamamlandıktan sonra
arazi eski haline getirilecek

İnşaat öncesi ve
sonrası görünüm
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TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Sistemi 

Kültür Mirası ve TürkAkım  

Karadaki Kültür Mirası 
Proje sahası, antik dönemlerde Thracia olarak bilinen Doğu Trakya Bölgesinde yer alır.
Kıyıköy kasabasının antik çağdaki ismi Salmydessus’tur. Sofokles’in Antigone adlı
eserinde (M.Ö. 442), Salmydessus ve çevresi Savaş Tanrısı Ares’in anavatanı olarak
geçmektedir. Homeros’a atfedilen eserlerde Doğu Trakya’daki halkın arpa, buğday ve
üzüm ürettiğinden bahsedilir. Günümüzde de olduğu gibi balıkçılık büyük ihtimalle
ekonomik hayatın önemli bir parçasını oluşturmuştur. 

Türkiye, bilimsel açıdan dünyanın en değerli ve bilinen kültürel miras alanlarına,
yapılarına ve nesnelerine ev sahipliği yapan ülkelerden biridir. Bu sahaların
tarihçesi, Homo erectus’un Afrika ve Doğu Akdeniz’den ilk göçünden başlayıp
modern döneme kadar uzanmaktadır. Çok sayıda ve çeşitteki bu sahalar
arasında köyler, yerleşim yerleri ve şehirler; mezarlar, gömütler ve mezarlıklar;
manastır ve cami külliyeleri ile muazzam sanat eserleri yer alır. 

Kültür mirası, ulusal kimliğin bir parçasını oluşturur. Türkiye’deki kültürel miras
alanları ve müzeler dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çeken turizm
merkezleridir. Türkiye’de 17 alan, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde, 71 alan ise
Geçici Liste’de yer almakta, kayıt altına alınmış binlerce arkeolojik alan, tarihi
bina ve yapıt bulunmaktadır. Türkiye, iç hukuku çerçevesinde kültür mirasını
koruma altına almanın yanı sıra, kültür mirasının korunması konulu uluslararası
sözleşmelerinin de taraflarındandır.

Bölgede bilinen arkeolojik alanların çoğu Erken Demir Çağı ve Bizans döneminden 
kalmadır ve tümülüs, savunma mimarisi ve dini mimariden oluşur. 

Kıyıköy surlarından bir görünüm

Yetkili Mercilerle Beraber
Çalışıyoruz 
Türkiye’de kültür mirasıınn son derece önemli ve değerli bir kaynak olması sebebiyle,
TürkAkım Projesi kapsamında bilinen tüm kalıntı alanlarından uzak durulması ve
olası yeni alanların saptanması için ek incelemeler yürütülmesi konularında
yetkililerle yakın temas halinde çalışılmaktadır.

Kıyıköy'de bulunan Aya Nikola Manastırı

Ulusal Mevzuat ve Uluslararası İyi Uygulamalar uyarınca bu alanlardan uzak
durulması ve alanların korunması adına proje tasarım sürecinde, yetkili mercilerin 
sağladığı tüm bilgiler göz önünde bulundurulmuştur. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kırklareli Müze Müdürlüğü ile işbirliği halinde, proje
adına birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların arasında, Dokuz Eylül
Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü tarafından yürütülen sualtı
alanları ve nesneleri saptamak için yapılan inceleme ve Edirne Kültür Varlıklarını
Koruma Kurulu tarafından Kıyıköy’deki proje sahasında yürütülen iki ayrı araştırma
yer almaktadır. Kurul aynı zamanda koruma altındaki sahaları kayıt altına almaktadır.
Bu kayıt listesine göre Kıyıköy’de koruma altında, aralarında Demir Çağından kalma
bir tümülüs (M.Ö 900 – M.Ö 200) ve 6. yüzyıldan kalma Aya Nikolas Manastırı ve
Kıyıköy Kalesinin de bulunduğu 15 arkeolojik alan bulunmaktadır. 

