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Çevre Yatırımları Müş. Mad. San. Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından Ankara’da hazırlanmıştır.  

 
Raporun tüm hakları saklı olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

uyarınca, raporun aslını veya kopyalarını, herhangi bir şekil veya yöntemle, tamamen 
veya kısmen, doğrudan veya dolaylı, geçici veya sürekli olarak çoğaltma hakkı 
münhasıran Nartus’a aittir. 
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Proje Sahibinin Adı Yelen-Gülpınar Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Adresi Mahatma Gandi Cad. No:47 G.O.P Çankaya ANKARA 

Telefonu, GSM ve Faks 
Nosu 

Tel    : +90 (312) 405 60 80 
Faks : +90 (312) 436 38 02 

GSM: +90 (532) 057 45 47 

e-posta adresi ecedproje@gmail.com 

Projenin Adı Gülpınar (RES) Rüzgâr Enerji Santrali 

Proje Bedeli (TL) 75.000.000 TL 

Proje İçin Seçilen Yerin Açık 
Adresi (İli, İlçesi, Mevkii) 

Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Ovacık, Denizgöründü, Salihler 
ve Karapınar Köyleri Mevkii  

Projenin ÇED Yönetmeliği 
Kapsamındaki Yeri (Sektörü, 
Alt Sektörü) 

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek– 2 Listesi, “Madde 42-
 (Değişik:RG-26/5/2017-30077) Türbin sayısı 5 adet ve 
üzerinde veya kurulu gücü 10 MWm ve üzerinde 50 MWm 
altında olan rüzgar enerji santralleri” maddesi kapsamında 
kalmaktadır.  
ÇED Yönetmeliği Madde 24. b) ÇED Yönetmeliğine tabi 
olmayan veya Seçme Eleme Kriterlerine tabi olduğu halde 
proje sahibinin ÇED Raporu hazırlanması talebi üzerine 
Bakanlıkça uygun görülen projeler, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 19.01.2018 tarih ve 11273 
sayılı yazısı ile Ek-1 Listesi kapsamında değerlendirilmiştir 
(Ek-17).

Projenin NACE Kodu 35.11.19 Elektrik Enerjisi Üretimi 

Raporu Hazırlayan 
Kuruluşun Adı, Adresi, 
Telefonu, Faks Nosu, e-
posta adresi 

 
Nartus Enerji ve Çevre Yat. Müş. Mad.  

San. Dış Tic. Ltd. Şti. 
 

Mustafa Kemal Mah. 2143 Cad. No: 12Çankaya/ANKARA 
Tel: +90 (312) 446 67 68   Faks: +90 (312) 446 67 78 

bilgi@nartus.com.tr 

Raporu Hazırlayan 
Kuruluşun Yeterlik Belgesi 
No’su, Tarihi 

267 / 21.02.2018 

Raporun Sunum Tarihi 
(Gün/Ay/Yıl) 

25.07.2018 
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EKLER 

 
Ek-1 Proje Alanı Koordinatları 
Ek-2 Proje Alanına Ait Fotoğraflar 
Ek-3 1/25.000 Ölçekli Topoğrafik Harita  
Ek-4 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Lejandı, Plan Hükümleri (Onaylı) 
Ek-5 1/25.000 Ölçekli Jeoloji Haritası 
Ek-6 1/25.000 Ölçekli Orman Meşcere Haritası 
Ek-7 Korunan Alanlar Haritası 
Ek-8 Genel Vaziyet  Planı 
Ek-9 Karayolları Bölge Müdürlüğü Görüşü 
Ek-10 Bilimsel Rapor (Floristik, Faunistik, Ornitolojik, Mammalojik Değerlendirme) 
Ek-11 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Görüşü 
Ek-12 EPDK Tarafından Verilen Kurul Kararı 
Ek-13 Çanakkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görüşü 
Ek-14 Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü Görüşü 
Ek-15 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Görüşü 
Ek-16 Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Görüşü 
Ek-17 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görüşü 
Ek-18 İmar Planı Hakkında Görüş 
Ek-19 Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Görüşü 
Ek-20 Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Görüşü 
Ek-21 DSİ Genel Müdürlüğü Görüşü 
Ek-22 Yatırım Bedelleri Hakkında EPDK Kararı 
Ek-23 Çanakkale İl Özel İdaresi Görüşü 
Ek-24 Çanakkale Meteoroloji İstasyonu Verileri 
Ek-25 Peyzaj Onarım Planı 
Ek-26 Halkın Katılımı Toplantısı Tutanakları 
Ek-27 Maden İşleri Genel Müdürlüğü Görüşü 
Ek-28 ÇED İnceleme Değerlendirme Formu 
Ek-29 Akustik Rapor 
Ek-30 Raporu Hazırlayan Çalışma Grubuna Ait İmza Sayfası 
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KISALTMALAR 

 
T.C.  Türkiye Cumhuriyeti 

Faaliyet Sahibi Yelen-Gülpınar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.  

RES  Rüzgar Enerji Santrali 

MWm  Mekaniksel Kurulu Güç 

MWe  Elektriksel Kurulu Güç 

TL  Türk Lirası 

TM   Trafo Merkezi 

bkz.  Bakınız 

SKHKKY Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 

EPDK  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

MGM  Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

ÖTL  Ömrünü Tamamlamış Lastikler 

dBA   A-ağırlıklı desibel 

ha   Hektar 

Hz   Hertz 

Mg  Miligram 

g   Gram 

kg   Kilogram 

km   Kilometre 

km2  Kilometrekare 

Leq   Eşdeğer gürültü seviyesi 

m   Metre 

m2   Metrekare 

m³   Metreküp 

mm   Milimetre 

vb.   ve benzeri 

ort.  Ortalama 

min.  Minimum 

hac.  Hacim 

kW  Kilowatt 

lt  Litre 

Hz  Hertz 

HKD  Hava Kalitesi Değerleri 

R.G.  Resmi Gazete 

ÇED  Çevresel Etki Değerlendirmesi  

EİH  Elektrik İletim Hattı 
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PROJENİN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ 

(Projenin inşaat ve işletme aşamalarında yapılması planlanan tüm çalışmaların ve çevresel etkiler 
için alınması öngörülen tüm önlemlerin, teknik terim içermeyecek şekilde ve anlaşılabilir sadelikte 
anlatılması) 

 
Yelen-Gülpınar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. tarafından Çanakkale İli, Merkez İlçesi, 

Ovacık, Denizgöründü, Karapınar ve Salihler Köyleri Mevkii’nde 30 MWm/25 MWe kurulu güçte 
Gülpınar Rüzgâr Enerji Santrali (RES) Projesi planlanmaktadır. 

 
Proje kapsamında belirlenen ÇED izin alanı Çanakkale İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde 

yer almaktadır.  Söz konusu proje ile ilgili olarak 01.03.2018 tarih ve 7713-17 sayılı karar ile tadil 

onayı verilmiştir (Bkz. Ek-12). 

 

Projenin tadil kararında 15 adet türbin yer almakta olup, geçen süre zarfında gerek çevresel 

etkileri en aza indirgemek gerekse de ekonomik bir proje ortaya koymak adına 10 türbin 

yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu husus 12.04.2018 tarihinde Kayışlar Mahallesi Oturma 

Odası’nda gerçekleştirilen Halkın Katılımı Toplantısı’nda yöre halkına ve Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, DSİ 252. Şube Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü 

yetkililerine alternatif proje olarak anlatılmış ve sürecin 10 türbin olarak yürütüleceği ifade 

edilmiştir.  

 

Toplantı sonrası  saha çalışmaları da 10 türbin kapasiteli proje üzerinden gerçekleştirilmiştir.  

 

Proje, 100.000 ölçekli Türkiye pafta bölümlemesinde Çanakkale H16-H17-I16 ve I17 nolu 

paftalarda yer almaktadır.  

 
İnşaat aşaması 60 ay (30 ay inşaat öncesi, 30 ay inşaat dönemi) işletme süresi ise EPDK 

tarafından verilen lisansa göre 49 yıl olacaktır. 
 
Arazi hazırlık ve inşaat çalışmaları kapsamında 45 kişi çalışacaktır. İşletme aşamasında ise 

4 işletme personeli, 1 müdür, 3 güvenlik ve 2 bakım elemanı olmak üzere toplam 10 kişinin 
çalıştırılması planlanmaktadır. Bununla birlikte işletme aşamasında tesiste, işletme müdürü dışında 
vardiyalı sistemle çalışacağından, aynı anda en çok 6 kişi bulunacaktır. 

 
Proje bedeli Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 21.11.2013 tarih ve 4709-4 sayılı kurul 

kararı ile RES Projelerinde belirlenen birim MW maliyeti 2.500.000 TL değeri baz alınarak 
75.000.000 TL olarak belirlenmiştir. 

 
Arazi çalışmaları ve Balıkesir – Çanakkale Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı tespitlerine 

göre projenin planlandığı enerji alanı içerisinde tarım ve orman vasıflı alanlar bulunmaktadır.  
 
En yakın yerleşim yeri, T10 nolu türbine 825 m mesafede Kayışlar Mahallesi’nde yer alan  

prefabrik yapıdır. Projenin İntepe (Anemon) RES projesine en yakın olduğu mesafe 2.700 m, 
maden tesisine en yakın olduğu mesafe ise 800 metredir. 

 

Proje kapsamında ünite gücü 3.000kWm./ 2.500 kWe olan 10 adet türbin yer alacak olup, 
toplam kurulu güç 30 MWm/ 25 MWe’dir. Bu kurulu güç ile yılda toplam 87.500.000 kWh/yıl elektrik 
enerjisi üretimi planlanmaktadır.  

 
Kurulacak türbinler ve açılacak yollar 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na göre “Orman 

Sayılan Alanlar” üzerinde kalmaktadır.  
 
ÇED Raporu kapsamında, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını 

Koruma Şube Müdürlüğü, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi ve 
Denetiminden Sorumlu Şube Müdürlüğü, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇED ve 
Çevre İzinlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü’nün, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nün, Boru 
Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.’nin, Çanakkale İl Özel İdaresi’nin, Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin, 
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Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün, Çanakkale İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün proje ile ilgili olumlu görüşleri alınmıştır. 

 
Proje kapsamında birbirlerine en yakın türbinler T1-T2 numaralı türbinler olup aralarındaki 

mesafe kuş uçuşu 402 m’dir. Bu mesafe Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce 
istenen hususları sağlamaktadır. 

 
Gülpınar RES Projesi 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (Son Değişiklik: 26.05.2017 tarih ve 
30077 sayılı RG) “Madde 42-Türbin sayısı 5 adet ve üzerinde veya kurulu gücü 10 MWm ve 
üzerinde 50 MWm altında rüzgar enerji santralleri” kapsamında yer almasıyla birlikte, söz konusu 
proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Ek-27’de verilen görüşüne istinaden Ek-I listesi ÇED Raporu 
hazırlanacak projeler kapsamında değerlendirilmiştir. 
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BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI, KONUMU VE ÖZELLİKLERİ 

 

 I.1. Projenin tanımı, ömrü, hizmet maksatları, önem ve gerekliliği 

 
 Yatırımın tanımı ve özellikleri  

 
Yelen-Gülpınar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. tarafından Çanakkale İli, Merkez İlçesi, 

Ovacık, Denizgöründü, Karapınar ve Salihler Köyleri Mevkii’nde 30 MWm/25 MWe kurulu güçte 
Gülpınar Rüzgâr Enerji Santrali (RES) Projesi planlanmaktadır. 

 
Projenin toplam kurulu gücü 30 MWm/ 25 MWe’dir. Bu kurulu güç ile yılda toplam 

87.500.000 kWh/yıl elektrik üretimi planlanmaktadır. 
 
Proje kapsamında ünite gücü 3 MWm./2,5 MWe olan 10 adet türbin yer alacaktır. Türbinlerin 

tamamı ve proje kapsamında belirlenen ÇED İzin Alanı  Çanakkale İli, Merkez İlçesi sınırları 
içerisinde yer almaktadır. Proje 25.000 ölçekli Çanakkale H17-C1 paftasında yer almaktadır. 

 

 Hizmet maksatları, önem ve gerekliliği  

 
Enerji ve elektrik enerjisi tüketimi, ekonomik gelişmenin ve refahın bir göstergesidir. Elektrik 

enerjisinin günlük hayatta yaygın kullanım ihtiyacından dolayı ülkelerdeki elektrik enerjisi kullanım 
miktarı ülkelerin kalkınmışlık ve yaşam standardının önemli bir göstergesi olarak kabul 
edilmektedir.  

 
Rüzgâr enerjisi doğal ve sonsuz bir güçtür. Kaynağı güneştir. Güneşten yeryüzüne ulaşan 

enerjinin %1-2’si rüzgâr enerjisine dönüşmektedir. Rüzgâr türbinleri, yenilenebilir nitelikte olan hava 
akımını elektrik enerjisine dönüştürmektedir. Rüzgâr türbinlerinin çalışması çevreye zararlı gaz 
emisyonuna neden olmadığından enerji geleceğimizde ve iklim değişikliğini önlemede büyük bir 
role sahiptir. Geleneksel güç santrallerinin aksine, enerji güvenliği açısından yakıt maliyetlerini ve 
uzun dönemli yakıt fiyatı risklerini eleyen ve ekonomik, politik ve tedarik riskleri açısından diğer 
ülkelere bağımlılığı azaltan yerli ve her zaman kullanılabilir bir kaynaktır. Son yıllarda, yenilenebilir 
enerji kaynaklarından olan rüzgar enerjisi başlı başına ayrı bir sektör olmuş, konvansiyonel enerji 
kaynakları ile rekabet edebilir hale gelmiştir. 

 
Ülkemizde iyi rüzgar potansiyeli ve uygun arazi özellikleri gösteren lokasyonların çoğunlukla 

yerleşim birimlerinden uzak dağlık bölgelerde olması da bir şans olarak görülmektedir. Bu durum, 
çoğunlukla dağlık coğrafya özelliği gösteren ülkemizin atıl durumda kalan dağlarının veya uygun 
alanlarının temiz enerji üretilerek değerlendirilmesi anlamına da gelmektedir.  

 
Rüzgar enerji santralleri,  
 

 Hammaddesinin atmosferde doğal olarak oluşması,  

 Kurulumlarının diğer enerji santrallerine göre daha hızlı olması,  

 Temiz ve sürdürülebilir enerji kaynağı olmaları,  

 Enerjide dışa bağımlılığı azaltmaları,  

 Fosil yakıt tüketimini azaltmaları neticesinde sera etkisinin azaltımına katkıları,  

 Yaygınlaşması nedeni ile maliyetlerin ucuzlaması, 

 Rüzgâr enerji santrallerinin toplam santral sahasının %1’ini işgal etmeleri ve  geri 
kalan kısım amacı doğrultusunda kullanılmaya devam edilebilmesi 

  İşletme masraflarının diğer enerji santrallerine oranla daha az olması gibi nedenlerle 
mevcutta yararlanılan birçok enerji üretim tesislerine göre avantaj sağlamaktadırlar. 
Yenilenebilir enerji çeşitleri içerisinde yer alarak, Kyoto Protokolü uyarınca elektrik 
enerjisi ihracına imkan sağlamaktadır. 

 
Rüzgar kabiliyeti göz önünde bulundurulduğunda ülkemizdeki RES tesisleri, Ege Bölgesi’nde 

yoğunlaşmaktadır. Bölgenin topoğrafik özellikleri ve rüzgar kapasitesi RES tesislerinin bölgede yer 
almasında önemli bir etmen olmaktadır.  
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Şekil 1. Yıllara Göre Türkiye’deki RES Kurulum Kapasiteleri 

 
 
Yıllık ortalama değerler esas alındığında, Türkiye’nin en iyi rüzgar kaynağı alanları kıyı 

şeritleri, yüksek bayırlar ve dağların tepeleridir. Türkiye Rüzgar Santralleri Atlası’na göre 
Çanakkale, Ege Bölgesi’nde; İzmir ve Manisa, Doğu Akdeniz çevresinde ise Hatay rüzgar 
santrallerinin yoğun olarak yer aldığı illerdir. Yer seviyesinden incelendiğinde Ege, Marmara ve 
Doğu Akdeniz bölgelerinin yüksek potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Türkiye Rüzgar Enerjisi 
Potansiyel Atlası (REPA) ile ülkemizde yıllık rüzgar hızı 8,5 m/s ve üzerinde olan bölgelerde en az 
5.000 MW, 7,0 m/s’nin üzerindeki bölgelerde ise en az 48.000 MW büyüklüğünde rüzgar enerjisi 
potansiyeli bulunduğu tespit edilmiştir. 

 

 
Şekil 2. İşletmede Olan RES’lerin Bölgelere Göre Dağılımı 
 
Rüzgar enerji santrallerin yer seçiminde çevresel yönden titiz davranılması ve projenin 

fizibilite ve tasarım aşamalarında olası etkilerin boyutlandırılmasının dikkate alınarak yapılması, bu 
tesislerin çevre üzerindeki baskılarını azaltmaktadır. 
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Şekil 3. İşletmedeki RES’lerin İllere Göre Dağılımı 
 
 
Ülkemizin enerji politikaları içerisinde rüzgar enerjisinin stratejik önemi bulunmaktadır. Bu 

bağlamda 2023 yılında ülkemizdeki rüzgar enerjisi kurulu gücünün, 20.000 MW olması 
hedeflenmektedir. Bu durumda ülke elektrik enerjisi talebinin, yaklaşık %20-25’i rüzgar enerjisinden 
karşılanırken;  34 milyon ton CO2 emisyonu azaltımı da yapılmış olacaktır.  
 

Şekil 3’ten görüleceği üzere, Türkiye’nin rüzgar potansiyeline göre lisanslı RES projeleri 
açısından Çanakkale ili %4,88’lik orana sahiptir. Gülpınar RES Projesi de Çanakkale İli’nin  rüzgar 
potansiyelinin değerlendirilmesiyle ulusal strateji ve bölge ekonomisine katkı sağlamayı 
hedeflemektedir. 

 
Enerji eldesi Türkiye ekonomisine ve enerji pazarına bir ölçüde katkıda bulunacak yaklaşık 

50.000 ton CO2 emisyonu azaltımı da yapılmış olacaktır. İnşaat ve işletme döneminde ticarette 
canlılık ve istihdam oluşturması açısından da önemlidir. Bunun yanı sıra yerli ve yenilenebilir enerji 
potansiyelinin artışına da katkısı bulunacaktır. Ayrıca, bu ve buna benzer yenilenebilir enerji 
santrallerinin büyük oranda yerli sermaye ile inşa edilerek devreye girmesi, devlet kaynaklarının 
daha verimli kullanılmasını da sağlayacak, karşılığında döviz ödenen enerji kaynaklarına duyulan 
ihtiyacı azaltacaktır.  

 
 Projenin Ömrü 

 
02.11.2013 tarih ve 28809 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik 

Piyasası Lisans Yönetmeliği Madde 9/2’de yer alan “Lisans, faaliyetin niteliği dikkate alınarak en az 
on, en çok kırk dokuz yıl için verilir” ifadesi gereği ve projenin ömrü 49 yıl olacaktır. 
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 I.2. Proje için seçilen yerin konumu (Yürürlükteki Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın ilgili plan ve lejant paftalarının hangi iş kapsamında 
alındığını belirtir “Aslı Gibidir” kaşeli, orijinal boyuttaki kopyalarının rapora eklenmesi, 
ayrıca proje alanının onaylı çevre düzeni planında gösterildiği ayrı bir A4/A3 dokümanın 
hazırlanarak rapora eklenmesi; proje alanına veya proje alanının içinde bulunduğu bölgeye 
ait (varsa) onaylı imar planının (1/5000 ve 1/1000 ölçekli) ilgili plan paftasının, lejant paftası 
ve plan hükümleri ile birlikte ilgili idaresince “aslı gibidir” resmi kurum kaşeli olarak rapora 
eklenmesi ve faaliyet alanının bu planlar üzerinde gösterilmesi, imar planının onay 
tarihlerinin ve hangi kurumca onaylandığının raporda belirtilmesi, yoksa onaylı imar planının 
bulunmadığının belirtilerek bulunmadığına ilişkin ilgili idaresinden yazı alınarak rapora 
eklenmesi); çevre düzeni planında hangi kullanım/kullanımlarda kaldığının belirtilmesi 

 
Projenin kurulacağı alana ve türbinlere ait koordinatlar Ek-1’de verilmiştir. Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Raporu içerisinde yer alan “santral sahası” ifadesi EPDK mevzuatı kapsamında 
kullanılmakla birlikte işbu çevresel etki değerlendirmesi sürecinde de “Proje Alanı’nı ifade 
etmektedir. Bu kapsamda yapılan tüm etki değerlendirmeler santral sahası, diğer bir deyişle 
projenin etkileyebileceği düşünülen etki alanını kapsayacak şekilde yapılmıştır. 

 
 Proje alanın 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na göre değerlendirilmesi 

 
Proje alanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 16/02/2015 tarihinde  onaylanan 

“Balıkesir – Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” H16, H17, I16 ve 
I17 paftalarında yer almaktadır.  

 
Çevre Düzeni Planı’na göre, proje alanı “tarım alanı, “orman alanı” ve “su yüzeyleri” 

kapsamında yer almaktadır. Proje alanı sınırından mevsimsel akışlı, kuru dereler ve kolları 
geçmektedir (Bkz. Şekil 4).  

 
Tablo 1. Çevre Düzeni Planı kapsamında türbinlerin yer aldığı alanlar 

 
Türbin No ÇDP Kapsamında Tanımlanan Alan 

T1 Orman Alanı 

T2 Orman Alanı 

T3 Orman Alanı 

T4 Orman Alanı 

T5 Orman Alanı 

T6 Orman Alanı 

T7 Orman Alanı 

T8 Orman Alanı 

T9 Orman Alanı 

T10 Orman Alanı 
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Şekil 4. Proje Alanın Yer Aldığı Çevre Düzeni Planı Paftası Üzerindeki Konumu
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Balıkesir – Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan 
hükümleri Geliştirme ilkeleri kapsamında ülkenin yerel kaynaklarını kullanması ve çevrenin 
korunması bağlamında 4628 sayılı kanun ve 5346 sayılı kanun çerçevesinde, “yenilenebilir enerji 
kaynaklarının (YEK)” enerji üretimi amaçlı kullanılmasının sağlanması, planlama ilkelerinde ise 
rüzgar, güneş ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının, altyapı yatırımlarında, tarım ve 
turizm sektörlerinde kullanılmasının desteklenmesi hükümleri yer almaktadır. 

 
“Madde 8.37. Yenı̇lenebı̇lı̇r enerjı̇ üretı̇m alanları” başlığı altında “Yenı̇lebı̇lı̇r enerjı̇ üretı̇m 

alanlarında, ı̇lgı̇lı̇ kurum ve kuruluşlardan alınan ı̇zı̇nler ve Enerjı̇ Piyasası Düzenleme ve 
Denetleme Kurulunca verı̇lecek lı̇sans kapsamında, Çevre ve Şehı̇rcı̇lı̇k Bakanlığı’nın uygun görüşü 
alınması koşuluyla, bu planda değı̇şı̇klı̇ğe gerek kalmaksızın, ı̇lgı̇lı̇ kurum ve kuruluş görüşlerı̇ 
doğrultusunda hazırlanan ı̇mar planlarının ı̇lgı̇lı̇ ı̇daresı̇nce onaylanmasını müteakı̇p uygulamaya 
geçı̇lı̇r. Sayısal ortamda bı̇lgı̇ ı̇çı̇n bakanlığa gönderı̇lı̇r. Kurulmuş/kurulacak tesı̇slerde, ı̇lgı̇lı̇ 
mevzuat çerçevesı̇nde çevresel tüm önlemlerı̇n alınması zorunludur.” Hükmü yer almaktadır. Yine 
aynı plan hükümlerinde “Madde 8.23.4 Bu planda hangı̇ kullanımda kaldığına bakılmaksızın, orman 
mülkı̇yetı̇nde olan ve Orman Genel Müdürlüğü’nce tahsı̇sı̇ yapılan alanlar, TC Orman ve Su İşlerı̇ 
Bakanlığı’nın görüşünün alınması kaydı ı̇le bu planda değı̇şı̇klı̇ğe gerek kalmaksızın tahsı̇s süresı̇ 
dahı̇lı̇nde tahsı̇s amacına uygun olarak kullanılabı̇lı̇r” denmektedir.  

 
Çanakkale Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.01.2018 tarih ve 3993 

sayılı yazısında “… Çevre Düzeni Planı Hükümlerine uyulması gerekmektedir” ifadesi yer 
almaktadır (Ek-13). 

 
İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 18.04.2018 tarih ve 5847 sayılı 

görüşünde “ÇED Süreci akabinde 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatı gereği yapılması 
gereken planlar için idaremize başvurulması gerekmektedir” denilmektedir (Bkz. Ek-18). 

 
ÇED sürecinin olumlu sonuçlanmasına takiben hazırlanacak Gülpınar Rüzgâr Enerji 

Santrali (RES) elektrik üretim tesisi için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı teklifi İl Özel İdaresi’ne veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama 
Genel Müdürlüğü’ne sunularak onayları alınacaktır. 

 
Proje alanına ait Google Earth görüntüsü Şekil 5’te verilmiştir. 
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Şekil 5. Proje Alanına Ait Genel Yerleşim Görüntüsü 

SANTRAL 
SAHASI 

KAYIŞLAR 
MAHALLESİ 

ÇED İzin 
Alanı 
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 I.3. Proje kapsamındaki teknik altyapı üniteleri, idari ve sosyal üniteler, varsa diğer 
ünitelerin konumu; türbinler arasındaki mevcut yolların ve açılacak yollarla birlikte, yerleşim 
yerlerinin ve türbinlere mesafelerinin ayrı ayrı verilmesi ve harita üzerinde gösterimi, 

 
Proje Çanakkale İli, Merkez İlçe, Ovacık, Denizgöründü, Karapınar ve Salihler Köyü 

Mevkiinde yer almaktadır. Santral alanı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün 22.05.2009 tarihli 
Santral Sahası Belirleme Yöntemi ile belirlenmiş olup, 1/25.000 Ölçekli Topoğrafik Harita üzerinde 
gösterilmiştir.  

 
Proje Alanı ve Çevresini Gösteren 1/25.000 ölçekli Topografik Harita Ek-3’te, 1/100.000 

ölçekli proje alanının işlendiği onaylı Çevre Düzeni Planı ve Plan Notları Ek-4’te verilmiştir.  
 

Proje alanına ulaşım, Çanakkale Merkez’den Denizgöründü ve Salihler Köyü yolu üzerinden 
sağlanabilmektedir. Türbin noktalarına ulaşım mevcut orman yangını ile mücadele yolları ile 
sağlanabilmektedir. Türbin noktalarına ulaşım için açılacak bağlantı yollarının ortalama uzunluğu 
4,5 km olup, açılması planlanan yolların kablo kanalları, kaldırım, şev payları vb. hariç ortalama 6 
m genişlikte olacağı öngörülmüştür.  

 
Proje kapsamında yer alacak üniteler; türbinler, şalt merkezi, kontrol binası ve türbinler 

arası ulaşım yollarından ibarettir. İşletme süresince projenin kontrol merkezi olarak da kullanılacak 
olan şalt merkezi yanında bir idari bina yer alacaktır.  Bu kapsamda türbin yerleşimlerini içeren 
Genel Vaziyet Planı Ek-8’de verilmiştir. 
 

 
Şekil 6. T10 nolu türbinden alanın yaklaşık görünümü 

 
Proje kapsamında yer alacak türbinlere en yakın yerleşim yerleri aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 
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Tablo 2 Türbinlere Göre En Yakın Yerleşim Yerleri ve Mesafeleri 

 
Türbin No En Yakın Yerleşim Mesafesi (m) 

T1 Denizgöründü Köyü 2.200 

T2 Denizgöründü Köyü 2.300 

T3 Ovacık Köyü 2.800 

T4 Ovacık Köyü 1.900 

T5 Ovacık Köyü 2.100 

T6 Ovacık Köyü 2.500 

T7 Kayışlar Mahallesi 2.100 

T8 Kayışlar Mahallesi 1.400 

T9 Kayışlar Mahallesi 890 

T10 Kayışlar Mahallesi 825 

 
ÇED izin alanına en yakın yerleşime ve İntepe RES projesinin konumuna ait Google Earth 

Görüntüsü Şekil 7’de verilmiştir. 
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Şekil 7. ÇED İzin Alanına En Yakın Yerleşim Yerlerine Ait Google Earth Görüntüsü 

Kayışlar 
Mahallesi  

İntepe RES 
Proje Alanı  

ÇED İzin 
Alanı  

Santral 
Sahası  
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Şekil 8. Gülpınar RES Türbin Yerleşim Planı 

Mevcut Yol  

Santral 
Sahası  
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Şekil 9. ÇED İzin Alanına En Yakın Yerleşime Ait Google Earth Görüntüsü 

EN YAKIN PREFABRİK YAPI 

Gülpınar RES 
ÇED İzin Alanı 
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Şekil 10. T10 Nolu Türbine ve  En Yakın Yerleşime Ait Google Earth Görüntüsü 

 
 

 
 

Şekil 11. T9 Nolu Türbine En Yakın Yerleşime Ait Google Earth Görüntüsü 
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Şekil 12. T8 Nolu Türbine En Yakın Yerleşime Ait Google Earth Görüntüsü 

 

 
 

Şekil 13. T7 Nolu Türbine En Yakın Yerleşime Ait Google Earth Görüntüsü 
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Şekil 14. T6 Nolu Türbine En Yakın Yerleşime Ait Google Earth Görüntüsü 

 
 

 
 

Şekil 15. T5 Nolu Türbine En Yakın Yerleşime Ait Google Earth Görüntüsü 
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Şekil 16. T4 Nolu Türbine En Yakın Yerleşime Ait Google Earth Görüntüsü 

 
 

 
 
 

Şekil 17. T3 Nolu Türbine En Yakın Yerleşime Ait Google Earth Görüntüsü 
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Şekil 18. T2 Nolu Türbine En Yakın Yerleşime Ait Google Earth Görüntüsü 

 

 
 

Şekil 19. T1 Nolu Türbine En Yakın Yerleşime Ait Google Earth Görüntüsü 
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I.4. Projenin teknik özellikleri (tesisin faaliyet aşamasındaki ana üretimi, üretim kapasitesi, 
türbin tasarım özelliklerinin ne olduğu, modeli, kanat boyu vb. teknik özelliklerin verilmesi, 
tesiste kullanılacak ham madde ve yardımcı maddeler cinsi, miktarı, vb; projede kullanılacak 
–varsa- ulusal ve uluslararası standartlar), 

 
Rüzgar türbinleri basit bir ilkeyle çalışır. Rüzgar enerjisi, rotor etrafında pervane benzeri 

bıçakları iki veya üç tur döndürür. Rotor elektrik üretmek için bir jeneratörü döndüren ana şafta 
bağlanır. Modern rüzgar türbinleri yatay eksen çeşidi olan Darrieus modeli gibi dikey eksen 
tasarımıdır. Yatay eksenli rüzgar türbinleri tipik olarak iki veya üç bıçağa sahiptir. 

  

 
 
Şekil 20. Rüzgâr Türbini Şematik Görüntüsü 

  
Rüzgar bir çeşit güneş enerjisidir ve atmosferi güneşin, yeryüzünün dönüşünü eşit olmayan 

bir şekilde ısıtmasının bir sonucudur. Rüzgar akış desenleri ve hızları; su, bitki örtüsü ve arazideki 
farklılıklara göre değişiklik gösterir.  

 
 Rüzgar enerjisi veya rüzgar enerjisi terimleri, mekanik güç veya elektrik üretmek için 

rüzgarın kullanıldığı süreci tanımlar. Rüzgar türbinleri, rüzgârdaki kinetik enerjiyi mekanik enerjiye 
çevirirler. Bu mekanik güç belirli görevler (tahıl öğütme veya su pompalama gibi) için kullanılabilir 
veya bir jeneratör ile bu mekanik enerjiyi elektriğe dönüştürebilir. 

 
V. Türbin Kanatları: 
 
Rüzgâr estiği zaman kanatlara çarparak onu döndürmeye başlar. Bu sayede rüzgâr enerjisi 

ile kinetik (hareket) enerjisi elde edilmiş olur. Kanatlar rüzgar estiğinde aynı yönde dönecek şekilde 
tasarlanmışlardır. 

 
2. Şaft: 
 
Kanatların dönmesiyle ona bağlı olan şaft da dönmeye başlar. Şaftın dönmesiyle de 

jeneratör içinde hareket oluşur ve jeneratörün çıkışında elektrik enerjisi sağlanmış olur. 
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3. Jeneratör(Üreteç): 
 
Oldukça basit bir çalışma yöntemi vardır. Elektromanyetik indüksiyon ile elektrik enerjisi 

üretilmiş olur. İçinde mıknatıslar bulunur. Bu mıknatısların ortasında da ince tellerle sarılmış bir 
bölüm bulunur. Kanatlar şaftı döndürdüğü zaman motor içindeki bu sarım bölgesi, etrafındaki 
mıknatısların ortasında dönmeye başlar. Bunun sonucunda da alternatif akım (AC) oluşur.  

 
Rüzgâr Türbinini çalışma prensibi ve yapısal elemanları Şekil 6’da şematik olarak 

gösterilmiştir. 

 

 
 
Şekil 21. Rüzgâr Türbini Çalışma Sistemi 

 
Tesisin toplam kurulu gücü 30 MWm / 25 MWe olacak şekilde türbin tipleri belirlenmiş olup, 

tesis kapsamında 10 adet türbin yer alacaktır. Proje kapsamında ünite gücü 3.000kWm. 2.500 kWe 
olan 10 adet türbin yer alacaktır. Ancak micrositing çalışmalarının tamamlanmasını müteakip daha 
verimli ve ekonomik türbin tipi bulunması durumunda tercih değişikliği yapılabilecektir. Proje 
kapsamında kullanılacak türbinlere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

 
Tablo 3. Türbinlere Ait Teknik Özellikler  

Türbin No Markası / Gücü Hub Yüksekliği (m) Rotor Çapı (m) 

1-10 3 MWm/ 2,5 MWe 120 136 
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I.5. Projenin ekonomik özellikleri (ilgili yatırım programı, finans kaynakları, bu kaynakların 
nereden temin edileceği, iş akım şeması, zamanlama tablosu, fayda-maliyet analizi; ÇED 
sürecinda sonra alınacak izinler), 

 
Proje bedeli Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21.11.2013 tarih ve 4709-4 sayılı kurul 

kararı (ile belirlenen birim MW maliyeti 2.500.000 TL değeri baz alınarak hesaplanmıştır. Buradan 
hesapla 30 MW x 2.500.000 TL = 75.000.000 TL olarak belirlenmiştir.  

 

Proje Bedeline İlişkin Maliyetler Maliyet Toplamı (TL) 

Türbin Maliyetleri 

75.000.000 TL 
(30 MW x 2.500.000 TL)  

Arazi Hazırlık Maliyetleri 

Mühendislik Hizmetleri Maliyetleri 

Yasal İzinler 

 
 
Projede kullanılacak türbin ve ekipmanların bir bölümü yurtdışından ithal edileceği için 

yurtdışı kaynaklı kredi kullanılması mümkün olacaktır. Bu sebeple Türkiye’de herhangi bir bankanın 
garantör olması şartı ile Uluslararası Finans Kuruluşları, Avrupa Yatırım Bankası ya da diğer 
ülkelerdeki yatırım ve kalkınma bankalarından proje bedelinin %85’ine kadar kredi alınabilmesi 
mümkün olacaktır. Temin edilebilen kaynak miktarına göre, yatırım bedelinin geriye kalan kısmı için 
ise öz sermaye kullanılacaktır. 
 

Tesiste üretilecek enerji, enterkonnekte sistem üzerinden ulusal şebekeye bağlanacaktır. 
Ulusal şebekeye aktarılan enerji ülkenin artan enerji ihtiyacının bir kısmını karşılayarak arz açığının 
kapanmasında yerel ve yenilenebilir bir katkı sağlayacaktır. Elektrik üretiminde süreklilik ve 
güvenilirliğin sağlanması ile ülkenin gelişmesine katkıda bulunacaktır. Rüzgar Enerji Türbinleri yakıt 
ihtiyacı olmadığından dolayı dışa bağımlılığı azaltacak ve bu durum da ülke ekonomisine fayda 
olarak yansıyacaktır. Tüm bunlara ek olarak sera gazı emisyon azaltımı konusunda dünya 
genelinde yapılan çalışmalara destek olarak 50.000 ton CO2 emisyonu azaltımı sağlanacaktır. 
 

Önerilen proje bölgeye ekonomik gelişme ve istihdam olanağı sağlayacaktır. Projenin inşaat 
ve işletme aş amasında ihtiyaç duyulacak personel ile malzeme, yiyecek, taşıma vb. hizmetler 
büyük oranda yöreden karşılanacaktır. İnşaat ve işletme aş amalarında çalışacak işçilerin barınma 
ihtiyacı proje sahibi tarafından yaptırılacak prefabrikler ile karşılanacak veya yöredeki mevcut 
konaklama hizmeti sağlayan işletmeler aracılığı ile olacaktır. Yöreden sağlanacak olan bu 
hizmetlerin tümünün bölge ekonomisine olumlu katkı sağlayacağı öngörülmektedir.  
 

Maliyetler açısından göze çarpan en önemli nokta hemen tüm yenilebilir enerji kaynaklarında 
olduğu gibi rüzgar enerji projelerinde de başlangıç maliyetlerinin yüksek olması ve buna karşın 
işletim maliyetinin oldukça düşük ve çevre maliyeti açısından da çok avantajlı olmasıdır. Maliyetin en 
büyük kalemini oluşturan başlangıç maliyetleri ve daha sonra finansal, yıllık ve dönemsel 
maliyetlerden bahsedilmektedir. Özellikle rüzgar verimlerinin iyi hesaplandığı alanlarda işletme 
aşamasında geri dönüş kısa zamanlar içerisinde sağlanabilmektedir. Rüzgar Enerji Santralleri enerji 
üretiminde doğal yenilenebilir enerji kaynağı olan rüzgarı kullanarak çevreye en az zararı olan 
enerji tesislerinden biridir.  

 
Proje kapsamında kullanılacak alan orman sayılan alanlar olarak Çevre Düzeni Planı’nda 

belirtilmiştir. Orman sayılan alanlar için kamulaştırma söz konusu olmayıp, ÇED süreci sonunda 
Orman Bölge Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınacaktır.  

 

 Proje İş Akım Şeması 
 
Gülpınar RES Projesi 3 aşamada planlanmıştır. Bunlar gerekli ölçüm ve izin süreçlerinin 

tamamlandığı inşaat öncesi hazırlık aşaması; arazi hazırlık, altyapı ve montaj işlemlerin yapıldığı 
inşaat dönemi ve  test çalışmaları sonucunda geçici ve kesin kabul işlemleri ile enterkonnekte 
sisteme bağlantının gerçekleştirilerek elektrik üretimin yapıldığı işletme aşamasıdır. RES projesi 
kapsamında yürütülecek işlemlere ait iş akım şeması aşağıda verilmiştir. 
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İNŞAAT ÖNCESİ HAZIRLIK DÖNEMİ 

 
 

  İNŞAAT DÖNEMİ 

 
İŞLETME DÖNEMİ 

 
Şekil 22. İş Akım Şeması 

 
 
Proje kapsamında inşaat aşamasında alanda aynı anda en fazla 45 kişi, işletme aşamasında 

ise 10 kişinin çalışması öngörülmektedir. İnşaat aşamasında çalışacak personel mümkün 
olduğunca yöre halkından temin edilecektir. 

 
Söz konusu projenin inşaat aşamasının ÇED Kararı’nın alınmasını müteakip 24 ay, işletme 

aşamasının ise 49 yıl olması planlanmaktadır. Yapılan planlama ışığında proje kapsamındaki 

zamanlama tablosu Tablo 4’te verilmiştir. 

Rüzgâr Ölçümleri ve Enerji Analiz Çalışmaları

Lisans Tadilinin Gerçekleştirilmesi

ÇED, Mülkiyet İzinlerin Alınması, İmar Planlarının Hazırlanması vb.

Türbin Noktalarına Ulaşım İçin Servis Yollarının Yapılması / Mevcut Yolların 
Rehabilitasyonu (Toz - Gürültü Emisyonu)

Kazı/Hafriyat İşlemleri (Türbin Kule, Kablolama, Şalt Sahası ve Binası) (Toz -
Gürültü Emisyonu)

Türbin Kulelerinin Montajı (Gürültü Emisyonu)

Türbin, Rotor ve Kanatların Montajı (Gürültü Emisyonu)

Kablolama İşlemleri, Elektrik Sistemlerinin Kurulumu

Santralin İşletmeye Alınması, Elektrik Üretimine Başlanması

Üretilen Elektriğin Şalt Sahasına ve Ulusal Enterkonnekte Sisteme
Bağlanması
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Tablo 4. Projeye Ait Zamanlama Tablosu (Tahmini) 

YILLAR 

2018 2019 2020- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 4 6 8 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ÇED Kararının ve Gerekli İzinlerin 
Alınması 

                            

İnşaat Çalışmaları                             

Test Çalışmalarının Tamamlanması                             

İşletme Aşaması                             
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I.6. Arazi vasfı, mülkiyet durumu ve mevcut arazi kullanımı,  

 
Proje kapsamında kurulacak türbinler ve açılacak yeni yollar 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni 

Planı’na göre “Orman Sayılan Alanlar” üzerinde yer almaktadır.  
 

Türbin alanlarının tamamı orman alanlarında kalmaktadır. Orman arazileri için kamulaştırma 
söz konusu olmayıp, orman izinleri 18.04.2014 tarih ve 28976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Orman Kanunu’nun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği’ne göre yürütülmektedir. 
Bu nedenle ÇED sürecini takiben bu alanlarda 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 17. Maddesi 
gereğince Orman Genel Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınacaktır.  

 
Sonuç olarak, proje alanında harita ve kadastro çalışmaları devam etmekte olduğundan, 

detay kamulaştırma çalışmaları ve mülkiyet izin süreçleri ÇED sürecini olumlu sonuçlanmasını 
takiben başlayacak, inşaat faaliyetleri izin çalışmalarının tamamlandığı ve mülkiyet izinlerinin 
tamamlandığı kısımlarda başlatılacaktır. 

 

I.7. Diğer hususlar (proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşebilmesi için zaruri 
olan veya gerçekleşmesine bağlı olarak, yatırımcı firma veya diğer firmalar tarafından 
gerçekleştirilmesi tasarlanan diğer ekonomik, sosyal ve altyapı faaliyetleri.) 

 
Proje kapsamında ihtiyaç duyulan beton malzeme piyasadan temin edilecektir. Ancak 

piyasadan temin edilememesi gibi durumlarda ve beton santrali kurulması planlandığında ÇED 
Yönetmeliği hükümleri yerine getirilecektir. 

 
Ayrıca proje alanında türbin noktalarına ulaşım için yeni yol açılması ve mevcut yollarda 

iyileştirme yapılması söz konusu olacaktır. 
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BÖLÜM II : RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALİNDEN ETKİLENECEK ALANIN BELİRLENMESİ VE 
BU ALAN İÇİNDEKİ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİN AÇIKLANMASI (*) 

(*) Bu bölümde proje için seçilen yerin çevresel özellikleri verilirken etki alanı dikkate alınmalıdır. Bu 
bölümde sıralanan hususlar itibarı ile açıklanırken, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından, araştırma 
kurumlarından, üniversitelerden veya benzeri diğer kurumlardan temin edilen bilgilerin hangi 
kurumdan ve kaynaktan alındığı raporun notlar bölümünde belirtilir veya ilgili harita, doküman vb. 
belgeye işlenir. Proje sahibince kendi araştırmalarına dayalı bilgiler verilmek istenirse, bunlardan 
kamu kurum ve kuruluşların yetkileri altında olanlar için ilgili kurum ve kuruluşlardan bu bilgilerin 
doğruluğunu belirten birer belge alınarak rapora eklenir. 
 

II.1. Projeden etkilenecek alanının belirlenmesi (etki alanının nasıl ve neye göre belirlendiği 
açıklanarak etki alanının harita üzerinde gösterilmesi),(türbinlerin en yakın yerleşim alanına 
ve hassas alanlara mesafeleri) 

 
Projeden etkilenen alan belirlenirken, 
 

 İnşaat ve İşletme aşamasında gerçekleştirilecek faaliyetler sırasında oluşacak 
etkiler, 

 Yerleşim yerlerinin konumu ve mesafesi, 
 Meteorolojik ve iklimsel özellikler ile topoğrafik yapı etkenler 
 Proje alanı yakınında bulunan diğer RES Projesi ile olası etkileşimler göz önüne 

alınmıştır.  
 

Buna göre proje alanına en yakın yerleşim yeri 825 m mesafede yer alan Kayışlar 
Mahallesi’ne bağlı prefabrik yapıdır. 

 
İnşaat ve işletme aşamalarına ait gürültü, tozuma vb. modellemelere ait sonuçlar dikkate 

alındığında projenin etki alanı Santral Sahası sınırları olarak belirlenmiştir (Bkz. Ek-3 Topografik 
Harita). 

 

II.1.1. Proje alanı ve etki alanında -varsa- mevcutta kurulu olan ya da kurulması planlanan 
diğer rüzgar enerji santrali projelerinin veya diğer projelerin (madencilik, turizm gibi) 
mesafeleri, bu projeler hakkında genel bilgi verilmesi ve projeleri kapsayacak kümülatif 
değerlendirmelerin yapılması, 

 
Söz konusu ÇED Raporu’nda, Gülpınar RES Projesi’nin özellikle işletme aşaması etkileri, 

halihazırda işletmede bulunan İntepe (Anemon) RES projesi ile birlikte kümülatif değerlendirilmiştir. 
 
Proje alanına en yakın maden tesisi ve İntepe RES’in konumu Şekil 23 ve Şekil 24’te 

verilmiştir. Söz konusu şekillerden de görüleceği üzere yakın maden tesisi T1’e 800 m mesafede, 
İntepe RES’in en yakın olduğu mesafe ise yine T1 noktasına 2.700 m’dir. 

 
Projenin planlandığı alan ile ilgili olarak Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden uygun görüş 

alınmıştır (Bkz. Ek-27). Söz konusu görüşte “…ER 3322843 sayılı revize Gülpınar RES Proje Alanı 
(Özel İzin Sahası) olarak işaretlenmiş olup, bu ibare bu alanla ilgili bilgi dökümlerinde, ihale 
ilanlarında, ilk müracaat aşamasında izin alınması için 1 (bir) yıl süre verilerek ruhsatlandırılacak 
alan olarak görülecek ve verilecek ruhsatlarına arkasına Gülpınar RES Proje Alanı (Özel İzin 
Sahası) bulunduğu, bu alanda faaliyette bulunulmasının istenilmesi halinde EPDK/EYGM 
bulunduğu ifadesi yer alacaktır. 

 
Proje kapsamında 6592 sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanunu ve Madencilik 

Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. 
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Şekil 23 Proje Alanına En Yakın Maden Tesisi ve Mesafesi 
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Şekil 24 Proje Alanına En Yakın Anemon RES Türbini ve Mesafesi 
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II.2. Etki alanı içerisindeki fiziksel ve biyolojik çevrenin özellikleri ve doğal kaynakların 
kullanımı 

 

II.2.1. Meteorolojik ve iklimsel özellikler (genel iklim koşulları- basınç, sıcaklık, yağış, nispi 
nem, sayılı günler, kar kalınlığı, buharlaşma, rüzgar yönü; meteorolojik parametrelerin 
dağılımlarının tablo, grafik ve yazılı anlatımı; modelleme çalışması yapılmışsa, çalışmaya 
ilişkin bilgi Modelleme çalışmalarında, faaliyet alanını temsil edebilecek meteoroloji 
istasyonunun veya istasyonlarının uzun yıllar verileri ile uyumlu temsili yılın saatlik 
meteorolojik verilerinin kullanılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi (Yer seviyesi verileri 
için Çanakkale Meteoroloji İstasyonu, yukarı seviye verileri için İzmir Ravinsonde verileri); 
meteorolojik verilerin güncelleştirilmiş ve uzun yıllar değerleri (Çanakkale Meteoroloji 
İstasyonu Uzun Yıllar Bülteni); 

 
Projenin planlandığı Çanakkale İli’ne ait meteorolojik ve iklimsel özellikler aşağıda başlıklar 

halinde detaylandırılmıştır. Bu bölümün hazırlanmasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan 17117 istasyon nolu Çanakkale Meteoroloji İstasyonu verileri kullanılmış olup, onaylı 
veriler Ek-24’te verilmiştir.  

 
a) Bölgenin Genel İklim Şartları 
 
Çanakkale İli, Akdeniz İklimi ile Karadeniz İklimi arasında bir geçiş iklimi özelliği gösterir. Bu 

sebeple yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçmektedir. Yıllık ortalama yağış 631,7 
milimetredir. Çanakkale ilinde ortalama sıcaklık 15,1°C, yıllık maksimum sıcaklık 39,1 °C, yıllık 
minimum sıcaklık ise; -11,2 °C’dir. 

 
b) Basınç  
 
Çanakkale Meteoroloji İstasyonu 1960 – 2017 yılı verilerine göre yıllık ortalama basınç 

1015,7 hPa, yıllık maksimum basınç 1042,9 hPa, yıllık minimum basınç 985,4 hPa’dır. Basınç 
verilerine ait tablo ve grafikler aşağıda verilmiştir. 

 
Tablo 5. Çanakkale İli Ortalama, Maksimum ve Minimum Basınç Değerleri 

 

  Ocak  Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık 

Ortalama 
Basınç 
(hPa) 

1019 1017,6 1016,2 1013,7 1013,7 1012,8 1011,7 1012,4 1015,3 1018,2 1018,6 1018,7 1015,7 

Maksimum 
Basınç 
(hPa) 

1042,7 1040 1032,2 1033 1026,3 1025,8 1023,6 1022,2 1028,9 1031,3 1035,8 1042,9 1042,9 

Minimum 
Basınç 
(hPa) 

997,5 998,9 985,9 985,4 997,7 994,9 995,9 998,7 995,5 994 992 993 985,4 
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Şekil 25. Çanakkale İli Ortalama, Maksimum ve Minimum Basınç Grafiği 

 
c) Sıcaklık 
 
Çanakkale Meteoroloji İstasyonu 1960 – 2017 yılı verilerine göre yıllık ortalama sıcaklık 

15,1°C, yıllık maksimum sıcaklık 39,1 °C, yıllık minimum sıcaklık ise; -11,2 °C’dir. Sıcaklık 
verilerine ait tablo ve grafikler aşağıda verilmiştir. 

 
Tablo 6 Çanakkale İli Ortalama, Maksimum ve Minimum Sıcaklık Değerleri 
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Ortalama Sıcaklık (°C) 6,2 6,7 8,4 12,5 17,5 22,2 24,9 24,9 21,0 16,2 12,0 8,3 15,1 

Maksimum Sıcaklık 
(°C) 

20 21,2 24,2 28,4 38,9 36,8 39 39,1 35,9 31,7 25,2 22,9 39,1 

Minimum Sıcaklık (°C) -9,2 -11,2 -8,4 -1,3 3,4 6,6 11,4 11,6 6 0,4 -4,4 -8,4 
-
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Şekil 26. Çanakkale İli Ortalama, Maksimum ve Minimum Sıcaklık Grafiği 

 
ç) Yağış 

 
Çanakkale Meteoroloji İstasyonu 1960 – 2017 yılı verilerine göre yıllık ortalama toplam yağış 

631,7 mm, aylık maksimum yağış ise, 110 mm’dir. Yağış verilerine ait tablo ve grafikler aşağıda 
verilmiştir. 

 
Tablo 7. Çanakkale İli Ortalama Toplam Yağış ve Günlük Maksimum Yağış Değerleri 

 

  Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık  

Toplam 
Yağış 

Ortalaması 
(mm) 

88.5 70.7 64.1 48.2 31.8 24.2 15.0 7.7 26.0 57.9 85.7 111.9 631.7 

Maksimum 
Yağış (mm) 

91.5 58.7 86.0 72.2 110.0 50.5 80.6 45.5 63.8 104.8 101.9 96.3 110.0 
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Şekil 27. Çanakkale İli Ortalama Toplam Yağış ve Günlük Maksimum Yağış Grafiği 

 
Çanakkale İline ait Yağış Şiddet Süre Tekerrür eğrileri ile standart zamanlarda gözlenen en 

büyük yağış değerleri aşağıdaki şekillerde verilmiş olup, standart zamanlardan gözlemlenen en 
yüksek yağış değeri 100 yıllık 24 saatlik değer olarak 139,7 mm’dir. Proje kapsamında yapılacak alt 
ve üst yapılar bu değere uygun olarak projelendirilecektir. 
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Şekil 28. Çanakkale Meteoroloji İstasyonuna Ait Yağış-Şiddet-Süre-Tekerrür Eğrileri 
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Şekil 29. Yağış Şiddet Süre Tekerrür Eğrileri İle Standart Zamanlarda Gözlenen En Büyük Yağış Tablosu 

 

 
 



YELEN-GÜLPINAR  
ENERJİ ÜRETİM SAN. ve TİC. A.Ş. 

GÜLPINAR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ  

NİHAİ ÇED RAPORU 

 

35 

 
Nartus- 2018/115.01.ÇR.01 

 

d) Ortalama Nispi Nem 
 
Çanakkale Meteoroloji İstasyonu 1960 – 2017 yılı verilerine göre ortalama nem %75,1’dir. 

Nem verilerine ait tablo ve grafikler aşağıda verilmiştir. 
 
Tablo 8. Çanakkale İli Nem Değerleri 

 

  Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık 

Ortalama 
Nem (%) 

81,4 80,2 79,1 77,2 74,8 69,7 65,4 65,7 69,9 76 79,9 81,5 75,1 

 

 
Şekil 30. Çanakkale İli Nem Değerleri Grafiği 

 
e) Sayılı Günler 
 
Çanakkale Meteoroloji İstasyonu 1960 – 2017 yılı verilerine göre yıllık kar yağışlı gün sayısı 

5,25, kar örtülü gün sayısı ise 13,15’tir. Sisli gün sayısı 4,36, dolulu gün sayısı 2,42, kırağılı gün 
sayısı 9,01, orajlı gün sayısı 7,83’tür. Çanakkale ili sayılı günler verilerine ait tablo ve grafikler 
aşağıda verilmiştir. 

 
Tablo 9. Çanakkale İli Kar Yağışlı ve Kar Örtülü Günler Sayıları 

 
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık 

Kar Yağışlı 
Günler 
Sayısı 

1,81 1,5 0,76 0,03 
      

0,05 1,1 5,25 

Kar Örtülü 
Günler 
Sayısı 

4,05 2,96 3,25 
        

2,89 13,15 
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Şekil 31. Çanakkale İli Kar Yağışlı ve Kar Örtülü Günler Grafiği 

 
Tablo 10. Çanakkale İli Sayılı Günler Verileri 

  Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık 

Sisli Günler 
Sayısı 
Ortalaması 

0,86 0,74 0,57 0,29 0,02 
  

0,02 0,03 0,21 0,79 0,83 4,36 

Dolulu 
Günler Sayısı 
Ortalaması 

0,45 0,52 0,26 0,33 0,12 0,16 0,07 
  

0,03 0,22 0,26 2,42 

Kırağılı 
Günler Sayısı 
Ortalaması 

2,34 2,07 1,66 0,14 
     

0,09 0,76 1,95 9,01 

Orajlı Günler 
Ortalaması 

0,45 0,52 0,36 0,57 0,93 1,43 0,52 0,55 0,52 0,67 0,78 0,53 7,83 
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Şekil 32. Çanakkale İli Sayılı Günler Grafiği 

 
f) Maksimum Kar Kalınlığı 
 
Çanakkale Meteoroloji İstasyonu 1960 – 2017 yılı verilerine göre maksimum kar kalınlığı 63 

cm’dir. Çanakkale ili maksimum kar kalınlığı verilerine ait tablo ve grafikler aşağıda verilmiştir. 
 
Tablo 11. Maksimum Kar Kalınlığı Verileri 

 
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık 

Maksimum 
Kar Kalınlığı 

(cm) 
63 30 24         32 63 
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Şekil 33. Maksimum Kar Kalınlığı Grafiği 

 
g) Buharlaşma 
 
Çanakkale Meteoroloji İstasyonu 1960 – 2017 yılı verilerine göre yıllık ortalama açık yüzey 

buharlaşma 1.490 mm, günlük maksimum açık yüzey buharlaşması ise 17,50 mm’dir. Çanakkale ili 
buharlaşma verilerine ait tablo ve grafikler aşağıda verilmiştir. 

 
Tablo 12. Çanakkale İli Buharlaşma Verileri  

  Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık 

Ortalama Açık 
Yüzey 
Buharlaşması 
(mm) 

26,6 38,3 55,2 110,6 168,6 217,1 268,8 253,5 171,3 103,5 55,7 31,2 1.490 

Günlük 
Maksimum 
Açık Yüzey 
Buharlaşması 
(mm) 

7,20 16,50 6,00 12,50 15,30 16,40 17,50 14,60 12,40 9,20 10,00 5,20 17,50 
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Şekil 34. Çanakkale İli Buharlaşma Verileri Grafiği 

 
ğ) Rüzgar 
 
Yıllık, mevsimlik, aylık rüzgar yönü 
 
1960-2017 yılları Çanakkale Meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre rüzgârların esme 

sayısı toplamları yıllık, mevsimlik ve aylık olarak aşağıdaki tabloda sayısal olarak, grafiksel 
gösterimler ise şekillerde verilmiştir. 

 
Tablolarda verilen yıllık toplam değerlere göre 1. Derece hakim rüzgar yönü NNE, 2. 

Derecede NE, ve 3. Derece ENE (Doğu-Kuzey Doğu)’dur.  
 

Tablo 13. Yönlere Göre Yıllık Esme Sayıları Toplamı 

 
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık 

N 1826 1975 2371 2762 2931 3037 2928 2917 2490 2130 1568 1522 28457 

NNE 12526 10948 12381 9280 10697 10889 14912 15938 13093 13102 10333 11286 145.385 

NE 9930 9447 9367 8108 8108 9204 12624 13138 11257 10596 8221 9051 119.051 

ENE 4144 2910 3118 3143 3516 4082 4062 4151 5385 5486 5368 4996 50.361 

E 1780 1112 1528 1267 1235 1251 1429 1218 1588 2045 2119 1855 18427 

ESE 330 241 265 318 370 324 169 257 290 289 340 389 3582 

SE 279 329 194 223 302 189 83 98 121 233 356 565 2972 

SSE 1763 1715 993 779 574 394 136 135 272 725 1600 2387 11473 

S 3063 2528 2142 1761 1308 791 323 332 553 1346 3350 3274 20771 

SSW 2743 2873 2863 3495 2853 1887 958 831 1334 1869 3157 3370 28233 

SW 1893 2318 3796 4783 4035 2831 987 1007 1847 2185 2280 1879 29841 

WSW 645 822 1000 1263 1507 1084 478 273 614 716 755 660 9817 

W 234 183 312 455 380 405 194 167 243 304 362 256 3495 

WNW 149 151 232 410 387 594 569 244 306 221 237 159 3659 

NW 355 386 714 923 1096 1436 1182 776 670 581 463 241 8823 

NNW 883 972 1394 2333 2503 2485 1640 1117 1170 915 773 874 17059 
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Şekil 35. Esme Sayılarına Göre Yıllık Rüzgar Yönleri Grafiği 

 

 
 
Şekil 36. Esme Sayılarına Göre Mevsimlik Rüzgar Yönü Grafiği 
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Şekil 37. Esme Sayılarına Göre Aylık Rüzgar Yönü Grafiği 
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Yönlere Göre Rüzgar Hızı 
 
1960-2017 yılı Çanakkale Meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre yönlere ait rüzgar 

hızı değerleri aşağıdaki tabloda sayısal olarak, grafiksel gösterimi ise şekilde verilmiştir. 
 
Tablo 14. Yönlere Göre Esme Hızları Verileri 

 
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık 

N 2,70 2,8 2,7 2,2 2,3 2,6 3,2 3,6 3,3 3 2,6 2,9 2,8 

NNE 3,8 3,8 3,8 3,2 3,2 3,4 4,1 4,3 3,9 3,8 3,3 3,7 3,7 

NE 3,1 3,3 3,3 2,8 2,7 2,8 3,4 3,4 3 3 2,7 3,1 3,1 

ENE 2,1 2,1 2,1 2 1,9 1,9 2,4 2,5 2,1 2 1,9 2,1 2,1 

E 1,8 1,7 1,8 1,7 1,5 1,5 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,7 

ESE 1,7 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,4 1,5 1,6 1,4 

SE 2,7 3 2,2 1,8 1,6 1,3 1,2 1,2 1,4 1,8 2,3 3,2 2 

SSE 5,2 5,5 4,1 3,3 2,5 2 2 1,9 2,4 3,6 4,5 5,3 3,5 

S 6,1 6,2 5,3 4,1 3,1 2,8 2,5 2,8 3,4 4,3 5,5 6,2 4,4 

SSW 5,7 5,6 5 4,4 3,8 3,5 3,6 3,6 4 4,5 5,4 5,8 4,6 

SW 4,8 4,7 4,7 4,7 4,1 3,9 3,6 4 4,6 4,6 4,5 5 4,4 

WSW 3,9 3,6 3,6 3,6 3,1 2,9 2,8 3,1 3,5 3,6 3,7 3,7 3,4 

W 3 2,5 2,5 2,4 2,2 2,1 2,4 2,6 2,5 2,6 3,1 3 2,6 

WNW 2,4 1,9 2,1 2 1,9 2,4 3 2,8 2,5 2 2,2 2,2 2,3 

NW 1,8 1,9 1,9 2 2 2,4 2,9 2,8 2,4 1,9 1,8 1,6 2,1 

NNW 1,8 1,9 2 2 2,1 2,2 2,5 2,8 2,4 2,1 1,8 2 2,1 

 
 

 
 

Şekil 38. Yönlere Göre Esme Hızları Grafiği 
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Ortalama Rüzgar Hızı, Maksimum Rüzgar Hızı ve Yönü, Ortalama Fırtınalı Günler Sayısı, 
Ortalama Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı 

 
1960-2017 yılı Çanakkale Meteoroloji istasyonu gözlem verileri tabloda sayısal olarak, 

grafiksel gösterimi ise şekilde verilmiştir. 
 
Söz konusu tablodan da görüleceği üzere; yıllık ortalama rüzgar hızı 4,0 m_sec, maksimum 

rüzgar hızı ve yönü ise, 38,7 m_sec ve SW (güneybatı)’dır. Fırtınalı günler sayısı en fazla olan ay 
6,15 ile Aralık, kuvvetli rüzgârların en fazla olduğu ay ise 18,33 m_sec ile Ağustos Ayı’dır. 

 
Tablo 15. Ortalama Rüzgar Hızı, Maksimum Rüzgar Hızı ve Yönü, Ortalama Fırtınalı Günler Sayısı, Ortalama 

Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı Verileri 
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Şekil 39. Ortalama Rüzgar Hızı, Maksimum Rüzgar Hızı ve Yönü, Ortalama Fırtınalı Günler Sayısı, Ortalama 

Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı Grafiği 

 
h) Fevk Rasatları 
 
Çanakkale fevk (olağanüstü olay) hadiselerinden 2017 yılına ait bilgiler aşağıdaki tabloda 

verilmiş olup, uzun yıllar fevk hadiseleri onaylı hali Ek-24’te verilen bülten ekinde yer almaktadır. 
 
Tablo 16. Çanakkale İli Uzun Yıllar Fevk (Olağanüstü Olay) Hadiseleri 

Yıl Tarih Yer İli Olay Açıklama 

2017 6.1.2017 Çanakkale Çanakkale Kar 
İnsan  hayvan  ulaşım ve yerleşim yerleri 
zarar gördü 

2017 15.1.2017 Çanakkale Çanakkale 
Şiddetli yağış  Sel 

Su baskını 
İnsan  hayvan  ulaşım ve yerleşim yerleri 
zarar gördü 

2017 17.7.2017 Çanakkale Çanakkale 
Şiddetli yağış  Sel 

Su baskını 
Yerleşim yerleri zarar gördü 

2017 17.7.2017 Çanakkale Çanakkale 
Şiddetli yağış  Sel 

Su baskını 
İnsan  hayvan  ulaşım ve yerleşim yerleri 
zarar gördü 

2017 27.7.2017 Çanakkale Çanakkale Dolu 
İnsan  hayvan  ulaşım ve yerleşim yerleri 
zarar gördü 

2017 27.7.2017 Çanakkale Çanakkale Dolu Ulaşım araçları zarar gördü 

2017 25.9.2017 Çanakkale Çanakkale Fırtına  Hortum Ağaçlarda dallar kırıldı 

2017 26.9.2017 Çanakkale Çanakkale 
Şiddetli yağış  Sel 

Su baskını 
İnsan  hayvan  ulaşım ve yerleşim yerleri 
zarar gördü 

2017 30.11.2017 Çanakkale Çanakkale Fırtına  Hortum 
İnsan  hayvan  ulaşım ve yerleşim yerleri 
zarar gördü 

2017 30.11.2017 Çanakkale Çanakkale Fırtına  Hortum Deniz ulaşımı aksadı 

2017 8.12.2017 Çanakkale Çanakkale Fırtına  Hortum 
İnsan  hayvan  ulaşım ve yerleşim yerleri 
zarar gördü 

2017 15.12.2017 Çanakkale Çanakkale Fırtına  Hortum 
İnsan  hayvan  ulaşım ve yerleşim yerleri 
zarar gördü 

2017 15.12.2017 Çanakkale Çanakkale Fırtına  Hortum Demiryolu ulaşımı aksadı 

2017 22.12.2017 Çanakkale Çanakkale Kar 
İnsan  hayvan  ulaşım ve yerleşim yerleri 
zarar gördü 
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Yıl Tarih Yer İli Olay Açıklama 

2017 29.12.2017 Çanakkale Çanakkale 
Şiddetli yağış  Sel 

Su baskını 
İnsan  hayvan  ulaşım ve yerleşim yerleri 
zarar gördü 

2017 29.12.2017 Çanakkale Çanakkale 
Şiddetli yağış  Sel 

Su baskını 
İnsan  hayvan  ulaşım ve yerleşim yerleri 
zarar gördü 

 
Proje kapsamında hesaplanan toz emisyonu değeri 1 kg/saat değerinin altında kaldığından 

modelleme çalışması yapılmamıştır. 
 

II.2.2. Jeolojik özellikler (genel jeoloji ve inceleme alanı jeoloji, topografik özellikler, sahanın 
1/25.000 ölçekli genel jeoloji haritası, stratigrafik kolon kesitleri, proje alanı jeolojisi, 
inceleme alanına ait büyük ölçekli (1/25.000 ya da varsa 1/100.000 ölçekli) jeoloji haritası ile 
proje kapsamındaki ünitelerin kesitleri kitle hareketleri (heyelan, kaya düşmesi, çığ, su 
baskını vb.), duyarlılık analizi; heyelan yağış ilişkisi, yamaç stabilitesi, kayma analizi; 
depremsellik ve deprem riski; heyelan risk haritası, faaliyet alanını da içine alan büyük 
ölçekli diri fay haritası, Türkiye Deprem Bölgesi Haitası; projenin varsa Jeolojik-Jeoteknik 
Etüt Raporları), 

 
JEOLOJİ  
 
Genel Jeoloji – Bölgesel Jeoloji  
 
Biga Yarımadası’nın temelini Tersiyer öncesi Permo-Triyas yaşlı metamorfitler ve ofiyolitler 

ile Üst Kretase yaşlı ofiyolitli melanjlar oluşturmaktadır. Bölge, Tersiyer sırasında Paleosen 
Eosen’den başlayarak Miyosen sonuna kadar süregelen bir magmatizmanın etkisi altında kalmıştır. 
Bu sırada çoğunlukla granodiyorit bileşimli birçok granitoyid kütlesi temel kayaçlarına sokulum 
yaparken, andezit – dasit – riyodasit – riyolit bileşimli volkanik kayaçlar ise benzer zaman 
aralıklarında temel kayaçlarını kesmiş veya bunları uyumsuz olarak örtmüştür. Yine bu dönemde 
Biga Yarımadası’nda volkanik aktiviteyle çoğu kez eş yaşlı olarak yoğun bir sedimantasyon 
meydana gelmiştir. Bölgede ürünlerine rastlanan son volkanizma Pliyosen yaşlı bazaltlarla temsil 
olunmaktadır. Bölgedeki tüm birimler en son olarak Pliyo-Kuvaterner yaşlı akarsu çökelleri 
tarafından uyumsuz olarak örtülmüştür. 

 
Stratigrafi  

 
İnceleme alanının temelini Çamlıca metamorfitlerine ait Mesozoyik yaşlı yeşil şist 

fasiyesindeki metamorfik kayaçlar oluşturmaktadır. Çamlıca metamorfitleri, altta beyaz, kahve ve 
gri renkli, çok iyi foliyasyonlu, iri-orta taneli, çoğunlukla mika minerallerince baskın mikaşistler, daha 
üstte ise kahve-yeşil renkli fillitlerle temsil edilir. Bunlardan başka, metamorfik kayaçlar içinde bazik 
kayaçlar, mermer ve ofiyolitik kayaçlara özgü mercekler gözlenmekte ve kuvars damarları 
izlenmektedir. Biga Yarımadası’nın temeline ait tüm birimlerinde gözlenen mermerler Çamlıca 
metamorfitlerinin değişik seviyelerinde çeşitli kalınlık ve uzunluklarda mercekler halinde 
gözlenmektedir.  
 

Çamlıca metamorfitlerini, Andıktaşı Formasyonu (metalav, metatüf ve metapelit), Dedetepe 
Formasyonu (muskovit kuvars şist, granat mika şist, albit epidot klorit şist, kalk şist, siyah mermer 
amfibolit ve eklojit) ve Salihler Formasyonu (fillit, şist ve kalkşist aradalanması) olmak üzere alttan 
üste doğru üç formasyona ayırmıştır. Cevherleşmelerin civarında yüzeyleyen Çamlıca 
metamorfitlerine ait kayaç birimleri genellikle kuvarsit, fillit, mermer ve metakumtaşları ile temsil 
edilmektedir. Çamlıca metamorfitlerine ait birimlerin ilksel çökelme yaşı bilinmemekle birlikte bu 
metamorfitler güneydeki Kazdağ masifine ait Karakaya karmaşığı birimlerine karşılık gelmekte ve 
Üst Triyas yaşlı birimler olarak kabul edilmektedir. Geç Kretase döneminde metamorfizma geçirdiği 
düşünülen Çamlıca metamorfitleri güneydeki Sakarya zonuna ait metamorfik kayaçlarla 
deneştirilememektedir.  

 
Başlıca andezitik ve dasitik lav ve piroklastiklerden oluşan Beyçayır volkanitleri, Akçaalan 

volkanitlerine ve Balıklıçeşme formasyonunun bir kısmına dahil edilmiştir. Beyçayır volkanitleri için 
Eosen yaşı uygun görülmektedir. Beyçayır volkanitleri üzerine uyumsuz olarak başlıca kumtaşı ve 
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çamurtaşından meydana gelen Eosen yaşlı Fıçıtepe formasyonu birimleri uyumsuz olarak 
üzerleyen ve egemen olarak bazalt, bazaltik andezit lav ve piroklastik kayaçlardan oluşan Orta 
Eosen yaşlı Şahinli formasyonu, Orta Eosen (Lütesiyen) yaşlı Soğucak formasyonuna ait resifal 
kireçtaşları onun üzerine uyumlu olarak yerleşen ve Üst Eosen’den itibaren kiltaşı, kumtaşı, 
kireçtaşı ve tüflerden meydana gelen Ceylan formasyonu bu formasyonunun üzerine uyumsuz 
olarak gelen bazaltik-andezitik lav ve piroklastik türü kayaçlardan oluşan Geç Eosen yaşlı Erdağ 
volkaniti uyumsuz olarak örten asidik lav, kül-blok akıntıları, tüf ve ignimbiritlerden oluşan Atikhisar 
volkanitleri konglomera, kumtaşı ve 46eodata46s46rı ile temsil edilen akarsu çökellerinden oluşan 
ve kendinden önceki birimleri uyumsuz olarak örten Pliyosen yaşlı Bayramiç formasyonu ve tüm 
birimleri uyumsuz olarak örten Kuvaterner yaşlı alüvyonlar yer almaktadır. 

 

 
 
Şekil 40. Bölgesel Jeoloji Haritası,(Gelibolu Yarımadası, Önem, 1974’ten) 
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Şekil 41. Stratigrafik Korelasyonu1  

 
Yapısal Jeoloji  

 
Türkiye’ nin en önemli deprem kuşağı olan Kuzey Anadolu Fay Zonu; Doğu Anadolu Fay 

zonu ile birlikte Anadolu levhasının doğuda Arap levhasının çarpmasından kaynaklanan batıya 
hareketini karşılamaktadır. Kuzey Anadolu Fay zonu Marmara bölgesinde (KB Türkiye) üç fay 
koluna (Kuzey, Orta ve Güney Kollar) ayrılıp uzanmakta ve yüksek bir deprem etkinliğine ve 
tehlikesine neden olmaktadır. Kuzey kol; Sapanca – Gölcük – Çınarcık Marmara Denizi altından 
geçerek Saroz Körfezi’ ne girmekte ve Kuzey Ege denizine uzanır, Orta kol; Geyve – İznik Gölü 

                                                 
1 (Gelibolu Yarımadası, Kasar ve diğerleri, 1983; Önal, 1984; Sümengen ve Diğerleri, 1987’den) 
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güneyi – Gemlik – Bandırma – Bayramiç hattında uzanmakta ve Güney kol; orta koldan Pamukova 
yakınlarında ayrılır ve Yenişehir – Bursa – Gönen – Biga yarımadası hattını takip etmektedir. 
Çanakkale ve çevresinde genel olarak Kuzey Anadolu Fay kuşağının Güney Kolu ve orta kolu 
içerindeki uzantıları görülmektedir. Biga yarımadası Batı Anadolu graben sisteminin etkilediği bir 
alanda bulunmaktadır. Gelibolu ve Biga yarımadalarındaki Saroz – Gaziköy kırığı, Etili kırığı, Çan – 
Biga kırık kuşağı, Sarıköy kırığı ve Yenice – Gönen kırığı meydana getirdikleri depremler nedeni ile 
diri oldukları bilinen kırık bölgeleridir. Bu faydan başka, Evciler Fayı ilin güneyinde KD-GB uzanımlı 
bir faydır. Çanakkale merkez olmak üzere ~100 km yarıçaplı bir dairesel alan içerisinde söz konusu 
tektonik unsurlar etkin rol oynamaktadırlar.  

 
Biga – Çan Fay Zonu: Çanakkale ve çevresinde genel olarak Kuzey Anadolu Fay kuşağının 

Güney Kolu ve orta kolu içerindeki uzantıları görülmektedir. Biga yarımadası Batı Anadolu graben 
sisteminin etkilediği bir alanda bulunmaktadır. Gelibolu ve Biga yarımadalarındaki Saroz – Gaziköy 
kırığı, Etili kırığı, Çan – Biga kırık kuşağı, Sarıköy kırığı ve Yenice – Gönen kırığı meydana 
getirdikleri depremler nedeni ile diri oldukları bilinen kırık bölgeleridir. Bu faydan başka, Evciler Fayı 
ilinin güneyinde KD-GB uzanımlı bir faydır. Çanakkale merkez olmak üzere ~100 km yarıçaplı bir 
dairesel alan içerisinde söz konusu tektonik unsurlar etkin rol oynamaktadırlar.  
 

İnceleme Alanı Jeolojisi  
 

Türbin noktaları ve yakın çevresinin jeolojisinin çamlıca metamorfitlerinden oluştuğu 
gözlenmiştir. Bu metamorfitlerde, şistler ve mermerlerden oluşmaktadır.    

  

 
 
Şekil 42 Proje Alanı CORİNE Jeoloji Haritası  
 

Şekil 42’den de görüleceği üzere proje alanı içerisinde Şist, Mermer, Serpantinit ve Kumtaşı 
formasyonları yer almaktadır. 

 

Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu’nun 
18.04.1996 tarih ve 96/8109 sayılı kararıyla yürürlüğe giren Çanakkale İli Deprem Haritası’na göre; 
tesis alanının içinde bulunduğu bölge, 1. Derece deprem bölgesindedir. 
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Proje alanının sınırları içerisinde yer aldığı Çanakkale İli’ne ait depremsellik haritası 
aşağıdaki şekilde verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 43. Çanakkale İli Depremsellik Haritası 

 

 
Şekil 44 Proje Alanı ve Çevresi Fay Haritası 
(Kaynak: http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx) 

 
 
 

En Yakın Fay 

Proje Alanı 

http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx
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Şekil 44’te verilen Fay Haritası’ndan da görüleceği üzere alan en yakın fay 600 m mesafede 
yer almaktadır. İlgili sorgulama sayfasından fay ismine ait bilgilere ulaşılamamıştır. 

 
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Deprem 

Tehlike Haritası şekilde verilmiş olup, proje alanındaki en büyük yer ivmesi değeri (PGA 475) 0.292 
g’dir.  

 

 
 
Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 05.04.2018 tarih ve 50096 sayılı yazısı 

gereğince (Ek-11), 
 
Faaliyet alanındaki türbin noktaları ve şalt merkezine ait imar planına altlık oluşturacak 

Jeolojik-Jeoteknik etüt raporlarının bulunmaması veya imar tadilatı yapılacaksa ise; “Proje 
kapsamında yapılacak yapılar için Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın (Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü) 19.08.2008 tarih ve 10337 sayılı Genelgesi ve 11.11.2008 gün ve 13171 sayılı Makam 
Oluru doğrultusunda hazırlatılacak İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporlarının Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 28.09.2011 gün ve 102732 sayılı 
Genelgesinde belirtilen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne onaylatılacaktır. 
 

Proje alanı içerisinde yer alan heyelanlı alanlar ile ilgili olarak detaylı jeolojik-jeoteknik 
etütlerin yapılacak ve bu etütlerin sonuç ve öneriler kısmında yer alan öneriler doğrultusunda 
hareket edilecektir. 

 
Mülga Bayındırlık ve iskan Bakanlığı’nın (Afet İşleri Genel Müdürlüğü) 19.08.2008 tarih ve 

10337 sayılı Genelgesi ve 11.11.2008 gün ve 13171 sayılı Makam Oluru doğrultusunda 
hazırlatılacak imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının Afet Acil Durum Yönetim 
Başkanlığının 19.01.2010 gün ve 373 sayılı Genelgesinde belirtilen ilgili kuruma onaylatılacaktır. 

 
Bu bağlamda, proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerden dolayı, yerleşim birimlerini 

etkileyebilecek her türlü olumsuz duruma karşı azami önlemler alınacaktır. Yine proje kapsamında 
yapılacak her türlü yapılarda Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın “Afet Bölgelerinde Yapılacak 
Yapılar Hakkında Yönetmelik” esaslarına titizlikle uyulacaktır. 

 
Proje alanında 7269 sayılı kanun kapsamında kalan Kaya düşmesi, çığ, su bakını vb. afet 

potansiyeli yer almamaktadır. Ayrıca yapılacak çalışmalarda söz konusu unsurları tetikleyecek 
herhangi bir faaliyet yürütülmeyecektir. 
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II.2.3.Yüzeysel ve yer altı su kaynaklarının hidrolojik ve hidrojeolojik özellikleri, mevcut ve 
planlanan kullanımı, faaliyet alanına mesafeleri (Salihler Göleti hakkında bilgi, mesafesi ve 
etkilenme durumu) 

 

Proje alanı ile ilgili olarak DSİ Genel Müdürlüğü’nün 04.05.2018 tarih ve 312531 sayılı ÇED 
Raporu özel format görüşünde (Ek-21) “Proje sahasının Kuruluşumuza ait herhangi bir sulama 
projesi veya YAS koruma alanı içerisinde yer almadığı, içme suyu temini amaçlı göl ve barajların su 
toplama havzası içerisinde bulunmadığı tespit edilmiştir” denilmektedir.  

 
Proje kapsamında kurulacak türbinlerin civarında bulunan derelere ve Salihler Göleti’ne olan 

mesafesi aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
 
Tablo 17 Türbinlerin Dere ve Gölete Olan Mesafeleri 

 

Türbin No Dere Adı Mesafesi (m) 

T1 Dere Kesiti 375 

T2 Dere Kesiti 140 

T3 Çeşme Deresi 290 

T4 Çeşme Deresi 140 

T5 Dere Kesiti 180 

T6 Sümbül Deresi 320 

T7 Sümbül Deresi 245 

T8 Hacıomar Deresi 180 

T9 Hacıomar Deresi 280 

T10 Gölyeri Deresi 200 

Şalt Merkezi Dere Kesiti 245 

T9 
Atıkhisar Barajı Uzun Mesafeli Koruma 

Alanı Sınırı 
2.900* 

T10 Salihler Göleti 2.800 

*Kaynak: 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 

 
Söz konusu tablodan da görüleceği üzere özellikle Salihler Göleti’nin mesafesinden ötürü 

projeden etkilenmesi söz konusu değildir. Ayrıca proje kapsamında; 
 

 Proje kapsamında ihtiyaç duyulan suyun, yeraltı suyundan veya yerüstü su 
kaynağından temin edilmek istenmesi halinde DSİ 25. Bölge Müdürlüğünden görüş 
alınacaktır.  

 
 Alan içerisinde ve civarında su kaynağına rastlanılması durumunda DSİ Bölge 

Müdürlüğü ile irtibata geçilerek, su kaynağı ve kaynağı besleyen alanda herhangi bir 
tahribat yapılmayacak, bu alanlarda inşaat faaliyeti gerçekleştirilmeyecektir. 

