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GİRİŞ

1

Lodos Karaburun Enerji Üretim A.Ş. (Lodos/Sponsor) tarafından Karaburun/İzmir’de 120 MW’lık bir Rüzgar
Enerjisi Santrali (RES) (1.aşama) kurulmuş olup, projede 148 MW’lık bir kapasite artışı (2.aşama) için çalışmalar
devam etmektedir.
Proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu hazırlanmış ve Haziran 2018'te Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Uluslarası finans kuruluşları tarafından desteklenecek proje için yerel ve
uluslararası standartlar ve gereklilikler doğrultusunda bir Çevresel ve Sosyal Durum Değerlendirmesi (ÇSDD)
çalışması da 2018 yılında yapılmıştır.
Lodos, ulusal mevzuat ve uluslararası iyi uygulama standartlarına uygun olarak çalışmayı taahhüt etmektedir.
Bu taahhüt doğrultusunda hazırlanan bu doküman ÇED'in ve ÇSDD’nin önemli bulguları hakkında genel bir bakış
sunmaktadır. Teknik Olmayan Özet; proje hakkında genel bilgi vermekte, inşaat çalışmaları sürmekte olan RES’in
çevresel ve sosyal etkilerini değerlendirmek üzere yapılan çalışmaların ana bulgularını ve bu etkilerin azaltılması
için alınacak önlemleri anlatmaktadır.
Bu doküman, Proje ile ilgili kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

PROJE NEDİR?

1.1

Mevcut RES’in (1. aşama) kurulu kapasitesi 120 MW olup aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır:


84,6 m gövde yüksekliğine ve 82 m rotor çapına sahip 20 adet 3MW’lık Enercon E-82 türbin; ve



84,6 m gövde yüksekliğine ve 82 m rotor çapına sahip 30 adet 2MW’lık Enercon E-82 türbin.

2. aşama projenin kurulu kapasitesi 148 MW olarak planlanmış olup, aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır:


116 m gövde yüksekliğine ve 127 m rotor çapına sahip 26 adet 4MW’lık Enercon E-126 türbin; ve



86 m gövde yüksekliğine ve 127 m rotor çapına sahip 11 adet 4MW’lık Enercon E-126 türbin.

37 adet ilave rüzgar türbininin kurulumu ile (37 adet 4 MW’lık türbin) projenin toplam kurulu gücü 268 MW olacak,
yıllık toplam 840 GWh'lik elektrik üretimi ile yaklaşık 313.500 haneye elektrik enerjisi sağlayacaktır.

1.1.1

Projenin ana bileşenleri nelerdir?

Rüzgar türbinlerinin kurulumu ve işletmeye alınması için aşağıdaki altyapının oluşturulması gerekmektedir:


Erişim yolları,



Yeraltı kablolama,



Trafo merkezi,



Elektrik şebekesine bağlantı.

Erişim yolları
Projenin inşaat aşamasında rüzgar türbinlerinin kurulması ve işletme aşamasında da türbinlerin bakımının
sağlanması için erişim yollarının oluşturulması gerekmektedir. Mevcut erşim yollarının toplam uzunluğu 35 km
olup, inşaatı tamamlanmış olan yeni ulaşım yollarının toplam uzunluğu 20 km’dir.
Yeraltı Kablolama
Rüzgar türbinleri ve mevcut trafo merkezi arasındaki bağlantı yeraltına gömülecek olan orta gerilim iletim hatları
ile sağlanacaktır. Yeraltı iletim hattının döşenmesi için 0,6 m genişliğinde ve 0,8 m derinliğinde kablo kanalları
açılarak üzeri tekrar toprak ile örtülmüştür. Tüm iletim kablolarının geçirilmesi için yaklaşık 80 km uzunluğunda
kablo kanalı açılmıştır.
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Trafo Merkezi
Projenin 1. aşaması kapsamında bir trafo merkezi kurulmuştur. Yaklaşık 1,2 ha’lık alanı kaplayan trafo merkezi
projenin 2. aşaması için 0,5 ha daha genişletilmiştir. Trafo merkezi, türbinlerden elde edilen eletrik enerjisini, iletim
için daha uygun olan yüksek voltajlı enerjiye taşıyan (33 kV'dan 380 kV'a) yüksek voltajlı bir trafo merkezidir.
Ulusal elektrik şebekesine bağlantı
Projenin 1. aşamasında 16 km uzunluğunda 380 kV’luk bir havai iletim hattı inşa edilmiş olup, bu hat projeyi,
Türkiye Elektrik İletim Şirketi’ne (TEİAŞ) ait Karaburun Havza Trafo Merkezi aracılığıyla ulusal elektrik şebekesine
bağlamaktadır. İletim hattı Lodos tarafından inşa edilmiş ve daha sonra TEİAŞ'a devredilmiştir. Projenin 2.
aşaması için herhangi bir iyileştirme veya ek iletim hattına ihtiyaç duyulmamaktadır.