Kıyıköy'ü çevreleyen antik surlar 

Kültür Mirasının Korunması 
Kültür mirasını korumanın en iyi yolu bu alanlardan uzak durulması ve mevcut
yerlerinin muhafaza edilmesidir. Bu amaçla aşağıdaki önlemler öngörülmüştür: 

• Kültür mirasının önceden tespiti için çalışmalar yapılmıştır;

• Yeri bilinen ve tahmin edilen kültür mirası alanları ve nesneleri, proje
planlarına, haritalara ve Coğrafi Bilgi Sistemine dâhil edilmiştir;

• Proje, kültür mirası alanlarından, çoğu durumda en az 150 metre mesafe
bırakacak şekilde tasarlanmıştır;

• Mevcut kültür mirası sahalarından ve buralardan uzak durma gerekliliğinden
haberdar olmaları adına, inşaat yüklenicilerine saha bilgisi sağlanacaktır;

• Proje alanının yakınında bilinen tüm alanlar, uyarı levhaları, çitler ve gerekirse
barikatlar yardımıyla fiziksel olarak korunacaktır;

• İnşaat sırasında bulunan herhangi bir alanın korunması ve yetkililere
bildirilmesi için projede Tesadüfi Buluntu Prosedürü yer alacaktır;

• Olası arkeolojik kazı yerlerinin nasıl tespit edilip korunacağı da dahil olmak
üzere, tüm saha personeli Tesadüfi Buluntu Prosedürü hakkında eğitilecektir;

• Eğitim yoluyla, işçiler kültür mirası öğelerine herhangi bir zarar vermenin suç
olduğu konusunda bilgilendirilecektir.

Yukarıda belirtilen önlemler, hâlihazırda bilinen ve bilinmeyen kültür mirası öğeleri
üzerindeki etkileri azaltmaya yardımcı olacaktır.

Devam Eden Çalışmalar
Yetkililerin yürüttüğü çalışmaların yanı sıra, proje kapsamında, gemi enkazları ve
batık sahaları tespit etmek amacıyla son teknoloji ürünü jeofizik teknik ve
ekipmanlar kullanılarak denizde incelemeler yapılmaktadır.   İnceleme yöntemleri
arasında, deniz tabanındaki anomalileri tespit eden yan tarama sonarı ve çok ışın
demetli yankı sonarı yer alır. Daha sonrasında, tespit edilen nesne veya saha hakkında
ek bilgi toplamak için kameralı uzaktan kumandalı araç kullanılır. İçlerinde kültür
mirası alanı olabilecek batık gemilerin de bulunduğu hedefleri incelemek için yakın
gelecekte uzaktan kumandalı araçla incelemeler yapılması planlanmaktadır. 

Denizdeki Kültür Mirası
Karadeniz ilgi çekici gemi enkazlarına ev sahipliği yapan, tarihi açıdan zengin bir
denizdir. Denizin hayli derin olması ve derin sularda oksijen bulunmaması sayesinde
batık ahşap gemiler çoğu zaman iyi muhafaza edilmiş durumdadır.

Karadeniz’in benzersiz muhafaza ortamı, antik gemi inşa teknikleri ve malzemeleri,
taşınan yükler ve deniz ticareti ve bu gemilerde yaşayan ve çalışan insanlar hakkında
bilgi edinme olanağı sunmaktadır. Bu bilgilerin çoğu, gemi enkazlarını yüzeye
çıkarıp bozulmasına meydan vermeden enkazları yerinde inceleyerek elde edilebilir.
Ahşap gemi enkazlarının yanı sıra, denizin dibinde 19. ve 20. yüzyıllardaki
savaşlardan kalma daha güncel sahalar da (denizaltılar, mayınlar, askeri gemiler)
bulunabilir.

Boru hattı güzergâhının her iki yanından en az 1 km boyunca uzanan inceleme
alanında yapılan deniz incelemeleri neticesinde, henüz tarihleri bilinmeyen 100’den
fazla olası batık gemi tespit edilmiştir. Boru hattı, önemli kültürel miras özelliği
taşıyan bu gemi enkazlarından uzak duracaktır. Uzaktan kumandalı araçlarla
yapılan incelemeler bu buluntuların türü ve yaşı hakkında daha aydınlatıcı bilgiler
sunacaktır.

Karadeniz'deki taramada bulunan
gemi batıklarına örnek 

Karadeniz'deki taramalarda
bulunan amfora

Denizaltında arkeolojik
incelemelerde kullanılan
ve Karadeniz'in tabanını
tarayan araştırma
gemilerine bir örnek

Kıyıköy'de tümülüsler



TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Sistemi Rusya’nın dev doğalgaz
rezervlerini doğrudan Türk dağıtım ağına bağlayarak Türkiye,
Güney ve Güneydoğu Avrupa için güvenilir doğalgaz arzı
sağlayacak. TürkAkım Boru Hattı’nın açık deniz kesimi, %100
Gazprom iştiraki olan South Stream Transport B.V. şirketi
tarafından gerçekleştirilecek. Proje, Karadeniz boyunca
birbirine paralel olarak ilerleyen iki boru hattından oluşacak.
Bu hatlar, Rusya kıyısında Anapa kenti yakınlarından
başlayarak Türkiye’nin Trakya kıyısındaki Kıyıköy’de karaya
çıkacak. Karadaki iki boru hattından ilki BOTAŞ tarafından
döşenerek Lüleburgaz’da Türkiye’nin doğalgaz dağıtım ağına
bağlanacak. Türkiye-Avrupa sınırına ilerleyecek olan ikinci
hat ise BOTAŞ ve Gazprom’un ortaklığında inşa edilecek. 