 
 

 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına 
Dair Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. 

 
 

 Proje alanı çevresindeki yerleşim yerlerinin içme-kullanma-sulama suyu 
ihtiyaçlarının karşılandığı kaynak suyu, su sondaj kuyusu veya keson kuyu 
bulunması durumunda, bu su kaynaklarının miktar ve kalite açısından olumsuz 
etkilenmemesi için her türlü önlem alınacak ve proje nedeniyle yeraltı suyu 
kaynaklarında oluşabilecek her türlü zarar ve ziyan faaliyet sahibi tarafından tazmin 
edilecektir. 

 
 

 Yapılacak olan faaliyetler, 23.12.1960 tarih ve 10688 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 167 Sayılı “Yeraltı Suları Hakkında Kanun” ve 07.04.2012 tarih ve 28257 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya 
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Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümleri dikkate alınarak 
gerçekleştirilecektir. 

 
 

 Olası aşırı yağışlarda oluşabilecek çevre yüzey ve taşkın sularına karşı tüm tedbirler 
faaliyet sahibi tarafından alınacak, yapıların su basman kotu doğal zemin kotundan 
yeterli yükseklikte uygulanacak, faaliyet sahibinin ve taşınmaz üzerindeki 
yapılaşmadan dolayı 3. Kişilerin görebileceği zarar ziyan hususunda DSİ’den zarar 
ziyan talep edilmeyecek, taşkın zararlarından DSİ’nin sorumlu tutulmayacaktır. 

 
 

 Zirve noktalarda tesis edilecek türbinler ve şalt sahasının civarında tespiti yapılan 
dere yataklarının etkilenmemesi için, proje sahası ve mücavirindeki akar ve kuru 
dereler üzerinde yol geçişi sağlanması durumunda Karayolu Yolboyu Mühendislik 
Yapıları İçin Afet Yönetmeliği esasları doğrultusunda gerekli projelendirme 
yapılacak, DSİ 25. Bölge Müdürlüğü’nden hidrolik olarak uygunluk görüşü alındıktan 
sonra fenni usul ve esaslar doğrultusunda inşa edilecektir.  

 
 

 Derelerle alakalı yapılacak her türlü çalışmalar DSİ 25. Bölge Müdürlüğü’nden izin 
alınarak gerçekleştirilecektir.  

 
 

 Mevcut dere yataklarına pasa malzeme, katı veya sıvı atık dökülmeyecek,  
 

 
 Kesitler daraltılmayacak, dere yataklarının mevcut ve kadastrofal genişliğinin aynen 

korunacak,  
 

 
 Derelerin her iki sahilinde şev üstlerinden itibaren asgari 20’şer metrelik şeritvari 

sahada hiçbir şekilde kazı ve dolgu yapılmayacak, hafriyat artığı pasa malzemelerin 
dere yatağına depolanmayacak,  

 
 

 Dere talveg seviyesinin altına inilmeyecek ve erozyonla oluşacak rüsubatın dere 
yataklarına intikalinin saha içerisinde alınacak önlemlerle engellenecektir. 

 
 Proje alanı içerisinde ve çevresinde yer alan dereler için 09 Eylül 2006 tarih ve 

26284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/27 Sayılı “Dere 
Yatakları ve Taşkınlar” konulu Başbakanlık Genelgesi’nde belirtilen hükümlere 
uyulacaktır. 

 
 Proje kapsamında mer’i mevzuat ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine riayet 

edilecektir. 
 
 

Çanakkale İl Özel İdaresi’nin 28.03.2018 tarih ve 4680 sayılı yazısında “ …Kurumumuzca 
yapılan/yapılması planlanan sulama tesisi ve zirai developman projesi bulunmamaktadır.” 
denilmiştir (Ek-23). 
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II.2.4. Toprak özellikleri ve kullanım durumu (Toprağın arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması, 
erozyon, mera, çayır, toprağın mevcut kullanım durumları vb.), 

 
Şekil 45, Şekil 46 ve Şekil 47’de verilen haritalara göre, proje alanında yapılması planlanan 

türbinler bulunduğu katmanlar ve açıklamaları aşağıda yer almaktadır.  
 

Büyük Toprak Grubu  
N ( Kireçsiz Kahverengi Orman Toprağı) 
M (kahverengi Orman Toprakları) 

Toprak Özellik Kombinasyonu 23 

Diğer Toprak Özellikleri r (Kayalı) 

Erozyon Derecesi Düşük ve Orta 

Şimdiki Arazi Kullanım Durumu O (Orman) 

Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfı VII 

 

 
 
Şekil 45 Proje Alanı Büyük Toprak Grupları Haritası 
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Şekil 46 Proje Alanı Erozyon Fonksiyon Analizi 

 
Şekil 47 Toprak Sınıfları Haritası 

 
Ayrıca proje kapsamında 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı üzerinden yapılan 

değerlendirmelerde kurulacak türbinler orman alanı üzerinde yer almaktadır. 
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Proje kapsamında Peyzaj Onarım Planı hazırlanmıştır (Ek-25). Potansiyel erozyon riski 
analizi ile saha içi ve çevresinin erozyon potansiyeli uzaktan algılama yardımıyla coğrafi bilgi 
sistemleri ortamında modellenerek söz konusu peyzajın erozyon fonksiyonu yönünden hassas 
ekolojik alanlar tespit edilmiştir. Bu kapsamda MAPA/ICONA yöntemi kullanılmıştır. ICONA 
yönteminde bir havza veya bölge için, arazi kullanımı, bitki örtüsü yoğunluğu, topografik (eğim) 
durumu ve bölgenin jeolojik özellikleri değerlendirilerek, bölgenin erozyon risk durumu 
belirlenebilmektedir. Bölge özellikleri ile ilgili bu dört ana değişken kullanılarak; arazi kullanımı ve 
bitki örtüsü yoğunluğu bilgilerinden toprak koruma düzeyi, topografik yapı (eğim) ve jeolojik 
özelliklerinden de aşınabilirlik bilgilerini gösteren haritalar üretilebilmektedir.  

 
Tablo 18.  ICONA Erozyon Seviyeleri İçin Toprak Koruma Düzeyi ve Aşınabilirlik Çakıştırma Tablosu 

 Toprak Koruma Düzeyi 

Aşınabilirlik ÇY Y O D ÇD 

ÇD ÇD ÇD ÇD D D 

D ÇD ÇD D O Y 

O ÇD D O Y Y 

Y D O O ÇY ÇY 

ÇY D O Y ÇY ÇY 

             ÇD: Çok Düşük, D: Düşük, O: Orta, Y: Yüksek, ÇY: Çok Yüksek 
 

Tablo 19. ICONA Erozyon Şiddet Matrisi 

ICONA EROZYON  
ŞİDDET MATRİSİ 

Toprak Aşınabilirliği 

Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek 

Toprak 
Koruma 
Düzeyi 

Çok Yüksek Çok Düşük Çok Düşük Çok Düşük Düşük Düşük 

Yüksek Çok Düşük Çok Düşük Düşük Orta Yüksek 

Orta Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Yüksek 

Düşük Düşük Orta Orta Çok Yüksek Çok Yüksek 

Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek Çok Yüksek 

 

Şekil 48’de verilmiş olan aşınabilirlik analizine göre, türbinler düşük ve orta seviyede 
aşınabilir alanlarda bulunmaktadır. 
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Şekil 48 Aşınabilirlik Analizi 

 
Çalışma alanı kapsamında uygulanan ICONA yöntemi kapsamında ihtiyaç duyulan faktörler, 

kaynakları ve hazırlanma süreçleri Mapa/ICONA (1991), Şahin ve Kurum (2002), Bayramin et al. 
(2003), Dilek et al. (2008) ve Uzun ve ark. (2012) gibi kaynaklar temel alınarak aşağıda belirtilen 
şekilde hazırlanmış ve modellenmiştir. Çalışma alanına ait CORINE 2006 sınıflarının ICONA’nın 
tanımladığı ana sınıflara CBS ortamında reclass yöntemi ile yeniden gruplandırılmasıyla arazi 
sınıfları tespit edilmiştir . 

 
Çalışma alanına ait ve 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalar temel alınarak sayısallaştırılmış 

eşyükselti verilerinden CBS ortamında Sayısal Yükselti Modeli (DEM) oluşturulması ve sonrasında 
yüzey analizleri kapsamında yer alan yükseklik analizlerinden eğim analizi uygulanarak eğim 
görüntüsü yüzde birimi olarak tespit edilmiştir. Üretilen eğim görüntüsü ise reclass ile ICONA 
yöntemi kapsamında tespit edilmiş eğim eşik değerleri kullanılarak yeniden gruplandırılmıştır. 

 
Yapılan çalışmalarda ICONA Arazi Örtüsü analizine göre mevcut arazi kullanım durumu 

türbin noktaları için, santral sahası geneli ise çoğunlukla orman ve bazı yerlerde kuru tarım 
arazilerinden oluşmaktadır. 
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Şekil 49 ICONA Arazi Örtüsü (Mevcut Arazi Durumu) 

 
Bayramin et al. (2003) tarafından detaylandırılmış ICONA koruma düzeyi matrisi kullanılarak 

arazi kullanım sınıfları ve bitki örtüsü yoğunluğu sınıflarının tüm olası eşleşmeleri dikkate alınarak 
alana ait koruma düzeyleri tespit edilmiştir. Benzer şekilde CORINE için toprağın hareket 
ettirilebilme olasılığını veren aşınabilirlik faktörü ise eğim ve jeoloji sınıflarının eşleşmesinin 
ağırlıklandırılmasıyla koruma düzeyi gibi on şiddet sınıfına gruplandırılmıştır. 

 
CBS ortamında çakıştırma (overlay) analiziyle üretilen toprak koruma ve aşınabilirlik 

seviyelerinin oluşturduğu iki katman da yine overlay analiziyle ICONA erozyon şiddet matrisi 
dikkate alınarak çakıştırılmış ve nihai ICONA erozyon şiddet seviyeleri modellenmiştir .  
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Şekil 50 Peyzajın Erozyon Fonksiyon Analizi; ICONA Yöntemi Erozyon Şiddet Sınıfları 

 
Peyzaj erozyon fonksiyonu analizi kapsamında gerçekleştirilen ICONA erozyon modelleme 

çalışması sonucunda proje alanı içerisinde düşük, orta ve yüksek derecede erozyon riskine sahip 
alanlar yer almakta olup, düşük derecede erozyon riskine sahip alanlar proje alanı güney, doğu, 
güneydoğu ve iç kesimleri de, orta derecede erozyon riskine sahip alanlar proje alanı kuzey, batı, 
doğu ve iç kesimlerinde, yüksek derecede erozyon riskine sahip alanlar ise proje alanı kuzey ve 
kuzeydoğu kesimlerinde yer almaktadır. T9 ve T10 nolu türbinlerin bulunduğu alanlar orta 
derecede, diğer türbin alanları ise düşük seviyede erozyon riski bulunan alanlardır. 

  
Yüksek erozyon riskine sahip alanlarda bitki örtüsü tesis etme veya mevcut bitki örtüsünü 

geliştirmek yoluyla erozyonu durdurma yoluna gidilecektir. Bunun için mevcut bitki örtüsü mümkün 
oluğunca korunacak, mevcut alt ve üst bitki örtüsünün iyileştirme ve geliştirme çalışmaları ile doğal 
drenaj hatları yamaçlarında ve dere yataklarında erozyon kontrolü amaçlı bitkilendirme çalışmaları 
yapılacaktır. Ağaçlandırma, örtü geliştirme, otlandırma, sediment taşımayan dere yataklarına 
yöreye uygun bitki türlerinin getirilmesi bu tarz alanlar için alınacak önlemlerden bazılarıdır.  

 
Orta derece erozyon riskine sahip alanlarda ise yine erozyon önleme amaçlı mevcut bitki 

örtüsünün korunarak geliştirilmesi (sağlıklaştırılması) ve düzenli bakımının sağlanarak vejetasyon 
iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. 

 
Yüksek derecede erozyon riskine sahip alanlarda mevcut alt ve üst bitki örtüsünün iyileştirme 

ve geliştirme çalışmaları ile doğal drenaj hatları yamaçlarında erozyon kontrolü amaçlı bitkilendirme 
çalışmaları yapılacak olup eğimli bölgelerde eğim kırıcıların kullanılacaktır. Orta derece erozyon 
riskine sahip alanlarda ise yine erozyon önleme amaçlı mevcut bitki örtüsünün korunarak 
geliştirilecek ve düzenli bakımının sağlanarak vejetasyon iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.  
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II.2.5. Tarım alanları (proje sahasındaki tarım arazilerinin nitelikleri, tarımsal gelişim proje 
alanları, özel mahsul plantasyon alanları, sulu ve kuru tarım arazilerinin büyüklüğü, ürün 
desenleri ve bunların yıllık üretim miktarları, projenin tarım alanlarına etkileri), 

 
Proje kapsamında 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı üzerinden yapılan 

değerlendirmelerde kurulacak türbinler orman arazileri üzerinde yer almaktadır. ÇED izin alanı 
üzerinden yapılan değerlendirmede ise proje alanı “orman alanları, tarım alanları ve su yüzeyleri” 
olarak belirtilen alanlar üzerinde kalmakta ise de alanın tamamında orman tahdit çalışması 
yapılmıştır. Buna göre alanın tamamı orman sayılan alanlardandır. 

 
Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerde, olası tarım alanı bulunması durumunda, 

inşaat öncesi 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 3573 sayılı (4086 sayılı 
kanun ile değişik) Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun, 3083 sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu, 4342 Sayılı Mera Kanunu, 
ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu  ile meri mevzuatta belirtilen bütün yükümlülükler yerine 
getirilecek, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınacaktır. 

 
Proje alanının “5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” kapsamında 

değerlendirilen yerlerden olması durumunda bu kanunda değişiklik yapılan 15.05.2014 tarihli ve 
29001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6537 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilebilmesi için 
24.07.2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15154 sayılı Tüzük ’ün 9. 
Madde 6. Fıkrası “ Tarım arazilerinin amaç dışı kullanım talepleri için arazinin en az 1/10.000 
ölçekli kadastral haritası veya krokisi, üzerinde arazinin yeri işaretli ve koordinat değerlerini 
gösteren 1/25.000 ölçekli haritası, mülkiyet durumunu gösteren belgeyle birlikte söz konusu 
arazinin mücavir alan sınırları içerisinde olması durumunda belediyelere, mücavir alan sınırları 
dışında olması durumunda ise il özel idarelerine veya diğer plan yapma yetkisine sahip kuruluşlara 
başvurulur. Bu başvurular ilgili kuruluşlar tarafından il müdürlüğüne intikal ettirilir.” Hükmüne 
titizlikle uyulacaktır. 

 
Proje alanına ait mevcut kullanım durumu haritası Şekil 51’de verilmiştir.  
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Şekil 51 Proje Alanı Mevcut Arazi Kullanımı 
 

II.2.6. Orman alanları (ağaç türleri ve miktarları, kapladığı alan büyüklükleri(m2) ve kapalılığı 
bunların mevcut ve planlanan koruma ve/veya kullanım amaçları, proje sahasının 
işaretlendiği 1/25.000 ölçekli memleket ve meşcere haritası, varsa 1/10.000 ölçekli Orman 
Kadastrosu haritasının ve Orman Kanununun 16.Maddesinin Uygulama Yönetmeliği 
kapsamında ormancılık bürosu mensuplarınca düzenlenmiş rehabilitasyon projesi raporu), 

 
Proje kapsamında kurulacak olan türbinlerin tamamı Orman Sayılan Alanlar üzerinde yer 

almaktadır. 
 
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’nce hazırlanan ÇED İnceleme Değerlendirme Formu’na 

göre (Bkz. Ek-28); 
 

 İşletme Şekli: Koru 
 

 Mevcut Ağaç Cinsi: Çz 
 
 

 Orman Sayılan /Sayılmayan Alan: 165,6270 ha / - ha 
 
 

 Talep Sahasına Başka Bir Müracaatın Yapılıp Yapılmadığı: Yapılmamıştır. 
 
 

 İdareye Tahsisli Alanlar Üzerinde Olup Olmadığı: Olmamıştır. 
 
 

 Yangın Görmüş Orman Alanı, Gençleştirmeye Ayrılmış ve Ağaçlandırılan Sahalar 
ile Baraj Havzalarında Kalıp Kalmadığı: Kalmamaktadır. 
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 Muhafaza Ormanı, Gen Koruma Alanları içerisinde kalıp kalmadığı: 
Bulunmamıştır. 

 
 

 Orman Yangınları Açısından Hassasiyet Derecesi ve Alınması Gereken Tedbirler: 
Gerekli hassasiyet gösterilecek ve tedbirler alınacaktır.  

 
 

 Orman Emvalinin Ne Kadar Olduğu ve Nasıl Değerlendirileceği: -  
 
 

 Tesisin Kurulması Durumunda Yöredeki İstihdam Durumuna Etkisi: İstihdamı 
arttıracaktır. 

 
 

 Orman Fonksiyonuna Bağlı Olarak Herhangi Bir Kısıtlama Olup Olmadığı: Yoktur. 
 
 

 03.03.2014 tarihli genelgenin 5. Maddesinin (a) fıkrasında kalıp kalmadığı: 
Kalmamaktadır. 

 
 

 03.03.2014 tarihli genelgenin 5. Maddesinin (b) fıkrasında kalıp kalmadığı: 
Kalmamaktadır. 

 
 

Sonuç olarak: Gülpınar RES ve Şalt Alanı için ÇED Yönetmeliği ve 6831 sayılı Orman 
Kanunu kapsamında yapılan İnceleme ve Değerlendirme sonucunda faaliyetin Ormanlar ve 
Ormancılık çalışmaları üzerinde olumsuz etkisi bulunmamaktadır. 

 
15.09.2011 tarih ve 28055 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Orman 

Kanunun 17 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği” hükümlerine uyulacak ve çalışmalar 
öncesinde gerekli izinler alınacaktır.  

 
Ormanlık alanda yapılacak yolların yamaçlardan aşağı toprak kaydırmayacak, çevreye zarar 

vermeyecek şekilde ekskavatör ile yapılacak, yol yapımından çıkan malzeme ormana zarar 
vermeyecek şekilde alanda gerçekleştirilecek faaliyetler sırasında kullanılacaktır. Proje alanına ait 
Orman Meşcere Haritası Ek-6’da verilmiştir. 

 
Proje kapsamında  
 

 Ormanlık alanda yapılacak yolların yamaçlardan aşağı toprak kaydırmayacak, 
çevreye zarar vermeyecek şekilde ekskavatörle yapılacak, yol yapımından çıkan malzeme ormana 
zarar vermeyecek şekilde dolguda kullanılacak, kullanılacak orman yollarının bakım ve onarımı 
yapılacaktır. 

 
 Proje kapsamında açığa çıkacak kazı fazlası malzeme alanda dolgu ve düzenleme 

çalışmalarında kullanılacaktır. 
 
 

 İnşaat aşamasında kullanılacak iş makinalarının atık yağları ve diğer parçaları 
orman alanlarına dökülmeyecektir. 

 
 

 Orman alanları için kamulaştırma söz konusu olmayıp bu alanlarda 6831 sayılı 
Orman Kanunun 16 ve 17 nci maddesi gereğince izin alınacağı ve izin iş ve işlemleri Orman Genel 
Müdürlüğünün ilgili talimatları doğrultusunda yürütülecektir. 
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Corine sınıflandırmasına göre ise, alanın büyük bir kısmı bitki değişim alanı olup, kalan 
kısımlar ise iğne yapraklı ormanlar, doğal çayırlıklar, tarım alanlarıdır.  

 

 
 
Şekil 52 CORİNE Sınıflandırma Analizi 

 
 

II.2.7. Koruma alanları (Ek-5 Duyarlı Yöreler) (Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, 
Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Korunma Alanları, Biyogenetik 
Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Doğal Sit ve Anıtlar, Arkeolojik, Tarihi, Kültürel Sitler, 
Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, Turizm Alan ve Merkezleri, Mer’a 
Kanunu kapsamındaki alanlar); proje alanı ve yakında varsa koruma statülü alanların 
mesafelerinin harita üzerinde gösterimi, 

 
Söz konusu proje Ek-5 Duyarlı Yöreler Listesine göre değerlendirmesi aşağıda yer 

almaktadır. Değerlendirmeler Orman ve Su İşleri Bakanlığı Geodata uygulaması baz alınarak 
yapılmıştır. 

 
 Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar  

 
V) Milli Parklar Kanunu’nun 2’nci maddesinde tanımlanan ve bu Kanunun 3 üncü 

maddesi uyarınca belirlenen “Milli Parklar”, “Tabiat Parkları”, “Tabiat Anıtları” ve 
“Tabiat Koruma Alanları”, 

 
 ÇED izin alanı, bu kapsamdaki korunması gerekli alanlar içerisinde veya bunların sit 

koruma alanı sınırlarında bulunmamaktadır. Faaliyet alanının yaklaşık 15 km batısında 
Tarihi Gelibolu Milli Parkı, güneydoğusunda 45 km mesafede Ayazma Pınarı Tabiat Parkı 
ve Kazdağı Milli Parkı, 10 km batısında mesafede Troya Tabiat Parkı yer almaktadır. 
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Şekil 53. En Yakın Korunan Alanlara Olan Mesafe 
 

b) Kara Avcılığı Kanunu uyarınca Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca belirlenen “Yaban 
Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları”, 

 
 ÇED izin alanı bahsedilen alanlar bulunmamaktadır. En yakın Yaban Hayatı Yerleştirme 

Sahası T4 nolu türbine yaklaşık 4.000 m mesafede yer almaktadır. 
 

 
Şekil 54. En Yakın Korunan YHYS’na Olan Mesafe 
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c) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
“Tanımlar” başlıklı (a) bendinin 1, 2, 3 ve 5 inci alt bentlerinde “Kültür Varlıkları”, “Tabiat Varlıkları”, 
“Sit” ve “Koruma Alanı” olarak tanımlanan ve aynı kanun ile 17.06.1987 Tarihli ve 3386 Sayılı 
Kanunun (2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) ilgili maddeleri 
uyarınca tespiti ve tescili yapılan alanlar, 

 
Sit Alanları Yönetim Sistemi (SAYS) kapsamında yapılan araştırmalarda, ÇED izin alanı 

sınırları içerisinde, yukarıda belirtilen alanlar bulunmamaktadır.  

 

 Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.04.2018 tarih ve 4612 
sayılı kararında, “….yer alan mezarlığın 2863 sayılı Yasa’nın 6. Maddesi’nde belirtilen özellikleri 
taşıdığı anlaşıldığından tescil işlemlerinin başlatılmasına, mezarlık alanına 50 m’den fazla 
yaklaşılmaması kaydı ile rüzgar türbini yapılmasında sakınca bulunmadığına karar verildi” ifadesi 
yer almaktadır. 

 
Proje kapsamında kurulacak türbinlerden T6 numaralı türbin belirtilen alana en yakın 

mesafede olup, 90 m mesafede yer almaktadır. Belirtilen mezarın türbinlere göre konumu Ek-8’de 
verilen Vaziyet Planı’nda gösterilmiştir. 

 
 Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 14.02.2018 tarih ve 1403 sayılı yazısında 

“.. söz konusu alanın herhangi bir tescilli doğal sit alanında kalmadığı tespit edilmiş 
olup Şube Müdürlüğümüzce yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.” denilmektedir. 

 
 Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 07.02.2018 tarih ve 115336 sayılı 

görüşünde “Söz konusu yer 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında ilan edilmiş 
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi veya Turizm Merkezi sınırları içerisinde 
kalmamaktadır.” Denilmektedir. 

 
 

Ç) Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları, 
 
 Faaliyet alanı söz konusu alanlar içerisinde kalmamaktadır. 10.03.1995 tarih ve 22223 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren (Değişiklik: 03.10.2014 tarih ve 

29138 sayılı R.G.), Su Ürünleri Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine uyulacaktır. 

 

d) Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin 17, 18, 19 ve 20’nci maddelerinde tanımlanan 
alanlar, 

 
Proje alanı ile ilgili olarak DSİ Genel Müdürlüğü’nün 04.05.2018 tarih ve 312531 sayılı 

ÇED Raporu özel format görüşünde (Ek-21) “Proje sahasının Kuruluşumuza ait herhangi bir 
sulama projesi veya YAS koruma alanı içerisinde yer almadığı, içme suyu temini amaçlı göl ve 
barajların su toplama havzası içerisinde bulunmadığı tespit edilmiştir” denilmektedir.  

 
 e) Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nin 49 uncu maddesinde tanımlanan alanlar, 
 
 Proje, söz konusu kapsamda yer alan alanlarda bulunmamaktadır. Bununla birlikte sera 

gazı emisyonlarının azaltılmasına ve hava kalitesi değerlendirmesine olumlu etkisi 

bulunmaktadır. 

 
f) Çevre Kanunu’nun 9 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından “Özel Çevre 

Koruma Bölgeleri” olarak tespit ve ilan edilen alanlar, 
 
 ÇED izin alanı içinde Özel Çevre Koruma Bölgesi bulunmamaktadır. 

 
g) Boğaziçi Kanunu’na göre koruma altına alınan alanlar, 
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 ÇED izin alanı Ege Bölgesi’nde yer alması nedeniyle, bu madde kapsamında 

değerlendirme yapılacak bir husus bulunmamaktadır.  

ğ) Orman Kanunu uyarınca orman alanı sayılan yerler, 
 
 Balıkesir – Çanakkale Planlama  Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı göre tüm 

türbinler “Orman Alanı” üzerinde yer almakta olup, türbin noktalarına isabet eden ormanlık 

alanlar için, fiilen yatırıma başlanılmadan önce gerekli izinler alınacaktır. 

 
V) Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar, 
 
 ÇED izin alanı en yakın kıyı olan Ege Denizi’ne 20 km mesafede yer alması nedeniyle,  

bu madde kapsamında değerlendirme yapılacak bir husus bulunmamaktadır.   

 
ı) Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda belirtilen alanlar,  
 
 ÇED izin alanı içerisinde bu kapsamda alanlar yer almamaktadır.  

 
V) Mera Kanununda belirtilen alanlar, 
 
 ÇED izin alanı içerisinde söz konusu alanlar yer almamaktadır. Konu ile ilgili Tarım, Gıda ve 

Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden görüş alınmadan fiili yatırıma başlanmayacaktır. 

 

 Türbinlerin veya proje ünitelerinin söz konusu alan kapsamında kalması durumunda, 4342 

sayılı Mera Kanunu gereği fiilen yatırıma başlanılmadan önce gerekli izinler alınacaktır. 

 
 
V) Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’nde belirtilen alanlar, 
 
 ÇED izin alanı, ulusal ve/veya mahalli öneme haiz sulak alanlar içerisinde ve/veya bu 

alanlara ait koruma sınırları içerisinde yer almamaktadır.  

 
Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar 

 
V) “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” (BERN 

Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlardan “Önemli Deniz 
Kaplumbağası Üreme Alanları’nda belirtilen I. Ve II. Koruma Bölgeleri, “Akdeniz 
Foku Yaşama ve Üreme Alanları”, 

 
 ÇED izin alanı en yakın kıyı olan Ege Denizi’ne yaklaşık 20 km mesafede yer alması 

nedeniyle,  bu madde kapsamında değerlendirme yapılacak bir husus bulunmamaktadır. 
 

b) “Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi” (Barcelona Sözleşmesi) uyarınca 
korumaya alınan alanlar, 

 
 ÇED izin alanı en yakın kıyı olan Ege Denizi’ne yaklaşık 20 km mesafede yer alması 

nedeniyle,  bu madde kapsamında değerlendirme yapılacak bir husus bulunmamaktadır. 
 

ı) “Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol” gereği ülkemizde “Özel 
Koruma Alanı” olarak belirlenmiş alanlar, 

 
o ÇED izin alanı en yakın kıyı olan Ege Denizi’ne yaklaşık 20 km mesafede yer 

alması nedeniyle,  bu madde kapsamında değerlendirme yapılacak bir husus 
bulunmamaktadır. 
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 ıı) Cenova Bildirgesi gereği seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından 
yayımlanmış olan “Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit” listesinde yer alan 
alanlar, 

 
o ÇED izin alanı içerisinde  bu madde kapsamında değerlendirme yapılacak bir 

husus bulunmamaktadır. 
 
 ııı) Cenova Deklerasyonu’nun 17. Maddesinde yer alan “Akdeniz’e Has Nesli Tehlikede 

Olan Deniz Türlerinin” yaşama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar, 
 

o ÇED izin alanı içerisinde  bu madde kapsamında değerlendirme yapılacak bir 
husus bulunmamaktadır. 
 

 c) “Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi’nin 1. Ve 2. Maddeleri 
gereğince Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınan “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” 
statüsü verilen kültürel, tarihi ve doğal alanlar, 

 
 ÇED izin alanı içerisinde, bu madde kapsamında değerlendirilecek alan 

bulunmamaktadır.  

 
ç) “Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların 
Korunması Sözleşmesi” (RAMSAR Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlar, 

 

 ÇED izin alanı, Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme (Ramsar 
Sözleşmesi) kapsamında ulusal ve/veya mahalli öneme haiz sulak alanlar içerisinde 
ve/veya bu alanlara ait koruma sınırları içerisinde yer almamaktadır. 

 
d) Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, 

 

 ÇED izin alanı içerisinde, bu madde kapsamında değerlendirilecek alan 

bulunmamaktadır.  

 

Korunması Gereken Alanlar 
 
V) Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak tespit 

edilen ve yapılaşma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, 
biogenetik rezerv alanları, jeotermal alanlar ve benzeri), 

 

 ÇED izin alanı içerisinde, bu madde kapsamında değerlendirilecek alan 
bulunmamaktadır. 

 
b) Tarım Alanları: Tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve arazi 

kullanma kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, yağışa bağlı tarımda kullanılan I. Ve II. Sınıf 
ile, özel mahsul plantasyon alanların tamamı, 

 

 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na göre, ÇED İzin Alanı içerisinde yer yer 

“Tarım Alanı” nitelikli alanlar bulunmakta olup, orman kadastrosuna göre tamamı 

orman alanıdır. Konu ile ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün görüşü 

alınmadan fiilen faaliyete başlanmayacaktır. 

 
c) Sulak Alanlar: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suların durgun veya akıntılı, tatlı, 

acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde 6 metreyi geçmeyen derinlikleri 
kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün 
sular, bataklık sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına 
doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler, 

 

 ÇED izin alanı içerisinde, bu madde kapsamında değerlendirilecek alan 
bulunmamaktadır.  
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 Faaliyet sırasında gerçekleştirilecek işlemlerde, ÇED izin alanı yakınında bulunan 
hiçbir dereye bir katı atık deşarj edilmeyecek ve herhangi bir müdahalede 
bulunulmayacaktır. 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren (Değişiklik: 25.03.2012 tarih ve 28244 sayılı R.G.), 
“Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”ne ve 04.04.2014 tarih ve 28962 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği” 
hükümlerine uyulacaktır. 

Ç) Göller, akarsular, yer altı suyu işletme sahaları,  

 

 Proje alanı içerisinde yer alan derelere türbinlerin mesafeleri Bölüm II.2.3’te verilmiş olup, 
proje kapsamında gerçekleştirilecek bütün çalışmalarda dere yataklarının mevcut ve 
kadastral genişliği aynen korunacak, hiçbir şekilde dere yataklarına müdahalede (kazı 
ve/veya dolgu) bulunulmayacaktır. ÇED izin alanı yakınında bulunan hiçbir dereye bir katı 
atık deşarj edilmeyecek ve herhangi bir müdahalede bulunulmayacaktır. 31.12.2004 tarih 
ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren (Değişiklik: 25.03.2012 
tarih ve 28244 sayılı R.G.), “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”ne riayet edilecektir. 

 
d) Bilimsel araştırmalar için önem arzeden ve/veya nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir 

türler ve ülkemiz için endemik olan türlerin yaşama ortamı olan alanlar, biyosfer rezervi, 
biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların 
bulunduğu alanlar, 

 
 ÇED izin alanı içerisinde, bu madde kapsamında değerlendirilecek alan 

bulunmamaktadır.  

 
Proje alanı ve yakın çevresini gösterir Korunan Alanlar Haritası Ek-7’de verilmiştir. 

 

II.2.8. Flora ve Fauna (türlerin belirlenmesi; belirlenen türlerin tehlike kategorileri, 
endemiklik durumları, nispi bolluk dereceleri, Uluslararası anlaşmalarla (Bern Sözleşmesi 
vb.) koruma altına alınan türler; nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türler ve bunların yaşama 
ortamları, av hayvanları, popülasyonları ve bu türler için alınan Merkez Av Komisyonu 
Kararları; projede faaliyetten etkilenecek canlılar için alınması gereken koruma tedbirleri-
kuş, yarasa, arı, böcek vb-),(yapılacak ornitolojik değerlendirme çalışmaları hakkında bilgi 
verilmesi), 

 
Proje alanı ve etki alanındaki biyolojik çeşitliliğin araştırılması ve ekosistem etkilerinin 

belirlenmesi amacıyla konunun uzmanları tarafından yerinde inceleme ve araştırma çalışmaları 
yapılarak işbu Bilimsel Rapor hazırlanmıştır. 

 
Çalışmalar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü 

tarafından yürütülen “Çanakkale’nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve 
İzleme Projesi”nde 2 yıl süreyle görev alan Fauna Uzmanı Prof. Dr. Murat Tosunoğlu, Ornitolog 
Yrd. Doç. Dr. İbrahim UYSAL ile Memeli ve Yarasa Uzmanı Yard. Doç. Dr. Tarkan YORULMAZ, 
Ekolog Dr. Okan ÜRKER, Zoolog Doç. Dr. Çiğdem GÜL, Biyolog Özge DURUKAN ÖÇALAN ve 
Çevre Biyoloğu Emre DURUKAN tarafından yürütülmüştür. Proje alanı aynı zamanda, 
Çanakkale’nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi’nin de 
inceleme alanlarından olup, aynı bölgede çalışma grubu tarafından, 2016-2017 yılları arasında 2 
yıl süreyle izleme çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen bulgular da dikkate alınarak, 2018 Ocak, 
Şubat, Mart ve Mayıs aylarında farklı zaman ve ekiplerce arazi- gözlem çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. 

 
Floristik Değerlendirme  

 
 Ülkemiz topoğrafik yapı ve iklim özelliklerinin farklılığından dolayı 3 floristik bölgenin etkisi 
altındadır. Bunlar; Akdeniz, İran-Turan ve Avrupa–Sibirya bölgeleridir. Proje sahasının bulunduğu 
bölge Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesi sınırları içinde yer almaktadır. Ilıman ve yağışlı kışlarla geçen 
ve aynı zamanda sıcak ve kurak yazlarla karakterize edilen alanlar Akdeniz ikliminin hüküm 
sürdüğü bölgeler olarak tanımlanır. Bahsi geçen bu bölge uzun bir geçmişe sahip farklı 
medeniyetlere ev sahipliği yaptığından, ister istemez bitki örtüsü tahrip edilmesi neticesinde tipik 
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form olarak maki topluluğu meydana gelmiştir. Pinus brutia (Kızılçam), Pinus pinea (Fıstık çam), 
Pinus sylvestris (Sarıçam), Fagus slyvatica, (Avrupa kayını), Abies (Göknar), Cedrus (sedir) 
Akdeniz ikliminin hâkim olduğu bölgelerde görülmektedir. 

 
 Şekil 55. Türkiye’deki Fitocoğrafik Bölgeler ve Sınırları (Türe & Böcük, 2010) 

 
Proje sahasının bulunduğu bölgede genel olarak Akdeniz iklimi hakimdir. Bölgenin genel 

bitki örtüsünü maki, yamaçlarda Akdeniz çalı türleri, kızılçam, sedir ve meşe ağaçlarından oluşan 
ormanlar oluşturur. Türkiye Bitki Örtüsü Haritası’na bakıldığında proje sahasının bitki örtüsünün 
Akdeniz bölgesi kızılçam, meşe ve çalıların (maki ve garik-frigana) hakim olduğu görülmektedir. 
 

 
Şekil 56 Türkiye Bitki Örtüsü Haritası (Saygılı, 2009). 

 
Proje sahası ve çevresinde orman, maki ve frigana vejetasyonu tipleri tespit edilmiştir. 

Alanda bulunan vejetasyon tipleri ve bu vejetasyon tiplerinin baskın türleri şöyledir; 

 
Orman Vejetasyonu: Alanda bulunan yaygın vejetasyon tiplerinden biridir. Vejetasyonun 

baskın türü Pinus brutia’ dır. Orman tabakasının örtüşü yaklaşık %50-60, boyu da 4-8 metre 
arasında değişmektedir. Orman vejetasyonunun alt tabakasında Quercus cerris var. Cerris, 
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Quercus coccifera, Phillyrea latifolia, Jasminum fruticans, Asparagus acutifolius, Ruscus 
aculeatus, Styrax offcinalis, Pyrus elaeagnifolia, Prunus divaricata ve Juniperus oxycedrus gibi 
türler yayılış gösterir. Çalı tabakasının örtüşü de yer yer %40-50 arasındadır. Kızılçam orman 
vejetasyonunun en alt tabakasında ise otsu türlerden oluşan tabaka yer alır. Bu tabakada Dactylis 
glomerata, Poa bulbosa, Hordeum bulbosum, Lathyrus digitatus, Trifolium arvense gibi türler 
yayılış gösterir. 

 

 
Şekil 57. Kızılçam Ormanı ile Karışık Maki Vejetasyonundan Görünüm 

 
Maki Vejetasyonu: Alanda kızılçam orman vejetasyonunun tahribi neticesinde gelişmiştir. 

Maki vejetasyonu içerisinde seyrek olarak Pinus brutia ormanları da yayılış gösterir. Maki 
vejetasyonunun baskın türleri Quercus coccifera, Quercus infectoria, Phillyrea latifolia, Cistus 
creticus, Cistus salvifolius, Paliurus spina-christi, Pistacia terebinthus, Cotinus coggygria, 
Gonocytisus angulatus, Spartium junceum, Calicotome villosa, Vitex agnus-castus, Asparagus 
acutifolius, Myrtus communis, Arbutus andrachne, Arbutus unedo, Jasminum fruticans, Prunus 
spinosa subsp. Dasyphylla, Rosa canina ve Colutea cilicica’dır. 

Frigana vejetasyonu: Maki vejetasyonunun tahrip olduğu alanlarda daha bodur frigana 
vejetasyonu gelişir. Frigana vejetasyonunun baskın türü Sarcopoterium spinosum’dur. Bu 
vejetasyon içerisinde seyrek olarak Cistus creticus, Cistus salviifolius, Erica manipuliflora, 
Asphodelus aestivus, Asparagus acutifolius, Ruscus aculeatus gibi bodur çalılar da bulunur. Alt 
tabakada ise Thymbra spicata, Scolymus hispanicus, Achillea wilhelmsii, Anthemis tinctoria var. 
Tinctoria, Bellis perennis, Picnomon acarna, Cichorium intybus, Briza media, Avena sterilis, 
Senecio vernalis, Taraxacum bithynicum, Echinops ritro, Filago pyramidata, Alyssum minutum, 
Capsella bursa-pastoris, Erophila verna subsp. Verna, Sinapis arvensis, Silene vulgaris, Lotus 
corniculatus var. Corniculatus, Medicago sativa subsp. Sativa, Trifolium pratense var. Pratense, 
Centaurea solstitialis, Carthamus lanatus, Carthamus dentatus, Papaver rhoeas, Bromus sterilis, 
Melica ciliata subsp. Ciliata, Eryngium campestre ve Scrophularia canina subsp. Bicolor gibi türler 
yayılış gösterir. 
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Şekil 58. Frigana Vejetasyonundan Görünüm 

 

Proje sahası içerisinde tarım alanı yok denecek kadar az olup, sahanın genel itibariyle 
kızılçam ormanlarının baskın olduğu doğal habitat tipleri ile temsil edildiği ifade edilebilir. Bununla 
birlikte bölgede, santral sahasının yakın çevresindeki Denizgöründü, Karapınar, Salihler, Ovacık, 
Kayışlar gibi kırsal yerleşimlere bağlı bazı alanlarda da lokal olarak tarım alanları, meyve 
bahçeleri ve Olea 70eodata70 (zeytin) bahçeleri bulunmaktadır. 

 
Yapılan arazi ve literatür çalışmaları neticesinde alandan 50 familyaya ait 212 tür ve tür altı 

seviyede takson tespit edilmiştir. Tespit edilen bu taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı 
şöyledir; Avrupa-Sibirya fitocoğrafik alanına ait 4 takson (%2), Akdeniz fitocoğrafik bölgesine ait 
82 (%40) takson ve Iran-Turan fitocoğrafik bölgesine ait 3 takson (%1), geri kalan taksonlar ise iki 
veya çok bölgelidir. 
 

Alandan tespit edilen türlerden hiçbiri endemik olmayıp daha çok bölgesel ölçekli geniş 
yayılışa sahip türler olarak göze çarpmaktadır. Endemizm oranının çok düşük olması yada başka 
bir deyişle endemik takson olmamasının asıl sebebi habitat çeşitliliğinin azlığı ve habitatların 
kısmen tahrip olmasından kaynaklanabilir. 

 
Alandan tespit edilen 212 taksondan hiçbiri endemik değildir. Yapılan arazi çalışması ve 

literatür verilerine göre bitki taksonlarından 1’i VU-Vulnerable (Hassas statüde), 1’i DD-Data 
Deficient (Yetersiz Data), 1’i LR/lc-Lower Risk/70eoda concerned (Düşük risk grubu 
altında en asgari endişe düzeyinde), 22’si LC-Least Concerned (Asgari endişe düzeyinde) 
kategorisinde iken, geriye kalan 187 takson ise NE-Not Evaulated kategorisinde yani henüz 
değerlendirmeye alınmamıştır. Faaliyet alanında ve çevresinde yapılan arazi çalışmaları ve 
literatür çalışması sonucunda tespit edilen türlerin listesi Tablo 1’de verilmiştir. Bunun haricinde 
elde edilen mevcut flora tablosuna bakıldığında tüm taksonların Türkiye ölçeğinde geniş ve/veya 
bölgesel yayılış alanına sahip olduğu bilinmekte olup, ilgili türlerin popülasyon durumlarına ilişkin 
yakın gelecekte ciddi bir tehdit söz konusu değildir. 

 
Ayrıca proje alanında tespit edilen, tüm taksonlar, Avrupa’nın Yaban Hayatı ve 

Yaşam Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) ve Nesli Tehlikede Olan Yabani 
Hayvan Ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES Sözleşmesi) ek 
listeleri kapsamında da değerlendirilmiş olup, Bern Sözleşmesi ve CITES Sözleşmesi ek 
listelerinde yer alan herhangi bir türün bulunmadığı da belirlenmiştir. 

 

 



YELEN-GÜLPINAR  
ENERJİ ÜRETİM SAN. ve TİC. A.Ş. 

GÜLPINAR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ  

NİHAİ ÇED RAPORU 

 

71 

 
Nartus- 2018/119.01.ÇR.01 

 

Faunal Değerlendirmesi 
 
Çalışmalarda proje izin sahası homojen bölgelere ayrılarak (bitki örtüsü, habitat tipi, 

topografya, vs açısından) örneklenmiştir. Faunanın tespitinde; gerek RES sahası yakın 
çevresinde daha önce yapılmış, gerekse devam eden arazi çalışmaları ile türlerin ve taksonlarının 
tespiti, türlerin endemizm durumu, tehlike kategorileri, türlerin habitatları, türler için önemli alanlar 
belirlenmiştir. 

 

 
Şekil 59. Fauna uzmanlarının arazi çalışması 

 



YELEN-GÜLPINAR  
ENERJİ ÜRETİM SAN. ve TİC. A.Ş. 

GÜLPINAR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ  

NİHAİ ÇED RAPORU 

 

72 

 
Nartus- 2018/119.01.ÇR.01 

 

Proje alanı ve yakın çevresinde yapılan arazi çalışmalarında belirlenen omurgalıların tür 
tespitleri yapılmış; bu türlerin familya ve bilimsel isimleri, Türkçe adları, habitat, varsa tehlike 
kategorisi, tehlike sınıfı açısından değerlendirmesi, statüleri ile ilgili veriler değerlendirilmiştir. Bu 
amaçla IUCN; Bern Sözleşmesi kriterleri ve koruma listelerinin en son güncellenmiş halleri; CITES 
(Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme); 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Merkez Av 
Komisyonu (MAK) tarafından 2018-2019 dönemi kararlarından da yararlanılmıştır. Diğer taraftan 
bölgenin faunası havza bazında ele alınmış, tablolarda RES sahasında bulunabilecek türlere yer 
verilmiştir. Ek olarak yörede kaydedilen yabanıl formlar arasında endemik türler bulunup 
bulunmadığı da değerlendirilmiştir.  

 
Tatlı Su Balıkları 
 
Proje sahasına özellikle T9 ve T10 numaralı türbinlere yaklaşık 2.800 metre mesafede 

bulunan sulama göleti olan Salihler Sulama Göleti bulunmaktadır. Ancak tatlı su balıklarını 
etkileyecek direk derelere engel olamamaktadır. Alanda yapılan literatür incelemesinde 
Denizgöründü havzasında (Salihler Göleti) Cyprinidae familyasından Barbus oligolepis (Bıyıklı 
Balık) ve Squalius cii (Tatlısu Kefali) olmak üzere iki türün varlığı tespit edilmiştir.    

 
Amfibi ve Sürüngenler 
 
Yapılan arazi çalışması ile RES sahasındaki çift yaşar tür çeşitliliği önceki çalışmalarla 

birlikte tespit edilmiş olup birlikte değerlendirilmiştir. RES sahası içersindeki, Amfibi türlerinden 
kritik türler (tehlike altında olan, endemik, dar yayılımlı ve yaşamlarının belirli dönemlerinde alana 
bağımlı olan türler) ve bu kritik türlerin habitatlarla olan ilişkileri (yayılımları, habitat kalitesi ve 
işlevi) ortaya konulmuştur. Alandaki tehlike altında, endemik, nadir ve dar yayılımlı iki yaşamlı 
türlerinin, nispi bollukları, biyolojik aktiviteleri ve yayılım sınırları belirlenmiştir. 

 

 
Şekil 60. Gülpınar RES sahasında tarım alanları ve açık arazilerde sıklıkla görülebilen iri yeşil kertenkele (Lacerta 

trilineata) 

 
Türkiye’de yayılış gösteren yaklaşık 165 kurbağa ve sürüngen türünün 22’si Gülpınar 

RES’in kurulacağı saha ve yakın çevresinde de yaşadığı tespit edilmiştir. Bu türlerden 4’ü 
kuyruksuz kurbağa, 2’si kuyruklu kurbağa olmak üzere 6 kurbağa türü, sürüngenlerden 1’i 
kaplumbağa, 6’sı kertenkele, 5’i yılan türlerine aittir. Bunlardan Tosbağa (Testudo graeca) VU 
“zarar görebilir” kategorisinde yer almaktadır. Diğer taraftan saha ve yakın çevresindeki 
kurbağalar türlerinin tamamı ise IUCN nin LC “düşük risk” kategorisinde yer almaktadır. Yörenin 
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herpetofaunası dikkate alındığında; 5 türün IUCN statüsü belli değilken, 14 tür LC 
kategorisindedir. BERN sözleşmesi Kesin Koruma Altında Olan Türler (EK II) kategorisinde 12 tür, 
Koruma Altında Olan Türler kategorisinde (EK III) ise 9 tür yer almaktadır. Bu türler geniş yayılımlı 
olup, bölgeye özgü endemik ve lokal endemik bulunmamaktadır. 

 
Memeliler 
 
Gülpınar RES sahası ve yakın çevresinde 18 adet memeli türü (yarasalar hariç) yayılış 

göstermektedir. Sahanın çevresinde memelilerden porsuk (Meles meles), tavşan (Lepus 
europaeus), yaban domuzu (Sus scrofa) en dikkat çeken türlerdendir (Tablo 3). Bunların dışında 
yapılan arazi çalışmaları esnasında kirpi ve kör farenin yaşadığı da tespit edilmiştir. Ayrıca 
bölgedeki memeli faunasının ortaya konmasında “Çanakkale İli Biyoçeşitlilik Envarter 
Projesi”nden yararlanılmıştır.  

 

 

Şekil 61. Gülpınar RES sahasında ve yakın çevresinde yaygın olarak yakın çevresinde, tarım alanları ve açıklık alanlarda 
geniş yayılış gösteren domuz (Sus scrofa)  

 
RES sahasında yaşayan tüm memeliler, IUCN Kırmızı Listesi’ne göre “Asgari endişe 

altındaki türler” kategorilerinde yer alırken (LC), 1 türün durumu belli değildir (DD) (Tablo 3). 
Merkez Av Komisyonu (MAK) Kararlarına göre; Kirpi, yabani tavşan Ek-I (Çevre Ve Orman 
Bakanlığı’nca koruma altına alınan yaban hayvanları)’de, Kızıl tilki, EK-III (Merkez Av 
Komisyonunca avına belli edilen sürelerde izin verilen av hayvanları) kapsamında bulunmaktadır. 
Ancak bölgede araç çarpmalarına maruz kalan memeliler (Kirpi ve Kaya Sansarı) bulunmaktadır. 
RES sahası içinde tavşan gibi memeli türleri arazi çalışmamızda tespit edilmiştir. Ayrıca yaban 
domuzu bölgede sık rastlanan memeli türüdür. 

 
Ornitolojik Değerlendirme 

 
İyi bir planlama ve çevre etki değerlendirme süreçleri dikkate alınarak kurulan RES’lerin 

yaban hayatı ve kuşlara etkilerinin diğer antropojenik etkilerden (otoyol, enerji nakil hatları, radyo 
televizyon kuleleri, camlı binalar, kuşların insan tarafında zehirlenmesi ve avlanma) fazla 
olmayacağı yönünde verilerin olduğu da belirtmektedir (Lucas vd. 2008). İlgili çalışmalarda ayrıca 
vurgu yapılan diğer bir konu ise kısa süreli çalışmaların sıkça yapıldığı ve bu çalışmalardan 
hareketle yapılacak tahminlerin veya elde edilen verilerin yanıltıcı olabileceğine vurgu 
yapmaktadır. Dolayısıyla bu tip çalışmaların aktif olan RES’lerde uzun süreli (2 yıldan fazla) 
yapılması sonucunda daha güvenilir verilerin elde edileceği ve doğru tahminlerde 
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bulunulabileceğine vurgu yapılmaktadır. Bu nedenle sahada dağılış gösteren kuş türlerinin ve 
sahadaki göç hareketliliğinin belirlenmesi amacı ile tarafımızca tamamlanan “Çanakkale ili’nin 
karasal ve iç su ekosistemleri biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projesi” projesi kapsamında 
gerçekleştirilen arazi çalışmaları, proje ekibi üyeleri tarafından yazılan “Çanakkale Kuşları” kitabı, 
Çanakkale ili sınırlarında tamamlanan Bilimsel çalışmalar ve bölgedeki diğer RES sahaları 
ornitolojik izleme çalışmaları değerlendirilmiştir. Bu kapsamda proje sahasında 4 nolu türbin 
yerleşim yerinin 4,7 km kuzeyinde bulunan İntepe RES 2014-2016 ornitolojik izleme raporları ve 
17 km güneybatısında bulunana Çamseki RES 2014-2016 ornitolojik izleme raporlarından 
yararlanılmıştır. 

 
Proje sahası ve yakın çevresinde yaşayan ve göçen kuş türlerini tespit etmek için dürbün 

(Nikon Monarch 5 10x42), teleskop (Bushnell Tactical Elite LMSS 8-40 x 60 mm), DSLR fotoğraf 
makinesi (Canon 70D ve 650 D), Teleobjektif lens (Canon 400 mm f/5.6) kullanılmıştır. Arazide 
koordinatların tespiti, yön bulma ve mesafe tespiti gibi bilgiler ise GARMİN marka bir GPS ile  
1/25000 ölçekli tesviye eğrili haritalar kullanılmıştır. 

 
RES sahası ve yakın çevresindeki kuş faunasının tespitinde, kuş gözlem metotlarından 

biri olan  “Transect (=Hat Boyunca) Gözlem” metodu (Bibby et al., 1992) kullanılmıştır. Kuşlar 
kısa sürede yerlerini değiştirebildikleri için onlar hakkında veri toplanırken daha geniş bir alan ele 
alınarak araştırma ve incelemeler yapılmıştır. Bu amaçla proje sahasında kurulması planlanan 
tüm türbinler ile RES sahasının 3-5 km’ye varan çevresindeki kuş türleri ve kuş hareketlilikleri 
izlenmiştir. Göçmen kuşların geçişlerinin izlenebilmesi amacı ile sahadaki türbin yerleşim 
alanlarının ve santral sahasının tamamının gözlemlenmesine olanak sağlayacak iki gözlem 
noktası belirlenmiştir. 

 

 
 

Şekil 62. Proje sahasında belirlenen gözlem noktası 

 
Bu kapsamda proje sahası konumu, bitki örtüsü ve ekolojik parametreleri dikkate 

alındığında daha çok yerli ve yaz göçmeni kuş türlerinden; ötleğengillerden Maskeli Ötleğen 
(Sylvia melanocephala), Çıvgın (Phylloscopus collybita), ispinozgillerden Saka (Carduelis 
74eodata74s), İspinoz (Fringilla colebs), Florya (Carduelis chloris), Ketenkuşu (Carduelis 
cannabina), Küçük İskete (Serinus serinus) tarla kuşlarından Tepeli Toygar (Galerida cristata), 
Taşkuşu (Saxicola torquatus), Benekli Sinekkapan (Muscicapa striata), Tarla Kirazkuşu (Emberiza 
calandra), baştankaralardan Büyük Baştankara (Parus 74eoda) ve Mavi Baştankara (Parus 
caeruleus), çekirge kuşlarından Kızılsırtlı Örümcekkuşu (Lanius collurio), ardıç kuşlarından 
Karatavuk (Turdus merula), Tarla Ardıcı (Turdus pilaris), kırlangıçlardan Kır Kırlangıcı (Hirundo 
rustica), Kızıl kırlangıç (Hirundo daurica) gibi geniş yayılış populasyon yoğunluğu yüksek türler 
öne çıkmaktadır. Diğer taraftan, ormanlık alanlarda ve orman içi küçük açıklık alanlarda yayılış 
gösteren yırtıcı kuş türlerinden başta Atmaca (Accipiter nisus), Şahin (Buteo buteo) ve Kerkenez 
(Falco tinnunculus) gibi yaygın yırtıcı türler bulunmaktadır. 
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Proje sahası ve yakın çevresinde önceki çalışma verileri, literatür çalışmaları ve arazi 
çalışmaları sırasında 29 familyaya dahil 79 kuş türü tespit edilmiştir. Proje sahası ve yakın 
çevresindeki kuş türlerinin bilimsel ve Türkçe isimleri, ulusal ve uluslar arası koruma statüleri ile 
sahadaki biyolojik statüleri (Yerli, göçmen vb) değerlendirilmiş ve sonuçları ile arazide tespit edilen 
her bir kuş türünün koruma statüleri; Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN), Bern sözleşmesi 
(BERN) ve Merkez Av Komisyonu Kararına (MAK) göre değerlendirilerek tür sayılarının koruma 
statülerine göre dağılımları Tablo 20’de verilmiştir.  

 
Tablo 20. Proje sahasında gözlemlenen kuş türleri (Tespit şekli : 1), Önceki çalışmalar ve literatür verisi ile tespit 

edilen kuş türleri (Tespit şekli : 2) litesi ve koruma statüleri. 

Sır
a  

No 
FAMİLYA TÜR TURKCE_ADI 

TESPI
T SEKLI 

BERN CITES IUCN 
Göç 

Durumu 
MAK 

1 
Phalacrocoracida

e 
Phalacrocorax carbo Karabatak 1 Ek III - LC Y Ek I 

2 Ciconiidae Ciconia nigra Kara leylek  2 Ek II Ek-II LC YZ - 

3 Ciconiidae Ciconia ciconia Leylek  2 Ek II - LC YZ - 

4 Accipitridae Pernis apivorus Arı şahini  2 Ek II Ek-II LC T - 

5 Accipitridae Milvus migrans Kara çaylak  2 Ek II Ek-II LC T - 

6 Accipitridae Circaetus gallicus Yılan kartalı 1 Ek II Ek-II LC T - 

7 Accipitridae Circus aeruginosus Saz delicesi 2 Ek II Ek-II LC Y - 

8 Accipitridae Circus cyaneus Gökçe delice  2 Ek II Ek-II LC KZ - 

9 Accipitridae Accipiter nisus Atmaca 1 Ek II Ek-II LC Y - 

10 Accipitridae Buteo buteo Şahin 1 Ek II Ek-II LC Y - 

11 Accipitridae Buteo rufinus Kızıl şahin 1 Ek II Ek-II LC Y - 

12 Accipitridae Clanga pomarina 
Küçük orman 

kartalı 
1 Ek II Ek-II LC T - 

13 Accipitridae Clanga clanga 
Büyük orman 

kartalı 
 2 Ek II Ek-II VU T - 

14 Falconidae Falco tinnunculus Kerkenez 1 Ek II Ek-II LC Y - 

15 Falconidae Falco subbuteo Delice doğan 1 Ek II Ek-II LC Y - 

16 Falconidae Falco peregrinus Gök doğan 2 Ek II Ek-I LC KZ - 

17 Laridae Larus michahellis Gümüş martı  2 Ek III - LC Y Ek I 

18 Columbidae Columba livia Kaya güvercini 1 Ek III - LC Y Ek II 

19 Columbidae Columba palumbus Tahtalı 1 - - LC KZ Ek II 

20 Columbidae 
Streptopelia 

decaocto 
Kumru 1 Ek III - LC Y Ek I 

21 Columbidae Streptopelia turtur Üveyik  2 Ek III - VU YZ Ek II 

22 Strigidae Strix aluco Alaca baykuş 1 Ek II Ek-II LC Y - 

23 Apodidae Apus apus Ebabil  2 Ek III - LC T - 

24 Meropidae Merops apiaster Arıkuşu  2 Ek II - LC T - 

25 Upupidae Upupa epops İbibik  2 Ek II - LC YZ - 

26 Picidae 
Dendrocopos 

syriacus 
Alaca ağaçkakan 1 Ek II - LC Y - 

27 Alaudidae Galerida cristata Tepeli toygar 1 Ek III - LC Y Ek I 

28 Alaudidae Lullula arborea Orman toygarı 1 Ek III - LC Y Ek I 

29 Alaudidae Alauda arvensis Tarlakuşu 1 Ek III - LC Y Ek I 

30 Hirundinidae Hirundo rustica Kır kırlangıcı 1 Ek II - LC YZ - 

31 Hirundinidae Cecropis daurica  Kızıl kırlangıç  2 Ek II - LC YZ - 

32 Hirundinidae Delichon urbicum Ev kırlangıcı  2 Ek II - LC YZ - 

33 Motacillidae Motacilla alba Ak kuyruksallayan 1 Ek II - LC Y - 

34 Troglodytidae 
Troglodytes 

troglodytes 
Çitkuşu 1 Ek II - LC Y - 

35 Prunellidae Prunella modularis Dağbülbülü 1 Ek II - LC Y - 
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Sır
a  

No 
FAMİLYA TÜR TURKCE_ADI 

TESPI
T SEKLI 

BERN CITES IUCN 
Göç 

Durumu 
MAK 

36 Muscicapidae Muscicapa striata Benekli sinekkapan  2 Ek II - LC YZ - 

37 Muscicapidae 
Ficedula 

semitorquata 
Alaca sinekkapan  2 Ek II - LC T - 

38 Muscicapidae Ficedula albicollis Halkalı sinekkapan  2 Ek II - LC YZ - 

39 Muscicapidae Erithacus rubecula Kızılgerdan 1 Ek II - LC Y - 

40 Muscicapidae 
Luscinia 

megarhynchos 
Bülbül  2 Ek II - LC Y - 

41 Muscicapidae 
Phoenicurus 

ochruros 
Kara kızılkuyruk 1 Ek II - LC KZ - 

42 Muscicapidae Saxicola rubetra Çayır taşkuşu  2 Ek II - LC T - 

43 Muscicapidae Saxicola torquatus Taşkuşu  2 Ek II - LC Y - 

44 Muscicapidae Oenanthe isabellina Boz kuyrukkakan  2 Ek II - LC YZ Ek I 

45 Muscicapidae Oenanthe oenanthe Kuyrukkakan  1 Ek II - LC YZ Ek I 

46 Muscicapidae Oenanthe hispanica 
Karakulaklı 

kuyrukkakan 
 1 Ek II - LC YZ - 

47 Turdidae Turdus merula Karatavuk 1 Ek III - LC Y Ek II 

48 Turdidae Turdus viscivorus Ökse ardıcı 1 Ek III - LC Y Ek I 

49 Acrocephalidae Iduna pallida Ak mukallit  2 Ek II - LC YZ - 

50 Acrocephalidae Hippolais olivetorum Zeytin mukallidi 1 Ek II - LC YZ - 

51 Sylviidae 
Sylvia 

melanocephala 
Maskeli ötleğen 1 Ek II - LC Y - 

52 Sylviidae Sylvia curruca 
Küçük akgerdanlı 

ötleğen 
 2 Ek II - LC YZ - 

53 Sylviidae Sylvia communis Akgerdanlı ötleğen  2 Ek II - LC YZ - 

54 Sylviidae Sylvia atricapilla Karabaşlı ötleğen  2 Ek II - LC Y - 

55 Phylloscopidae 
Phylloscopus 

collybita 
Çıvgın 1 Ek II - LC Y - 

56 Paridae Periparus ater Çam baştankarası 1 Ek II - LC Y - 

57 Paridae Cyanistes caeruleus  Mavi baştankara 1 Ek II - LC Y - 

58 Paridae Parus major Büyük baştankara 1 Ek II - LC Y - 

59 Certhiidae 
Certhia 

brachydactyla 
Bahçe 

tırmaşıkkuşu 
 2 Ek II - LC Y - 

60 Laniidae Lanius collurio 
Kızılsırtlı 

örümcekkuşu 
 2 Ek II - LC YZ Ek I 

61 Laniidae Lanius senator 
Kızılbaşlı 

örümcekkuşu 
 2 Ek II - LC T - 

62 
Laniidae 
 

Lanius minor 
Kara alınlı 

örüncekkuşu 
1 Ek II - LC YZ - 

63 Corvidae Garrulus glandarius Alakarga 1 - - LC Y Ek II 

64 Corvidae Pica pica Saksağan 1 - - LC Y Ek II 

65 Corvidae Corvus monedula Küçük karga 1 - - LC Y Ek II 

66 Corvidae Corvus cornix Leş kargası 1 - - - Y Ek II 

67 Corvidae Corvus corax Kuzgun 2 Ek III - LC Y Ek I 

68 Sturnidae Sturnus vulgaris Sığırcık 1 - - LC Y Ek I 

69 Passeridae Passer domesticus Serçe 1 - - LC Y Ek II 

70 Passeridae 
Passer 

hispaniolensis 
Söğüt serçesi  2 Ek III - LC YZ Ek I 

71 Passeridae Passer montanus Ağaç serçesi  2 Ek III - LC Y Ek I 

72 Fringillidae Fringilla coelebs İspinoz 1 Ek III - LC Y Ek I 

73 Fringillidae Chloris chloris Florya 1 Ek II - LC Y - 

74 Fringillidae Carduelis carduelis Saka 1 Ek II - LC Y - 

75 Fringillidae Linaria cannabina Ketenkuşu 1 Ek II - LC Y - 
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Sır
a  

No 
FAMİLYA TÜR TURKCE_ADI 

TESPI
T SEKLI 

BERN CITES IUCN 
Göç 

Durumu 
MAK 

76  Emberizidae Emberiza cirlus Bahçe çintesi 1 Ek II - LC Y - 

77  Emberizidae Emberiza hortulana Kirazkuşu  2 Ek III - LC YZ Ek I 

78  Emberizidae 
Emberiza 

melanocephala 
Karabaşlı çinte  2 Ek II - LC YZ - 

79  Emberizidae Emberiza calandra Tarla çintesi  2 Ek III - LC Y Ek I 

 
Proje sahası çevresinde kuş türleri açısından düzenli şekilde kuş türlerinin gözlemlendiği, 

önemli beslenme, kışlama ve üreme alanı olma özelliği gösteren Kumkale Deltası ve Araplar 
Boğazı bulunmaktadır. Kumkale Deltası sahanın 14 km batısında bulunmakta ve su kuşları 
açısından beslenme-kışlama alanı olarak kullanılmaktadır. Alanda Kuğu, Flamingo, Balaban, 
Küçük balaban, Büyük ak balıkçıl gibi Balıkçıl türleri ve Yeşilbaş ördek, Kaşıkgaga, Çamurcun, 
Çıkrıkçın ve Pasbaşpatka gibi ördek türleri kışlamaktadır. Proje sahasının 16 km güneybatısında 
bulunan Araplar boğazı ise su kuşlarının yanı sıra Çakır kuşu, Atmaca, Yılan kartalı, Şahin ve 
Kerkenez gibi yırtıcı türler için üreme alanı özelliği göstermektedir. Ayrıca Araplar Boğazında 
tarafımızca gerçekleştirilen önceki gözlem çalışmalarında nadir olarak Kaya kartalı, Akkuyruklu 
kartal, Balık kartalı ve Kızıl akbaba gibi yırtıcı türlere ait geçişler gözlemlenmiştir. Kuş türleri 
açsından öneme sahip bu iki alanın konumları deniz sevisinde yer alıp RES sahası ile habitat 
bütünlüğü ve konum açısından herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bu iki alanda 
gözlemlenen göç hareketleri kıyı şeridine paralel veya kuzey yönelimle Gelibolu yarımadası 
Arıburnu mevkiine doğru gerçekleşmektedir.  

 
 Gülpınar RES sahasındaki kuş göç hareketliliğini değerledirmek amacı ile Avrupa’da radyo 
verici takılmış olan Şah Kartal (Aquila heliaca), Leylek (Ciconia ciconia), Kara Leylek (Ciconia 
nigra), Arı Şahini (Pernis apivorus) ve Küçük Orman Kartallarının (Clanga pomarina) izleme 
çalışmalarında bölgeden yaptıkları geçişlerin proje sahasına göre konumları da değerlendirilmiştir 
(Türkiye’deki Kuş Haraketliliği Haritaları, T.C. Orman ve Su Işleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğü, 2012).  
 

 
Şekil 63. RES sahasının konumu ve Estonya’da halkalanan balık kartalı “Ilmar”ın ülkemizdeki göç rotası (Türkiye’deki Kuş 
Hareketliliği Haritaları, 2012)  
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Şekil 64. RES sahasının konumu ve Finlandiya’da aynı bölgede halkalanan arı şahinlerinin sonbahar göç rotası 
(Türkiye’deki Kuş Hareketliliği Haritaları, 2012) 
 

 
Şekil 65. Hatay Reyhanlı’da ölü bulunan şah kartal ve diğer bazı şah kartallara ait iz kaydı. 

(http://www.saveraptors.org/en/page.php?Cat=3&subcat=6)  
 

http://www.saveraptors.org/en/page.php?cat=3&subcat=6
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Şekil 66. Estonya’da halkalanan kara leyleklere ait göç rotaları (http://birdmap.5dvision.ee/index.php?Lang=en) 

 

 
Şekil 67. Almanya’da verici takılan 16 Akleylek bireyinin 2009-2018 yıllarına ait 9 yıllık göç verileri 
(https://blogs.nabu.de/stoerche-auf-reisen) 

http://birdmap.5dvision.ee/index.php?lang=en
https://blogs.nabu.de/stoerche-auf-reisen
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Şekil 68. Romanya’da halkalanan beş küçük orman kartalının göç rotası (Türkiye’deki Kuş Hareketliliği Haritaları, 2012) 

 

 
 
Şekil 69 Çanakkale üzerindeki varsayımsal ilkbahar kuş göç rotaları. (Dochy ve ark. 2006) 
Süzülen kuşlar (Sarı renk) ve Kıyı kuşları (Mavi renk) ile belirtilmiştir 
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• RES sahasının, yakın bölgede yürütülen diğer RES sahalarındaki çalışmaları ile 
karşılaştırıldığında gerek yerli kuş türleri ve gerekse göçmen kuş türleri bakımından bir 
darboğaz olmamakla birlikte genel kuş göç haritasındaki tali göç rotalarının yakınında 
olduğu tespit edilmiştir. Gülpınar RES sahası ve yakın çevresi süzülen kuşların göç 
esnasında kullandığı tali göç rotalarının 15-20 km kadar yakınındadır. Bu konudaki 
tespitlerimiz Avrupa’da uydu verici takılmış olan Ak leylek, Kara Leylek, Balık Kartalı, Şah 
Kartalı, Arı Şahini ve Küçük Orman kartallarının izleme çalışmaları ile örtüşmektedir.  
 

• Proje sahası ve yakın çevresinde proje ekibi tarafından yürütülen önceki çalışmalar birlikte 
değerlendirildiğinde ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerindeki belirlenen göç rotalarındaki 
yoğunluklara göre 3 geçiş güzergâhı belirlenmiştir.  

 
Buna göre;  

✓ Birinci derecede (Kırmızı Rota) önemli geçiş güzergâhı, süzülen göçmen kuş tür sayısı 
ve geçiş sayılarının en yoğun şekilde gözlemlendiği rotalardan oluşmaktadır. Proje 
sahasına en yakın geçiş güzergâhı 20 km kuzeydoğusunda bulunan Umurbey havzası 
ve 86 km kuzeydoğusunda bulunan Biga havzası üzerindedir. Buradaki yoğun geçişler 
Ak leylek, Kara Leylek, Şahin, Küçük orman kartalı, Yılan kartalı, Kara çaylak, Arı 
şahini, Yaz atmacası, Aladoğan gibi süzülerek göç eden kuş türlerine aittir.  
 

✓ İkinci derecede (Sarı Rota) önemli geçiş güzergâhı ise proje sahasının 16 km 
güneybatısında bulunan Araplar boğazı mevkiindeki geçiş güzergâhıdır. Aynı zamanda 
alan Kaya kartalı, Şahin, Kerkenez ve Çakır kuşu gibi yırtıcı kuş türleri için üreme alanı 
olup zaman zaman yırtıcı göçmen türlerin geçiş yaptığı güzergâhtır. 

 
 

✓ Üçüncü derecede (Beyaz Rotalar) önemli geçiş güzergahları ise kuş hareketliliğinin en 
zayıf olduğu güzergahlardır. Bu güzergâhlardaki geçişler bireyler halinde olup kalabalık 
grup oluşturmayan geçişlerdir. Proje sahası çevresinde tespit edilen güzergahlar 
üçüncü derece öncelikli geçiş güzergahlarındandır ve daha çok Şahin, Atmaca ve 
Kerkenez gibi alanda beslenen yırtıcı kuş türleri ile küçük gruplar halinde geçişleri 
gözlenen Arıkuşu, Ebabil, Kara leylek, Saz delicesi ve Yılan kartalı gibi göçmen kuş 
türleri gözlemlenmektedir. 

 
Mammalojik (Memeli ve Yarasa) Açısından Değerlendirme 

 
RES sahalarında kurulum öncesi ve sonrası olmak üzere faunaya etki bakımından iki farklı 

değerlendirme yapılabilmektedir. 
 
Çanakkale İli Merkez İlçesi sınırlarında kurulması planlanan Gülpınar Rüzgar Enerji 

Santrali (RES) sahasında fauna tespit çalışması yapılmıştır. Proje kapsamında kurulacak 
tesislerin fauna elemanlarına muhtemel etkisi incelenmiştir. Bölgede bulunan hayvan türleri 
hakkında bölgenin genel yapısı, habitat özellikleri ve literatür bilgileri dikkate alınarak veriler 
sunulmuştur. Fauna tespit çalışması doğrudan canlının görülmesi yada alanda ayak izi, yuva ve 
dışkı gibi hayvanın orada olduğunu işaret eden deliller, bölge halkının görüşleri ve literatür verileri 
doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Çanakkale ili ile ilgili yapılan fauna çalışmalarında alanı 
temsil eden ve alanın özelliğine uygun olarak bulunabilecek türler tabloda verilmiştir.   

 
Kurulum öncesi (Tespit Aşaması) Bu aşamada alanda var olan karasal ve uçuş yapan 

fauna elemanlarının çeşitliliği, yoğunluğu ve projeden etkilenme ihtimallerini konu alan bir risk analizi 
yapılmaktadır. Bu aşamada özellikle kuş ve yarasa türlerinin alandaki varlığı, aktivite yoğunluğu ve 
mevcut projeden nasıl etkilenebileceğini tahmin etmekle ilgili çalışmalar yapılmaktadır.  

 
Kurulum Sırasında (İnşaat Aşaması) RES sahasında yapılacak olan türbine ulaşımı 

sağlayacak yolların açılması, türbin yerlerinin düzenlenmesi, iletim hatları güzergahlarında yapılacak 
faaliyetler ve bu çalışmalar sırasındaki hafriyat ve araç trafiği karasal fauna türleri için olumsuz 
etkilere yol açabileceği literatür verilerinde bahsedilmektedir. Bununla birlikte bu faaliyetler sona 
erdiğinde ve kurulum tamamlandığında birçok hayvan için korunaklı bir alan olması bakımından da 
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olumlu etkilerden söz edilebilmektedir.  Özellikle büyük memeli türlerinin alana tekrar geldiği ve 
alanda yaşadığı gözlenmiştir.  

 
Kurulum Sonrası (Operasyonel Aşama) Bu aşamada türbin bıçaklarına (pervanelerine) 

çarpmadan dolayı ölüm riski taşıyan yarasa ve kuş türlerinin izlenmesi ve çarpışmanın boyutlarını 
ortaya koyan çalışmalar yapılmaktadır. Genel olarak bir RES sahasındaki faaliyetlerin fauna 
elamanları etkileri birkaç başlıkta ele alınmaktadır.  

 

 İnşaat ve söküm-dikim esnasında rahatsızlık verme etkileri  

 İşletmedeki rüzgar türbinlerinden kaynaklanan ses ve görsel rahatsızlık verici etki 

 Elektromanyetizma 

 Yollar ve trafik 

 Bağlantı yollarında görülecek sık trafikten kaynaklı rahatsızlık 

 Amaçsız araç trafiği, avlanma ve diğer insan faaliyetlerinden kaynaklanan etkinliklerinden 
rahatsızlık 

 Habitat değişiklikleri 

 Bariyer ve koridor etkileri 

 Enerji hatları ve enerji hattı koridorları 

 Olası tesadüfi kazalar 
 

 
Şekil 70 Gülpınar RES sahasında yapılan arazi çalışmasından bir görünüm 
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Şekil 71 Gülpınar RES sahasında yapılan arazi çalışmalarında rastlanan memeli ayakizleri (Çakal) 

 
 
Proje sahası ve yakın çevresinde yoğun orman vejetasyon yapısı, tarım alanları, bozuk 

orman habitatları özelliği göstermektedir. Bu alanda bir düzenli dere şeklinde bir su kaynağına 
rastlanmıştır. Alanda önemli ve hedef tür olarak korunan büyük memeli türlerinden Karaca 
(Capreolus capreolus) Yaban domuzu (Sus scrofa), Porsuk (Meles meles), Tilki (Vulpes vulpes) 
gibi ormana bağımlı ve hedef tür olarak kabul edilen hayvanların yaşadığına dair veriler elde 
edilmiştir. 
 

 
 
Şekil 72 Gülpınar RES sahası içinde görülen Kaya sansarı (Martes foina) dışkı örneği 
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Şekil 73 Gülpınar  RES sahası içinde görülen Yabani Tavşan (Lepus europaeus) dışkı örnekleri 
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Tablo 21 Gülpınar RES Fauna (Memeli Türleri)   

    PARAMETRE KODU A B C E F 

 
  

PARAMETRE ADI 

TEHLİKE ALTINDAKİ 

DAR YAYILIMLI TÜRLER VE ALTTÜRLER 

TÜRKİYE İÇİN 
ENDEMİK 

BERN CİTES 
 

  TÜRLER VE ALTTÜRLER 
TÜRLER VE 
ALTTÜRLER 

 
  

ALT PARAMETRE 

A1 A2 B1 B2   

    
KÜRESEL 
ÖLÇEKTE ULUSAL KÜRESEL ÖLÇEKTE 

ULUSAL 
ÖLÇEKTE   

      ÖLÇEKTE       

    

ALT-ALT PARAMETRE 

    

LY  

          
 

BE GE     

    IUCN 
MAKK  

(2016-2017) BY GY LY BY GY LE 

    

   
EK-I EK-II 

  
  

      

 
TÜRKÇE İSMİ TÜRLER             

1 Avrasya sivri faresi Sorex minutus LC           X   X           EK-III   

2 Sivri burunlu bataklık faresi Neomys anomalus LC           X   X           EK-III   

3 Etrüsk sivri faresi Suncus etruscus LC           X   X           EK-III   

4 Sivri burunlu fare Crocidura suaveolens LC           X       X       EK-III   

5 Avrupa köstebeği Talpa europaea LC           X   X               

6 Tavşan  Lepus europaeus LC       X   X       X       EK-III   

7 Kızıl sincap Sciurus vulgaris LC           X     X         EK-III   

8 Su sıcanı Arvicola amphibius LC           X       X           

9 Sırtı çizgili orman faresi Apodemus agrarius LC           X   X               

10 Ev faresi Mus macedonicus LC         X         X           

11 Ev faresi Mus musculus LC           X       X           

12 Ev sıçanı Rattus rattus LC           X       X           

13 Göçmen fare Rattus norvegicus LC           X       X           

14 Agaç yediuyuru Dryomys nitedula LC           X       X       EK-III   

15 Kurt Canis lupus LC           X       X       EK-II EK-I 

16 Çakal Canis aureus LC       X   X       X         EK-III 

17 Tilki  Vulpes vulpes LC       X   X       X           

18 Gelincik  Mustela nivalis LC     X     X       X       EK-III   

19 Porsuk  Meles meles LC     X     X       X       EK-III   

20 Kaya sansarı  Martes foina LC       X   X   X           EK-III   

21 Yabani kedi Felis silvestris LC           X   X           EK-II   

22 Yaban domuzu  Sus scrofa LC       X   X       X           

23 Karaca Capreolus capreolus LC           X       X       EK-III   

                                      

 
LY: Lokal yayılışlı türler; BY: Bölgesel yayılışlı türler; GY: Geniş yayılışlı türler 
LE: Lokal endemik; BE: Bölgesel endemik; GE: Geniş yayılışlı endemik Yarasalar 
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Gülpınar RES sahası içinde yarasalarla ilgili veriler daha önce benzer habitata sahip ve 
alana 36 km mesafede yakın olan KORU RES sahasında yaz dönemlerinde yapılan yarasa izleme 
verilerinden, literatür bilgilerinden ve alanda yapılan saha gözlemlerinden elde edilmiştir.  

 
Doğrudan proje alanında bir yarasa gözlemi yapıldığına dair literatüre rastlanmamıştır. 

Ancak Albayrak 1993, Benda ve Horacek 1998, Yorulmaz ve Arslan 2016 Türkiye genelinde yarasa 
kayıtları ile yapılmış çalışmalardır. Ayrıca, 2016 yılında Erdoğan, Yorulmaz ve Yetkin 2016 
tarafından Koru RES’de yapılan 21 günlük izleme sırasında tespit edilen kayıtlar değerlendirilmiştir. 

 

Tablo 22 Gülpınar RES Sahası ve çevresinde yaşadığı (Literatürler ve Koru RES sahasında ses kayıtları ile) tahmin edilen 
Yarasa Türleri ve Korunma Durumları (Bulgular kısmında, L: Literatür verisini (Albayrak, 1993; Benda ve Horacek 1998, 
Yorulmaz ve Arslan 2016),  

Bilimsel Adı Türkçe Adı IUCN 

Rhinolophus ferrumequinum Büyük Nal Burunlu Yarasa LC 

Rhinolophus hipposideros Küçük Nal Burunlu Yarasa LC 

Rhinolophus euryale Akdeniz Nal burunlu Yarasası NT 

Rhinolophus mehelyi 
Mehelyi’nin Nalburunlu 

Yarasası 
VU 

Myotis myotis Fare Kulaklı Büyük Yarasa LC 

Myotis capaccinii  Uzunayaklı Yarasa VU 

Myotis emarginatus Çentikli Yarasa LC 

Myotis mysacinus Bıyıklı Siyah Yarasa LC 

Myotis blythii Fare Kulaklı Küçük Yarasa LC 

Myotis nattererii Saçaklı Yarasa LC 

Nyctalus noctula  Akşamcı Yarasa LC 

Nyctalus leisleri  Küçük Akşamcı Yarasa LC 

 Eptesicus serotinus  Genişkanatlı Yarasa LC 

Pipistrellus pipistrellus   Cüce Yarasa LC 

 Pipistrellus kuhlii  Beyazşeritli Yarasa LC 

Pipistrellus nathusii Sertderili Yarasa LC 

Pipistrellus pygmaeus Akdeniz Cüce Yarasası LC 

Hypsugo savii Savi’nin Cüce Yarasası LC 

 Miniopterus schreibersii  Uzunkanatlı Yarasa NT 

Barbastella barbastellus Basıkburunlu Yarasa NT 

Vespertilio murinus Çiftrenkli Yarasa LC 

 
Alanda yapılan çalışmalar ve literatür çalışmaları dikkate alındığında alanda bulunması 

muhtemel 21 yarasa türü tespit edilmiştir. Bu Mehelyi’nin nalburunlu yarasası Rhinolophus mehelyii 
(VU), uzun ayaklı yarasa Myotis capaccinii (VU), Akdeniz nalburunlu yarasası Rhinolophus euryale 
(NT), Uzun kanatlı yarasa Miniopterus schreibersi (NT) kategorisindedir. Ancak bunun dışında su 
yarasası (Myotis daubentoni) ve Küçük Akşamcı Yarasa (Nyctalus noctula) türlerinin ulusal ölçekte 
nadir ve korunması öncelikli türlerden olduğu bilinmektedir. 