1.1.2

Projenin ana faaliyetleri ve takvimi nedir?

Projenin 1. aşamasında; inşaat çalışmaları 2011 yılında başlamıştır; türbin bileşenleri Ekim 2012'den Haziran
2013'e kadar sahaya taşınmış ve türbinler monte edilmiştir. Projenin 1. aşaması 2013 yılı ilkbaharında kademeli
olarak faaliyete geçirilmiş ve Eylül 2013'te de tamamen faaliyete alınmıştır.
Projenin 2. aşamasında; erişim yollarının inşaatı ve türbin temellerinin oluşturulması çalışmaları Ağustos 2018'de
başlamış olup yeni rüzgar türbinlerinin Mart 2020’de tam kapasite çalışır durumda olması beklenmektedir.

1.2

PROJEYİ KİM GERÇEKLEŞTİRİYOR?

Proje Lodos Karaburun Enerji Üretim A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir. Şirket 1999 yılında kurulmuş olup,
Alto Holding grubuna aittir.

1.3

PROJE NEREDE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?

Proje, İzmir ili’nde, Karaburun Yarımadası'nın kuzey kesiminde bulunan Yaylaköy civarında yer almaktadır.
Mevcut 50 adet ve inşaat aşamasında olan 37 adet rüzgar türbininin yerleri Şekil 1.1'de gösterilmektedir.
Proje alanının çevresinde yer alan diğer yerleşim yerleri şunlardır:


Yeniliman (1,7 km kuzeyde)



Tepeboz köyü (0,7 km kuzeyde)



Bozköy (1,9 km kuzeyde)



Karaburun ilçesi (5,4 km doğuda)



Küçükbahçe (2,6 km güneybatıda)



Salman (3,8 km batıda)



Parlak (3,6 km batıda)



Sarpıncık (3,0 km kuzeybatıda) ve



Hasseki (2,3 km kuzeybatıda).
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 Existing WTGs
 Planned WTGs

Şekil 1.1 : Rüzgar türbinlerinin konumları
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Şekil 1.1'den görüleceği gibi, yeni rüzgar türbinlerinin en yakın haneye olan mesafesi 930m olup, eski türbinlerden
daha yakın bir mesafede konumlandırılmayacaktır; Yaylaköy, Tepeboz ve Küçükbahçe köylerine en yakın
konumda bulunan rüzgar türbinleri şunlardır:


Yaylaköy'ün 681 m kuzeybatısında yer alan T-41 türbini,



Yaylaköy'ün 930 m güneydoğusunda yer alması planlanan T-75 türbini,



Tepeboz'un (dik yamacın yukarısında) 700 m güneyinde yer alan mevcut T-1 türbini ve



Küçükbahçe'nin 2160 m doğusunda yer alması planlanan T-64 türbini.

Karaburun Yarımadası’nda Karaburun Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) Projesi'nin yanı sıra aşağıdaki RES projeleri
bulunmaktadır (bkz. Şekil 1.2):


Mordoğan RES (Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş.) (aktif 5 türbin),



Mordoğan RES (Ayen Enerji Üretim A.Ş.) (aktif 15 türbin + planlanan 5 türbin),



Yaylaköy RES (Yaylaköy Elektrik Üretim A.Ş.) (Karaburun RES proje alanı içerisinde yer alan 5 türbin),



Salman RES (ÖRES Elektrik Üretim A.Ş.- Fina Enerji) (aktif 10 türbin) ve



Sarpıncık RES (Çalık Elektrik Üretim Ltd. Şti. - Çalık Enerji) (aktif 14 türbin).

Şekil 1.2 : Mevcut ve planlanan rüzgar türbinlerinin konumları

1.4

RÜZGAR TÜRBİNLERİ SAHAYA NASIL ULAŞTIRILMAKTADIR?