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Sistemi 

Karada:
TürkAkım Açık Deniz Boru
Hattı’nın kıyı kesiminin ekolojisi 

Her ne kadar boru hattının büyük kısmı Karadeniz’de denizaltında döşenecek olsa
da, Açık Deniz Boru Hattı Projesi, alım terminaline kadar ulaşacak iki kilometre
uzunluğunda bir kara kesimi ve alım terminalini de kapsamaktadır. Alım terminalinden
sonraki kara kısmını BOTAŞ ve BOTAŞ-Gazprom ortaklığı döşeyecektir. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, kıyıdaki söz konusu kısmın arazi ekolojisi ve
biyolojik çeşitlilik üzerindeki olası etkilerini de incelemektedir.  

South Stream Transport B.V. tarafından geliştirilmekte olan TürkAkım Gaz Boru
Hattı – Deniz Bölümü için ÇED Raporu, Ekim 2017’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından onaylanmıştır.

Koruma Alanları
Kıyı geçişi, kara boru hattı güzergâhı ve alım terminali, Kıyıköy 1. Derece Doğal Sit
Alanının yakınında yer almakla beraber, bu koruma alanından geçmemektedir.
Koruma alanı üzerinde oluşabilecek herhangi bir etkiden kaçınmak için boru hattı
Selves plajının kuzeyinden geçecek şekilde tasarlanmıştır.  

Proje hayvanları nasıl etkileyecektir? 
Küçük çaplı habitat kaybının yanı sıra, kuşlar ve diğer hayvanlar gürültüden ve inşaat
faaliyetlerinden de rahatsız olabilir. Gürültü inşaat alanından daha geniş bir alana
ulaşabileceğinden, bu rahatsızlıklar habitat kaybından biraz daha büyük bir alanı
etkileyebilecektir.

Bölgede sık görülen delice doğan
(Falco subbuteo)

Trakya bölgesine özgü Çatalca peygamber
çiçeği (Centaurea hermannii)

Bitki Örtüsü ve Yaban Hayatı  
Kara ekolojisi araştırmaları, bitkiler, kuşlar, sürüngenler, çiftyaşamlılar ve
memelilerin incelenmesinin yanı sıra sulak alanlarda ve derelerdeki hayatı kapsayan
tatlı su incelemelerini içermektedir. 

Bölgenin en önemli ekolojik özelliklerinden biri, projenin Avrupa'nın en büyük kuş
göç yollarından birinde bulunmasıdır. İlkbahar ve sonbahar döneminde, bölgeden
birçok göçmen kuş türü geçer.

Çevreyi Koruma 
Boru hattı inşası için belli bir arazinin ağaçlardan arındırılması gerekecekse de,
çevre üzerindeki etkiyi asgariye indirmek için çalışıyoruz. 

İnşaat başlamadan önce, bölgedeki doğal bitki tohumlarını da içeren üst toprak
tabakası muhafaza edilecek ve gelecekteki yeniden bitkilendirme işlemi için
kullanılacaktır. Projenin bitki örtüsü üzerindeki etkisini asgariye indirmek adına,
endemik türlerin tohumları toplanacak ve Ankara’daki Türkiye Tohum Gen
Bankası’na teslim edilecektir. Boru hattı inşaat güzergâhı üzerindeki akarsularda
rastlanan Türk zambağı (Lilium martagon) soğanları da toplanacak ve projeden
etkilenmeyecek uygun habitatlara aktarılacaktır.

İnşaat alanlarında bulunan ve IUCN Tehlikedeki, Savunmasız ve Yakın Tehdit
Altındaki Türler sınıfına giren bitki türlerinin toplanması ve inşaat alanı dışında
uygun habitatlara aktarılması uzman biyolog gözetiminde gerçekleştirilecektir. 

İnşaat esnasında geçici olarak kullanılan alanların tamamı yeniden ağaçlandırılacaktır.
Ancak, doğrudan boru hattının geçtiği şeridin üzerinde ağaçların derin kökleri
borulara zarar verebileceğinden yalnızca ot ve çalılarla yeşillendirme yapılacaktır.
Projenin kapladığı alan da ağaç kaybını azaltmak için asgari boyutlara indirilmiştir. 