 
Projenin tozlaşmaya etkisini değerlendirmek gerekirse, tozlaşmada en etkili tür polenle 

beslenen Bombus ssp.’dir. Türün en önemli görevi meyve ve sebze yetiştiriciliğinde tozlaşma 
faaliyetlerini gerçekleştirmesidir ve ticari olarak da kullanılmaktadır. Bu kapsamda Gülpınar RES 
sahasına Bombus ssp. Türünün yaşam alanlarına uygun habitat içermemektedir. Zira RES 
sahasının vejetasyonunun büyük bir kısmını meşe ve çam ormanları oluşturmaktadır. Alanda 
arıcılık faaliyetlerinin olmaması nedeniyle böcek ve arı popülasyonlarına zarar vermesi oldukça 
azdır. RES sahasında kurulacak olan türbinler tepe kısımlarında bulunması nedeniyle bitkilerin 
tozlaşması açısından da büyük bir risk oluşturmayacağı düşünülmektedir 

 
 Proje tüm aşamalarında Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 

26.06.2018 tarih ve 146055 sayılı görüşünde belirtilen tüm hususlara, 
 

 ÇED raporunda belirtilen tüm öneri ve tedbirlere, 
 

 İzleme sırasında ve sonucunda istenecek tüm ilave tedbir ve taahhütlere 
uyulacaktır. 

 
 Kapasite artışı, türbin relokasyonu veya saha değişikliği durumunda Doğa Koruma 

Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden görüş alınacaktır. 
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II.2.9. Proje Alanında ve Etki Alanında (varsa) bulunan ya da planlanan maden ocakları ile 
ruhsatlı sahalar hakkında bilgi verilmesi ve projeleri kapsayacak kümülatif 
değerlendirmelerin yapılması 

 
Proje alanı ve etki alanında bulunan maden ocakları ile ilgili olarak Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü mahallinde tetkik heyeti ile saha çalışmaları yapılmış ve MİGEM’den uygun görüş 
alınmıştır (Bkz. Ek-27).  

 
Proje alanına en yakın maden tesisi T1’e 800 m mesafede yer almaktadır. Projenin 

planlandığı alan ile ilgili olarak Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden uygun görüş alınmıştır (Bkz. Ek-
27). Söz konusu görüşte “…ER 3322843 sayılı revize Gülpınar RES Proje Alanı (Özel İzin Sahası) 
olarak işaretlenmiş olup, bu ibare bu alanla ilgili bilgi dökümlerinde, ihale ilanlarında, ilk müracaat 
aşamasında izin alınması için 1 (bir) yıl süre verilerek ruhsatlandırılacak alan olarak görülecek ve 
verilecek ruhsatlarına arkasına Gülpınar RES Proje Alanı (Özel İzin Sahası) bulunduğu ifadesi yer 
alacaktır. 

 
Proje kapsamında 6592 sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanunu ve Madencilik 

Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. 
 

II.2.10. Hayvancılık ve su ürünleri (türleri, beslenme alanları, yıllık üretim miktarları, bu 
ürünlerin ülke ekonomisindeki yeri ve değeri, etki alanı içinde balıkçılık, arıcılık vs), 

 
Proje alanı ve yakın çevresinde aile içi tüketime yönelik hayvancılık faaliyetleri 

yürütülmektedir. Alana 2.800 m mesafede yer alan Salihler Göleti’nde ise amatör balıkçılık 
faaliyetleri yürütülmektedir.  

 

II.2.11. Peyzaj değeri yüksek yerler ve rekreasyon alanları,  

 
Faaliyet alanı üzerinde mevcut durumda herhangi bir yapı bulunmamakta olup, faaliyet alanı 

ve çevresinde peyzaj değeri yüksek yerler ve rekreasyon alanları, benzersiz özellikteki jeolojik ve 
jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar, erozyon tehlikesi bulunmamaktadır.  

 
Proje alanı orman sayılan alanlardandır. Proje kapsamında hazırlanmış olan Peyzaj Onarım 

Planı Ek-25’te ayrıntılı olarak verilmiştir. 

 
II.2.12. Devletin yetkili organlarının hüküm ve tasarrufu altında bulunan araziler (Askeri 
Yasak Bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb.)  

 

Proje alanında;  
 
Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler kapsamında 

alanda orman vasıflı araziler yer almaktadır. Askeri Yasak Bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına 
belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar ile 25.09.1978 tarih ve 16415 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan 7/16349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen; 

 
“Sahillerimizin plansız ve programsız bir biçimde doldurularak trafiğin aksamasına, limanların 

genişliğine, denizlerin sıvı ve katı atıklarla kirletilerek deniz ürünlerine ve çevre sağlığına zarar 
verilmesine engel olunması ve denizlere her türlü tecavüzün önlenmesi amacıyla ilişik liste ve 
haritada adları ve sınırları belirtilen yerlerin, “sınırlandırılmış alan” olarak kabulü” kapsamında yer 
almamaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 



YELEN-GÜLPINAR  
ENERJİ ÜRETİM SAN. ve TİC. A.Ş. 

GÜLPINAR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ  

NİHAİ ÇED RAPORU 

 

88 

 
Nartus- 2018/119.01.ÇR.01 

 

II.2.13. Proje yeri ve etki alanının mevcut kirlilik yükü (hava, su, toprak ve gürültü açısından 
mevcut kirlilik yükünün belirlenmesi, bu çalışma yapılırken hangi tarihler arasında ne tür 
çalışmalar yapıldığı, çalışma metotları, çalışmanın yapıldığı dönemdeki meteorolojik 
şartların belirtilmesi) 

 
Gürültü2 
 
Proje alanında mevcut durum tespitine yönelik çalışmalar kapsamında arka plan gürültü 

ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Gürültü ölçüm sonuçları en yakın yerleşim yerlerinde gerçekleştirilmiş 
olup, sonuçları Tablo 23-24 ve 25’te verilmiştir.  

 
Söz konusu değerler ile Bölüm III.1.9 ve Bölüm III.2.8’de inşaat ve işletme aşamalarında 

oluşacak gürültü hesaplamaları kümülatif olarak değerlendirilmiştir.07.03.2018 – 08.03.2018 
tarihlerinde proje alanına en yakın yerleşimlerde, 4 noktada, gündüz, akşam ve gece 
periyotlarında, toplam 12 adet 10’ar dakika süre ile 1/3 oktav bantlarda Tablo 23, Tablo 24 ve Tablo 
25’te görülen arka plan parametreleri ölçülmüştür.   

 

Tablo 23 Arka Plan Ölçüm Sonuçları (Gündüz) 

Ölçüm Yeri Tarihi Süre 

Ölçüm Sonuçları  
(Gündüz) 

(dBA) 

Sınır Değer 
İnşaat  

(Gündüz) 
(dBA) 

Sınır Değer 
İşletme 

(Gündüz) 
(dBA) 

MADDE 27 
Kategori 

Leq Leq Leq Kategori 

Ovacık Köyü 
449010-4424685 

08.03.2018 10 dk. 49,63 70 65 A 

Kayışlar Mahallesi 

453621-4424295 
08.03.2018 10 dk. 50,56 70 65 A 

Karapınar Köyü 

460777-4428019 
08.03.2018 10 dk. 52,25 70 65 A 

Denizgöründü Köyü 

454033-4428525 
08.03.2018 10 dk. 50,76 70 65 A 

Tablo 24 Arka Plan Ölçüm Sonuçları (Akşam) 

Ölçüm Yeri Tarihi Süre 

Ölçüm Sonuçları  
(Akşam) (dBA) 

Sınır Değer 
İnşaat  

(Akşam) 
(dBA) 

Sınır Değer 
İşletme 
(Akşam) 

(dBA) 

MADDE 27 
Kategori 

Leq Leq Leq Kategori 

Ovacık Köyü 
449010-4424685 

08.03.2018 10 dk. 42,26 70 60 A 

Kayışlar Mahallesi 

453621-4424295 
08.03.2018 10 dk. 42,16 70 60 A 

Karapınar Köyü 

460777-4428019 
08.03.2018 10 dk. 41,44 70 60 A 

Denizgöründü Köyü 

454033-4428525 
08.03.2018 10 dk. 42,75 70 60 A 

Tablo 25 Arka Plan Ölçüm Sonuçları (Gece) 

Ölçüm Yeri Tarihi Süre 

Ölçüm Sonuçları  
(Gece) (dBA) 

Sınır Değer 
İnşaat  
(Gece) 
(dBA) 

Sınır Değer 
İşletme 
(Akşam) 

(dBA) 

MADDE 27 
Kategori 

Leq Leq Leq Kategori 

Ovacık Köyü 
449010-4424685 

09.03.2018 10 dk. 36,24 70 55 A 

                                                 
2 Bu bölümde Gülpınar RES Gürültü Ölçüm ve Akustik Raporu’ndan faydalanılmıştır (Bkz. Ek-29) 
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Ölçüm Yeri Tarihi Süre 
Ölçüm Sonuçları  

(Gece) (dBA) 

Sınır Değer 
İnşaat  
(Gece) 
(dBA) 

Sınır Değer 
İşletme 
(Akşam) 

(dBA) 

MADDE 27 
Kategori 

Leq Leq Leq Kategori 

Kayışlar Mahallesi 

453621-4424295 
09.03.2018 10 dk. 37,46 70 55 A 

Karapınar Köyü 

460777-4428019 
09.03.2018 10 dk. 36,60 70 55 A 

Denizgöründü Köyü 

454033-4428525 
09.03.2018 10 dk. 36,89 70 55 A 

 

 

 

Şekil 74. Ölçüm yerlerine ait görüntüleri -Gece (Nokta 1-2-3-4) 
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Şekil 75. Ölçüm yerlerine ait görüntüler-Akşam (Nokta 1-2-3-4) 
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Şekil 76. Ölçüm yerlerine ait görüntüler-Gündüz (Nokta 1-2-3-4) 

 
Su 
 
Proje kapsamında çalışmaların gerçekleştirileceği 100 m çapında alanda yalnızca mevsimsel 

akışlı ve düşük debili dereler vb. yer aldığından ve projenin inşaat ve işletme aşamasında 
prosesten kaynaklı atıksu oluşumu söz konusu olmadığından su analizi kapsamında çalışma 
yapılmamıştır.  
 

Hava 
 
Rüzgâr santrali projelerinin yalnızca inşaat aşamasında hava kalitesine etkisi söz konusu 

olup, Bölüm III.1.6’da hesaplanan değerlere yapılacak çalışmalar sonucu oluşacak etki son derece 
azdır. Tesisin işletme aşamasında ise hava kalitesine etki edecek herhangi bir unsur 
bulunmamaktadır. 
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Şekil 77. Çanakkale hava kalitesi izleme istasyonu son 4 aylık PM10 ve SO2 grafiği 

 
Ülkemizin enerji politikaları içerisinde rüzgar enerjisinin stratejik önemi bulunmaktadır. Bu 

bağlamda 2023 yılında ülkemizdeki rüzgar enerjisi kurulu gücünün, 20.000 MW olması 
hedeflenmektedir. Bu durumda ülke elektrik enerjisi talebinin, yaklaşık %20-25’i rüzgar enerjisinden 
karşılanırken; 35 milyon ton CO2 emisyonu azaltımı da yapılmış olacaktır.  
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II.3. Sosyo-Ekonomik Çevrenin Özellikleri  

 

II.3.1. Ekonomik özellikler ve sosyal altyapı hizmetleri (Yörenin ekonomik yapısını oluşturan 
başlıca sektörler, yöresel işgücünün bu sektörlere dağılımı, sektörlerdeki mal ve hizmet 
üretiminin yöre ve ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemi, Eğitim, sağlık, kültür hizmetleri ve 
bu hizmetlerden yararlanılma durumu diğer bilgiler); Gelir (Yöredeki gelirin işkollarına 
dağılımı, işkolları itibariyle kişi başına düşen maksimum, min. Ve ortalama gelir); İşsizlik 
(Yöredeki işsiz nüfus ve faal nüfusa oranı); Nüfus bilgileri (proje yerine ilişkin nüfus 
bilgileri), 

 
Çanakkale İli 
 
Çanakkale İli’nin ekonomisinde tarımın en önemli faaliyet olmasının yanı sıra son yıllarda 

tarıma dayalı sanayi kolları gelişme göstermekte ve buna bağlı olarak ekonomide sanayinin payı 
artmaktadır.  2011 yılı Nüfus ve Konut Araştırmasına göre; İlde istihdam edilen (15+ yaş) nüfusun; 
%38,8’i tarım sektöründe, %17,5’i sanayi sektöründe, %43,8’i hizmetler sektöründe çalışmaktadır. 

 
Yetiştirilen tarım ürünleri arasında en önemli yeri; oransal olarak sebze ve ekim sahası 

olarak hububat almaktadır. Çanakkale köylüsünün önemli geçim kaynaklarının başında ise 
hayvancılık gelmektedir. 

 
İl’de toprağa dayalı sanayide, Çan’da kurulu bulunan seramik ve kalebodur fabrikaları, 

Ezine’de bulunan çimento fabrikası, Merkez’de dondurulmuş gıda, sebze ve su ürünlerini 
değerlendiren fabrikalar önemli gıda üretim birimleridir. Mevcut sanayi kuruluşlarında üretilen 
dondurulmuş ve kurutulmuş gıda, su ürünleri, bakliyat, çimento, maden cevheri, seramik ve karo 
fayans en çok ihraç edilen ürünlerdir. 

 

Proje Alanı ve Çevresi 
 
Proje alanı ve yakın çevresindeki ekonomik özellikler tarım, hayvancılık ve ormancılık 

faaliyetlerine dayalıdır. Aile içi tüketim amaçlı tarım faaliyetleri (bahçe vb.) ve küçükbaş hayvancılık 
faaliyetleri (keçi vb.), süt işleme tesislerine gönderilmek üzere büyükbaş hayvan yetiştiriciliği 
faaliyetleri yürütülmektedir. 

 
Projenin planlandığı Çanakkale ili ve Merkez ilçesine ait nüfus bilgileri Tablo 23’te verilmiştir. 

Buna göre Çanakkale İli 2017 yılı nüfusu 530.417 kişidir. 
 
Tablo 26. Çanakkale İli, Merkez İlçesi ve Proje Alanına Yakın Köylere Ait Nüfus Bilgileri 

Yerleşim Adı Nüfus (kişi) 

Merkez İlçesi 175.032  

Çanakkale 530.417 

Denizgöründü Köyü 156 

Ovacık Köyü 76 

Karapınar Köyü 22 

Salihler Köyü 102 

 
 
Bölgedeki genel sosyal altyapı hizmetlerine ilişkin bilgiler aşağıda özetlenmiştir.  
 
Eğitim  
 
Çanakkale İlinde lisans eğitimi veren tek üniversite Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’dir. 

03.07.1992 tarihinde faaliyete geçmiş olan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 1992-1993 Eğitim-
Öğretim yılında Trakya Üniversitesinden devredilen Çanakkale Eğitim Fakültesi, Çanakkale Meslek 
Yüksekokulu ve Biga Meslek Yüksekokulu ile öğretime başlamıştır.  
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Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde 2010-2011 eğitim öğretim yılı itibariyle 10 Fakülte, 4 
Enstitü, 6 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulu bulunmakta olup fakültelerde 82 bölüm, 
yüksekokullarda 22 bölüm, meslek yüksekokullarında 61 bölüm yer almaktadır. Ayrıca üniversitede 
1.259 akademik, 523 idari personel olmak üzere toplam 1.782 personel ve 31.700 öğrenci 
bulunmaktadır.  

 

II.3.2. Proje alanı ve yakın çevresindeki kentsel ve kırsal arazi kullanımları (Yerleşme 
alanlarının dağılımı, mevcut ve planlanan kullanım alanları, bu kapsamda sanayi bölgeleri, 
konutlar, turizm alanları vb.), 

 
Proje alanı ve yakın çevresinde kırsal arazi kullanımları yer almaktadır. Ovacık, 

Denizgöründü, Salihler ve Karapınar Köyleri bu kullanım alanlarının başında gelmektedir. Kırsal 
kullanım alanlarında ulaşım yolları ve alt yapı hizmetleri tamamlanmıştır. Bu alanlarda aile içi 
tüketime yönelik tarım faaliyetleri ile süt işleme tesislerine verilmek üzere büyükbaş yetiştiriciliği 
yapılmaktadır.  

 
Alan ve yakın çevresinde sanayi bölgesi, liman vb. bulunmamaktadır. 

 
 Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 07.02.2018 tarih ve 115336 sayılı 

görüşünde “Söz konusu yer 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında ilan edilmiş Kültür ve 
Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi veya Turizm Merkezi sınırları içerisinde kalmamaktadır.” 
Denmektedir. 
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BÖLÜM III : PROJENİN İNŞAAT ÖNCESİ, İNŞAAT VE İŞLETME AŞAMASINDA ÇEVRESEL 
ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER  
(Bu bölümde projenin fiziksel ve biyolojik çevre üzerine etkileri, bu etkileri önlemek, en aza indirmek 
ve iyileştirmek için alınacak yasal, idari ve teknik önlemler III.1 ve III.2 başlıkları için ayrı ayrı ve 
ayrıntılı şekilde açıklanır.) 

 

III.1. Arazinin Hazırlanması, İnşaat ve Tesis Aşamasında, Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine 
Etkileri ve Alınacak Önlemler 

 

III.1.1. Arazinin hazırlanması için yapılacak işler kapsamında nerelerde, ne kadar alanda ve 
ne miktarda kazı yapılacağı; kazı fazlası malzeme ve bitkisel toprağın ne kadar oluşacağı, 
nereye taşınacağı ve depolanacağı, (1/25.000 ölçekli vaziyet planında gösterilmesi), alanın 
hacmi (1/1.000 ölçekli halihazır haritada ayrı ayrı gösterilmesi) ve hangi amaçlar için 
kullanılacakları, hafriyat malzemesi düzenleme ve restorasyon planı ve geçici depolama 
alanının özellikleri, 

 
Planlanan Gülpınar RES projesi kapsamında türbin taban alanlarında, türbin noktalarına 

ulaşım için açılacak yollarda ve mevcut yollarda gerçekleştirilecek düzenleme çalışmaları 
kapsamında kazı çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

 
Gülpınar RES için 10 adet türbin ve platform alanlarında ulaşım yolu ve kumanda kontrol 

binasında yapılacak olan çalışmalarda; 
 

 Platform alanlarında 45.422 m3 

 Yeni açılacak ve düzenleme yapılacak yollarda 4.982 m3 

 Türbin Temellerinde 17.000 m3  

 Şalt sahasında 3.700 m3 üzere toplamda 70.904 m3  kazı fazlası malzeme, montaj, şalt 
sahası alanlarında yapılacak bitkisel toprak çalışmalarında ise toplamda 7.090 m3 bitkisel 
toprak oluşumu söz konusu olacaktır. 

 
Alanda kazı faaliyetleri sonucu ortaya çıkacak kazı fazlası malzemenin tamamı eş zamanlı 

olarak dolgu çalışmalarında kullanılacaktır. Ortaya çıkacak kazı fazlası malzeme özellikle ulaşım 
yollarının düzenlenmesi, türbin alanlarında yapılacak dolgu çalışmalarında kullanılarak bertaraf 
edilecektir.  

 
Bu sebeple alanda depolama alanı belirlenmemiştir. Bitkisel topraklar ise zemin 

düzenlemesi yapılarak herbir türbin noktası yanında depolanarak çalışma sonrası alana tekrar 
serilecektir. 

 

III.1.2.Arazinin hazırlanması sırasında ve ayrıca ünitelerin inşasında kullanılacak 
maddelerden parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli, toksik ve kimyasal olanların maksimum miktarları, 
taşınımları, depolanmaları ve kullanımları, bu işler için kullanılacak aletler ve makineler, bu 
aletler ve makinelerde kullanılacak yakıtların türleri, özellikleri, oluşacak emisyonlar, 
alınacak önlemler, 

 
Proje alanında yürütülecek faaliyetler sırasında herhangi bir parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli 

toksik ve kimyasal madde kullanımı söz konusu olmayacaktır. Arazi hazırlığı aşamasında patlayıcı 
madde kullanılması gerekmesi durumunda gerekli yasal izinler alınacaktır. 
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III.1.3. Proje kapsamındaki ulaşım altyapısı planı; proje alanının karayollarına uzaklıkları, 
karayoluna bağlantı yolları, ulaşım için kullanılacak mevcut yolların zarar görmemesi için 
alınacak tedbirler ile trafik güvenliği açısından alınacak önlemler; kullanılacak orman yolları, 
bakım ve onarımları; ulaştırma altyapının inşası ile ilgili işlemler, yeni yapılacak yolların 
özellikleri; kullanılacak malzemeler, kimyasal maddeler, araçlar, makineler; altyapının inşası 
sırasında kırma öğütme, taşıma, depolama gibi toz yayıcı mekanik işlemler, araç yükü, cinsi 
ve sayısı, artışın hesaplanması, (Bu kapsamda alınacak görüşler, izinler), yolların vaziyet 
planlarında (1/25.000 ve 1/1.000 ölçeklerinde) gösterilmesi, 

 
Proje kapsamında mevcut yollarda genişletme çalışması ve gerek duyulması halinde türbin 

alanlarına ulaşım için mevcut yollara bağlantı yolu yapılması söz konusudur.  
 
Alanda açılacak yollar ve mevcut yolları gösteren görünüm aşağıdaki şekillerde verilmiştir.  
 

 
 
Şekil 78. Proje alanında mevcut ve çalışma yapılacak yol taslağı  

 
Açılması planlanan yollar yatırımcı firma tarafından yapılacak olup, mevcut yollarda 

yapılacak çalışmalar Çanakkale Orman Bölge / Orman Genel Müdürlüğü, Çanakkale İl Özel İdaresi 
ve DSİ Bölge Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilecektir.  

 
Proje alanına kadar Kayışlar Mahallesi ve Ovacık Köyü arasında açılmış olan mevcut yol ile 

ulaşım sağlanabilmektedir. Bu alandan itibaren türbin noktalarına ulaşım mevcut orman yollarının 
rehabilitasyonu ile yeni bağlantı yollarının yapımı ile sağlanacaktır. 

 
Türbin noktalarına ulaşım için açılacak bağlantı yollarının ortalama uzunluğu 4,5 km olup, 

açılması planlanan yolların kablo kanalları, kaldırım, şev payları vb. hariç ortalama 6 m genişlikte 

Mevcut Yolar 

Çalışma 
Yapılacak Yollar 

ÇED İzin Alanı 

Santral Sahası 
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olacağı öngörülmüştür. Proje alanında yapılacak ve mevcut yolları gösteren genel vaziyet planı Ek-
8’de verilmiştir.  

 
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nün  15.02.2018 tarih ve 66012 sayılı yazısında “… Söz 

konusu proje kapsamında bulunan  türbin yerleri mevcut ve planlanan devlet ve il yolları güzergahı 
dışında kalmaktadır.” Denmektedir (Ek-9) 

 
Karayolları Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan 2016 yılı Trafik Hacim Haritası’nın proje alanını 

içeren kısmı şekilde verilmiş olup, trafik yükü hesaplamaları bu haritada yer alan değerler baz 
alınarak yapılmıştır. 

 

 

 

 
Şekil 79. Trafik Hacim Haritası3 

                                                 
3Kaynak:Http://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Trafik/trafikhacimharitasi/2016HacimHarit

alari/Bolge14.pdf) 
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Tablo 27 Proje Kapsamında Kullanılacak Makine Ekipmanların Trafik Yüküne Etkisi 
 

Araç Cinsi Trafik Hacim Haritası Değeri 
Proje Kapsamında 
Kullanılacak Sayı 

Artış (%) 

Otomobil 1.953 2 0,1 

Orta Yüklü Ticari Taşıt 154 - - 

Otobüs 15 - - 

Kamyon 157 9 5,7 

Kamyon+ Römork, Çekici+ Yarı Römork 31 - - 

Toplam 2.310 11 5,6 

 
Söz konusu tablodan da görüleceği üzere alanda kullanılacak makine ekipmanların trafik 

yüküne etkisi söz konusu değildir. 
 
Santrale ulaşım yolları gerekirse iyileştirilecek yeni yolların yapımı sırasında kontrollü 

çalışma yapılacaktır. Kamyonların inşaat alanına giriş ve çıkışının yazıldığı uyarı işaretleri kapılarda 
olacaktır. Ayrıca türbin kanatları, mevcut santralde yer alan yollardan önünde ve arkasında uyarı 
araçları ile kontrollü bir şekilde tırların yardımıyla santral alanına taşınacaktır. 

 
 Ayrıca inşaat ve işletme aşamalarında, 

 
 Tüm sürücülerin hız limitlerine uyması sağlanacaktır.  

 
 
 İnşaat aşamasında tüm araçlar dikkatli ve hızları 30 km/sa’nın altında olacak şekilde 

kullanılacaktır. 
 

 
 Güvenlik ve trafik uyarı levhaları proje sahası yakınında ve çevresine görünür şekilde 

yerleştirilecektir. 
 

 
 Yük taşıyan araçların brüt ağırlıkları devlet tarafından belirlenen yük limit sınırını 

geçmeyecektir. 
 

 
Nakliye sırasında 18.10.1983 tarih ve 18195 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine uyulacaktır.  
 

III.1.4. Proje kapsamında kullanılacak olan malzemenin nereden, ne kadar ve nasıl temin 
edileceği (Beton kullanımı vb. durumlarda beton santrali için agreganın nereden temin 
edileceğinin belirtilmesi), -varsa- malzeme alımı ile ilgili bilgiler, imalat haritaları, 1/25.000 
ölçekli topografik haritada ocak ve tesisin işaretlenmesi, yerleşim yerlerine mesafeleri ve 
nakliye güzergahının belirtilmesi, -varsa- malzeme ocakları ile ilgili mülkiyet durumu, 

 
Proje kapsamında türbin temellerinin inşaat sırasında beton ihtiyacı söz konusu olacaktır. Bu 

aşamada ihtiyaç duyulacak hazır beton piyasadan satın alınmak suretiyle temin edilecek olup bu 
sayede bölge ekonomisine katkı sağlanacaktır.  

 
Bununla birlikte proje kapsamında herhangi bir beton santrali ve kırma öğütme tesisi 

kurulumu planlanmamaktadır. Ancak, planlama kapsamında öngörülmeyen nedenlerden dolayı 
kurulması gerekirse ÇED Yönetmeliği gerekleri yerine getirilecektir. Proje kapsamında herhangi bir 
malzeme ocağı işletilmesi söz konusu olmayacaktır. 
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III.1.5. Zemin emniyeti için yapılacak işlemler, alınacak önlemler; taşkın ve heyelan riski; 
yüzeysel ve yeraltı suyu kaynaklarının etkilenme durumları ve alınacak önlemler (Salihler 
Göleti hakkında bilgi, mesafesi ve etkilenme durumu); “Dere Yatakları ve Taşkınlar” konulu 
2006/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve ilgili diğer mevzuatların ilgili hükümleri kapsamında 
değerlendirme, ilgili hususlara uyulacağı taahhütlerinin verilmesi, 

 
Proje alanı ilgili olarak; ÇED sürecinin olumlu sonuçlanması durumunda imar planına esas 

jeolojik- jeoteknik etüt raporu hazırlanacak olup söz konusu raporda belirtilen yapı şartlarına 
uyulacaktır. 

 
Proje alanı içerisinde yer alan heyelanlı alanlar ile ilgili olarak detaylı jeolojik -jeoteknik 

etütlerin yapılması ve bu etütlerin sonuç ve öneriler kısmında yer alan öneriler doğrultusunda 
hareket edilecektir. 

 
Proje kapsamında kurulacak türbinlerden Salihler Göleti’ne en yakın olanı 2.800 m mesafede 

yer alan T10 numaralı türbindir. Bu bağlamda Salihler Göleti’ne herhangi bir müdahale söz konusu 
olmayacaktır. Projeden kaynaklı sıvı ve /veya katı atık bırakılmayacak, gölet içerisine ya da 
civarına kazı fazlası malzeme dökülmeyecektir.  

 
Proje alanı içerisinde ve çevresinde yer alan dereler için 09 Eylül 2006 tarih ve 26284 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/27 Sayılı “Dere Yatakları ve Taşkınlar” konulu 
Başbakanlık Genelgesi’nde belirtilen hükümlere uyulacaktır 

 
Mülga Bayındırlık ve iskan Bakanlığı’nın (Afet İşleri Genel Müdürlüğü) 19.08.2008 tarih ve 

10337 sayılı Genelgesi ve 11.11.2008 gün ve 13171 sayılı Makam Oluru doğrultusunda 
hazırlatılacak imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporlarının Afet Acil Durum Yönetim 
Başkanlığı’nın 19.01.2010 gün ve 373 sayılı Genelgesinde belirtilen ilgili kuruma onaylatılacaktır. 

 

III.1.6. İnşaat esnasında kırma, öğütme, taşıma ve depolama, patlatma gibi toz yayıcı 
işlemler, bitki örtüsüne ve tarım arazilerine, yerleşim yerlerine vb etkiler, kümülatif değerler 
ve alınacak önlemler, 

 
Proje kapsamında yapılacak çalışmalar sonucu (türbin, platform, kumanda kontrol binası 

ve ulaşım yolları çalışmalarında)  
 
70.904 m3  x 1,6 ton/m3 = 113.447 ton kazı fazlası malzeme meydana gelecektir. Alanda 

inşaat çalışmaları 18 ay kademeli olarak gerçekleştirilecek olup, aylık, günlük ve saatlik kazı fazlası 
malzeme miktarlarına ait hesaplamalar aşağıda verilmiştir. 

 
Aşağıdaki hesaplamalar söz konusu malzemenin tüm çalışma alanlarında -en kötü 

senaryoda- aynı anda başlayacağı varsayılarak yapılmıştır. Reel durumda ise tüm türbin ve diğer 
ünitelerde aynı anda kazı yapılması mümkün görülmemektedir. Yapılacak çalışmalarda öncelikle 
bağlantı yolları açılacak, akabinde ise türbin noktalarında peyderpey kazı çalışmalarına 
başlanacaktır. 

 
113.447 ton / 18 ay    = 6.303 ton/ay 
6.303 ton/ay / 26 gün/ay  = 242,4 ton/gün 
242,4  ton/gün / 10 saat / gün   = 24,24 ton/saat  
 
Alanda yapılacak çalışmalarda çıkan kazı fazlası malzeme herhangi bir yere taşınmayacak 

ve herhangi bir alanda depolanmayacaktır. Çıkan malzeme türbin alanlarının yanında bulunacak ve 
dolgu amaçlı kullanılacaktır. Aynı şekilde bağlantı yolları ve diğer ünitelerden çıkacak malzemeler 
yol rehabilitasyonu ve dolgu amaçlı kullanılacağından kazı fazlası malzeme proje kapsamında 
yeniden değerlendirilecektir. Bu sebeple toz emisyonları hesaplanırken, yalnızca sökme ve 
boşaltmadan kaynaklı toz emisyon faktörleri kullanılarak hesaplamalar yapılmıştır. 

 
Proje kapsamında oluşacak toz emisyon miktarlarının hesaplanmasında en kötü durum göz 

önüne alınmış ve 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (Değişiklik: 20.12.2014 tarih ve 29211 sayılı 
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Resmi Gazete) Ek-12’de yer alan Tablo 12.6’da verilen kontrolsüz durumdaki emisyon faktörleri 
kullanılmıştır. İlgili yönetmelikte verilen emisyon faktörleri Tablo 28’de verilmiştir. 

Tablo 28 Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri 
 

Kaynaklar 
                                           Emisyon Faktörleri 

Kontrolsüz Kontrollü 

Sökme 0,025 kg/ton 0,0125 kg/ton 

Boşaltma 0,010 kg/ton 0,005 kg/ton 

 Malzemenin Sökülmesi Malzemenin Boşaltılması 
 

Toplam 

 
Kontrolsüz 

 
24,24  ton/saat x 0,025 kg/ton 

=0,606 kg/saat 

 
24,24  ton/saat x 0,010 kg/ton 

 = 0,2424 kg/saat 

 
0,606 kg/saat + 0,2424 

kg/saat  
= 0,8484 kg/saat 

 
Kontrollü 

 
24,24  ton/saat x 0,0125 kg/ton 

= 0,303 kg/saat 

 
24,24  ton/saat x 0,005 kg/ton 

= 0,1212 kg/saat 

 
0,303 kg/saat + 0,1212 

kg/saat 
 = 0,4242 kg/saat 

 

 
Hesaplanan bu debi, 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (değişiklik: 20.12.2014 tarih 
ve 29211 sayılı Resmi Gazete) Ek-2 Tablo 2.1’de verilen baca dışı yerlerden kaynaklanan kütlesel 
debi “1 kg/saat” değerinin altında olduğundan dolayı toz dağılım modelleme çalışması 
yapılmamıştır.  

 
Yapılan hesaplamalar en kötü durum senaryosu üzerinden yapılmış olup, alanın perdeleme 

etkisi gösterecek ormanlık ve topografik yapısı, alanda yapılacak çalışmalar sırasında arazöz ile 
sulama yapılacak olması ve hesaplamaların tüm türbin çalışmalarının aynı anda yapılacağının 
varsayımı ile yapılması gibi nedenlerle  muhtemel toz emisyonları daha da az olacaktır. Alanda 
kazı fazlası malzeme savurma yapmadan çıkarılacaktır. 

 

III.1.7. Arazinin hazırlanması ve tesislerin inşaası sırasında yapılacak işler nedeni ile 
meydana gelecek gürültünün kaynakları ve seviyesi; kümülatif değerler, alınacak önlemler, 

 
Proje ile ilgili olarak hazırlanan Arka Plan Gürültü Ölçüm Raporu kapsamında arazinin 

hazırlanması ve tesislerin inşası sırasında ortaya çıkacak gürültü etkisi belirlenmiştir (Bkz. Ek-29) 
 
Söz konusu etkiler proje alanı yakınında bulunan İntepe RES projesi ile birlikte 

değerlendirilmiş ve kümülatif etkiler ortaya konulmuştur. 
  
İnşaat işlemlerinin her bir aşamasında kullanılacak makine listesi Tablo 29’da verilmiştir. Söz 

konusu inşaat sahasında çalışacak araç ve ekipmanların ses gücü düzeyleri Soundplan veri 
bankasından alınmıştır.  

 
Tablo 29. Makine ve Ekipmanlara Ait Ses Gücü Seviyeleri 
 

Gürültü kaynakları Adedi Kaynağın ses gücü düzeyi, 
Lw, dB 

Kaynakların Toplam 
ses gücü düzeyi, 

Lw, dB 
Motor Gücü* 

Kamyon 6 103 110,781 112 Hp = 84 kW 

Kepçe 4 108 114,021 300 Hp = 228 kW 

Yükleyici 2 107 110,01 250 Hp = 187 kW 

Arazöz 1 103 103 112 Hp = 84 kW 

Kule Vinç 1 103 103 112 Hp = 84 kW 

Toplam 14  117,85  

 
İnşaat aşamasında oluşan gürültü Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

Yönetmeliği’ne uygun olarak aşağıda hesaplanmıştır. Söz konusu proje için en yakın yerleşim 
yerleri dikkate alınarak gürültü hesaplamaları yapılmıştır. Gürültü kaynağının ses gücü düzeyinin 
63-8000Hz arasındaki 8 oktav bandına dağılımı aşağıda hesaplanmıştır.  
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Söz konusu tabloda verilen gürültü değerlerinden hareketle gürültü dağılım modellemesi 
yapılmış olup, mevcut durum ölçümleri entegre edilerek yakın yerleşim yerlerindeki gürültü 
değerleri hesaplanmıştır.  

 

Mesafe (m) 10 25 50 75 150 200 300 400 500 1000 1500 2000 2500 3000 

Leq 92,9 84,7 78,4 74,6 68,4 65,3 61,3 58,4 56,1 49,0 44,7 41,6 39,2 37,1 

Leq gündüz(sınır değer) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

 

 
 
Yukarıda verilen tablo ve grafikten de görüleceği üzere inşaat aşamasında oluşacak gürültü 

seviyesi 150 m mesafede yönetmelik sınır değerinin altına inmektedir. En yakın yerleşim yeri 825 
m mesafede yer alan Kayışlar Mahallesi’nde yer alan prefabrik yapıdır. Bu bağlamda inşaat 
aşamasındaki gürültüden olumsuz etki söz konusu değildir. 

 
İnşaat aşamasında oluşacak gürültünün dağılımı gösterir harita aşağıdaki şekilde verilmiştir. 
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III.1.8.Rüzgar enerji santralinde yapılacak topraklama ve paratoner kurulması ile ilgili 
işlemler, 

 
Topraklama Sistemleri 
 
Rüzgâr santralinin bütün ekipmanlarının kesintisiz bir topraklama sistemine bağlanması 

gerekmektedir. Bu topraklama sistemine, ara istasyonlar, transformatörler, kuleler, rüzgâr türbin 
jeneratörleri ve elektronik ekipmanlar da dahil edilecektir. Bu uygulama, genelde çıplak bir iletkenin, 
güç toplama kablosu boyunca eklenmesi sonucunda, rüzgâr santrali tesisindeki tüm ekipmanların 
hem birbirine bağlanmış olmasını sağlar hem de uzun yatay bir elektrot görevi yaparak topraklama 
sisteminin direncini azaltır. Bir rüzgâr santralinde topraklama sistemi, hem 50/60 Hz elektrik 
şebekesi akım frekansları için, hem de tipik olarak 10 μs’den daha az yükselme süresi olan yıldırım 
düşmelerine karşı etkin şekilde çalışabilmektedir. Bütün rüzgar türbinlerinin temellerinde 
topraklama yapılacaktır. Bu nedenle topraklama çubuklarının yerine ve zemin özelliğine göre 
topraklama ağı tesis edilecektir. 

 
Gülpınar RES projesi kapsamında türbinlerden kaynaklanabilecek elektrik kaçaklarının 

önlenmesi için inşaat sırasında türbinlerin kule tabanı ve gövdelerinde topraklama işlemi 
yapılacaktır. Bu sayede çalışanların ve çevredeki hayvanların elektriğe çarpılma tehlikesi 
minimuma indirgenmiş olacaktır. 21.08.2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiş olan “Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. 

 
Yıldırım Düşmelerine Karşı Koruma 
 
Rüzgar türbini içerik olarak; potansiyel dengeleme ve ekranlama gibi yıldırım ve aşırı gerilim 

koruma modülleri ile korunabilen değişik EMC koruma bölgelerinden oluşmaktadır. 
 
Rüzgar türbini kanatları, makine dairesi (nacelle) ve kulenin yıldırım koruması türbin 

imalatçısı tarafından tasarlanacak ve montajı yapılacaktır. Kanatlar ve makine dairesi yıldırım 
tutucu uçlar ve iletkenlerle donatılacak ve türbinin kendisi paratoner haline getirilecektir. Rüzgar 
türbinleri için yıldırımdan korunma sistemi, EN 61400-24 standardına uygun şekilde yapılacaktır. 
Santral binası (kontrol merkezi)’nin yıldırımdan korunması Faraday Kafesi Koruma Metodu’ na göre 
yapılması planlanmaktadır. Bu metoda istinaden, yakalama uçları, iniş iletkenleri ve eş potansiyel 
iletkenler ile koruma sistemi uygulanacaktır. 

 
Yıldırım korunma sistemi boyutlandırmaları, detaylı dizayn çalışması aşamasında yapılacak 

olan risk hesabına istinaden belirlenecektir. 
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Şekil 80. Türbine Yıldırım Düşmesi ve Yıldırımdan Korunma Sistemi4 

 

III.1.9.Türbin sistemlerinin nerden temin edileceği, nasıl kurulacağı ve konumlandırılacağı 
(Türbinler arası mesafenin kuş hareketliliğini ve geçişlerini engellemeyecek şekilde), 
türbinler arası mesafeler, 

 
Proje kapsamında ünite gücü 3.000kWm. 2,5.000 kWe olan 10 adet türbin yer alacaktır. 

Ancak micrositing çalışmalarının tamamlanmasını müteakip daha verimli ve ekonomik türbin tipi 
bulunması durumunda tercih değişikliği yapılabilecektir.  

 
Rüzgar türbinlerinin ömrü boyunca maksimum güçte ve güvenli çalışması için gerekli bakım, 

onarım ve diğer servis hizmetleri maksimum seviyede yapılacaktır. 
 
Rüzgar türbinlerinin bakım mühendisliği uygulamaları yılda bir kez olmak üzere türbin firması 

tarafından yürütülecektir. 
 
Proje kapsamında kullanılacak olan türbinlerin kanat, nasel, ankraj kafesi ve elektrik aksam 

gibi parçalar türbin üretici firmadan satın alınarak, lojistik şirketi tarafından Türkiye’ye getirilmesi 
öngörülmektedir. 

 
Rüzgar türbini bileşenlerinin kurulum sahasına taşınması, kurulum sahasında vinç ile 

kaldırılması ve elektrik-mekanik montajlarının yapılması sağlanacaktır. 
 
Proje kapsamında birbirlerine en yakın türbinler T1-T2 numaralı türbinler olup aralarındaki 

mesafe kuş uçuşu 402 m’dir. Bu mesafe Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce 
istenen hususları sağlamaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Rüzgâr Türbinlerinde Topraklama Ve Yıldırımdan Korunma Sistemleri, Mustafa Kemal AVŞAROĞLU, Tuğcan 

TEKİN, Sevim SERİNDAĞ 
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III.1.10. Proje kapsamında oluşacak katı atık miktarı ve özellikleri; bu atıkların nerelere 
taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları, bertaraf yöntemleri, 

 
Belediye Atıkları 
 
Personelin kişisel kullanımından kaynaklı olarak oluşacak belediye atığı miktarı 

hesaplanırken, TUİK 2016 yılı Belediye Katı Atık İstatistik Verileri, kişi başına üretilen katı atık 
miktarı (Çanakkale İli için; 1,65 kg/kişi-gün) baz alınmıştır. Oluşacak olan evsel nitelikli atık miktarı; 

 
İnşaat Aşaması : 1,65 kg/gün-kişi x 45 kişi = 74,25 kg/gün olacaktır. 
İşletme Aşaması : 1,65 kg/gün-kişi x 10 kişi = 16,50 kg/gün olacaktır. 
 
Söz konusu atıklar, yapılacak olan anlaşma ile atık toplama sistemine verilerek bertaraf 

edilecektir. 
 
Oluşacak olan belediye atıkları, diğer atıklardan ayrı olarak toplanacak, taşınması ve 

bertarafı, ilgili Belediye ile anlaşma sağlanarak, 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Yönetmeliği” hükümlerine belirtilen usül ve şartlara 
uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

 
Faaliyet kapsamında oluşacak belediye atıkları çevre ve insan sağlığını bozmayacak şekilde, 

sızdırmaz özellikli, ağzı kapaklı çöp bidonlarında biriktirilecek atık toplama sistemine verilecektir. 
Evsel nitelikli katı atıkların yönetiminde 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Atık Yönetimi Yönetmeliği” Madde 9 hükümlerine uyulacaktır. 

 
Atık Pil ve Akümülatörler 
 
Faaliyet kapsamında pil ile çalışan telsiz vb. ekipmanlar için şarjlı piller kullanılacağından 

“Atık Pil” oluşumu beklenmemektedir. Öngörülemeyen bir durumda, söz konusu atıkların faaliyet 
kapsamında oluşması halinde, atık piller 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren (Değişiklik: 23.12.2014 tarih ve 29214 sayılı R.G.), Atık Pil ve 
Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine uyularak, evsel atıklardan ayrı 
toplanacak, pil ürünlerinin dağıtımı ve satışını yapan işletmelere veya belediyelerce oluşturulan 
toplama noktalarına teslim edilecektir. 

 
Faaliyet alanında kullanılacak araçların bakım ve onarımları yetkili servislerde 

yapılacağından “Atık Akümülatör” oluşumu beklenmemektedir. Öngörülemeyen bir durumda, söz 
konusu atıkların faaliyet kapsamında oluşması halinde atık akümülatörler, 31.08.2004 tarih ve 
25569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü 
Yönetmeliği’nin (Değişiklik: 23.12.2014 tarih ve 29214 sayılı R.G.) ilgili hükümlerine uyularak, 
sızdırmasız zeminli alanda bekletilecek, alanda 90 günden fazla depolanmayacak ve Yönetmeliğin 
13’üncü maddesi uyarınca akümülatör ürünlerinin dağıtım ve satışını yapan işletmelere veya araç 
bakım-onarım yerlerini işletenlerin oluşturduğu geçici depolama alanlarına teslim edileceklerdir. 

 
Ömrünü Tamamlamış Lastikler 

 
Faaliyet kapsamında kullanılacak araçların bakım ve onarımları yetkili servislerde yapılacak 

olduğundan ömrünü tamamlamış lastik oluşumu beklenmemektedir. Öngörülemeyen bir durumda, 
söz konusu atıkların faaliyet kapsamında oluşması halinde, 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” 
(Değişiklik: 11.03.2015 tarih ve 29292 sayılı R.G.) hükümleri uyarınca, ömrünü tamamlamış 
lastikler tesiste depolanmayacak ve Yönetmeliğin 5’inci maddesine uygun olarak lastik dağıtımını 
ve satışını yapan işletmelere veya yetkili taşıyıcılara teslim edilecektir. 

 
Ambalaj Atıkları 

 
Faaliyet kapsamında oluşması muhtemel ambalaj atıkları; yiyecek ve içecek ambalajları, 

kırtasiye işlemleri neticesinde oluşacak ambalaj atıkları vb. atıklardan kaynaklanacaktır. Söz 
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konusu ambalaj atıklarının miktarının en fazla, evsel nitelikli atıkların %20’si kadar olacağı 
düşünülürse: 

 
İnşaat Aşaması Ambalaj Atıklarının Miktarı (kg/gün) = Evsel nitelikli atıklar x 0,2 

     = 74,25 x 0,2 
                                                             = 14,85 kg/gün olacaktır. 
 
İşletme Aşaması Ambalaj Atıklarının Miktarı (kg/gün) = Evsel nitelikli atıklar x 0,2 

     = 16,50 x 0,2 
                                                             = 3,30 kg/gün olacaktır. 
 
Tıbbi Atıklar 
 
Faaliyetin inşaat aşamasında 45, işletme aşamasında ise 10 kişi çalışacaktır. Faaliyette 

çalışacak personel sayısı 50 kişinin altında olduğundan 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren (Değişiklik: 04.02.2005 tarih ve 25717 sayılı R.G.), “İşyeri 
Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 
uyarınca işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

 
Proje kapsamında inşaat ve işletme aşamasında meydana gelebilecek basit iş kazalarına 

karşı proje alanında ilk müdahaleyi yapabilecek kapasitede ilkyardım malzemeleri hazır olarak 
bulundurulacaktır. Faaliyet alanında meydana gelebilecek önemli yaralanmalarda ilçe ve ile ait en 
yakın sağlık kuruluşlarından yararlanılacaktır.  Öngörülemeyen bir durumda, söz konusu atıkların 
faaliyet kapsamında oluşması halinde, 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine titizlikle 
uyulacaktır. 

 
Olası ufak kaza anlarında açığa çıkacak tıbbi atıklar diğer atıklar ile karıştırılmayacak ve 

sızdırmaz özellikteki tıbbi poşetlerde biriktirilecek ve tıbbi atık toplama lisansına sahip araçlara 
teslim edilecektir. Ardından ise çevre izin ve lisansı almış olan tıbbi atık bertaraf/tıbbi atık 
sterilizasyon tesislerine gönderilecektir. 

 
Tehlikeli Atıklar 

 
Projenin inşaat ve işletme aşamasında kullanılacak makine ve ekipmanların bakım-onarım 

işlemleri sırasında; kontamine (Yağlı üstübü, boş yağlama yağı tenekeleri, iş makinelerinden çıkmış 
eski filtreler vb.) atık oluşması muhtemeldir. 

 
Oluşması muhtemel tehlikeli atıklar için 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Yönetmeliği “ne uyulacaktır.  
 

III.1.11. Proje kapsamında su temini planı, kullanılacak suyun nereden ve ne kadar miktarda 
temin edileceği; suların kullanım amaçlarına göre miktarların ayrı ayrı belirtilmesi; oluşacak 
atık suların cins ve miktarları, bertaraf yöntemleri, deşarj edileceği ortamlar, 

 
Söz konusu proje kapsamında çalışacak personelin içme ve kullanma suyu ile, alanda 

tozumayı engellemek amaçlı su kullanımı meydana gelecektir. Kullanma suyu piyasadan tankerler 
ile, içme ve kullanma suyu ise damacanalar vasıtası ile sağlanacaktır. Ancak piyasadan temin 
edilememesi ve keson kuyu açılmasının gerekliliği durumunda DSİ 25. Bölge Müdürlüğü’nden 
gerekli izinlerin alınması ile yeraltı suyu kullanımı olabilecektir. 
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İnşaat Aşaması 

Personel İhtiyacı İçin Kullanılacak Su Miktarı5 
 

Proje kapsamında çalışması planlanan 45 personelin içme ve kullanma suyu miktarı TUİK 
2016 Belediye İstatistik verilerinde belirtilen (Çanakkale ili için 181 L/kişi.gün) değeri baz alınmıştır. 

 
Belirtilen kaynak esas alınarak yapılan hesaplama sonucunda, söz konusu projede çalışacak 

olan personelden kaynaklı su ihtiyacı; 
 

Personel İhtiyacı İçin Kullanılacak Su = 181 L/kişi.gün x 45 kişi 

 = 8.145 L/gün 
= 8,145 m3/gün olacaktır. 
 

 
Alandaki Tozumayı Engellemek Amacı İle Kullanılacak Su Miktarı; 
 
Proje alanı içerisinde inşaat çalışmaları ve araç hareketlerinden kaynaklı toz oluşumunu 

engellemek amacıyla sulama işlemi yapılacaktır.  
 
Proje kapsamında yeni açılacak yolların toplam uzunluğu 4.500 m olacaktır. Metre başına 2 

litre su kullanımı söz konusu olacaktır. Burada hesapla, 
 
4.500 m x 2 lt / m = 9.000 lt = 9 m3  su tozumayı engellemek amacı ile kullanılacaktır. Söz 

konusu sulama işlemi yağışlı havalar dışında yapılacaktır. 
 
İşletme Aşaması   
 

Gerçekleştirilmesi planlanan projenin işletme aşamasında 10 kişi çalışacak olup,  

 

Kullanılacak Su Miktarı = 181 L/kişi.gün x10 kişi = 1.81 m3/gün 

 

 
 

Kullanım Yeri 

 
Kullanılacak Su Miktarı (m3/gün) 

İnşaat Aşaması İşletme Aşaması 

Personelden Kaynaklı Su İhtiyacı 8,145 1,81 

Tozuma Engelleme Amaçlı Su İhtiyacı 9 - 

Toplam Su İhtiyacı 17,145 1,81 

 
İnşaat aşamasında toz oluşumunu engellemek amacıyla yapılacak spreyleme işlemleri ve 

beton ıslatma işlemi için günlük ortalama 9 m3 su tüketimi olacağı planlanmaktadır. Spreyleme 
suyunun büyük kısmı toprak tarafından emilecek ve kalan kısmı da mevsimsel etkilere bağlı olarak 
buharlaşacağı için atıksu oluşumu beklenmemektedir.  

 
İnşaat aşamasında kullanılacak olan beton malzemesi transmikserler aracılığı ile hazır beton 

üretim santrallerinden getirileceği için bu konuda herhangi bir su kullanımı ve atıksu oluşumu söz 
konusu değildir.  

 
Proje kapsamında oluşacak atıksular, 19.03.1971 tarih ve 13783 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiş “Lağım Mecrası İnşası Mümkün olmayan yerlerde yapılacak 
çukurlara ait yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapılacak sızdırmaz nitelikte fosseptikte 
toplanarak, tarafından%80 doluluk oranına ulaşınca, ilgili belediye tarafından, mümkün olmaması 
durumunda ise faaliyet sahibi çektirilmesi ve uygun altyapı sistemine verilmesi sağlanacaktır. 

                                                 
5 Kişi başına gerekli su miktarı Su Temini ve Atık su Uzaklaştırılması Uygulamalarında (İTÜ- 1998, Prof. Dr. 

Dinçer TOPACIK, Prof. Dr. Veysel EROĞLU) 150 lt/gün olarak belirtilmiştir. TÜİK 2016 verilerine göre ise 181 l/kişi.gün 
olarak belirtilmiştir. Güncel verilerin kullanılması amacı ile 181 l/kişi.gün değeri hesaplamalarda baz alınmıştır. 
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III.1.12. Arazinin hazırlanması ve inşaat alanı için gerekli arazinin temini amacıyla ortadan 
kaldırılacak tabii bitki türleri ve ne kadar alanda bu işlerin yapılacağı, flora/fauna üzerine -
özellikle kuş, yarasa, arı vb türlere- olabilecek etkilerin belirlenmesi ve alınacak önlemler, 

 
Gülpınar RES kapsamında hazırlanan Bilimsel Rapor’da, flora ve fauna üzerine etkiler ve 

alınması gereken önlemler şu şekilde belirtilmiştir; 
 
Floristik Değerlendirme 
 
Proje sahası ve çevresinde orman, maki ve frigana vejetasyonu tipleri tespit edilmiştir. 

Buna göre orman vejetasyonunun baskın türü Pinus brutia, maki vejetasyonunun baskın türleri 
Quercus coccifera, Quercus infectoria, frigana vejetasyonunun baskın türü Sarcopoterium 
spinosum’dur. Proje sahası genel olarak değerlendirildiğinde; alanda var olan yoğun orman ve 
kırsal yol ağları sayesinde hemen hemen tüm türbin noktaları ve şalt sahasının yerleştirilmesi 
planlanan noktalara ulaşımın kolaylıkla sağlanabileceği anlaşılmakta ve bu durum yeni yol ağlarının 
yaratacağı habitat parçalanmaları ve kayıplarının da önüne geçmesine vesile olacaktır. 

 
Proje alanı, Akdeniz bitki coğrafyası bölgesinde yer alır, bu sebeple Akdeniz kökenli bitkiler 

daha fazladır. Bölgenin doğal florasında yer alan bitkiler ile bozulan alanlar kolayca rehabilite 
edilebilir. Bu nedenle peyzaj amaçlı bitkiler seçilirken bölgenin doğal bitkilerinin tercih edilmesi 
ekosistemin dengesi açısından son derece önemlidir. Müdahale edilen alanlara, orman türlerinden 
Pinus brutia, çalı türlerinden Quercus coccifera, Quercus infectoria, Quercus cerris, Cistus creticus, 
Jasminum fruticans gibi türlerin tohum ve/veya fideleri dikilerek, bozulan alanların görünümü doğal 
alanlarla uyumlu hale getirilebilir. 
 
  Faaliyet aşaması ve sonrasında özellikle bitki örtüsünün tahribatını engelleyebilmek için 
bazı önlemlerin alınması gerekir. Bunlar; 
 

 Projenin inşaat aşamasında, çıkan tozlar bitkilerin yapraklarının üst ve alt yüzeylerinde 
bulunan stomaların kapanmasına, bitkinin gaz alış-verişini kısmide olsa olumsuz olarak 
etkileyecektir. Bu etkiyi azaltmak için özellikle inşaat çalışmalarında ve ürün ekili iken iş 
makinalarının kullanacağı güzergah, şantiyelerin çevresi, sondaj çalışmalarının yapılacağı 
alanlar arazöz ile periyodik olarak sulanarak toz çıkması engellenmelidir. 
 

 Türbin sahaları ve iletim hatları boyunca sıyrılacak olan verimli üst toprak işletme sonrası 
restorasyonda kullanılmak üzere muhafaza edilmelidir. 

 
 

 Bölgenin doğal florasında yer alan bitkiler ile bozulan alanlar kolayca rehabilite edilebilir. 
Bu nedenle peyzaj amaçlı bitkiler seçilirken bölgenin doğal bitkilerinin tercih edilmesi 
ekosistemin dengesi açısından son derece önemlidir. 

 
 

 Bölge bulunduğu biyocoğrafik konumundan dolayı orman yangını riski açısından yüksek 
risk kategorisi taşımaktadır. Bu yüksek potansiyel risk göz önüne tutulduğunda, sahada 
yapılacak her türlü inşaat aktivitesi ve işletme safhası öncesinde bir orman yangını risk 
yönetim planı hazırlanmalı ve düzenli olarak takip edilmelidir. 

  
Fitoekolojik Açıdan Değerlendirme ve Sonuç 

 
Faaliyet alanı içerisinde tespit edilen türlerden hiçbiri endemik değildir. Bu taksonların 

tamamı faaliyet alanı dışında da geniş bir yayılışa sahip olup, gelecekte nesillerinin tehlikeye 
girmesi gibi bir durum da söz konusu değildir. 

 
Yapılması planlanan faaliyetler sonucunda alandaki doğal flora elemanları kısmen 

etkilenecektir. Ancak, tespit edilen türlerin önemli bir kısmının kozmopolit olması ve birçok türün 
de geniş yayılışlı olması nedeniyle yapılacak olan faaliyetin, flora türlerinin geleceği açısından 
risk oluşturmayacağı tahmin edilmektedir. 
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Bölgede yıllık yağış ortalaması yeterli seviyede olduğu için bölgede yetişen bitki türleri 
ihtiyacı olan suyu yağmurdan ve nemden sağlama imkanına sahip olabileceklerdir. 

 
Faaliyet alanı içerisinde yer alan ve kısmen tahrip olan habitatlar ve popülasyonu zarar 

gören türler kısa zaman dilimi içerisinde kendini yenileyecektir. 
 

Proje ile birlikte, arazinin hazırlanması, inşaat aşamasında; kazı ve hafriyatlardan kaynaklı 
toz oluşumu, iş makinelerinde kullanılan yakıt sonrasında emisyon oluşumu, gürültü oluşumu, 
işçilerden kaynaklı atık su ve katı atık oluşumu vb. olası çevresel etkilerin hem inşaat hem de 
işletme aşamalarında izlenmesi gerekmektedir. 

 
Planlanan proje sahası ve yakın çevresinde mevcut yol ağlarının uygunluğu dikkate 

alındığında, inşaat safhası sırasında yeni yol açılmaması özellikle önerilmekte olup bu sayede 
habitat parçalanmalarının önüne geçilecektir.  
 

İnşaat dönemi esnasında, özellikle kullanılan yollar sık sık ıslatılırsa toz kalkması 
önlenecektir. Böylece doğal çevre faaliyetlerden fazla etkilenmemiş olacaktır. 
 

Faunistik Değerlendirme 
 
Kurulacak türbinler tepelerde olması bu göletlerin aşağı kısımlarında olması amfibi 

türlerinin üremesinde engel teşkil etmeyeceği kanısındayız. Keza amfibileri besin olarak tüketen 
bazı sürüngenlerinde (özellikle yılanlar) bu alanlarda bulunması doğaldır. Türbinlerin kurulacağı 
alanlar incelendiğinde, yaşamı doğrudan veya dolaylı olarak suya bağımlı türler tarafından bu 
alanların pek tercih edilmemesi beklenen bir durumdur. Bu alanların benzer nedenlerden dolayı 
biyolojik çeşitlilik bakımından fakir olduğu da düşünüldüğünde, projenin özellikle inşaat ve işletme 
aşamasında büyük su birikintilerinin ve kaynaklarının korunması durumunda amfibi ve sürüngenler 
açısından herhangi bir olumsuz etkisinin olmayacağı beklenmektedir. Gülpınar RES sahası ve 
yakın çevresindeki amfibilerin geniş yayılışlı türler olması ve endemik olmayan türlerin olumsuz 
etkilenmeyeceği düşünülmektedir. 

 
RES sahası ve çevresinde yapılan arazi çalışmaları ve literatür bilgilerine göre alanda 16 

sürüngen türü bilinmekte olup endemik bir tür yoktur. Salihli baraj gölü etrafında bulunan taşlık 
kayalık habitatlar, çalılık ve açıklık alanlarda sürüngen türlerine sıklıkla rastlanmaktadır. Tatlı su 
kaplumbağası olan Emys orbicularis türü gölette bulunmakla birlikte IUCN redlistte NT (yakın tehdit 
altında) kategorisindedir. Tosbağa (Testudo graeca) türü ise VU (hassas) kategorisinde olup RES 
sahasının etrafındaki alçak alanlarda sıklıkla rastlanmaktadır. Bu nedenle RES sahasındaki 
faaliyetlerin bu türlere olumsuz bir etkisi olmayacaktır. RES sahası içinde açık alanlarda görülen İri 
Yeşil Kertenkele ve Hazer yılanı türlerinin dağılış alanları geniş bir saha içinde olduğu için fazla 
şekilde etkilenmeyecekleri düşünülmektedir. Sonuç olarak RES sahası ve çevresindeki yaşayan 
kurbağa ve sürüngen türlerinin yaşam alanları geniş oluşu, RES sahası dışında daha sık 
görülmeleri uygulanacak projenin olumsuz etkileri sürüngen türleri üzerinde sınırlı olacağı 
düşünülmektedir. 

 
RES kapsamında projenin yer alacağı bölge, sahanın tamamen tarım ve ormanlık 

arazilerinden oluşması ve yakın bölgelerdeki tarımsal faaliyetler nedeniyle bölgede sürekli insan 
faaliyetlerinin olması nedeniyle aktif memelilerin çoğunluğunun barınma, beslenme ve üreme 
habitatlarından çok uzakta yer almaktadır. Dolayısıyla projenin inşaat faaliyetleri bu türlerin üreme 
dönemlerinde rahatsız olmalarına sebebiyet vermeyecektir. 
 

Bu alanlarda en yaygın memeli türleri olarak göze çarpan fareler yarı toprak temaslı ve kör 
fareler tam toprak temaslı subterran türler olup, kurulacak olan tesislerin kule ve rotor alanlarından 
olumsuz etkilenmeleri söz konusu değildir. Bu türler ekolojik toleransı ve üreme potansiyeli yüksek, 
buna bağlı olarak da populasyon yoğunlukları fazla olan türlerdir. İnşaat aşamasında bu türlerin 
bulundukları bölgeden uzaklaşarak az da olsa etkilenme olasılığı bulunmasına rağmen, yakın ve 
uzak çevrede benzer habitatların bulunması dolayısıyla bu etkinin çok kolaylıkla tolere edilebileceği 
düşünülmektedir.  
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Ana unsuru hava olan ve bu ana unsurun yapısında ve biyolojisinde kalıcı hiçbir değişikliğe 
neden olmayacak olan Gülpınar RES projesi, sucul hayvanlar ve suya yakın yerlerde yaşayan 
omurgalılar ile karasal sürüngenler açısından hiçbir risk taşımamaktadır. Zira saha ve yakın 
çevresinde geniş yayılışlı kurbağa ve sürüngen türlerinden tamamını bulmak mümkündür. Bu 
türlerin rüzgar alan yüksek rakımlı alanlar yerine, nispeten daha durgun ve kapalı alanları tercih 
ettikleri de düşünüldüğünde, inşaat aşamasında yaşanacak ufak tefek olumsuzluklar (hafriyat ve iş 
makinelerinden kaynaklanabilecek) dışında herhangi bir problemle karşılaşılması 
beklenmemektedir. Zira bu durumlarda yapılması gerekenler ile ilgili önerilerimiz aşağıdaki 
bölümlerde verilmiştir. Sahadaki tatlı su balıkları ve amfibilerden sucul kurbağalar ile sürüngenler 
türleri bakımından, türbinlerin sulak alanlara ve yakınlarına kurulmayacak olması nedeniyle 
herhangi bir olumsuzluk yaşanması beklenmemektedir. Karasal olan kaplumbağa, kertenkele ve 
yılan türlerinin populasyon yoğunlukları yeterli düzeyde olup, sadece sahada değil yakın 
çevresinde de yayılışlarını sürdürmektedirler ve sahaya bağımlılıkları da bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla Gülpınar RES projesinin bu türler üzerine olumsuz bir etkisinin olmasını beklemek pek 
de mümkün değildir.  

 
Kaplumbağalardan, Tosbağa (Testudo graeca) IUCN listesinde “zarar görebilir” 

kategorisinde yer almakta ise de, bu türün yayılışının karasal-tam toprak temaslı ve geniş olması 
nedeniyle projenin inşaat aşaması haricinde bir olumsuzluğun olması beklenmemektedir. Ancak, 
bu derece geniş yayılışlı olan bir türün, inşaat aşamasında karşılaşılması muhtemel 
olumsuzluklardan da ciddi derecede etkilenmemesi için örneklerin RES sahası dışında yakın 
habitatlara taşınması bu tür üzerindeki olumsuzlukları ortadan kaldıracaktır. 

 
Gülpınar sahası içinde ve çevresinde memeli türlerinin populasyon yoğunlukları fazla 

olmadığı görülmüştür. RES sahası ve çevresindeki inşaat aşamasında karşılaşılması muhtemel 
olumsuzluklardan direk etkilenmeyecekleri düşünülmektedir.  

 
Tüm bu değerlendirmeler ışığında, gerçekleştirilmesi planlanan GÜLPINAR RES Projesi, 

havza bazında değerlendirildiğinde, gerek tesis edilme sürecinde, gerekse de işletilme sürecinde 
bu raporda vurgulanmış olan noktalara dikkat edilmesi, önerilen tedbirlerin alınması koşuluyla 
Projenin tüm safhalarında yukarıdaki önerilere ek olarak yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere 
uyulması koşuluyla; doğal ekosistemin denge ve işleyişi üzerinde özellikle faunal hayatın (kuşlar, 
yarasalar hariç) devamına zarar verebilecek ölçüde etkide bulunmayacağı kanaatine varılmıştır. 

 
Ornitolojik Değerlendirme 
 
RES sahalarının kuş türleri üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri; 
 

 Çarpışma (Kolizyon), kuşların türbinlere veya direklere çarpma riski. 

 Habitat kaybı, türbinlerin tesis edilmesi aşamasında çok sayıda tür için önemli üreme 
ve kışlama alanlarının ya da nesli tehlike altındaki yada endemik türler için  habitat 
kayıpları,  

 Rahatsızlık etkisi, kurulum aşamasında ve işletme aşamasında oluşan ses ve görüntü 
kirliliğinin neden olduğu etkiler 

 Bariyer etkisi, Göç rotaları üzerinde bariyer oluşturma ve ekolojik birliklerin kesintiye 
uğratılarak habitatın parçalanmasıdır.  

 
Proje Alanı ve yakın çevresindeki projelerde son yıllarda yapılan beş göç dönemi ornitolojik 

izleme çalışmaları esnasında, kalabalık sayılarda süzülerek uçan kuş göçüne rastlanılmamıştır. 
Dolayısıyla, proje sahası ve yakın çevresinde herhangi bir toplanma bölgesi veya termal noktası da 
gözlenmemiştir. Bu bağlamda, proje sahasının göçmen kuşların ana göç rotaları üzerinde yer 
almadığı ve kuş göçlerinin yoğun yaşandığı, birey ve geçiş sayısının fazla olduğu bir darboğaz 
olmadığı görülmüştür. 

 
Gülpınar RES sahasında inşa edilecek türbinlerin, çevresindeki canlı ve cansız varlıkları 

doğrudan ve dolaylı olarak etkilemesi kaçınılmazdır. Toprak, bitki örtüsü ve yaban hayatı ile 
doğrudan ilişkisi bulunan tesisler, sahayı devamlı yaşama alanı olarak kullanan yerli kuş türlerinin 
habitat kullanımlarını da kısmen etkileyecektir. RES sahası, içinde yer aldığı çam ormanı yanında 
yer yer küçük açıklıkların olması gibi yapısal özelliği nedeniyle ötücü kuşlar için önemli bir habitat 



YELEN-GÜLPINAR  
ENERJİ ÜRETİM SAN. ve TİC. A.Ş. 

GÜLPINAR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ  

NİHAİ ÇED RAPORU 

 

110 

 
Nartus- 2018/119.01.ÇR.01 

 

olma özelliği taşımaktadır. Ancak süzülen göçmen kuş türlerinin RES proje sahasını yoğun bir 
şekilde kullanmadıkları gözlenmiştir. Zaman zaman küçük gruplar halinde geçişler gözlemlense de 
göç dönemi boyunca devam eden, toplam geçiş sayısı ve toplam birey sayılarının fazla olduğu 
geçişler gözlemlenmemiştir. 

 
Süzülen Göçmen Kuş Türleri Açısından Değerlendirme 
 
Rüzgâr enerji santrali sahası gözlemlenen geçişlerin azlığı ve yoğunluğun az olması nedeni 

ile önemli bir göç güzergahı üzerinde bulunmadığı ve alanın tali göç rotalarının yakınında yer aldığı 
görülmektedir. Diğer bilimsel çalışmalar, Radyo vericisi takılmış ve bölgeden geçişleri gözlenen 
çalışmalar da incelendiğinde bölgedeki ana göç rotalarının RES sahasının yakınından geçmediği 
kanaatine varılmaktadır. Bu durum göz önüne alındığı zaman, özellikle de yüksek hızda esen, ters 
yönlü rüzgârlar gibi alışılmadık meteorolojik koşullar söz konusu olmadığında göçmen kuşların bu 
türbinlerden olumsuz etkilenmesi beklenmemektedir. 

 
Gülpınar Rüzgâr enerji santralinin kurulacağı alan, süzülen göçmen kuşların ana göç 

rotalarının yakınında değildir (Şekil 6). Bölge göç eden kuşlar açısından bir çekim alanı 
yaratabilecek ve konaklama-beslenme fırsatı verebilecek sulak alan bulunmamaktadır. Bunun 
yanında en yakın olası tali göç rotaları proje sahasının 15-20 km kadar uzağında kalmaktadır. Bu 
açıdan bakıldığında tarım alanlarını ve sulak alanları kullanan birçok tür (Leylekler, yırtıcılar, kıyı ve 
su kuşları gibi) bölgede türbinlerle çarpışma tehlikesi altında olması beklenmemektedir.  

 
Ayrıca, Proje ekibi tarafından 2014-2016 yılları arasında hazırlanan İntepe RES sahası 

ornitolojik izleme çalışmaları, Gülpınar RES sahasının konumlanmasından dolayı, ayrıntılı olarak 
değerlendirilmiştir. Sonuç olarak; İntepe RES Projesinde beş göç dönemi ornitolojik izleme 
çalışmaları esnasında kalabalık sayılarda süzülerek uçan kuş göçüne rastlanılmamıştır. 
Dolayısıyla, proje sahası ve yakın çevresinde herhangi bir toplanma bölgesi veya termal noktası da 
gözlenmemiştir. Bu bağlamda, proje sahasının göçmen kuşların ana göç rotaları üzerinde yer 
almadığı ve kuş göçlerinin yoğun yaşandığı, birey ve geçiş sayısının fazla olduğu bir darboğaz 
olmadığı görülmüştür. 

 
GÜLPINAR RES Projesinin gerçekleştirilmesi planlanan bölgeden geçen göç güzergahları 

türbinlerin tesis edileceği kesimler yerine bu kesimlere göre doğu ve batı istikametlerine düşen, 
nispeten daha alçak güzergahları kullanmaktadırlar. Bu durum göz önüne alındığı zaman, özellikle 
de yüksek hızda esen, ters yönlü rüzgârlar gibi alışılmadık meteorolojik koşullar söz konusu 
olmadığında göçmen kuşların bu türbinlerden olumsuz etkilenmesi beklenmemektedir.  

 
Çünkü; 

• Proje kapsamında kurulacak türbinler ve diğer tesislerin yer aldığı saha, büyük bir bölümü 
kızılçam ormanından oluşmaktadır. Türbinler batı-kuzeydoğu ve güneybatı yönünde 300-750 
m aralık mesafeler ile konumlandırılacaktır. 
 

• Proje kapsamında kurulacak türbinler ve diğer tesisler, nesli tehlike altında olan kuş türlerinin 
üreme ve beslenme alanı değildir.  

 
 

• Proje sahasının korunan alanlar açısından tehdit oluşturma potansiyeli bulunmamaktadır. 
Özellikle süzülen göçmen su kuşlarının dışında gece göç eden kazlar, özdekler, flamingolar 
gibi su kuşları gündüz gerçekleştirilen arazi çalışmalarında gözlemlenememektedir. Proje 
sahasının yakın çevresinde önemli bir sulak alanın olmaması bu türler açısından da önemli 
bir tehdit oluşturmayacağı kanaatini oluşturmaktadır.  
 
RES projelerinin inşaat ve işletme aşamalarında güvenlik amaçlı koruma önlemleri alınması 

özellikle kaçak avcılık yapılmasının önüne geçmesini sağlamaktadır. İlave olarak, rüzgar 
santrallerinin inşa edilmesi aşamasında belirli mesafelerde koruma bantları oluşturulması 
nedeniyle, özellikle yoğun yapılaşma ve madencilik faaliyetleri gibi habitat kaybına neden olan ve 
doğaya geri dönüşümü mümkün olmayan zararlar veren faaliyetlerin bu bölgede yoğunlaşmasının 
önüne geçmektedir.  
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Tüm bu değerlendirmeler ışığında, Gülpınar RES projesinin, bu rapordaki önerilere uyulması 
dahilinde bölgedeki yerel avifaunaya geri dönüşümsüz bir etkisi olmayacağı düşünülmektedir. 
Gülpınar RES Projesi, özellikle tüm dünyada ve ülkemizde artan enerji talebinin karşılanması 
hususunda da doğal ve yenilenebilir kaynaklarının kullanımını teşvik etmesi, atık oluşumunun söz 
konusu olmaması, oldukça kısıtlı alanlarda faaliyet göstermeleri de dikkate alınarak, özellikle fosil 
kaynaklı pek çok enerji üretim yönteminden çok daha olumlu nitelikler taşıdığı 
değerlendirilmektedir. 

 
Memeli- Yarasa Türleri Açısından Değerlendirme 
 
Alanda yapılan çalışmalarda 23 karasal memeli ve 21 yarasa türü olmak üzere 44 memeli 

türünün bulunabileceği değerlendirilmiştir. RES sahalarında kurulum öncesi ve sonrası için risk 
analizleri hakkında çeşitli çalışmalar yapılmış ve muhtemel etkileri hakkında bilgiler verilmektedir. 
Gülpınar RES sahası önemli oranda orman ekosistemi içerdiğinden büyük memeli türleri (Karaca, 
yaban domuzu, porsuk vb.) kurulum sürecinde etkilenecek ve alanı kısa süreli olarak terk 
edeceklerdir. Türbinlerin kurulumu ve çalışması sürecinde ise büyük memelilerin alana geri 
dönebildikleri belirtilmektedir. Karasal küçük memeliler ise yol açma, türbin noktalarındaki 
çalışmalardan etkilenecek ve alandan çok fazla uzaklaşmadan yer değiştirecektir. Aktivasyon 
döneminde ise normal yayılımına devam edecektir. Türbinlerin aktivasyon aşamasında karasal 
büyük ve küçük memeliler için iletim yollarındaki araç çarpma riski en önemli risk olacaktır. Bu 
durumda alan içindeki trafik uyarı levhalarının kurulması, araç hızının 30 km/sa şeklinde 
belirlenmesi ile çözüme kavuşturulabilir düzeydedir.   

 
Yorulmaz ve ark., 2016’a göre Türkiye’de yapılan bir çalışmada yarasaların 6 ve 7 m/sn 

rüzgar hızı ve üzerindeki değerlerde yarasa aktivitesinin belirgin şekilde azaldığı tespit edilmiştir. 
Bu durum yurt dışında yapılan pek çok çalışmada da daha önce belirtilmiştir. Sıcaklıkla ilgili yarasa 
türlerinin aktivitesi değerlendiren bir çalışmada ise özellikle Pipistrellus pipistrellus türünün 5-20 C 
derece sıcaklık aralığında aktif olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında Miniopterus schreibersi 
türnün ise 15-20 C derece sıcaklıklarda aktif olduğu tespit edilmiştir (Yorulmaz ve ark., 2016).  

 
Gülpınar RES sahası içinde rüzgar ölçüm direğinden alınan verilerde alandaki rüzgarın 6 

m/sn’nin üzerinde seyrettiği görülmüştür. Alanın rüzgar verisi dikkate alındığında yarasaların 
yaşama, uçuş güzergahı olmasının ve olumsuz etki riskinin düşük olduğu değerlendirilmiştir. Bu 
durum yarasaların aktif olduğu dönemlerinde de teyit edilebilir.  

 
 Proje kapsamındaki türbinlerin önemli bir kısmı orman alanlarına yakın 

ancak tepe noktalarını işaret etmektedir. Bu noktalar yüksek hızda rüzgar alan yerlerdir. 
Tepe noktasındaki türbin konumları ve yüksek hızlı rüzgar alandaki yarasaların 
türbin noktalarına yaklaşamayacağı için, türbin yerleşim noktaları uygun ve olumlu 
olarak değerlendirilmiştir.  

 
 Bu değerlendirmelere göre, GÜLPINAR RES proje sahasında, göre 

yarasalarla ilgili olarak sahanın ve projenin özellikleri dikkate alınarak ve önerilen 
önlemlerin uygulanmasıyla bu proje uygulanabilir ve sürdürülebilir gözükmektedir. 
Yapılan gözlemler, ses kayıt çalışmaları ve bilimsel değerlendirmeler sonucunda 
operasyonel aşamada görülecek muhtemel riskler için etkin ve sürdürülebilir önerileri 
belirleme yoluna gidilecektir. Kurulum aşamasında ve operasyonel aşama sonucunda 
tespit edilecek muhtemel etkilerin önlenmesi için; 

 
 Risk tespit edilecek türbinlerde ve dönemlerde yarasa uzaklaştırıcı 

sitemlerin kullanılması (Ultrasonik deterrentler, Ultraviole ışıklar ve ses bombaları gibi) 
önerilebilir. 

 
 
Projenin tozlaşmaya etkisini değerlendirmek gerekirse, tozlaşmada en etkili tür polenle 

beslenen Bombus ssp.’dir. Türün en önemli görevi meyve ve sebze yetiştiriciliğinde tozlaşma 
faaliyetlerini gerçekleştirmesidir ve ticari olarak da kullanılmaktadır. Bu kapsamda Gülpınar RES 
sahasına Bombus ssp. Türünün yaşam alanlarına uygun habitat içermemektedir. Zira RES 
sahasının vejetasyonunun büyük bir kısmını meşe ve çam ormanları oluşturmaktadır. Alanda 
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arıcılık faaliyetlerinin olmaması nedeniyle böcek ve arı popülasyonlarına zarar vermesi oldukça 
azdır. RES sahasında kurulacak olan türbinler tepe kısımlarında bulunması nedeniyle bitkilerin 
tozlaşması açısından da büyük bir risk oluşturmayacağı düşünülmektedir. 

 

III.1.13. Arazinin hazırlanması ve inşaat alanı için gerekli arazinin temini amacıyla elden 
çıkarılacak tarım alanlarının ve mera alanlarının büyüklüğü, arazi kullanım kabiliyetleri ve 
tarım ürün türleri, tarım arazilerinin tarım dışı amaçla kullanımı, mera alanlarının vasıf 
değişikliği gibi işlemler, proje alanının tamamı ya da bir kısmının tarım alanı dışında olması 
halinde tarım alanlarına mesafesi, etkilerin değerlendirilmesi, alınacak önlemler ve alınacak 
izinler; hayvancılık faaliyetlerine etkileri ve alınacak önlemler, 

 
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na göre türbinlerin kurulacağı alanlar “Orman Sayılan 

Alanlar” olarak belirlenmiştir. Ancak alanda yapılacak çalışmalar esnasında tarım ve mera vasıflı 
arazilere rastlanılması durumunda konu ile ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün 
görüşü alınmadan bu alanlarda faaliyete başlanmayacaktır. 
 

“4342 Sayılı Mera Kanunu” 25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
278857 Mera Yönetmeliği 8.maddesi (a) fıkrası 7. Bendi “(Ek bent: 25/02/2011-27857 S.R.G. 
Yön/2.mad.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun talebi üzerine, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı 
Elektrik Piyasası Kanunu, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve 
4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine göre, petrol iletim faaliyetleri 
ile elektrik ve doğal gaz piyasası faaliyetleri için gerekli bulunan mera, yaylak ve kışlakların zorunlu 
hallerde, ilgili müdürlük veya Genel Müdürlükten yatırım projesi, gerekçeli rapor, lisans, talep edilen 
alanın 1/5000 ölçekli harita üzerine işlenmiş vaziyet planı, ÇED raporu gerektiren yatırımlar için 
ÇED raporu, komisyonca istenecek diğer bilgi ve belgeler ile tahsis amacı değişikliği yapılabilir. 
Geri dönüşümlü yatırımlarda çalışmalara başlayabilmek için Komisyonca öngörülen teminatın 
yatırılması ve sözleşmenin imzalanmış olması gerekir.” Hükmü, 

 
“5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” kapsamında değerlendirilen 

yerlerden ise; bu kanunda değişiklik yapılan 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 6537 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilebilmesi için 24.07.2009 tarih ve 27298 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15154 sayılı Tüzük ’ün 9. Madde 6. Fıkrası “Tarım 
arazilerinin amaç dışı kullanım talepleri için arazinin en az 1/10.000 ölçekli kadastral haritası veya 
krokisi, üzerinde arazinin yeri işaretli ve koordinat değerlerini gösteren 1/25.000 ölçekli haritası, 
mülkiyet durumunu gösteren belgeyle birlikte söz konusu arazinin mücavir alan sınırları içerisinde 
olması durumunda belediyelere, mücavir alan sınırları dışında olması durumunda ise il özel 
idarelerine veya diğer plan yapma yetkisine sahip kuruluşlara başvurulur. Bu başvurular ilgili 
kuruluşlar tarafından il müdürlüğüne intikal ettirilir.” Hükmü gereği; 

 
Alanla ilgili olarak yatırıma başlamadan önce, türbinlerin veya proje ünitelerinin söz konusu 

alan kapsamında kalması durumunda, inşaat faaliyetlerine başlanılmadan önce, tarım alanları ile 
ilgili olarak 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu ve 
ilgili Yönetmelikleri hükümlerine göre izinler alınacaktır, tarım alanları ile ilgili olarak 5403 sayılı 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri 
hükümlerine göre riayet edilecektir. 
 