Türbin bileşenleri Alsancak Limanı'na gemilerle, buradan proje sahasına yaklaşık 120 km'lik bir yol üzerinden
kamyon ve/veya tırlar ile taşınmaktadır. Bu güzergahta Karaburun yarımadasının batısındaki mevcut yol
kullanılarak proje alanına güneyden ulaşılmaktadır (bkz. Şekil 1.3). Yarımadanın doğu yakasından ulaşım ile
karşılaştırıldığında, bu rotadaki yollar daha geniştir ve sahaya daha kolay ulaşım sağlanmaktadır.
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Şekil 1.3: Alsancak Limanı'ndan Proje Sahası'na Ulaşım Güzergahı

1.5

BİR RÜZGAR TÜRBİNİ NASIL ELEKTRİK ÜRETİR?

Rüzgar türbinleri basit bir prensipte çalışır. Rüzgar estiğinde, nesneleri hareket ettirebilen kinetik enerjiyi taşır. Bir
rüzgar türbini, bir rotor etrafında pervane benzeri kanatlara sahiptir; bu kanatlar rüzgâr ile dönecek şekilde
tasarlanmıştır. Rüzgar türbinleri genellikle saniyede 3-5 metrelik rüzgar hızında çalışmaktadır (hafif bir esinti);
türbinin kanatları döndüğünde, makine bölümü (rüzgar türbininin üzerindeki bölüm) içerisindeki şaftı döndürür, bu
da elektrik üreten jeneratörü (makine bölümü içinde bulunur) döndürür. Üretilen güç daha sonra bir trafo
tarafından doğru gerilime (voltaja) ayarlanarak ve ulusal şebeke sistemine iletilir.

Şekil 1.4 : Rüzgar Türbini Düzeneği
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2
2.1

PROJENİN GEREKÇESİ
PROJEYE NEDEN İHTİYAÇ BULUNMAKTADIR?

Rüzgar enerjisi, uzun vadeli gelecek için güvenilir bir enerji kaynağıdır. Rüzgar türbinleri güvenilir, uygun maliyetli,
temiz enerji üretir. Uygun fiyatlı, temiz ve sürdürülebilirdir. Rüzgar, kirletmeyen ve yenilenebilir bir enerji kaynağı
olduğu için, fosil yakıtlar kullanmadan, sera gazları ya da radyoaktif ya da zehirli atık üretmeden güç üretebilir.
RES’lerin de bazı çevresel ve sosyal etkileri bulunmakta olup, bu etkiler ve bu etkilerin azaltılması için
uygulanacak önlemler diğer bölümlerde anlatılmaktadır.
Türkiye'nin elektrik tüketimi 2017 yılında bir önceki yıla göre % 5,6 artarak 294,9 milyar kWh olurken, elektrik
üretimi bir önceki yıla göre % 7,7 artarak 295,5 milyar kWh olarak gerçekleşmştir. 2017 yılında, Türkiye'nin
elektrik üretiminin %37'si doğalgaz, %33'ü kömür, %20'si hidroelektrik, %6'sı rüzgar, %2'si jeotermal enerji ve
%2'si diğer kaynaklardan sağlanmıştır.
Dış kaynaklardan gelen enerjiye olan bağımlılığın azaltılması için Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı
geliştirilmiş, uygulamaya konulmuş ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik hedeflere dayalı olarak yerel kaynak
kullanımının en üst düzeye çıkartılması planlanmıştır. Bu nedenle, yenilenebilir enerjinin ulusal enerji bileşenleri
içindeki payının artırılması desteklenmektedir ve hükümet, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak
için bazı hedefler belirlemiştir. Türkiye'nin 2023 hedefi; yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu güçteki
payının % 30'dan fazla arttırılmasıdır. Önerilen bu proje söz konusu hedefe ulaşılmasında rol oynayacaktır.

2.2

PROJENİN FAYDALARI NELERDİR?