Habitatın Önemi 
Araştırmacılar çevre üzerindeki olası etkileri inceledi. Olası etkiler arasında, boru
hattının inşası için arazinin ağaçtan arındırılması, bundan ötürü oluşacak habitat
kaybı ve habitat kaybolduğunda veya bölündüğünde oluşabilen ayrışma da yer aldı.
Araştırmacılar ayrıca, türlerin bölgeler arası hareketini önleyecek bir engel oluşup
oluşmayacağını da inceledi. 

Fiziksel Çevre 
ÇED çalışmaları, iklim, hava kalitesi, gürültü, toprak, jeoloji, yeraltı suları ve arazi
stabilitesi gibi çeşitli konuları içermektedir. Bu konular ekosistemin nasıl çalıştığının
anlaşılması açısından önem taşır. Kendi etki değerlendirmelerinin yanı sıra, bu
hususlar bitki örtüsü ve yaban hayatı gibi diğer çalışmalara da temel bilgi
sağlamaktadır.

Çevresel araştırmaların
yapıldığı bölge

Projenin her aşamasında yeraltı sularının korunmasına yönelik tedbirler alınacak,
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı
Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik esaslarına uyulacaktır. Buna ek olarak, çevresel
izleme çalışmalarının bir parçası olarak, lisanslı laboratuvarlar tarafından düzenli
olarak su kalitesi analizi yapılacaktır.

ÇED Raporu kapsamında hava kalitesi modellemesi de gerçekleştirilmiştir. Normal
işletim sırasında alım terminalinden herhangi bir gaz salınımı olmayacaktır. Bu
nedenle yakın çevreyi veya insan sağlığını etkileyebilecek herhangi bir hava kalitesi
etkisi öngörülmemektedir. 

Bölgedeki bitki örtüsü de ilginçtir. Ekolojistler tarafından Çatalca peygamber çiçeği
(Centaurea hermannii), sahil göbeği (Jurinea turcica) ve has zerena (Euphorbia
amigdaloides var. robbia) gibi korunan türler de dâhil olmak üzere 200'den fazla
bitki türü kaydedilmiştir. Çoğu tür son derece yaygındır. Karadaki habitat tipleri
arasında, sabit kıyı kumulu, arka kumul çalılıkları, yaprak döken karışık meşe
ormanları ve ırmak kıyısı ormanlık alanları bulunur. Habitat tipleri arasında en
geniş alanı, yaprak döken karışık meşe ormanları kaplar. 

Karadaki hayvan türleri arasında delice doğan, arıkuşu ve ev kırlangıcı gibi kuşlar
yer alır. Tanımlanmış türlerden hiçbiri Dünya Doğa ve Doğal kaynakları Koruma
birliği (IUCN) Kritik Tehlikedeki Türler (CR) kategorisinde listelenmese de, Mısır
akbabası ve bozkır kartalı IUCN Tehlikedeki Türler (EN) kategorisinde listelenmiştir.
ÇED çalışması sırasında, bu iki türün, barınma ve üreme için bölgeyi kullanmadığı,
ancak göç sırasında bu bölgeden geçtiği gözlemlenmiştir. Proje alanında, Mahmuzlu
Akdeniz Kaplumbağası ve Trakya tosbağası gibi 18 sürüngen türü tespit edilmiştir.
Bu hayvanların varlığı saha incelemeleriyle teyit edilmiş, üreme mevsimleri ile
gürültü ve diğer müdahalelere karşı hassasiyetleri hakkında önemli bilgiler elde
edilmiştir. 

Bu nedenle, kuşların ve diğer türlerin, gürültü nedeniyle faaliyetler esnasında inşaat
alanından uzaklaşmaları beklenmektedir. Ancak, inşaat sonrasında proje alanına
geri dönecek bu hayvanların çevrede yaşayabilecekleri birçok uygun habitat
bulunmaktadır. 

Dolayısıyla, gürültü ve diğer müdahalelerden doğacak olası etkilerin geçici olması,
kuşlar ve diğer hayvanlar için kayda değer bir soruna yol açmaması beklenmektedir. 

Trakya kaplumbağası

Proje, göçmen kuşlar için önemli bir habitat olarak gösterilen Kıyıköy’de küçük çaplı
bir habitat kaybına neden olacaktır. Bu bölge yerel kuş türlerinin üreme, beslenme
ve dinlenme için kullandığı bir alandır. İnşaat için çoğunluğu meşe ağaçlarından
oluşan ormanlık alan ağaçtan arındırılacaktır. Bu durum, ÇED Raporu kapsamında
değerlendirmiştir. Değerlendirme neticesine, projenin yerel habitatının
bütünlüğünü etkilemeyeceği sonucuna varılmıştır.