III.1.14. Arazinin hazırlanması ve inşaat alanı için gerekli arazinin temini amacıyla 
amenajman planları doğrultusunda kesilecek ağaçların tür ve sayıları, meşcere tipi, 
kapalılığı, kesilecek ağaçların bölgedeki orman ekosistemi üzerine etkileri, projenin orman 
alanlarına mesafesi, etkileri, alınacak önlemler; orman yangınlarına karşı alınacak önlemler; 

 
Proje kapsamında alanda bulunan ve bulunması muhtemel bitki türleri ayrıntılı olarak Bölüm 

II.2.8.’de verilmiştir. Proje alanının tamamı orman arazi niteliğinde ve çoğunluğu iğne yapraklı 
vasfında ağaçlardır.  Bununla birlikte proje kapsamında Peyzaj Onarım Planı hazırlanmıştır.  

 
Proje kapsamında bitki sıyırma işlemi yapılacak olup bitkisel toprak daha sonra arazi 

düzenlemesi çalışmalarında kullanılmak üzere türbin alanlarının yanında, ayrıca bir depolama alanı 
olmaksızın depolanacaktır. 
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Türbin inşaat alanlarının tamamı orman alanlarında kalmaktadır. Orman arazileri için 
kamulaştırma söz konusu olmayıp, orman izinleri 18.04.2014 Tarih ve 28976 Sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Orman Kanunu’nun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği’ne 
göre yürütülmektedir. Bu nedenle ÇED sürecini takiben bu alanlarda 6831 sayılı Orman 
Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Orman Genel Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınacaktır.  

 
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’nce hazırlanan ÇED İnceleme Değerlendirme Formu’na 

göre (Bkz. Ek-28); 
 

 İşletme Şekli: Koru 
 

 Mevcut Ağaç Cinsi: Çz 
 
 

 Orman Sayılan /Sayılmayan Alan: 165,6270 ha / - ha 
 
 

 Talep Sahasına Başka Bir Müracaatın Yapılıp Yapılmadığı: Yapılmamıştır. 
 
 

 İdareye Tahsisli Alanlar Üzerinde Olup Olmadığı: Olmamıştır. 
 
 

 Yangın Görmüş Orman Alanı, Gençleştirmeye Ayrılmış ve Ağaçlandırılan Sahalar 
ile Baraj Havzalarında Kalıp Kalmadığı: Kalmamaktadır. 

 
 

 Muhafaza Ormanı, Gen Koruma Alanları içerisinde kalıp kalmadığı: 
Bulunmamıştır. 

 
 

 Orman Yangınları Açısından Hassasiyet Derecesi ve Alınması Gereken Tedbirler: 
Gerekli hassasiyet gösterilecek ve tedbirler alınacaktır.  

 
 

 Orman Emvalinin Ne Kadar Olduğu ve Nasıl Değerlendirileceği: -  
 
 

 Tesisin Kurulması Durumunda Yöredeki İstihdam Durumuna Etkisi: İstihdamı 
arttıracaktır. 

 
 

 Orman Fonksiyonuna Bağlı Olarak Herhangi Bir Kısıtlama Olup Olmadığı: Yoktur. 
 
 

 03.03.2014 tarihli genelgenin 5. Maddesinin (a) fıkrasında kalıp kalmadığı: 
Kalmamaktadır. 

 
 

 03.03.2014 tarihli genelgenin 5. Maddesinin (b) fıkrasında kalıp kalmadığı: 
Kalmamaktadır. 

 
Sonuç olarak: Gülpınar RES ve Şalt Alanı için ÇED Yönetmeliği ve 6831 sayılı Orman 

Kanunu kapsamında yapılan İnceleme ve Değerlendirme sonucunda faaliyetin Ormanlar ve 
Ormancılık çalışmaları üzerinde olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Proje kapsamında 125 adet 
ağacın kesileceği öngörülmektedir. Bu bağlamda kesilecek ağaç sayısının 5 katı kadar (625 adet) 
fidan dikimi gerçekleştirilecektir. 
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 Faaliyet kapsamında orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler şu şekilde sıralanabilir; 

 
 Proje alanında kontrolsüz yakımlara izin verilmeyecektir.  

 Yangın söndürme amaçlı seyyar ekipmanlar hazır bulundurulacaktır. Bu cihazlar, 
11.01.1974 tarih ve 14765 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün ilgili maddeleri gereğince temin edilecek ve gerekli rutin 
kontrolleri yapılacaktır.  

 Görülebilir yerlere yangın ikaz levhaları konulacaktır. 

 Proje alanında her ne amaçla olursa olsun kesinlikle odun ateşi yakılmayacaktır. 

 Çalışma esnasında personelin sigara içmeleri önlenecektir. 

 Proje alanı çevresine gelen yabancı kişilerin ateş yakması durumunda bu kişiler uyarılacak 
ve gerekirse en yakın orman idaresine bildirilecektir. 

 Yangın konusunda çalışan personel eğitim verilecektir.  

 Orman yangınlarını söndürülmesinde kullanılmak üzere, Orman İdaresinin talimatları 
doğrultusunda yeteri kadar araç-gereç bulundurulacaktır.  

 Orman Bölge Müdürlüğü’nün görevlendirdiği elemanların kontrolüne açık olacak, alınacak 
yeni önlem önerileri yerine getirilecektir. 

 Proje kapsamında çalışan personel orman yangınları söndürme konusunda eğitilecek, bu 
konuda Orman İdaresiyle iletişim sağlanacaktır. 

III.1.15.Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin açılmasına kadar yapılacak işlerde 
kullanılacak yakıtların türleri, özellikleri, oluşacak emisyonlar, 

 
Proje kapsamında inşaat aşamasında kullanılacak makine ekipmanlarda yakıt olarak motorin 

kullanılacaktır. 
 
Motorin yakın çevredeki akaryakıt satış istasyonlarından sağlanacak olup, Motorinin 

özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 
Tablo 30. Motorinin Özellikleri 

ÖZELLİKLER MOTORİN 

Kıvam Çok Akıcı 

Yoğunluk(150C-kg/m3) 820-845 

Viskozite mm2/s 2.000-4.500 

Su İçeriği (%) 0,020  

Setan Sayısı 51,0 

Kül İçeriği 0,010 

Karbon Artıkları (%) 0,30 

Kükürt (mg/kg) 10 

Kaynak: Hava Kirliliği Kontrol ve Denetim, Kimya Müh. Odası, Mayıs,1991 
Kaynak: Kükürt için TÜPRAŞ, Ürün Spesifikasyonu, 2018 
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Tablo 31. Diesel Araçlardan Yayılan Kirlenmenin Yayın Faktörleri (gr/lt) 

KİRLETİCİ DİESEL(gr/lt) 

Karbonmonoksit (CO) 9.7 

Hidrokarbonlar (HC) 29.0 

Azot Oksitler (Nox) 36.0 

Kükürt Dioksit(SO2) 0,0082 

Toz 18.0 

Kaynak: Hava Kirliliğinin ve Kontrolünün Esasları, 1991 
 

Projenin inşaat aşamasında kullanılacak iş makinelerinin ortalama kullanım süreleri ile yakıt 
tüketimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 
Tablo 32. Tesiste Kullanılacak İş Makinelerinin Kullanım Süreleri 

MAKİNE CİNSİ ADET GÜCÜ (HP/H) ÇALIŞMA SÜRESİ (H) 

Kamyon  6 112 10 

Arazöz 1 112 3 

Kepçe 4 105 6 

Yükleyici 2 107 10 

Kule Vinç 1 112 10 

 
Harcanacak Yakıt = HP X Çalışma Süresi x 0,18 
Harcanacak Yakıt = [6(112 x 10)+ (112 x 3) + 4(105 x 6) + 2(107 x 10) + 1(112 x 10) ] * 0.18 

           = HP/gün * 0.18 lt/HP (0.18; yakıt sarf katsayısı) = 2.300 lt/gün 
           = 191 lt/saat  

 
Tablo 33. İş Makinelerinden Kaynaklanacak Kirletici Değerleri 

KİRLETİCİ HESAPLAMA 
DEĞER 
(kg/saat) 

SINIR 
DEĞER 
(kg/sa) 

Karbonmonoksit (CO) 9.70gr/lt x 191 lt/saat x 0.8654 (gr/cm3) /1000 1,60 50 

Hidrokarbonlar (HC) 29.0gr/lt x 191 lt/saat x 0.8654 (gr/cm3) /1000 2,79 3 

Azot Oksitler (NOx) 36.0gr/lt x 191 lt/saat x 0.8654 (gr/cm3) /1000 3,92 4 

Kükürt Dioksit (SO2) 0,0082 gr/lt x 191 lt/saat x 0.8654 (gr/cm3) /1000 0,015 6 

Toz 18.0gr/lt x 191 lt/saat x 0.8654 (gr/cm3) /1000 0,97 1 

 
 

Tablo 33’ten de görüleceği üzere alanda kullanılacak makine ekipmanlardan kaynaklı 
emisyonlar sınır değerlerin altında kalmaktadır. Ayrıca yapılan hesaplamalar en kötü durum 
senaryosu üzerinden tüm ekipmanların aynı anda çalışacağı düşünülerek yapılmıştır. Ancak 
uygulamada böyle bir durum olmayacağından emisyon değerleri daha da az olacaktır. 

 
Proje kapsamında kullanılacak araçların egzoz gazı emisyon ölçümü yapılmış ve emisyon 

pulu alınmış olmasına dikkat edilecektir. Faaliyette kullanılacak araçlarla ilgili olarak 11.03.2017 
tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Egzoz Gazı Emisyonu 
Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. 

 
III.1.16.Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına kadar, çalışacak 
personel için kurulacak şantiye alanı ve diğer teknik/sosyal altyapı ihtiyaçlarının nerelerde 
ve nasıl temin edileceği, 

 
RES Projelerinin en önemli avantajlarından biri de kısa sürede inşa edilebilmeleridir. Proje 

inşaat süresinin kısa olması ve proje alanının sosyal merkezlere yakınlığı düşünülerek, söz konusu 
personelin Merkez İlçe ve Çanakkale ilinden de ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri öngörülmüştür. 
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Ayrıca inşaat aşamasında çalışacak personelin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla komuta kontrol 
merkezi alanında şantiye kurulacaktır.  
 
III.1.17.Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına kadar 
sürdürülecek işlerden, insan sağlığı ve çevre için riskli ve tehlikeli olanlar, alınacak 
önlemler, 

 
Projenin inşaat aşaması görece tehlikeli olan aşamadır. Zira buradaki tehlike riski herhangi 

bir inşaat faaliyetinden fazla değildir. Bu nedenle arazi hazırlanmasından başlayarak ünitelerin 
faaliyete açılmasına dek sürdürülecek insan sağlığı ve çevre için riskli ve tehlikeli işler her şantiye 
çalışmasında meydana gelmesi olası yaralanma, şantiye içi trafik kazaları, malzeme sıçraması, 
insan düşmesi, iş makineleri kazaları vb. olaylardır.  

 
Bu nedenle tesiste görevli olmayan şahısların sahaya girişine izin verilmeyecektir.  Çalışma 

alanına uyarıcı levhalar konulacak ve çalışanlara iş güvenlik eğitimi verilecektir. Personel işin 
gerektirdiği iş güvenliği ve koruyucu ekipmanları kullanacak ve bunların sağlık ve iş güvenliği 
kurallarına uygun şartlar altında çalışmaları sağlanacaktır. İşçi ve personelin sağlığı açısından da 
toz maskeleri kullanılacaktır. Proje kapsamında iş kazalarına karşı 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanunlara bağlı olarak çıkartılmış olan tüm 
yönetmeliklere uyulacaktır. Bunun dışında yürürlükteki yönetmelik ve mevzuatlara uygun bir işyeri 
güvenliği ve kaza önleme planı hazırlanarak uygulamaya konulacaktır. 

 
Projenin işletilmesi sırasında türbin ve bileşenlerinin bakımlarının zamanında yapılacak 

olması nedeni ile insan sağlığı ve çevre açısından riskli ve tehlikeli bir durum söz konusu değildir.  
 
Ayrıca Bilimsel Rapor ve Peyzaj Onarım Planı’nda belirtilen önlemlerin alınması ile ekolojik 

ve ornitolojik açıdan herhangi bir olumsuzluk beklenmemektedir. 

 
III.1.18. Projenin yeraltı ve yerüstünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarına (2863 sayılı Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat) etkilerinin belirlenmesi ve alınacak 
önlemler; Duyarlı yöreler üzerine etkiler ve alınacak önlemeler, 

 
Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 14.02.2018 tarih ve 1403 sayılı yazısında 

“.. söz konusu alanın herhangi bir tescilli doğal sit alanında kalmadığı tespit edilmiş olup 
Şube Müdürlüğümüzce yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.” denilmektedir. 

 
Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 07.02.2018 tarih ve 115336 sayılı görüşünde 

“Söz konusu yer 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında ilan edilmiş Kültür ve Turizm 
Koruma ve Gelişme Bölgesi veya Turizm Merkezi sınırları içerisinde kalmamaktadır.” 
Denilmektedir. 

 
Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.04.2018 tarih ve 4612 sayılı 

kararında, “….yer alan mezarlığın 2863 sayılı Yasa’nın 6. Maddesi’nde belirtilen özellikleri taşıdığı 
anlaşıldığından tescil işlemlerinin başlatılmasına, mezarlık alanına 50 m’den fazla yaklaşılmaması 
kaydı ile rüzgar türbini yapılmasında sakınca bulunmadığına karar verildi” ifadesi yer almaktadır. 

 
Proje kapsamında kurulacak türbinlerden T6 numaralı türbin belirtilen alana en yakın 

mesafede olup, 90 m mesafede yer almaktadır. Belirtilen mezarın türbinlere göre konumu Ek-8’de 
verilen Vaziyet Planı’nda gösterilmiştir. 

 
Ayrıca proje sahasının diğer kısımlarında yapılacak olan çalışmalar esnasında herhangi bir 

kültür varlığına rastlanılması halinde 2863 sayılı yasanın 4.maddesi gereğince uygulamanın derhal 
durdurularak mahallin en büyük mülki amirine veya Müze Müdürlüğü’ne haber verilecektir. 
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III.1.19. Proje alanında, peyzaj öğeleri yaratmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha 
düzenlemelerinin (ağaçlandırmalar ve/veya yeşil alan düzenlemeleri vb.) ne kadar alanda, 
nasıl yapılacağı, bunun için seçilecek bitki ve ağaç türleri, 

 
Proje kapsamında yapılacak peyzaj çalışmaları rapor ekinde sunulan Peyzaj Onarım 

Planı’nda yer alan hususlara göre hareket edilecektir. 
 

Sahada bitkilendirme çalışmalarına başlarken dikkat edilmesi gereken en önemli konu 
doğru tür seçiminin yapılmasıdır. Tür seçiminde en önemli kriter sahanın doğal bitki örtüsünün 
yeniden oluşturmaktadır. 

 
Yüksek meyilli dağlık alanlarda vejetasyonun, herhangi bir tahrip neticesinde kaybolması 

halinde, tekrar gelmesi uzun zaman almaktadır. Sahaya kısa zamanda, yeniden vejetasyon 
getirebilmek ve yüzeysel akışı durdurabilmenin en etkin yolu teraslamalar yapmaktır. Arazi eğiminin 
düşük ve üst toprak tabakasının yeterli olduğu noktalarda, erozyon, vejetasyonun 
rehabilitasyonuyla önlenebilecektir. Ancak arazi eğiminin yüksek ve toprak derinliğinin sığ olduğu 
noktalarda ise vejetasyonun yenilenmesine yönelik tohumlama ve fide dikim çalışmalarının başarısı 
kısmen teraslama çalışmasına bağlı olmaktadır. Terasların en önemli görevi, suyun tutulmasını 
sağlayarak aşağı doğru akan suyun taşıma gücünü azaltmaktır. 

 
Teraslama çalışmaları ile yüzeysel akış tehlikesiz bir şekilde gerçekleşirken suyun toprak 

içine infiltrasyonu da sağlanmış olacaktır. 
 
Ayrıca söz konusu alanın orman sayılan alanlar üzerinde yer almasından ötürü Orman Bölge 

Müdürlüğü ile birlikte çalışmalar yürütülecektir. 
 
Bitkisel önlemlerin inşaat biter bitmez alınması, bu alanların sürdürülebilirliği açısından 

önemlidir. Sahada bitkilendirme çalışmalarına başlarken dikkat edilmesi gereken en önemli konu 
doğru tür seçiminin yapılmasıdır. Tür seçiminde en önemli kriter sahanın doğal bitki örtüsünün 
yeniden oluşturulması olmalıdır. Ayrıca bu çitler söğüt dallarıyla yapılan canlı çitler ile 
desteklenmelidir. Erozyon riskinin yüksek olduğu kısımlarda bitkilendirme daha yoğun bir şekilde 
yapılacak ve onarım başlangıcında bu alanlara öncelik verilecektir.  

 
Tohumlama ve fide dikimi için seçilecek türler mutlaka sahanın doğal yayılış gösteren 

türlerinden oluşmalı egzotik ve istilacı türlerin sahaya bir şekilde getirilmesinden azami şekilde 
kaçınılacaktır. Biyorestorasyon çalışması sırasında inşaat faaliyetlerinden etkilenmeyerek sahada 
hala mevcut bulunan diri örtü muhafaza edilecektir. 

 
Bozulan alanlardaki bitkilerin yenilenmesine yönelik saha içerisinde toprak işleme 

çalışmasına ihtiyaç duyulabilir. Sahada uygun olan yerlerde makine ile tam alanda ve şeritler 
halinde, makine çalışmasına uygun olmayan diğer yerlerde insan gücü ile, devamlı teras, kesik 
teras veya ocaklar halinde toprak işlemesi yapılacaktır. Toprak işlemenin başlıca faydaları 
şunlardır:  

a) Toprağın kırıntı bünye kazanarak su tutma kapasitesini ve havalanmasını artırmak,  
b) Bitki kök gelişim bölgesindeki toprağa gevşek bir yapı kazandırarak köklerin kolayca 
gelişmesini sağlamak,  
c) Mikroorganizma faaliyetlerini artırmak,  
d) Kapilariteyi kırarak evaporasyonla su kaybını önlemek,  
e) Fidan köklerinin topraktaki suyu ve besin maddelerini kolayca almalarını sağlamak. 
 
Toprak işleme, toprak rutubetinin yeterli olduğu yani toprağın tavda olduğu zamanda 

yapılacaktır. Toprak yaz aylarında kuru ve sert olduğu, kış aylarında ise fazla çamur ve donma 
olduğu için tekniğine uygun toprak işlemesi yapmak mümkün değildir. 

 
Toprak işleme mevcut bitki örtüsünün korunduğu yerler dışındaki tamamen bozulmuş 

alanlarda uygulanmalıdır. Toprak işleme tesviye eğrilerine paralel, dikilecek türün dikim aralıkları da 
dikkate alınarak arazide belirlenen hat üzerinde 35-40 cm derinlikte, 60-80 cm genişlikte olacaktır. 
Yapılan teras yüzeyi yamaca doğru % 10-30 meyilli olacaktır. Teras yapımına yamacın üst 
tarafından başlanıp alt kota doğru devam edilecektir. 
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Saha içerisinde yeterli tohum veren bitki bulunması halinde tohum olgunlaşma 
dönemlerinde tabii tohumlamadan azami derecede istifade edilecektir. Tohum ekilecek alanlara 
uygun dönemlerde yüzeysel toprak işlemesi yapılarak tohumlar için uygun çimlenme ortamı 
oluşturulacaktır. Toprak işlemesi yapılmış teras veya ocaklar ile şeritlerde, iri taneli tohumlar ekim 
çapası kullanılarak ocaklar veya sıralar halinde, küçük taneli tohumlar ise serpme metoduyla 
ekilecektir. 

 
Toprak işleme imkanı bulunmayan veya uygun ortam koşulları nedeniyle gerek 

duyulmayan alanlarda ise serpme yoluyla ekim yapılacaktır. Tohum ekim zamanı doğal tohum 
döküm zamanıyla uyumlu olacaktır. Ekim sırasında tohumların sahaya homojen dağılımına dikkat 
edilecektir. Tohumlar zararlılara karşı ilaçlanmış olacaktır. 

 
Proje alanında inşaat sırasında zarar görmüş, geniş yapraklı ve ibreli bitkilerden sürgün 

verme özelliğine sahip olan türler, vejetasyon dönemi dışında kök boğazı seviyesinden kesilerek 
sürgün vermeleri ve gençleşmeleri sağlanacaktır. Bu uygulama canlandırma kesimi adıyla 
anılmaktadır.  

 

III.1.20. Diğer faaliyetler 

 
Bu bölümde değinilecek başka bir faaliyet bulunmamaktadır. 
 

III.2. Projenin İşletme Aşamasında, Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak 
Önlemler 

 

III.2.1. Proje ünitelerinin özellikleri, boyutları, kapasiteleri vb. diğer bilgiler, 

 
Gülpınar RES projesi kapsamında toplamda ünite gücü 3 MWm-2,5 MWe olan 10 adet türbin 

kurulacak olup, üretilecek kurulu güç 30 MWm/25 MWe olacaktır. Yıllık toplam üretim miktarı ise, 
87.500.000  kWh olarak belirlenmiştir. Proje kapsamında kullanılacak türbinlere ait teknik özellikler 
tabloda verilmiştir. 

 
Tablo 34. Kullanılacak Türbine Ait Teknik Özellikler 

 

Türbin Numarası Kurulu Gücü Hub Yüksekliği (m) Rotor Çapı (m) 

T1 3 MWm-2,5 MWe 120 136 

T2 3 MWm-2,5 MWe 120 136 

T3 3 MWm-2,5 MWe 120 136 

T4 3 MWm-2,5 MWe 120 136 

T5 3 MWm-2,5 MWe 120 136 

T6 3 MWm-2,5 MWe 120 136 

T7 3 MWm-2,5 MWe 120 136 

T8 3 MWm-2,5 MWe 120 136 

T9 3 MWm-2,5 MWe 120 136 

T10 3 MWm-2,5 MWe 120 136 

 
Bir rüzgar türbinini oluşturan başlıca parçalar aşağıda sıralanmaktadır. 

 
 Rotor: Rüzgarın kinetik enerjisini mekanik enerjiye çevirir. 
 Jeneratör: Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. 
 Fren: Türbini yavaşlatır ve durdurur. 
 Yönlendirici: Rüzgar doğrultusuna göre türbini yönlendirir. 
 Transformatör: Jeneratör voltajını şebeke voltajına yükseltir. 
 Kule: Türbini taşır. 
 Şebeke bağlantıları: Kablo ve elektrik koruma ve kontrol sistemleri bulunacaktır. 
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Teknik olarak bir rüzgar enerji santralinin bileşenleri şunlardır; 
 
 

 
Şekil 81. Rüzgar Enerji Santralinin Bileşenleri  

 
Kule ve Temel: 
 
Rüzgar enerji santralinin stabilitesini sağlamak için zeminin gücüne bağlı olarak kazık ya da 

radye temeli gereklidir. Kule yapısı kendisi sadece makine evini ve rotor kanatlarının kütlelerini 
değil , aynı zamanda rüzgarın değişen gücünden dolayı büyük statik yükleri de taşımak zorundadır. 
Genellikle beton veya çelikten yapılmış boru şeklindeki yapılar kullanılır. Göbek yüksekliği 100 
metre üstünde olan kulelerde hibrid kuleler giderek daha sık kullanılmaktadır. Bir hibrid kulenin alt 
kısmı betonarmeden üst kısmı ise çelikten oluşur. Bir alternatif olarak kafes kuleler de 
bulunmaktadır. 

  
Rotor kanatları: 
 
Günümüzde üç kanatlı, yatay eksenli rotorlar önde gelmektedir. Rotor kanatları ağırlıklı 

olarak cam veya karbon fiber takviyeli malzemeden (CTP, CRP) oluşur ve aerodinamik kaldırma 
kuvveti ile hareket ettirilir. Rüzgar rotor kanadına çarptığında hava, kanatların üst ve alt kısmı 
boyunca hareket eder. Kavisli olduğu için , havanın profilin üst tarafından katedeceği yol profilin alt 
tarafına göre daha uzundur ve üst taraftaki hava daha hızlı akmak durumdadır. Bunun sonucunda 
ise, kanadın üst tarafında alçak basınç, alt tarafında ise aşırı bir basınç oluşmaktadır. Bu basınç 
farkından dolayı rotoru döndüren kaldırma kuvveti oluşur. 

 
 Nasel (Makine evi) : 
 
Nacelle bütün aktarma sistemini içermektedir. Rüzgâr yönünün sapması sebebiyle kule 

üzerinde dönebilir bir sistem üzerine yataklanarak monte edilmektedir. Naselin yapısı rüzgar türbini 
üreticinin aktarma aksamında yapmış olduğu komponent ve tasarım seçimlerine göre (rotor mil 
yatağı, jeneratör ve dişli kutusu) şekillendirilmektedir. 

 
Dişli Kutusu : 
 
Dişli kutusu düşük hızda işleyen rotor şaftı ve hızlı işleyen jeneratör şaftı arasındaki hız 

uyumunu sağlar. Bunun için düz dişli ve planet dişli tiplerinin ardı ardına ve gerektiğinde birden 
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fazla kullanılması ile istenilen dönme sayısına ulaşılır. Geniş çaplara sahip olan ve özel olarak 
geliştirilmiş çok kutuplu halka jeneratörü kullanılırsa, dişli kutusuna gerek kalmayabilir. 

 
 

 
Şekil 82. Dişli Kutusu Bileşenleri 

 
Jeneratör : 
 
Jeneratör, mekanik dönüş hareketini elektrik enerjisine çevirir. Burada iki önemli jeneratör tipi 

kullanılır: Senkron(uyumlu) ve asenkron(uyumsuz) jeneratörler. Jeneratör konseptlerinin ikisi de 
gerekli dönüş hızlarının değiştirilmesine olanak tanır. Üretilen tüm elektrik senkron jeneratör ile 
yönlendirilmesi gerekirken, asenkron jeneratör başlangıç noktası olarak kayma sağlar. İlave olarak 
tesis kapsamında 1 adet şalt sahası bulunacaktır (Ek-8 Vaziyet Planı). 
 

III.2.2. Rüzgar Enerjisi Santralinin bakımı için ne gibi işlemlerin yapılacağı, hangi periyotlarla 
yapılacağı, kullanılacak malzemeler, çıkacak atıkların tür ve miktarları, özellikleri, boyutları, 
özellikleri ve nasıl bertaraf edileceği, 

 
Rüzgar türbinlerinin boyut ve yapı itibariyle atmosferik olayların etkilerine (rüzgar, ısı, 

yıldırım, nem, vb.) direk maruz kalması rüzgar türbinlerinin çalışma koşullarını oldukça güçleştirir. 
Kanatlara gelen rüzgarın yaratmış olduğu homojen olmayan kuvvetler türbin üzerinde orantısız 
mekanik yüklere sebep olmaktadır. Bu yüklerin yaratmış olduğu malzeme yoğunluğu rüzgar 
türbinlerinin çalışma ömürlerini etkileyen en önemli unsurlardandır. 

 
Proje kapsamında tesisin malzeme seçimi, işletmeye alınması ve çalıştırılmasının ulusal ve 

uluslararası standartlara ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılacaktır. Genel olarak rüzgar türbinleri 
işletme ömrü 20 yıl olarak dizayn edilirler. Ancak çalışma ortamının ve bakım onarım hizmetlerinin 
kalitesine göre bu ömür artar ya da azalabilir. Avrupa’da ve Amerika’da 25 yaşını aşkın birçok 
rüzgar türbini hala enerji üretebilir konumda çalışmaktadır. 
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Rüzgar santrallerinin işletme ve bakım gerektiren unsurlar; inşaat altyapısı, elektrik altyapısı, 
rüzgar türbini elektrik ve inşaat altyapısının işletme ve bakımı şeklinde sıralanabilir. 

 
Elektrik Altyapısı 
 
Rüzgar türbinlerinde yükseltici trafolar; türbinin makine dairesinde, giriş katı altında ya da 

türbin dışında olabilmektedir. Türbin trafosunun bulunduğu yere göre işletme ve bakım sorumluluğu 
türbin bakımı yapan firmada ya da santral sahibince alınacaktır. Rüzgar türbinlerinde üretilen enerji 
orta gerilim seviyesine bu trafolarda  yükseltilerek orta gerilim kablo ağıyla komuta kontrol sahasına 
aktarılacaktır. Rüzgar türbinlerini birbirine bağlayan orta gerilim kabloları, topraklama kabloları ve 
haberleşme kabloları (genel olarak fiber optik) aynı kablo kanalı içinde taşınacaktır.  

 
Orta gerilim seviyesinden bağlanan rüzgar santrallerinde ise iletim hattı işletme ve bakım 

sorunluluğu dağıtım şirketi ile yapılan bağlantı anlaşmasına göre dağıtım şirketi ya da yatırımcı 
tarafından yapılacaktır. Rüzgar santrallerindeki elektrik altyapısını oluşturan ekipmanların yılda bir 
kez bakımları yapılacaktır. Ayrıca yine sisteme dahil olabilecek radiolink, acil durum jeneratörü, akü 
gibi .ekipmanlarının da yılda bir kez bakımlarının yapılacaktır. Ayrıca elektrik ekipmanlar arıza 
tehlikesine karşın yedekli olarak depolanacaktır. 

 
Rüzgar Türbinleri 
 
Rüzgar türbinlerinin işletme ve bakım periyodları ve içerikleri rüzgar türbin teknolojisine ve 

türbin tipine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Söz konusu projede, rüzgar türbinlerine yılda 1 
kez bakım yapılacaktır. Ayrıca 4 ya da 5 yılda bir kapsamlı mekanik bakımlarda yapılacaktır. Yıllık 
periyodlar ile yapılan bakımlar;   
 

 Yağlama bakımı 
 Elektrik bakımı 
 Mekanik bakım şeklinde olacaktır. 

 
Santralde tüm bakımlar türbin üreticisi firma ile yapılacaktır. Firma tüm periyodik bakım ve 

arızalara müdahaleden sorumlu olacaktır. Ayrıca sözleşme süresi boyunca parça garantisi de 
verecektir. Yatırımcının tercih etmesi durumunda kendi ekibini eğiterek ve uluslararası 
sertifikasyonlarını yaparak bakım ekibi oluşturacaktır. Bu şekilde yedek parça ve arızalanan 
parçaların değişimi için ayrı bir birime ihtiyaç duyulacaktır. Projenin işletme aşamasında yılda bir 
kez türbinlerin yağ bakımı yapılacaktır. Bakım çalışmaları kapsamında her bir türbin için ortalama 
100 lt yağ kullanılması planlanmaktadır. 

 
Santraldeki türbinler için 10 türbin x 100 lt = 1.000 lt yağ oluşması beklenmektedir. Atık 

yağlar için “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” Madde 18 hükümlerine uyularak geçici depolama 
yapılacak ve lisanslı firmalara verilerek bertaraf edilecektir. 

 

III.2.3. Meydana gelen elektrik – magnetik alanlar ve şiddetleri, etkileri, alınacak önlemler, 

 
Elektromanyetik alanların biyolojik yaşam üzerine olumsuz etkileri henüz kanıtlanmamış 

olmakla birlikte günlük hayatımızda sıkça kullandığımız elektrikli ev aletlerinin yaydığı manyetik 
alan şiddetlerinin bile enerji iletim hatlarına göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Rüzgar Enerji 
Santralleri’nin yaydığı elektromanyetik alanların şiddetleri ile ilgili yapılan araştırmaların sonuçlarına 
göre; rüzgar enerji santrallerinin etkileri uluslararası referans standart değerlerin altında olmaktadır. 

 
Meydana Gelmesi Muhtemel Elektrik ve Manyetik Alanlar Ve Şiddetleri, Etkileri, Alınacak 

Önlemler 
 
Elektromanyetik radyasyonlar dalga boylarına, frekanslarına ve enerjilerine bağlı olarak; 

radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi ışınları, görünür ışık, ultraviyole ışınları, x-ışınları, gama-
ışınları ve kozmik ışınlar gibi türleri bulunmaktadır. Başlıca radyasyon türleri; iyonlaştırıcı 
radyasyon ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. 
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İyonlaştırıcı radyasyon; madde içerisinden geçerken enerjisini ortama aktarmak suretiyle, 
ortamdaki atomları doğrudan veya dolaylı yollarla iyonlaştıran radyasyon türüdür. Örneğin; x ve 
gama-ışınları ile α, β ve nötron parçacıklarının yayılması gibi. Yeteri kadar enerjiye sahip 
olamadıkları için radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızıl ötesi ışık, mor ötesi ışık (ultraviyole) ve 
görünür ışık iyonlaştırıcı olmayan radyasyon olarak isimlendirilirler. İyonlaştırıcı olmayan 
radyasyon, nükleer radyasyon değildir. 

 
İyonlaştırıcı özelliğe sahip olmayan; sabit telekomünikasyon cihazları olan baz istasyonları, 

radyo ve televizyon vericileri ile elektrik iletim hatları, trafo merkezleri ve elektrikli ev aletlerinden 
(mikrodalga fırınlar, traş makinesi, saç kurutma makinesi v.b.) kaynaklanan radyasyon ise, 
iyonlaştırıcı olmayan radyasyon olarak ifade edilen elektromanyetik radyasyon grubunda yer 
almaktadır.  

 
Elektrik ve manyetik alanın biyolojik yaşam üzerine etkileri konusunda birçok araştırma 

yapılmıştır. Bu araştırmalarda özellikle insan sağlığı üzerine olan etkilerin değerlendirilmesi birkaç 
basamakta gerçekleştirilmektedir. Bu basamaklar; biyolojik etkilerin tam olarak saptanması, bu 
etkilerin insan sağlığını nasıl etkilediği ve frekanslarıdır. Elektrikli aletler ve enerji iletim ve dağıtım 
hatlarının etrafında, hem elektrik ve hem de manyetik alanlar bulunmasına rağmen, en son 
araştırmalar, manyetik alanların potansiyel sağlık etkileri üzerine odaklanmıştır. 

 
Düşük frekanslı (0 Hz- 10 kHz) elektromanyetik ışınımların insan sağlığına etkileri: 
 
Düşük Frekans alanları insan bedeni üzerinde saç telinin havalanması gibi yüzeysel etkilere 

neden olmaktadır. Elektromanyetik ışınımın zararlı etkisinden korunmak için daha az maruz 
kalmaya yönelik kısıtlamalar verilmektedir.  

 
Yüksek frekanslı (10 kHz-300 GHz) elektromanyetik ışınımların insan sağlığına etkileri: 
 
İnsan vücudu yüksek frekans alanlarına duyarlıdır. Vücut tarafından yutulan enerji ısıya 

dönüşür. Yüksek frekans alan tüm vücut veya belli bir bölgede ısı oluşur. Bu zararlı etkileri 
azaltmak için elektromanyetik ışımasının belirli bir değerde olmasını öngören standartlar 
geliştirilmiştir. Elektromanyetik ışıma canlıya ulaştığında, bu canlı tarafından soğurulmaktadır. 

 
Özgül Soğurulma Hızı SAR  
 
Elektromanyetik enerjinin vücut dokuları tarafından soğurulma hızıdır. Birimi W/kg’ dır. 

Bugüne dek yapılan araştırmalar, insan vücudunun bir derecelik sıcaklık artışını düzenleyemediğini 
ve sorunlar yarattığını göstermektedir. İnsan vücudunda bir derecelik sıcaklık artışı için bir kilogram 
doku başına 4 W güç soğurulması gerekmektedir. İnsanların genel yaşam alanlarında 0.08 W/kg 
SAR sınırı olarak kabul edilmiştir. Sınır değerlerin belirlenmesinde kolay ölçülebilen ve/veya 
gözlemlenebilen parametreler kullanılmaktadır. Bu parametreler elektrik alan şiddeti, manyetik alan 
şiddeti ve güç yoğunluğudur. 

 
Rüzgar türbinleri ise patlama yapmazlar, radyasyon yaymazlar. Ayrıca herhangi bir 

radyoaktif ışınım tahribatı yapmazlar. 
 
Ayrıca rüzgar türbin teknolojisinde gelinen bugünkü noktayla bu olumsuzluklar minimuma 

indirilmiştir. Rüzgar Türbinlerinin elektromanyetik alanı ise çok zayıftır ve hemen hemen türbinin dış 
cephesinde sonlanır, bu da yer seviyesinden 40-50m yukarıda kalır.  

 
Bu nedenle rüzgar santrallerinin elektromanyetik etkisi önemli düzeyde değildir. Yapılan 

araştırmalarda elektromanyetik girişim ile tv ve radyo yayınlarının, havacılık ve denizcilik 
haberleşmelerinin olumsuz etkilendiği ortaya konmaktadır. Ancak radyo ve televizyon antenlerinin 
türbin yakınında olmadığı sürece birçok frekansın etkilenmediği gözlenmiştir. Türbinlerin 
elektromanyetik girişim etkisi kanat büyüklüğü ve malzemesi ile ilişkili olarak değişmektedir. Metal 
malzemelerin kullanıldığı türbinlerde gürültü ve elektromanyetik girişim oranı yüksektir. Bu sorun 
polyester esaslı malzeme kullanılması ile neredeyse ortadan kaldırılmıştır.  
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Alınacak önlemler ve türbin yapım malzemesinin türü ile Gülpınar RES projesi kapsamında 
EMA etkisinin çok düşük seviyelerde olacağı öngörülmektedir. 

 

III.2.4. Işık yansımasına (gölge ve titreşimler), yıldırım çarpmasına karşı alınacak tedbirler, 

 
Gölge etkisi ve kanat parlaması, rüzgar türbinlerinin görsel etkisinin özel bir durumudur. 

Güneşin doğuşu ve batışı esnasında, rüzgar türbinlerinin dönmekte olan kanatların gölge 
oynamasına, gölge titreşimine neden olabilir. Aynı şekilde cilalı kanatlara gelen güneş ışığı da 
civara yansıyarak parıltı etkisi yaratabilir. Bu da türbin civarında yaşayan insanları rahatsız edebilir. 
Rahatsızlık seviyesinin belirlenmesinde dönme frekansı önemli bir rol oynar.  

 
Işık yansımasını önlemek için türbinler uluslararası standartlarda, açık mat-gri renge 

boyanacaktır. Bu renk; yansımaları minimum düzeye indirgediği gibi türbinlerin uzak mesafelerden 
fark edilmelerini zorlaştırmaktadır. Bu sebeple uçakların fark edebilmeleri için gerekli ışıklandırma 
sistemi yapılacaktır. 

 
Proje alanından geçebilecek göçmen kuş türlerinin türbinlere çarparak zarar görmelerini 

önlemek amacıyla rüzgar türbinleri mat renkte seçilecek ve türbinlerin pervane uçları turuncu 
renkte boyanacaktır.  

 
Gece kuşlarının türbinleri fark edebilmesi için ışıklandırma yapılacaktır. Aydınlatma için 

beyaz ışık kullanılmayacak, kırmızı renkte ışıklandırmalar yapılacaktır. 
 
Kuş türleri için bahsedilen önlemlerin uygulanması ile çarpışma olasılığı, potansiyel etkilerin 

azaltılması ve santralden kaynaklı olumsuz etkilerin azaltılması mümkün olacaktır. 
 

III.2.5. Güvenliği tehlikeye atabilecek riskler, (Kuş göç yolları hakkında bilgi verilmesi, 
mesafesi, etkileri vb.), 

 
Proje sahası çevresinde kuş türleri açısından düzenli şekilde kuş türlerinin gözlemlendiği, 

önemli beslenme, kışlama ve üreme alanı olma özelliği gösteren Kumkale Deltası ve Araplar 
Boğazı bulunmaktadır. Kumkale Deltası sahanın 14 km batısında bulunmakta ve su kuşları 
açısından beslenme-kışlama alanı olarak kullanılmaktadır. Alanda Kuğu, Flamingo, Balaban, 
Küçük balaban, Büyük ak balıkçıl gibi Balıkçıl türleri ve Yeşilbaş ördek, Kaşıkgaga, Çamurcun, 
Çıkrıkçın ve Pasbaşpatka gibi ördek türleri kışlamaktadır. Proje sahasının 16 km güneybatısında 
bulunan Araplar boğazı ise su kuşlarının yanı sıra Çakır kuşu, Atmaca, Yılan kartalı, Şahin ve 
Kerkenez gibi yırtıcı türler için üreme alanı özelliği göstermektedir. Ayrıca Araplar Boğazında 
tarafımızca gerçekleştirilen önceki gözlem çalışmalarında nadir olarak Kaya kartalı, Akkuyruklu 
kartal, Balık kartalı ve Kızıl akbaba gibi yırtıcı türlere ait geçişler gözlemlenmiştir. Kuş türleri 
açsından öneme sahip bu iki alanın konumları deniz sevisinde yer alıp RES sahası ile habitat 
bütünlüğü ve konum açısından herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bu iki alanda 
gözlemlenen göç hareketleri kıyı şeridine paralel veya kuzey yönelimle Gelibolu yarımadası 
Arıburnu mevkiine doğru gerçekleşmektedir.  



YELEN-GÜLPINAR  
ENERJİ ÜRETİM SAN. ve TİC. A.Ş. 

GÜLPINAR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ  

NİHAİ ÇED RAPORU 

 

124 

 
Nartus- 2018/119.01.ÇR.01 

 

 

Şekil 83. Bölgede proje ekibi tarafından kuş göç hareketliliklerinin değerlendirildiği çalışma noktaları Kırmızı nokta ve 
Literatür verisinden yararlanılan diğer çalışma noktaları Sarı ile işaretlenmiştir 

 
Proje sahası ve yakın çevresinde herhangi bir toplanma bölgesi veya termal noktası da 

gözlenmemiştir. Bu bağlamda, proje sahasının göçmen kuşların ana göç rotaları üzerinde yer 
almadığı ve kuş göçlerinin yoğun yaşandığı, birey ve geçiş sayısının fazla olduğu bir darboğaz 
olmadığı görülmüştür. 
 

Gülpınar Rüzgâr enerji santralinin kurulacağı alan, süzülen göçmen kuşların ana göç 
rotalarının yakınında değildir. Bölge göç eden kuşlar açısından bir çekim alanı yaratabilecek ve 
konaklama-beslenme fırsatı verebilecek sulak alan bulunmamaktadır. Bunun yanında en yakın 
olası tali göç rotaları proje sahasının 15-20 km kadar uzağında kalmaktadır. Bu açıdan bakıldığında 
tarım alanlarını ve sulak alanları kullanan birçok tür (Leylekler, yırtıcılar, kıyı ve su kuşları gibi) 
bölgede türbinlerle çarpışma tehlikesi altında olması beklenmemektedir.  

 
Türbinlerin kanat paylarını düşünerek kuşların geçiş yapmasını engelleyecek bariyer etkisi 

oluşturmamaları gerekir. Bu durum alandan göç eden ya da bu bölgeyi kullanan özellikle süzülen 
kuş türlerini olumsuz etkileyebilir. Bu aşamada en önemli husus türbinler arası mesafelerdir. Bu 
bağlamda, Gülpınar RES sahasında planlanan türbinlerin arasındaki mesafeler 350-750 m 
civarındadır ve türbinlerin konumları olası kuş geçişleri açısından Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğü’nün 300-400 m mesafe kuralını sağlamaktadır.  

 
Bariyer etkisini minimum seviyeye düşürmek amacıyla, literatürden derlenen çalışmaların 

ortaya koyduğu üzere bu duruma karşı en iyi çözümlerden birisi genel olarak kanat boyu 45 m’den 
az olmayan büyük türbinlerin kullanılması ve türbin diziliminin her türbin arasında en az 300-400 m 
bırakacak şekilde gerçekleştirilerek kuşların geçişine izin verilmesidir. Yine, türbinlerin kanatlarının 
ucundan merkeze doğru kanadın yaklaşık 1/3’ü kadar bir oranda yüksek UV reflektanslı turuncu 
boya ile boyanması türbinlerin, uçmakta olan kuşlar tarafından farkedilmesini kolaylaştıracaktır.  

 
Gece göç eden kuşlar için türbinlerin tepe noktalarında gece boyunca yanıp sönen güçlü 

aydınlatmaların olması elzemdir. Bu açıdan türbin dizilim ve modellerinin seçiminde bu durum göz 
önünde tutulacaktır. 

 
Kuşların, yansıtıcı camlar ve gözden kolay kaçabilen tellerle çarpışmaları sonucu öldükleri 

bilinmektedir. Dolayısıyla yapılacak olan idari binanın pencerelerine kuşların hızla yaklaşmasını 
engellemek adına siyah kuş figürlü çıkartmalar yapıştırılması ve yapılacak güvenlik çitlerinin 
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üzerinde kuşları uyaracak nitelikte yüksek UV reflektanslı (turuncu) ufak plakaların olmasına önem 
verilecektir. 
 

III.2.6. Hattın ve trafonun haberleşme ile ilgili tesislere (PTT hatları, radyo, TV vericileri vs.) 
etkileri, 

 
Proje kapsamında kurulacak tesislere yakın konumda verici bulunmamaktadır. 
 
Proje alanında Çevre Düzeni Planı’nda gösterilen enerji nakil hattına en yakın türbin T10 

numaralı türbin olup, 700 m mesafede yer almaktadır. 
 
Ayrıca Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 02.02.2018 tarih ve 5095 sayılı görüşünde “belirtilen 

alanda Gülpınar RES projesinin yapılmasında sakınca bulunmamaktadır” ifadesi yer almaktadır. 
 
Proje kapsamında Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nde belirtilen açıklık ve 

yaklaşım mesafelerine uyulacaktır. 17.06.2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları için Yapılacak Rüzgar ve Güneş 
Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğin 6. Maddesinin (g) bendinde “Rüzgar Ölçüm İstasyonu 
MGM’nin işletmekte olduğu Meteoroloji Radarlarına kuş uçuşu en az 5 km. uzaklıkta olacaktır.” 
Denmektedir. Buna göre Çanakkale’de MGM tarafından işletilmekte olan ve proje alanına en yakın 
meteoroloji radarı, Balıkesir İli Gönen ve Edremit İlçeleri sınırında olup yaklaşık mesafe 60 
km’dir. Meydan Meteoroloji Ölçüm İstasyonu ise, Çanakkale Havaalanı yanında bulunmakta olup 
yaklaşık mesafe 13,5 km’dir. 

 

III.2.7. Orman ve tarım alanlarına olabilecek etkiler ve bu etkilere karşı alınacak tedbirlerin 
tanımlanması ve orman yangınlarına karşı alınacak önlemler; projenin iklime olabilecek 
etkileri, 

 
Projenin işletme aşamasında yangın dışında bir etkisi olması beklenmemektedir. Bu 

kapsamda orman alanlarında çıkabilecek olası yangınlara karşı alınacak tedbirler, inşaat aşaması 
ile aynı olacağından Bölüm III.1.14.’de ayrıntılı olarak verilmiştir. 

 

III.2.8. Proje ünitelerinin işletilmesi sırasında oluşacak gürültü kaynakları ve alınacak 
önlemler, 

 
Söz konusu projenin işletme aşamasında türbinlerin çalışmasına bağlı olarak gürültü 

oluşacaktır. Rüzgar türbinin pervanelerinden kaynaklanan gürültü kaynak tipine bağlı mekanik ve 
aerodinamik gürültü olarak değerlendirilebilmektedir. Mekanik gürültü vites kutusundan, 
jeneratörden ve mil yatağından ileri gelir. Aerodinamik gürültü ise döner pervanelerinden 
kaynaklanır. Dönüşüm sistemi ne kadar büyükse üretilen ses de o kadar yüksek olur.  Rüzgar 
türbinleri tarafından oluşturulan gürültü, rüzgar hızının artması ile yükselir. Bu gürültü, duyulabilir 
ses oranının altındaki düşük frekans boyutundadır. 

 
Rüzgar Enerjisi Santrali Projesinde toplam 10 adet türbin planlanmaktadır. İşletme 

aşamasında türbinler 24 saat çalışacaktır. 
 
Kurulacak olan türbinlere ait ses gücü seviyesi aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 
Tablo 35 İşletme Aşamasında Çalışacak Ekipmanların Ses Gücü Düzeyleri. 

Gürültü kaynakları Kaynağın ses gücü düzeyi, Lw, dB Adedi 

Rüzgar Türbini 104,6 10 

 

Mesafe (m) 10 25 50 75 150 200 300 400 500 1000 1500 2000 2500 3000 

Leq 90,4 82,2 75,8 72,0 65,7 62,5 58,5 55,6 53,3 46,1 41,8 38,6 36,2 34,1 

Leq gündüz(sınır değer) 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
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Verilen tablo ve şekillerden de görüldüğü gibi söz konusu projenin İşletme sahasına en yakın 
yerleşim birimleri için hesaplanan Lgündüz, Lakşam, Lgece değerleri, ölçüm noktalarında 
04.06.2010 tarih 27601 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve 18.11.2015 tarih ve 
29536 sayılı değişiklik yapılan ″Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
Yönetmeliği″ Ek-VII Tablo-4’ te verilen gündüz, akşam ve gece zaman dilimi sınır değeri olan 
65 dBA, 60 dBA ve 55 dBA sınır değerinin altında kalmaktadır. 

 
İşletme aşamasında oluşacak gürültünün mesafelere göre dağılımı aşağıdaki şekilde 

verilmiştir (Bkz. Ek-29). 
 

 
 
Proje kapsamında oluşacak gürültü ile ilgili olarak 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
Yönetmeliği” hükümlerine uygun hareket edilecektir. 

Proje kapsamında RES tesislerinin işletilmesi sırasında şikayet oluşması durumunda, 
çevresel titreşimle ilgili olarak ÇGDY Yönetmeliği Madde 25 kapsamında değerlendirme için proje 
sahibi tarafından ölçümler yaptırılacaktır. 
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III.2.9. Projenin işletilmesi sırasında çalışacak personelin ve bu personele bağlı nüfusun 
konut ve diğer sosyal/teknik altyapı ihtiyaçlarının nerelerde, nasıl temin edileceği, 

 
Projenin işletme aşamasında 10 adet personelin görev alacağı planlanmıştır. Söz konusu 

personeller sosyal/teknik altyapı ihtiyaçlarını alanda yer alacak komuta kontrol merkezinden 
karşılayacaklardır. 

 
Ayrıca gerekli hallerde Çanakkale Merkez’den de söz konusu ihtiyaçlar karşılanabilecektir. 
 

III.2.10. İdari ve sosyal ünitelerde içme ve kullanma amaçlı suların kullanımı sonrasında 
oluşacak atık suların miktarı, arıtılması için uygulanacak arıtma tesisi prosesinin 
detaylandırılması ve arıtılan atık suların hangi alıcı ortamlara, ne miktarlarda, nasıl 
verileceği, 

 
Proje alanında oluşacak evsel nitelikli atık sular sızdırmaz betonarme fosseptikte toplanarak 

%80 doluluk oranına ulaştıktan sonra vidanjör yardımı ile çekilerek altyapısı uygun belediyeye 
verilerek bertarafı sağlanacaktır. 

 

III.2.11. İdari ve sosyal tesislerden oluşacak katı atık miktar ve özellikleri, bu atıkların 
nerelere ve nasıl taşınacakları veya hangi amaçlar için ve ne şekilde değerlendirileceği, 

 
Belediye Atıkları 
 
Proje kapsamında oluşacak belediye atıkları hesaplanırken, TUİK 2016 yılı Belediye Atık 

İstatistik Verileri (Çanakkale İli için; 1,65 kg/kişi-gün) baz alınmıştır. Proje kapsamında inşaat 
aşamasında 45, işletme aşamasında 10 kişi çalışacağından oluşacak olan evsel nitelikli atık 
miktarı; 

 
İşletme Aşaması: 1,65 kg/gün-kişi x 10 kişi = 16,50 kg/gün olacaktır. 
 
Atık Pil ve Akümülatörler 
 
Faaliyet kapsamında pil ile çalışan telsiz vb. ekipmanlar için şarjlı piller kullanılacağından 

“Atık Pil” oluşumu beklenmemektedir. Öngörülemeyen bir durumda, söz konusu atıkların faaliyet 
kapsamında oluşması halinde, atık piller 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren (Değişiklik: 23.12.2014 tarih ve 29214 sayılı R.G.), Atık Pil ve 
Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine uyularak, evsel atıklardan ayrı 
toplanacak, pil ürünlerinin dağıtımı ve satışını yapan işletmelere veya belediyelerce oluşturulan 
toplama noktalarına teslim edilecektir. 

 
Faaliyet alanında kullanılacak araçların bakım ve onarımları yetkili servislerde 

yapılacağından “Atık Akümülatör” oluşumu beklenmemektedir. Öngörülemeyen bir durumda, söz 
konusu atıkların faaliyet kapsamında oluşması halinde atık akümülatörler, 31.08.2004 tarih ve 
25569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü 
Yönetmeliği’nin (Değişiklik: 23.12.2014 tarih ve 29214 sayılı R.G.) ilgili hükümlerine uyularak, 
sızdırmasız zeminli alanda bekletilecek, alanda 90 günden fazla depolanmayacak ve Yönetmeliğin 
13’üncü maddesi uyarınca akümülatör ürünlerinin dağıtım ve satışını yapan işletmelere veya araç 
bakım-onarım yerlerini işletenlerin oluşturduğu geçici depolama alanlarına teslim edileceklerdir. 

 
Ömrünü Tamamlamış Lastikler 

 
Faaliyet kapsamında kullanılacak araçların bakım ve onarımları yetkili servislerde yapılacak 

olduğundan ömrünü tamamlamış lastik oluşumu beklenmemektedir. Öngörülemeyen bir durumda, 
söz konusu atıkların faaliyet kapsamında oluşması halinde, 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” 
(Değişiklik: 11.03.2015 tarih ve 29292 sayılı R.G.) hükümleri uyarınca, ömrünü tamamlamış 
lastikler tesiste depolanmayacak ve Yönetmeliğin 5’inci maddesine uygun olarak lastik dağıtımını 
ve satışını yapan işletmelere veya yetkili taşıyıcılara teslim edilecektir. 
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Ambalaj Atıkları 
 

Faaliyet kapsamında oluşması muhtemel ambalaj atıkları; yiyecek ve içecek ambalajları, 
kırtasiye işlemleri neticesinde oluşacak ambalaj atıkları vb. atıklardan kaynaklanacaktır. Söz 
konusu ambalaj atıklarının miktarının en fazla, evsel nitelikli atıkların %20’si kadar olacağı 
düşünülürse: 

 
İşletme Aşaması Ambalaj Atıklarının Miktarı (kg/gün) = Evsel nitelikli atıklar x 0,2 

     = 16,50 x 0,2 
                                                             =   3,30 kg/gün olacaktır. 
 
Tıbbi Atıklar 
 
Faaliyetin işletme aşamasında ise 10 kişi çalışacaktır. Faaliyette çalışacak personel sayısı 

50 kişinin altında olduğundan 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren (Değişiklik: 04.02.2005 tarih ve 25717 sayılı R.G.), “İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri 
Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca işyeri hekimi 
bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

 
Kaza ve müdahale durumlarında, hastanın ilk müdahalesinin ardından sağlık ocağı ve 

hastaneye sevki yapılacaktır. Bu nedenlerle faaliyette tıbbi atık oluşmayacaktır. Öngörülemeyen bir 
durumda, söz konusu atıkların faaliyet kapsamında oluşması halinde, 22.07.2005 tarih ve 25883 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren (Değişiklik: 21.03.2014 tarih ve 28948 sayılı 
R.G.), Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine uyulacaktır. 

 

III.2.12. Projenin işletilmesi aşamasındaki faaliyetlerden insan sağlığı ve çevre açısından 
riskli ve tehlikeli olanlar, alınacak önlemeler, 

 
Projenin işletilmesi sırasında türbin ve bileşenlerinin bakımlarının zamanında yapılacak 

olması nedeni ile insan sağlığı ve çevre açısından riskli ve tehlikeli bir durum söz konusu değildir.  
 
Ayrıca Bilimsel Rapor ve Peyzaj Onarım Planı’nda belirtilen önlemlerin alınması ile ekolojik 

ve ornitolojik açıdan herhangi bir olumsuzluk beklenmemektedir. 
 

III.2.13. Proje alanı ve yakın çevresinde hava alanı, askeri veya sivil radar, meteoroloji 
istasyonu ve buna benzer tesisler olması halinde proje alanına olan mesafelerinin 
belirtilmesi, 

 
Proje alanı ve yakın çevresinde belirtilen alanlar bulunmamaktadır. En yakın havaalanı ise 

Çanakkale Havaalanı olup en yakın türbin olan T1 nolu türbine kuş uçuşu 14 km uzaklıktadır.  
 
Çanakkale’de MGM tarafından işletilmekte olan ve proje alanına en yakın meteoroloji 

radarı, Balıkesir İli Gönen ve Edremit İlçeleri sınırında olup yaklaşık mesafe 60 km’dir. Meydan 
Meteoroloji Ölçüm İstasyonu ise, Çanakkale Havaalanı yanında bulunmakta olup yaklaşık mesafe 
14 km’dir. 

 
Bunun yanında proje kapsamında Teknik Etkileşim Analizi süreci tamamlanmış olup, 

analizde askeri veya sivil radar olmadığı belirtilmiş ve olumlu sonuçlandırılmıştır. 
 

III.2.14. Proje alanında peyzaj öğeleri yaratmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha 
düzenlemeleri, 

 
Proje alanında türbin inşaatlarının tamamlanması sonrası alanda çıkarılan kazı fazlası 

malzeme tekrar türbin tabanlarına serilerek doğal görünüm yakalanmış olacaktır.  
Bahsi geçen alanlar habitat analizi sonucunda yüksek habitat değerine sahip alanlar olarak 

tespit edilmiş olup, türbin inşaatı çalışmaları sırasında zorunlu olarak bitki örtüsü ve karakter yapısı 
bozulacağından söz konusu alanda inşaat çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından 
onarım çalışmalarına başlanacak ve aynı zamanda erozyon riskinin yüksek olduğu alanlarda 
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bölgedeki mevcut bitki örtüsüne uyumlu ve proje alanındaki karakter yapısını destekleyici olarak 
seçilmiş bitkiler kullanılarak bitkilendirmeler yapılacaktır. 

 

Peyzaj ögelerinin yeniden oluşturulması kapsamında detaylı olarak hazırlanmış ve  Ek-25’te 
sunulmuş olan Gülpınar RES Peyzaj Onarım Planı kapsamında belirtilen hususlara göre saha 
düzenlemeleri gerçekleştirilecektir. 

 

III.2.15. Diğer faaliyetler. (Proje kapsamında planlanan başka faaliyetlerin olup olmayacağı 
trafo, EİH vb. ilgili değerlendirmeler) 

 
Tesis kapsamında üretilen enerji, 154 kV’lık 1272 MCM EİH ile İntepe RES TM’ye 

bağlanarak ulusal enterkonnekte sisteme aktarılmış olacaktır.  
 
Söz konusu Enerji İletim Hattı, ÇED Yönetmeliği kapsamında ayrı bir madde olarak 

değerlendirildiğinden hazırlanan ÇED raporu içerisinde değerlendirmelerine yer verilmemiştir. 
 
Proje kapsamında planlanan başkaca bir faaliyet bulunmamaktadır. 
 

III.3. Projenin Sosyo-Ekonomik Çevre Üzerine Etkileri 

 

III.3.1. Proje ile gerçekleşmesi beklenen gelir artışları; yaratılacak istihdam imkanları, proje 
yeri özelinde nüfus hareketleri, göçler, eğitim, sağlık, kültür, diğer sosyal ve teknik altyapı 
hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanılma durumları, vb.(Projenin yapımı dolayısıyla 
etkilenecek yöre halkı ile görüşmeler yapılarak sosyal etkilerin değerlendirilmesi), 

 
Projenin planlandığı alan yerleşim yerlerine göre yüksek ve uzak bir konumda yer 

almaktadır. Proje sahasına yakın köylerde daha çok aile içi tüketime yönelik bahçe tarımı ve 
hayvancılık faaliyetleri yürütülmektedir.  

 
Yöre halkının ekonomik faaliyetleri üzerine olumsuz bir etki söz konusu olmayacaktır. Ayrıca 

proje kapsamında çalıştırılacak personel yöre halkından seçilerek yeni iş ve kariyer imkanları 
sağlanmış olacaktır. 

 
Proje kapsamında rehabilite edilecek ve bazı yerlerde yeni açılacaktır. Söz konusu yollar 

yalnızca nakliye amaçlı kullanılacak olmayıp, inşaat sonrasında da halkın kullanımına açık 
olacaktır. Bu kapsamda yöre halkına da sosyal fayda sağlanacaktır. 

 
Projenin inşaat ve işletme aşamasında tam zamanlı güvenlik hizmeti olacağından, özellikle 

kaçak kazı, kaça definecilik, ağaç kesimi vb. durumlarda ilgili idarelerin çok daha erken haberdar 
olması ve müdahale etmesi söz konusu olacaktır. 

 
Proje kapsamında yerel halk ile yapılan görüşmeler sonucu yapılan değerlenmeler Bölüm 

IV’te detaylandırılmıştır. 
 

III.3.2. Çevresel fayda-maliyet analizi. 

 
Rüzgar enerjisinin genelde geleneksel enerji kaynaklarına, özelde ise kömür yakarak elektrik 

üreten santrallere göre sosyal faydaları, çevresel ve sosyo-ekonomik faydalar olarak iki grupta 
incelenmektedir. Çevresel faydalar hava, su ve toprak sektörleri üzerinde değerlendirilirken, sosyo-
ekonomik faydalar ise, fiyat ve maliyet istikrarı, ulusal güvenlik ve enerji bağımlılığı, kırsal 
ekonomiler, istihdam ve teknoloji riski olarak sıralanmaktadır.  

 
Sosyal maliyetler açısından göze çarpan en önemli nokta hemen tüm yenilebilir enerji 

kaynaklarında olduğu gibi rüzgar enerji projelerinde de başlangıç maliyetlerinin yüksek olması ve 
buna karşın işletim maliyetinin oldukça düşük ve çevre maliyeti açısından da çok avantajlı olmasıdır. 
Maliyetin en büyük kalemini oluşturan başlangıç maliyetleri ve daha sonra finansal, yıllık ve 
dönemsel maliyetlerden bahsedilmektedir. Rüzgar Enerji Santralleri enerji üretiminde doğal 
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yenilenebilir enerji kaynağı olan rüzgarı kullanarak çevreye en az zararı olan enerji tesislerinden 
biridir. Enerji üretimi kapsamında prosesten herhangi bir atık oluşmamaktadır. 

 
Rüzgar türbinlerinin yapım aşamasında imalat sanayinde binlerce insana iş imkanı 

sunulmaktadır. Rüzgar Santrallerinin işletme döneminde periyodik bakımları gerçekleştiren teknik 
servis ve tesiste daimi çalışan personel olarak da iş istihdamı sağlamaktadır. 

 
Bu bağlamda gerek inşaat gerekse de işletme aşamasında ÇED Raporu’nda belirtilen 

hususlara uyulması ve gerekli önlemlerin alınması kaydı ile projenin çevresel anlamda etkilerinin 
azaltılarak faydalı bir proje haline gelmesi sağlanmış olacaktır. 

 

III.3.3. Kamulaştırma ve/veya yeniden yerleşim 

 
Proje kapsamında türbinlerin kurulacağı alanlar orman sayılan alanlar üzerinde yer 

almaktadır. 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman sayılan alanlarda kamulaştırma söz 
konusu olmayıp, fiilen yatırıma başlanılmadan önce Orman Bölge Müdürlüğü’nden gerekli izinler 
alınacaktır. 
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BÖLÜM IV: HALKIN KATILIMI 

 

IV.1. Projeden etkilenmesi muhtemel ilgili halkın belirlenmesi (yöre halkının nasıl ve hangi 
yöntemlerle bilgilendirildiği) ve halkın görüşlerinin çevresel etki değerlendirmesi 
çalışmasına yansıtılması, 

 
Projeden etkilenmesi olası olan halkı proje ile ilgili bilgilendirmek ve projeye ilişkin görüş ve 

önerilerini almak amacıyla Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca, “ÇED Sürecine 
Halkın Katılımı Toplantısı” Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün onayı ile 12.04.2018 
tarihinde saat 14:00’da Salihler Köyü Kayışlar Mahallesi Oturma Odası’nda gerçekleştirilmiştir. 

 
Toplantı öncesinde 30.03.2018 tarihli ulusal ve yerel gazetelerde toplantıya ilişkin ilanlar 

verilmiştir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanan toplantı yeri duyuru metni, 
Denizgöründü, Ovacık, Salihler ve Karapınar Köyü Muhtarlıklarına ve diğer ilgi gruplarına resmi 
yazı olarak gönderilmiş,  köy muhtarları ile görüşülerek muhtarlık ilan panosuna asılmış, toplantı 
duyurusunun yöre halkına ilanı sağlanmış ve ilan panoları fotoğraflanarak duyuru yapıldığı kayıt 
altına alınmıştır. 

 
Söz konusu toplantıya yaklaşık 10-15 kişilik katılım sağlanmış olup, 
 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Enerji Yatırımları Şube Müdürlüğü yetkilisi, 
 Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı ve ÇED Şube Müdürlüğü 

yetkilileri 
 Yatırımcı firma temsilcileri, 
 Müşavir firma yetkilileri, 
 Salilhler Köyü Muhtarı, 
 DSİ 252. Şube Müdürlüğü yetkilileri, 
 Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri 
 Yöre halkı tarafından katılım sağlanmıştır.  

 
Toplantı sırasında müşavir firma Nartus Enerji ve Çevre Yatırımları uzmanı tarafından Power 

Point programı vasıtası ile sunum gerçekleştirilmiş olup, sunumda; 
 Projenin ülke ve yöre ekonomisi açısından önemi, 
 Projenin sosyal ve çevresel yönden etkileri ve alınacak önlemler, 
 Süreç içerisinde yapılan çalışmalar ve ilerleyen süreçte yapılacak çalışmalara ait 

bilgiler iletilmiştir. 
 
Gerçekleştirilen halkın katılımı toplantısına ilişkin fotoğraflar aşağıda verilmiştir. 
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Şekil 84.  Halkın Katılımı Toplantısı’ndan Görüntüler 

 

 
Şekil 85. Halkın Katılımı Toplantısı’ndan Görüntüler 
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Şekil 86. Halkın Katılımı Toplantısı’ndan Görüntüler 
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Şekil 87 Ulusal ve Yerel Gazete Sayfaları 

 
 
Halkın katılımı toplantısı sırasında halk tarafından, söz konusu projenin yöreye olacak 

katkıları, kazı fazlası malzemelenin nasıl bertaraf edileceği, gürültü oluşumu, atık yağların ne 
yapılacağı, elektromanyetik etki, projenin sosyal faydaları, kamulaştırılma durumunda nasıl bir yol 
izleneceği, yakın yerleşim yerlerine olan mesafeler ve alınacak önlemler hakkında sorular 
yöneltilmiştir. Söz konusu sorular toplantı sırasında cevaplanmış, ayrıca detayları Bölüm  II. Ve 
III’te ilgili bölümlerde verilmiştir. 

 
Ayrıca toplantı sırasında yöre halkı tarafından belirtilen husus ve istekler bir planlama 

dahilinde değerlendirilerek gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Halkın Katılımı Toplantısı Tutanakları 
Ek-26’da verilmiştir. 

 

IV.2. Görüşlerine başvurulması öngörülen diğer taraflar 

 
Projenin inşaat aşamasında; 
 
DSİ 25. Bölge Müdürlüğü,  
Çanakkale Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü,  
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü 
Çanakkale Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü/ Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

ile koordineli olarak çalışmalar gerçekleştirilecektir. 
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BÖLÜM V : İŞLETME FAALİYETE KAPANDIKTAN SONRA OLABİLECEK VE SÜREN ETKİLER 
VE BU ETKİLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: 

 

V.1. Arazi ıslahı ve rehabilitasyon çalışmaları,  

 
İşletme faaliyete kapandıktan sonra türbinler sökülerek taban alanları eski haline getirilecektir. 

Peyzaj Onarım Planı’nda ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından belirtilen çalışmalar 
gerçekleştirilerek saha terk edilecektir. 

 

V.2. İzleme ve kontrol programı  

 
Yapılacak çalışmalar ile ilgili Peyzaj Onarım Planı ekinde verilen programa uygun faaliyetler 

sürdürülecektir. 
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BÖLÜM VI: PROJENİN YER VE TEKNOLOJİ ALTERNATİFLERİ  
(Bu bölümde yer seçimi, teknoloji, alınacak önlemler, alternatiflerin karşılaştırılması ve tercih sıralaması ile 

eylemsizlik alternatifi belirtilecektir.) 

 
Rüzgar enerji santralleri, hammaddesinin atmosferde doğal olarak oluşması, kurulumlarının 

diğer enerji santrallerine göre daha hızlı olması, temiz ve sürülebilir enerji kaynağı olmaları, 

enerjide dışa bağımlılığı azaltmaları, fosil yakıt tüketimini azaltmaları neticesinde sera etkisinin 

azaltımına katkıları, yaygınlaşması nedeni ile maliyetlerin ucuzlaması ve işletme masraflarının 

diğer enerji santrallerine oranla daha az olması gibi nedenlerle mevcutta yararlanılan birçok enerji 

üretim tesislerine göre avantaj sağlamaktadırlar. 

 

Rüzgar enerji santrallerin yer seçiminde çevresel yönden titiz davranılması ve projenin 

fizibilite ve tasarım aşamalarında olası olumsuz etkilerin boyutlandırılmasının dikkate alınarak 

yapılması, bu tesislerin çevre üzerindeki baskılarını azaltmaktadır. 

 

Ülkemizin enerji politikaları içerisinde rüzgar enerjisinin stratejik önemi bulunmaktadır. Bu 

bağlamda 2023 yılında ülkemizdeki rüzgar enerjisi kurulu gücünün, 20.000 MW olması 

hedeflenmektedir. Bu durumda ülke elektrik enerjisi talebinin, yaklaşık %20-25’i rüzgar enerjisinden 

karşılanırken; 34 milyon ton CO2 emisyonu azaltımı da yapılmış olacaktır. 

 

Proje kapsamında ilk çalışmalar 15 türbin kapasitede olacak şekilde planlanmıştır. Ancak 

gerek saha gerekse de ofis çalışmaları sonucu 10 türbin ile aynı kurulu güce ulaşılabileceği 

belirlenmiştir.  

 

Bu sebeple proje 10 türbin olarak planlanmıştır. Faaliyete geçirilecek ve ÇED Raporuna 

konu edilen yeni alternatif ile; 

 

 Daha az alan kullanılacak,  

 Daha az yol açılacak ve buna bağlı tozuma, gürültü, peyzaj etkileri azalacak, 

 Daha az kazı yapılacak ve buna bağlı oluşacak tozuma, gürültü oluşumu azalacak, 

 En yakın yerleşim biriminden uzaklaşılacak, dolayısıyla gürültü, toz vb. etkilenme 

olasılığı daha da azalacak, 

 Alan kullanımının azalmasıyla peyzaj üzerinde oluşabilecek etkiler azalacak, 

 Tozuma engelleyici olarak kullanılacak su kullanımı azalacaktır. 
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BÖLÜM VII : PROJENİN BAŞLANGIÇ VE İNŞAAT DÖNEMİNDEKİ GELİŞMELERE İLİŞKİN 
BİLGİLENDİRME  
(Faaliyetin inşaatı için önerilen bildirim ve bilgi verme ile ilgili program, çevre yönetim planı ve acil eylem planı, 
ÇED Olumlu Belgesinin verilmesi durumunda, Yeterlik Tebliği kapsamında gerçekleştirilecek işlemler) 

 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bildirilen “Danıştay 14. Dairesinin 2016/3233 esasına 

kayden; “ÇED Olumlu kararı alan projelerin başlangıç ve inşaat dönemine ilişkin süreçte 
bilgilendirme yapılamayacağından bildirim formları istenmesine yönelik uygulamalar 
yapılmayacaktır” ifadesi gereği proje kapsamında herhangi bir bilgilendirme formu çalışması 
yapılmayacaktır. 

 
Ancak ilgili kararın değişmesini müteakip izleme planı hazırlanacaktır. 
 
Acil Durum Planı 
 
Proje ile ilgili olarak gerçekleşecek acil durumlarda uygulanacak acil durum planı aşağıda 

açıklanmıştır. 
 

 Acil Plan Uygulanacak Durumlar  
 
Acil durum planlamasının ilk aşaması, proje alanında meydana gelebilecek olayların tespit 

edilmesidir. Bu tespitler acil duruma yol açabilecek kaza ve olayların tanımıdır. Yapılan bu tespitler 
ile meydana gelebilecek kaza ve olayların çevreye, insanlara, tesislere ve ekipmanlara ne gibi 
etkiler yapacağı belirlenir. 

  
Olası kaza ve olaylar ve bunlar için uygulanacak acil planları ana başlıkları:  
 

• Tesis alanında yangın meydana geldiğinde acil plan, 

• İş Kazalarında uygulanacak acil plan, 

• Deprem halinde uygulanacak acil plan, 

• Sel ve su baskınlarında uygulanacak acil plan şeklinde sıralanabilir. 
 

 Yangın Meydana Geldiğinde Uygulanacak Acil Plan  
 
Proje alanında yangın olması durumunda yangını ilk gören kişi tesis sorumlusuna haber 

verecek ve yangın söndürme ekipmanları ile yangına ilk müdahalede bulunacaktır. 
 
Yangını gören kişi diğer personellere de yangını haber vererek, seri bir şekilde itfaiyeyi 

arayacak ve tesiste bulundurulacak olan yangın söndürme tüpleri ve malzemeleri (tırmık, balta, 
kova vb.) ile müdahalede bulunulacaktır. 

 
İşletme aşamasında türbinlerin içinde yerleşik yangın algılama ve söndürme sistemi 

bulunacak olup, yangın ihtimaline karşın üst düzey önlem alınacaktır. 
 

 İş Kazalarında Uygulanacak Acil Plan 
 
Proje kapsamında meydana gelecek iş kazalarında (yaralanma, yüksekten düşme, iş 

makinesi ya da ağır vasıta kazaları, vb.) kazayı gören kişi hemen tesis sorumlusuna haber vererek, 
Acil/Tıbbi Müdahale Ekibinin kaza yerine intikali sağlanır. Yaralı varsa yaralı derhal en yakın 
hastaneye götürülür. Kaza yeri güvenlik için karantinaya alınır. 

 

 Deprem Anında Uygulanacak Acil Plan  
 
Deprem en büyük doğal afetlerden biridir. Hissedildiği an telaşa kapılmamak ilk ve en önemli 

tedbirdir. Daha sonra aşağıdaki önlemler derhal alınıp uygulanacaktır. 
 
Araç trafiği ve tesis giriş-çıkış kapıları güvenlik görevlilerince kontrol altına alınır. 
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Proje alanında inşaat aşamasında çalışan tüm personel açık sahada güvenli bir yerde 
toplanması sağlanarak Acil Durum Amirinin talimatları beklenir. Çeşitli kaynaklardan depremin 
merkezi, şiddeti hakkında bilgiler edinilir. Muhtemel artçı sarsıntılar ile ilgili bilgiler için resmi 
kaynaklar ile irtibata geçilir. Genel durum ve tesisat emniyetli görüldüğü taktirde inşaat/işletme 
faaliyetlerine aşamalı olarak başlanılır. 

 

 Sel ve Su Baskınlarında Uygulanacak Acil Planlar 
 
Sel ve su baskınları genellikle aniden gelişen doğal olaylardan olmayıp, bir süreç içinde 

gelişirler. Bu nedenle bu gibi durumlarda uygulanacak acil planlar belirli bir program dâhilinde 
ilerler. Proje sahasında atık yağ gibi maddelerin sel sularına kapılmasını önlemek amacıyla bu tip 
modellerin tahliyesine öncelik verilir. Su seviyesinin artışı durduğunda veya azalmaya başladığında 
su baskını sonrasında yapılacaklar açısından bir program belirlenir. Gerekli bakım onarım 
çalışmaları için bir iş programı yapılarak faaliyetlere aşamalı olarak başlanır.  Sular tamamen 
çekildikten sonra proje alanının tamamı tesis sorumlusu başkanlığında yetkililer tarafından 
gezilerek kontrol edilir, durum tespiti yapılarak tutanak düzenlenir.   

 

 Acil Planlarda Uygulanacak Genel Kurallar  
 
Acil durumlarda, o anda olay yerinde bulunan en yetkili kişi, Acil Durum Amiri’dir. Proje 

sorumlusu, olay ya da kaza yerine ulaştığı andan itibaren Acil Durum Amiri olur. Acil Durumlarda 
uygulanması gereken planlardan Acil Durum Amiri sorumlu ve yetkilidir. Gelişen olaylar karşısında 
yeni planları uygulamaya koyar. 

 
Acil planlarda kişiler isim olarak yer alır. Acil durumlar için oluşturulacak ekipler: 
 

• İlk Yardım Ekibi,  

• Yangınla Mücadele Ekibi, 

• Haberleşme Ekibi vb. olarak sıralanabilir.  
 
Tüm personelin toplanmasını sağlayacak büyüklükte ve insanların kolayca ulaşabileceği 

güzergâh üzerinde uygun bir alan acil durumlarda kullanılmak amacıyla Toplanma Yeri olarak 
belirlenecektir.  

 
Acil durumlarda karargâh ve kriz merkezi olarak kullanılmak üzere, tesislerin ana kapıları 

civarında minimum risk taşıyan bir yerde Acil Durum Kontrol Merkezi oluşturulacaktır. Bu merkezde 
bulundurulacak donanımlar:  

 

• Yeterli kapasitede dâhili ve harici telefonlar, faks  

• Değişik GSM operatörlerine ait cep telefonları, 

• Telsiz cihazı, 

• Kişisel koruyucu ve kurtarma ekipmanları,  

• İlgililere ait telefon, adres listeleri 
 
Acil durumlarda gerekli yerleri telefon ile aramak veya bilgi edinmek gibi iletişim işleri 

güvenlik görevlilerince yapılacaktır. 
 



YELEN-GÜLPINAR  
ENERJİ ÜRETİM SAN. ve TİC. A.Ş. 

GÜLPINAR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ  

NİHAİ ÇED RAPORU 

 

139 

 
Nartus- 2018/119.01.ÇR.01 

 

 
 

Şekil 88. Acil Müdahale Planı 

 
Proje kapsamında insan sağlığını ve güvenliğini riske sokmamak amacıyla T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İş ve İşçi Güvenliği Tüzüğü’ndeki hükümlere uyulacaktır. 
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Bölüm VIII: Sonuçlar  
(Yapılan tüm açıklamaların özeti, projenin önemli çevresel etkilerinin sıralandığı ve projenin gerçekleşmesi 
halinde olumsuz çevresel etkilerin önlenmesinde ne ölçüde başarı sağlanabileceğinin belirtildiği genel bir 
değerlendirme, proje kapsamında alternatifler arası seçimler ve bu seçimlerin nedenleri) 

 

Yelen-Gülpınar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. tarafından Çanakkale İli, Merkez İlçesi, 

Ovacık, Denizgöründü, Karapınar ve Salihler Köyleri Mevkii’nde 30 MWm/25 MWe kurulu güçte 

Gülpınar Rüzgâr Enerji Santrali (RES) Projesi planlanmaktadır. 

 

Proje kapsamında belirlenen ÇED izin alanı Çanakkale İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde 

yer almaktadır.  Söz konusu proje ile ilgili olarak 01.03.2018 tarih ve 7713-17 sayılı karar ile tadil 

onayı verilmiştir (Bkz. Ek-12). 

 

Projenin tadil kararında 15 adet türbin yer almakta olup, geçen süre zarfında gerek çevresel 

etkileri en aza indirgemek gerekse de ekonomik bir proje ortaya koymak adına 10 türbin 

yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu husus 12.04.2018 tarihinde Kayışlar Mahallesi Oturma 

Odası’nda gerçekleştirilen Halkın Katılımı Toplantısı’nda yöre halkına ve Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, DSİ 252. Şube Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü 

yetkililerine alternatif proje olarak anlatılmış ve sürecin 10 türbin olarak yürütüleceği ifade edilmiştir.  

 

Toplantı sonrası  saha çalışmaları da 10 türbin kapasiteli proje üzerinden gerçekleştirilmiştir.  

 

Proje, 100.000 ölçekli Türkiye pafta bölümlemesinde Çanakkale H16-H17-I16 ve I17 nolu 

paftalarda yer almaktadır.  

 
İnşaat aşaması 60 ay (30 ay inşaat öncesi, 30 ay inşaat dönemi) işletme süresi ise EPDK 

tarafından verilen lisansa göre 49 yıl olacaktır. 
 
Arazi hazırlık ve inşaat çalışmaları kapsamında 45 kişi çalışacaktır. İşletme aşamasında ise 

4 işletme personeli, 1 müdür, 3 güvenlik ve 2 bakım elemanı olmak üzere toplam 10 kişinin 
çalıştırılması planlanmaktadır. Bununla birlikte işletme aşamasında tesiste, işletme müdürü dışında 
vardiyalı sistemle çalışacağından, aynı anda en çok 6 kişi bulunacaktır. 