Yenilenebilir enerji kaynağı olan rüzgâr ile elektrik üretilmesi sayesinde sera gazı emisyonu oluşmayacağı için
RES ile elektrik üretiminin iklim değişikliği üzerine olumlu yönde etkisi olduğu düşünülmektedir. Karaburun RES’in
yıllık net 840 GWh’lık elektrik üretimi (1. ve 2. aşama birlikte) dikkate alındığında, ortalama CO2 emisyon tasarrufu
(Türkiye elektrik piyasasının 528 gCO2 eq/kWh'lik karbon yoğunluğuna dayanarak) yılda yaklaşık 443.520 ton
1
olacaktır. Bu da yaklaşık 96.417 binek aracın yıllık emisyon miktarına karşılık gelmektedir .

3
3.1

PROJENİN POTANSİYEL
ETKİLERİ VE FAYDALARI

ÇEVRESEL

VE

TOPLUMSAL

ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Proje’nin 1.aşamasına uluslararası finansman desteği sağlanması için 2009 yılında IFC Performans Standartları
ve IFC Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) kılavuzları doğrultusunda bir Çevresel Sosyal Etki Değerlendirme
(ÇSED) Raporu hazırlanmış, proje dizaynındaki değişikliklerin değerlendirilmesi için 2011 yılında bu rapor
güncellenmiştir.
2. aşama proje için yerel yönetmelikler uyarınca bir ÇED Raporu hazırlanmış ve Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı'ndan (ÇŞB) Şubat 2018'de “ÇED Olumlu Kararı” alınmıştır. ÇED raporu; flora ve fauna değerlendirmesi,
kümülatif etki değerlendirmesi (kuşlar ve yarasalar da dahil olmak üzere) vb. çalışmalar dahil olmak üzere birçok
değerlendirme çalışması ile desteklenmiştir.
Bu çalışmalarla Karaburun RES Projesi'nin çevresel ve sosyal etkileri ulusal ve uluslararası gereklilikler
doğrultusunda değerlendirilmiştir. Olası herhangi bir etkinin önem seviyesinin belirlenmesi ve bu etkilerin
azaltılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi için hem nicel hem de nitel yöntemler kullanılmıştır.
Önemli etkilerin tespit edildiği durumlarda; etkinin önlenmesi, azaltılması veya telafi edilmesi için önlemler
belirlenmiştir. Lodos, Çevresel ve Sosyal Yönetim ve İzleme Planı'nda (ESMMP) belirlenen önlemleri almayı
taahhüt etmektedir.

*****
1

Tipik bir binek araç yaklaşık 4.6 ton CO2/yıl salınım yapmaktadır.
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3.2
KİMLERLE İLETİŞİME GEÇİLDİ VE GELECEKTE İLETİŞİM NASIL
SAĞLANACAK?
Projenin 1. aşamasında yerel halkla görüşmeler yapılmıştır; köy muhtarları ile anahtar bilgi anketleri; kurum
yetkilileri, belediye başkanı ve yerel STK temsilcileri ile yarı yapılandırılmış görüşmeler; kadınlar ve keçi çobanları
ile odak grup toplantıları yapılmıştır. Paydaşlar için halkın katılımı toplantısı düzenlenmiş, yetkililer, ilçe yönetimi,
belediyeler, yerel topluluklar e-posta, kamu bildirimleri ve gazeteler aracılığıyla süreç hakkında bilgilendirilmiştir.
Projenin 2. aşaması için, 2018 yılında Yaylaköy kahvesinde, ÇED süreci ile ilgili kamuoyuyla işbirliği yapmak,
proje hakkında bilgi vermek ve görüş ve önerilerini almak üzere bir Halkın Katılımı Toplantısı düzenlenmiştir.
Ayrıca, projeden etkilenen yerleşim alanlarında yaşayan kişilerle iletişim kurmak üzere köy muhtarları ile sürekli
iletişim halinde olunacak, ayrıca küçük müzakere toplantıları planlanacaktır.
Projenin inşaat ve işletme aşamalarında iletişime geçilecek paydaşları belirleyen bir paydaş katılım planı (PKP)
oluşturulmuştur. Gerekli düzeltici önlemlerin alınabilmesi için yerel halkın olası şikayetlerini toplamak amacıyla bir
şikayet mekanizması oluşturulmuştur. Proje web sayfasında (www.lodoskaraburun.com) proje faaliyetleri
hakkında düzenli olarak bilgi sağlanacak ve web sayfasının içeriği periyodik olarak güncellenecektir.