Kıyıköy’deki bitki ve hayvan yaşamı
üzerindeki etkileri asgariye indirmek
için kapsamlı araştırmalar ve koruma
çalışmaları gerçekleştirildi
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TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Sistemi 

Denizde:
TürkAkım Güzergahındaki
Denizaltı Ortamı
   

Karadeniz’den enine bir kesit alınsa ortaya çıkan görüntü bir küvete benzer. Kıta
sahanlığı olarak bilinen kıyıya yakın alanda su nispeten sığdır. Ancak, yaklaşık 100
metre derinliğine ulaşınca, birden derinleşen deniz tabanı, vadilerle, kanyonlarla
doludur. Kıtasal yamaç adı verilen bu dik kısım, boru hattı tasarımında en zorlayıcı
kısımlardan biridir. Yamacın sonunda, yaklaşık 2000 metre derinliğe inen deniz
tabanı düzleşerek Karadeniz boyunca uzanan abisal tabanı oluşturur. Bu derinlikte
Karadeniz’in soğuk ve karanlık suları oksijen içermediğinden bakteriler hariç hiçbir
canlı bu derinlikte hayatta kalamaz. 

Denizaltı Ortamı
Karadeniz, dünyanın en geniş anoksik havzasıdır, yani bu denizde derin sularda
çözünmüş oksijen miktarı son derece düşüktür. Denize dökülen tatlı su miktarından
ötürü, yüzey suları ve derin sular arasında olağandışı bir fark gözlenir. Derinlerdeki
daha soğuk ve tuzlu olan deniz suyu, yüzey sularıyla çok karışmaz. ÇED çalışmaları
kapsamında, suyun sıcaklığı ve kimyasal bileşimi, deniz yatağı ve sediman yapısı ve
su ve sedimanları hareket ettiren akıntılar da dâhil olmak üzere denizin fiziki
özellikleri incelenmiştir.  Çalışmalarda ayrıca, bitkiler, omurgasızlar, balıklar, deniz
kuşları ve deniz memelileri de araştırılmıştır.

Proje Karadeniz’i nasıl etkileyecek? 
Etki değerlendirmesi, projenin deniz suyu ve sedimanların yanı sıra, akıntı ve
sediman hareketlerinin niteliğini nasıl etkileyebileceğini incelemiştir. Örneğin,
inşaat sırasında, yaklaşık 2 km açıktan kıyı şeridine kadar olan kıyı yaklaşım
bölümünde deniz yatağının bir kısmında dip tarama gerçekleştirilmesi gerekecektir.
Bu dip tarama faaliyeti suda kısa süreli olarak türbiditeyi (sedimanların harekete
geçmesi sebebiyle oluşan bulanıklık) artıracaktır. Kıyıya yakın bazı kısımlarda deniz
tabanı kayalıksa da, kıyıdan yaklaşık 1 km ila 2 km arasındaki kısımda, dip tarama
faaliyeti kum tabakasını hareketlendirecektir. Öte yandan, harekete geçecek
sedimanlarda kirlilik olmadığından bu faaliyet neticesinde çevreye kimyasal salınması
söz konusu olmayacaktır. 

Deniz yaşamı konusunda ise, etki değerlendirmesi kapsamında musur ve diğer deniz
memelilerine inşaat sürecinde zarar verilmesi riski değerlendirilmiştir. Araştırmacılar
deniz kuşlarının inşaat sebebiyle yerlerinden edileceği veya üreme mevsimlerinin
kesintiye uğrayacağı endişelerine yanıt aramıştır. Deniz yaşamının su bulanıklığından
geçici olarak etkilenmesi riski de söz konusudur. 

Uzmanlar bu ihtimalleri dikkatle değerlendirip, bu konularda çeşitli araştırma ve
çalışmalar yürüttü. Sonuç olarak deniz ortamı üzerindeki etkilerin kısa süreli ve
sınırlı olacağı ve denizde yaşayan bitki ve hayvan türleri üzerinde dikkate değer bir
etki bırakmayacağı sonucuna vardılar. 

Denizaltında çok sayıda noktada
çeşitli incelemeler yapıldı

Martılar Karadeniz’de yaygın görülen
kuş türleri arasında yer alıyor  

Karadeniz’de sığ başlayan kıta sahanlığından
sonra birden derinleşen kıtasal yamaç,
ardından da 2000 metreyi aşkın derinliğe
inen abisal düzlük yer alır. Bu derinlikte
oksijen yönünden fakir olan Karadeniz’de
birtakım bakteriler hariç canlı yaşamaz

Kıyıköy limanı boru hattının inşaat ve
işletimi boyunca kullanıma açık kalacak 

Denizde Yaşam
Karadeniz’de çeşitli ticari balık türleri bulunur. Bu türler arasında Türk balıkçıları
tarafından yaygın bir şekilde avlanan hamsi, uskumru ve sardalya da yer alır. 