 
Proje bedeli Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 21.11.2013 tarih ve 4709-4 sayılı kurul 

kararı ile RES Projelerinde belirlenen birim MW maliyeti 2.500.000 TL değeri baz alınarak 
75.000.000 TL olarak belirlenmiştir. 

 
Arazi çalışmaları ve Balıkesir – Çanakkale Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı tespitlerine 

göre projenin planlandığı enerji alanı içerisinde tarım ve orman vasıflı alanlar bulunmaktadır. Türbin 
noktaları ise orman sayılan alanlar üzerinde yer almaktadır. 

 
En yakın yerleşim yeri, T10 nolu türbine 825 m mesafede Kayışlar Mahallesi’nde yer alan  

prefabrik yapıdır. Projenin İntepe (Anemon) RES projesine en yakın olduğu mesafe 2.700 m, 
maden tesisine en yakın olduğu mesafe ise 800 metredir. 

 
Proje kapsamında ünite gücü 3.000kWm./ 2.500 kWe olan 10 adet türbin yer alacak olup, 

toplam kurulu güç 30 MWm/ 25 MWe’dir. Bu kurulu güç ile yılda toplam 87.500.000 kWh/yıl elektrik 
enerjisi üretimi planlanmaktadır.  

 
Gülpınar RES için 10 adet türbin ve platform alanlarında ulaşım yolu ve kumanda kontrol 

binasında yapılacak olan çalışmalarda; 
 

 Platform alanlarında 45.422 m3 

 Yeni açılacak ve düzenleme yapılacak yollarda 4.982 m3 

 Türbin Temellerinde 17.000 m3  
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 Şalt sahasında 3.500 m3 üzere toplamda 70.904 m3  kazı fazlası malzeme, montaj, şalt 
sahası alanlarında yapılacak bitkisel toprak çalışmalarında ise toplamda 7.090 m3 bitkisel 
toprak oluşumu söz konusu olacaktır. 

 
Proje kapsamında türbin temellerinin inşaat sırasında beton ihtiyacı söz konusu olacaktır. Bu 

aşamada ihtiyaç duyulacak hazır beton piyasadan satın alınmak suretiyle temin edilecek olup bu 
sayede bölge ekonomisine katkı sağlanacaktır.  

 
Proje kapsamında gerçekleştirilecek kazı çalışmaları ile ilgili olarak hesaplanan toz 

emisyonu debisi, 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (değişiklik: 20.12.2014 tarih ve 29211 sayılı 
Resmi Gazete) Ek-2 Tablo 2.1’de verilen baca dışı yerlerden kaynaklanan kütlesel debi “1 
kg/saat” değerinin altında olduğundan dolayı toz dağılım modelleme çalışması yapılmamıştır.  

 
Yapılan hesaplamalar en kötü durum senaryosu üzerinden yapılmış olup, alanın perdeleme 

etkisi gösterecek ormanlık ve topografik yapısı, alanda yapılacak çalışmalar sırasında arazöz ile 
sulama yapılacak olması ve hesaplamaların tüm türbin çalışmalarının aynı anda yapılacağının 
varsayımı ile yapılması gibi nedenlerle  muhtemel toz emisyonları daha da az olacaktır. Alanda 
kazı fazlası malzeme savurma yapmadan çıkarılacaktır. 

 
Projenin inşaat çalışmaları sırasında oluşacak gürültü seviyesi 150 m mesafede yönetmelik 

sınır değerinin altına inmektedir. En yakın yerleşim yeri 825 m mesafede yer alan Kayışlar 
Mahallesi’nde yer alan prefabrik yapıdır. Bu bağlamda inşaat aşamasındaki gürültüden olumsuz 
etki söz konusu değildir. 

 
Faaliyet aşaması ve sonrasında özellikle bitki örtüsünün tahribatını engelleyebilmek için bazı 

önlemlerin alınması gerekir. Bunlar; 
 

 Projenin inşaat aşamasında, çıkan tozlar bitkilerin yapraklarının üst ve alt yüzeylerinde 
bulunan stomaların kapanmasına, bitkinin gaz alış-verişini kısmide olsa olumsuz olarak 
etkileyecektir. Bu etkiyi azaltmak için özellikle inşaat çalışmalarında ve ürün ekili iken iş 
makinalarının kullanacağı güzergah, şantiyelerin çevresi, sondaj çalışmalarının yapılacağı 
alanlar arazöz ile periyodik olarak sulanarak toz çıkması engellenmelidir. 
 

 Türbin sahaları ve iletim hatları boyunca sıyrılacak olan verimli üst toprak işletme sonrası 
restorasyonda kullanılmak üzere muhafaza edilmelidir. 

 
 

 Bölgenin doğal florasında yer alan bitkiler ile bozulan alanlar kolayca rehabilite edilebilir. 
Bu nedenle peyzaj amaçlı bitkiler seçilirken bölgenin doğal bitkilerinin tercih edilmesi 
ekosistemin dengesi açısından son derece önemlidir. 

 
 

 Bölge bulunduğu biyocoğrafik konumundan dolayı orman yangını riski açısından yüksek 
risk kategorisi taşımaktadır. Bu yüksek potansiyel risk göz önüne tutulduğunda, sahada 
yapılacak her türlü inşaat aktivitesi ve işletme safhası öncesinde bir orman yangını risk 
yönetim planı hazırlanmalı ve düzenli olarak takip edilmelidir. 

 
 

 GÜLPINAR RES proje sahasında, göre yarasalarla ilgili olarak sahanın ve projenin 
özellikleri dikkate alınarak ve önerilen önlemlerin uygulanmasıyla bu proje uygulanabilir 
ve sürdürülebilir gözükmektedir. Yapılan gözlemler, ses kayıt çalışmaları ve bilimsel 
değerlendirmeler sonucunda operasyonel aşamada görülecek muhtemel riskler için etkin 
ve sürdürülebilir önerileri belirleme yoluna gidilecektir. Kurulum aşamasında ve 
operasyonel aşama sonucunda tespit edilecek muhtemel etkilerin önlenmesi için; 

 
 

 Risk tespit edilecek türbinlerde ve dönemlerde yarasa uzaklaştırıcı sitemlerin kullanılması 
(Ultrasonik deterrentler, Ultraviole ışıklar ve ses bombaları gibi) önerilebilir. 
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 Projenin tozlaşmaya etkisini değerlendirmek gerekirse, tozlaşmada en etkili tür polenle 
beslenen Bombus ssp.’dir. Türün en önemli görevi meyve ve sebze yetiştiriciliğinde 
tozlaşma faaliyetlerini gerçekleştirmesidir ve ticari olarak da kullanılmaktadır. Bu kapsamda 
Gülpınar RES sahasına Bombus ssp. Türünün yaşam alanlarına uygun habitat 
içermemektedir. Alanda arıcılık faaliyetlerinin olmaması nedeniyle böcek ve arı 
popülasyonlarına zarar vermesi oldukça azdır. RES sahasında kurulacak olan türbinler 
tepe kısımlarında bulunması nedeniyle bitkilerin tozlaşması açısından da büyük bir risk 
oluşturmayacağı düşünülmektedir. 

 
 

 Proje Alanı ve yakın çevresindeki projelerde son yıllarda yapılan beş göç dönemi ornitolojik 
izleme çalışmaları esnasında, kalabalık sayılarda süzülerek uçan kuş göçüne 
rastlanılmamıştır. Dolayısıyla, proje sahası ve yakın çevresinde herhangi bir toplanma 
bölgesi veya termal noktası da gözlenmemiştir. Bu bağlamda, proje sahasının göçmen 
kuşların ana göç rotaları üzerinde yer almadığı ve kuş göçlerinin yoğun yaşandığı, birey ve 
geçiş sayısının fazla olduğu bir darboğaz olmadığı görülmüştür. 

 
 

 Gülpınar RES sahasında inşa edilecek türbinlerin, çevresindeki canlı ve cansız varlıkları 
doğrudan ve dolaylı olarak etkilemesi kaçınılmazdır. Toprak, bitki örtüsü ve yaban hayatı 
ile doğrudan ilişkisi bulunan tesisler, sahayı devamlı yaşama alanı olarak kullanan yerli kuş 
türlerinin habitat kullanımlarını da kısmen etkileyecektir. RES sahası, içinde yer aldığı çam 
ormanı yanında yer yer küçük açıklıkların olması gibi yapısal özelliği nedeniyle ötücü kuşlar 
için önemli bir habitat olma özelliği taşımaktadır. Ancak süzülen göçmen kuş türlerinin RES 
proje sahasını yoğun bir şekilde kullanmadıkları gözlenmiştir. Zaman zaman küçük gruplar 
halinde geçişler gözlemlense de göç dönemi boyunca devam eden, toplam geçiş sayısı ve 
toplam birey sayılarının fazla olduğu geçişler gözlemlenmemiştir. 

 
 
Projenin İşletme sahasına en yakın yerleşim birimleri için hesaplanan Lgündüz, Lakşam, 

Lgece değerleri, ölçüm noktalarında 04.06.2010 tarih 27601 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe giren ve 18.11.2015 tarih ve 29536 sayılı değişiklik yapılan ″Çevresel Gürültünün 
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği″ Ek-VII Tablo-4’ te verilen gündüz, akşam ve 
gece zaman dilimi sınır değeri olan 65 dBA, 60 dBA ve 55 dBA sınır değerinin altında 
kalmaktadır. 

 
Proje kapsamında oluşacak gürültü ile ilgili olarak 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
Yönetmeliği” hükümlerine uygun hareket edilecektir. 

 
Proje kapsamında RES tesislerinin işletilmesi sırasında şikayet oluşması durumunda, 

çevresel titreşimle ilgili olarak ÇGDY Yönetmeliği Madde 25 kapsamında değerlendirme için proje 
sahibi tarafından ölçümler yaptırılacaktır. 

 
Projenin arazi hazırlık, hafriyat, kazı, inşaat ve işletme aşamalarında; 
 
 ÇED Raporu’nda belirtilen tüm taahhütlere, 
 2872 sayılı Çevre Kanunu gereklerine  
 Ornitolojik ve Ekolojik Değerlendirme Raporu 
 Peyzaj Onarım Planı Raporu 
 ÇED Raporu içerisinde belirtilen kurum görüşlerinde yer alan hususlara, 
 Rapor içerisinde belirtilen etki azaltım taahhütlerine uyulacaktır. Bu sayede 

projenin Çevresel Etkilerinin en aza indirilmesi sağlanmış olacaktır. Ayrıca 
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Projenin gerçekleştirilmesi sırasında uyulacak ilgili Kanun ve Yönetmelikler; 
 

 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri 
 3213 sayılı Maden Kanunu ve Maden Yönetmeliği 
 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili yönetmelikleri 
 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikleri 
 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelikleri 
 6831 sayılı Orman Kanunu ve ilgili yönetmelikleri 
 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve ilgili yönetmelikler 
 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren (değişiklik: 

23.03.2017 tarih ve 30016 sayılı Resmi Gazete) “Atık Yönetimi Yönetmeliği”  
 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ambalaj 

Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 
 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren (değişiklik: 

26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete) “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı 
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” 

 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” 

 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren (değişiklik: 
23.12.2014 tarih ve 29214 sayılı Resmi Gazete) “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü 
Yönetmeliği”, 

 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren (değişiklik: 
11.03.2015 tarih ve 29292 sayılı Resmi Gazete) “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü 
Yönetmeliği” 

 06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bitkisel 
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” 

 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren (değişiklik: 
05.11.2013 tarih ve 28812 sayılı Resmi Gazete) “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” 

 19.03.1971 tarih ve 13783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Lağım 
Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik” 

 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren (değişiklik: 
20.12.2014 tarih ve 29211 sayılı Resmi Gazete) “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliği”, 

 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren (değişiklik: 
05.05.2009 tarih ve 27219 sayılı Resmi Gazete) “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi 
Yönetmeliği” 

 11.03.2017 tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Egzoz 
Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği” 

 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren (değişiklik: 
18.11.2015 tarih ve 29536 sayılı Resmi Gazete) “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve 
Yönetimi Yönetmeliği” 

 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren (değişiklik: 
10.01.2016 tarih ve 29589 sayılı Resmi Gazete) “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” 

 04.04.2014 tarihli ve 28962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sulak 
Alanların Korunması Yönetmeliği” 

 21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren (değişiklik: 
06.05.2014 tarih ve 28992 sayılı Resmi Gazete) “Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve 
Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik 

 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren (değişiklik: 
21.09.2016 tarih ve 29834 sayılı Resmi Gazete) “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” 
hükümlerine uyulacaktır.  
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 2872 sayılı Çevre Kanunu 

 4342 Sayılı Mera Kanunu 

 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu 

 Akman, 1995, Çevre Kirliliği ve Ekolojik Etkiler 

 Atık Yönetimi Yönetmeliği 

 Bitkisel Atık Yağların Yönetimi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Nisan-2010 

 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Ankara 

 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği,  

 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü  

 144eodata.ormansu.gov.tr 

 Gülpınar RES Bilimsel Raporu 

 Gülpınar RES Arka Plan Gürültü Ölçüm Raporu 

 Gülpınar RES Peyzaj Onarım Planı 
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Uzaklaştırılması Uygulamalarında ,İTÜ- 1998 
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 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği,  

 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, 

 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  

 Rüzgâr Türbinlerinde Topraklama Ve Yıldırımdan Korunma Sistemleri, Mustafa Kemal 

AVŞAROĞLU, Tuğcan TEKİN, Sevim SERİNDAĞ  

 TMMOB Kimya Mühendisleri odası, 1991, Hava Kirliliği Kontrol ve Denetimi 

 TTKD, 1198, Türkiye’nin Tehlike Altındaki Nadir ve Endemik Bitki Türleri 

 Türkiye Çevre Vakfı, 1992, Türk Çevre Mevzuatı, Cilt 1-2 
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EKLER 

 
Ek-1 Proje Alanı Koordinatları 
Ek-2 Proje Alanına Ait Fotoğraflar 
Ek-3 1/25.000 Ölçekli Topoğrafik Harita  
Ek-4 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Lejandı, Plan Hükümleri (Onaylı) 
Ek-5 1/25.000 Ölçekli Jeoloji Haritası 
Ek-6 1/25.000 Ölçekli Orman Meşcere Haritası 
Ek-7 Korunan Alanlar Haritası 
Ek-8 Genel Vaziyet  Planı 
Ek-9 Karayolları Bölge Müdürlüğü Görüşü 
Ek-10 Bilimsel Rapor (Floristik, Faunistik, Ornitolojik, Mammalojik Değerlendirme) 
Ek-11 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Görüşü 
Ek-12 EPDK Tarafından Verilen Kurul Kararı 
Ek-13 Çanakkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görüşü 
Ek-14 Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü Görüşü 
Ek-15 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Görüşü 
Ek-16 Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Görüşü 
Ek-17 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görüşü 
Ek-18 İmar Planı Hakkında Görüş 
Ek-19 Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Görüşü 
Ek-20 Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Görüşü 
Ek-21 DSİ Genel Müdürlüğü Görüşü 
Ek-22 Yatırım Bedelleri Hakkında EPDK Kararı 
Ek-23 Çanakkale İl Özel İdaresi Görüşü 
Ek-24 Çanakkale Meteoroloji İstasyonu Verileri 
Ek-25 Peyzaj Onarım Planı 
Ek-26 Halkın Katılımı Toplantısı Tutanakları 
Ek-27 Maden İşleri Genel Müdürlüğü Görüşü 
Ek-28 ÇED İnceleme Değerlendirme Formu 
Ek-29 Akustik Rapor 
Ek-30 Raporu Hazırlayan Çalışma Grubuna Ait İmza Sayfası 
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EK-1 
PROJE ALANI KOORDİNATLARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Koord.Sırası: Sağa Yukarı Koord. Sırası: Enlem Boylam 

Datum: ED-50 Datum: WGS-84 

Türü: UTM Türü: Coğrafik 

ZON:35 ZON:35 

DOM:26 DOM:26 

Ölçek Faktörü:6: Derece Ölçek Faktörü:6: Derece 

TÜRBİN NOKTALARI 

T1 451612,00 4428105,00 40,0001222 26,4325726 

T2 451719,00 4427717,00 39,9966327 26,4338549 

T3 451237,00 4426983,00 39,9899922 26,4282640 

T4 450517,00 4426418,00 39,9848600 26,4198739 

T5 450901,00 4426292,00 39,9837473 26,4243808 

T6 451402.00 4426300.00 39,9838500 26,4302500 

T7 451585,00 4425672,00 39,9782010 26,4324378 

T8 452062,00 4425591,00 39,9774984 26,4380298 

T9 452799,00 4425556,00 39,9772246 26,4466631 

T10 452917,00 4425163,00 39,9736905 26,4480734 

ÇED İZİN ALANI KOORDİNATLARI 

Ç1 455126,6 4426276 39,98384 26,47387 

Ç2 455403,9 4425776 39,97935 26,47715 

Ç3 454767,3 4425291 39,97495 26,46973 

Ç4 454181,6 4425332 39,97528 26,46287 

Ç5 452864,8 4426368 39,98454 26,44737 

Ç6 452238,7 4426120 39,98227 26,44006 

Ç7 452896,4 4425930 39,9806 26,44778 

Ç8 453434,3 4425298 39,97493 26,45412 

Ç9 453317,5 4424798 39,97043 26,45279 

Ç10 452045,9 4424553 39,96814 26,43792 

Ç11 450862,5 4425675 39,97819 26,42398 

Ç12 450363,5 4425165 39,97357 26,41817 

Ç13 448059,5 4426159 39,98238 26,39111 

Ç14 447876,5 4427279 39,99246 26,38888 

Ç15 449126,3 4427714 39,99645 26,40348 

Ç16 450403,5 4427785 39,99716 26,41844 

Ç17 450643,1 4427280 39,99264 26,42129 

Ç18 450907,8 4427251 39,99239 26,42439 

Ç19 451258,8 4427421 39,99394 26,42849 

Ç20 450737,3 4428408 40,0028 26,4223 

Ç21 452019,5 4428807 40,00647 26,43729 

Ç22 452399,2 4427872 39,99807 26,44181 

Ç23 452883,2 4428201 40,00106 26,44746 

Ç24 453821,2 4427230 39,99236 26,45851 

Ç25 454188 4426487 39,98569 26,46286 

Ç26 454784,7 4426452 39,9854 26,46985 

Ç27 455118,9 4426290 39,98397 26,47378 

Ç28 455126,6 4426276 39,98384 26,47387 



Koord.Sırası: Sağa Yukarı Koord. Sırası: Enlem Boylam 

Datum: ED-50 Datum: WGS-84 

Türü: UTM Türü: Coğrafik 

ZON:35 ZON:35 

DOM:26 DOM:26 

Ölçek Faktörü:6: Derece Ölçek Faktörü:6: Derece 

SANTRAL SAHASI  

K1 447876,54 4427278,73 39,9924556 26,3888802 

K2 449126,26 4427713,90 39,9964524 26,4034842 

K3 450403,49 4427784,54 39,9971649 26,4184401 

K4 450643,10 4427280,41 39,9926371 26,4212852 

K5 450907,79 4427251,11 39,9923886 26,4243878 

K6 451258,80 4427421,32 39,9939424 26,4284864 

K7 450737,26 4428407,99 40,0028013 26,4223025 

K8 452019,49 4428806,99 40,0064699 26,4372942 

K9 452399,16 4427872,48 39,9980721 26,4418109 

K10 452883,19 4428200,74 40,0010567 26,4474571 

K11 453821,16 4427230,17 39,9923644 26,4585142 

K12 454188,02 4426486,92 39,9856882 26,4628637 

K13 454784,72 4426451,63 39,9854024 26,4698548 

K14 455118,89 4426290,13 39,9839652 26,4737798 

K15 456183,25 4426656,87 39,9873252 26,4862206 

K16 455915,17 4427447,18 39,9944315 26,4830271 

K17 455933,38 4427663,04 39,9963772 26,4832257 

K18 455551,59 4428097,78 40,0002739 26,4787237 

K19 455264,21 4428010,26 39,9994702 26,4753632 

K20 454727,27 4428341,69 40,0024276 26,4690501 

K21 454619,37 4428649,81 40,0051977 26,4677645 

K22 455738,77 4429166,50 40,0099122 26,4808435 

K23 456473,37 4428462,46 40,0036075 26,4894975 

K24 456606,57 4428038,86 39,9997980 26,4910863 

K25 456976,25 4427592,28 39,9957935 26,4954466 

K26 457032,11 4427206,40 39,9923198 26,4961265 

K27 457195,97 4426956,04 39,9900726 26,4980623 

K28 457125,20 4426188,84 39,9831569 26,4972841 

K29 457538,77 4425892,26 39,9805058 26,5021471 

K30 457805,00 4426321,80 39,9843891 26,5052371 

K31 457834,65 4427234,45 39,9926130 26,5055250 

K32 457592,58 4427501,45 39,9950064 26,5026721 

K33 457342,29 4428432,53 40,0033823 26,4996791 

K34 457039,85 4429530,07 40,0132551 26,4960632 

K35 458074,79 4429797,12 40,0157131 26,5081722 

K36 458353,27 4427999,43 39,9995308 26,5115507 

K37 459183,34 4427611,79 39,9960790 26,5212990 



K38 459377,02 4426926,14 39,9899110 26,5236107 

K39 458544,66 4426741,16 39,9882039 26,5138732 

K40 458650,04 4426342,28 39,9846154 26,5151328 

K41 458946,42 4426342,28 39,9846299 26,5186040 

K42 460214,51 4425451,05 39,9766611 26,5335106 

K43 459911,75 4424873,57 39,9714440 26,5300007 

K44 459232,46 4424820,71 39,9709352 26,5220497 

K45 458640,18 4425228,52 39,9745806 26,5150883 

K46 457203,40 4425150,02 39,9738017 26,4982684 

K47 456491,65 4425377,13 39,9758115 26,4899185 

K48 456342,38 4425973,07 39,9811729 26,4881304 

K49 456496,07 4426413,30 39,9851470 26,4899008 

K50 456190,65 4426651,11 39,9872737 26,4863077 

K51 455126,59 4426276,24 39,9838405 26,4738709 

K52 455403,91 4425776,02 39,9793485 26,4771532 

K53 454767,31 4425291,04 39,9749453 26,4697317 

K54 454181,63 4425332,25 39,9752849 26,4628704 

K55 452864,79 4426367,92 39,9845432 26,4473746 

K56 452238,69 4426119,71 39,9822718 26,4400601 

K57 452896,43 4425929,93 39,9805989 26,4477769 

K58 453434,25 4425297,52 39,9749312 26,4541208 

K59 453317,54 4424798,49 39,9704288 26,4527899 

K60 452045,92 4424552,82 39,9681442 26,4379181 

K61 450862,51 4425675,27 39,9781887 26,4239766 

K62 450363,50 4425165,41 39,9735660 26,4181718 

K63 448059,52 4426158,89 39,9823780 26,3911130 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK-2 
PROJE ALANINA AİT FOTOĞRAFLAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK-3 
1/25.000 ÖLÇEKLİ TOPOĞRAFİK HARİTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK-4 
1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI, 

LEJANDI, PLAN HÜKÜMLERİ (ONAYLI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

EK-5 
1/25.000 ÖLÇEKLİ JEOLOJİ HARİTASI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK-6 
1/25.000 ÖLÇEKLİ ORMAN MEŞCERE 

HARİTASI 
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1. GİRİŞ 

YELEN-GÜLPINAR ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından Çanakkale İli, Merkez 

İlçesi, Ovacık, Denizgöründü, Salihler ve Karapınar Köyleri Mevkii’lerinde 10 türbin ile 30 MWm/25 

MWe kurulu güçte Gülpınar Rüzgâr Enerji Santrali (RES) Projesi planlanmaktadır. 

 

 Bu kapsamda Gülpınar RES Projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme Raporu 

kapsamında yetkili makamlarca değerlendirilmek üzere, proje alanı ve etki alanındaki biyolojik 

çeşitliliğin araştırılması ve ekosistem etkilerinin belirlenmesi amacıyla konunun uzmanları 

tarafından yerinde inceleme ve araştırma çalışmaları yapılarak işbu Bilimsel Rapor hazırlanmıştır. 

 

Şekil 1 Proje Alanı Ve Türbin Konumları (Uydu Görüntüsü) 

 

Çalışmalar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü 

tarafından yürütülen “Çanakkale’nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve 

İzleme Projesi”nde 2 yıl süreyle görev alan Fauna Uzmanı Prof. Dr. Murat Tosunoğlu, Ornitolog 

Yrd. Doç. Dr. İbrahim UYSAL ile Memeli ve Yarasa Uzmanı Yard. Doç. Dr. Tarkan YORULMAZ, 

Ekolog Dr. Okan ÜRKER, Zoolog Doç. Dr. Çiğdem GÜL, Biyolog Özge DURUKAN ÖÇALAN ve 

Çevre Biyoloğu Emre DURUKAN tarafından yürütülmüştür. Proje alanı aynı zamanda, 

Çanakkale’nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi’nin de 

inceleme alanlarından olup, aynı bölgede çalışma grubu tarafından, 2016-2017 yılları arasında 2 yıl 
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süreyle izleme çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen bulgular da dikkate alınarak, 2018 Ocak, Şubat, 

Mart ve Mayıs aylarında farklı zaman ve ekiplerce arazi- gözlem çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

 

 

Şekil 2  RES Sahasının Türkiye’deki Konumu 
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FLORİSTİK DEĞERLENDİRME 

Ekolog Dr. Okan ÜRKER 
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2. FLORİSTİK ÖZELLİKLER 

2.1. ÖZET 

 

 Bu proje kapsamında, Yelen-Gülpınar Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 

yapılması planlanan Gülpınar RES (30 MWm/25 MWe) Projesi’nin bulunduğu, Merkez İlçesi, 

Ovacık, Denizgöründü, Karapınar ve Salihler Köyleri Mevkii’leri arasında kalan alan ve 

çevresindeki habitatlarda yayılış gösteren bitki türlerinin tespit edilmesi, proje hedefleri 

doğrultusunda önem arz eden türlere ilişkin gerekli çalışmaların yapılması, santral projesinin etki 

alanı içerisinde kalan habitatlar ve önemli türler üzerinde olası etkilerin öngörülerek raporlanması 

amaçlanmaktadır. 

 Bu amaç doğrultusunda; Gülpınar RES’in etki alanında bulunan muhtemel küresel, Avrupa 

ile yerel ölçekte nadir ve tehdit altında olan bitki türlerinin tespiti ile alanın florası ve nadir 

habitatlarının tespiti hedeflenmiştir. 

2.2. ÇALIŞMANIN AMACI 

 

 Faaliyet alanı ve çevresine ait mevcut bitki çeşitliliğinin tespiti, 

 Bölgedeki habitat tiplerinin belirlenmesi ve ekolojik özelliklerinin ortaya konması, 

 Yürütülecek inşaat faaliyetlerinin bölge florası üzerine olan etkilerinin ortaya konması, 

 Bölgedeki faaliyetlerden etkilenebilecek nadir, lokal endemik veya nesli tehlike altında 

bulunan türlerle ilgili etki azaltıcı önlemlerin belirlenmesi, 

 Proje kapsamında araştırma yapılan alan ile alana yakın çevredeki benzer faaliyetlerin 

kümülatif etkisinin birlikte değerlendirilmesidir. 

  

2.3. YÖNTEM 

2.3.1. Materyal ve Metod 

 

  Flora; belirli bir coğrafi alanda veya bölgede doğal olarak yaşayan tüm bitkilerin belirli bir 

sistematik düzene göre hazırlanmış olan listesine, o alanın / bölgenin florası adı verilir. Ağrı Dağı 

Florası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Florası, Türkiye Florası gibi. Flora terimi daha çok Tohumlu 

Bitkiler ve Eğreltiler için kullanılmaktadır. Bir yerin diğer bitki grupları için ise daha özel tanımlama 

yapılır. Liken florası, karayosunu florası, mantar biotası vb. ifadeler kullanılır. 

 

  Literatür çalışmaları ve önceden yapılmış çalışmalar 

 

  Ülkemiz endemik bitkiler ve bitki çeşitliliği açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında 

yer almaktadır. Bu özelliği ise ülkemizin coğrafik konumu, jeolojik yapısı ve farklı iklim tiplerinin 

bulunmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye’nin üç ayrı fitocoğrafik bölgede bulunması (Akdeniz, 
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İran-Turan ve Avrupa-Sibirya) diğer bir önemli etkendir. 

 

 

Şekil 3 Proje Sahası ve Türkiye’nin Fitocoğrafik Bölgeleri Haritası (Kaynak: Davis P.H., Harper P.C. and Hege I.C. (eds.), 
1971. Plant Life of South-West Asia. The Botanical Society of Edinburg (AV.-SİB.: Avrupa Sibirya Bitki Coğrafyası Bölgesi, 
AKD.: Akdeniz Bitki Coğrafyası Bölgesi, IR.-TUR.: İran Turan Bitki Coğrafyası Bölgesi) 

 

  Türkiye’de yapılan floristik çalışmalar Fransız botanikçi Tournefort tarafından başlatılmıştır. 

1702 yılında Batı, Kuzey ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaptığı çalışmalarda topladığı bitkileri 

yayınlamıştır. Türkiye yukarıda saydığımız özelliklerinden dolayı yabancı botanikçileri cezbeden bir 

ülke haline gelmiştir. Türkiye’de yapılan ilk önemli araştırma 1843 yılında İsviçreli botanikçi E. 

Boissier tarafından yapılmıştır. Bu araştırmalardan elde ettiği bulguları “Flora Orientalis” adlı eserde 

yayınlamıştır [Boissier, 1867-1888]. Daha sonra P.H. Davis’in editörlüğünde yazılan 9 ciltlik “Flora 

of Turkey and the East Aegean Island” adlı eser ile Türkiye florası ortaya konmuştur [Davis, 1965-

1985]. 1988 yılında çıkartılan “Flora of Turkey and the East Aegean Island (Suplement)” ile Türkiye 

Florası 10 ciltte çıkmıştır [Davis ve ark., 1988]. Ülkemizde hızla artan botanik çalışmaları 

neticesinde, bilim dünyasına tanıtılan yeni takson sayılarının fazlalığı 2000 yıllarında Türk 

botanikçiler tarafından 2. bir ek cilt yazmaya teşvik etmiştir (Güner ve ark., 2000). 

 

  Türkiye florası incelendiği zaman 163 familya, 1168 cins ve 8988 tür tespit edilmektedir. 

Toplam takson sayısı 10754 olup toplam endemik sayısı 3708’dir (Güner ve ark., 2000). 2006 

yılında yayınlanan 3. ek listeye göre floramıza 154 türe ait 295 takson daha ilave edilmiş ve toplam 

takson sayısı 11049, endemik sayısı 3895’ e çıkmıştır (Özhatay ve ark., 2006). 2009 yılında 

yayımlanan 4. ek listeye göre 175 takson daha ilave edilmiş ve toplam takson sayısı 11224, 

endemik takson sayısı 4070 ise olmuştur (Özhatay ve ark., 2009). 12000’e yakın takson ve 2750 

endemik türe sahip Avrupa florasıyla bu değerler kıyaslandığı zaman ülkemizin flora zenginliği 

açıkça ortaya çıkmaktadır. 

İR.-TUR. 

AV.-SİB. AV.-SİB. 
AKD. 

AKD. 

AKD. 

İR.-TUR. 
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  Öte yandan, çalışma alanının ve yakın çevresinin potansiyel flora listesi oluşturulurken, 

alanda ve/veya yakın çevresindeki coğrafi bölümlerde yapılmış önceki çalışmalardan yararlanma 

önceliği önem taşımaktadır. Bu çalışmada da proje sahasının ve yakın çevresinin potansiyel flora 

listesi araştırılırken arazi gözlemlerinin yanı sıra bölgede yapılmış önceki mevcut literatür 

çalışmalarından yararlanılmıştır. Alana ilişkin hazırlanan flora tablosunda da türe ilişkin elde edilen 

bilgi kaynağı gözlem ve/veya literatür şeklinde kodlanmıştır. 

 

  Bitkilerin teşhisinde temel kaynak olarak “Flora of Turkey and the East Aegan Islands” adlı 

11 ciltlik eserden faydalanılmıştır (Davis, 1965-1985; Davis et al., 1998; Güner ve Ark., 2000). 

Teşhis sırasında zorlanılan örnekler hakkında uzmanlardan görüşler alınmış böylece yapılabilecek 

hatalardan kaçınılmıştır.  Arazi süresince karşılaşılan yaş bitki örneklerinin arazi sırasındaki 

teşhislerinde “Flowers of Turkey, A Photo Guide (Pils, 2006)” isimli kaynaktan yararlanılmıştır. Bitki 

taksonlarının teşhisinin doğruluğunu teyit etmek için ayrıca Türkiye Bitkileri Veri Servisi (TÜBİVES) 

kullanılarak gerekli kontroller yapılmıştır. Öte yandan bitki taksonlarının Türkçe adlandırmasında 

güncel bir kaynak olan Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler) (Güner, 2012)’den yararlanılmıştır. 

 

  Teşhisi yapılan bitkilerin listesi bulgular kısmında verilmiştir. Liste verilirken familya, cins, 

tür ve varsa tür altı taksonlar otör isimleriyle beraber verilmiştir. Her taksonun yanında endemik 

olup olmadığı, eğer biliniyorsa fitocoğrafik dağılımı verilmiştir. Taksonların tehlike kategorileri 

“Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Ekim ve ark., 2000)” ve “IUCN Kırmızı Liste Sınıfları ve Ölçütleri 

[IUCN, 2001]” adlı eserlerden faydalanılarak yazılmıştır. Öte yandan taksonların dahil olduğu 

mevcut uluslar arası tehdit kategorileri için www.iucnredlist.org web sayfasından 2018 yılına ait 

güncel kontroller gerçekleştirilmiştir. 

 

  IUCN Kırmızı Liste Sınıfları ve Ölçütleri IUCN (Uluslararası Doğa Koruma Birliği) Nesli 

Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi ("IUCN Kırmızı liste" ve "Kırmızı Data 

Listesi" olarak da bilinir), 1963 yılında oluşturulmuştur. Bitki ve hayvan türlerinin dünyadaki en 

kapsamlı Global Koruma durumu envanteridir. IUCN Kırmızı Listesi, Uluslararası Doğal Hayatı ve 

Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir. IUCN Kırmızı Liste, binlerce tür ve 

alttürlerin nesillerinin tükenme riskini değerlendirerek oluşturulmaktadır. Kırmızı liste ile amaçlanan; 

koruma meselelerine kamunun ve politikacıların dikkatini çekmek ve bununla birlikte türlerin yok 

oluşunu azaltmak için uluslararası camiaya yardım etmektir. Güçlü bir bilimsel altyapı ile 

oluşturulan IUCN Kırmızı Liste, biyolojik çeşitliliğin durumu ile ilgili en geçerli rehber olarak kabul 

edilmektedir.  

 

  IUCN tarafından yayınlanan kırmızı listede kullanılan kategoriler ve kısaltmalar şu 

şekildedir; 

 

 

http://www.iucnredlist.org/
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EX: (Tükenmiş): Kuşkuya yer bırakmayacak delillerle soyu tükenmiş olduğu ispatlanan türler.  

EW: (Doğal ortamında tükenmiş): Vahşi yaşamda soyu tükenmiş, fakat diğer alanlarda 

(yetiştirme veya sergileme amaçlı) varlığını sürdüren türler.  

CR: (Kritik tehlikede): Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi had safhada (extreme) olan türler.  

EN: (Tehlikede): Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi çok büyük olan türler.  

VU: (Hassas): Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan türler.  

NT: (Neredeyse tehdit altında): Şu anda tehlikede olmayan fakat yakın gelecekte VU, EN veya 

CR kategorisine girmeye aday olan türler.  

LC: (Asgari endişe): Yaygın bulunan türler.  

DD: (Yetersiz veri): Üzerinde yeterli bilgi bulunmayan türler.  

NE: (Belirlenmedi): Şimdiye kadar yukardaki kriterlere uygunluğu değerlendirilmemiş türler.  

CR, EN ve VU kategorilerine konmak için kabul edilen ek kriterler şunlardır:  

CR Kategorisi İçin- Doğada çok kısa bir sürede kaybolma tehlikesi altında olan bitkiler hakkında 

aşağıdaki kriterlere göre karar verilebilir. 

A) Popülasyon aşağıdaki tehditler sonucu azalıyor ise;  

a-Mevcut popülasyon büyüklüğü son 10 yıl ya da son üç nesil boyunca çok büyük oranda 

(yaklaşık %80-90 oranında) azalması;  

b-Habitat özelliğinin değişimi ve türün kaplama derecesinin azalması; 

c-Aktüel ve potansiyel bir toplama tehdidi altında olması;  

d-Başka bir taksonun istila tehdidi, melezleme, hastalık, tohum bağlamama, kirlenme, 

rekabetçiler ve parazitlerin etkisi altında olması;  

B) Bitkinin toplam yayılış alanı 100 km2’den ve tek yayılım alanı 10 km2’den az, çok parçalanmış 

veya tek bir lokasyondan biliniyor ise.  

 

EN Kategorisi İçin- Yukarıdaki belirtilen tehlikelerin yüksek riski altında, son 10 yıl içinde veya 3 

nesilde popülasyonda %50 azalma olacağı düşünülüyor, yayılış alanı 5.000 km2 veya tek bir alanda 

500 km2 kadar, birey sayısı 2500’ün altında veya en çok 5 lokasyondan biliniyor ise.  

VU Kategorisi İçin- Yukarıda belirtilen tehditler karşısında son 10 yıl veya 3 nesil içinde 

popülasyonda %30 azalma olacağı düşünülen; yayılış alanı 10 lokasyondan fazla olmayan, yayılış 

alanı toplam 20.000 km2, olgun birey sayısı 10.000’den az veya arazi çalışmaları sırasında 100 yıl 

içinde popülasyonunda %10 azalma olabileceği düşünülen türler. 

 

  Bir başka uluslararası değerlendirme ölçütü olarak Türkiye’nin, “Bern Sözleşmesi” olarak 

bilinen “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’ne 20.02.1984 

tarihinde üye olduğu sözleşme de incelenmiştir. Sözleşmenin amacı doğal bitki ve hayvan türlerini 

ve bunların doğal yaşam ortamlarını korumak ve bu amaçla üye ülkeler arasında işbirliği yapmaktır. 

Sözleşmeye imza atan ülkeler, tehlike altında bulunan bitki ve hayvan türlerini ve doğal yaşam 

ortamlarını korumak amacıyla gerekli yasal ve idari önlemleri almakla yükümlüdür. 
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  BERN Sözleşmesi ekleri ve bu eklerin kategorileri şu şekildedir; 

 Ek-I: Strictly Protected Flora Species – Mutlak Koruma Altındaki Flora Türleri 

 Ek-II: Strictly Protected Fauna Species – Mutlak Koruma Altındaki Fauna Türleri 

 Ek-III: Protected Fauna Species – Koruma Altındaki Fauna Türleri 

 

  BERN Sözleşmesi Ek Listeleri incelendiğinde Flora Türleri’ni doğrudan Ek-I listesi 

ilgilendirdiği için değerlendirme sürecinde yanlızca bu liste incelenmiştir. 

 

  Yine bir başka uluslararası sözleşme olan CITES (The Convention on International Trade 

In Endangered Species of Wild Fauna and Flora) Sözleşmesi ile Koruma Altındaki Bitki Türleri de 

ele alınmıştır. Açık adı “Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası 

Ticaretine İlişkin Sözleşme” olan CITES Sözleşmesi, yabani hayvan ve bitki türlerinin canlı ve ölü 

örnekleri ile bunların kolayca tanınabilen parçaları ile türevlerinin sözleşmeye taraf ülkeler 

arasındaki ithalatını, ihracatını, reeksportunu ve denizden girişini kısacası uluslararası ticaretini; 

temeli izin ve belgelere dayanan ve ancak sözleşmede belirtilen bazı şartların yerine getirilmesi 

halinde bu izin ve belgelerin verilmesini öngören uluslararası bir düzenlemedir. Ülkemizin 1996 

yılında imzalayarak, sözleşmenin uluslararası gereklerini yerine getirme taahhütleri verilmiştir. 

CITES Sözleşmesi’nin I, II ve III sayılı ek listelerinde yer alan bir türe ait örneğin ihracat, ithalat, 

yeniden ihracatı ve denizden girişinde, yönetim mercileri tarafından düzenlenen, bu kapsamda 

yapılan işlemler sırasında taraf devletlerin yönetim mercileri ve gümrük idarelerince aranan, 

sözleşme hükümlerine uygun formatta düzenlenen formdur. 

 

  Ticaretlerinin düzenlenmesi farklı derecede bulunan yabani hayvan ve bitki türleri, üç ayrı 

ek liste olarak belirlenmiştir. Buna göre ek listelerden: 

 

 EK-1 listesi nesilleri tükenme tehdidi ile karşı karşıya bulunan ve bu nedenle örneklerinin 

ticaretinin sıkı mevzuata tabi tutulması ve bu ticarete sadece istisnai durumlarda izin 

verilmesi zorunlu olan türleri içerir. 

 EK-2 listesi nesilleri mutlak olarak tükenme tehdidiyle karşı karşıya olmamakla birlikte, 

nesillerinin devamıyla bağdaşmayan kullanımları önlemek amacıyla ticaretleri belirli 

esaslara bağlanan türleri içerir. 

 EK-3 listesi ise herhangi bir taraf ülkenin kendi yetki alanı içinde düzenlenmeye tabi tuttuğu 

ve aşırı kullanımını önlemek veya kısıtlamak amacıyla ticaretinin denetime alınmasında 

diğer taraflar ile iş birliğine ihtiyaç duyduğunu belirttiği bütün türleri kapsar. 

 

2.3.2. Veri Analizi 

 

 Çalışma sonunda RES yapılacak olan alana ait habitat bazlı tüm flora ortaya konmuştur. 

Arazi ve literatür çalışmalarına göre tespit edilen türler içerisinde varsa endemik, nadir veya 
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uluslararası koruma statülerinde bulunanlar belirlenmiştir. Bozulma hassasiyeti yüksek alanlar için 

koruma ve peyzaj önlemleri önerilmiştir. 

 

 

Şekil 4 Flora çalışmalarından bir görünüm 

2.4. EKOLOJIK YAPI 

 

 Ülkemiz topoğrafik yapı ve iklim özelliklerinin farklılığından dolayı 3 floristik bölgenin etkisi 

altındadır. Bunlar; Akdeniz, İran-Turan ve Avrupa–Sibirya bölgeleridir. Proje sahasının bulunduğu 

bölge Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesi sınırları içinde yer almaktadı. Ilıman ve yağışlı kışlarla geçen ve 

aynı zamanda sıcak ve kurak yazlarla karakterize edilen alanlar Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü 

bölgeler olarak tanımlanır. Bahsi geçen bu bölge uzun bir geçmişe sahip farklı medeniyetlere ev 

sahipliği yaptığından, ister istemez bitki örtüsü tahrip edilmesi neticesinde tipik form olarak maki 

topluluğu meydana gelmiştir. Pinus brutia (Kızılçam), Pinus pinea (Fıstık çam), Pinus sylvestris 

(Sarıçam), Fagus slyvatica, (Avrupa kayını), Abies (Göknar), Cedrus (sedir) Akdeniz ikliminin 

hâkim olduğu bölgelerde görülmektedir. 
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Şekil 5 Türkiye’deki Fitocoğrafik Bölgeler ve Sınırları (Türe & Böcük, 2010) 

 

Şekil 6 Türkiye İklim Haritası ve Proje Sahası. 

 

2.5. PROJE ALANI VE ÇEVRESINDEKI ANA EKOSISTEMLER 

2.5.1. Vejetasyon 
 

Proje sahasının bulunduğu bölgede genel olarak Akdeniz iklimi hakimdir. Bölgenin genel 

bitki örtüsünü maki, yamaçlarda Akdeniz çalı türleri, kızılçam, sedir ve meşe ağaçlarından oluşan 

ormanlar oluşturur. Türkiye Bitki Örtüsü Haritası’na bakıldığında proje sahasının bitki örtüsünün 

Akdeniz bölgesi kızılçam, meşe ve çalıların (maki ve garik-frigana) hakim olduğu görülmektedir. 
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Şekil 7 Türkiye Bitki Örtüsü Haritası (Saygılı, 2009). 

 

Proje sahası ve çevresinde orman, maki ve frigana vejetasyonu tipleri tespit edilmiştir. 

Alanda bulunan vejetasyon tipleri ve bu vejetasyon tiplerinin baskın türleri şöyledir; 

 

Orman Vejetasyonu: Alanda bulunan yaygın vejetasyon tiplerinden biridir. Vejetasyonun 

baskın türü Pinus brutia’ dır. Orman tabakasının örtüşü yaklaşık %50-60, boyu da 4-8 metre 

arasında değişmektedir. Orman vejetasyonunun alt tabakasında Quercus cerris var. cerris, 

Quercus coccifera, Phillyrea latifolia, Jasminum fruticans, Asparagus acutifolius, Ruscus aculeatus, 

Styrax offcinalis, Pyrus elaeagnifolia, Prunus divaricata ve Juniperus oxycedrus gibi türler yayılış 

gösterir. Çalı tabakasının örtüşü de yer yer %40-50 arasındadır. Kızılçam orman vejetasyonunun 

en alt tabakasında ise otsu türlerden oluşan tabaka yer alır. Bu tabakada Dactylis glomerata, Poa 

bulbosa, Hordeum bulbosum, Lathyrus digitatus, Trifolium arvense gibi türler yayılış gösterir. 
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Şekil 8 Kızılçam Ormanı ile Karışık Maki Vejetasyonundan Görünüm 

 

 Maki Vejetasyonu: Alanda kızılçam orman vejetasyonunun tahribi neticesinde gelişmiştir. 

Maki vejetasyonu içerisinde seyrek olarak Pinus brutia ormanları da yayılış gösterir. Maki 

vejetasyonunun baskın türleri Quercus coccifera, Quercus infectoria, Phillyrea latifolia, Cistus 

creticus, Cistus salvifolius, Paliurus spina-christi, Pistacia terebinthus, Cotinus coggygria, 

Gonocytisus angulatus, Spartium junceum, Calicotome villosa, Vitex agnus-castus, Asparagus 

acutifolius, Myrtus communis, Arbutus andrachne, Arbutus unedo, Jasminum fruticans, Prunus 

spinosa subsp. dasyphylla, Rosa canina ve Colutea cilicica’dır. 

 

  
 

Arbutus unedo Quercus infectoria 

Şekil 9 Arazide Tespit Edilen Bazı Maki Vejetasyon Üyeleri 
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 Frigana vejetasyonu: Maki vejetasyonunun tahrip olduğu alanlarda daha bodur 

frigana vejetasyonu gelişir. Frigana vejetasyonunun baskın türü Sarcopoterium spinosum’dur. Bu 

vejetasyon içerisinde seyrek olarak Cistus creticus, Cistus salviifolius, Erica manipuliflora, 

Asphodelus aestivus, Asparagus acutifolius, Ruscus aculeatus gibi bodur çalılar da bulunur. Alt 

tabakada ise Thymbra spicata, Scolymus hispanicus, Achillea wilhelmsii, Anthemis tinctoria var. 

tinctoria, Bellis perennis, Picnomon acarna, Cichorium intybus, Briza media, Avena sterilis, Senecio 

vernalis, Taraxacum bithynicum, Echinops ritro, Filago pyramidata, Alyssum minutum, Capsella 

bursa-pastoris, Erophila verna subsp. verna, Sinapis arvensis, Silene vulgaris, Lotus corniculatus 

var. corniculatus, Medicago sativa subsp. sativa, Trifolium pratense var. pratense, Centaurea 

solstitialis, Carthamus lanatus, Carthamus dentatus, Papaver rhoeas, Bromus sterilis, Melica ciliata 

subsp. ciliata, Eryngium campestre ve Scrophularia canina subsp. bicolor gibi türler yayılış gösterir. 

 

 

Şekil 10 Frigana Vejetasyonundan Görünüm 

 

Proje sahası içerisinde tarım alanı yok denecek kadar az olup, sahanın genel itibariyle 

kızılçam ormanlarının baskın olduğu doğal habitat tipleri ile temsil edildiği ifade edilebilir. Bununla 

birlikte bölgede, santral sahasının yakın çevresindeki Denizgöründü, Karapınar, Salihler, Ovacık, 

Kayışlar gibi kırsal yerleşimlere bağlı bazı alanlarda da lokal olarak tarım alanları, meyve bahçeleri 

ve Olea europaea (zeytin) bahçeleri bulunmaktadır. 
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Şekil 11 Kuru tarım alanı  

 

Öte yandan proje sahasında çok lokal olarak Salihler Göleti’nin kuzeybatısında planlanan 9 
Numaralı Türbin’in yakınlarında Pinus pinea plantasyonuna rastlanılmıştır. 

 

 
Şekil 12 Pinus pinea Plantasyon Sahası (Planlanan 9 Numaralı Türbin Noktasının çevresi) 
 

Alanın özellikle yakın çevresinde insan etkilerinin daha fazla hissedildiği kırsal yerleşim 

alanlarında hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklı habitat bozulmaları göreceli olarak fazladır. Bu 

durum özellikle maki vejetasyonunun bozulmasında etkili olmuştur. Proje sahası genel olarak 

değerlendirildiğinde; alanda var olan yoğun orman ve kırsal yol ağları sayesinde hemen hemen tüm 

türbin noktaları ve şalt sahasının yerleştirilmesi planlanan noktalara ulaşımın kolaylıkla 

sağlanabileceği anlaşılmakta ve bu durum yeni yol ağlarının yaratacağı habitat parçalanmaları ve 
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kayıplarının da önüne geçmesine vesile olacaktır. 

2.6. Floristik Yapı 

 

Yaptığımız arazi ve literatür çalışmaları neticesinde alandan 50 familyaya ait 212 tür ve tür 

altı seviyede takson tespit edilmiştir. Tespit edilen bu taksonların fitocoğrafik bölgelere göre 

dağılımı şöyledir; Avrupa-Sibirya fitocoğrafik alanına ait 4 takson (%2), Akdeniz fitocoğrafik 

bölgesine ait 82 (%40) takson ve Iran-Turan fitocoğrafik bölgesine ait 3 takson (%1), geri kalan 

taksonlar ise iki veya çok bölgelidir. 

 

Alandan tespit edilen türlerden hiçbiri endemik olmayıp daha çok bölgesel ölçekli geniş 

yayılışa sahip türler olarak göze çarpmaktadır. Endemizm oranının çok düşük olması yada başka 

bir deyişle endemik takson olmamasının asıl sebebi habitat çeşitliliğinin azlığı ve habitatların 

kısmen tahrip olmasından kaynaklanabilir. 

2.6.1. Tehlike Sınıfı ve Endemizm Açısından Alandaki Bitkilerin Durumu 

 
Alandan tespit edilen 212 taksondan hiçbiri endemik değildir. Yapılan arazi çalışması ve 

literatür verilerine göre bitki taksonlarından 1’i VU-Vulnerable (Hassas statüde), 1’i DD-Data 

Deficient (Yetersiz Data), 1’i LR/lc-Lower Risk/least concerned (Düşük risk grubu altında en 

asgari endişe düzeyinde), 22’si LC-Least Concerned (Asgari endişe düzeyinde) 

kategorisinde iken, geriye kalan 187 takson ise NE-Not Evaulated kategorisinde yani henüz 

değerlendirmeye alınmamıştır. Faaliyet alanında ve çevresinde yapılan arazi çalışmaları ve 

literatür çalışması sonucunda tespit edilen türlerin listesi Tablo 1’de verilmiştir. Bunun haricinde 

elde edilen mevcut flora tablosuna bakıldığında tüm taksonların Türkiye ölçeğinde geniş ve/veya 

bölgesel yayılış alanına sahip olduğu bilinmekte olup, ilgili türlerin popülasyon durumlarına ilişkin 

yakın gelecekte ciddi bir tehdit söz konusu değildir. 

 

Ayrıca proje alanında tespit edilen, tüm taksonlar, Avrupa’nın Yaban Hayatı ve 

Yaşam Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) ve Nesli Tehlikede Olan Yabani 

Hayvan Ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES Sözleşmesi) ek 

listeleri kapsamında da değerlendirilmiş olup, Bern Sözleşmesi ve CITES Sözleşmesi ek 

listelerinde yer alan herhangi bir türün bulunmadığı da belirlenmiştir. 
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Tablo 1 Proje Sahası ve Yakın Çevresinden Tespit Edilen Bitki Türleri 

FAMİLYA NO TÜR ADI TÜRKÇE ADI FİTOCOĞRAFİK BÖLGE ENDEMIZM IUCN 

kategorisi R W 

AMARANTHACEAE 1 Amaranthus albus L. Sirken Geniş yayılışlı - - NE 

ANACARDIACEAE 2 Cotinus coggygria Scop. Boyacı sumağı Geniş yayılışlı - - NE 

ANACARDIACEAE 3 Pistacia terebinthus L. subsp. terebinthus Menengiç Akdeniz - - LC 

APOCYNACEAE 4 Vinca major L. subsp. major Cezayir menekşesi Akdeniz - - NE 

ARALIACEAE 5 Hedera helix L. Sarmaşık Geniş yayılışlı - - NE 

ASTERACEAE 6 Achillea wilhelmsii C. Koch Civanperçimi Geniş yayılışlı - - NE 

ASTERACEAE 7 Anthemis austriaca Jacq. Papatya Geniş yayılışlı - - NE 

ASTERACEAE 8 Anthemis cretica L. subsp. leucanthemoides (Boiss.) 

Grierson 
Papatya Geniş yayılışlı - - NE 

ASTERACEAE 9 Anthemis tinctoria L. var. tinctoria Sarı papatya Geniş yayılışlı - - NE 

ASTERACEAE 10 Arctium minus (Hill) Bernh Gabalak Geniş yayılışlı - - NE 

ASTERACEAE 11 Artemisia annua L. Yavşan Geniş yayılışlı - - NE 

ASTERACEAE 12 Bellis perennis L. Çayır papatyası Akdeniz - - NE 

ASTERACEAE 13 Calendula arvensis L. Öküzgözü Akdeniz - - NE 

ASTERACEAE 14 Carduus nutans L. Kenger Geniş yayılışlı - - NE 

ASTERACEAE 15 Carthamus lanatus L. Sarıdiken Geniş yayılışlı - - NE 

ASTERACEAE 16 Centaurea iberica Trev. ex Sprengel Deligözdikeni Geniş yayılışlı - - NE 

ASTERACEAE 17 Centaurea solstitialis L. subsp. solstitialis Çakırdikeni Geniş yayılışlı - - NE 

ASTERACEAE 18 Centaurea urvillei DC. subsp. stepposa Wagenitz Yer kötürüm Iran-Turan - - NE 

ASTERACEAE 19 Centaurea virgata Lam. Acı süpürge Geniş yayılışlı - - NE 

ASTERACEAE 20 Cichorium intybus L. Karahindiba Geniş yayılışlı - - NE 

ASTERACEAE 21 Chondrilla juncea L . var. juncea Acı kök Geniş yayılışlı - - NE 

ASTERACEAE 22 Cirsium vulgare (Savi) Ten. Su dikeni Geniş yayılışlı - - NE 

ASTERACEAE 23 Crepis foetida L. Kohum Geniş yayılışlı - - NE 

ASTERACEAE 24 Crepis sancta (L.) Babcock Yaban kıskısı Geniş yayılışlı - - NE 

ASTERACEAE 25 Doronicum orientale Hoffm. Kaplanotu Geniş yayılışlı - - NE 

ASTERACEAE 26 Echinops ritro L. Topuz Geniş yayılışlı - - NE 

ASTERACEAE 27 Filago pyramidata L. Ateşpamuğu Akdeniz - - NE 

ASTERACEAE 28 Inula graveolens (L.) Desf. Deli sarıot Akdeniz - - NE 

ASTERACEAE 29 Jurinea mollis (L.) Reichb Yaban göbeği Akdeniz - - NE 

ASTERACEAE 30 Leontodon tuberosus L. Yumruluaslandişi Akdeniz - - NE 

ASTERACEAE 31 Onopordum illycum L. var. cardunculus Boiss. Eşek dikeni Akdeniz - - NE 

ASTERACEAE 32 Picnomon acarna (L.) Cass. Kılçıkdiken Akdeniz - - NE 

ASTERACEAE 33 Scariola viminea (L.) F.W. Schmidt Çukurçıtlığı Geniş yayılışlı - - NE 
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FAMİLYA NO TÜR ADI TÜRKÇE ADI 
FİTOCOĞRAFİK BÖLGE ENDEMIZM IUCN 

kategorisi R W 

ASTERACEAE 34 Scolymus hispanicus L. Şevketibostan Akdeniz - - NE 

ASTERACEAE 35 Senecio vernalis Waldst. &Kit Kanaryaotu Geniş yayılışlı - - NE 

ASTERACEAE  

36 
Sonchus asper (L.) Hill subsp. glaucescens (Jordan) 

Ball. 
Eşek marulu Geniş yayılışlı - - NE 

ASTERACEAE 37 Taraxacum bithynicum DC Karahindiba Geniş yayılışlı - - NE 

ASTERACEAE 38 Tragopogon longirostris Bisch. ex Schultz Bip. Yemlik Geniş yayılışlı - - NE 

ASTERACEAE  

39 
Tripleurospermum rosellum (Boiss.&Orph.) Hayek var. 

rosellum 
Gül gödesi Geniş yayılışlı - - NE 

ASTERACEAE 40 Xanthium spinosum L. Pıtrak Akdeniz - - NE 

ASTERACEAE 41 Xeranthemum annuum L. Dağ karanfili Geniş yayılışlı - - NE 

BORAGINACEAE 42 Buglossoides arvensis (L.) Johnston Tarlataşkeseni Geniş yayılışlı - - NE 

BORAGINACEAE 43 Echium italicum L. Kurt kuyrüğü Akdeniz - - NE 

BORAGINACEAE 44 Heliotropium europaeum L. Siğil otu Akdeniz - - NE 

BORAGINACEAE 45 Myosotis refracta Boiss. Unutmabeni Akdeniz - - NE 

BRASSICACEAE 46 Alliaria petiolata (Bieb.) Cav. & Grande Sarımsak hardalı Geniş yayılışlı - - NE 

BRASSICACEAE 47 Alyssum minutum Schlecht. ex DC. Gıllik kuduzotu Geniş yayılışlı - - NE 

BRASSICACEAE 48 Alyssum murale Waldst. & Kit. Seki kuduzotu Geniş yayılışlı - - NE 

BRASSICACEAE 49 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Çobancantasi Geniş yayılışlı - - NE 

BRASSICACEAE 50 Cardamine graeca L. Ada köpükotu Geniş yayılışlı - - NE 

BRASSICACEAE   51 Cardaria draba (L.) Desv. Diğnik 
Geniş yayılışlı - - NE 

BRASSICACEAE 52 Descurainia sophia (L.) Sadırotu Geniş yayılışlı - - NE 

BRASSICACEAE 53 Erophila verna (L.) Chevall. subsp. verna Çırçırotu Geniş yayılışlı - - NE 

BRASSICACEAE 54 Eruca sativa Miller Roka Geniş yayılışlı - - NE 

BRASSICACEAE 55 Fibigia clypeata (L.) Medik. Sikkeotu Geniş yayılışlı - - NE 

BRASSICACEAE 56 Iberis attica Jord. Hünkarbeğendiotu Akdeniz - - NE 

BRASSICACEAE 57 Lepidium latifolium L. Nujdar Geniş yayılışlı - - NE 

BRASSICACEAE 58 Neslia apiculata Fisch., Mey. & Ave-Lall. Tophardal Geniş yayılışlı - - NE 

BRASSICACEAE 59 Raphanus raphanistrum L. Yabani turp Akdeniz - - NE 

BRASSICACEAE 60 Sinapis arvensis L. Hardal Geniş yayılışlı - - NE 

BRASSICACEAE 61 Sisymbrium altissimum L. Ergelenotu Geniş yayılışlı - - NE 

BRASSICACEAE  

62 
Thlaspi perfolatum L. Kulakçıklı akça 

çiçeği 
Geniş yayılışlı - - NE 

CAMPANULACEAE 63 Campanula lyrata Lam. subsp. lyrata Çan çiçeği Geniş yayılışlı - - NE 

CAPRIFOLIA CEAE 64 Lonicera etrusca Santi Hanımeli Akdeniz - - NE 

CARYOPHYLLACEAE 65 Agrostemma githago L. Buğday çiçeği Akdeniz - - NE 
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FAMİLYA NO TÜR ADI TÜRKÇE ADI 
FİTOCOĞRAFİK BÖLGE ENDEMIZM IUCN 

kategorisi R W 

CARYOPHYLLACEAE 66 Cerastium illyricum Ard. subsp. comatum (Pesv.) 

P.D.Seel & Whitehead 
İnce boynuzotu Akdeniz - - NE 

CARYOPHYLLACEAE 67 Dianthus pallens Sibth. &Sb. Karanfil Geniş yayılışlı - - NE 

CARYOPHYLLACEAE 68 Silene italica (L.) Pers.var. incana Gris. Yuğuşyüreği Akdeniz - - NE 

CARYOPHYLLACEAE 69 Silene vulgaris (Moench) Garcker Gıvışkan otu Geniş yayılışlı - - LC 

CARYOPHYLLACEAE 70 Vaccaria pyramidata Medik. var. grandiflora (Fisch. ex 

DC.) Cullen 
Ekin ebesi Geniş yayılışlı - - NE 

CARYOPHYLLACEAE 71 Velezia rigida L. Tığotu Akdeniz - - NE 

CISTACEAE 72 Cistus salviifolius L. Laden Akdeniz - - NE 

CISTACEAE 73 Cistus creticus L. Laden Akdeniz - - NE 

CISTACEAE 74 Fumana arabica (L.) Spach. Arap güneşotu Geniş yayılışlı - - NE 

CONVOL VULA CEAE 75 Convolvulus arvensis L. Sarmaşık Geniş yayılışlı - - NE 

CRASSULACEAE 76 Sedum pallidum Bieb. Dam koruğu Geniş yayılışlı - - NE 

CRASSULACEAE 77 Umbilicus rupestris (SALISB.) DANDY Saksıgüzeli Geniş yayılışlı - - NE 

CUPRESSACEAE 78 Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus Ardıç Akdeniz - - LC 

DIPSACACEAE 79 Knautia integrifolia (L.) Bert var. bidens (Sm.) Borbas Götürotu Akdeniz - - NE 

DIPSACACEAE 80 Scabiosa argentea L. Yazı süpürgesi Geniş yayılışlı - - NE 

ERICACEAE 81 Arbutus andrachne L. Sandal ağacı Akdeniz - - NE 

ERICACEAE 82 Erica manipuliflora Salisb. Püren Akdeniz - - NE 

EUPHORBIACEAE 83 Chrozophora tinctoria A.Juss. Siğilotu Akdeniz - - LC 

EUPHORBIACEA 84 Euphorbia helioscopia L. var. haussknechtii (Boiss.) 

Boiss. 
Ferbanotu Geniş yayılışlı - - NE 

EUPHORBIACEA 85 Euphorbia rigida Bieb. Sütleğen Akdeniz - - NE 

FABACEAE 86 Anagyris foetida L. Zivircik Akdeniz - - NE 

FABACEAE 87 Calicotome villosa (Poir.) Link Keçiboğan Akdeniz - - NE 

FABACEAE 88 Colutea cilicica Boiss. & Balansa Patlangaç Geniş yayılışlı - - NE 

FABACEAE 89 Genista carinalis Gris. Borcak Geniş yayılışlı - - NE 

FABACEAE 90 Gonocytisus angulatus Spach Yağlı borcak Akdeniz - - NE 

FABACEAE 91 Lathyrus aphaca L. var. affinis (Guss.) Arc. Sarı burçak Akdeniz - - NE 

FABACEAE 92 Lathyrus digitatus (Bieb.) Fiori Tavşan kanı Akdeniz - - NE 

FABACEAE 93 Lotus corniculatus L.var. corniculatus Sepik Geniş yayılışlı - - NE 

FABACEAE 94 Medicago orbicularis (L.) All. Yonca Akdeniz - - NE 

FABACEAE 95 Medicago sativa L. subsp. sativa Yonca Geniş yayılışlı - - LC 

FABACEAE 96 Ononis spinosa subsp. antiquorum Kayışkıran Akdeniz - - NE 

FABACEAE 97 Pisum sativum L. Bakla Geniş yayılışlı - - NE 

FABACEAE 98 Spartium junceum L. Katır tırnağı Akdeniz - - NE 

FABACEAE 99 Trifolium arvense L. var. arvense Tavşan ayağı Geniş yayılışlı - - NE 

FABACEAE 100 Trifolium campestre Schreb. Üçgül Akdeniz - - NE 

FABACEAE 101 Trifolium repens L. var. repens Ak üçgül Geniş yayılışlı - - NE 



GÜLPINAR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ BİLİMSEL RAPORU 
 

 

 
Nartus- 2018/115.01.BR.01 18 

FAMİLYA NO TÜR ADI TÜRKÇE ADI 
FİTOCOĞRAFİK BÖLGE ENDEMIZM IUCN 

kategorisi R W 

FABACEAE 102 Vicia hybrida L. Fiğ Akdeniz - - LC 

FAGACEAE 103 Quercus coccifera L. Kermes meşesi Akdeniz - - NE 

FAGACEAE 104 Quercus infectoria L. Mazı Meşesi Akdeniz - - NE 

FAGACEAE 105 Quercus cerris L. var. cerris Saçlı meşe Akdeniz - - NE 

FAGACEAE 106 Quercus petrea (Mattuschka) Liebl. subsp. iberica 

(Steven ex Bieb.)Krassiln 
Sapsız meşe Geniş yayılışlı - - NE 

GENTIANACEAE 107 Centaurium erythraea Rafn. ssp. rumelicum (Velen.) 

Melderis 
Kırmızı kantaron Akdeniz - - LC 

GERANIACEAE 108 Erodium cicutarium (L.) L. Herit subsp. cicutarium İğnelik Geniş yayılışlı - - NE 

GERANIACEAE 109 Geranium rotundifolium L. Helilok Geniş yayılışlı - - NE 

GERANIACEAE 110 Geranium pyrenaicum Burm. Gelin çarşafı Geniş yayılışlı - - NE 

GLOBULARIACEAE 111 Globularia trichosantha Fisch. & Mey Köse yayılımı Geniş yayılışlı - - NE 

GUTTIFERAE 112 Hypericum perfoliatum L. Binbirdelikotu Akdeniz - - NE 

GUTTIFERAE 113 Hypericum perforatum L. Kantaron Geniş yayılışlı - - NE 

IRIDACEAE 114 Crocus olivieri J.Gay subsp. olivieri  Hırçın Çiğdem Geniş yayılışlı - - NE 

JUGLANDACEAE 115 Juglans regia L. Ceviz Geniş yayılışlı - - LC 

JUNCACEAE 116 Juncus bufonius L. Kofa Geniş yayılışlı - - LC 

JUNCACEAE 117 Juncus effusus L. Kofa Geniş yayılışlı - - LC 

LAMIACEAE 118 Ballota nigra L. subsp. anatolica P.H. Davis Yalancı ısırgan Iran-Turan - - NE 

LAMIACEAE 119 Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. glandulosa (Req.) 

P.W. Ball 
Kedi fesleğeni Geniş yayılışlı - - NE 

LAMIACEAE 120 Clinopodium vulgare L. subsp. arundonum (Boiss.) 

Nyman 
Yabani fesleğen Geniş yayılışlı - - NE 

LAMIACEAE 121 Lamium moschatum Miller var. moschatum Ballıbaba Akdeniz - - NE 

LAMIACEAE 122 Marrubium vulgare L. Karaderme Geniş yayılışlı - - NE 

LAMIACEAE 123 Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) Letswaart Güveotu Akdeniz - - NE 

LAMIACEAE 124 Prunella vulgaris L. var. laciniata Gelinciklemeotu Avrupa-Sibirya - - LC 

LAMIACEAE 125 Salvia argentea L. Adaçayı Akdeniz - - NE 

LAMIACEAE 126 Salvia tomentosa Miller Adaçayı Akdeniz - - NE 

LAMIACEAE 127 Salvia viridis L. Zarif Şalba Akdeniz - - NE 

LAMIACEAE 128 Scutellaria albida L. subsp. albida Akkaside Akdeniz - - NE 

LAMIACEAE 129 Stachys cretica L. subsp. symrnaea Rech. fil Deliçay Akdeniz - - NE 

LAMIACEAE 130 Teucrium lamiifolium d'Urv. subsp. lamiifolium Kumacıotu Geniş yayılışlı - - NE 

LAMIACEAE 131 Thymbra spicata L. var. spicata Zahter Akdeniz - - NE 

LILIACEAE 132 Asparagus officinalis L. Kuşkonmaz Geniş yayılışlı - - LC 

LILIACEAE 133 Allium paniculatum L. subsp. paniculatum Yabani soğan Akdeniz - - LC 

LILIACEAE 134 Allium scorodoprasum L. subsp. rotundum (L.) Stearn. Yabani soğan Akdeniz - - NE 

LILIACEAE 135 Asphodelus aestivus Brot. Çiriş Akdeniz - - LC 
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FAMİLYA NO TÜR ADI TÜRKÇE ADI 
FİTOCOĞRAFİK BÖLGE ENDEMIZM IUCN 

kategorisi R W 

LILIACEAE 136 Gagea bohemica (Zauschn.)Schultes& Schultes fil. Sarıyıldız Geniş yayılışlı - - NE 

LILIACEAE 137 Ornithogalum narbonense L. Akyıldız Akdeniz - - NE 

LILIACEAE 138 Muscari neglectum Guss. Kopek sumbulu Akdeniz - - NE 

LILIACEAE 139 Ruscus aculeatus L. var. angustifolius Boiss. Tavşan bubucuğu Geniş yayılışlı - - NE 

LILIACEAE 140 Smilax excelsa L. Tavşan kirazi Avrupa-Sibirya - - NE 

MALVACEAE 141 Alcea pallida Waldst. & Kit. Hatmi Geniş yayılışlı - - NE 

MALVACEAE 142 Malva sylvestris L. Ebegümeci Geniş yayılışlı - - NE 

MYRTACEAE 143 Myrtus communis L. Yabanmersini Akdeniz - - NE 

OLEACEAE 144 Jasminum fruticans L. Yasemin Akdeniz - - NE 

OLEACEAE 145 Olea europaea L. Zeytin Akdeniz - - NE 

OLEACEAE 146 Phillyrea latifolia L. Akçakesme Akdeniz - - LC 

PAPAVERACEAE 147 Fumaria parviflora Lam. Tarla şahteresi Geniş yayılışlı - - NE 

PAPAVERACEAE 148 Papaver rhoeas L. Gelincik Geniş yayılışlı - - NE 

PINACEAE 149 Pinus brutia Ten. Kızılçam Akdeniz - - LC 

PINACEAE 150 Pinus pinea L. Fıstık çamı Akdeniz - - LR/lc 

PLANTAGINACEAE 151 Plantago lanceolata L. Sinir otu Geniş yayılışlı - - VU 

PLANTAGINAC 152 Plantago major L. subsp. intermedia (Gilib) Lange Sinir otu Geniş yayılışlı - - LC 

POACEAE 153 Aegilops triuncialis L. subsp. triuncialis Üçkılçık Geniş yayılışlı - - LC 

POACEAE 154 Alopecurus myosuroides Hudson var. myosuroides Tarla tilkikuyruğu Avrupa-Sibirya - - NE 

POACEAE 155 Avena barbata Pott ex Link subsp. barbata yulaf Akdeniz - - NE 

POACEAE 156 Briza maxima L. Kuş ekmeği Geniş yayılışlı - - NE 

POACEAE 157 Briza media L. Zembilotu Geniş yayılışlı - - NE 

POACEAE 158 Bromus japonicus Thunb.subsp. japonicus İyeotu Geniş yayılışlı - - NE 

POACEAE 159 Bromus sterilis L. Sağır ilcan Geniş yayılışlı - - NE 

POACEAE 160 Bromus tectorum L. Kır bromu Geniş yayılışlı - - NE 

POACEAE 161 Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth) Nyman Domuzayrığı Akdeniz - - NE 

POACEAE 162 Festuca heterophylla Lam. Dağ çayırı Avrupa-Sibirya - - NE 

POACEAE 163 Hordeum bulbosum L. Yabani arpa Geniş yayılışlı - - LC 

POACEAE 164 Lolium rigidum Gaudin var. rigidum Sertçim Akdeniz - - NE 

POACEAE 165 Melica ciliata L. subsp. ciliata Kirpikli inci Akdeniz - - NE 

POACEAE 166 Phleum subulatum (Savi) Aschers. & Graebn. subsp. 

subulatum 
Tel itkuyruğu Geniş yayılışlı - - NE 

POACEAE 167 Poa bulbosa L. Yumrulu salkım Geniş yayılışlı - - NE 

POACEAE 168 Setaria verticillata (L.) P. Beauv. var. verticillata Tilki kuyruğu Geniş yayılışlı - - NE 

POLYGONACEAE 169 Polygonum pulchellum Lois. Soğanbağı Geniş yayılışlı - - NE 

POLYGONACEAE 170 Rumex acetosella L. Kişlek Geniş yayılışlı - - NE 



GÜLPINAR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ BİLİMSEL RAPORU 
 

 

 
Nartus- 2018/115.01.BR.01 20 

FAMİLYA NO TÜR ADI TÜRKÇE ADI 
FİTOCOĞRAFİK BÖLGE ENDEMIZM IUCN 

kategorisi R W 

POLYGONACEAE 171 Rumex pulcher L. Ekşilik Geniş yayılışlı - - NE 

RANUNCULACEAE 172 Adonis flammea Jacq. Kandamlası Geniş yayılışlı - - NE 

RANUNCULACEAE 173 Anemone blanda Schott & Kotschy var. parvula (DC.) Boiss. 
Dağ lalesi Geniş yayılışlı - - NE 

RANUNCULACEAE 174 Anemone coronaria L. Manisa lalesi Akdeniz - - NE 

RANUNCULACEAE 175 Ranunculus arvensis L. Mustafaçiçeği Akdeniz - - NE 

RANUNCULACEAE 176 Ranunculus ficaria L. subsp. ficariiformis ROUY ET FOUC. Düğünçiçeği Geniş yayılışlı - - NE 

RANUNCULACEAE 177 Ranunculus marginatus d'Urv. Çırnıkotu Geniş yayılışlı - - NE 

RESEDACEAE 178 Reseda lutea L. var. lutea Muhabbet çiçeği Geniş yayılışlı - - NE 

RHAMNACEAE 179 Paliurus spina-christi Miller Karaçalı Geniş yayılışlı - - NE 

ROSACEAE 180 Amygdalus webbii Spach Yabani badem Akdeniz - - DD 

ROSACEAE 181 Potentilla recta L. Beşparmak otu Geniş yayılışlı - - NE 

ROSACEAE 182 Potentilla reptans L. Reşatınotu Geniş yayılışlı - - NE 

ROSACEAE 183 Prunus divaricata Ledeb. subsp. divaricata Yaban eriği Geniş yayılışlı - - NE 

ROSACEAE 184 Pyrus elaeagnifolia Pallas subsp. elaeagnifolia Ahlat Geniş yayılışlı - - NE 

ROSACEAE 185 Rosa canina L. Kuşburnu Geniş yayılışlı - - NE 

ROSACEAE 186 Rubus sanctus Schreber Böğürtlen Akdeniz - - NE 

ROSACEAE 187 Sarcopoterium spinosum (L.) Spach. Abdest bozan Akdeniz - - NE 

ROSACEAE 188 Sanguisorba minor Scop. subsp. muricata (Spach)Brig Çayırdüğmesi Geniş yayılışlı - - NE 

RUBIACEAE 189 Cruciata taurica (Pallas ex Willd.) Ehrend. Kırım güzeli Iran - Turan - - NE 

RUBIACEAE 190 Galium paschale Forsskal Yapışkan otu Akdeniz - - NE 

SANTALACEAE 191 Thesium bergeri Zucc. Koru güveleği Akdeniz - - NE 

SANTALACEAE 192 Osyris alba L. Morcak Akdeniz - - NE 

SCROPHULARIACEAE 193 Linaria pelisseriana (L.) Miller Mor nevruzotu Akdeniz - - NE 

SCROPHULARIACEAE 194 Parentucellia latifolia (L.) Caruel subsp. latifolia Üçdilotu Akdeniz - - NE 

SCROPHULARIACEAE 195 Scrophularia canina subsp. bicolor Elköpürten Geniş yayılışlı - - NE 

SCROPHULARIACEAE 196 Verbascum sinuatum L. var. sinuatum Bodanotu Akdeniz - - NE 

SCROPHULARIACEAE 197 Veronica anagallis-aquatica L. subsp. anagalloides 

(Guss.) Rouy 
Sugedemesi Geniş yayılışlı - - LC 

SCROPHULARIACEAE 198 Veronica cymbalaria Bodard Venüsçiçeği Akdeniz - - NE 

SCROPHULARIACEAE 199 Veronica hederiifolia L. subsp. triloba (Opiz) Celak. Maviş Geniş yayılışlı - - NE 

UMBELLIFERAE 200 Anthriscus nemorosa (Bieb.) Sprengel Peçek Geniş yayılışlı - - NE 

UMBELLIFERAE 201 Apium graveolens L. Yabani kereviz Geniş yayılışlı - - LC 

UMBELLIFERAE 202 Caucalis platycarpos L. Kavkal Akdeniz - - NE 

UMBELLIFERAE 203 Conium maculatum L. Baldıran Geniş yayılışlı - - NE 

UMBELLIFERAE 204 Daucus carota L. Yabani havuç Geniş yayılışlı - - NE 

UMBELLIFERAE 205 Eryngium campestre L. var. campestre Şekerdikeni Geniş yayılışlı - - NE 
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FAMİLYA NO TÜR ADI TÜRKÇE ADI 
FİTOCOĞRAFİK BÖLGE ENDEMIZM IUCN 

kategorisi R W 

URTICACEAE 206 Urtica dioica L. Isırgan otu Geniş yayılışlı - - LC 

VERBENACEAE 207 Verbena officinalis L. Mineçiçeği Geniş yayılışlı - - NE 

VERBENACEAE 208 Vitex agnus-castus L. Hayıt Akdeniz - - NE 

VIOLACEAE 209 Viola kitaibeliana Roem. & Schult. Yabani menekşe Geniş yayılışlı - - NE 

VIOLACEAE 210 Viola occulta Lehm. Saklı menekşe Geniş yayılışlı - - NE 

VITACEAE 211 Vitis sylvestris Gmelin Üzüm Geniş yayılışlı - - NE 

ZYGOPHYLLA CEAE 212 Tribulus terrestris L. Çoban göçerten Geniş yayılışlı - - NE 

R: Nadir Türler, W: Geniş Yayılışlı 
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2.7. PROJENİN ETKİLERİ VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER 

2.7.1. Alanın Peyzaj Açısından ve Korunan Alanlar Açısından Değerlendirilmesi 

 

Proje alanı, Akdeniz bitki coğrafyası bölgesinde yer alır, bu sebeple Akdeniz kökenli bitkiler daha 

fazladır. Bölgenin doğal florasında yer alan bitkiler ile bozulan alanlar kolayca rehabilite edilebilir. 

Bu nedenle peyzaj amaçlı bitkiler seçilirken bölgenin doğal bitkilerinin tercih edilmesi ekosistemin 

dengesi açısından son derece önemlidir. Müdahale edilen alanlara, orman türlerinden Pinus brutia, 

çalı türlerinden Quercus coccifera, Quercus infectoria, Quercus cerris, Cistus creticus, Jasminum 

fruticans gibi türlerin tohum ve/veya fideleri dikilerek, bozulan alanların görünümü doğal alanlarla 

uyumlu hale getirilebilir. 

 

Proje alanı ve yakın çevresi genel olarak incelendiğinde; Milli Parklar, Tabiat Anıtları, Tabiatı 

Koruma Alanları, Tabiat Varlıkları, Boğaziçi Kanunu’na göre koruma altına alınan alanlar, 

Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Yaban Hayatı 

Geliştirme Sahaları, Özel Koruma Alanları sınırları içerisinde yer almadığı görülmektedir.  

 

 
Şekil 13 Proje Sahasının Korunan Alanlar ile İlişkisi 

 
 
2.7.2. İşletme Aşaması ve Sonrasında Flora Açısından Alınması Gereken Önlemler 

 

Faaliyet aşaması ve sonrasında özellikle bitki örtüsünün tahribatını engelleyebilmek için bazı 

önlemlerin alınması gerekir. Bunlar; 
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 Projenin inşaat aşamasında, çıkan tozlar bitkilerin yapraklarının üst ve alt yüzeylerinde 

bulunan stomaların kapanmasına, bitkinin gaz alış-verişini kısmide olsa olumsuz olarak 

etkileyecektir. Bu etkiyi azaltmak için özellikle inşaat çalışmalarında ve ürün ekili iken iş 

makinalarının kullanacağı güzergah, şantiyelerin çevresi, sondaj çalışmalarının yapılacağı 

alanlar arazöz ile periyodik olarak sulanarak toz çıkması engellenmelidir. 

 Türbin sahaları ve iletim hatları boyunca sıyrılacak olan verimli üst toprak işletme sonrası 

restorasyonda kullanılmak üzere muhafaza edilmelidir. 

 Bölgenin doğal florasında yer alan bitkiler ile bozulan alanlar kolayca rehabilite edilebilir. 

Bu nedenle peyzaj amaçlı bitkiler seçilirken bölgenin doğal bitkilerinin tercih edilmesi 

ekosistemin dengesi açısından son derece önemlidir. 

 Bölge bulunduğu biyocoğrafik konumundan dolayı orman yangını riski açısından yüksek 

risk kategorisi taşımaktadır. Bu yüksek potansiyel risk göz önüne tutulduğunda, sahada 

yapılacak her türlü inşaat aktivitesi ve işletme safhası öncesinde bir orman yangını risk 

yönetim planı hazırlanmalı ve düzenli olarak takip edilmelidir.  

 Yukarıda bahsedilen diğer önlemlerin alınmasının floristik çeşitliliğin devamlılığının 

sağlanması açısından mutlak gerekli olduğu kanaatine varılmıştır. 

 

2.8. KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

2.8.1. Fitoekolojik Değerlendirme 

 

Yapılması planlanan Gülpınar RES ile Gürpınar RES’in yaklaşık 5 km kuzeybatısında yer alan ve 

halihazırda aktif olarak faaliyetini sürdüren İntepe (Anemon) RES ile proje sahasının yaklaşık 20 

km güneydoğusunda yapılması planlanan Yenköy RES kapsamında yapılacak olan tüm olası 

faaliyetleri kümülatif olarak birlikte değerlendirildiğinde planlanan ve faaliyette olan RES’lerin 

bulunduğu alanda nesli tehdit ve tehlike altında olan lokal yayılışlı endemik bitki türü yayılış 

göstermediği için belirtilen bu faaliyetlerin flora üzerine ciddi sayılabilecek bir olumsuz etkisi 

olmayacaktır. Ayrıca planlanan Gülpınar RES ve faaliyette ya da planlama aşamasında olan 

RES’lerin bulunduğu alanlarda kritik habitat özelliği gösteren bir bölgede bulunmamaktadır. Bu 

nedenle mevcut ve planlanan RES’lerin flora ve habitat üzerine olan kümülatif etkileri birlikte 

değerlendirildiğinde; RES’lerin bir miktar popülasyon ve habitat kaybı dışında ciddi sayılabilecek bir 

etkisinin olmayacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda mevcut arazi kullanımı ve bitki türlerinin 

incelenmesi, habitat ve doğayı korumaya yönelik planlama kararlarının alınması son derece 

önemlidir. Aynı şekilde bütün projelerden (işletmede olan, inşa aşamasında olan ve yapılması 

planlananlar) kaynaklanması muhtemel olan hava, su, toprak ve gürültü kirliliklerinin, insanları 

olduğu kadar, bitki ve hayvanları da olumsuz yönde etkileme ihtimali göz önüne alınarak ÇED 

raporlarında belirtilen önlemlerin de alınması gerekmektedir. Faaliyet alanı ve çevresinde doğal 

peyzaj düzenlemeleri yapılarak doğaya verilen zarar azami düzeye düşürülebilir. Hem bozulan 
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habitatların yenilenme sürecini gözlemlemek hem de alınan tedbirleri yerinde incelemek amacıyla 

en az yılda bir kez ekolojik izleme yapılması da uygun olacaktır. 

 

2.9. Fitoekolojik Açıdan Değerlendirme ve Sonuç 

 

 Faaliyet alanı içerisinde tespit edilen türlerden hiçbiri endemik değildir. Bu taksonların 

tamamı faaliyet alanı dışında da geniş bir yayılışa sahip olup, gelecekte nesillerinin 

tehlikeye girmesi gibi bir durum da söz konusu değildir. 

 
 Yapılması planlanan faaliyetler sonucunda alandaki doğal flora elemanları kısmen 

etkilenecektir. Ancak, tespit edilen türlerin önemli bir kısmının kozmopolit olması ve 

birçok türün de geniş yayılışlı olması nedeniyle yapılacak olan faaliyetin, flora türlerinin 

geleceği açısından risk oluşturmayacağı tahmin edilmektedir. 

 
 Bölgede yıllık yağış ortalaması yeterli seviyede olduğu için bölgede yetişen bitki türleri 

ihtiyacı olan suyu yağmurdan ve nemden sağlama imkanına sahip olabileceklerdir. 

 
 Faaliyet alanı içerisinde yer alan ve kısmen tahrip olan habitatlar ve popülasyonu zarar 

gören türler kısa zaman dilimi içerisinde kendini yenileyecektir. 

 
 Proje ile birlikte, arazinin hazırlanması, inşaat aşamasında; kazı ve hafriyatlardan 

kaynaklı toz oluşumu, iş makinelerinde kullanılan yakıt sonrasında emisyon oluşumu, 

gürültü oluşumu, işçilerden kaynaklı atık su ve katı atık oluşumu vb. olası çevresel 

etkilerin hem inşaat hem de işletme aşamalarında izlenmesi gerekmektedir. 

 
 Planlanan proje sahası ve yakın çevresinde mevcut yol ağlarının uygunluğu dikkate 

alındığında, inşaat safhası sırasında yeni yol açılmaması özellikle önerilmekte olup bu 

sayede habitat parçalanmalarının önüne geçilecektir.  

 
 Projenin inşaat ve işletme saflarına başlanılmadan önce mutlak surette Orman Yangını 

Risk Eylem Planı hazırlanmalıdır.  

 

 İnşaat dönemi esnasında, özellikle kullanılan yollar sık sık ıslatılırsa toz kalkması 

önlenecektir. Böylece doğal çevre faaliyetlerden fazla etkilenmemiş olacaktır. 

 

 

 



GÜLPINAR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ BİLİMSEL RAPORU 
 

 

 
Nartus- 2018/115.01.BR.01 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAUNİSTİK DEĞERLENDİRME  

Zoolog Prof. Dr. Murat TOSUNOĞLU 

Zoolog Doç. Dr. Çiğdem GÜL 



GÜLPINAR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ BİLİMSEL RAPORU 
 

 

 
Nartus- 2018/115.01.BR.01 26 

3. FAUNİSTİK ÖZELLİKLER 

3.1. Fauna Çalışmaları 

 

Ekosistemin besin ve ilişkiler piramidin de omurgalı hayvanlar üst sıralarda yer alır. Tatlı su 

balıkları, iki yaşamlı, sürüngen, kuş ve memeli türlerini içine alan bu besin zinciri ekosistemin 

devamlılığında rol oynar. Floral ve faunal yapılar çevresel faktörlerin etkisi altında şekillenir ayrıca 

sürekli ve düzenli olarak değişir. Bu durum akıcı bir dinamiği ve bunun en önemli parçası olan 

doğal yaşamı sürdürmeyi zorunlu kılar. 

 

RES sahası ve çevresinin faunasını oluşturan omurgalı hayvan türlerinin tespit edilmesinde 

genel olarak; literatür bilgisi, doğrudan gözlem, örneklerin yakalanması vb. direkt yöntemlerin 

yanında, iz ve dışkılardan yola çıkarak dolaylı tespit yöntemleri de kullanılmıştır.  

 

Proje sahasının da içinde yer aldığı bölgede geçmiş 2 yıllık farklı tarihlerdeki çalışmalar 

yanında 05-17 Şubat 2018 tarihleri arasında proje sahasında yapılan çalışmalar sonucunda 

hazırlanmıştır. 

 

 

Şekil 14 Çift yaşar ve sürüngen türlerinin yakalanması için kullanılan eldiven, su kepçesi, navigasyon cihazı, tür tayin 
kitapları ve fotoğraf makinesi 
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Çalışmalarda proje izin sahası homojen bölgelere ayrılarak (bitki örtüsü, habitat tipi, 

topografya, vs açısından) örneklenmiştir. Faunanın tespitinde; gerek RES sahası yakın çevresinde 

daha önce yapılmış, gerekse devam eden arazi çalışmaları ile türlerin ve taksonlarının tespiti, 

türlerin endemizm durumu, tehlike kategorileri, türlerin habitatları, türler için önemli alanlar 

belirlenmiştir. 
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Şekil 15 Fauna uzmanlarının arazi çalışması 

 

Proje alanı ve yakın çevresinde yapılan arazi çalışmalarında belirlenen omurgalıların tür 

tespitleri yapılmış; bu türlerin familya ve bilimsel isimleri, Türkçe adları, habitat, varsa tehlike 

kategorisi, tehlike sınıfı açısından değerlendirmesi, statüleri ile ilgili veriler değerlendirilmiştir. Bu 

amaçla IUCN; Bern Sözleşmesi kriterleri ve koruma listelerinin en son güncellenmiş halleri; CITES 

(Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme); 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Merkez Av 

Komisyonu (MAK) tarafından 2017-2018 dönemi kararlarından da yararlanılmıştır. Diğer taraftan 

bölgenin faunası havza bazında ele alınmış, tablolarda RES sahasında bulunabilecek türlere yer 

verilmiştir. Ek olarak yörede kaydedilen yabanıl formlar arasında endemik türler bulunup 

bulunmadığı da değerlendirilmiştir.  

 

Yapılan çalışmada öncelikle gözlem ve fotoğraflamaya dayalı fauna kayıtları ile habitat 

verileri toplanmış, örnek alınmamıştır. Böylece toplanan tüm veriler birlikte değerlendirilerek proje 

alanının omurgalı fauna elemanlarının tespiti yapılmıştır. Diğer taraftan, işletmenin faunal 

karakterlere yol açması muhtemel etkileri ve bunlara karşı anılacak önlemlerin neler olacağı 

üzerinde durulacaktır. Eğer olumsuzluklar söz konusu olacaksa bunların engellenmesinin hangi 

koşullarda olması gerektiği vurgulanacaktır. 

 

 



GÜLPINAR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ BİLİMSEL RAPORU 
 

 

 
Nartus- 2018/115.01.BR.01 29 

3.2. Tatlı Su Balıkları 

Proje sahasına özellikle T9 ve T10 numaralı türbinlere yaklaşık 2.800 metre mesafede 

bulunan sulama göleti olan Salihler Sulama Göleti bulunmaktadır. Ancak tatlı su balıklarını 

etkileyecek direk derelere engel olamamaktadır. Alanda yapılan literatür incelemesinde 

Denizgöründü havzasında (Salihler Göleti) Cyprinidae familyasından Barbus oligolepis (Bıyıklı 

Balık) ve Squalius cii (Tatlısu Kefali) olmak üzere iki türün varlığı tespit edilmiştir.    

 

 

Şekil 16 RES sahası içindeki Salihler Göleti 

 

3.3. Amfibi ve Sürüngenler 

Çift yaşarlar, yumurtalarını genellikle suya bırakırlar, larva evrelerini de genellikle suda 

tamamlarlar. Bu nedenle çift yaşarların gelişimleri suya bağlıdır. Karasal türlerde üreme 

dönemlerinde yumurta bırakmak için suya dönerler. Karasal yaşama geçişte çeşitli adaptasyonlar 

geçirmişlerdir. Derileri çıplaktır, yani deride pul, tüy ve kıl gibi yapılar bulunmaz. Derilerini nemli 

tutabilmek için deri bol salgı bezi içerir. Böcekler, solucan ve salyangozlar başlıca besin 

kaynaklarını oluşturur. Özellikle sulak alanlarda biyolojik çeşitlilik açısından birçok sürüngen, kuş ve 

memeli türünün besinlerini oluştururlar. Kış dönemini hibernasyonda geçiren kurbağalar havaların 

ısınmaya başladığı mart ayından itibaren, kışı geçirdikleri yerlerden çıkıp güneşlenme, beslenme 

ve günlük aktivitelerini, ayrıca türlere özgü olarak genellikle nisan, mayıs, haziran aylarında üreme 

faaliyetlerini gerçekleştirmeye başlarlar (Başoğlu ve ark. 1994, Tosunoğlu ve ark. 2017). 

 

Yapılan arazi çalışması ile RES sahasındaki çift yaşar tür çeşitliliği önceki çalışmalarla 

birlikte tespit edilmiş olup birlikte değerlendirilmiştir. RES sahası içersindeki, Amfibi türlerinden kritik 

türler (tehlike altında olan, endemik, dar yayılımlı ve yaşamlarının belirli dönemlerinde alana 
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bağımlı olan türler) ve bu kritik türlerin habitatlarla olan ilişkileri (yayılımları, habitat kalitesi ve işlevi) 

ortaya konulmuştur. Alandaki tehlike altında, endemik, nadir ve dar yayılımlı iki yaşamlı türlerinin, 

nispi bollukları, biyolojik aktiviteleri ve yayılım sınırları belirlenmiştir. 

 

RES sahasını içine alan ve yakın çevresindeki bölgede dağılış gösteren kurbağa türleri ile 

ilgili yapılan literatür (Tosunoğlu ve ark. 2017) taramasından da yararlanılmış olup habitat ve 

lokalite bilgileri detaylı olarak belirlenmiştir. Proje alanı ve yakın çevrede kaydedilen türlerle ilgili 

olarak ulusal ve uluslar arası koruma statüleri değerlendirilmiştir. IUCN tarafından hazırlanan 

Avrupa Kırmızı Listesi (www.iucnredlist.org), BERN Sözleşmesi kriterleri 

(http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/104-2.htm#Reptiles), Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Merkez Av Komisyonu (MAKK) 

tarafından 2017-2018 dönemi için güncellenmiş olan Koruma Listelerinden yararlanılmıştır.  Ayrıca 

bölgede kaydedilen türler arasında endemik türler bulunup bulunmadığı da değerlendirilmiştir. 

 

Çiftyaşar (Amphibia) sınıfına ait örnekler, Sıkı ve Tosunoğlu (2002) tarafından yayınlanan 

“Biyomüzeoloji” kitabında belirtilen metotlar kullanılarak gündüz ve gece yapılan arazi 

çalışmalarıyla tespit edilmiştir. Üremek için suya geçiş yapan çift yaşar türlerinin üreme zamanı 

türlere göre değişir. Üreme zamanı dışında türler taş altları, ağaç kavukları gibi nemli yerlerde 

araştırılmıştır. Arazide tespit edilen türler bulundukları lokalitelerin koordinatları ise Garmin Vista 

navigasyon cihazı ile belirlenmiştir. Çift yaşar türlerinin tayininde Baran ve ark. (2012) ve Başoğlu 

ve ark. (1994) kitaplarından yararlanılıp, habitatların fotoğrafları çekilmiştir. Tayin edilip kaydedilen 

örnekler yakalandıkları biyotopa geri bırakılmıştır. 

 

Yapılan arazi çalışmasında RES sahası içinde su kaynağına ve derelere rastlanılmamış 

olup yağmur sularının oluşturduğu küçük su göletleri tespit edilmiştir. 

 
Şekil 17 RES sahası içindeki Salihler Göleti 

http://www.iucnredlist.org/
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Türkiye’de yayılış gösteren yaklaşık 165 kurbağa ve sürüngen türünün 22’si Gülpınar 

RES’in kurulacağı saha ve yakın çevresinde de yaşadığı tespit edilmiştir. Bu türlerden 4’ü 

kuyruksuz kurbağa, 2’si kuyruklu kurbağa olmak üzere 6 kurbağa türü, sürüngenlerden 1’i 

kaplumbağa, 6’sı kertenkele, 5’i yılan türlerine aittir. Bunlardan Tosbağa (Testudo graeca) VU 

“zarar görebilir” kategorisinde yer almaktadır. Diğer taraftan saha ve yakın çevresindeki kurbağalar 

türlerinin tamamı ise IUCN nin LC “düşük risk” kategorisinde yer almaktadır. Yörenin 

herpetofaunası dikkate alındığında; 5 türün IUCN statüsü belli değilken, 14 tür LC kategorisindedir. 

BERN sözleşmesi Kesin Koruma Altında Olan Türler (EK II) kategorisinde 12 tür, Koruma Altında 

Olan Türler kategorisinde (EK III) ise 9 tür yer almaktadır. Bu türler geniş yayılımlı olup, bölgeye 

özgü endemik ve lokal endemik bulunmamaktadır.  Bu türler ve statüleri Tablo 2’de saha ve yakın 

çevresinde sıklıkla rastlanabilen Küçük Semender, Siğilli Kurbağa, Kara kaplumbağası, geniş 

yayılışlı bir kertenkele türü olan iri yeşil kertenkele ve Hazer Yılanı’na ait fotoğraflar Şekil 21-22’de 

verilmiştir. 

 
Tablo 2 Gülpınar RES sahası ve yakın çevresinde bulunan kurbağa ve sürüngen türleri ile statüleri 

 
 

KISALTMALAR: Ç: Çalılık, O: Orman, T: Tarım arazileri, M: Mera, S: Su ve suya yakın yerler, K: Kayalık Alanlar 
 

Türlerin Türkçe ve bilimsel isimleri 

Tehlike Durumu 

HABİTAT 
RES 

Sahasınd
a 

IUCN 
BERN 

CITES 
EK2 EK3 

KURBAĞALAR        

Küçük Semender Lissotriton vulgaris LC  X - S + 

Pürtüklü Semender Triturus ivanbureschi LC X  - S + 

Ağaç Kurbağası Hyla orientalis LC X - - S + 

Siğilli Kurbağası Bufo bufo LC - X - T,M + 

Gece Kurbağası Bufotes variabilis LC X - - Ç,T,M + 

Ova Kurbağası Pelophylax ridibundus LC - X - S + 

SÜRÜNGENLER        

Tosbağa Testudo graeca VU X - X O,Ç,T,M + 

Balkan Çizgili Kaplumbağası Mauremys rivulata - - X - S + 

Benekli Kaplumbağa Emys orbicularis NT X - - S + 

İnce Parmaklı Keler Mediodactylus  kotschyi LC - X - O, T, M + 

Yarım Parmaklı Keler Hemidactylus turcicus LC - X - O, T, M + 

Oluklu Kertenkele Pseudopus apodus - - - - O, T, M + 

Tıknaz Kertenkele Heremites auratus LC X - - O, T, M + 

İnce Kertenkele Ablepharus kitaibelii - X - - T, M + 

İri Yeşil Kertenkele Lacerta trilineata LC X - - O, T, M + 

Tarla Kertenkelesi Ophisops elegans - X - - B, T, M + 

Kör Yılan 
Xerotyphlops 
vermicularis 

- X - - 
O, Ç,M + 

Hazer Yılanı Dolichophis caspius LC - X - Ç, M,T + 

Yarı Sucul Yılan Natrixnatrix LC - X - S + 

Su yılanı Natrix tessellata LC X - - S + 

Sarı Yılan Elaphe sauromates - - X - Ç, M + 

Şeritli Engrek Montivipera  xanthina LC X - - K + 
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Şekil 18  Gülpınar RES sahasında su birikintilerinde görülebilen Küçük semender (Lissotriton vulgaris) 
 

 
Şekil 19 Gülpınar RES sahasında baraj gölünde görülen Siğilli Kurbağa (Bufo bufo)  
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Şekil 20 Gülpınar RES sahasında tarım alanları ve açık arazilerde sıklıkla görülebilen Tosbağa (Testudo graeca) 

 

 
Şekil 21 Gülpınar RES sahasında tarım alanları ve açık arazilerde sıklıkla görülebilen iri yeşil kertenkele (Lacerta trilineata) 
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Şekil 22. Gülpınar RES sahasında tarım alanları ve açık arazilerde sıklıkla görülebilen Hazer Yılanı (Dolichophis caspius) 

 

3.4. Memeliler 

 

Gülpınar RES sahası ve yakın çevresinde 18 adet memeli türü (yarasalar hariç) yayılış 

göstermektedir. Sahanın çevresinde memelilerden porsuk (Meles meles), tavşan (Lepus 

europaeus), yaban domuzu (Sus scrofa) en dikkat çeken türlerdendir (Tablo 3). Bunların dışında 

yapılan arazi çalışmaları esnasında kirpi ve kör farenin yaşadığı da tespit edilmiştir. Ayrıca 

bölgedeki memeli faunasının ortaya konmasında “Çanakkale İli Biyoçeşitlilik Envarter Projesi”nden 

yararlanılmıştır.  

 

Tablo 3 Gülpınar RES sahası içerisinde ve yakın çevrede tespit edilen memeli hayvan (Mammalia) türleri ve koruma 

statüleri 

 
Türlerin Türkçe ve bilimsel isimleri 

Tehlike Durumu H 
A 
B 
İ 
T 
A 
T 

RES 
 Sahasında 

I 
U 
C 
N 

B 
E 
R 
N 

C 
I 
T 
E 
S 

EK  
II 

EK 
III 

MEMELİLER        

 Kirpi Erinaceus concolor LC X - - O, Ç + 

Cüce Fare Sorex minutus LC  X  S, Ç + 

Sivri Burunlu Tarlafaresi Crocidura leucodon LC - X - O, Ç, S + 

Köstebek Talpa europaea LC - - - T + 

Yabani Tavşan  Lepus europaeus LC - X - B, Ç + 

Kısa Kuyruklu Tarla Faresi Microtus guentheri LC  - - T + 

Orman Faresi Apodemus sylvaticus LC - - - O + 

Kayalık Faresi Apodemus mystacinus LC - - - K + 

Ev Faresi  Mus domesticus LC - - - K + 

Ev Sıçanı  Rattus rattus  LC - - - K + 

Beyaz Dişli Körfare Nannospalax leucodon DD - - - Ç,T + 

Anadolu Sincabı Sciurus anomalus LC - X - O + 

Yaban Domuzu Sus scrofa LC - - - O,T, Ç + 

Kaya Sansarı Martes foina LC - - - Ç,O,T + 

Porsuk Meles meles LC - - - O, Ç + 

Gelincik Mustela nivalis LC - - - O, Ç + 

Karaca Capreolus capreolus LC - - - Ç, T + 

Kızıl Tilki  Vulpes vulpes LC - X X O,K + 
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KISALTMALAR: O: Yakınlardaki Ormanlar, T: Tarım arazileri, Ç: Çalılık, K: Kayalık, S: Su ve suya yakın yerler. 

 

RES sahasında yaşayan tüm memeliler, IUCN Kırmızı Listesi’ne göre “Asgari endişe 

altındaki türler” kategorilerinde yer alırken (LC), 1 türün durumu belli değildir (DD) (Tablo 3). 

Merkez Av Komisyonu (MAK) Kararlarına göre; Kirpi, yabani tavşan Ek-I (Çevre Ve Orman 

Bakanlığı’nca koruma altına alınan yaban hayvanları)’de, Kızıl tilki, EK-III (Merkez Av 

Komisyonunca avına belli edilen sürelerde izin verilen av hayvanları) kapsamında bulunmaktadır. 

Ancak bölgede araç çarpmalarına maruz kalan memeliler (Kirpi ve Kaya Sansarı) bulunmaktadır. 

RES sahası içinde tavşan gibi memeli türleri arazi çalışmamızda tespit edilmiştir (Şekil 23). Ayrıca 

yaban domuzu bölgede sık rastlanan memeli türüdür (Şekil 24). 

 

 
 
Şekil 23. RES sahasında köpek tarafından avlanan Yabani Tavşan (Lepus europaeus). 
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Şekil 24. Gülpınar RES sahasında ve yakın çevresinde yaygın olarak yakın çevresinde, tarım alanları ve açıklık alanlarda 
geniş yayılış gösteren domuz (Sus scrofa)  

 

3.5. Fauna açısından Değerlendirme 

 

RES sahası alanı yakınında bulunan yapay baraj gölü özelliğinde olan Salihler Göleti 

özellikle T9 ve T10 nolu türbinlerine 2.800 metre mesafede bulunmaktadır. Ancak türbinlerin 

kurulacağı alanların sucul faunaya etkisi olamayacaktır. Alanda yapılan literatür incelemesinde 

Denizgöründü havzasında Cyprinidae familyasından Barbus oligolepis (Bıyıklı Balık) ve Squalius cii 

(Tatlısu Kefali) türleri geniş bir dağılışa sahiptir.    

 

RES ve çevresinde 6 adet amfibi türü dağılış göstermekte olup, endemik bir tür yoktur. 

Salihler Göleti yapay baraj olmasına rağmen etrafında doğal sazlık alanlar barındırması ile 

kurbağaların üreyebildiği bir habitat olmuştur. Ayrıca alanda oluşan mevsimlik su birikintileri de 

özellikle semender türlerinin üremek için tercih ettiği alanlardır. Kurbağa türleri üreme zamanı 

dışında alanda bulunan ağaç kütüklerinin içleri, taşlık kayalık habitatların altları gibi nemli yerlerde 

yaşamlarını devam ettirirler.  

 

Kurulacak türbinler tepelerde olması bu göletlerin aşağı kısımlarında olması amfibi 

türlerinin üremesinde engel teşkil etmeyeceği kanısındayız. Keza amfibileri besin olarak tüketen 

bazı sürüngenlerinde (özellikle yılanlar) bu alanlarda bulunması doğaldır. Türbinlerin kurulacağı 

alanlar incelendiğinde, yaşamı doğrudan veya dolaylı olarak suya bağımlı türler tarafından bu 

alanların pek tercih edilmemesi beklenen bir durumdur. Bu alanların benzer nedenlerden dolayı 

biyolojik çeşitlilik bakımından fakir olduğu da düşünüldüğünde, projenin özellikle inşaat ve işletme 

aşamasında büyük su birikintilerinin ve kaynaklarının korunması durumunda amfibi ve sürüngenler 
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açısından herhangi bir olumsuz etkisinin olmayacağı beklenmektedir. Gülpınar RES sahası ve 

yakın çevresindeki amfibilerin geniş yayılışlı türler olması ve endemik olmayan türlerin olumsuz 

etkilenmeyeceği düşünülmektedir. 

 

RES sahası ve çevresinde yapılan arazi çalışmaları ve literatür bilgilerine göre alanda 16 

sürüngen türü bilinmekte olup endemik bir tür yoktur. Salihli baraj gölü etrafında bulunan taşlık 

kayalık habitatlar, çalılık ve açıklık alanlarda sürüngen türlerine sıklıkla rastlanmaktadır. Tatlı su 

kaplumbağası olan Emys orbicularis türü gölette bulunmakla birlikte IUCN redlistte NT (yakın tehdit 

altında) kategorisindedir. Tosbağa (Testudo graeca) türü ise VU (hassas) kategorisinde olu RES 

sahasının etrafındaki alçak alanlarda sıklıkla rastlanmaktadır. Bu nedenle RES sahasındaki 

faaliyetlerin bu türlere olumsuz bir etkisi olmayacaktır. RES sahası içinde açık alanlarda görülen İri 

Yeşil Kertenkele ve Hazer yılanı türlerinin dağılış alanları geniş bir saha içinde olduğu için fazla 

şekilde etkilenmeyecekleri düşünülmektedir. Sonuç olarak RES sahası ve çevresindeki yaşayan 

kurbağa ve sürüngen türlerinin yaşam alanları geniş oluşu, RES sahası dışında daha sık 

görülmeleri uygulanacak projenin olumsuz etkileri sürüngen türleri üzerinde sınırlı olacağı 

düşünülmektedir. 

 

RES kapsamında projenin yer alacağı bölge, sahanın tamamen tarım ve ormanlık 

arazilerinden oluşması ve yakın bölgelerdeki tarımsal faaliyetler nedeniyle bölgede sürekli insan 

faaliyetlerinin olması nedeniyle aktif memelilerin çoğunluğunun barınma, beslenme ve üreme 

habitatlarından çok uzakta yer almaktadır. Dolayısıyla projenin inşaat faaliyetleri bu türlerin üreme 

dönemlerinde rahatsız olmalarına sebebiyet vermeyecektir (Şekil 25 ve 26).  

 

Bu alanlarda en yaygın memeli türleri olarak göze çarpan fareler yarı toprak temaslı ve kör 

fareler tam toprak temaslı subterran türler olup, kurulacak olan tesislerin kule ve rotor alanlarından 

olumsuz etkilenmeleri söz konusu değildir. Bu türler ekolojik toleransı ve üreme potansiyeli yüksek, 

buna bağlı olarak da populasyon yoğunlukları fazla olan türlerdir. İnşaat aşamasında bu türlerin 

bulundukları bölgeden uzaklaşarak az da olsa etkilenme olasılığı bulunmasına rağmen, yakın ve 

uzak çevrede benzer habitatların bulunması dolayısıyla bu etkinin çok kolaylıkla tolere edilebileceği 

düşünülmektedir.  

 



GÜLPINAR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ BİLİMSEL RAPORU 
 

 

 
Nartus- 2018/115.01.BR.01 38 

 
Şekil 25 Santral Sahası içerisindeki alanlar 
 

 
Şekil 26. Santral Sahası içerisindeki alanlar 
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3.6. Sonuç 
 

Ana unsuru hava olan ve bu ana unsurun yapısında ve biyolojisinde kalıcı hiçbir değişikliğe 

neden olmayacak olan Gülpınar RES projesi, sucul hayvanlar ve suya yakın yerlerde yaşayan 

omurgalılar ile karasal sürüngenler açısından hiçbir risk taşımamaktadır. Zira saha ve yakın 

çevresinde geniş yayılışlı kurbağa ve sürüngen türlerinden tamamını bulmak mümkündür. Bu 

türlerin rüzgar alan yüksek rakımlı alanlar yerine, nispeten daha durgun ve kapalı alanları tercih 

ettikleri de düşünüldüğünde, inşaat aşamasında yaşanacak ufak tefek olumsuzluklar (hafriyat ve iş 

makinelerinden kaynaklanabilecek) dışında herhangi bir problemle karşılaşılması 

beklenmemektedir. Zira bu durumlarda yapılması gerekenler ile ilgili önerilerimiz aşağıdaki 

bölümlerde verilmiştir. Sahadaki tatlı su balıkları ve amfibilerden sucul kurbağalar ile sürüngenler 

türleri bakımından, türbinlerin sulak alanlara ve yakınlarına kurulmayacak olması nedeniyle 

herhangi bir olumsuzluk yaşanması beklenmemektedir. Karasal olan kaplumbağa, kertenkele ve 

yılan türlerinin populasyon yoğunlukları yeterli düzeyde olup, sadece sahada değil yakın 

çevresinde de yayılışlarını sürdürmektedirler ve sahaya bağımlılıkları da bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla Gülpınar RES projesinin bu türler üzerine olumsuz bir etkisinin olmasını beklemek pek 

de mümkün değildir.  

 

Kaplumbağalardan, Tosbağa (Testudo graeca) IUCN listesinde “zarar görebilir” 

kategorisinde yer almakta ise de, bu türün yayılışının karasal-tam toprak temaslı ve geniş olması 

nedeniyle projenin inşaat aşaması haricinde bir olumsuzluğun olması beklenmemektedir. Ancak, 

bu derece geniş yayılışlı olan bir türün, inşaat aşamasında karşılaşılması muhtemel 

olumsuzluklardan da ciddi derecede etkilenmemesi için örneklerin RES sahası dışında yakın 

habitatlara taşınması bu tür üzerindeki olumsuzlukları ortadan kaldıracaktır. 

 

Gülpınar sahası içinde ve çevresinde memeli türlerinin populasyon yoğunlukları fazla 

olmadığı görülmüştür. RES sahası ve çevresindeki inşaat aşamasında karşılaşılması muhtemel 

olumsuzluklardan direk etkilenmeyecekleri düşünülmektedir.  

 

Tüm bu değerlendirmeler ışığında, gerçekleştirilmesi planlanan GÜLPINAR RES Projesi, 

havza bazında değerlendirildiğinde, gerek tesis edilme sürecinde, gerekse de işletilme sürecinde 

bu raporda vurgulanmış olan noktalara dikkat edilmesi, önerilen tedbirlerin alınması koşuluyla 

Projenin tüm safhalarında yukarıdaki önerilere ek olarak yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere 

uyulması koşuluyla; doğal ekosistemin denge ve işleyişi üzerinde özellikle faunal hayatın (kuşlar, 

yarasalar hariç) devamına zarar verebilecek ölçüde etkide bulunmayacağı kanaatine varılmıştır. 
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4. ORNITOLOJIK DEĞERLENDIRME 

4.1. Literatür özeti 

 

Rüzgâr Enerji Santralleri (RES) aracılığıyla enerji üretimi sırasında çevreye kirletici ve kalıcı 

madde salınmaması ile yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde öne çıkmaktadır. Buna karşın her 

enerji üretiminde olduğu gibi rüzgar kaynaklı enerji üretiminde de bazı çevresel olumsuzluklar 

yaşanabilmektedir. Ancak bu alternatif enerji kaynağından faydalanabilmek için etki 

değerlendirmesi yapılarak, olumsuz etkileri giderecek yönde tedbir alınması ve çalışmalar 

yapılması gerekmektedir. İşte bu raporda Gülpınar RES sahasında ornitolojik açıdan bir 

değerlendirme yapmak ve etkileri belirleyip öneriler geliştirmek için hazırlanmıştır. Bu etkilerin 

dikkate alınması gerekliliğini ortaya koyan 4 tane temel faktör; habitat kaybı, rahatsızlık, bariyer 

etkisi ve çarpışma olarak sıralanmıştır (Sönmez ve Erdoğan 2013). Aşağıdaki 4 ana unsur RES 

projeleri için ortaya çıkabilecek genel etkiler olup,  iş bu proje bazında ilerleyen bölümlerde ayrıca 

değerlendirilecektir. 

 

• Habitat Kaybı 

RES sahalarının kurulumları sırasında doğal vejetasyon belirli oranda zarar görmekte ve habitatlar 

bölünebilmektedir. İnşaat aşamasında yapılan alan temizliklerinde kuşların üreme-beslenme 

alanları zarar görebilmekte (Drewitt ve Langston 2006) sonucundabölgedeki hayvan türlerinin 

bölgeden kaçınmaya başlaması ve yakın çevredeki alternatif habitatlarda rekabetin artması 

gözlenebilmektedir (Desholm 2009).  

 

• Rahatsızlık 

İnşaat sırasında veya sonrasında kuş türleri, beslenme ve üreme alanlarını değiştirebilir, 

rahatsızlık nedeniyle başka habitatlara kayabilirler; dolayısıyla çevredeki diğer birey ve gruplarla 

rekabete girebilirler (Garvin vd 2011, Madders ve Whitfield 2006). Söz konusu fenomen, inşaat 

faaliyetlerinden veya türbinlerin gürültü, titreşim ve siluetleri ile etraflarındaki trafikten 

kaynaklanabilmektedir (Drewitt ve Langston 2006). Ancak, RES’lerin işletim sırasında alandaki 

populasyonlar üzerine sürekli düşürücü bir etkisi olduğuna dair pek sonuç yoktur; dolayısıyla 

rahatsızlık konusunda inşaat aşamasının işletim aşamasına göre daha etkili olduğu sonucu 

doğmaktadır (Pearce-Higgins vd 2012). İnşaat sırasında azalan populasyonların inşaat 

sonrasındaki 3-4 senelik dönemde de yükseldiği görülmüş; dolayısıyla RES işletmesinin 

kendisinin aksine inşaat aşamasının daha büyük rahatsızlık verdiği de saptanmıştır (Pearce- 

Higgins vd 2012, Sönmez 2013). 

 

• Bariyer Etkisi 

Bu fenomen; bir RES’in, bölgedeki kuşların göç yollarını veya kullandıkları günlük uçuş rotalarının 

üzerinde ciddi bir engel oluşturduğu zaman meydana gelmektedir (Telleria 2009). Bu durumun 

meydana gelişinde genellikle kuşlar, RES’e fazla yaklaşmadan etrafından dolaşmayı veya 

üzerinden uçmayı tercih ederler (Plonczkier ve Simms 2012). Her iki şekilde de kuş türleri daha 
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fazla enerji harcayacak veya göç süreleri ve yolları uzayacaktır (Masden vd 2010). Türlerin 

türbinleri gördüklerinde yaptıkları kaçınma manevralarında da farklılıklar gözlenmektedir; kimisi 

birkaç kilometre öteden yön değiştirirken, diğerleri yakın mesafeden yönlerini değiştirmektedir. Bu 

çeşitlilik, türün bireylerinin uçuş stratejilerine bağlıdır (Drewitt ve Langston 2006, Larsen ve 

Guillemette 2007).  

 

• Çarpışma 

Bu fenomen, RES’lerin etkileri arasında en ünlüsü olmakla beraber, esasında, en az gerçekleşen 

etkidir (Drewitt ve Langston 2006, Jana ve Pogacnik 2008). Genel olarak birçok RES, güçlü 

rüzgârların bulunduğu göç rotalarının yakınlarına veya üzerine inşa edildiğinden genel kanı göç 

eden kuşların çok sayıda çarpma yaşayacağı ve büyük sayılarda ölümlerin yaşanacağı 

yönündedir. Farklı türler içinde türbinlerle çarpışmaya yönelik farklı yatkınlık seviyeleri mevcut 

olduğu da saptanmıştır; zira süzülerek uçan kuşlar ile kıyı kuşlarının diğer kuş türlerine göre daha 

fazla yatkınlıkları mevcuttur (Jana ve Pogacnik 2008). Kuşların türbinlerle çarpışma olasılığını 

etkileyen diğer faktörler ise topografya, sahadaki hava akımları ile termaller ve sahanın rakımı gibi 

abiyotik faktörlerdir (Farfan vd 2009). Abiyotik faktörlerin yanında türlerin nişleri de oldukça önemli 

bir etkendir. Türün beslenme-üreme alışkanlıkları ve kullandığı alanların nitelikleri de RES’lerin 

kuruldukları yere göre çarpışma olasılıklarını etkilemektedir (Farfan vd 2009) 

 

4.1.1. Materyal ve metod 

 

Çanakkale İli, Merkez İlçesi’nin yaklaşık 17 km güneydoğusunda, Denizgöründü, 

Karapınar, Salihler ve Ovacık köyleri arasında kurulması palanlanan ve 10 rüzgar türbininden 

oluşan Gülpınar Rüzgâr Enerjisi Santrali için Ornitolojik Ekolojik Değerlendirme Raporu talep 

edilmiştir.  

 

Kurulması planlanan Gülpınar Rüzgâr Enerjisi Santrali’nin yerli ve göçmen kuş türleri 

açısından olası etkilerini değerlendirilmek üzere tarafımdan Mayıs ayında gerçekleştirilen arazi 

çalışmaları ve alanda gerçekleştirilen önceki çalışmalar değerlendirilerek ornitolojik değerlendirme 

raporu hazırlanmıştır. 
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Şekil 27. Proje sahasında türbin yerleşim yerlerini değerlendiren Prof. Dr. Murat TOSUNOĞLU ve Dr. Öğr. Üy. İbrahim 

UYSAL. 

 

4.1.2. Sahanın Coğrafik Konumu 

 

Kurulması planlanan 10 türbinden oluşan Gülpınar rüzgâr enerjisi santrali santral sahası 

Çanakkale İli, Merkez İlçesinin 17 km güneydoğusunda yer almaktadır. Batı-Doğu yönünde 

yaklaşık 9 km uzunluğunda ve Kuzey-Güney yönünde yaklaşık 5 km genişliğinde bir alana 

yayılmaktadır.  Proje sahasının Türkiye ve Çanakkale’deki konumu Şekil 28’de gösterilmektedir.  
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Şekil 28. Gülpınar Rüzgâr Enerjisi Santrali’nin Türkiye’deki yeri ve sahanın konumu  

 

Proje sahası, Çanakkale-İzmir Karayolu’nun 7 km doğusunda bulunmakta olup sahaya 

ulaşım Taşlıtarla ve Denizgöründü köyleri üzerinden bağlantı yolları aracılığı ile 

sağlanabilmektedir. Proje sahası deniz seviyesinden 350–450 m yükseklikte yer almaktadır. Proje 

sahasının içinde yer aldığı Çanakkale İli ve çevresinde iklim, Akdeniz ve Karadeniz geçiş iklimi 

özelliği gösterir. Genel olarak Akdeniz iklimi özelliklerini yansıtan ılıman bir iklim hakimdir. Proje 

sahası topografik olarak orta yükseltide engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Proje sahasının 

ortasında Salihler baraj göleti yer almaktadır. Sahanın doğal peyzajı arazinin dağlık topografik 

yapısını oluşturan sırtlar, kızılçam ve meşe toplulukları, maki örtüsü ve tarım arazilerinden 

oluşmaktadır (Şekil 29-30). 
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Şekil 29. Gülpınar RES projesi sahasının sınırlarını ve türbinlerin yerleşim planlarını gösterir uydu görüntüsü 

 

Şekil 30. Türbin yerleşim sahalarının genel görünümü 
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Şekil 31. Türbinlerin yerleşim sahalarının genel görünümü 

4.1.3.  Türkiye ve Çanakkaledeki Kuş Hareketlilikleri  

 

Yaklaşık 10.000 kuş türü dünyanın tüm yüzeyine dağılarak farklı habitatlarda yaşamaktadırlar. 

Zoocoğrafik bölgelere göre kuş tür sayılarının dağılımı Şekil 32’de verilmiştir. 

 

Şekil 32. Kuş tür çeşitliliğinin zoocoğrafik bölgelere ve ülkelere göre dağılımı (Bird life international 2004) 

 

Türkiye’nin de içinde bulunduğu batı palearktik bölgede ise dünyadaki kuş türlerinin 

yaklaşık % 10'u  dağılış göstermektedir. Cox (2000)’ a göre dünyadaki kuş türlerinden en az 141 

familyadan 2600 türün göç ettiğini ve bu sayının tüm türlerin yaklaşık yüzde 26,2’sini 

oluşturduğunu ifade etmiştir. İlkbahar ve sonbahar göçlerinde, Avrasya ile Afrika arasındaki en 
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önemli göç yollarından birisi Türkiye üzerinden geçmektedir (Şekil 33). Türkiye’nin coğrafik 

konumu, farklı habitat tiplerini barındırması, farklı iklim özelliklerinin görülmesi, kıyı şeridinin çok 

geniş olması ve barındırdığı önemli sulak alanlar nedeni ile kendi bölgesinde en fazla kuş tür 

çeşitliliğine sahip olan ülkelerden biridir. 

 

Şekil 33. Türkiye ve çevresindeki önemli kuş göç yolları 

(http://www.wysinfo.com/Migratory_Birds/Migratory_Birds_Without_Boundaries.htm) 

 

 Kence ve Bilgin (1996)’e göre, Türkiye avifaunası 18 ordo ve 69 familya ile temsil edilen 

450 türden oluşmaktadır. Kirwan ve ark. (2008) tarafından ise 463 kuş türünün listesi verilmiştir. 

Son yıllarda artan kuş gözlemci ve fotoğrafçılarının kayıtları ve gözlemlere göre ise toplam 20 

ordo ve 75 familyaya dahil 478 kuş türü gözlemlendiği belirtilmektedir. Kiziroğlu (2009)’na göre ise 

502 ve Kiziroğlu (2015)’na göre ise 513 kuş türünün Türkiyede gözlemlendiği belirtilmiştir.  

 

 Her yıl ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde Türkiye’nin de içinde bulunduğu Batı Palearktik 

bölge ile Afrika kıtası arasında düzenli ve milyarlarca kuşun katıldığı büyük ölçekli kuş göçleri 

meydana gelmektedir. Bu göç hareketlerinin gerçekleştiği bazı ana göç rotaları Türkiye üzerinden 

geçmektedir. Türkiye’ nin batısında ise iki dar boğazdan birini oluşturan Çanakkale Boğazı ise kuş 

göçleri açısından kritik bir noktada bulunmaktadır (Şekil 34).  
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Şekil 34. Türkiye göç yolları haritası (Kiziroğlu 2009) 

 

 Rüzgar yönü ve kıyı alanının şekli, kuş göç rotaları için büyük önem taşımaktadır. Kuzey-

Batı Türkiye’deki rüzgarlar ağırlıklı olarak kuzeydoğudan gelmektedir. Bu rüzgarlar güneybatıdan 

gelen kuşları yönlendirerek teorik olarak kuzeybatı-güneydoğu rotalarından sapma yaptırır. Bu 

yolla (İlkbaharda) geniş deniz bağlantıları olan Ege ve Marmara denizini geçmekte zorlanan kuşlar 

batıda yoğunlaşarak Çanakkale üzerindeki dar boğazı geçmeyi tercih ederler (Dochy ve ark. 

2006) (Şekil 35). 

 

 

Şekil 35. Çanakkale üzerindeki varsayımsal ilkbahar kuş göç rotaları. Süzülen kuşlar (Sarı renk) ve Kıyı kuşları 

(Mavi renk) ile belirtilmiştir (Dochy ve ark. 2006) 

Göç yolları ana ve tali göç yolu ile cephe göçleri şeklinde gruplandırılmaktadır. Büyük 

sürüler oluşturan ve çok sayıda kuş türü tarafından kullanılan güzergahlar “ana göç yolu”, 

kısmen az sayıda tür ve birey tarafından çok düzenli olmasa da belli bir sıklıkta kullanılan rotalar 
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ise “tali göç yolları” olarak nitelenmektedir. Afrika ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan ana kuş 

göç yolları, Türkiye’de İstanbul ve Çanakkale Boğazı ile Artvin/Hopa ve Hatay gibi  “üçayak” 

meydana getiren başlıca bölgeler üzerinden geçerken, “tali” olarak adlandırılan kuş göç yolları ise 

çok daha geniş bir coğrafya üzerine yayılmış durumdadır. Ayrıca, Türkiye üzerinden, özellikle 

ötücü kuşlar (Kuyrukkakanlar) ve Bıldırcınlar (Coturnix coturnix) gibi küçük kanatlı göçmen formlar 

tarafından sergilenen “Cephe Göçleri” de gerçekleşmektedir. Bilinen göç dönemlerinden az da 

olsa farklı tarihlerde gerçekleşen hareketleri tanımlayan “göç kayması”, ülkemizde de zaman 

zaman görülen bir durumdur. 

 

4.1.4. Rüzgar Enerji Santrallerinin Kuş Türlerine Olası Etkileri 

Günümüzde küresel ölçekte çevre kirliliğine neden olan klasik fosil yakıt kaynaklı enerji 

üretim sistemleri yerine çevresel etkileri daha az ve yenilenebilir olan enerji kaynaklarına yönelim 

hızla artmaktadır. Alternatif elektrik üretim yöntemleri içerisinde ise hava kirlilikleri ve sera gazları 

emisyonları olmayan rüzgâr enerji santralleri giderek yaygınlaşmaktadır. Ancak doğada yapılan 

tüm müdehalelerde ve yapılaşmalarda olduğu gibi rüzgar enerji santrallerininde özellikle kuş türleri 

üzerinde potansiyel etkileri olduğu bilinmektedir. Rüzgar Enerji Santral (RES) sahaları için yer 

seçimlerinin ve ön etüt çalışmalarının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmediği durumlarda rüzgar 

enerji türbinlerinin yerli ve göçmen kuş türleri üzerinde olumsuz antropojenik etkiler 

oluşturabilmektedir (Turan 2006). RES’lerin hızla yaygınlaşması ile kuş türleri üzerine olan etkileri 

bir çok araştırmacı tarafından değerlendirilerek bu konuya dikkat çekilmiştir (Fox ve ark. 2006, 

Drewitt & Langston 2006, Jana & Pogacnik 2008, Telleria 2009). Göçmen kuş türleri RES’lerden 

bazen tek tek etkilenmelerinin yanında, kritik göç yolları boyunca kurulduklarında bu rotalarda çok 

sayıda kuş türü toplu olarak göç ettiklerinden kümülatif etkilerinin de olabileceği yönünde ciddi 

çalışmalar mevcuttur (Fox vd. 2006, Telleria 2009).  RES sahalarının kuş türleri üzerindeki 

potansiyel olumsuz etkileri; 

 

 Çarpışma (Kolizyon), kuşların türbinlere veya direklere çarpma riski. 

 Habitat kaybı, türbinlerin tesis edilmesi aşamasında çok sayıda tür için önemli üreme 

ve kışlama alanlarınınyada nesli tehlike altındaki yada endemik türler için  habitat 

kayıpları,  

 Rahatsızlık etkisi, kurulum aşamasında ve işletme aşamasında oluşan ses ve görüntü 

kirliliğinin neden olduğu etkiler 

 Bariyer etkisi, Göç rotaları üzerinde bariyer oluşturma ve ekolojik birliklerin kesintiye 

uğratılarak habitatın parçalanmasıdır.  

 

Türkiye gibi yaban hayatının zengin olduğu ve Batı Palearktiğin en önemli kuş göç 

yollarının üzerinden geçtiği bir ülkede rüzgar enerji türbinleri için yer seçimi kuşlar açısından son 

derece önemlidir. Rüzgar enerji santrallerinin önemli kuş göç yollarının yanı sıra önemli sulak 

alanların yakınlarında da kurulmaması gerekmektedir. Su kuşlarının genellikle gece göç etmesi bu 
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türlerin göç sırasında izlenememesine neden olmaktadır. Bu türler için önemli sulak alanlar uzun 

göç yolculuklarını tamamlayabilmeleri açısından kritik öneme sahip beslenme ve dinleme alanı, 

yaz ziyaretçisi türleri için önemli üreme ve kış ziyaretçisi türler için önemli kışlama alanı olma 

özelliğindedir. Türkiye sulak alanlar açısından zengin bir ülke olması nedeniyle bu konu son 

derece önemlidir (Şekil 36).  

 

 

Şekil 36. Türkiye’deki önemli sulak alanların bölgesel dağılımları 

 

İyi bir planlama ve çevre etki değerlendirme süreçleri dikkate alınarak kurulan RES’lerin 

yaban hayatı ve kuşlara etkilerinin diğer antropojenik etkilerden (otoyol, enerji nakil hatları, radyo 

televizyon kuleleri, camlı binalar, kuşların insan tarafında zehirlenmesi ve avlanma) fazla 

olmayacağı yönünde verilerin olduğu da belirtmektedir (Lucas vd. 2008). İlgili çalışmalarda ayrıca 

vurgu yapılan diğer bir konu ise kısa süreli çalışmaların sıkça yapıldığı ve bu çalışmalardan 

hareketle yapılacak tahminlerin veya elde edilen verilerin yanıltıcı olabileceğine vurgu 

yapmaktadır. Dolayısıyla bu tip çalışmaların aktif olan RES’lerde uzun süreli (2 yıldan fazla) 

yapılması sonucunda daha güvenilir verilerin elde edileceği ve doğru tahminlerde 

bulunulabileceğine vurgu yapılmaktadır. Bu nedenle sahada dağılış gösteren kuş türlerinin ve 

sahadaki göç hareketliliğinin belirlenmesi amacı ile tarafımızca tamamlanan “Çanakkale ili'nin 

karasal ve iç su ekosistemleri biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projesi” projesi kapsamında 

gerçekleştirilen arazi çalışmaları, proje ekibi üyeleri tarafından yazılan “Çanakkale Kuşları” kitabı, 

Çanakkale ili sınırlarında tamamlanan Bilimsel çalışmalar ve bölgedeki diğer RES sahaları 

ornitolojik izleme çalışmaları değerlendirilmiştir. Bu kapsamda proje sahasında 4 nolu türbin 

yerleşim yerinin 4,7 km kuzeyinde bulunan İntepe RES 2014-2016 ornitolojik izleme raporları ve 

17 km güneybatısında bulunana Çamseki RES 2014-2016 ornitolojik izleme raporlarından 

yararlanılmıştır. 
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Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Kuş 

Hareketliliği Raporu’na göre kuşların göç rotaları ve bu rotadaki yoğunlukları aşağıdaki görsellerde 

verilmiştir.  

 

 

Şekil 37. Ciconia ciconia türünün ana ve tali göç rotası 

 

Şekil 38. Ciconia nigra türünün ana göç rotası 
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Şekil 39. Pelecanus onocrotalus türünün ana göç rotası 

 

Şekil 40. Pandion haliaetus türünün ana ve tali göç rotası 

 

Şekil 41. Milvus migrans türünün ana ve tali göç rotası 
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Şekil 42. Circaetus gallicus türünün ana göç rotası 

 

Şekil 43. Neophron percnopterus türünün ana ve tali göç rotası 

 

Şekil 44. Circus aeruginosus türünün ana göç rotası 
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Şekil 45. Circus cyaneus türünün ana göç rotası 

 

Şekil 46. Circus macrourus türünün ana ve tali göç rotası 

 

Şekil 47. Circus pygargus türünün ana ve tali göç rotası 
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Şekil 48. Accipiter nisus türünün ana göç rotası 

 

Şekil 49. Accipiter brevipes türünün ana ve tali göç rotası 

 

Şekil 50. Buteo buteo türünün ana ve tali göç rotası 
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Şekil 51. Buteo rufinus türünün ana ve tali göç rotası 

 

Şekil 52. Pernis apivorus türünün ana ve tali göç rotası 

 

Şekil 53. Hieraaetus pennatus türünün ana ve tali göç rotası 
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Şekil 54. Aquila heliaca türünün ana göç rotası 

 

Şekil 55. Clanga (Aquila) clanga türünün ana ve tali göç rotası 

 

Şekil 56. Clanga (Aquila) pomarina türünün ana ve tali göç rotası 
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Şekil 57. Falco peregrinus türünün ana ve tali göç rotası 

 

Şekil 58. Falco subbuteo türünün ana ve tali göç rotası 

 

Şekil 59. Falco columbarius türünün ana ve tali göç rotası 
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Şekil 60. Falco tinnunculus türünün ana ve tali göç rotası 

 

Şekil 61. Falco vespertinus türünün ana ve tali göç rotası 

 

4.2. RES SAHASI İZLEME (MONİTORİNG) ÇALIŞMALARI 

Bu izleme çalışmasında kullanılan makine, teçhizat ve yöntemler, yurtdışında yapılmış 

benzer çalışmalar da dikkate alınarak bölgeye uygun olarak belirlenmiştir. 

4.2.1. İzleme Takvimi ve Yöntem  

Kurulması planlanan Rüzgâr enerji santralinin yaban hayatına, özellikle de bölgede 

yaşayan yerli ve bölgeyi farklı zamanlarda kullanan göçmen kuşların bölgedeki durumunu tespit 

etmek amacıyla, Mayıs ayında izleme çalışmaları yapılmıştır.  

 

Proje sahası ve yakın çevresinde yaşayan ve göçen kuş türlerini tespit etmek için dürbün 

(Nikon Monarch 5 10x42), teleskop (Bushnell Tactical Elite LMSS 8-40 x 60 mm), DSLR fotoğraf 

makinesi (Canon 70D ve 650 D), Teleobjektif lens (Canon 400 mm f/5.6) kullanılmıştır. Arazide 
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koordinatların tespiti, yön bulma ve mesafe tespiti gibi bilgiler ise GARMİN marka bir GPS ile  1/25 

000 ölçekli tesviye eğrili haritalar kullanılmıştır (Şekil 62).  

 

Şekil 62. Arazi çalışmaları sırasında kullanılan ekipmanlar 

 

RES sahası ve yakın çevresindeki kuş faunasının tespitinde, kuş gözlem metotlarından 

biri olan  “Transect (=Hat Boyunca) Gözlem” metodu (Bibby et al., 1992) kullanılmıştır. Kuşlar 

kısa sürede yerlerini değiştirebildikleri için onlar hakkında veri toplanırken daha geniş bir alan ele 

alınarak araştırma ve incelemeler yapılmıştır. Bu amaçla proje sahasında kurulması planlanan 

tüm türbinler ile RES sahasının 3-5 km’ye varan çevresindeki kuş türleri ve kuş hareketlilikleri 

izlenmiştir. Göçmen kuşların geçişlerinin izlenebilmesi amacı ile sahadaki türbin yerleşim 

alanlarının ve santral sahasının tamamının gözlemlenmesine olanak sağlayacak iki gözlem 

noktası belirlenmiştir (Şekil 63).  

 

Şekil 63. Proje sahasında belirlenen gözlem noktası 
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     Saha ve yakın çevresinde yapılan önceki çalışmalardan derlenen ve arazi çalışmalarında 

tespit edilen kuş türlerinin teşhisinde Türkiye ve Avrupa’nın Kuşları (Hainzel ve ark. 1995), Bird 

Guide (Svenson ve ark. 2009) ve Türkiye ve Ortadoğu’nun Kuşları (Porter ve ark. 2009) 

kitaplarından yararlanılmıştır. Tespit edilen türlerin listelenmesinde Türkiye kuş listesi (Kirwan ve 

ark. 2008), Türkçe isimlendirmelerinde ise Türkçe kuş isimleri listesi (Barış ve ark. 1996) 

kaynaklarından yararlanılmıştır.  

 

Kuş faunası ile ilgili olarak tarafımızca sahada yapılan arazi çalışmaları verileri, Literatür 

verileri, tarafımızca Çanakkale ili sınırları içerisinde gerçekleştirilen Tez, proje ve akademik 

çalışmalardan elde ettiğimiz önceki verilerimiz değerlendirilmiştir.  

 

Gözlemlenen ve Literatür verileri ile tespit edilen türlerin ulusal ve küresel ölçekteki 

koruma statülerini belirlemek amacı ile;  

 IUCN Koruma statüleri Uluslar arası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği 

kriterleri (versiyon 2017.1, www.iucnredlist.org).  

 CITES sözleşmesi, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türleri’nin 

uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (http://www.cites.org/eng/app/appendices.php).  

 BERN sözleşmesi, Bakanlar Kurulu tarafından 09.01.1984 tarihinde onaylanan ve 

20.02.1994 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bern Sözleşmesi kapsamında, Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı Türkiye’de yayılış gösteren yaban hayvanlarının koruma listesine 

göre koruma durumları (http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/104.htm). 

 MAK kararkarı, tespit edilen türlerin Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2017-2018 Av Dönemi 

Merkez Av Komisyonu Kararı (2018) Kriterlerine göre değerlendirilmiştir. 

  

http://www.iucnredlist.org/
http://www.cites.org/eng/app/appendices.php
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/104.htm
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4.3. BULGULAR 

 

Çanakkale ilinde proje ekibimiz tarafından tamamlanan ve avifaunal envanterin 

oluşturulduğu Çanakkale İli'nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter İzleme 

Projesi ve tarafımızca hazırlanan Çanakkale Kuşları kitabına göre toplam 65 familyaya ait 298 kuş 

türü tespit edilmiş olup, mevcut tür sayısı Türkiye’de gözlemlenen toplam kuş tür sayısının % 

58’ini oluşturmaktadır. Tespit edilen kuş türlerinden 62 tür Kış ziyaretçisi, 55 Tür transit göçer, 113 

tür Yerli ve 68 tür Yaz ziyaretçisi olarak Çanakkale’de gözlemlenmiştir. 

 

Sahada gözlemlenen kuş türlerinin belirlenmesi amacı ile proje kapsamında tarafımızca 

gerçekleştirilen arazi çalışmaları, tarafımızca tamamlanan “Çanakkale ili'nin karasal ve iç su 

ekosistemleri biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projesi” kapsamında proje sahası ve yakın 

çevresindeki arazi çalışmaları, Tarafımızca hazırlanan Çanakkale Kuşları kitabı, proje ekibi 

tarafından hazırlanan bölgedeki diğer RES sahaları ornitolojik izleme çalışmaları ile WWF Türkiye 

tarafından yürütülen ve proje ekibimizin katılımıyla bölgede gerçekleştirilen Türkiye Üreyen Kuş 

Atlası arazi çalışmalarından elde edilen verilerden yararlanılmıştır.  

4.3.1. Proje Sahasının Kuş Tür Çeşitliliği 

 

Bu kapsamda proje sahası konumu, bitki örtüsü ve ekolojik parametreleri dikkate 

alındığında daha çok yerli ve yaz göçmeni kuş türlerinden; ötleğengillerden Maskeli Ötleğen 

(Sylvia melanocephala), Çıvgın (Phylloscopus collybita), ispinozgillerden Saka (Carduelis 

carduelis), İspinoz (Fringilla colebs), Florya (Carduelis chloris), Ketenkuşu (Carduelis cannabina), 

Küçük İskete (Serinus serinus) tarla kuşlarından Tepeli Toygar (Galerida cristata), Taşkuşu 

(Saxicola torquatus), Benekli Sinekkapan (Muscicapa striata), Tarla Kirazkuşu (Emberiza 

calandra), baştankaralardan Büyük Baştankara (Parus major) ve Mavi Baştankara (Parus 

caeruleus), çekirge kuşlarından Kızılsırtlı Örümcekkuşu (Lanius collurio), ardıç kuşlarından 

Karatavuk (Turdus merula), Tarla Ardıcı (Turdus pilaris), kırlangıçlardan Kır Kırlangıcı (Hirundo 

rustica), Kızıl kırlangıç (Hirundo daurica) gibi geniş yayılış populasyon yoğunluğu yüksek türler 

öne çıkmaktadır. Diğer taraftan, ormanlık alanlarda ve orman içi küçük açıklık alanlarda yayılış 

gösteren yırtıcı kuş türlerinden başta Atmaca (Accipiter nisus), Şahin (Buteo buteo) ve Kerkenez 

(Falco tinnunculus) gibi yaygın yırtıcı türler bulunmaktadır. 

 

Proje sahası ve yakın çevresinde önceki çalışma verileri, literatür çalışmaları ve arazi 

çalışmaları sırasında 29 familyaya dahil 79 kuş türü tespit edilmiştir. Proje sahası ve yakın 

çevresindeki kuş türlerinin bilimsel ve Türkçe isimleri, ulusal ve uluslar arası koruma statüleri ile 

sahadaki biyolojik statüleri (Yerli, göçmen vb) değerlendirilmiş ve sonuçları ile arazide tespit edilen 

her bir kuş türünün koruma statüleri; Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN), Bern sözleşmesi 

(BERN) ve Merkez Av Komisyonu Kararına (MAK) göre değerlendirilerek tür sayılarının koruma 

statülerine göre dağılımları Tablo 4’de verilmiştir.  
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Tablo 4. Proje sahasında gözlemlenen kuş türleri (Tespit şekli : 1), Önceki çalışmalar ve literatür verisi ile tespit edilen kuş 

türleri (Tespit şekli : 2) litesi ve koruma statüleri. 

Sıra  

No 
FAMİLYA TÜR TURKCE_ADI 

TESPIT 

SEKLI 
BERN CITES IUCN 

Göç 

Durumu 
MAK 

1 Phalacrocoracidae Phalacrocorax carbo Karabatak 1 Ek III - LC Y Ek I 

2 Ciconiidae Ciconia nigra Kara leylek  2 Ek II Ek-II LC YZ - 

3 Ciconiidae Ciconia ciconia Leylek  2 Ek II - LC YZ - 

4 Accipitridae Pernis apivorus Arı şahini  2 Ek II Ek-II LC T - 

5 Accipitridae Milvus migrans Kara çaylak  2 Ek II Ek-II LC T - 

6 Accipitridae Circaetus gallicus Yılan kartalı 1 Ek II Ek-II LC T - 

7 Accipitridae Circus aeruginosus Saz delicesi 2 Ek II Ek-II LC Y - 

8 Accipitridae Circus cyaneus Gökçe delice  2 Ek II Ek-II LC KZ - 

9 Accipitridae Accipiter nisus Atmaca 1 Ek II Ek-II LC Y - 

10 Accipitridae Buteo buteo Şahin 1 Ek II Ek-II LC Y - 

11 Accipitridae Buteo rufinus Kızıl şahin 1 Ek II Ek-II LC Y - 

12 Accipitridae Clanga pomarina 
Küçük orman 

kartalı 
1 Ek II Ek-II LC T - 

13 Accipitridae Clanga clanga 
Büyük orman 

kartalı 
 2 Ek II Ek-II VU T - 

14 Falconidae Falco tinnunculus Kerkenez 1 Ek II Ek-II LC Y - 

15 Falconidae Falco subbuteo Delice doğan 1 Ek II Ek-II LC Y - 

16 Falconidae Falco peregrinus Gök doğan 2 Ek II Ek-I LC KZ - 

17 Laridae Larus michahellis Gümüş martı  2 Ek III - LC Y Ek I 

18 Columbidae Columba livia Kaya güvercini 1 Ek III - LC Y Ek II 

19 Columbidae Columba palumbus Tahtalı 1 - - LC KZ Ek II 

20 Columbidae Streptopelia decaocto Kumru 1 Ek III - LC Y Ek I 

21 Columbidae Streptopelia turtur Üveyik  2 Ek III - VU YZ Ek II 

22 Strigidae Strix aluco Alaca baykuş 1 Ek II Ek-II LC Y - 

23 Apodidae Apus apus Ebabil  2 Ek III - LC T - 

24 Meropidae Merops apiaster Arıkuşu  2 Ek II - LC T - 

25 Upupidae Upupa epops İbibik  2 Ek II - LC YZ - 

26 Picidae 
Dendrocopos 

syriacus 
Alaca ağaçkakan 1 Ek II - LC Y - 

27 Alaudidae Galerida cristata Tepeli toygar 1 Ek III - LC Y Ek I 

28 Alaudidae Lullula arborea Orman toygarı 1 Ek III - LC Y Ek I 

29 Alaudidae Alauda arvensis Tarlakuşu 1 Ek III - LC Y Ek I 

30 Hirundinidae Hirundo rustica Kır kırlangıcı 1 Ek II - LC YZ - 

31 Hirundinidae Cecropis daurica  Kızıl kırlangıç  2 Ek II - LC YZ - 

32 Hirundinidae Delichon urbicum Ev kırlangıcı  2 Ek II - LC YZ - 

33 Motacillidae Motacilla alba Ak kuyruksallayan 1 Ek II - LC Y - 

34 Troglodytidae 
Troglodytes 

troglodytes 
Çitkuşu 1 Ek II - LC Y - 

35 Prunellidae Prunella modularis Dağbülbülü 1 Ek II - LC Y - 

36 Muscicapidae Muscicapa striata Benekli sinekkapan  2 Ek II - LC YZ - 

37 Muscicapidae 
Ficedula 

semitorquata 
Alaca sinekkapan  2 Ek II - LC T - 

38 Muscicapidae Ficedula albicollis Halkalı sinekkapan  2 Ek II - LC YZ - 



GÜLPINAR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ BİLİMSEL RAPORU 
 

 

Nartus- 2018/115.01.BR.01 64 

Sıra  

No 
FAMİLYA TÜR TURKCE_ADI 

TESPIT 

SEKLI 
BERN CITES IUCN 

Göç 

Durumu 
MAK 

39 Muscicapidae Erithacus rubecula Kızılgerdan 1 Ek II - LC Y - 

40 Muscicapidae 
Luscinia 

megarhynchos 
Bülbül  2 Ek II - LC Y - 

41 Muscicapidae Phoenicurus ochruros Kara kızılkuyruk 1 Ek II - LC KZ - 

42 Muscicapidae Saxicola rubetra Çayır taşkuşu  2 Ek II - LC T - 

43 Muscicapidae Saxicola torquatus Taşkuşu  2 Ek II - LC Y - 

44 Muscicapidae Oenanthe isabellina Boz kuyrukkakan  2 Ek II - LC YZ Ek I 

45 Muscicapidae Oenanthe oenanthe Kuyrukkakan  1 Ek II - LC YZ Ek I 

46 Muscicapidae Oenanthe hispanica 
Karakulaklı 

kuyrukkakan 
 1 Ek II - LC YZ - 

47 Turdidae Turdus merula Karatavuk 1 Ek III - LC Y Ek II 

48 Turdidae Turdus viscivorus Ökse ardıcı 1 Ek III - LC Y Ek I 

49 Acrocephalidae Iduna pallida Ak mukallit  2 Ek II - LC YZ - 

50 Acrocephalidae Hippolais olivetorum Zeytin mukallidi 1 Ek II - LC YZ - 

51 Sylviidae Sylvia melanocephala Maskeli ötleğen 1 Ek II - LC Y - 

52 Sylviidae Sylvia curruca 
Küçük akgerdanlı 

ötleğen 
 2 Ek II - LC YZ - 

53 Sylviidae Sylvia communis Akgerdanlı ötleğen  2 Ek II - LC YZ - 

54 Sylviidae Sylvia atricapilla Karabaşlı ötleğen  2 Ek II - LC Y - 

55 Phylloscopidae 
Phylloscopus 

collybita 
Çıvgın 1 Ek II - LC Y - 

56 Paridae Periparus ater Çam baştankarası 1 Ek II - LC Y - 

57 Paridae Cyanistes caeruleus  Mavi baştankara 1 Ek II - LC Y - 

58 Paridae Parus major Büyük baştankara 1 Ek II - LC Y - 

59 Certhiidae Certhia brachydactyla Bahçe tırmaşıkkuşu  2 Ek II - LC Y - 

60 Laniidae Lanius collurio 
Kızılsırtlı 

örümcekkuşu 
 2 Ek II - LC YZ Ek I 

61 Laniidae Lanius senator 
Kızılbaşlı 

örümcekkuşu 
 2 Ek II - LC T - 

62 
Laniidae 

 
Lanius minor 

Kara alınlı 

örüncekkuşu 
1 Ek II - LC YZ - 

63 Corvidae Garrulus glandarius Alakarga 1 - - LC Y Ek II 

64 Corvidae Pica pica Saksağan 1 - - LC Y Ek II 

65 Corvidae Corvus monedula Küçük karga 1 - - LC Y Ek II 

66 Corvidae Corvus cornix Leş kargası 1 - - - Y Ek II 

67 Corvidae Corvus corax Kuzgun 2 Ek III - LC Y Ek I 

68 Sturnidae Sturnus vulgaris Sığırcık 1 - - LC Y Ek I 

69 Passeridae Passer domesticus Serçe 1 - - LC Y Ek II 

70 Passeridae Passer hispaniolensis Söğüt serçesi  2 Ek III - LC YZ Ek I 

71 Passeridae Passer montanus Ağaç serçesi  2 Ek III - LC Y Ek I 

72 Fringillidae Fringilla coelebs İspinoz 1 Ek III - LC Y Ek I 

73 Fringillidae Chloris chloris Florya 1 Ek II - LC Y - 

74 Fringillidae Carduelis carduelis Saka 1 Ek II - LC Y - 

75 Fringillidae Linaria cannabina Ketenkuşu 1 Ek II - LC Y - 
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Sıra  

No 
FAMİLYA TÜR TURKCE_ADI 

TESPIT 

SEKLI 
BERN CITES IUCN 

Göç 

Durumu 
MAK 

76  Emberizidae Emberiza cirlus Bahçe çintesi 1 Ek II - LC Y - 

77  Emberizidae Emberiza hortulana Kirazkuşu  2 Ek III - LC YZ Ek I 

78  Emberizidae 
Emberiza 

melanocephala 
Karabaşlı çinte  2 Ek II - LC YZ - 

79  Emberizidae Emberiza calandra Tarla çintesi  2 Ek III - LC Y Ek I 

 

Proje sahası çevresinde kuş türleri açısından düzenli şekilde kuş türlerinin gözlemlendiği, 

önemli beslenme, kışlama ve üreme alanı olma özelliği gösteren Kumkale Deltası ve Araplar 

Boğazı bulunmaktadır. Kumkale Deltası sahanın 14 km batısında bulunmakta ve su kuşları 

açısından beslenme-kışlama alanı olarak kullanılmaktadır. Alanda Kuğu, Flamingo, Balaban, 

Küçük balaban, Büyük ak balıkçıl gibi Balıkçıl türleri ve Yeşilbaş ördek, Kaşıkgaga, Çamurcun, 

Çıkrıkçın ve Pasbaşpatka gibi ördek türleri kışlamaktadır. Proje sahasının 16 km güneybatısında 

bulunan Araplar boğazı ise su kuşlarının yanı sıra Çakır kuşu, Atmaca, Yılan kartalı, Şahin ve 

Kerkenez gibi yırtıcı türler için üreme alanı özelliği göstermektedir. Ayrıca Araplar Boğazında 

tarafımızca gerçekleştirilen önceki gözlem çalışmalarında nadir olarak Kaya kartalı, Akkuyruklu 

kartal, Balık kartalı ve Kızıl akbaba gibi yırtıcı türlere ait geçişler gözlemlenmiştir. Kuş türleri 

açsından öneme sahip bu iki alanın konumları deniz sevisinde yer alıp RES sahası ile habitat 

bütünlüğü ve konum açısından herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bu iki alanda 

gözlemlenen göç hareketleri kıyı şeridine paralel veya kuzey yönelimle Gelibolu yarımadası 

Arıburnu mevkiine doğru gerçekleşmektedir.  

4.3.2. Proje Sahasındaki Kuş Göç Hareketliliği 

 

Çanakkale ilinde ekibimiz tarafından gerçekleştirilen ve bölgedeki kuş göç 

hareketliliklerinin değerlendirildiği ornitolojik izleme ve değerlendirme çalışmaları Şekil 64’de 

verilmiştir. Her bir noktadaki çalışmalar aşağıda ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. 
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Şekil 64. Bölgede proje ekibi tarafından kuş göç hareketliliklerinin değerlendirildiği çalışma noktaları Kırmızı nokta ve 
Literatür verisinden yararlanılan diğer çalışma noktaları Sarı ile işaretlenmiştir.  

 

İntepe RES Sahası (1 Nolu Nokta):  

Proje ekibi tarafından 2014-2016 yılları arasında hazırlanan İntepe RES sahası ornitolojik 

izleme çalışmaları, Gülpınar RES sahasının 3,6 km kuzeyinde konumlanmasından dolayı, ayrıntılı 

olarak değerlendirilmiştir. İntepe RES sahası proje sahasında T4 nolu türbinden 4,7 km mesafede 

ve kuzeybatı konumlanması, habitat tipleri, coğrafi konumu ve kuş hareketliliği açısından 

benzerlikleri nedeni ile tarafımızca İntepe RES sahasındaki tüm dönemler değerlendirilmiştir. 

İntepe RES sahası ve yakın çevresinde 2014 ve 2016 yıllarında ilkbahar ve sonbahar göç 

dönemleri içerisinde gözlenen kuş türlerinin sayıları ve bölge statülerine göre bakıldığında 2014 

sonbahar döneminde 57 tür, 2015 ilkbahar döneminde 64 tür, 2015 sonbahar döneminde 71 tür, 

2016 yılı ilkbahar göç döneminde 63 tür ve 2016 sonbahar döneminde ise 50 kuş türü tespit 

edilmiştir (Tablo 5).  

Tablo 5. Proje sahası ve yakın çevresinde tespit edilen kuş türlerinin sayıları ve bölge statüleri. 

Kuş Türleri 

2014 2015 2016  

İlkbahar Sonbahar İlkbahar Sonbahar Sonbahar 

Yerli (Y) 29 27 26 29 28 

Yaz ziyaretçsi (YZ) 12 18 7 16 8 

Kış ziyaretçisi (KZ) 8 9 8 13 6 

Transit (T) 11 7 6 12 4 

Toplam 60 61 47 70 46 
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İntepe RES sahası ve yakın çevresinde 2014-2016 yılları arasında beş göç dönemi 

boyunca yapılan ornitolojik izleme çalışmalarında süzülerek göç eden kuşların kullanabileceği 

termal hava akımlarına rastlanılmamıştır. Bu açıdan RES sahası ve çevresi toplu geçiş yapan 

kuşların toplanma alanı olmadığı gözlenmiştir. 

 

Beş dönem boyunca yapılan ornitolojik izleme çalışmalarında proje sahasını kısa süreli 

dinlenme ve geçiş amacıyla kullanan Arı kuşu, Küçük orman kartalı, Büyük orman kartalı, Leylek, 

Kara leylek, Kaya kartalı, Yılan kartalı, Saz delicesi, Aladoğan, Küçük kartal ve Bozkır delicesi gibi 

kuş türleri saptanmıştır. Bunun yanında proje sahasında gözlenen yerli yırtıcı kuş türlerinden 

Şahin, Kızıl şahin, Kerkenez ve Atmaca türleri, kış ziyaretçisi olan Tahtalı ve Bozdoğan gibi türler 

de tespit edilmiştir. 

 

Sonuç olararak; beş göç dönemi ornitolojik izleme çalışmaları esnasında kalabalık 

sayılarda süzülerek uçan kuş göçüne rastlanılmamıştır. Dolayısıyla, proje sahası ve yakın 

çevresinde herhangi bir toplanma bölgesi veya termal noktası da gözlenmemiştir. Bu bağlamda, 

proje sahasının göçmen kuşların ana göç rotaları üzerinde yer almadığı ve kuş göçlerinin yoğun 

yaşandığı, birey ve geçiş sayısının fazla olduğu bir darboğaz olmadığı görülmüştür. 

 

Çamseki RES Sahası (2 Nolu Nokta):  

Proje ekibi tarafında 2014 - 2016 yılları arasında ilkbahar ve sonbahar ornitolojik izleme 

raporları hazırlanmıştır. Hasanoba proje sahasının 16 km güneybatısında bulunan Çamseki RES 

projesi kapsamında 2016 ilkbahar döneminde yapılan ornitolojik izleme çalışamaları sonucuna 

göre sahada belirlenen 4 göç güzergahında toplam 494 geçiş kaydedilmiştir. Geçişlerde en 

yüksek birey sayısı Şahin (Buteo buteo) 81 birey, Gümüş martı (Larus michahellis) 186 birey 

veArı şahini (Pernis apivorus) 33 birey gözlemlenmiştir. Diğer izleme dönemlerinde elde edilen 

sonuçlarla birlikte değerlendirildiğinde geçişlerin daha sık Martı türleri, Saz delicesi, Şahin ve Arı 

şahini bireylerine ait olduğu tespit edilmiştir. Gözlemlenen geçişlerin Çamseki RES sahası 

üzerinden güney-kuzey yönünde gerçekleştiği ve göç hareketliliğinin Kumkale deltası ve 

Seddülbahir yönünde devam ettiği görülmüştür. Bölgedeki diğer izleme çalışmalarına göre 

Çamseki RES sahasından az sayıda göç hareketliliğinin olduğu ve geçişlerin Hasanoba RES 

proje sahası yönünde olduğunua dair bir bulguya rastlanmamıştır.   

 

Gelibolu Yarımadası Doktora Tez Çalışması (3 Nolu Nokta):  

Tarafımdan 2016’da tamamlanan “Gelibolu Yarımadası’ndaki (Çanakkale-Türkiye) Kuş 

Göç Rotaları’nın İncelenmesi ve Rüzgar Enerji Santralleri’nin (RES) Kuş Popülasyonları Üzerine 

Etkileri”  başlıklı doktora tezinde Gelibolu Yarımadasında 107 günlük arazi çalışması sonucunda 

20 takım ve 50 familyaya ait 226 kuş türü tespit etmiştir. İlkbahar göç döneminde 18478 ve 

sonbahar göç döneminde 12513 süzülen göçmen kuş kaydedilmiştir. Tez çalışması sonucunda 

Şekil 65’ deki Gelibolu Yarımadasındaki ilkbahar ve sonbahar göç hareketililik haritası 

çıkarılmıştır. Çalışmanın yapıldığı saha proje sahasının 59 km kuzeydoğusunda yer almaktadır.  



GÜLPINAR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ BİLİMSEL RAPORU 
 

 

Nartus- 2018/115.01.BR.01 68 

 

Şekil 65. Gelibolu Yarımadası kuş göç rotaları (Uysal 2016). 

 

Koru RES sahası (4 Nolu Nokta):  

Proje ekibi tarafından proje sahasının 50 km kuzeydoğusunda yer alan Koru RES 

sahasında 2014 ve 2016 yıllarında ilkbahar ve sonbahar göç dönemleri içerisinde yapılan 

ornitolojik izleme raporları değerlendirilmiştir. RES sahasının toplu geçişlerin ve süzülerek göç 

eden kuşların ana göç rotası üzerinde olmadığı tespit edilmiştir. Çanakkale Boğazı’nı geçen 

süzülen göçmen kuşların yoğun olarak Umurbey havzası ve Biga havzası üzerinden Gelibolu 

Yarımadası’na geçiş yaptıkları gözlemlenmiştir. Göç dönemleri boyunca geçiş yapan hedef kuş 

türlerinin uçuş sayısına bakıldığında en fazla geçiş 2015 ilkbahar göç döneminde 16 hedef kuş 

türüne ait 134 geçiş ve 390 kuş sayılmıştır. Beş dönem boyunca hedef türlere ait toplam toplam 

396 uçuş sayısı ve 1289 birey sayılmıştır. Alanda gözlemlenen geçişler kalabalık olmayan gruplar 

halinde Kara leylek, Atmaca, Şahin, Ak Leylek ve Yılan Kartalı geçişleri gözlemlenmiştir. Daha 

kalabalık gruplar halindeki geçişler ise Umurbey havzası üzerinden gerçekleştiği tespit edilmiştir. 

 

Kapıdağ Yarımadası Tez Çalışması (5 Nolu Nokta):  

  Proje sahasının 88 km kuzeydoğusunda bulunana Kapıdağ Yarımadasında Tansu 

TUNCALI tarafından 2010 yılında tamamlanan “Kapıdağ Yarımadası (Balıkesir) Üzerinden 

Süzülerek Göç Eden Kuşların İlkbahar Göçünün Araştırılması” başlıklı yüksek lisans tezi sonuçları 

değerlendirilmiştir. 15 Mart-18 Mayıs 2008 tarihleri arasında gerçekleştiridiği gözlemlerde 29 kuş 

türüne ait 56719 süzülen göçmen kuşun Trakya ve Avrupaya ulaşmak için Kapıdağ Yarımadası ve 

Marmara Adaları yoluyla Marmara denizini geçtiklerini belirtmiştir. En fazla geçiş yapan türün ise 

39734 birey ile Ak pelikan olduğunu, diğer yüksek sayıdaki geçişlerin Leylek, Küçük Orman 

Kartalı, Yaz atmacası (1726 birey) ve Kara leylek türlerine ait olduğunu belirtmiştir.  

Çanakkale İli İçerisindeki Diğer Bilimsel Çalışmalar (6 Nolu Nokta):  

 Çanakkale ilinde kuş göç hareketliliklerinin araştırıldığı sınırlı sayıda bilimsel çalışma 

bulunmaktadır (Dochy ve ark. 2006, Uysal 2016, Erdoğan ve ark. 2016b, Panuccio ve ark. 2017). 

Proje sahasının değerlendirilebilmesi amacı ile ayrıca Avrupa’da radyo verici takılmış olan Şah 

Kartal (Aquila heliaca), Leylek (Ciconia ciconia), Kara Leylek (Ciconia nigra), Arı Şahini (Pernis 
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apivorus) ve Küçük Orman Kartallarının (Clanga pomarina) izleme çalışmalarında bölgeden 

yaptıkları geçişlerin proje sahasına göre konumları incelenmiştir (Meyburg ve ark. 2000, Sokolov 

2011). 