Göç yolları Karadeniz’den geçen ve kimi zaman denizde yüzüp beslenen kuşlar
arasında martı, denizkırlangıcı ve nesli tükenmekte olan yelkovan kuşu da bulunur.  

Çevrenin Korunması
Projenin deniz ve denizdeki hayat üzerindeki olası etkilerinin kontrol ve idare
edilmesi için önce bu etkilerin doğru şekilde anlaşılması gerekmektedir. Projemizin
birincil önceliği çevresel etkileri önlemek ve asgariye indirmektir. 

Boru hatlarının engellerle karşılaşmaması, doğru güzergâh üzerinde ve hasarsız
döşenmesi için inşaat öncesi, sırası ve sonrasında deniz tabanı boyunca güzergâh
sualtı kameralarıyla denetlenecektir. 

Dip tarama gemisi deniz tabanı incelemelerinin ışığında seçilecektir. Farklı
sertliklerdeki farklı tür malzemeleri taramak için farklı tiplerde tarayıcılara ihtiyaç
duyulur. Olası zararlı etkiler gözlemlendiği takdirde dip tarama faaliyetlerinde
değişiklik yapılabilmesi için su kalitesi sürekli olarak denetlenecektir. Dip tarama
sonucu çıkarılan malzeme hendeklerin yakınında depolanacak, sonrasında döşenen
boru hattının üzerine hendeğe dökülecektir. Bu süreç de su kalitesi üzerindeki
etkileri açısından denetlenecektir. 

Denizde, gemilerden su ve atıkların boşaltılması ulusal yönetmelikler ve MARPOL
sözleşmesi gibi uluslararası standartlara uygun olacaktır.

Gemiler deniz kuşları ve memelerinin yakınlarında hızlarını düşürecek ve canlılardan
mümkün olduğunca uzak durmaya çalışacaktır. 

Denizde aynı zamanda, Karadeniz yunusu, Karadeniz musuru ve şişe burunlu yunus
gibi deniz memelileri de yaşar. Karadeniz yunusu açık denizi tercih etse de, balık
sürülerinden beslendiği sıralarda kıyı yakınında görüldüğü de olur. Karadeniz
yunusunun aksine, kıta sahanlığı bölgesinde kalmayı tercih eden Karadeniz şişe
burunlu yunusu ve musuru, açık denizde bazen görülür. İncelemeler sırasında, proje
güzergâhı yakınlarında en sık görülen tür Karadeniz yunusu olmuştur. 

Pelikan, karabatak ve nesli tükenmekte olan ve göç esnasında Karadeniz’e uğrayan
yelkovan kuşu gibi deniz kuşları deniz yüzeyinde beslenir. 

Deniz ekosisteminin sağlığı için başka yaşam türleri de önem taşır. Deniz çayırı ve
su yosunu gibi deniz bitkileri balıklar için barınak ve yiyecek sağlar. Bitkisel ve
hayvansal planktonlar ile dipte bulunan salyangoz ve midyeler de besin zincirinin
önemli bir parçasını oluşturur.

Uskumrunun Karadeniz’deki yumurtlama
noktaları ve göç güzergahı 

Bazı kuş, balık ve deniz memelileri, gürültü ve hareketlilikten kaçınmak için inşaat
alanlarından geçici olarak uzaklaşabilir. Ancak bu durum göçü aksatmayacak ve
türler üzerinde kalıcı etkiler bırakmayacaktır. Söz konusu türler inşaat gemilerinin
bölgeden ayrılmasının ardından bölgeye geri dönecektir. 

Ekleyiniz: Benzer deniz boru hatlarının balıklar üzerindeki etkisini inceleyen
araştırmalar, balık nüfusu ve göçleri üzerinde geçici veya kalıcı herhangi olumsuz
bir etkinin olmadığını göstermektedir. Aksine, boru hattının barınma olanağı
sağlaması ve üzerinde yaşayan epifaunanın balıklara besin kaynağı olması
bakımından boru hatları yapay resif işlevi görebilmektedir.  

Hayvan ve bitki nüfusunun
korunması, gerek karada gerekse
denizde başlıca önceliklerimiz
arasında yer alıyor 





 
 

 

Posterler - Kıyıköy Bilgilendirme Sunumu 

 









Karada İnşaat
   
Kıyı geçişi 
Boru hattının kara ve deniz kesimlerinin birbirine bağlanması için, Selves plajının en
kuzey noktasında açık kazı tekniğiyle bir kıyı geçişi işlemi gerçekleştirildi. Bu kapsamda
sahilde boru hattı için bir koridor açıldı, borular yerleştirildikten sonra üzeri kapatıldı.
Bu işlemin ardından sahil şeridi eski haline getirilerek kullanıma açılıyor. 