Dochy ve ark. 2006; 

Dochy ve ark.’ 2006 yılında “The Dardanelles in NW-Turkey: The Last Unknown Major 

Migration Route in Europe?” Adlı bir hafta süreyle gerçekleştirdikleri arazi gözlemleri raporunu 

yayınlamışlardır. İlkbahar göç döneminde gerçekleştirdikleri gözlemler sonucu bölgedeki rüzgar 

yönü ve kıyı alanının şeklinin kuş göç rotaları için büyük önem taşıdığını belirtmişlerdir. Kuzeybatı 

Türkiye’deki rüzgarların ağırlıklı olarak Kuzeydoğudan geldiğini belirterek, bu rüzgarların 

güneybatıdan gelen kuşları yönlendirdiğini ve bu yolla (ilk baharda) geniş deniz bağlantıları olan 

Ege ve Marmara denizini geçmekte zorlanan kuşlar batıda yoğunlaşarak Çanakkale üzerindeki 

dar boğazı geçmeyi tercih ettiklerini belirtmişlerdir (Şekil 66). 

 

 

Şekil 66. Türkiye’nin batısındaki ana göç rotaları (Dochy ve ark. 2006) Süzülen kuşlar (Sarı renk) ve Kıyı kuşları (Mavi 

renk) ile belirtilmiştir 

 

Erdoğan ve ark. 2016; 

Proje ekibimizinde dahil olduğu çalışmada 2015 yılı içerisinde Çanakkale ili anadolu 

kesiminde bulunan 3 RES sahasında ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde gerçekleştirilen göç 

gözlem çalışmalarını değerlendirmiştir. İlkbahar göç döneminde 2645, sonbahar göç döneminde 

ise 607 süzülen göçmen kuş bireyi sayılmıştır. Yapılan çalışmada gözlemlenen toplam süzülen 

göçmen kuş sayısı ile karşılaştırıldığında yoğun geçişlerin Araplar boğazı (Maslaktepe RES 

sahasının 35 km batısında) ve Umurbey havzası (Maslaktepe RES sahasının 40 km kuzeyinde) 

üzerinde yoğunlaştığını belirtilmiştir. 

 

Panuccio ve ark. 2017; 

Çanakkale ve İstanbul boğazlarında eş zamanlı yürüttükleri göç gözlem çalışmalarında 

süzülen göçmen kuşların ana geçiş güzergahları olarak İstanbul boğazını kullandıklarını ancak 
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kuzey-kuzeydoğudan gelen hakim rüzgarların olduğu günlerde süzülen göçmen kuş türlerine ait 

geçişlerin Çanakkale boğazında arttığını belirtmişlerdir. 

 

 Gülpınar RES sahasındaki kuş göç hareketliliğini değerledirmek amacı ile Avrupa’da radyo 

verici takılmış olan Şah Kartal (Aquila heliaca), Leylek (Ciconia ciconia), Kara Leylek (Ciconia 

nigra), Arı Şahini (Pernis apivorus) ve Küçük Orman Kartallarının (Clanga pomarina) izleme 

çalışmalarında bölgeden yaptıkları geçişlerin proje sahasına göre konumları da değerlendirilmiştir 

(Türkiye’deki Kuş Haraketliliği Haritaları, T.C. Orman ve Su Işleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Müdürlüğü, 2012).  

 

 

Şekil 67. RES sahasının konumu ve Estonya’da halkalanan balık kartalı “Ilmar”ın ülkemizdeki göç rotası (Türkiye’deki Kuş 
Hareketliliği Haritaları, 2012)  
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Şekil 68. RES sahasının konumu ve Finlandiya’da aynı bölgede halkalanan arı şahinlerinin sonbahar göç rotası 
(Türkiye’deki Kuş Hareketliliği Haritaları, 2012) 

 

 

Şekil 69. Hatay Reyhanlı’da ölü bulunan şah kartal ve diğer bazı şah kartallara ait iz kaydı. 

(http://www.saveraptors.org/en/page.php?Cat=3&subcat=6)  

 

http://www.saveraptors.org/en/page.php?cat=3&subcat=6
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Şekil 70. Estonya’da halkalanan kara leyleklere ait göç rotaları (http://birdmap.5dvision.ee/index.php?Lang=en) 

 

 

Şekil 71. Almanya’da verici takılan 16 Akleylek bireyinin 2009-2018 yıllarına ait 9 yıllık göç verileri 

(https://blogs.nabu.de/stoerche-auf-reisen) 

http://birdmap.5dvision.ee/index.php?lang=en
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Şekil 72. Romanya’da halkalanan beş küçük orman kartalının göç rotası (Türkiye’deki Kuş Hareketliliği Haritaları, 2012) 

4.4. DEĞERLENDİRME 

 

Gülpınar RES sahasında inşa edilecek türbinlerin, çevresindeki canlı ve cansız varlıkları 

doğrudan ve dolaylı olarak etkilemesi kaçınılmazdır. Toprak, bitki örtüsü ve yaban hayatı ile 

doğrudan ilişkisi bulunan tesisler, sahayı devamlı yaşama alanı olarak kullanan yerli kuş türlerinin 

habitat kullanımlarını da kısmen etkileyecektir. RES sahası, içinde yer aldığı çam ormanı yanında 

yer yer küçük açıklıkların olması gibi yapısal özelliği nedeniyle ötücü kuşlar için önemli bir habitat 

olma özelliği taşımaktadır. Ancak süzülen göçmen kuş türlerinin RES proje sahasını yoğun bir 

şekilde kullanmadıkları gözlenmiştir. Zaman zaman küçük gruplar halinde geçişler gözlemlensede 

göç dönemi boyunca devam eden, toplam geçiş sayısı ve toplam birey sayılarının fazla olduğu 

geçişler gözlemlenmemiştir. Bu tespit bölgedeki diğer izleme çalışmaları ve bilimsel çalışmalardan 

elde edilen veriler değerlendirildiğinde de tespit edilmiştir. 

4.4.1. Süzülen Göçmen Kuş Türleri Açısından Değerlendirme 

Rüzgâr enerji santrali sahası gözlemlenen geçişlerin azlığı ve yoğunluğun az olması 

nedeni ile önemli bir göç güzergahı üzerinde bulunmadığı ve alanın tali göç rotalarının yakınında 

yer aldığı görülmektedir. RES sahası’nın Kuzeyinde bulunan Gelibolu yarımadası’nda 2015-2016 

yıllarında proje ekibi tarafından yapılan çalışmada ilkbahar göç döneminde 18478 süzülen 

göçmen kuş gözlemlenmiştir. Ayrıca yapılan çalışmada ilkbahar göç döneminde Çanakkale 
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Boğazını geçen süzülen göçmen kuşların yoğun olarak Umurbey havzası ve Biga havzası 

üzerinden Gelibolu Yarımadası’na geçiş yaptıkları tespit edilmiştir  (Uysal 2016). Proje sahasının 

110 km kuzeydoğusunda bulunan Kapıdağ Yarımadasında ise 15 Mart-18 Mayıs 2008 tarihleri 

arasında gerçekleştirilen gözlemlerde 29 türe ait 56719 süzülen göçmen kuş sayılmıştır. Diğer 

bilimsel çalışmalar, Radyo vericisi takılmış ve bölgeden geçişleri gözlenen çalışmalar da 

incelendiğinde bölgedeki ana göç rotalarının RES sahasının yakınından geçmediği kanaatine 

varılmaktadır. Bu durum göz önüne alındığı zaman, özellikle de yüksek hızda esen, ters yönlü 

rüzgârlar gibi alışılmadık meteorolojik koşullar söz konusu olmadığında göçmen kuşların bu 

türbinlerden olumsuz etkilenmesi beklenmemektedir. 

Hazırlanan rapor kapsamında toplanan veriler ile proje sahası ve yakın çevresindeki kuş 

göç hareketliliği haritası Şekil 73’de verilmiştir. 

 

Şekil 73. Proje sahası yakın çevresindeki kuş göç hareketlilik haritası 

 

Gülpınar RES projesinin yaklaşık 3,6 km kuzeyinde yer alan ve işletimde olan İntepe RES 

proje sahasında 2014-2016 yılları arasında beş dönem  ornitolojik izleme yapılmıştır (Tablo 6).  

 

Tablo 6. İlkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde (2014-2016) yapılan izleme takvimi ve gün sayıları 

Yıl ve Dönem Gözlem Gün Sayısı Başlama tarihi Bitiş tarihi 

2014 
İlkbahar 15 16.03.2014 28.05.2014 

Sonbahar 19 9.07.2014 12.12.2014 

2015 
İlkbahar 17 15.01.2015 19.06.2015 

Sonbahar 18 9.07.2015 5.12.2015 

2016 Sonbahar 18 30.07.2016 11.12.2016 

Toplam 87   
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4.4.1.1. İntepe ve Proje sahasında Hedef Türlere Ait Uçuş ve Birey Sayısı 

RES sahası ve yakın çevresinde 2014-2016 yılları arasında ilkbahar ve sonbahar göç 

dönemlerinde olmak üzere beş dönem boyunca yapılan ornitolojik izleme çalışmaları esnasında 

14’ü yırtıcı olmak üzere 21 hedef türün geçiş yaptığı belirlenmiştir. Buna göre; Şahin, Kızıl şahin, 

Kerkenez gibi yerli yırtıcı kuş türleri beş dönem boyunca düzenli olarak gözlenmiştir. 5 göç dönemi 

boyunca gözlenen kuş türleri; 2014 ilkbahar göç döneminde Atmaca, Şahin, Kızıl şahin, Gökçe 

delice, Kuzgun, Kerkenez, Gümüş martı; 2014 sonbahar göç döneminde atmaca, şahin, kızıl 

şahin, yılan kartalı, kuzgun, angıt, küçük kerkenez, aladoğan, arıkuşu, gümüş martı; 2015 ilkbahar 

göç döneminde atmaca, şahin, küçük orman kartalı, bozkır delicesi, gökçe delice, tahtalı, kuzgun, 

kerkenez, arıkuşu, gümüş martı; 2015 sonbahar göç döneminde atmaca, kaya kartalı, şahin, 

küçük orman kartalı, akleylek, kuzgun, küçük kartal, balık kartalı, küçük kerkenez, kerkenez, 

aladoğan, 2016 sonbahar göç döneminde atmaca, şahin, kızıl şahin, küçük orman kartalı, 

akleylek, karaleylek, tahtalı, küçük kerkenez, kerkenez, arı kuşu, gümüş martı gözlemlenmiştir. 

Göç dönemleri boyunca geçiş yapan hedef kuş türlerinin uçuş sayısına bakıldığında beş dönemde 

en fazla geçiş ve birey sayısı 2016 sonbahar dönemine aittir. Beş dönem boyunca uçuş sayısı ve 

birey sayısı açısından sırasıyla 2014 ilkbahar da 62 uçuşta 92 birey, 2014 Sonbahar da 53 uçuşta 

145 birey, 2015 ilkbaharda 61 uçuşta 245 birey, 2015 sonbaharda 57 uçuşta 68 birey, 2016 

sonbaharda 51 uçuşta 353 birey gözlemlenmiştir (Tablo 7). 

Tablo 7. Proje sahası ve çevresinde gözlenen hedef türlerin ilkbahar ve sonbahar güç dönemlerinde tespit edilen uçuş ve 

birey sayıları. 

Hedef Türler  

(Bilimsel Adı) 
Türkçe Adı 

2014-İlkbahar 2014-Sonbahar 2015-İlkbahar 2015-Sonbahar 2016-Sonbahar 

Toplam 

Uçuş 

Sayısı 

Toplam 

Birey 

Sayısı 

Toplam 

Uçuş 

Sayısı 

Toplam 

Birey 

Sayısı 

Toplam 

Uçuş 

Sayısı 

Toplam 

Birey 

Sayısı 

Toplam 

Uçuş 

Sayısı 

Toplam 

Birey 

Sayısı 

Toplam 

Uçuş 

Sayısı 

Toplam 

Birey 

Sayısı 

Accipiter nisus Atmaca 8 8 3 3 9 9 14 14 6 6 

Aquila chrysaetos Kaya kartalı 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Buteo buteo Şahin 14 17 14 15 18 40 29 31 19 23 

Buteo rufinus Kızıl şahin 10 12 3 3 0 0 0 0 1 1 

Clanga pomarina Küçük orman kartalı 0 0 0 0 1 24 2 3 1 1 

Ciconia ciconia Akleylek 0 0 0 0 0 0 1 4 2 6 

Ciconia nigra Kara leylek 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

Circaetus gallicus Yılan kartalı 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 

Circus macrourus Bozkır delicesi 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 

Circus cyaneus Gökçe delice 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 

Circus pygargus Çayır delicesi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Columba palumbus Tahtalı 0 0 0 0 2 4 0 0 4 23 

Corvus corax Kuzgun 21 37 18 33 8 13 4 9 0 0 

Hieraaetus pennatus Küçük kartal 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Pandion haliaetus Balık kartalı 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Tadorna ferruginea Angıt 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 

Falco naumanni Küçük kerkenez 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 
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Falco tinnunculus Kerkenez 1 2 0 0 3 3 1 1 2 2 

Falco vespertinus Ala doğan 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 

Merops apiaster Arı kuşu 0 0 7 65 4 63 0 0 13 283 

Larus michahellis Gümüş martı 4 12 2 6 12 85 0 0 1 3 

Toplam 62 92 53 145 61 245 57 68 51 353 

 

İntepe RES sahasındaki Hedef Türlerin Çarpışma Riskleri 

Proje kapsamında mevcut ve kapasite artışı ile kurulumu tamamlanan türbinlerin kanat 

hareketlerinden etkilenebilecek 20 hedef kuş türü belirlenmiştir. Buna göre yükseklik açısından 

yerden 41-89 m ve yatay mesafeler bakımından 0-24 m arasında uçuş yapan kuşlar kanat 

süpürme alanına girmektedir. Bu bağlamda beş dönem boyunca toplam 318 uçuşta 21 hedef kuş 

türüne ait toplam 1061 birey gözlenmiştir. Süpürme alanı içerisine giren 4 uçuş ve süpürme 

alanına giren toplam 4 birey tespit edilmiştir. Diğer uçuşlar ise türbin süpürme alanı dışında 

gerçekleşmiştir. Süpürme alanına giren türler; 2015 sonbahar göç döneminde bir birey Columba 

palumbus (Tahtalı); 2015 ilkbahar göç döneminde 1 birey Buteo buteo (Şahin) ve 2014 ilkbahar 

göç döneminde birer geçiş ve birer bireyle Accipiter nissus (Atmaca) ve Corvus corax (Kuzgun) 

türleri olmuştur (Tablo 8).  

Tablo 8.  Proje sahası ve çevresinden geçiş yapan hedef kuş türlerin risk alanına göre toplam uçuş sayıları, toplam birey 

sayıları ve yüzdeleri 

Tüm Dönemler 

(2014 ilkbahar, 2014 Sonbahar, 2015 İlkbahar, 2015 Sonbahar, 2016 Sonbahar) 

Risk Alanı 
Toplam Uçuş 

Sayısı 

Toplam Uçuş 

Sayısı Yüzdesi 

Toplam Birey 

Sayısı 

Toplam Birey 

Sayısı Yüzdesi 

Süpürme alanı dışında 314 98,74% 1057 99,62% 

Süpürme alanı içinde 4 1,26% 4 0,38% 

Toplam  318 100% 1061 100% 

 

Gülpınar Rüzgâr enerji santralinin kurulacağı alan, süzülen göçmen kuşların ana göç 

rotalarının yakınında değildir (Şekil 6). Bölge göç eden kuşlar açısından bir çekim alanı 

yaratabilecek ve konaklama-beslenme fırsatı verebilecek sulak alan bulunmamaktadır. Bunun 

yanında en yakın olası tali göç rotaları proje sahasının 15-20 km kadar uzağında kalmaktadır. Bu 

açıdan bakıldığında tarım alanlarını ve sulak alanları kullanan birçok tür (Leylekler, yırtıcılar, kıyı 

ve su kuşları gibi) bölgede türbinlerle çarpışma tehlikesi altında olması beklenmemektedir.  

GÜLPINAR RES Projesinin gerçekleştirilmesi planlanan bölgeden geçen göç güzergahları 

türbinlerin tesis edileceği kesimler yerine bu kesimlere göre doğu ve batı istikametlerine düşen, 

nispeten daha alçak güzergahları kullanmaktadırlar. Bu durum göz önüne alındığı zaman, özellikle 
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de yüksek hızda esen, ters yönlü rüzgârlar gibi alışılmadık meteorolojik koşullar söz konusu 

olmadığında göçmen kuşların bu türbinlerden olumsuz etkilenmesi beklenmemektedir.  

Çünkü; 

• Proje kapsamında kurulacak türbinler ve diğer tesislerin yer aldığı saha, büyük bir bölümü 

kızılçam ormanından oluşmaktadır. Türbinler batı-kuzeydoğu ve güneybatı yönünde 300-

750 m aralık mesafeler ile konumlandırılacaktır. 

• Proje kapsamında kurulacak türbinler ve diğer tesisler, nesli tehlike altında olan kuş 

türlerinin üreme ve beslenme alanı değildir.  

•  RES sahasının, tarafımızdan yakın bölgede yürütülen diğer RES sahalarındaki çalışmaları 

ile karşılaştırıldığında gerek yerli kuş türleri ve gerekse göçmen kuş türleri bakımından bir 

darboğaz olmamakla birlikte genel kuş göç haritasındaki tali göç rotalarının yakınında 

olduğu tespit edilmiştir. Gülpınar RES sahası ve yakın çevresi süzülen kuşların göç 

esnasında kullandığı tali göç rotalarının 15-20 km kadar yakınındadır. Bu konudaki 

tespitlerimiz Avrupa’da uydu verici takılmış olan Ak leylek, Kara Leylek, Balık Kartalı, Şah 

Kartalı, Arı Şahini ve Küçük Orman kartallarının izleme çalışmaları ile örtüşmektedir.  

• Proje sahası ve yakın çevresinde proje ekibi tarafından yürütülen önceki çalışmalar birlikte 

değerlendirildiğinde ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerindeki belirlenen göç rotalarındaki 

yoğunluklara göre 3 geçiş güzergâhı belirlenmiştir.  

 

Buna göre;  

✓ Birinci derecede (Kırmızı Rota) önemli geçiş güzergâhı, süzülen göçmen kuş tür sayısı 

ve geçiş sayılarının en yoğun şekilde gözlemlendiği rotalardan oluşmaktadır. Proje 

sahasına en yakın geçiş güzergâhı 20 km kuzeydoğusunda bulunan Umurbey havzası 

ve 86 km kuzeydoğusunda bulunan Biga havzası üzerindedir. Buradaki yoğun geçişler 

Ak leylek, Kara Leylek, Şahin, Küçük orman kartalı, Yılan kartalı, Kara çaylak, Arı 

şahini, Yaz atmacası, Aladoğan gibi süzülerek göç eden kuş türlerine aittir.  

✓ İkinci derecede (Sarı Rota) önemli geçiş güzergâhı ise proje sahasının 16 km 

güneybatısında bulunan Araplar boğazı mevkiindeki geçiş güzergâhıdır. Aynı zamanda 

alan Kaya kartalı, Şahin, Kerkenez ve Çakır kuşu gibi yırtıcı kuş türleri için üreme alanı 

olup zaman zaman yırtıcı göçmen türlerin geçiş yaptığı güzergâhtır. 

✓ Üçüncü derecede (Beyaz Rotalar) önemli geçiş güzergahları ise kuş hareketliliğinin en 

zayıf olduğu güzergahlardır. Bu güzergâhlardaki geçişler bireyler halinde olup kalabalık 

grup oluşturmayan geçişlerdir. Proje sahası çevresinde tespit edilen güzergahlar 

üçüncü derece öncelikli geçiş güzergahlarındandır ve daha çok Şahin, Atmaca ve 

Kerkenez gibi alanda beslenen yırtıcı kuş türleri ile küçük gruplar halinde geçişleri 

gözlenen Arıkuşu, Ebabil, Kara leylek, Saz delicesi ve Yılan kartalı gibi göçmen kuş 

türleri gözlemlenmektedir. 
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4.5. Kuş Türleri Koruma Statüleri Açısından Değerlendirme  

 

Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği IUCN (versiyon 2017.1, 

www.iucnredlist.org) kriterlerine göre; Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan türler 

(VU) kategorisinde 2 tür (Büyük orman kartalı, Üveyik) bulunmaktadır. Büyük orman kartalı 

sahada önceki çalışmalar sırasında tekli az sayıda birey ile geçiş yaparken gözlemlenmiştir. 

Üveyik ise bölge için yaz ziyaretçisi bir türdür ve proje sahası yakın çevresinde üreme kaydı 

bulunmaktadır. Ancak benzer habitatların bölgede çok yaygın olması türün bölgedeki üreme 

başarısı açısından proje tehdit oluşturmayacaktır. Şu anda tehlikede olmayan fakat yakın 

gelecekte VU, EN veya CR kategorisine girmeye aday olan türler (NT) kategorisinde ise 1 tür 

(Aladoğan) bulunmamaktadır. Önceki arazi çalışamalrında proje sahası yakın çevresinden 1 adet 

bireyi transit geçiş yaparken gözlemlenmiştir. Bölgede türün kalabalık gruplar halinde ilkbahar ve 

sonbahar göç dönemlerinde izlendiği saha 25 km güneybatıda Özbek ovasından 

gerçekleşmektedir. Diğer gözlemlenen türler ise en düşük derecede tehdit altında (LC) 

kategorisindedir.  

 

Proje sahasının korunan alanlar açısından tehdit oluşturma potansiyeli bulunmamaktadır. 

Özellikle süzülen göçmen su kuşlarının dışında gece göç eden kazlar, özdekler, flamingolar gibi 

su kuşları gündüz gerçekleştirilen arazi çalışmalarında gözlemlenememektedir. Proje sahasının 

yakın çevresinde önemli bir sulak alanın olmaması bu tüler açısından da önemli bir tehdit 

oluşturmayacağı kanaatini oluşturmaktadır.  

 

4.6. SONUÇ 

İnsan eliyle doğada oluşturulan her çeşit yapı, yerli türler ve eğer göç yolu üzerinde 

bulunuyorsa göçmen formları olumsuz etkileyebilme potansiyeline sahiptir. Ülkemizin enerjiye 

olan gereksinimi göz önünde bulundurulduğunda, olası riskler yüzünden bu kaynakları 

kullanmaktan vazgeçmek yerine, riskleri ortadan kaldırmaya veya en aza indirmeye yönelik olarak 

bazı önlemler alınması daha akılcı bir yol olarak görülmektedir.  

 

Özellikle çok sayıdaki türbinin yer alacağı RES projelerinde türbinlerin proje alanlarındaki 

dizilimleri de büyük önem taşımaktadır. Aralarında çok kısa mesafeler bırakılarak yan yana 

kurulan türbinlerin yaban hayatı bileşenlerinin, özellikle de kuşların günlük ve mevsimsel 

hareketlerini sınırlayabildiği ve riskler yarattığı bilinmektedir. Özellikle göç güzergâhları üzerinde 

veya yakınlarında tesis edilecek rüzgâr enerjisi santrali projelerinde bu risk çok daha büyük 

olabilmektedir. Bu bağlamda; proje sahasında inşaa edilmesi planlanan türbinlerin aralarında 

yeteri kadar mesafe bırakılmıştır. Ancak göç kayması ve ana göç rotalarından sapmalar sonucu 

RES sahasına yaklaşabilecek olan göçmen kuşların hareketliliklerinin ve geçiş güzergahlarının 

gelecekte de izlenmesi gerekmektedir.  

 

http://www.iucnredlist.org/
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Tarafımızdan yakın bölgede yürütülen diğer RES sahalarındaki çalışmaları ile 

karşılaştırıldığında gerek yerli kuş türleri ve gerekse göçmen kuş türleri bakımından bir darboğaz 

oluşturmayacağı görülmektedir. 

 

Literatür özetinde de verildiği üzere rahatsızlık etkisi daha çok inşaat aşamasından 

kaynaklı olup bölgedeki türlerin genel olarak geçici bir süre için uzaklaşmasıyla ilgilidir. Bölgedeki 

yaygın türler için bu etkinin kısıtlı olacağı ve söz konusu türlerin yine yaygın habitat içinde yatay 

veya dikey hareketler gerçekleştirerek kısa süreli bir uzaklaşma sergileyeceği düşünülmektedir. 

Göç eden kuşlara inşaat aşamasında herhangi bir rahatsız edilme olmayacaktır. İnşaat 

aşamasında kaçınan türlerin operasyonel devrede türbinlere alışacağı ve birçoğunun geri 

döneceği düşünülmektedir. Zira, IUCN’ce hassas olarak sınıflandırılmış türlerin bölgedeki 

faaliyetlerinden dağılım alanları ve proje sahasından nasıl etkilenecekleri gerekmesi durumunda 

izleme çalışmalarıyla ortaya konulabilir. Söz konusu türlerin dışında kalan pek çok yaygın tür için 

ise belirgin bir bariyer etkisinin gözlenmeyeceği düşünülmektedir. 

  

RES sahasının kurulması planlanan bölgenin göç rotalarına olan yakınlığı nedeniyle, 

özellikle ötücüler ve yırtıcıların göçleri sırasında zaman zaman konakladıkları bilinmekte olup RES 

sahasının bazı bölümleri bunun için uygun habitat yapısına sahiptir. Bu durum, göç eden kuş 

türlerinin bölgeyi kullanımları sırasında türbinlerle yakınlaşmalarına yol açabilir. Bununla ilgili 

önlemler ise aşağıda alınması gerekli önlemler başlığında belirtilen hususulara uyularak en aza 

indirilebilir. 

 

Bu durum, proje sahasında bulunan ve bulunması muhtemel söz konusu türlerin günlük 

dolanımları sırasında çarpma sonucu ölümlerine sebep olabileceği riski dikkate alınarak izleme 

çalışmaları önerilmektedir. Bununla birlikte, özellikle ötücü türlerin yaygın olması ve 

populasyonlarının baskı altında olmaması oluşabilecek ölüm ve yaralanma vakalarının etkisini 

kısıtlı tutacaktır. 

 

RES sahasının inşaatı aşamasında da kuşları minimum etkilemek amacıyla, çalışmaların 

mümkün olduğunca kısa bir sürede tamamlanması, gereksiz yerlerde kayalık ve taşlık alanların 

tahrip edilmemesi ya da alandan uzaklaştırılmaması önerilmektedir. İnşaat süresinin mümkün 

olduğunca kısa tutulması bölgedeki avifaunanın lehine olacaktır.  Ürediği belirtilen türlerin bir 

kısmı açık arazide, doğrudan zemin üzerine yumurta bırakarak üremekte, bir kısmı da kayalık 

taşlık alanlarda üremektedir. Bu nedenle üreme alanlarını terk etmeyecek şekilde çalışma 

yapılması hususunda sahada çalışan personel uyarılarak, bilgi verilerek çalışmanın gerçekleşmesi 

türler üzerine olan etkiyi azaltacaktır. Projede çalışan bütün personelin de alandaki kuşlar ve 

bölgedeki dağılımları konusunda bilgilendirilmelidir.  

 

Yine, inşaat aşamasında toz ve gürültü kirliliğinin önlenmesi konusunda mevzuata 

uyulması, avifaunanın inşaat faaliyetlerinden daha az etkilenmesini sağlayacaktır.  
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Gündüz göç eden ya da bölgeyi kullanan türler için de ince pervane uçlarını görünür kılmak ve 

çarpışma riskini düşürmek için kanat uçlarının kırmızı renge boyanması önerilmektedir.  

 

Türbinlerin kanat paylarını düşünerek kuşların geçiş yapmasını engelleyecek bariyer etkisi 

oluşturmamaları gerekir. Bu durum alandan göç eden ya da bu bölgeyi kullanan özellikle süzülen 

kuş türlerini olumsuz etkileyebilir. Bu aşamada en önemli husus türbinler arası mesafelerdir. Bu 

bağlamda, Gülpınar RES sahasında planlanan türbinlerin arasındaki mesafeler 350-750 m 

civarındadır ve türbinlerin konumları olası kuş geçişleri açısından uygun görülmektedir.  

 

Bariyer etkisini minimum seviyeye düşürmek amacıyla, literatürden derlenen çalışmaların 

ortaya koyduğu üzere bu duruma karşı en iyi çözümlerden birisi genel olarak kanat boyu 45 m’den 

az olmayan büyük türbinlerin kullanılması ve türbin diziliminin her türbin arasında en az 300-400 

m bırakacak şekilde gerçekleştirilerek kuşların geçişine izin verilmesidir. Yine, türbinlerin 

kanatlarının ucundan merkeze doğru kanadın yaklaşık 1/3’ü kadar bir oranda yüksek UV 

reflektanslı turuncu boya ile boyanması türbinlerin, uçmakta olan kuşlar tarafından farkedilmesini 

kolaylaştıracaktır.  

 

Gece göç eden kuşlar için türbinlerin tepe noktalarında gece boyunca yanıp sönen güçlü 

aydınlatmaların olması elzemdir. Bu açıdan türbin dizilim ve modellerinin seçiminde bu durumun 

göz önünde tutulması önerilmektedir. 

 

Kuşların, yansıtıcı camlar ve gözden kolay kaçabilen tellerle çarpışmaları sonucu öldükleri 

bilinmektedir. Dolayısıyla yapılacak olan idari binanın pencerelerine kuşların hızla yaklaşmasını 

engellemek adına siyah kuş figürlü çıkartmalar yapıştırılması ve yapılacak güvenlik çitlerinin 

üzerinde kuşları uyaracak nitelike yüksek UV reflektanslı (turuncu) ufak plakaların olması 

önerilmektedir. 

 

Bölgedeki habitat yapısı yüksek sayıda kuş türünün üremesine uygun nitelikte alanlar 

olabileceğinden bölge avifaunası açısından her nekadar habitat kaybı ve rahatsızlık etkileri geçici 

olsada, bölgedeki orman kanopisinin ve üreme potansiyelinin yüksek oluşu projeden kaynaklı 

ölüm olup olmayacağı gözlenmelidir. 

 

RES projelerinin inşaat ve işletme aşamalarında güvenlik amaçlı koruma önlemleri 

alınması özellikle kaçak avcılık yapılmasının önüne geçmesini sağlamaktadır. İlave olarak, rüzgar 

santrallerinin inşa edilmesi aşamasında belirli mesafelerde koruma bantları oluşturulması 

nedeniyle, özellikle yoğun yapılaşma ve madencilik faaliyetleri gibi habitat kaybına neden olan ve 

doğaya geri dönüşümü mümkün olmayan zararlar veren faaliyetlerin bu bölgede yoğunlaşmasının 

önüne geçmektedir.  
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Tüm bu değerlendirmeler ışığında, Gülpınar RES projesinin, bu rapordaki önerilere 

uyulması dahilinde bölgedeki yerel avifaunaya geri dönüşümsüz bir etkisi olmayacağı 

düşünülmektedir. Gülpınr RES Projesi, özellikle tüm dünyada ve ülkemizde artan enerji talebinin 

karşılanması hususunda da doğal ve yenilenebilir kaynaklarının kullanımını teşvik etmesi, atık 

oluşumunun söz konusu olmaması, oldukça kısıtlı alanlarda faaliyet göstermeleri de dikkate 

alınarak, özellikle fosil kaynaklı pekçok enerji üretim yönteminden çok daha olumlu nitelikler 

taşıdığı değerlendirilmektedir. 
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FAUNİSTİK VE MAMMALOJİK DEĞERLENDİRME  
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5. FAUNİSTİK VE MAMALOJIK DEĞERLENDIRME 

5.1. Faunal Yapı 

 

Rüzgar türbinlerinin fauna elamanları üzerine etkisi kurulum öncesi projelerde habitat tahribi 

şeklinde göze çarpmaktadır.  Ayrıca kurulum öncesinde projenin içerdiği habitat, tür çeşitliliği ve 

aktivite yoğunluğu belirlenerek türbinlerin faaliyete geçmesi durumunda oluşabilecek risklerin tespit 

edilmesi amacıyla değerlendirmeler yapılmaktadır. Türbinlerin faaliyet aşamasında ise çarpışma 

sonucu ölümlere yol açabilmesi riskine dayanan uçabilen (kuş ve yarasalar) fauna elamanlarının 

proje sahasıyla ilişkisi dikkate alınmaktadır.   

 

Fauna kavramı belirli bir alandaki bütün hayvan varlığı anlamına gelmektedir. Proje 

sahalarında faunanın belirlenmesi çalışmaları genellikle omurgalı türler üzerinden dikkate 

alınmaktadır. Omurgasız türler besin zincirinde alt sıralarda olmaları ve yüksek sayıda 

popülasyanlara ve binlerce tür çeşitliliğine sahip olmaları sebebiyle tür seviyesinde tespit çalışmaları 

için uzun sürelere ve detaylı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bakımından ekolojik 

değerlendirme raporlarında önemli bir bulguya rastlanmadığı sürece alanın faunistik yapısı besin 

zincirinde son halkalarda yer alan omurgalı türlerin belirlenmesi üzerinden yürütülmektedir. Omurgalı 

türleri karasal ve sucul ekosistemlerde yaşayan balıklar (Superclassis: Pisces) ikiyaşamlılar (Classis: 

Amphibia), sürüngenler (Classis: Reptilia), kuşlar (Classis: Aves) ve memelilerden (Classis: 

Mammalia) oluşmaktadır. Belirli bir alanda yaşayan bütün organizmalar, çevresel faktörlerin 

(sıcaklık, rüzgar, nem, yükselti, yağış, toprak yapısı vb.) meydana getirdiği ve sınırlandırdığı ekolojik 

yapı içinde biyolojik rollerine uygun olarak yabanıl bir yaşam sergilemektedirler. Bu yabanıl yaşam 

çevresel faktörlerin zamana bağlı değişimine uygun olarak sistemli bir dönüşüme uğramaktadır. 

Ancak çoğu zaman insan etkisi ile nadiren de olsa doğal yollarla dönüşüm yabanıl yaşam açısından 

olumsuz yönde seyretmektedir. Bu ekolojik sistem dönüşümlerinin yabanıl yaşam açısından olumlu 

şekilde sürdürülebilir kılınması sistemin anlaşılmasına ve korunmasına bağlıdır.  Ekolojik sistemlerin 

anlaşılması için öncelikle sistemdeki canlı varlıkların tespit edilmesi, birbirleri ve çevre ile 

aralarındaki ilişkinin ortaya konması gerekmektedir. Daha sonraki adımlarda muhtemel bir insan 

etkisi sırasında meydana gelebilecek değişimlerin öngörülmesi ve bozulmalara karşı çözüm 

yollarının tespit edilmesi gerekmektedir.  

 

Bu çalışmanın amacı Çanakkale İli Merkez İlçesinde kurulacak olan Gülpınar Rüzgar Enerji 

Santrali’nin alanda bulunan fauna elemanları ve memeli (yarasa) türlerine olabilecek muhtemel 

etkisinin değerlendirilmesi ve muhtemel etkilere karşılık çözüm önerilerinin ortaya konmasıdır. 

 

5.2. Alanın Zoocoğrafik Önemi 

 
Proje sahası Marmara Bölgesi’nde yer almaktadır. Bu sebeple ağırlıklı olarak ormanlık 

alanlarda yayılış gösteren fauna elamanları bu bölgede yer almaktadır. Proje sahası farklı 

yükseltilere sahip, kayalık ve yaşlı ağaçların bulunduğu bir habitatı kaplamaktadır. Bu ormanlık yapı 
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Marmara’nın güney hattında yer alan yoğun ormanlık alanın devamı şeklinde benzer habitatlar 

içermektedir. Alan 380-450 m rakımda tepelerden oluşmaktadır.  

 

 

Şekil 74 Gülpınar RES sahasının geneline hakim olan orman yapısı 

 

Alanın yaklaşık 14.8 km batısında Troya Tarihi Milli Parkı yer almaktadır. Alandaki RES 

faaliyetinden etkilenecek yakınlıkta herhangi bir koruma statüsüne ait bir alan bulunmamaktadır. 

 

Gülpınar RES sahasının Marmara Bölgesi’nde orman alanlarında yer alması sebebiyle 

ormanı seven fauna elemanları için uygun yerlerdir. Karaca, sincap, çakal, ağaç yarasaları gibi 

ormanı seven türler bu alanlarda görülebilecek türlerdir. 

 

5.3. Fauna ve RES Sahaları 

 

RES sahalarında kurulum öncesi ve sonrası olmak üzere faunaya etki bakımından iki farklı 

değerlendirme yapılabilmektedir. 

  

Kurulum öncesi (Tespit Aşaması) Bu aşamada alanda var olan karasal ve uçuş yapan 

fauna elemanlarının çeşitliliği, yoğunluğu ve projeden etkilenme ihtimallerini konu alan bir risk analizi 

yapılmaktadır. Bu aşamada özellikle kuş ve yarasa türlerinin alandaki varlığı, aktivite yoğunluğu ve 

mevcut projeden nasıl etkilenebileceğini tahmin etmekle ilgili çalışmalar yapılmaktadır.  

 

Kurulum Sırasında (İnşaat Aşaması) RES sahasında yapılacak olan türbine ulaşımı 

sağlayacak yolların açılması, türbin yerlerinin düzenlenmesi, iletim hatları güzergahlarında yapılacak 

faaliyetler ve bu çalışmalar sırasındaki hafriyat ve araç trafiği karasal fauna türleri için olumsuz 
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etkilere yol açabileceği literatür verilerinde bahsedilmektedir. Bununla birlikte bu faaliyetler sona 

erdiğinde ve kurulum tamamlandığında birçok hayvan için korunaklı bir alan olması bakımından da 

olumlu etkilerden söz edilebilmektedir.  Özellikle büyük memeli türlerinin alana tekrar geldiği ve 

alanda yaşadığı gözlenmiştir.  

 

Kurulum Sonrası (Operasyonel Aşama) Bu aşamada türbin bıçaklarına (pervanelerine) 

çarpmadan dolayı ölüm riski taşıyan yarasa ve kuş türlerinin izlenmesi ve çarpışmanın boyutlarını 

ortaya koyan çalışmalar yapılmaktadır. Genel olarak bir RES sahasındaki faaliyetlerin fauna 

elamanları etkileri birkaç başlıkta ele alınmaktadır.  

 

 İnşaat ve söküm-dikim esnasında rahatsızlık verme etkileri  

 İşletmedeki rüzgar türbinlerinden kaynaklanan ses ve görsel rahatsızlık verici etki 

 Elektromanyetizma 

 Yollar ve trafik 

 Bağlantı yollarında görülecek sık trafikten kaynaklı rahatsızlık 

 Amaçsız araç trafiği, avlanma ve diğer insan faaliyetlerinden kaynaklanan etkinliklerinden 

rahatsızlık 

 Habitat değişiklikleri 

 Bariyer ve koridor etkileri 

 Enerji hatları ve enerji hattı koridorları 

 Olası tesadüfi kazalar 

 

5.4. Metodoloji 

 

Çanakkale İli Merkez İlçesi sınırlarında kurulması planlanan Gülpınar Rüzgar Enerji 

Santrali (RES) sahasında fauna tespit çalışması yapılmıştır. Proje kapsamında kurulacak 

tesislerin fauna elemanlarına muhtemel etkisi incelenmiştir. Bölgede bulunan hayvan türleri 

hakkında bölgenin genel yapısı, habitat özellikleri ve literatür bilgileri dikkate alınarak veriler 

sunulmuştur. Fauna tespit çalışması doğrudan canlının görülmesi yada alanda ayak izi, yuva ve 

dışkı gibi hayvanın orada olduğunu işaret eden deliller, bölge halkının görüşleri ve literatür verileri 

doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Çanakkale ili ile ilgili yapılan fauna çalışmalarında alanı 

temsil eden ve alanın özelliğine uygun olarak bulunabilecek türler tabloda verilmiştir.   
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Şekil 75 Gülpınar RES sahasında yapılan arazi çalışmasından bir görünüm 

 

 

Şekil 76 Gülpınar RES sahasında yapılan arazi çalışmalarında rastlanan memeli ayakizleri (Çakal) 

 

Ayrıca Gülpınar RES aynı ekolojik yapıya sahip ve 36.5 km kuzey doğu istikametinde yer 

alan Koru RES sahası ile ilgili 2016 yıllarında yapılan yarasa izlemesi sonuçlarından da 

faydalanılmıştır. Fauna verileri türlerin familya ve bilimsel isimleri, Türkçe adları, habitat, tehl ike 

kategorisi, tehlike sınıfı ve statüleri bu çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. Bu 

değerlendirmeler IUCN; Bern Sözleşmesi kriterleri ve koruma listelerinin en son güncellenmiş 

halleri; CITES (Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine 

İlişkin Sözleşme); Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

Merkez Av Komisyonu (MAK) tarafından 2017-2018 dönemi Kararları’ndan da yararlanılmıştır.  
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Gülpınar RES sahası ve yakın çevresi havza bazında değerlendirilerek belirlenen türler 

tablolarda verilmiştir. Ek olarak yörede kaydedilen yabanıl formlar arasında endemik türler 

bulunup bulunmadığı da değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmada öncelikle gözlem ve 

fotoğraflamaya dayalı tür kayıtları ile habitat verileri toplanmıştır. Böylece toplanan tüm veriler 

birlikte değerlendirilerek proje alanının omurgalı elemanlarının tespiti yapılmıştır. Diğer taraftan, 

işletmenin faunal karakterlere yol açması muhtemel etkileri ve bunlara karşı alınacak önlemlerin 

neler olacağı da ifade edilmiştir. 

 

5.5.  Bulgular 

5.5.1. Alanın Genel Yapısı 

 

Alan, teperlerden oluşmuş, yer yer kayalık daha çok sık orman habitat yapılarından 

oluşmaktadır. Bu orman alanı içinde yer yer boşluklar ve orman içi yollar mevcuttur. Santral sahası 

içerisinde bir baraj göleti mevcuttur. Bu gölet Gülpınar RES projesinin tam ortasında yer almaktadır. 

Açık alanlar ise özellikle toynaklı hayvanların beslenme alanları olarak görev yapmaktadır. Küçük su 

kaynakları ise iki yaşamlıların barınması ve diğer hayvanların ise su ihtiyaçlarını karşılaması için 

önemli alanlardır. Gülpınar RES sahasının tamamında çok çeşitli (yoğun orman orman, nadiren 

kayalık, mera, tarım alanı, vadi, tepe vb) habitat yapısı görülmüştür. Alanın genel yükseklik değişimi 

380 ile 400 m arasındadır.  

 

 
 

Şekil 77 Gülpınar RES sahası içinde türbin noktalarında yaygın olarak görülen sık orman ve orman içi yollar 
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Şekil 78 Gülpınar RES sahasında yoğun orman alanı 

5.5.2. Memeliler 

 

Proje sahası ve yakın çevresinde yoğun orman vejetasyon yapısı, tarım alanları, bozuk 

orman habitatları özelliği göstermektedir. Bu alanda bir düzenli dere şeklinde bir su kaynağına 

rastlanmıştır. Alanda önemli ve hedef tür olarak korunan büyük memeli türlerinden Karaca 

(Capreolus capreolus) Yaban domuzu (Sus scrofa), Porsuk (Meles meles), Tilki (Vulpes vulpes) 

gibi ormana bağımlı ve hedef tür olarak kabul edilen hayvanların yaşadığına dair veriler elde 

edilmiştir (Şekil 79-82). Alan içinde yaban domuzuna ait ayak izlerine ve Tavşana ait dışkı 

örnekleri görülmüştür (Şekil 83).  

 

 
Şekil 79 Gülpınar RES sahası içindeki orman yollarında rastlanan Karaca ayak izleri 
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RES sahası ve çevresinde bulunması muhtemel 23 karasal memeli türlerinden nesli 

tükenmekte olan kurt ve çakal Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası 

Ticareti'ne ilişkin sözleşmeye (CITES) göre avlanmaları, öldürülmeleri, iç ve dış ticareti yasaktır. 

IUCN Kırmızı Listesi’ne göre bu bölgede yaşayan karasal memelilerden 23’ü asgari endişe 

altındaki türler kategorisinde (LC) yer almaktadır. Bu türlerden 10 tanesi BERN Sözleşmesine 

göre EK-III listelerinde (Korunan türler)’de 2 tür Ek II (kesin olarak koruma altına alınan türler)’de, 

yer almaktadır (Tablo 9). Merkez Av Komisyonu (MAK 2017-2018) Kararlarına göre; gelincik ve 

porsuk Ek-I, yaban tavşanı, kızıl tilki ve yaban domuzu EK-II, kapsamında bulunmaktadır. 

CİTES’e göre ise kurt EK I’de Çakal ise Ek II de kategorize edilmektedir. 

 

 

Şekil 80 Gülpınar RES sahası içindeki orman yollarında rastlanan yaban domuzu ve tilki ayak izleri 
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Şekil 81 Gülpınar RES sahası içindeki orman yollarında rastlanan çakal ayak izleri 
 

 
 
Şekil 82 Gülpınar RES sahası içinde görülen Kaya sansarı (Martes foina) dışkı örneği 
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Şekil 83. Gülpınar  RES sahası içinde görülen Yabani Tavşan (Lepus europaeus) dışkı örnekleri 
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Tablo 9 Gülpınar RES Fauna (Memeli Türleri)  
 
 

    PARAMETRE KODU A B C E F 

 
  

PARAMETRE ADI 

TEHLİKE ALTINDAKİ 

DAR YAYILIMLI TÜRLER VE ALTTÜRLER 

TÜRKİYE İÇİN 
ENDEMİK 

BERN CİTES 
 

  TÜRLER VE ALTTÜRLER 
TÜRLER VE 
ALTTÜRLER 

 
  

ALT PARAMETRE 

A1 A2 B1 B2   

    KÜRESEL ÖLÇEKTE ULUSAL KÜRESEL ÖLÇEKTE ULUSAL ÖLÇEKTE   

      ÖLÇEKTE       

    

ALT-ALT PARAMETRE 

    

LY  

          
 

BE GE     

    IUCN 
MAKK  

(2016-2017) BY GY LY BY GY LE 

    

   
EK-I EK-II 

  
  

      

 
TÜRKÇE İSMİ TÜRLER             

1 Avrasya sivri faresi Sorex minutus LC           X   X           EK-III   

2 
Sivri burunlu bataklık 

faresi Neomys anomalus LC           X   X           EK-III   

3 Etrüsk sivri faresi Suncus etruscus LC           X   X           EK-III   

4 Sivri burunlu fare Crocidura suaveolens LC           X       X       EK-III   

5 Avrupa köstebeği Talpa europaea LC           X   X               

6 Tavşan  Lepus europaeus LC       X   X       X       EK-III   

7 Kızıl sincap Sciurus vulgaris LC           X     X         EK-III   

8 Su sıcanı Arvicola amphibius LC           X       X           

9 Sırtı çizgili orman faresi Apodemus agrarius LC           X   X               

10 Ev faresi Mus macedonicus LC         X         X           

11 Ev faresi Mus musculus LC           X       X           

12 Ev sıçanı Rattus rattus LC           X       X           

13 Göçmen fare Rattus norvegicus LC           X       X           

14 Agaç yediuyuru Dryomys nitedula LC           X       X       EK-III   

15 Kurt Canis lupus LC           X       X       EK-II EK-I 

16 Çakal Canis aureus LC       X   X       X         EK-III 

17 Tilki  Vulpes vulpes LC       X   X       X           

18 Gelincik  Mustela nivalis LC     X     X       X       EK-III   

19 Porsuk  Meles meles LC     X     X       X       EK-III   

20 Kaya sansarı  Martes foina LC       X   X   X           EK-III   

21 Yabani kedi Felis silvestris LC           X   X           EK-II   

22 Yaban domuzu  Sus scrofa LC       X   X       X           

23 Karaca Capreolus capreolus LC           X       X       EK-III   

                                      

 
 
 
LY: Lokal yayılışlı türler; BY: Bölgesel yayılışlı türler; GY: Geniş yayılışlı türler 
LE: Lokal endemik; BE: Bölgesel endemik; GE: Geniş yayılışlı endemik Yarasalar 
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5.5.3.  Yarasalar 
 

Gülpınar RES sahası içinde yarasalarla ilgili veriler daha önce benzer habitata sahip ve 

alana 36 km mesafede yakın olan KORU RES sahasında yaz dönemlerinde yapılan yarasa izleme 

verilerinden, literatür bilgilerinden ve alanda yapılan saha gözlemlerinden elde edilmiştir.  

 

Doğrudan proje alanında bir yarasa gözlemi yapıldığına dair literatüre rastlanmamıştır. 

Ancak Albayrak 1993, Benda ve Horacek 1998, Yorulmaz ve Arslan 2016 Türkiye genelinde yarasa 

kayıtları ile yapılmış çalışmalardır. Ayrıca, 2016 yılında Erdoğan, Yorulmaz ve Yetkin 2016 

tarafından Koru RES’de yapılan 21 günlük izleme sırasında tespit edilen kayıtlar değerlendirilmiştir. 

 

Tablo 10 Gülpınar RES Sahası ve çevresinde yaşadığı (Literatürler ve Koru RES sahasında ses kayıtları ile) tahmin edilen 
Yarasa Türleri ve Korunma Durumları (Bulgular kısmında, L: Literatür verisini (Albayrak, 1993; Benda ve Horacek 1998, 
Yorulmaz ve Arslan 2016),  

Bilimsel Adı Türkçe Adı IUCN 

Rhinolophus ferrumequinum Büyük Nal Burunlu Yarasa LC 

Rhinolophus hipposideros Küçük Nal Burunlu Yarasa LC 

Rhinolophus euryale Akdeniz Nal burunlu Yarasası NT 

Rhinolophus mehelyi Mehelyi'nin Nalburunlu Yarasası VU 

Myotis myotis Fare Kulaklı Büyük Yarasa LC 

Myotis capaccinii  Uzunayaklı Yarasa VU 

Myotis emarginatus Çentikli Yarasa LC 

Myotis mysacinus Bıyıklı Siyah Yarasa LC 

Myotis blythii Fare Kulaklı Küçük Yarasa LC 

Myotis nattererii Saçaklı Yarasa LC 

Nyctalus noctula  Akşamcı Yarasa LC 

Nyctalus leisleri  Küçük Akşamcı Yarasa LC 

 Eptesicus serotinus  Genişkanatlı Yarasa LC 

Pipistrellus pipistrellus   Cüce Yarasa LC 

 Pipistrellus kuhlii  Beyazşeritli Yarasa LC 

Pipistrellus nathusii Sertderili Yarasa LC 

Pipistrellus pygmaeus Akdeniz Cüce Yarasası LC 

Hypsugo savii Savi'nin Cüce Yarasası LC 

 Miniopterus schreibersii  Uzunkanatlı Yarasa NT 

Barbastella barbastellus Basıkburunlu Yarasa NT 

Vespertilio murinus Çiftrenkli Yarasa LC 
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Alanda yapılan çalışmalar ve literatür çalışmaları dikkate alındığında alanda bulunması 

muhtemel 21 yarasa türü tespit edilmiştir. Bu Mehelyi’nin nalburunlu yarasası Rhinolophus mehelyii 

(VU), uzun ayaklı yarasa Myotis capaccinii (VU), Akdeniz nalburunlu yarasası Rhinolophus euryale 

(NT), Uzun kanatlı yarasa Miniopterus schreibersi (NT) kategorisindedir. Ancak bunun dışında su 

yarasası (Myotis daubentoni) ve Küçük Akşamcı Yarasa (Nyctalus noctula) türlerinin ulusal ölçekte 

nadir ve korunması öncelikli türlerden olduğu bilinmektedir. 

 

5.6. Değerlendirme 

 

5.6.1. Karasal Fauna Türleri Açısından Değerlendirme 

 

Alanda yapılan çalışmalarda 23 karasal memeli ve 21 yarasa türü olmak üzere 44 memeli 

türünün bulunabileceği değerlendirilmiştir. RES sahalarında kurulum öncesi ve sonrası için risk 

analizleri hakkında çeşitli çalışmalar yapılmış ve muhtemel etkileri hakkında bilgiler verilmektedir. 

Gülpınar RES sahası önemli oranda orman ekosistemi içerdiğinden büyük memeli türleri (Karaca, 

yaban domuzu, porsuk vb.) kurulum sürecinde etkilenecek ve alanı kısa süreli olarak terk 

edeceklerdir. Türbinlerin kurulumu ve çalışması sürecinde ise büyük memelilerin alana geri 

dönebildikleri belirtilmektedir. Karasal küçük memeliler ise yol açma, türbin noktalarındaki 

çalışmalardan etkilenecek ve alandan çok fazla uzaklaşmadan yer değiştirecektir. Aktivasyon 

döneminde ise normal yayılımına devam edecektir. Türbinlerin aktivasyon aşamasında karasal 

büyük ve küçük memeliler için iletim yollarındaki araç çarpma riski en önemli risk olacaktır. Bu 

durumda alan içindeki trafik uyarı levhalarının kurulması, araç hızının 30 km/sa şeklinde 

belirlenmesi ile çözüme kavuşturulabilir düzeydedir.   

 

5.6.2. Yarasalar Açısından Değerlendirme  

 

Gülpınar RES sahasının habitat yapısı ve türbinlerin konumları dikkate alındığında 

türbinlerin sık orman içine kurulacak olması sebebiyle (Şekil 84) muhtemel yarasa uçuş 

güzergahlarında koridor etkisi olabileceği değerlendirilmiştir. Ancak, bu durum yarasaların aktif 

oldukları dönemlerde alanda yapılacak akustik ses kayıtları ile teyide ihtiyaç duymaktadır.  
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Şekil 84 Gülpınar RES sahası türbin yerleşimi uydu görüntüsü 

 

Orman ekosistemi, yarasaların aktif oldukları ortamlardır. Birçok kaynakta belirtildiği gibi 

orman ekosistemlerinde kurulan rüzgar türbinleri yarasalar açısından risk oluşturmaktadır. 

Yarasalar kurulum sırasında daha az etkilenmekte kurulum tamamlandıktan sonra ve çalışma 

sürecinde ise türbinlerdeki ısının ve ışığın yarasaları çektiği ve alanda yayılışı tespit edilen küçük 

cüsseli nispeten geniş kanatlı ve manevra yaparak uçan türlerin daha çok etkilendiği belirtilmektedir 

(Tablo 11-12). Ayrıca orman sınırları, orman içi boşluklar yarasaların en yoğun aktivite gösterdiği 

alanlardır.   

 

Tablo 11 Bach ve Rahmel (2004)’e göre rüzgar türbinlerinin yerleşimine göre en önemli etkiler 

TÜRBİN YERLEŞİMİNE GÖRE ETKİLER 

Etki Yaz Dönemi Göç Sürecinde 

Ulaşım yolları ve yapıların inşası 
sırasında beslenme habitatlarının 

kaybolması 

Yerine göre düşük seviyeden orta seviye 
değişen etkiler 

Düşük seviyede etki 

Ulaşım yolları ve yapıların inşası 
sırasında tüneme yerlerinin kaybolması 

Yerine göre ve türün bulunduğu yere göre 
muhtemelen yüksek seviyeden daha 
yüksek seviyeye doğru artan bir etki 

Yüksek seviyeden daha yüksek 
seviyeye doğru artan bir etki 

 
Tablo 12  Bach ve Rahmel (2004)’e göre rüzgar türbinlerinin, çalışmasıyla ilgili en önemli potansiyel etkileri 
 

ÇALIŞAN TURBİN SAHASIYLA İLGİLİ ETKİLER 

Etki Yaz Dönemi Göç Sürecinde 

Yarasa uçuş güzergahlarının 
değişmesi veya yok olması 

Orta Etki Düşük seviyede etki 

Ölümler Düşük seviyeden yüksek seviyeye değişen 
etki (Türe göre değişim göstermekte) 

Yüksek seviyeden daha yüksek 
seviyeye doğru artan bir etki 
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Yukarıdaki tablolar, (Tablo 11-12), Bach ve Rahmel (2004)’e göre rüzgar türbinlerinin 

konumlandırma ve işletme faaliyetleri ile yarasalar arasındaki olası ve genel potansiyel etki 

matrisidir. Bu kapsamda, Gülpınar RES projesinin yarasalar üzerine olası etki değerlendirmesi bu 

bölümün sonuçlar kısmında değerlendirilmiştir.  

 

Gülpınar RES sahasının habitat yapısı ve türbinlerin konumları dikkate alındığında T9 ve 

T10 türbinlerin düşük rakımda olması ve boğaz denilebilecek konumlarda yer almaları sebebiyle 

(Şekil 85) diğer türbinlere göre muhtemel yarasa uçuş güzergahlarında konumlanmış olabileceği 

düşünülebilir. Ancak, 

 

Yorulmaz ve ark., 2016’a göre Türkiye’de yapılan bir çalışmada yarasaların 6 ve 7 m/sn 

rüzgar hızı ve üzerindeki değerlerde yarasa aktivitesinin belirgin şekilde azaldığı tespit edilmiştir 

(Şekil 86). Bu durum yurt dışında yapılan pek çok çalışmada da daha önce belirtilmiştir. Sıcaklıkla 

ilgili yarasa türlerinin aktivitesi değerlendiren bir çalışmada ise özellikle Pipistrellus pipistrellus 

türünün 5-20 C derece sıcaklık aralığında aktif olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında Miniopterus 

schreibersi türnün ise 15-20 C derece sıcaklıklarda aktif olduğu tespit edilmiştir (Yorulmaz ve ark., 

2016).  

 

Gülpınar RES sahası içinde rüzgar ölçüm direğinden alınan verilerde alandaki rüzgarın 6 

m/sn’nin üzerinde seyrettiği görülmüştür. Alanın rüzgar verisi dikkate alındığında yarasaların 

yaşama, uçuş güzergahı olmasının ve olumsuz etki riskinin düşük olduğu değerlendirilmiştir. Bu 

durum yarasaların aktif olduğu dönemlerinde de teyit edilebilir.  

 
Tablo 13 Avrupa ve Akdeniz yarasa türleri için rüzgar türbinleri ile çarpışma riski seviyesi (mikro- ve küçük rüzgar türbinleri 
hariç) EUROBATS uygulamaları. (2014 Eylül bilgisi) 

 

Yüksek Risk Orta Seviyede Risk Düşük Seviye Risk Bilinmiyor 

Nyctalus *** 
spp. 
 

Eptesicus  
spp. 
 

Myotis  
spp. 
 
 

Rousettus  
aegyptiacus 
 

Pipistrellus  
spp. 
 

Barbastella  
spp. 
 

Plecotus  
spp. 
 

Taphozous  
nudiventris 
 

Vespertilio murinus  
 

Myotis  
dasycneme* 
 

Rhinolophus  
spp. 
 

Otonycteris  
hemprichii 
 

Hypsugo savii   Miniopterus pallidus 

Miniopterus schreibersii    

Tadarida teniotis    
 

* Türkiye’de bulunmayan bir tür.  
--------------Altı çizili türler Gülpınar RES sahasında da tespit edilmesi muhtemel türlerdir.  
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Şekil 85 Türkiyede yaşayan bazı yarasa türlerinin rüzgar hızına göre aktivite grafiği (Yorulmaz, Yetkin, Erdoğan 2016) 

 

 

Şekil 86 Türkiyede yaşayan bazı yarasa türlerinin sıcaklığa göre aktivite grafiği (Yorulmaz, Yetkin, Erdoğan 2016) 
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5.7.  Sonuç ve Öneriler 

 

 Türbin noktalarında Türbin gövdesine orman sınırının en az 100-150 m mesafede olması 

sağlanmalıdır.  

 Türbin noktalarında sürekli ve kuvvetli ışıklandırma kullanılmamalıdır.  

 Yol açılması ve türbin yerleştirmesinden doğacak bitkisel olmayan kazı fazlası malzeme 

orman dışında bir alana bırakılmalıdır.  

 
 Alan içinde ulaşım yollarında yaban hayvanları ve araç çarpışmasının önüne geçmek için 

uygun yerlerde menfezler ve uyarı levhaları konmalı ve 30 km/sa hız sınırı uygulaması 

getirilmelidir. 

 

 Türkiye’de yapılmış yarasa değerlendirmeleri dikkate alındığında, 6 ve 7 m/sn rüzgar 

hızı ve üzerindeki değerlerde yarasa aktivitesinin belirgin şekilde azaldığı tespit 

edilmiştir. Her ne kadar proje alanı ormanlık alan vasfında ve yarasaların yaşama 

alanlarına benzer vasıflar taşıdığı görülse de, rüzgar ölçüm noktalarından elde edilen 

veriler bu değerlerin üzerinde olduğunu gösterdiğinden yarasa varlığından kesin 

olarak söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle yaşaması muhtemel olabilecek 21 

yarasa türünün proje sahasında bulunup bulunmadığı izleme çalışmalarıyla teyit 

edilebilir. Böylece olası riskli dönemlere daha etkin ve uygulanabilir çözümler 

önerilebilecektir. Tavsiye edilen izleme çalışması, seslerin analizleri uluslararası 

kuruluşlarca tavsiye edilen analiz programları ve yarasalar konusunda uzmanlaşmış 

düzeyinde yarasa uzmanları kişiler tarafından yapılmalıdır.  

 
 Alanda yoğun olarak Karaca izlerine rastlanmış olması bu türün alanı aktif olarak 

kullandığını düşündürmektedir. İnşaat öncesi, inşaat sırasında ve sonrasındaki dönemi 

kapsayan 2-3 yıllık süreçte hedef tür olarak korunan (Karaca) türünün ve diğer büyük 

memelilerin alandaki popülasyon durumları ve günlük alanı kullanım aktivitelerini tespit 

etmek amacı ile düzenli bir fotokapan çalışması yapılmalıdır.  

 
 Alanda önemli bir orman varlığına rastlanmıştır. Kurulum sonrasında iletim yollarının bu 

orman alanları içinden yapılması durumunda ulaşım yolları orman içi koridorlar 

oluşturacaktır. Bu yollar yarasalar için yeni uçuş güzergahları olacaktır. Bu da yarasaları 

türbin noktalarına çeken önemli bir risk teşkil edecektir. Bu riskin boyutlarını tespit etmek 

ve operasyonel aşamada hangi türbinlerin daha riskli olacağını belirlemek amacı ile 

kurulum öncesi ve kurulum aşamasını da içine alan yarasaların aktif oldukları bir yıllık 

süreç içerisinde türbin noktalarının her birinin yarasa aktivitesi açısından tüm gece kayıt 

yapan cihazlar ve yol boyunca manuel detektörler ile izlenmesi, alan civarında var olan 

mağaralarda yarasa varlığının tespiti ve bu yapıların proje sahasına ve her bir türbine olan 

ilişkilerinin belirlenmesi sağlanmalıdır.  
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 Sonuç olarak: Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Gülpınar RES Projesi havza bazında karasal 

memeli hayvanlar açısından değerlendirildiğinde; orman ve kayalık habitatlarından 

oluştuğu tespit edilmiştir.  Ayrıca alandaki bütün karasal memelilerin LC  “düşük düzeyde 

endişe taşıyan” koruma kategorisine sahip 23 türün yaşadığı bir alan olduğu tespit 

edilmiştir. Bu sebeple proje kapsamında yapılacak inşaat faaliyetlerinin nispeten habitat 

kaybına neden olabileceği, işletim faaliyetleri sırasında bölgeden uzaklaşan bazı memeli 

türlerinin faaliyet aşamsından sonra alana geri dönebileceği değerlendirilmiştir.  

 
 Proje kapsamındaki türbinlerin önemli bir kısmı orman alanlarına yakın ancak tepe 

noktalarını işaret etmektedir. Bu noktalar yüksek hızda rüzgar alan yerlerdir. Tepe 

noktasındaki türbin konumları ve yüksek hızlı rüzgar alandaki yarasaların türbin 

noktalarına yaklaşamayacağı için, türbin yerleşim noktaları uygun ve olumlu olarak 

değerlendirilmiştir.  

 

 Bu değerlendirmelere göre, GÜLPINAR RES proje sahasında, göre yarasalarla ilgili olarak 

sahanın ve projenin özellikleri dikkate alınarak ve önerilen önlemlerin uygulanmasıyla bu 

proje uygulanabilir ve sürdürülebilir gözükmektedir. Yapılan gözlemler, ses kayıt 

çalışmaları ve bilimsel değerlendirmeler sonucunda operasyonel aşamada görülecek 

muhtemel riskler için etkin ve sürdürülebilir önerileri belirleme yoluna gidilecektir. Kurulum 

aşamasında ve operasyonel aşama sonucunda tespit edilecek muhtemel etkilerin 

önlenmesi için; 

 

 Risk tespit edilecek türbinlerde ve dönemlerde yarasa uzaklaştırıcı sitemlerin kullanılması 

(Ultrasonik deterrentler, Ultraviole ışıklar ve ses bombaları gibi) önerilebilir. 

 Riskli türbinlerde cut in speed (Türbinin Elektirik üretmeye başlama hızı) makul düzeyde 

arttırılabilir (1 m/sn artış yarasa çarpma riskinde % 65-75 azalmayı sağlayabilir). Riskli 

dönemlerde ve riskli türbinlerde Blade feathering (Kanatların rüzgâra paralel döndürülmesi) 

uygulaması zorunlu olarak önerilebilir.  

 Riskli türbinlerin riskli dönemlerde sadece gece ve yarasaların aktif oldukları saatlerde (3-4 

saat-Ruzgar hızının düşük ve yarasaların çok aktif oldukları) durdurma zorunluluğu 

önerilebilir.  (12.03.2018) 
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Sayı : 42150943-611.02-E.50096 05.04.2018
Konu : Çanakkale Merkez İlçe Gülpınar Rüzgar

Enerji Santrali Projesi
 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

 
İlgi : 22.03.2018 tarihli ve 48331039-220.01-E.51390 sayılı yazınız.

 
İlgi  yazı  ile  İlimiz, Merkez  İlçesi, Ovacık, Denizgöründü,  Salihler  ve Karapınar Köyleri

Mevkii'nde Yelen-Gülpınar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. tarafından 30 MWm/ 25 MWe kurulu
güçte Gülpınar Rüzgâr Enerji Santrali (RES) Projesi hakkında hazırlanan Çed başvuru dosyasının
incelenerek, kurum görüşümüzün bildirilmesi talep edilmiştir.

Söz konusu saha içerisinde türbin noktalarının kuş uçuşu olarak Denizgöründü Köyü'ndeki
tarımsal amaçlı yapıya 450 m (T10), Karapınar Köyü'ndeki metruk yapıya 606 m (T14), Ovacık
Köyü'ne en yakın konuta 875 m (T4), Denizgöründü Köyü'ndeki madencilik tesisine 950 m (T13),
Denizgöründü  Köyü'ndeki  tarımsal  amaçlı  yapıya  1000 m  (T13),  Kayışlı  Köyü'ndeki  en  yakın
konuta  1.223  m  (T8),  Denizgöründü  Köyü'ndeki  madencilik  tesisine  1.500  m  (T2),  Salihler
Köyü'ndeki en yakın konuta 2.053 m (T12), Dümrek Köyü'ndeki tarımsal amaçlı yapıya 4.500 m
(T1), Çanakkale Merkez'e 13 km, Salihler Göleti'ne 650 m (T12) ve 1.000 m (T9) mesafelerde yer
almakta olduğu proje tanıtım dosyasında belirtilmiştir. Yapılacak faaliyetler sırasında oluşabilecek
herhangi  bir  afetten  yerleşim  birimlerinin  etkilenmemeleri  hususunda  azami  tedbirler  mutlaka
alınmalıdır.

Çed  başvuru  dosyasında  "Proje  yeri  ve  etki  alanının mevcut  çevresel  özellikleri"  başlığı
altında;  faaliyet  alanında  bulunan  türbin  noktaları  ve  şalt  merkezine  ait  imar  planına  altlık
oluşturacak Jeolojik-Jeoteknik etüt raporlarının bulunması durumunda raporun kapak, amaç, imar
durumu, afet durumu, yerleşime uygunluk durumu,  sonuçlar, onay kısmı ve yerleşime uygunluk
haritaları (faaliyet yeri harita üzerine işaretlenmeli) rapor ekine konmalıdır.

Faaliyet  alanındaki  türbin  noktaları  ve  şalt merkezine  ait  imar  planına  altlık  oluşturacak
Jeolojik-Jeoteknik  etüt  raporlarının  bulunmaması  veya  imar  tadilatı  yapılacaksa  ise;  "Proje
kapsamında  yapılacak  yapılar  için Mülga  Bayındırlık  ve  İskan  Bakanlığı'nın  (Afet  İşleri  Genel
Müdürlüğü) 19.08.2008 tarih ve 10337 sayılı Genelgesi ve 11.11.2008 gün ve 13171 sayılı Makam
Oluru doğrultusunda hazırlatılacak İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporlarının Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 28.09.2011 gün ve 102732 sayılı
Genelgesinde belirtilen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne onaylatılacağı taahhüt edilmelidir."

Jeolojik özellikler bölümü oluşturularak genel  jeoloji ve  inceleme alanı  jeolojisi hakkında
ayrıntılı bilgi verilmeli ve bölgenin stratigrafik kesiti rapora eklenmelidir.
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Kayserili Ahmetpaşa Caddesi No:12 Merkez - Çanakkale
Telefon No: (286) 217 17 64 Belge Geçer No: (286) 212 63 91
E-posta: canakkalemdr@afad.gov.tr  İnternet Adresi: www.canakkale.afad.gov.tr

Bilgi için:F.N.BEKLER
Mühendis

Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.



Turan YILMAZ
Vali a.

Vali Yardımcısı V.

Doğal Afetler Durumu  başlığı  altında  7269  sayılı Yasa  kapsamında  kalan  heyelan,  kaya
düşmesi,  çığ,  su  baskını  vb.  afet  durumuna  yönelik  açıklamalarda  bulunulmalıdır.  Söz  konusu
afetler  ile  ilgili  herhangi  bir  tehlike  ya  da  risk  yoksa  kısaca  bu  başlık  altında  bulunmadığı
belirtilmelidir.

Deprem  Durumu  başlığı  altında  faaliyet  alanını  da  içine  alan  büyük  ölçekli  diri  fay
haritasının  rapora  eklenerek  bu  fayların  faaliyet  alanına  uzaklıkları  ve  etkileri  hakkında  bilgi
verilerek deprem riskinden bahsedilmelidir.  

Yine  bu  başlık  altında;  Söz  konusu  alanda  yapılacak  olan  her  türlü  yapılarda  Mülga
Bayındırlık ve  İskan Bakanlığı'nın  "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik"
esaslarına titizlikle uyulmalıdır" ifadesi yer almalıdır.

Bilgi ve gereğini arz ederim.
 

 

ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ,

2 / 2

Kayserili Ahmetpaşa Caddesi No:12 Merkez - Çanakkale
Telefon No: (286) 217 17 64 Belge Geçer No: (286) 212 63 91
E-posta: canakkalemdr@afad.gov.tr  İnternet Adresi: www.canakkale.afad.gov.tr
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*BEKRL6MDC*
T.C.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı

Evrakı Doğrulamak İçin : https://www8.epdk.org.tr/Dogrula/KRL6MDC  Pin: 59312
Adres:  İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 
No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA

Bilgi için:  YAĞMUR TORUL

Telefon No: 03122014160   Faks No: 03122014150 Enerji Uzmanı
e-Posta:    İnternet Adresi: http://www.epdk.org.tr/ ytorul@epdk.org.tr

Telefon No: 0312 201 46 52
Faks No: 0312 201 41 50

Sayı   : 32380407-110.01.01.01
Konu : Gülpınar RES santral sahası tadili hk.

YELEN-GÜLPINAR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MAHATMA GANDHİ CAD. NO:47 G.O.P ÇANKAYA ANKARA

İlgi : 14/08/2017 tarihli ve 26/10/2017 tarihli yazılarınız

İlgi yazılarınızla Şirketinize Gülpınar RES projesi için verilen ÖN/5787-23/3351 
numaralı önlisansa derç edilen santral sahası koordinatlarının tadil edilmesi talebiniz 01/03/2018 
tarih ve 7713-17 sayılı Kurul Kararı ile uygun bulunmuştur. Mezkur karar yazımız ekinde 
gönderilmektedir.

 
Bu kapsamda; Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki kararın ve 

Teknik Etkileşim İzninin alınması için ilgili Kurumlara gerekli başvurunun bir ay içinde 
yapıldığını gösterir belgenin ibraz edilmesi hususundaki yükümlülüğün, önlisans tadili 
yapılmasının uygun bulunduğunun Şirkete tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde yerine 
getirilmesi kaydıyla önlisans tadilinin Kurum tarafından gerçekleştirilmesine, Şirketin 
yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getirmemesi halinde lisans tadil talebinin 
reddedilmesine, önlisans süresi olarak Kurul Karar tarihinden itibaren 24 (yirmidört) aylık 
sürenin verilmesine karar verilmiştir. Mezkur yükümlülüklerinizin süresi içerisinde yerine 
getirmemesi halinde, önlisans tadil talebiniz reddedilmiş sayılacaktır.

 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.      

Hacı Ali ULUTAŞ
Başkan a.

Daire Başkanı

Ek :01/03/2018 tarih ve 7713-17 sayılı Kurul Kararı
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ÇANAKKALE BELEDİYESİ İMAR ve 
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Ek-14 
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ GÖRÜŞÜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ek-15 
İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ GÖRÜŞÜ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ek-16 
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE 

KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ek-17 
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI GÖRÜŞÜ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ek-18 
İMAR PLANI HAKKINDA GÖRÜŞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ek-19 
BOTAŞ GÖRÜŞÜ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ek-20 
ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GÖRÜŞÜ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

*BENDECSD2*

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
Emlak Kamulaştırma Yönetmenliği

   
Evrakı Doğrulamak İçin: https://dys.uedas.com.tr/enVision/Validate_Doc.aspx?V=BENDECSD2   Pin Kodu: 28402
Ayrıntılı Bilgi İçin İlgili Yetkili : Fatih KESKİN       /      E-Posta Adresi : fatih.keskin@uedas.com.tr
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No:40 Osmangazi / BURSA                                                              Tel: 0224 600 00 00   -   Fax: 0224 271 65 00

Sayı : -
Konu : Gülpınar RES Hk.

NARTUS 
ENERJİ VE ÇEVRE YATIRIMLARI MÜŞ. MAD. SAN. DIŞ. TİC. LTD ŞTİ.

( Mustafa Kemal Mah. 2143 Sok. No:12 )
Çankaya/ANKARA

İlgi : 22.01.2018 tarihli ve 794 sayılı yazınız,

              İlgi yazı ile Yelen-Gülpınar Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. tarafından Çanakkale 
İli,  Merkez İlçesi, Ovacık, Denizgöründü, Salihler ve Karapınar Köyü Mevkiinde planlanan 
 "Gülpınar (RES) Rüzgar Enerji Santrali (30 MWm)" projesi yapılması planlandığı 
belirtilerek Şirketimizin görüşü istenmektedir.
              Yapılan inceleme neticesinde yazı ekinde belirtilen verilerden Şirketimize ait 34.5 
kV ‘luk Enerji Nakil Hatlarının geçtiği ve mevcut enerjili trafomuzun olduğu tespit edilmiştir. 
Yatay ve düşey emniyet mesafeleri 30.11.2000 gün ve 24246 sayılı resmi gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 44. Maddesinin 
(h) ve (i) fıkralarında belirtilmiş olup bu Yönetmeliğe göre hareket edilmesi gerekmektedir. 
              Söz konusu "Gülpınar (RES) Rüzgar Enerji Santrali (30 MWm) projesi" 
hazırlanması çalışmasında adı geçen yönetmelik maddelerine göre hareket edilmesi, işletmesi 
Şirketimize ait mevcut tesislerin korunması, Enerji Nakil Hattının güzergahındaki can ve mal 
emniyetinin sağlanmasını temin açısından gayrimenkuller üzerine tesis ettirilmiş olan irtifak 
hakları ve direk yerlerinin korunarak "Gülpınar (RES) Rüzgar Enerji Santrali (30 
MWm)" projesi yapılmasında Şirketimiz açısından sakınca bulunmamaktadır.
              Gereğini rica ederiz.

Dursun Göktuğ DEMİRKIRAN 
Harita Mühendisi

Hüsnü Bora ÖZÇELİK 
Yatırım Direktörü

EKLER :
Elk.Kuv.Akım.Tes.Yön.44.Mad.

5095 02/02/2018

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı

Sayı : 22549675-611.02-312531 04.05.2018
Konu : Gülpınar Rüzgar Enerji Santrali 

(30 MWm/25 MWe) ÇED 
Başvuru Dosyası

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA 
(Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü )

İlgi : 22.03.2018 tarihli ve 51390 sayılı yazınız 

           İlgi yazınızda; Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Ovacık, Denizgöründü, Salihler ve 
Karapınar Köyleri Mevkii'nde Yelen-Gülpınar Enerji Üretim San. ve Tic. A. Ş. tarafından 
yapılması planlanan "Gülpınar Rüzgar Enerji Santrali (30 MWm/25 MWe)" projesi 
kapsamında hazırlanan ÇED Başvuru Dosyası ile ilgili Kuruluşumuz görüşü talep 
edilmektedir.
           ÇED Başvuru Dosyasının incelenmesi neticesinde Kuruluşumuz ile ilgili aşağıdaki 
hususlar tespit edilmiştir.
           Kuruluşumuz Tesisleri ile İlgili Hususlar:
           -Proje sahasının Kuruluşumuza ait herhangi bir sulama projesi veya YAS koruma alanı 
içerisinde yer almadığı, içme suyu temini amaçlı göl ve barajların su toplama havzası 
içerisinde bulunmadığı tespit edilmiştir. 
           -T15 numaralı türbinin yer aldığı Erecek Tepeden itibaren doğuya doğru içme ve 
kullanma suyu temini amaçlı Atikhisar Barajı uzun mesafeli koruma alanı başlamaktadır.
           Faaliyetin Su Temini İle İlgili Hususlar:
           -Projenin inşaat aşamasında toza karşı sulama amacıyla günlük 5 m3/gün su ihtiyacı 
olduğu, bunun dışında personelin kullanımı amacıyla inşaat aşamasında 8,15 m3/gün işletme 
aşamasında 1,81 m3/gün su ihtiyacının olduğu bildirilmiş ancak su ihtiyacının nereden 
karşılanacağı belirtilmemiştir.
           -Proje kapsamında (inşaat ve işletme aşamalarında) kullanılacak suyun nereden temin 
edileceği, suyun temin edileceği kaynaklardan alınacak su miktarı belirlenmelidir. Su temini 
halinde diğer su kullanıcılarına olabilecek etkiler tespit edilmeli, su temininin yetersizliği 
durumunda alternatifler değerlendirilmelidir. Su temini konusundaki gerekli izinler ÇED 
süreci içinde tamamlanmalı ve söz konusu belgeler ÇED Raporuna eklenmelidir.
           -Proje kapsamında ihtiyaç duyulan suyun, yeraltısuyundan veya yerüstü su 
kaynağından temin edilmek istenmesi halinde DSİ 25. Bölge Müdürlüğünden görüş alınacağı 
ÇED Raporunda taahhüt edilmelidir.
           Yerüstü Suları İle İlgili Hususlar:
           -Proje alanı içerisinde, Çıra Deresi, Aligüner Deresi, Dağ Deresi, Çeşme 
Deresi, Mazılık Deresi, Sümbüllü Dere, Netfülün Deresi, Karatoprak Deresi, Hacıomar 
Deresi, Gölyeri Deresi, İncegeçemek Deresi, Killik Deresi, Aliçoban Deresi, Mandaböğet 
Deresi, Çayırlı Deresi, Taşpınar Deresi ve bu derelere mansaplanan mevsimsel akışa sahip tali 
dere yatakları yer almaktadır. Proje kapsamında işletme yapıları olarak gösterilen 15 adet 
türbinin ve şalt sahasının herhangi bir dere ya da nehir metrukâtı alan içerisinde yer almadığı 
tespit edilmiştir. Dere yataklarına en yakın proje yapıları olarak, 120 m kuzeyinden Sümbül 
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Deresine ait yatak kesiti yer alan T6 türbini, 120 m güneyinden Sümbül Deresine 
mansaplanan tali dere yatağı geçen T7 türbini, 200 m kuzeybatısından Hacıomar Deresine 
ait yatak kesiti yer alan T8 türbini, 20 m kuzeybatı ve kuzeydoğusundan Çınarlı 
Deresine mansaplanan 2 ayrı yatak kesiti yer alan T9 türbini ve 20 m batısından Sümbül 
Deresine ait yatak kesiti geçen şalt sahası olarak tespit edilmiştir. Bunun haricinde T11, T12, 
T13, T14, T15 numaralı türbinlerin civarında muhtelif dere yatağı başlangıç noktaları yer 
almaktadır.
           -15 adet türbin ve şalt sahasının yer aldığı alan içerisinde ve civarında su kaynağına 
rastlanılması durumunda Kuruluşumuzla irtibata geçilmeli, su kaynağı ve kaynağı besleyen 
alanda herhangi bir tahribat yapılmamalı, bu alanlarda inşaat faaliyeti yapılmamalıdır.
           -Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına 
Dair Yönetmelik hükümlerine uyulmalıdır.
           Yeraltısuları İle İlgili Hususlar:
           -Proje alanı çevresindeki yerleşim yerlerinin içme-kullanma-sulama suyu ihtiyaçlarının 
karşılandığı kaynak suyu, su sondaj kuyusu veya keson kuyu bulunması durumunda, bu su 
kaynaklarının miktar ve kalite açısından olumsuz etkilenmemesi için her türlü önlemin 
alınacağı ve proje nedeniyle yeraltı suyu kaynaklarında oluşabilecek her türlü zarar ve ziyanın 
faaliyet sahibi tarafından tazmin edileceği taahhüt edilmelidir.
           -Yapılacak olan faaliyetlerin 23.12.1960 tarih ve 10688 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 167 Sayılı “Yeraltı Suları Hakkında Kanun” ve 07.04.2012 tarih ve 28257 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması 
Hakkında Yönetmelik” hükümleri dikkate alınarak gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. 
           Taşkın Kontrolü ve Drenaj Çalışmaları İle İlgili Hususlar:
           -Olası aşırı yağışlarda oluşabilecek çevre yüzey ve taşkın sularına karşı tüm tedbirlerin 
faaliyet sahibi tarafından alınması, yapıların su basman kotunun doğal zemin kotundan yeterli 
yükseklikte uygulanması, faaliyet sahibinin ve taşınmaz üzerindeki yapılaşmadan dolayı 3. 
kişilerin görebileceği zarar ziyan hususunda DSİ’den zarar ziyan talep edilmemesi, taşkın 
zararlarından DSİ’nin sorumlu tutulmaması gerekmektedir.
           -Zirve noktalarda tesis edilecek türbinler ve şalt sahasının civarında tespiti yapılan  
dere yataklarının etkilenmemesi için, proje sahası ve mücavirindeki akar ve kuru dereler 
üzerinde yol geçişi sağlanması durumunda Karayolu Yolboyu Mühendislik Yapıları İçin Afet 
Yönetmeliği esasları doğrultusunda gerekli projelendirme yapılmalı, DSİ 25. Bölge 
Müdürlüğü'nden hidrolik olarak uygunluk görüşü alındıktan sonra fenni usul ve esaslar 
doğrultusunda inşa edilmelidir. Kuruluşumuzca inşa edilen taşkın kontrol tesislerinde 
uygulanan minimum menfez boyutu 2 m x 2 m olup, çok gözlü menfez şeklinde yapılan geçiş 
yapıları taşkınlar esnasında sürüklenen rusubat ile bitki kök ve dalları nedeniyle tıkanmakta, 
can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Bu sebeple, derelerle alakalı yapılacak her türlü 
çalışmaların DSİ 25. Bölge Müdürlüğü'nün izni dahilinde olması gerekmektedir.
           -Mevcut dere yataklarına pasa malzeme, katı veya sıvı atık dökülmeyeceği, kesitlerin 
daraltılmayacağı, dere yataklarının mevcut ve kadastrofal genişliğinin aynen korunacağı, 
derelerin her iki sahilinde şev üstlerinden itibaren asgari 20’şer metrelik şeritvari sahada 
hiçbir şekilde kazı ve dolgu yapılmayacağı,  hafriyat artığı pasa malzemelerin dere yatağına 
depolanmayacağı, dere talveg seviyesinin altına inilmeyeceği ve erozyonla oluşacak rüsubatın 
dere yataklarına intikalinin saha içerisinde alınacak önlemlerle engelleneceği hususu ÇED 
raporunda taahhüt edilmelidir.
           -Proje alanı içerisinde ve çevresinde yer alan dereler için 09 Eylül 2006 tarih ve 26284 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/27 Sayılı “Dere Yatakları ve 
Taşkınlar” konulu Başbakanlık Genelgesi’nde belirtilen hükümlere uyulmalıdır.
           Genel Hususlar:
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           -Yapılacak proje kapsamında oluşacak atık suyun sadece personel kullanımından 
kaynaklanacağı belirtilmiştir. Atık suyun giderilmesi ile ilgili herhangi bir hususa 
değinilmemiştir.
           -Proje kapsamında (inşaat ve işletme aşamalarında) meydana gelecek katı atıkların cins 
ve miktarları, bu atıkların bertaraf şekilleri belirtilmelidir.
           -Konu ile ilgili meri mevzuata ve 2872 Sayılı Çevre Kanuna uyulmalıdır.
           Sonuç olarak, yukarıda belirtilen taahhütlerin, uyulması istenilen hususların ve gerekli 
bilgilerin ÇED raporunda yer alması durumunda projeye ilişkin nihai değerlendirme 
Kuruluşumuzca yapılacaktır.
           Gereğini arz ve bilgilerinizi rica ederim.

Murat DAĞDEVİREN  
 Genel Müdür a. 

 Genel Müdür Yardımcısı

DAĞITIM : 
 Gereği: Bilgi:
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (Çevresel 
Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel 
Müdürlüğü) 

DSİ 25. Bölge Müdürlüğüne 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ek-22 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
 

 
 

K U R U L  K A R A R I 
 
 
Karar No: 4709-4                     Karar Tarihi: 21/11/2013 

 
3. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/11/2013 tarihli toplantısında; elektrik piyasasında 

üretim faaliyeti için yapılan önlisans ve üretim lisansı başvurularında sağlanması gereken sermaye 
yükümlülüğünün hesaplanması ile Kuruma sunulacak banka teminat mektubu tutarlarının 
belirlenmesinde kaynak bazındaki toplam birim yatırım tutarları olarak aşağıdaki tutarların esas 
alınmasına,  

 
Elektrik Piyasasında Kaynak Bazındaki 

Toplam Birim Yatırım Tutarları 
 

 Kaynak Türü 
Toplam Birim  

Yatırım Tutarı (TL/MWm) 
Kömür 1.500.000
Doğalgaz / LPG 1.000.000
Fuel Oil / Nafta 1.000.000
Hidro 2.000.000 
Rüzgar 2.500.000
Jeotermal 2.100.000
Biyokütle 1.900.000
Güneş 3.000.000
Nükleer 6.000.000
Proses atık ısısı (*)  700.000
Diğerleri 1.400.000

                     (*) Elektrik üretiminde ana kaynağın/yakıtın proses atık ısısı olduğu üretim tesisleri için 
geçerlidir. 

 karar verilmiştir. 
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METEOROLOJİ İSTASYONU VERİLERİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









































                                                 EFT GÖNDERİMİ DEKONTU

MÜSTERI NO   :58164699                                      ISLEM REF     :224526643018                                 

VKN/TCKN/YKN :***********                                   BARKOD        :2245233717172                                

IBAN NO      :TR60 0006 7010 0000 0095 9748 92              DEKONT SIRA NO:925 - 89403                                  

ISLEM TARIHI :22/06/2018 11:42:05                           PERSONEL SICIL:INT001                                       

VALÖR        :22/06/2018                                    

GİDEN EFT TUTARI  :-190,00                                           VERGİ                   :-0,25                     

DÖVİZ CİNSİ       :TL                                                KOMİSYON                :-5,00                     

GÖNDEREN HESAP NO :95974892/IBAN:TR60 0006 7010 0000 0095 9748 92    TOPLAM TAHSILAT TUTARI  :-195,25                   

GÖNDEREN ADI SOYAD:NARTUS ENERJİ VE ÇEVRE YATIRIMLARI MÜŞ.MAD.SAN.DIŞÖDEMENİN KAYNAĞI        :İnternet Bankacılığı      

ALICI BANKA       :VAKIFBANK                                         MESAJ TÜRÜ              :Diğer                     

ALICI ŞUBE        :IBAN MERKEZ SUBESI                                SORGU NO                :9378759                   

ALICI HESAP/IBAN  :TR070001500158007294059540                                                                           

ALICI ADI         :MGM Döner Sermaye İşletmesi                                                                          

ALICI VD/VKN      : -                                                                                                   

                                                                               İŞLEMİNİZ AN İTİBARIYLA TAMAMLANMIŞTIR.  

                                 YUKARIDAKİ TUTAR HESABINIZA BORÇ/ALACAK KAYDEDİLMİŞTİR.

AÇIKLAMA:MGM GÜLPINAR RES VERİ TALEBİ 5661 İ                                                                            

NARTUS ENERJİ VE ÇEVRE YATIRIMLARI MÜŞ.MAD.SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.                                                         

                                                                                 GENEL MÜDÜRLÜK                         

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.  |  Büyük Mükellefler VD   |  Ticaret Sicil Numarası: 32736   |  İşletmenin Merkezi: Yapı Kredi Plaza
www.yapikredi.com.tr        |  9370020892             |  Mersis No: 0937002089200741     |  D Blok 34330 Levent - İstanbul
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Bu çalışmada, Gülpınar Rüzgar Enerji Santrali Projesi Peyzaj Onarım Planı’nın inşaat ve 

işletme aşamalarında, doğal ve kültürel çevrede yaratabileceği olumsuz etkiler tespit edilerek 

etkilerin azaltılması için dikkat edilecek konular, alınacak önlemler ve koruma eylemleri 

tanımlanmaya çalışılmıştır. 

 

Gülpınar RES Projesi Peyzaj Onarım Planı çalışması dört bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde peyzajın su fonksiyonu, potansiyel erozyon riski analizi, habitat fonksiyonu analizi, habitat 

fonksiyonu analizi ve görsel fonksiyon analizleri yapılmıştır. İkinci bölümde, yapılan analizlerin 

genel değerlendirmesi yapılmış ve buna bağlı olarak peyzaj onarım hedefleri belirlenmiştir. Üçüncü 

bölümde projenin onarım hedeflerine bağlı olarak biyolojik ve teknik onarım konuları ve 

uygulamaya ilişkin hususlar, dördüncü ve son bölümde proje sahasının onarımını izleyen süreçte 

yönetim, kontrol ve izlemeye yönelik eylemler açıklanmıştır. 

 

Amaç 

 

Gülpınar RES Projesi Peyzaj Onarım Planı’nın temel amacı, projenin inşaatı sürecinde ve 

işletim aşamasında doğal çevrede oluşabilecek tahribat ve zararları öngörerek gerekli tedbirlerin 

alınmasının sağlanmasıdır. Bu çalışma ile projenin inşaatı sürecinde ve işletimi aşamasında 

arazinin morfolojik, hidrolojik, toprak yapısı ve bitki örtüsü üzerinde oluşabilecek tahribatlar ve 

bunun sonucunda etkilenecek habitatlar, bitki, hayvan varlığı, artabilecek erozyon riski 

değerlendirilerek tahrip edilen/edilebilecek alanların rehabilitasyonu ve kaybedilebilecek habitat, 

bitki ve hayvan varlığının biyorestorasyonu, uygun habitat ve beslenme alanlarının oluşturulması 

gibi araçlarla alan içerisinde korunması ve yaratılacak olası etkilerin proje sahası içerisinde 

çözülmeye çalışılması amaçlanmaktadır.  

 

Kapsam 

 

Yukarıda açıklanan amaç doğrultusunda alanda, inşaat sırasında doğal ve kültürel yapıda 

oluşabilecek olası tahribatlar, projenin işletimi aşamasında ortaya çıkabilecek etkiler 

öngörülmüştür. Bu öngörüler doğrultusunda alınabilecek tedbirler tanımlanmıştır. 

 

Proje alanı orman alanında kaldığı için tanımlanan tedbirler Orman Genel ve Bölge 

Müdürlükleri izni dahilinde planlanacak ve uygulamaya konacaktır. 
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1. PEYZAJ FONKSİYONU ANALİZLERİ 

1.1. Potansiyel Erozyon Riski Analizi 

 

Potansiyel erozyon riski analizi ile saha içi ve çevresinin erozyon potansiyeli uzaktan 

algılama yardımıyla coğrafi bilgi sistemleri ortamında modellenerek söz konusu peyzajın erozyon 

fonksiyonu yönünden hassas ekolojik alanlar tespit edilmiştir. Bu kapsamda MAPA/ICONA yöntemi 

kullanılmıştır.  

 

MAPA/ICONA (Institut National pouryöntem la Conservation de la Nature) yöntemi, 

İspanya Doğal Kaynakları Koruma Genel Müdürlüğü (DGCONA) tarafından geliştirilmiş ve halen 

kullanılmakta olan erozyon risk belirleme yöntemidir. ICONA yöntemi geliştirildikten sonra, erozyon 

seviyesi değerlerinde ve üretilen haritalarda standardın yakalanması amacı ile UNEP (Birleşmiş 

Milletler Çevre Programı) standartları ile bütünleştirilmiştir (Mapa/Icona, 1991; Şahin ve Kurum, 

2002; Dilek et al., 2008, Uzun ve ark., 2012).  

 

ICONA yönteminde bir havza veya bölge için, arazi kullanımı, bitki örtüsü yoğunluğu, 

topografik (eğim) durumu ve bölgenin jeolojik özellikleri değerlendirilerek, bölgenin erozyon risk 

durumu belirlenebilmektedir. Bölge özellikleri ile ilgili bu dört ana değişken kullanılarak; arazi 

kullanımı ve bitki örtüsü yoğunluğu bilgilerinden toprak koruma düzeyi, topografik yapı (eğim) ve 

jeolojik özelliklerinden de aşınabilirlik bilgilerini gösteren haritalar üretilebilmektedir. Yöntemin son 

bölümünde ise, elde edilen bu iki harita birlikte değerlendirilerek, Şekil 1.1’deki akış semasında 

gösterilen erozyon risk durumu elde edilmektedir. ICONA yönteminde değişkenler arasındaki 

ilişkiler ve değerlendirmeler, karar matrisleri yardımıyla yapılmaktadır (Doğan ve ark., 2000, 

Bayramin ve ark., 2003). 

 

 

Şekil 1.1: ICONA Yöntem Akış Şeması 

 

ICONA yöntemi kapsamında koruma düzeyi ve aşınabilirlik faktörlerinin almış olduğu 

değerler aşağıdaki tabloda verilen şekliyle çalıştırılarak erozyon risk seviyelerine ulaşılmaktadır. 
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Tablo 1. 1: ICONA Erozyon Seviyeleri İçin Toprak Koruma Düzeyi ve Aşınabilirlik Çakıştırma 

Tablosu 

 Toprak Koruma Düzeyi 

Aşınabilirlik ÇY Y O D ÇD 

ÇD ÇD ÇD ÇD D D 

D ÇD ÇD D O Y 

O ÇD D O Y Y 

Y D O O ÇY ÇY 

ÇY D O Y ÇY ÇY 

ÇD: Çok Düşük, D: Düşük, O: Orta, Y: Yüksek, ÇY: Çok Yüksek 

 

Tablo 1. 2: ICONA Erozyon Şiddet Matrisi 

ICONA EROZYON  

ŞİDDET MATRİSİ 

Toprak Aşınabilirliği 

Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek 

Toprak 

Koruma 

Düzeyi 

Çok Yüksek Çok Düşük Çok Düşük Çok Düşük Düşük Düşük 

Yüksek Çok Düşük Çok Düşük Düşük Orta Yüksek 

Orta Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Yüksek 

Düşük Düşük Orta Orta Çok Yüksek Çok Yüksek 

Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek Çok Yüksek 
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Şekil 1.2:Aşınabilirlik 
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Şekil 1.3:Toprak Koruma Düzey



GÜLPINAR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PEYZAJ ONARIM PLANI RAPORU 

 

 

 
Nartus- 2018/115.01.POP.01 9 

Çalışma alanı kapsamında uygulanan ICONA yöntemi kapsamında ihtiyaç duyulan 

faktörler, kaynakları ve hazırlanma süreçleri Mapa/Icona (1991), Şahin ve Kurum (2002), Bayramin 

et al. (2003), Dilek et al. (2008) ve Uzun ve ark. (2012) gibi kaynaklar temel alınarak aşağıda 

belirtilen şekilde hazırlanmış ve modellenmiştir. 

 

Arazi kullanımı; çalışma alanına ait CORINE 2006 sınıflarının ICONA’nın tanımladığı ana 

sınıflara CBS ortamında reclass yöntemi ile yeniden gruplandırılmasıyla tespit edilmiştir (Şekil 1.4). 

 

Eğim; Çalışma alanına ait ve 1/25.000 ölçekli topografik haritalar temel alınarak 

sayısallaştırılmış eşyükselti verilerinden CBS ortamında Sayısal Yükselti Modeli (DEM) 

oluşturulması ve sonrasında yüzey analizleri kapsamında yer alan yükseklik analizlerinden eğim 

analizi uygulanarak eğim görüntüsü yüzde birimi olarak tespit edilmiştir. Üretilen eğim görüntüsü 

ise reclass ile ICONA yöntemi kapsamında tespit edilmiş eğim eşik değerleri kullanılarak yeniden 

gruplandırılmıştır (Şekil 1.5). 

 

Jeoloji; alandaki mevcut olan jeolojik yapı sınıflarının ICONA yöntemi ile belirlenmiş 

dereceli gruplara CBS ortamında reclass yöntemi ile yeniden düzenlenmesi ile elde edilmiştir.
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Şekil 1.4: ICONA Arazi Örtüsü (Mevcut Arazi Durumu)
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Şekil 1.5: ICONA Eğim Sınıfları 
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Şekil 1.6: Jeolojik Yapı
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Bayramin et al. (2003) tarafından detaylandırılmış ICONA koruma düzeyi matrisi 

kullanılarak arazi kullanım sınıfları ve bitki örtüsü yoğunluğu sınıflarının tüm olası eşleşmeleri 

dikkate alınarak alana ait koruma düzeyleri tespit edilmiştir. Benzer şekilde CORINE için toprağın 

hareket ettirilebilme olasılığını veren aşınabilirlik faktörü ise eğim ve jeoloji sınıflarının eşleşmesinin 

ağırlıklandırılmasıyla koruma düzeyi gibi on şiddet sınıfına gruplandırılmıştır. 

 

CBS ortamında çakıştırma (overlay) analiziyle üretilen toprak koruma ve aşınabilirlik 

seviyelerinin oluşturduğu iki katman da yine overlay analiziyle ICONA erozyon şiddet matrisi 

dikkate alınarak çakıştırılmış ve nihai ICONA erozyon şiddet seviyeleri modellenmiştir (Şekil 1.7). 
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Şekil 1.7: Peyza Erozyon Fonksiyon Analizi; ICONA Yöntemi Erozyon Şiddet Sınıfları
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Peyzaj erozyon fonksiyonu analizi kapsamında gerçekleştirilen ICONA erozyon modelleme 

çalışması sonucunda proje alanı içerisinde düşük, orta ve yüksek derecede erozyon riskine sahip 

alanlar yer almakta olup, düşük derecede erozyon riskine sahip alanlar proje alanı kuzey, batı, 

güney, doğu ve iç kesimlerinde, orta derecede erozyon riskine sahip alanlar proje alanı güney ve 

güneydoğu kesimlerinde, yüksek derecede erozyon riskine sahip alanlar ise yine proje alanı güney 

ve güneydoğu kesimlerinde yer almaktadır (Şekil 1.7).  

  

Yüksek erozyon riskine sahip alanlarda bitki örtüsü tesis etme veya mevcut bitki örtüsünü 

geliştirmek yoluyla erozyonu durdurma yoluna gidilecektir. Bunun için mevcut bitki örtüsü mümkün 

oluğunca korunacak, mevcut alt ve üst bitki örtüsünün iyileştirme ve geliştirme çalışmaları ile doğal 

drenaj hatları yamaçlarında ve dere yataklarında erozyon kontrolü amaçlı bitkilendirme çalışmaları 

yapılacaktır. Ağaçlandırma, örtü geliştirme, otlandırma, sediment taşımayan dere yataklarına 

yöreye uygun bitki türlerinin getirilmesi bu tarz alanlar için alınacak önlemlerden bazılarıdır.  

  

Orta derece erozyon riskine sahip alanlarda ise yine erozyon önleme amaçlı mevcut bitki 

örtüsünün korunarak geliştirilmesi (sağlıklaştırılması) ve düzenli bakımının sağlanarak vejetasyon 

iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. 

1.2. Habitat Fonksiyonu Analizi 

 

Proje sahasının habitat fonksiyonu kapsamında alandaki özellikle faunaya ait farklı yaşam 

ortamlarını barındıran lekelerin (homojen peyzaj birimleri) yapısı habitat kalitesini yansıtması adına 

niceliksel ve niteliksel olarak sorgulanmıştır. Bu sorgulamalar sonrasında ortaya çıkan leke 

durumları değerlendirilerek birbirleriyle olan etkileşim ve ilişkiler tespit edilerek habitat durumları 

ortaya konulmuştur. Bu kapsamda peyzaj fonksiyonları peyzaj metrikleri kullanılarak tespit 

edilmiştir. 

 

Peyzaj yapısının belirlenmesi habitat fonksiyonu gibi peyzajdaki işleyişlerin ve değişimin 

anlaşılmasında temel veri niteliğindedir. Bu amaçla ortaya çıkan peyzaj metrikleri peyzajın yapısını, 

mekânsal ilişkilerini ve heterojenliğini böylelikle fonksiyonlarını (işleyişini) ve de değişimini ortaya 

koyan bu kapsamda peyzaj yapısal elemanlarının niteliksel ve mekânsal özelliklerini, uzaktan 

algılama ve CBS teknikleri yardımıyla sayısal olarak ifade eden eşitlikler olarak tanımlanmaktadır. 

 

Bu projeden habitat fonksiyonu için sınıf seviyesinde alan, şekil, kenar ve öz alan 

metriklerini içeren leke analizi de denen peyzaj metrikleri üretilerek değerlendirilmiştir. Bu 

kapsamda Uzun (2003) ve Uzun ve ark. (2012) tarafından gerçekleştirilen çalışmalar temel alınarak 

sahanın karakteristikleri dahilinde özelleştirilerek leke analizleri yapılmıştır. 

 

Leke analizleri kapsamında temel veri olarak CORINE 2006 arazi örtüsü/kullanımı verisi 

temin edilerek kullanılmıştır. CORINE 2006 sınıflaması üçüncü seviyesine göre alanda 4 farklı sınıf 
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bulunmaktadır. Bu sınıflar: Doğal Bitki Örtüsü İle Bulunan Tarım Alanları, Karışık ve İğne Yapraklı 

Orman Alanları ile Bitki Değişim Alanlarıdır (Şekil 1.8).
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Şekil 1.8: CORINE Arazi Örtüsü Sınıfları 



GÜLPINAR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PEYZAJ ONARIM PLANI RAPORU 

 

 

 
Nartus- 2018/115.01.POP.01 18 

Bu arazi örtüsü sınıfları doğal hayvan varlığı açısından incelendiğinde habitat lekelerinin 

çalı bitki örtüsü (ÇBÖ) olarak gruplandırılması uygun görülmüştür. 

 

Leke analizi sonuçlarının değerlendirilmesi, Uzun (2003) ve Uzun ve ark. (2012) tarafından 

gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yer alan yöntemler doğrultusunda yapılmıştır. Buna göre 

leke büyüklüğünün artması genellikle peyzajın habitat değerini arttırmaktadır. Leke büyüklüğünün 

küçülmesi ise peyzajın habitat değerinin azalması yönünde bir sonuç göstermektedir. Bu bağlamda 

büyük leke sayısının artması bir kazanım olarak görülmekte ve küçük leke sayısındaki artış kayıp 

olarak değerlendirilebilir. Leke sayısındaki artış parçalanmayı da beraberinde getirmektedir. Diğer 

bir deyişle, zaman içerisinde leke sayısındaki artış peyzajın habitat değerini azaltacak leke 

sayısındaki azalma ise habitat değerini arttıracaktır. Bu kapsamda değerlendirilmek üzere proje 

sahası için leke alanları metrikleri hesaplanmıştır. Hesaplanan metriklerden özellikle leke sayısı ve 

ortalama leke ölçüsü değeri büyüdükçe habitat fonksiyonu açısından değeri artmaktadır 

gerçeğinden yola çıkarak Tablo 1.3’deki metrikler dikkate alınarak leke sınıfları derecelendirilmiştir. 

 

Tablo 1. 3: Leke Sınıfları Alansal Metrikleri 

Leke Sınıfları NumP MPS MedPS PSCov PSSD CA (ha) 
Habitat 

Fonksiyonu 

Ağaç Bitki Örtüsü (ABÖ) 1 1582,93 1582,93 0 14,25 1582,93 5 

Doğal Bitki Örtüsü ile 

Karışık Tarım (DBÖ_KTA) 
3 11 0,4 136 15 34 1 

CA: Sınıf Alanı; NumP: Leke Sayısı; MPS: Ortalama Leke Ölçüsü; MedPS: Ortadaki Leke Ölçüsü; PSCov: 

Leke Ölçüsü Varyasyon Katsayısı; PSSD: Leke Ölçüsü Standart Sapması. 

   

Leke şekilleri peyzaj içerisindeki hareketleri ve akışları etkilemesi açısından ekolojik olarak 

önemlidir. Leke şekillerinin ekolojik fonksiyonları çizgisel, kıvrımlı, iç ve çevre olarak dört grupta 

toplanmaktadır. Hayvanlar ve bitkiler için üç form ilkesi geliştirilmiştir. Sıkışık formlar (compact), 

kaynakların korunmasında etkilidirler ve çevredeki zararlı etkilere karşı iç kaynakları korumaktadır. 

Kıvrımlı formlar, çevre ile etkileşimlerin arttırılmasında etkilidirler. Çevre ile aktif bir etkileşime ek 

olarak "ağ ya da labirent formlar" bir yerden bir yere hareket için sistemi yönlendirme 

eğilimindedirler. 

 

Çizgisel bir leke iç kaynakların korunmasında yuvarlak bir lekeden daha az etkilidir. Bu 

durum insani aktivitelerinden uzaklık gerektiren türlerle birlikte ve genellikle iç türlerin 

korunmasında doğru olarak düşünülebilir. Alt katmanlar ya da habitat homojenliği düşünüldüğünde 

sıkışık bir leke, çok az iç türleri ile çizgisel bir lekeye göre daha yüksek tür zenginliği içermelidir. 

Çünkü iç alanın artması artan kenar alanından daha büyük oranda tür eklenmesini sağlayacaktır. 

 

Ekolojik karakteristiklerin çizgisel, kıvrımlı, iç ve çevre nitelikleri ile bağlantıları bir lekenin 

optimum şeklinin belirlenmesi için temeldir. Güncel olarak literatüre iç türler açısından yuvarlak 
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lekelerin ekolojik olarak optimum şekle sahip olduğu konusunda hem fikirdir. Bir leke, bir dizi 

anahtar fonksiyonu gerçekleştirmektedir. Bu bilgiden hareketle proje sahası için leke sınıfları şekil 

temelli metrikler ile de incelenmiştir. MPFD değeri bire yaklaştıkça ve MPAR değerleri ise ne kadar 

küçük olursa habitat fonksiyonunun giderek artmaktadır. Bu kabulden yola çıkarak leke sınıflarının 

şekil metrikleri değerlendirilmiş ve habitat fonksiyon derecelendirilmeleri yapılmıştır (Tablo 1.4). 

 

Tablo 1. 4: Leke Sınıfları Şekil Metrikleri 

Leke Sınıfları AWMSI MSI MPAR AWMPFD MPFD 
Habitat 

Fonksiyonu 

Ağaç Bitki Örtüsü (ABÖ) 2,18 1,09 21 1,09 1,09 4 

Doğal Bitki Örtüsü ile 

Karışık Tarım 

(DBÖ_KTA) 

1,43 1,08 652 1,05 1,08 5 

MSI: Ortalama Şekil İndeksi; AWMSI: Ağırlıklandırılmış Ortalama Şekil İndisi; MPAR: Ortalama Çevre Alan 

Oranı; MPFD: Ortalama Leke Fraktal Boyutu; AWMPFD: Ağırlıklandırılmış Ortalama Leke Fraktal Boyutu 

  

Kenarlar ve iç bölge genellikle benzer görülürler ancak farklıdırlar. Örneğin düşey ve yatay 

yapı, kalınlık, tür kompozisyonu ve bolluğu, leke kenarı ve içindeki koşullar farklıdır ve birlikte kenar 

etkisini oluştururlar. Bir leke sınırının çizgisel özelliğinin düzensiz ya da düzgün biçimde 

olmasından besin, su, enerji akışı etkilenmektedir. 

 

Leke kenarlarına ait peyzaj ölçümlerinde üç ölçüt göze çarpmaktadır. TE (Toplam Kenar), 

ED (Kenar Yoğunluğu), MPE (Ortalama Leke Kenarı). Bu indislerde kenar yoğunluğu en önemli 

indis olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü yoğunluk ne kadar az olursa leke sınıfının daha az kenara 

sahip olduğu dolayısıyla daha fazla iç tür barındıracağı varsayılmaktadır. Bu tespitlerden yola 

çıkarak proje sahası için kenar metrikleri üretilmiş ve ilgili habitat fonksiyon değerleri atanmıştır 

(Tablo 1.5). 

Tablo 1. 5: Leke Sınıfları Kenar Metrikleri 

Leke Sınıfları TE ED MPE Habitat 

Ağaç Bitki Örtüsü (ABÖ) 3706 2,29 3706 5 

Doğal Bitki Örtüsü ile Karışık Tarım 

(DBÖ_KTA) 
3706 2,29 1235 4 

TE: Toplam Kenar; ED: Kenar Yoğunluğu; MPE: Ortalama Leke Kenarı 

 

Fauna için yaşam alanı olacak alanın çevresel olumsuz etkilerden uzak olması seçimleri için 

en fazla önem taşıyan etkenlerden biridir. Bu kapsamda habitat özelliği taşıyan lekelerin dış 

etkilerden uzak iç bölgelerindeki öz alanlarının varlığı ve büyüklüğü habitat fonksiyonu için 

belirleyici bir faktör olmaktadır. Öz alanını niceliksel olarak metriklerle ortaya konulması ise bu 

durumun rakamsal olarak ifade edilebilmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda proje sahası için öz 
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alan metrikleri hesaplanmış ve öz alan sayısı, toplam öz alan ve dolayısıyla öz alan indeksi yüksek 

olan lekeler habitat fonksiyonu açısından da yüksek değerlere sahip olacağı tespitinden yola 

çıkarak değerlendirilmiştir (Tablo 1.6). 

 

Tablo 1. 6: Leke Sınıfları Öz Alan Metrikleri 

Leke Sınıfları NCA TCCA CAI 
Habitat 

Fonksiyonu 

Ağaç Bitki Örtüsü (ABÖ) 
1 1.392 87,9 5 

Doğal Bitki Örtüsü ile Karışık Tarım 

(DBÖ_KTA) 
1 16 16,6 4 

NCA: Öz Alan Sayısı; TCAA: Öz Alan Toplamı; CAI: Öz Alan İndeksi 

 

Habitat fonksiyonlarının toplam habitat fonksiyonunun elde edilmesinde yukarıda üç 

göstergeye göre değerlendirilen leke sınıflarının puanları toplanmıştır. Bu kapsamda üç leke 

sınıfının birbirine göre göreceli olarak bir değerlendirilmesi yapılmış ve haritaya aktarılmıştır. Bunun 

sonucunda verilen puanlara göre Şekil 1.10’da verilen Peyzajın Habitat Fonksiyonu elde edilmiştir.  

 

Buna göre proje alanı doğusunda yer alan Doğal Bitki Örtüsü ile Karışık Tarım Alanlarının 

bulunduğu alanlar düşük derecede, Ağaç Bitki Örtüsünün bulunduğu diğer tüm proje alanı ise 

yüksek derecede habitat değerine sahip alanlardan oluşmaktadır (Şekil 3.15). 
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Şekil 1.9:Leke Analizi 
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Şekil 1.10: Habitat Fonksiyonu 
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1.3 Görsel Fonksiyon Analizi 

 

Proje sahası dahilinde görsel peyzajı etkileyecek başlıca unsurlar rüzgar türbinleri ve şalt 

sahasıdır. Bu yapıların saha çevresinden görünme miktarlarının belirlenmesi ise gerek duyulan 

koşullarda bu durumun engellenmesi ya da desteklenmesi açısından doğru stratejilerin 

geliştirilmesinde önemli bir girdi verisi olacaktır.  

 

Peyzajın görsel fonksiyonunun tespitini içeren bu amaçla CBS ortamında viewshed 

(görünürlük) analizi uygulanarak sahadaki yapıların görünürlük oranları konumsal olarak tespit 

edilmiştir. Bu kapsamda çalışmanın daha önceki bölümlerinde sayısal eşyükselti verilerinden 

üretilen DEM görüntüsü kullanılarak topografik yapı modellenerek bu yapının neden olduğu 

görünme durumu modellenmiştir. Görünürlüğün hesaplanmasında yerkürenin sahip olduğu konkav 

yapı da hesaba katılmıştır.  

 

Proje alanı ve yakın çevresinde önemli bir turistik güzergah bulunmamakla birlikte, proje 

alanına ulaşan mevcut yollarda proje yapılarının görünür olduğu alanlar çıkarılmış ve bu alanlar 

Şekil 2.2'deki Peyzaj Onarım Planı’nda verilmiştir. 
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Şekil 1.11: Peyzajın Görsel Fonksiyonu; Karayolu 
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Şekil 1.12: Peyzajın Görsel Fonksiyonu; Türbin 
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2. DEĞERLENDİRME VE PEYZAJ ONARIM HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

2.1. Gülpınar RES Projesi Peyzaj Onarım Planı Çevresel Etkileri ve Koruma Önlemleri 

 

Rüzgar enerjisi santrallerinin kuruldukları alan ve yakın çevrelerine olası etkileri, inşaat ve 

işletim aşaması olmak üzere iki grupta toplanabilir.  

 

İnşaat aşamasındaki olası etkiler;  

 

 Geçici arazi işgali,  

 Geçici hava kirletici emisyonlarda artış,  

 Geçici suya deşarjlar ve su yatakları üzerine fiziksel etkiler, 

 Geçici gürültü emisyonları,  

 Toprak yapısında değişiklikler ve bozulmalar,  

 Habitatlar, flora ve faunada değişiklikler ve bozulmalar,  

 Santral alanının çevresinde yaşayanlara verilen rahatsızlıklar,  

 Peyzajda görsel değişiklikler,  

 Altyapı, arkeolojik ve kültürel miras kaynaklarının dahil olduğu mevcut özellikler üzerinde 

değişiklikler ve bozulmalar,  

 Arazi üzerindeki değişiklikler ve bozulmalar ve bununla ilişkili olan arazi kullanımı ve 

kullanıcıları üzerinde etkilerdir.  

 

İşletim aşamasındaki olası etkiler ise;  

 

 Tarımsal aktivitelerin ve gelişme aktivitelerinin sınırlanması,  

 Ekolojideki değişiklikler,  

 Peyzajdaki değişiklikler,  

 Gürültü,  

 Işık yansıması (shadow flicker)’dır.  

 

Gülpınar RES proje alanında görülmesi olası etkiler ve koruma önlemleri Tablo 4.1’de yer 

almaktadır. 
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Tablo 2. 1: Gülpınar Projesi Peyzaj Onarım Planı Çevresel Etkileri ve Koruma Önlemleri 

ÇEVRE BİLEŞENLERİ ETKİLER ÖNLEMLER 

TOPRAK  

- Toprak erozyonu  

- Toprak verimliliğinin azalması  

- Drenajın değişmesi  

- Toprağın kirlenmesi  

- Sahada kazı yapılacak yerlerde üst toprağın derinliğini belirlemek 

amacıyla inşaat öncesi toprak etütleri yapılması  

- Etüt sonuçlarına göre belirlenen kalınlıkta bitkisel toprağın 

sıyrılması ve depolanması  

- Bitkisel toprak kalınlığının az olduğu yerlerde alt toprakla 

karışmaması için buna yönelik özel ekipmanlar kullanılması  

- Üst toprak depolanırken güneş ışınlarından az etkilenmesi için 

güneybatı bakılı alanların mümkün olduğunca tercih edilmemesi  

- Üst ve alt toprağın stabilizasyon problemi oluşmaması için çok 

eğimli ve yüksek depolanmaması  

- Alt toprağın sıyrılması ve ayrı olarak depolanması  

- Yüksek su seviyesinin olduğu zayıf topraklar üzerinde ağır ekipman 

için hareketli matların kullanılması  

- Toprağa kimyasal dökülmemesi için gereken önlemlerin alınması  

- Drenaj kontrolünün sağlanması  

- Toprakların inşaat sonrası eski halinde serilmesi  

- Erozyon riski için kalıcı erozyon kontrolü önlemleri  

- Biyorestorasyon yapılması  

YÜZEY SULARI  

- Fiziki çalışmalarla su kenarında ve yatak morfolojisinde 

oluşacak bozulmalar  

- Mansapdaki ekolojiye ve insan kullanımına etkiler  

- Suyun kirletilmesi  

- Sedimantasyon ve bulanıklık  

- Su kaynağının 50 m yakınında inşaat veya depolama, araç yakıt 

yeri vb. uygulamalara yer verilmemesi  

- Dere yatağının bozulmaması için gerekli inşaat önlemlerinin 

alınması  

- Sediman filtreleri  

EKOLOJİ  

- Habitatların zarar görmesi/kaybı  

- Nesli tehdit altındaki türlerin popülasyonlarında kayıplar  

- Özellikle kuşlar ve yarasalar için türbinlerin çarpışma riski 

oluşturması  

- Yüzey örtüsündeki değişikliklerin alanın taşıma 

kapasitesini ve türlerin davranışlarını etkilemesi  

- İnşaat öncesi ekolojik etütlerin yapılması  

- Etüt sonuçlarına göre türlerin mevsimsel hassasiyetinin 

zamanlarına göre inşaatının dikkatli bir şekilde yapılması  

- Etütler sonrasında Proje Sahasında varlığı tespit edilen bitki ve 

hayvan türleri ile ilgili koruma önlemlerinin uygulanması  

- İnşaat sırasında çalışanlara eğitim verilmesi  
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ÇEVRE BİLEŞENLERİ ETKİLER ÖNLEMLER 

- Türbinlerin yerleşim planının doğru yapılması  

PEYZAJ VE GÖRSELLİK  

- Uzun dönemli/Kalıcı görsel etki  

- Köylüler için inşaat süresince oluşacak kısa dönemli 

görsel etki  

- Kırsal peyzaj görüntüsünün değişmesi (türbinler, binalar 

vb.)  

- İnşaat alanının mümkün olduğunca dar tutulması  

- Mevcut yollardan faydalanılması  

- İnşaat sahası dışına zarar verilmemesi  

- Kullanılacak ağır makine etkisini azaltmak amacıyla koruyucu 

önlemler alınması  

- Toprak yönetiminin uygulanması  

- Toprağın korunması  

- İnşaat sonrası kullanılmayacak alanların eski haline getirilmesi  

- Gerektiği durumlarda erozyon kontrolü yapılması  

- Biyorestorasyon yapılması  

GÜRÜLTÜ  

- Yerleşimler ve habitatlar için inşaat süresince oluşacak 

gürültünün olumsuz etkisi  

- İşletim aşamasında türbin bıçaklarının yaratacağı ses 

etkisi  

- Gürültüsüz veya az gürültülü inşaat makine ve ekipmanlarının 

kullanılması  

- Ekipmanların çok gürültü çıkarmamaları için düzenli bakımı  

- Çalışma saatlerinin düzenlenmesi  

- Uygun türbin bıçaklarının seçimi  

TOZ  
Yerleşimler ve habitatlar için inşaat süresince oluşacak toz 

emisyonunun olumsuz etkisi  
- Yollarda sulama yapılması  

IŞIK YANSIMASI  

(SHADOW FLICKER)  

- Yerleşimler ve habitatlar için türbinlerin yaratacağı titrek 

ışık etkisi  

- Işık yansımasının yollardaki sürücüler üzerinde 

oluşturduğu risk  

-Yerleşim ve yolların türbinlere yeterli uzaklıkta yer alması  

REKREASYON  
- Rekreasyonel kaynak değerlerinin zarar görmesi/kaybı  

- Aktivitelerin engellenmesi  

Eski haline getirme çalışmalarının yapılması ve kısa sürede 

tamamlanması  
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2.2. Gülpınar RES Projesi Peyzaj Onarım Plan Alanı Peyzaj Onarımı Müdahale Biçimleri 

 

Bu aşamada, peyzajın toprak koruma fonksiyonu açısından sürdürülebilirliğinin 

sağlanmasında elde edilen potansiyel erozyon, geçirimlilik ve habitat haritalarının çakıştırılması ve 

bir arada yorumlanması sağlanmıştır. Böylece alan için de doğal hayat ve insan yaşamı için 

korunması gerekli fonksiyonel alanlar yani peyzaj fonksiyonu yönünden hassas alanlar 

belirlenmiştir. Erozyon riski, geçirimlilik ve habitat değerlerini içeren haritaları çakıştırılarak Şekil 

4.1'deki Peyzaj fonksiyonu yönünden hassas alanlar belirlenmiştir. 

 

Peyzaj fonksiyonları yönünden hassas alanlar, insan müdahalelerinin olması durumunda 

zarar görebilecek alanları içermektedir. Buna göre proje sahası içerisinde 1., 2. ve 3. dereceden 

hassas alanlar yer almakta olup, 1. dereceden hassas alanlar proje alanı güney ve güneydoğu 

kesimlerinde, 2. dereceden hassas alanlar proje alanı doğu ve kuzeydoğu kesimlerinde, 3. 

dereceden hassas alanlar ise proje alanı kuzey, güney, doğu, batı ve iç kesimlerinde yer 

almaktadır (Şekil 2.1). 
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Şekil 2.1: Peyzaj Fonksiyonları Yönünden Hassas Alanlar 
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Gülpınar RES Projesi peyzaj onarımının amacı, inşaat sonrasında bozulan peyzajın ve 

habitat alanlarının eski haline kavuşturulması ve/veya iyileştirilmesidir. Projenin peyzaj onarım 

hedeflerine ulaşılabilmesi amacıyla uygulanması gereken müdahale biçimleri Şekil 2.2’de ortaya 

konulmuştur. Alana yapılacak müdahaleler; erozyon kontrolü amaçlı bitkilendirme yapılması ve 

yapısal önlemlerin alınması gereken alanlar, görüntü perdelemesi yapılacak alanlar ve toprak 

yönetimi yapılacak alanlar olarak 4 grupta toplanmıştır. Bu alanlara nasıl müdahale edileceği 

bitkisel ve yapısal boyutlarıyla aşağıda açıklanmıştır. 
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Şekil 2.2: Peyzaj Onarım Planı 
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Toprak yönetimi (rehabilitasyon): Tüm müdahale edilecek peyzajlarda proje sonrası 

peyzaj onarımı çalışmalarında kullanılmak üzere üst toprak sıyrılacak, depolanacak ve bakımı 

sağlanacaktır. 

 

Buna göre proje sahası dahilinde inşaat çalışmaları gerektiren alanlar, proje alanı 

içerisinde yer alan rüzgar türbinleri ve şalt merkezi ile yeni açılacak yollar olup bu kapsamda 

yapılacak kazılarda, kazı sırasında yüzeyden alınacak olan bitkisel toprak tabakası peyzaj 

çalışmalarında yüzey kaplaması amaçlı olarak kullanılmak üzere bitkisel toprak depolama alanında 

biriktirilmelidir. 

 

Erozyon kontrolü amaçlı bitkilendirme ve yapısal önlemlerin alınması gereken 

alanlar: Erozyon fonksiyonu analizi ile alanda erozyon riski yüksek olan kısımlar belirlenmiştir. 

Çalışma alanı içerisinde hiçbir inşaat faaliyeti olmayacak ve proje kapsamında gerçekleşecek 

faaliyetlerden etkilenmeyecek alanlar bulunmaktadır. Bu alanlar, fonksiyon analizleri sonucuna 

göre yüksek veya çok yüksek erozyon riskine sahip olabilmektedir. Buralarda erozyon kontrolü 

amaçlı müdahalede bulunmanın erozyonu tetikleyeceği düşünülmektedir. Bu nedenle erozyon 

fonksiyonu analizi sonucuna göre, çalışma alanında inşaat faaliyetinin gerçekleşeceği ve bu 

faaliyetten etkilenecek alanlarda erozyon kontrolü amaçlı yapısal ve bitkisel müdahaleler önerilmiş, 

alanın diğer kısımlarına ise müdahale edilmemesi uygun görülmüştür. Bununla birlikte faaliyet 

sahibi, müdahale edilmeyen bu kısımlarda da olası bir risk ve tehlike durumunda her türlü bitkisel 

ve yapısal önlemi almakla yükümlüdür. 

 

Erozyon kontrolü amaçlı bitkilendirmeler yapısal önlemlerle bir arada gerçekleştirilmelidir. 

Gerekli yerlerde su kırıcılar, çevirme ve boşaltım kanalları, cep terasları, silt tutucular inşaa 

edilmelidir. Dere yataklarında ise kontrol seddeleri inşası mutlaka gerekmektedir. 

 

Erozyon riskine sahip alanlar proje alanı güneyindeki 7 ve 8 nolu nolu rüzgâr türbünleri ve 

çevresindeki eğimli yamaç alanlardır. 

 

Erozyon riskinin bulunduğu ve eğimin % 20’lere kadar olduğu söz konusu rüzgâr türbünleri 

ve çevresindeki eğimli yamaçlarda seki teraslarının kullanılması gerekmektedir. 

 

Niteliği Korunacak Alan: Habitat analizi sonucunda niteliği korunması gereken alanlar 

proje alanı kuzey, doğu, batı, güney ve iç kesimlerinde yer alan ormanlık alanlar olup, söz konusu 

alanlarda tür devamlılığının garanti altına alınması amacıyla önemli yaban yaşamı ve bitki 

örtüsünün mutlak korunması gerekmektedir. Bu kapsamda söz konusu alanlarda yaban yaşamının 

korunması ve insan müdahalelerinin en aza indirilmesi ve bitki örtüsünün (ağaç, çalı, otsu) tahrip 

edilmemesi gerekmektedir. 
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Peyzaj karakterini destekleyici peyzaj onarım alanı: Söz konusu alanlar proje sahasındaki 

niteliği korunacak alan olarak kabul edilen ormanlık sahada yer alan proje alanı içerisindeki tüm 

rüzgar türbinlerinin bulunduğu alanlardır. Bahsi geçen bu alanlar habitat analizi sonucunda yüksek 

habitat değerine sahip alanlar olarak tespit edilmiş olup, türbin inşaatı çalışmaları sırasında zorunlu 

olarak bitki örtüsü ve karakter yapısı bozulacağından söz konusu alanda inşaat çalışmalarının 

tamamlanmasının hemen ardından onarım çalışmalarına başlanacak ve aynı zamanda erozyon 

riskinin yüksek olduğu alanlarda bölgedeki mevcut bitki örtüsüne uyumlu ve proje alanındaki 

karakter yapısını destekleyici olarak seçilmiş bitkiler kullanılarak bitkilendirmeler yapılacaktır.
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3. BİYOLOJİK/TEKNİK ONARIM VE UYGULAMA 

 

3.1. Biyolojik ve Teknik Onarım Biçimleri 

 

Proje sahası ve çevresinde orman, maki ve frigana vejetasyonu tipleri tespit edilmiştir. 

Alanda bulunan vejetasyon tipleri ve bu vejetasyon tiplerinin baskın türleri şöyledir; 

 

 Vejetasyonun baskın türü Pinus brutia’ dır. Orman tabakasının örtüşü yaklaşık %50-60, 

boyu da 4-8 metre arasında değişmektedir. Orman vejetasyonunun alt tabakasında Quercus cerris 

var. cerris, Quercus coccifera, Phillyrea latifolia, Jasminum fruticans, Asparagus acutifolius, Ruscus 

aculeatus, Styrax offcinalis, Pyrus elaeagnifolia, Prunus divaricata ve Juniperus oxycedrus gibi 

türler yayılış gösterir. Çalı tabakasının örtüşü de yer yer %40-50 arasındadır. Kızılçam orman 

vejetasyonunun en alt tabakasında ise otsu türlerden oluşan tabaka yer alır. Bu tabakada Dactylis 

glomerata, Poa bulbosa, Hordeum bulbosum, Lathyrus digitatus, Trifolium arvense gibi türler 

yayılış gösterir (Fotoğraf 2). Öte yandan proje sahasının Türbin 5-6-7-8 ve 11’in bulunduğu bazı 

bölümlerinde Quercus cerris’in Pinus brutia ile karışık meşçereler oluşturduğu karışık orman 

vejetasyonu da göze çarpmaktadır 

 

 Alanda kızılçam orman vejetasyonunun tahribi neticesinde gelişmiştir. Maki vejetasyonu 

içerisinde seyrek olarak Pinus brutia ormanları da yayılış gösterir. Maki vejetasyonunun baskın 

türleri Quercus coccifera, Quercus infectoria, Phillyrea latifolia, Cistus creticus, Cistus salvifolius, 

Paliurus spina-christi, Pistacia terebinthus, Cotinus coggygria, Gonocytisus angulatus, Spartium 

junceum, Calicotome villosa, Vitex agnus-castus, Asparagus acutifolius, Myrtus communis, Arbutus 

andrachne, Arbutus unedo, Jasminum fruticans, Prunus spinosa subsp. dasyphylla, Rosa canina 

ve Colutea cilicica’dır. 

 

 Maki vejetasyonunun tahrip olduğu alanlarda daha bodur frigana vejetasyonu gelişir. 

Frigana vejetasyonunun baskın türü Sarcopoterium spinosum’dur. Bu vejetasyon içerisinde seyrek 

olarak Cistus creticus, Cistus salviifolius, Erica manipuliflora, Asphodelus aestivus, Asparagus 

acutifolius, Ruscus aculeatus gibi bodur çalılar da bulunur. 

 

 Alt tabakada ise Thymbra spicata, Scolymus hispanicus, Achillea wilhelmsii, Anthemis 

tinctoria var. tinctoria, Bellis perennis, Picnomon acarna, Cichorium intybus, Briza media, Avena 

sterilis, Senecio vernalis, Taraxacum bithynicum, Echinops ritro, Filago pyramidata, Alyssum 

minutum, Capsella bursa-pastoris, Erophila verna subsp. verna, Sinapis arvensis, Silene vulgaris, 

Lotus corniculatus var. corniculatus, Medicago sativa subsp. sativa, Trifolium pratense var. 

pratense, Centaurea solstitialis, Carthamus lanatus, Carthamus dentatus, Papaver rhoeas, Bromus 

sterilis, Melica ciliata subsp. ciliata, Eryngium campestre 

 

Sahada bitkilendirme çalışmalarına başlarken dikkat edilmesi gereken en önemli konu 

doğru tür seçiminin yapılmasıdır. Tür seçiminde en önemli kriter sahanın doğal bitki örtüsünün 

yeniden oluşturmaktadır. 

 

Yüksek meyilli dağlık alanlarda vejetasyonun, herhangi bir tahrip neticesinde kaybolması 

halinde, tekrar gelmesi uzun zaman almaktadır. Sahaya kısa zamanda, yeniden vejetasyon 

getirebilmek ve yüzeysel akışı durdurabilmenin en etkin yolu teraslamalar yapmaktır. Arazi eğiminin 

düşük ve üst toprak tabakasının yeterli olduğu noktalarda, erozyon, vejetasyonun 

rehabilitasyonuyla önlenebilecektir. Ancak arazi eğiminin yüksek ve toprak derinliğinin sığ olduğu 

noktalarda ise vejetasyonun yenilenmesine yönelik tohumlama ve fide dikim çalışmalarının başarısı 
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kısmen teraslama çalışmasına bağlı olmaktadır. Terasların en önemli görevi, suyun tutulmasını 

sağlayarak aşağı doğru akan suyun taşıma gücünü azaltmaktır. 

 

Teraslama çalışmaları ile yüzeysel akış tehlikesiz bir şekilde gerçekleşirken suyun toprak 

içine infiltrasyonu da sağlanmış olacaktır. 

 

Bitkisel önlemlerin inşaat biter bitmez alınması, bu alanların sürdürülebilirliği açısından 

önemlidir. Sahada bitkilendirme çalışmalarına başlarken dikkat edilmesi gereken en önemli konu 

doğru tür seçiminin yapılmasıdır. Tür seçiminde en önemli kriter sahanın doğal bitki örtüsünün 

yeniden oluşturulması olmalıdır. Ayrıca bu çitler söğüt dallarıyla yapılan canlı çitler ile 

desteklenmelidir. Erozyon riskinin yüksek olduğu kısımlarda bitkilendirme daha yoğun bir şekilde 

yapılacak ve onarım başlangıcında bu alanlara öncelik verilecektir.  

 

Tohumlama ve fide dikimi için seçilecek türler mutlaka sahanın doğal yayılış gösteren 

türlerinden oluşmalı egzotik ve istilacı türlerin sahaya bir şekilde getirilmesinden azami şekilde 

kaçınılacaktır. Biyorestorasyon çalışması sırasında inşaat faaliyetlerinden etkilenmeyerek sahada 

hala mevcut bulunan diri örtü muhafaza edilecektir. 

 

Bozulan alanlardaki bitkilerin yenilenmesine yönelik saha içerisinde toprak işleme 

çalışmasına ihtiyaç duyulabilir. Sahada uygun olan yerlerde makine ile tam alanda ve şeritler 

halinde, makine çalışmasına uygun olmayan diğer yerlerde insan gücü ile, devamlı teras, kesik 

teras veya ocaklar halinde toprak işlemesi yapılacaktır. Toprak işlemenin başlıca faydaları 

şunlardır:  

a) Toprağın kırıntı bünye kazanarak su tutma kapasitesini ve havalanmasını artırmak,  

b) Bitki kök gelişim bölgesindeki toprağa gevşek bir yapı kazandırarak köklerin kolayca 

gelişmesini sağlamak,  

c) Mikroorganizma faaliyetlerini artırmak,  

d) Kapilariteyi kırarak evaporasyonla su kaybını önlemek,  

e) Fidan köklerinin topraktaki suyu ve besin maddelerini kolayca almalarını sağlamak. 

 

Toprak işleme, toprak rutubetinin yeterli olduğu yani toprağın tavda olduğu zamanda 

yapılacaktır. Toprak yaz aylarında kuru ve sert olduğu, kış aylarında ise fazla çamur ve donma 

olduğu için tekniğine uygun toprak işlemesi yapmak mümkün değildir. 

 

Toprak işleme mevcut bitki örtüsünün korunduğu yerler dışındaki tamamen bozulmuş 

alanlarda uygulanmalıdır. Toprak işleme tesviye eğrilerine paralel, dikilecek türün dikim aralıkları da 

dikkate alınarak arazide belirlenen hat üzerinde 35-40 cm derinlikte, 60-80 cm genişlikte olacaktır. 

Yapılan teras yüzeyi yamaca doğru % 10-30 meyilli olacaktır. Teras yapımına yamacın üst 

tarafından başlanıp alt kota doğru devam edilecektir. 
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Bu alanlarda mevcut yetişme ortamı koşullarını iyileştirmeye yönelik olarak toprak 

derinliğinin çok düşük olduğu yerlerde kazı sırasında çıkmış ve ayrıca depolanmış olan bitkisel 

nitelikli toprak serimi yapılacaktır. 

 

Yeterli toprak derinliğinin bulunduğu kısımlar, makineli veya insan gücü ile toprak 

işlendikten sonra ekim veya dikime hazır olacaktır. 

 

Saha içerisinde yeterli tohum veren bitki bulunması halinde tohum olgunlaşma 

dönemlerinde tabii tohumlamadan azami derecede istifade edilecektir. Tohum ekilecek alanlara 

uygun dönemlerde yüzeysel toprak işlemesi yapılarak tohumlar için uygun çimlenme ortamı 

oluşturulacaktır. Toprak işlemesi yapılmış teras veya ocaklar ile şeritlerde, iri taneli tohumlar ekim 

çapası kullanılarak ocaklar veya sıralar halinde, küçük taneli tohumlar ise serpme metoduyla 

ekilecektir. 

 

Toprak işleme imkanı bulunmayan veya uygun ortam koşulları nedeniyle gerek 

duyulmayan alanlarda ise serpme yoluyla ekim yapılacaktır. Tohum ekim zamanı doğal tohum 

döküm zamanıyla uyumlu olacaktır. Ekim sırasında tohumların sahaya homojen dağılımına dikkat 

edilecektir. Tohumlar zararlılara karşı ilaçlanmış olacaktır. 

 

Proje alanında inşaat sırasında zarar görmüş, geniş yapraklı ve ibreli bitkilerden sürgün 

verme özelliğine sahip olan türler, vejetasyon dönemi dışında kök boğazı seviyesinden kesilerek 

sürgün vermeleri ve gençleşmeleri sağlanacaktır. Bu uygulama canlandırma kesimi adıyla 

anılmaktadır. Canlandırma kesimleri; dejenere olmuş, büyüme enerjilerini kaybetmiş çalılaşmış 

bitkilere de uygulanacaktır. 

 

Yerinde tohum ekimi yöntemiyle çimlendirilip yetiştirilmesi mümkün olmayacak olan çalı 

türleri belirlenecektir. Bu tür bitkilerin tohum olgunlaşma ve dökme zamanı takip edilerek 

toplanacaktır. Toplanan tohumlar tohum çimlendirme altyapısı olan yerlerde çimlendirilerek üretimi 

yaptırılmalı dikime hazır hale geleceği zamana kadar kaplarda gelişimi sağlanacak ve daha sonra 

araziye dikimi gerçekleştirilecektir. 

 

Proje alanındaki dikim çalışmaları, vejetasyon döneminin sona erdiği sonbahar kış 

aylarında başlayıp tekrar vejetasyon döneminin başladığı ilkbahar aylarına kadar tamamlanmış 

olacaktır. Fide ve fidan dikiminde dikkat edilmesi gereken etkenler aşağıda verilmiştir: 

 

 Toprağın dikim derinliği olan 30-40 cm’lik kısmı, rutubetli ve tavda olacaktır. 

 Rüzgarlı, soğuk ve donlu günlere dikim yapılacaktır. 

 Dikim çukuru, fidan kök boyundan en az 5 cm daha derin açılacaktır. 

 Fidanlar kök boğazı seviyesinden dikilmeli, çukur dibine organik maddece zengin ve nemli 

üst toprak koyulmalı çukur içine taş, kök, tezek gibi katı materyalin girmesi önlenecektir. 



GÜLPINAR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PEYZAJ ONARIM PLANI RAPORU 

 

 

 
Nartus- 2018/115.01.POP.01 38 

 Dikimi sonrası fidan köküne zarar vermeden ayakla fidanın çevresi bastırılarak toprak 

sıkıştırılacaktır. Ağır bünyeli toprakların bulunduğu alanlarda toprağın aşırı 

sıkıştırılmasından kaçınılacaktır. 

 Dikimlere yamacın üst kısmından başlayıp aşağı doğru devam edilecektir. 

 Söküm olarak gelen fidanlarda fidanın sökülmesi ile sahada fidanların dikilmesi arasındaki 

zaman çok kısa olmalı, bu nedenle hava durumu ve işçi potansiyeline göre fidan dikim 

planlaması yapılarak mümkün olduğu kadar taze fidan kullanılacaktır. 

 Fidan balyaları serin ve kuytu yerlerde birbirine değmeyecek şekilde kapalı ve havadar bir 

yerde muhafaza edilmeli, gün aşırı alt üst edilmeli ve balyalar ısıtılacaktır.  

 

Unutulmamalıdır ki yapılan çalışmaların çalışan personel ve yerel halkın katılım ve desteği 

alınmadan başarıya ulaşması olanaksızdır. Bu bağlamda, proje sahalarında gerekli bilgilendirme 

çalışmaları yapılacaktır. Yeni açılacak yollar ve iyileştirilerek kullanılacak olan eski yolların kenarları 

başta olmak üzere proje sahalarının içinde ve etrafında öncelikli türler, koruma ve biyorestorasyon 

hedefleri ile ilgili uyarıcı ve bilgilendirici levhalar yerleştirilecektir. 

 

İnşaat çalışmalarında bulunacak bütün personel, proje sahasında ve civarında yaşayan 

canlılar, alanın peyzaj değerleri ve ekolojik hassasiyet ile ilgili olarak bilgilendirilecek ve personel 

tarafından kaçak ve yasa dışı avcılık yapılması önlenecektir. 
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3.2.  Uygulama 

 

Faaliyet alanı Bitkilendirme Master Planı’nda gösterildiği üzere, faaliyetten etkilenecek alanlar onarım hedefleri açısından 1. derece hassas, 2. derece hassas ve 3. derece hassas olarak sınıflandırılmıştır. 1. derece hassas ve 2. 

derece hassas öncelikli onarım gerektiren alanlarda alt ve üst toprak bitki örtüsünün iyileştirilmesi ile erozyon kontrolünün gerçekleştirilmesi önerilmiştir. 3. derece hassas onarım alanında ise mevcut bitki örtüsü ve peyzaj özelliklerinin 

korunması yeterli görülmüştür. Buna göre; 

 

1. derece hassas ve 2. derece hassas onarım öncelikli alanlarda yapılacak uygulamalar aşağıda açıklanmıştır: 

 

 Alt ve Üst Bitki Örtüsünün İyileştirilmesi 

 

Bu uygulamada amaç daha fazla erozyon oluşumunu önlemek ve erozyonun olabileceği yerlerdeki bitki örtüsünü en iyi biçimde iyileştirmek (biyolojik müdahale). 

 

Taraçalama ile oyuntu tahkimi, çalı ile oyuntu tahkimi, ağaç dikimi, çim ekimi, çit vb. uygulamalar 1. derece hassas ve 2. derece hassas onarım  öncelikli alanlarda alt ve üst bitki örtüsünün iyileştirilmesi açısından olumlu sonuçlar 

verecektir.  

 

 Erozyon Kontrolü 

 

Bu onarım stratejisi peyzaj onarım planında erozyon kontrolü yapılacak alanlarda uygulanacaktır.  

 

Erozyon riskine sahip alanlar proje alanı güneyindeki 7 ve 8 nolu nolu rüzgâr türbünleri ve çevresindeki eğimli yamaç alanlardır. 

 

Erozyon riskinin bulunduğu ve eğimin % 20’lere kadar olduğu söz konusu rüzgâr türbünleri ve çevresindeki eğimli yamaçlarda seki teraslarının kullanılması gerekmektedir. 

 

 Seki Terasları 

 

Seki terasları; toprak seki, tas seki, kademeli seki (akıntılı, akıntısız), sulama sekilere ve hendek terasları, cep teraslar diye sınıflandırılırlar. Bu tip teraslar arazi meğilinin % 20’lere kadar olduğu durumlarda uygulanabilir. Yağış 

suları araziden tehlikesizce akıtılacak şekilde otlandırılmış su yolları veya borularla yapılan çıkışlarla uzaklaşabilir.  

 

Seki teraslar eşyükselti eğrilerine paralel, tek tek ölçülerek oluşturulur. Teras genişliği 4 m., oluşan setler ise genel olarak 1,5-2 m arasındadır. 100-150 cm uzunluğunda oluşan şevler ise, ortalama 40-60 cm yüksekliğinde 

ellenmemiş doğal zemin üzerinde, 10-20 derecelik bir açıyla durmaktadır. 

 

                             Fotoğraf: Seki Teraslarına Örnek 
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Şekil 3.1: Peyzaj Onarım Çalışmalarında Bitkisel Perdeler 

 

 

 

 

 

 

 Toprak Sıyırma ve Depolama 

 

Üst toprak, arazi yüzeyindeki malzeme tabakasıdır. Bu tabaka, organik maddelerin çoğunu barındırır ve bu nedenle bitkisel gelişmenin büyük çoğunluğunu sağlar. Kritik olarak tohum bankasını, yani zaman içinde oluşan ve şartlar 

elverişli olduğu zaman çimlenmeye hazır olan tohum deposunu içerir. Dolayısıyla üst toprak yönetimi, yeniden bitkilendirme programının temel önem taşıyan bir aşamasıdır. Üst toprak kalitesinin, özellikle de yapısının ve tohum 

bankasının bütünlüğünün yönetilmesi, gerek biyolojik restorasyon çalışması gerekse erozyon kontrolü açısından hayati önem taşır. 
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Proje alanında üst toprağın sıyrılacağı alanlarda üst toprağın derinliğini belirlemek amacıyla inşaat öncesi toprak etütleri yapılması ve etüt sonuçlarına göre belirlenen kalınlıklarda bitkisel toprağın sıyrılması gerekmektedir.  

 

Buna göre proje sahası dahilinde inşaat çalışmaları gerektiren alanlar türbin noktaları, şalt sahası ve açılacak ulaşım yolları olup bu kapsamda yapılacak kazılarda, kazı sırasında yüzeyden alınacak olan bitkisel toprak tabakası 

peyzaj çalışmalarında yüzey kaplaması amaçlı olarak kullanılmak üzere bitkisel toprak depolama alanında biriktirilmelidir. 

 

Proje alanında üst toprağın doğru bir şekilde yönetimi söz konusu uygulamanın toprak uzmanları tarafından yapılması gerekmekte olup uygulama ile ilgili teknik bilgiler aşağıdaki gibidir. Az miktarda üst toprak bulunan kayalık 

yamaçlarda toprak işleme aşağıdaki şekilde yapılacaktır:  

 

i. Üst toprak elle ya da küçük kepçeli ekskavatörlerle alınacaktır. 

ii. Ortaya çıkan kayalar bir yerde toplanacaktır. 

iii. Kayalar yerlerine yerleştirilecektir. 

iv.Üst toprak toplanan tohumlarla karıştırılmalı ve bu karışımı kayaların arasına serpilecektir. 

v. Erozyon stratejisiyle uyumlu ise erozyon şiltesi ile örtülecektir. 

 

Kayalık yamaçlarda yeterli üst toprak toplamanın mümkün olmadığı hallerde:  

 

i. Benzer habitata sahip yerlerden üst toprak alınacaktır. 

ii. Saman/bitki malzemesi ve mahalli kaynaklı gübre gibi organik maddeler ilave edilecektir. 

iii.Çevredeki doğal bitkilerden tohumlanmalı ya da kendiliğinden geri gelmesi sağlanacaktır. 

 

Saklama sırasında mineral içerikli bir üst toprağın anaerobik kalmamasına dikkat edilecektir. Üst toprak anaerobik kalmadığı sürece nispeten uzun sürelerle yığın halinde kalacaktır.  

 

Anaerobik olması topraktaki tohum bankasına zarar verecektir. Toprağın anaerobik bir hal alıp almadığı aşağıdaki şekilde test edilecektir (kışın değil):  

 

i. Sırasıyla teta probu ve penetrometreyi kullanarak nem içeriğindeki ve yoğunluktaki değişikliği düzenli olarak kontrol edilecektir. 

ii. %15’ten fazla bir artış olması ve toprak bir kürekle açıldığında nahoş bir çürüme kokusu hissedilmesi halinde, yığının aktarılması gerekir. Bu organik topraklar için geçerli değildir.  

 

Gerektiği hallerde yerel tür tohumlar kullanılacaktır. 

 

 Toprak çok ıslakken ya da üst toprağın zemininin donduğu zamanlarda üst toprakla çalışılmaktan kaçınılacaktır.  

 

 Toplanan üst toprakta muhtelif ebatlarda taşların bulunması halinde, topraktaki bu taşlar da korunacaktır. Böylece eski haline getirilen alan, çevredeki araziye benzetilebilir. Alanın yamaç olması halinde büyük kayaların, yamaç 

aşağı yuvarlanmasını önlemek için toprağa gömülmeyecektir. 

 

 Üst toprak yerleştirilirken biraz kaba, gevşek olan düzlenmiş bir doku sağlanacak, bu, bitkilerin yetişmesine yardımcı olacaktır. Alt toprak yerine konduktan ve gevşetildikten sonra, ekskavatör ve kepçe kullanılarak üst toprağın 

yığından alınıp yerine yerleştirilecektir.  

 

 Üst toprak serilirken, eski haline getirilen yüzeyin araç trafiği tarafından çiğnenmesini engellemek için, üst toprağın şeritler veya bölmeler halinde yerine yayılması, bu işleme yığından en uzak noktadan başlanacaktır. Böylece üst 

toprak yeniden bitki yetişmesine hazır olacaktır.  
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 Proje alanı içinde üst toprak depolanırken güneş ışınlarından az etkilenmesi için güneybatı bakılı alanlar mümkün olduğunca tercih edilecek, stabilizasyon problemi oluşmaması için çok eğimli ve yüksek depolanmayacaktır.  
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Şekil 3.2: Proje İnşaatı Boyunca Üst ve Alt Toprağın Depolanma Biçimi 
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3. İZLEME 

 

A. Genel 

 

Peyzaj işlerinin kontrolü ve kabulünün ardından bir yıllık bakım süresi başlayacaktır. Tüm 

bitkilendirme işleri bu süre içerisinde garanti edilecektir. Bu süre zarfında faaliyet sahibi gerekli 

personeli, ekipmanı ve materyali sağlayacak, bakım ve korumayı gerçekleştirecektir. Bununla 

birlikte bakımın her bir bitkinin dikiminden sonra ve her çimlendirmenin ardından başlaması tavsiye 

edilir. 

 

Bakım zamanlama çizelgesi faaliyet sahibi tarafından hazırlanacaktır. Bu çizelge peyzaj 

işleri başlamadan önce hazırlanmalıdır. Bakım süresince peyzaj işlerinin korunması, onarımı, zarar 

görmüş materyallerin yeniden yerleştirilmesi sağlanacaktır. 

 

B. Erozyon kontrolü önlemleri 

 

Su kırıcılar, boşaltım kanalları, hasır örtüler vb. erozyon kontrolü yapısal uygulamaların 

bakımı yeni bitkilendirme toprağı tutana kadar gerçekleştirilecektir. 

 

Herhangi bir erozyon ya da toprak kayması izlendiğinde yüklenici firma gerekli toprak 

koruma önlemlerini alacaktır. 

 

C. İlk Bitkilendirme 

 

Erozyon kontrolü açısından ve diğer nedenlerle hızlı bir şekilde bitkilerin yetiştirilmesi 

gerektiği yerlerde, ilk bitkilendirme için seçilen türler aşağıda belirtilen özelliklere sahip olacaktır: 

 

 Yoğun, lifli yüzeye yakın yerlerde yatay kök yapısı, 

 Özellikle en şiddetli yağış mevsiminde yoğun, tek biçimli zemin örtüsü, 

 Yüksek hıza sahip yüzey akışının vereceği zarara karşı dirençli, 

 İnsanların ve hayvanların çiğnemesi nedeniyle meydana gelecek zarara karşı dirençli, 

Üst toprak 15-30 cm 

sıyrılarak depolanacak 

 

Alt toprak üst toprak depo alanının 

tam karşısında depolanacak 
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 Baskıcı olmayan alanda orijinal türlerin koloni haline gelmesine izin verecek, 

 Bitkiler arasında yüzey akışının birikmesine yol açabileceğinden, mümkünse yığınlar ve 

kümeler halinde olmayan 

 

Uzun süreli büyüme için tercih edilen türler, inşaat öncesinde mevcut floranın çeşitliliğini ve 

yayılım şeklini yansıtacaktır. 

 

D. Sulama 

 

Sulama kalıcı tesislerde ve spesifik sulama planına göre yapılacaktır. Bitkilendirme 

başlamadan otuz (30) gün önce sulama zamanlaması planlanacaktır. Ağaçlar ve çalılar derin 

sulanıp suyun kök bölgesine sızması sağlanacaktır. 

 

Çimlenmiş alanlar hava koşullarına göre kök bölgesi toprağının nem ihtiyacı dikkate 

alınarak belirli sıklıkta gerçekleştirilecektir. Tohumlama yapıldığında sağlıklı çimlenme 

sağlayabilmek için tohumlama alanı homojen olacak biçimde ve yeterli miktarda sulanmalıdır. 

 

E. Budama 

 

Yaprak döken ağaçların ilk budaması bitkinin uykuya geçtiği dönem yapılmalıdır. Zarar 

görmüş dallar, ağaçlar, sağlık ve güvenlik tehlikesi oluşturan bitkiler yılın herhangi bir zamanında 

budanabilirler. 

 

F. Herekleme ve Çelik Halatlama 

 

Herekleme ve çelik halatlama gerekli durumlarda ağaç gövdesi ve dallarında kabuk 

sorulmasını ve zarar görmelerini önlemek amacıyla yapılır. Zarar görmüş kazıklar ve çelik halatlar 

hemen yenilenmelidir. Herekler birinci yıl sonunda uzaklaştırılmalıdır. 

 

G. Bitki Onarımı/Yenileme 

 

Zarar görmüş bitkiler farkedilir edilmez onarılmalı ya da değiştirilmelidir. Onarım gerektiği 

durumda budama, yaraların iyileştirilmesi, çelik halatlama, herekleme vb. işlemleri içermektedir.  

 

H. Çim Bakımı 

 

Yeni çimlenmiş alanlar herhangi bir olası zararlanmadan korunacaktır. Zarar görmüş 

alanların yeniden tohumlanması önerilmektedir. Bakım süresince çimlenmiş alanların uygun 

koşullarda olması sağlanacaktır. 
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I. Hastalık ve Zararlanmalar 

 

Bitkilerin sağlıklı büyüme koşullarında olmasını sağlamak için gerektiğinde hastalık ve 

zararlılara karşı ilaçlama yapılacaktır. 

 

J. Yabani Otlar 

 

Çimleme yapılacak kalıcı tesis sahalarında yabani ot kontrolü yapılacaktır. Düzenli bakım 

işleri ile yabani otlar uzaklaştırılacaktır. 

 

K. Temizlik 

 

Proje alanı bitkilendirme sırasında ortaya çıkan tüm atıklardan arındırılmalıdır. Temizlik 

peyzaj işleri ve bakım kabulü öncesi önemli şartlardan biridir. 

 

L. Biçme 

 

Kalıcı tesisler çevresindeki tüm çimlenmiş alanlar, çim boyu 15 cm'yi geçtiğinde 

budanmalıdır.  

 

M. Kontrol 

 

Bakım, periyodik olarak yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Aksaklıklar, bildirildikten 

sonraki beş (5) gün içerisinde düzeltilecektir. 

 

N. Bakım kabulü tavsiyeleri 

 

Bakım kabulünde kontrol edilecek konular şunlardır: Tüm bitkiler canlı ve sağlıklı olmalıdır. 

Gelişimi kuvvetli olmalı hastalık ve zararlıları bulunmamalıdır. 

 

İzleme ve Beklenmedik Durumlar 

 

Peyzaj işlerine ilişkin uygulanma öncesi ve sonrası koşulları gösteren bir fotoğraf arşivi 

oluşturulacaktır. Peyzaj işlerine ilişkin gerçekleştirilecek izleme ve denetleme faaliyetleri, peyzaj 

uygulama öncesinde belirlenecektir. 

 

Yapılan iç denetimlere ek olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bu Bakanlığın taşra 

teşkilatları ve meslek odası dâhil olmak üzere çeşitli kurumlar bünyesinde çalışan uzmanlar 

faaliyeti denetleyebileceklerdir. 
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Peyzaj onarım planında öngörülen onarım gerektiren alanlar planda belirlenen stratejiler 

doğrultusunda iyileştirilecek veya eski haline getirilecek ve gerekli önlem ve tedbirler ileri bakım 

süresi sonuna kadar faaliyet sahibi tarafından alınacaktır. 
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4. EKLER 
 

EK-1 PEYZAJ ONARIM PLANI PROSEDÜRLERİ 
 

4.1. İNŞAAT ÖNCESİ PEYZAJ ONARIM PROSEDÜRLERİ 

 

 Onarım teknik raporunda onarım planı ve uygulama planına ilişkin uygulama iş-zaman 

çizelgesi march chart/gantt chart hazırlanmalı, kontrol ve bakım programı oluşturulmalıdır. 

 Onarım izleme ve uygulama planında bitki seçimi doğal yapıya uygun olmalıdır. Zorunlu 

durumlarda erozyon önleme amaçlı otsu bitkilerle onarımda agresif olmayan ve kurağa 

dayanıklı ve derin köklü/hızlı köklenen yabancı türler kullanılabilir. Bu türlerin 1 yıl içinde 

araziden uzaklaşması performans göstergesi olarak belirlenmelidir. 

 Onarım uygulama ve izleme planında varsa önemli bitki alanları koruma eylemleri yer 

almalıdır. 

 Teknik rapor, üst toprağın sıyrılma ve depolama yerlerini tanımlamalıdır. Sıyrılacak üst 

toprağın kalınlığı raporda belirtilmelidir. 

 İnşaat sahası drenajı, saha çevresi doğal drenaja yumuşak bir biçimde bağlanmalıdır. 

 Teknik rapora göre hazırlıklar yapılmalı, bitkisel/yapısal malzeme temin planı hazırlanmalı 

ve onarım için gerekli bitkisel materyal, miktar, kalite, üretim/ satınalma planı sunulmalıdır. 

 Bitkisel/ yapısal malzeme temin planında belirtilen üretim/ satınalma mümkün olmayan 

koşullarda öncelikle müdahale alanlarından olacak şekilde bitki nakli planı hazırlanmalıdır. 

Kullanılabilecek yapısal malzemeler; hazır örtü, rip rap, taş-çakıl, ahşap kazıklar, geotekstil 

kumaş, kum torbalan, gabion, eğim kırıcı olabilir. 

 Geçici tesislerin ve yolların onarımı ile akarsu ve vadi iyileştirmeleri peyzaj onarımı 

uygulama izleme planında doğal peyzaj ile uyumluluk esas alınmalıdır. 

4.2. İNŞAAT SIRASI PEYZAJ ONARIM PROSEDÜRLERİ 

 

 Onarım için gerekli bitkisel malzemenin kontrolü yapılmalı ve ilgili otoritenin onayı 

alınmalıdır. 

 İnşaat öncesi yapılacak alanda toprak sıyırma/depolama ve geçici erozyon kontrol 

önlemleri alınmalıdır. 

 Günlük onarım işlerinin raporlaması yapılmalıdır. 
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4.3.  İNŞAAT SONRASI PEYZAJ ONARIM PROSEDÜRLERİ 

 

 Arazi biçimlendirme, 

 Kalıcı erozyon kontrolü (dikim yapılacak bitkilerin 3-5 yaşında olması), 

 İnşaat artığı atık malzeme yönetimi, 

 Biyorestorasyon (üst toprağın serilmesi ve bitkilendirmenin yapılması). 

 

4.4.  İŞLETME SIRASINDA İZLENECEK PROSEDÜRLER 

 

 Onarım alanlarında bakım-iyileştirme çalışmalarının teknik rapora uygun olacak şekilde 

gerçekleştirilmesi, 

 Onarım yapılacak alanlara ilişkin sahaya özgü metodolojilerin ayrıntıları verilmelidir. 

 

4.5. GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

 

 5 alan için yapılacak ayrıntılı onarım uygulama planında görev ve sorumluluklar 

tanımlanmalıdır. 

 Onarım yapacak personel eğitilmelidir. 

 İzleme, raporlama, denetim ve onay konusundaki taraflar ve sorumluluklar belirlenmelidir. 

 

4.6.  PERFORMANS 

 

 Onarım uygulamalarının performans ölçütleri teknik raporda sunulmalıdır. Onarım sonrası 

ilk 1 yılda % 70 onarım hedefine ulaşılmış olmalıdır. 

 Onarım uygulama ve izleme planında erozyon önleme ile ilgili göstergeler yer almalıdır. 

Diğer bir deyişle, başarı performansları ya da erozyonun önlenmiş olduğunu görsel ve/veya 

teknik kriterler yer almalıdır. 

 

Yukarıdaki bilgilere ait hazırlanmış Peyzaj Onarım Süreci Zaman Tablosu aşağıda verilmiştir. 
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ÇANAKKALE VALİLiĞi
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Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Ovacık, Denizgöründü, Salihler ve Karapınar Köyleri Mevkiinde,
Yelen Gülpınar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Gülpınar

Rüzgar Enerji Santrali (R-E,S) 30 MWm/25 MWe"
PROJESi HALKlN KATILIMI TOPLANTISI KATILlMCI LiSTESi
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Ek-27 
MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖRÜŞÜ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 
 
 
 
 
 
 

EK-28 
ÇED İNCELEME DEĞERLENDİRME FORMU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















 
 
 
 
 
 
 
 

Ek-29 
AKUSTİK RAPOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 























































































































































 
 
 
 
 
 
 

EK-30 
ÇED RAPORUNU HAZIRLAYANLARA AİT İMZA 

SAYFASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMASI TAAHHÜT EDİLEN 

PERSONEL TABLOSU 

 

 

 

Projenin Adı  : Gülpınar (RES) Rüzgâr Enerji Santrali 

Proje Sahibi  : Yelen-Gülpınar Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.   
Projenin Mevkii : Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Ovacık, Denizgöründü, Salihler ve 

Karapınar Köyleri Mevkii 

Yeterlik Belge No : 267 

 

Tebliğin İlgili Maddesi 

Kapsamında 

Çalıştırılacak Personel 
Adı Soyadı Mesleği 

Sorumlu 

Olduğu 

Bölüm, Sayfa, 

bölüm, ekler 

vb. 

İmzası 

Çevre Mühendisi 

(Madde 5/1-a) Tuncay ALBAYRAK 
Çevre 

Mühendisi 

Bölüm I, Bölüm 

III, Bölüm IV 
* 

  

Mühendislik veya mimarlık 

fakülteleri veya fakülte 

veya akademi veya dört 

yıllık yüksek okul veya fen 

veya edebiyat 

fakültelerinin 

........................................ 

Mezunu personel 

(Madde 5/1-b) 

Tuğba ÇOBAN 

AKMAN 

Ziraat Yüksek 

Mühendisi 
Bölüm II  * 

Özge DURUKAN 

ÖÇALAN 
Biyolog Bölüm II * 

Kapsam Belirleme ve 

İnceleme Değerlendirme 

Komisyonunca veya PTD 

İnceleme değerlendirme 

sürecinde belirlenmiş 

meslek grubundaki 

personel 

Ayşe USTA 

BİROĞLU 
Orman 

Mühendisi 

Bölüm II.2.6, 

Bölüm III.1.14, 

Bölüm III.2.7 
 

Rapor Koordinatörü 

(Madde 5/1-c) 
Tolga ÖÇALAN İnşaat 

Mühendisi 
Tüm Rapor * 

(Madde 5/1-ç) 

kapsamındaki personel 

Pınar KEKİLLİ 
Maden 

Mühendisi 

Bölüm II.1.1 

Bölüm II.2.9, 

Bölüm III.1.4 

* 

Mustafa İNAL 
Jeoloji 

Mühendisi 

Bölüm II.2.2, 

Bölüm II.2.3, 

Bölüm III.1.5, 

* 

*E-ÇED Sistemi Üzerinden E-İmza ile imzalanmıştır. 
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