Denizdeki borular Türkiye kıyısında karaya ulaşmadan önce son iki kilometre boyunca
deniz tabanının da altına gömülüyor. Hattın geri kalanında ise borular Karadeniz tabanına
bırakılıyor. 

400-700 m

60-80 m

Türkiye'deki kıyı geçişi çalışmaları
Korelay gemisi tarafından
gerçekleştirildi

Kıyı geçisi için sahilde bir koridor
açılıp borular içine gömülüyor

İnşaatın ardından sahil
eski haline getiriliyor

Alım Terminali
Doğalgaz, denizdeki boru hatları aracılığıyla Kıyıköy'de yapılan
alım terminaline geliyor. Burada doğalgazın hacmi, sıcaklığı ve
basıncı kontrol ediliyor ve ardından kara hatlarına aktarımı
gerçekleşiyor. Alım terminalinde doğalgaz depolanmıyor.
 
Alım terminali, uluslararası alanda kabul gören sağlık,
güvenlik ve çevre standartlarına uygun şekilde inşa
ediliyor. İnşaat sonrasında alım terminalinin olduğu
bölgeye erişimde herhangi bir kısıt olmayacak.

Rusya'nın Anapa kentindeki kara tesisleri

Alım terminali 

Yeraltına gömülü
borular  

Denizden gelen hat 

1900 m

Kıyıköy

İnşaat koridoru bitki
örtüsünden arındırılıyor

Kazılan üst toprak, inşaat
sonrasında geri konmak
üzere saklanıyor

En az iki metre
derinliğinde bir
koridor açılıyor

Borular dizilip
gerekirse kıvrılarak
şekillendiriliyor

Borular birbirine
kaynaklanarak
birleştiriliyor

Boru kaynak
noktaları ultrasonla
kontrol ediliyor

Boru hattı, koridora
yerleştiriliyor

Borular en az 1,5 metre
derinliğe gömülüyor 

Kazılmış olan toprak
yerine yerleştiriliyor 

İnşaat koridoru yeniden
yeşillendiriliyor

Karadaki inşaat çalışmaları
TürkAkım'ı Lüleburgaz'daki mevcut dağıtım ağına bağlamak için BOTAŞ, Kıyıköy'den
itibaren karada bir başka boru hattı yapacak. BOTAŞ ve Gazprom'un ortak olarak inşa
edeceği diğer bir hat da buradan Avrupa sınırındaki bitiş noktasına ilerleyecek. Bu
hatlar için ayrı Çevresel Etki Değerlendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. 



Karada İnşaat
   
TürkAkım Açık Deniz Boru Hattı'nın Yapımı
TürkAkım Projesi, her biri yılda 15,75 milyar metreküp doğalgaz taşıma kapasitesine
sahip iki paralel boru hattından oluşuyor. 

Her biri yaklaşık 81 cm çapında ve 9 ton ağırlığında olan borular, 39 milimetre
kalınlığında yüksek kaliteli karbon manganez çelikten imal edildi. Kıyıya daha yakın
kesimlere döşenecek borular, denizdeki hareketliliğe karşı daha da dayanıklı ve
korumalı olması için betonla kaplanıyor.

Boru hattını oluşturan borular, özel boru döşeme gemilerinde birbirine kaynaklanıp
birleştiriliyor. Boruların birleşim noktaları, en ufak kusuru bile tespit etmek amacıyla
ultrasonla inceleniyor. Korozyona karşı koruma için boruların üzeri kaplandıktan
sonra ortaya çıkan boru zinciri gemi ilerledikçe deniz tabanına indiriliyor.

Alım terminali 

Yeraltına gömülü
borular  

Denizden gelen hat 

1900 m

Kıyıköy

Azami derinlik
2200 metre

Taşıma kapasitesi
yılda 31,5 milyar
metreküp

Her bir hat
930 kilometre

Deniz altından
ilerleyecek 2 hat

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Sistemi

TürkAkım, Rusya’nın dev doğalgaz rezervleriyle Türkiye’nin dağıtım ağı 
arasında doğrudan bir bağlantı oluşturarak, Türkiye ile güney ve güneydoğu 
Avrupa için güvenilir enerji arzı sağlayacak. TürkAkım Boru Hattı'nın açık 
deniz kesimi, merkezi Hollanda'nın Amsterdam kentinde bulunan South 
Stream Transport B.V. şirketi tarafından tasarlanıp inşa ediliyor. Boru hattının 
deniz kesimi, Karadeniz altından ilerleyen iki paralel boru hattından 
oluşuyor. Açık deniz boru hatları, Rusya kıyısındaki Anapa kenti civarından 
başlayıp, İstanbul'a yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Kıyıköy'de Türkiye 
kıyısına çıkıyor. 

Karada inşa edilecek boru hatlarından Lüleburgaz'da Türkiye dağıtım 
şebekesine bağlanacak olan birinci hat, BOTAŞ tarafından hayata geçiriliyor. 
Yine karadan Türkiye-Avrupa sınırına doğru ilerleyecek ikinci hat, Gazprom 
ve BOTAŞ ortaklığında gerçekleştiriliyor. 



Denizde İnşaat 
   

Borular şevleme istasyonundan ana
montaj hattına otomatik bir sistemle
aktarılıyor

Stinger 

571 kişilik konaklama kapasitesi

3000 boru taşıma kapasitesi 

Denizde boru hattı yapımı
Denizdeki boru hattı inşatı, dünyanın en büyük inşaat gemisi olan Pioneering Spirit tarafından gerçekleştirildi.
Gemide, boruları birbirine birleştirmek için çok yüksek hassasiyetli özel bir makine kullanıldı. Ardından boruların
birleşim noktaları ultrasonla kontrol edilip korozyondan korunmaları için üzerleri kaplandı. Gemi ilerleyerek
birbirine birleştirilmiş boruları deniz tabanına bıraktı.

Boru hattı, Karadeniz tabanında 2000 metreyi aşan derinliklerde inşa edildi. 24 saat boyunca çalışan gemi, günde
ortalama 5 kilometre boru inşaatı gerçekleştirdi. 2018 yılı Ağustos ayında, bir günde 6,3 kilometre boru döşeyerek
bir dünya rekoruna imza attı. 

1. Gemide, kaynaklama işlemine
hazırlık olarak boruların uçları
şevleniyor 

4. Birleşim noktasının üzerini
örtmek ve ekstra koruma
sağlamak için kaplama
uygulanıyor

2. Borular, yüksek hassasiyetli otomatik
makinelerle boru hattına kaynaklanarak
birleştiriliyor

3. Boruların birleşim noktaları
ultrasonla kontrol ediliyor 

Borulardan boru hattına 
Denizaltındaki boru hatları, her biri 12 metre uzunluğunda on binlerce borunun
birleşiminden oluşuyor. Borular, derin sularda güvenle kullanılabilmesi için özel
olarak tasarlanıp üretildi. Her bir hat, yılda 15,75 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak.
TürkAkım'ın toplam kapasitesi, 15 milyon hanenin yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek.

Borular
limanlarda
depolanıyor

Tedarik gemileri
boruları depolama
alanlarından taşıyor

Özel bir boru döşeme
gemisinde borular
kaynaklanıp birleştirilerek
boru hattına dönüştürülüyor 

Boruyu korozyona karşı
korumak için özel bir
kaplama uygulanıyor 

Ultrason ve X-Ray'le
kontrol ediliyor Yüksek

hassasiyetli
kaynaklama

Levhalar boru
şekline getiriliyorÖzel bir çelikten

levhalar üretiliyor

Lojistik süreçler 
Çelik borular özel tesislerde imal edildi. Ultrason ve X-Ray kontrollerinden geçirilen borular, yüksek
basınçlı suyla dayanıklılık testine tabi tutuldu. Borular üretim tesislerinden Karadeniz'deki depolama
tesislerine getirilerek buradan da tedarik gemileri aracılığıyla boru döşeme gemisine aktarıldı.

Korozyona karşı üç kat
polipropilen dış kaplama 

Sığ sularda döşenen borular
daha da dayanıklı olması için
5 ila 8 santimetre kalınlığında
betonla kaplanıyor

39 milimetre kalınlığında
çelik boru duvarı

Sürtünmeye karşı iç
epoksi kaplama 



 



 



 

  

İletişim 

Merkez Ofis 

South Stream Transport B.V. 

Merkez Ofis 

Parnassusweg 809 

1082 LZ Amsterdam 

Hollanda 

Telefon:  + 31 (20) 262 45 00 

Faks:  + 31 (20) 524 12 37 

E-posta:  feedback@turkstream.info  

Web sitesi: www.south-stream-transport.com 

 http://turkstream.info  

 

Türkiye Şubesi Ofisi 

 

South Stream Transport B.V.  

Merkezi Hollanda İstanbul Merkez Şubesi 

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

Windowist Tower | Maslak 34467 | Sarıyer | İstanbul 

Telefon:  +90 212 9008320  
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