3.3
PROJE SAHASINDAKİ MEVCUT ÇEVRESEL VE SOSYAL KOŞULLAR
NELERDİR?
Karaburun Yarımadası'ndaki dağ sırtları kuzey-güney doğrultusunda uzanmakta olup, yarımadanın kuzeyinde
deniz ile bağlanan kuzey-güney yönlü iki büyük vadi tarafından bölünmektedir. Bozköy Köyü doğudaki vadi ve
Hasseki Köyü batıdaki vadi üzerinde yer almaktadır. Kıyı şeridinden 1-2 km mesafede rakım 500 m'ye, en yüksek
noktada ise 600 m’ye ulaşmaktadır. Yerleşim yerleri vadiler üzerinde veya sahil şeridi boyunca yer almaktadır.
Proje deniz kıyısından uzak, dik, engebeli ve kompleks bir topografya üzerinde, kuzeyde ve batıda denize dik
olarak inen bir konumda yer almaktadır. Alan genel olarak kayalık, çalılık ve fundalık alanlar ile yer yer ormanlık
alanlardan oluşmaktadır. Proje sahası genel olarak kamuya açık alanlardan oluşmakta ve rüzgar türbinleri
otlaklar, çalılık alanlar ve ormanlık alanlar arasına serpiştirilmiş olarak bulunmaktadır.
Bu doğal alanın korunması amacıyla Karaburun Yarımadası Doğa Derneği tarafından “Önemli Doğa Alanı” (ÖDA)
olarak ilan edilmiş ve ayrıca BirdLife International'ın Önemli Kuş Alanları (ÖKA) Raporu’nda listelenmiştir. Bu
nedenle, ÇED çalışmaları, doğal habitatların ve mevcut fauna türlerinin yanı sıra kuşların ve yarasaların
değerlendirilmesine ve bu türler üzerine olası etkilerin ve alınacak önlemlerin belirlenmesine odaklanmıştır.
2019 yılı nüfus sayımına göre Karaburun İlçesi nüfusu 10.603 olarak kaydedilmiştir. Türkiye'deki birçok kıyı
bölgesinden farklı olarak Karaburun Yarımadası kitle turizminden uzaktır; Yarımada çoğunlukla deniz, dalış, doğa
yürüyüşleri, köy, eko ve tarım turizmi hizmetleri vermektedir.
Karaburun'un ana ekonomisi tarıma, hayvancılığa ve diğer bir gelir kaynağı olan balıkçılığa dayanmaktadır. İlçede
birkaç taş ocağı ve beton santrali işletmeleri de dahil olmak üzere bazı imalat sanayileri bulunmaktadır. Ayrıca,
zeytinyağı üretimi yapan ve bakım ve onarım hizmetleri veren küçük işletmeler bulunmaktadır. Yaylaköy'e yakın
seramik madenciliği (seramik endüstrisi için hammadde üretimi) faaliyetleri bulunmaktadır ve birçok kamyon köy
yakınındaki genel yolları kullanmaktadır.
Yaylaköy, Tepeboz ve Küçükbahçe yerleşimleri proje sahasına en yakın yerleşimlerdir. Yaylaköy, güneydeki
rüzgar çiftliği alanının merkezinde yer almaktadır. Karaburun RES ve Yaylaköy RES'in rüzgar türbinleri tarafından
kuşatılmış olan Yaylaköy, türbinler ile köy arasında ciddi bir mesafe bulunmasına rağmen santralin potansiyel
çevresel ve sosyal etkileri açısından en hassas yerleşim yeri olarak değerlendirilmektedir. Yaylaköy'e en yakın
rüzgar türbinleri: Yaylaköy'ün 681 m kuzeybatısında yer alan mevcut T-41 ve Yaylaköy'ün 930 m
güneydoğusunda yer alan planlanan T-75 türbinleridir. Yaylaköy halkı çoğunlukla keçi yetiştiriciliği ile
uğraşmaktadır.

3.4

ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİLERİN VE FAYDALARIN ÖZETİ

ÇED çalışmasında projenin inşaat ve işletme aşamaları için belirlenen ana çevresel ve sosyal etkiler (olumlu ve
olumsuz) ve olumsuz etkilerin giderilmesi veya azaltılması için alınacak önlemler Tablo 3.1’de sunulmaktadır.
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Tablo 3.1 : Potansiyel çevresel ve sosyal etkiler ve önlemler
Peyzaj ve görsel etkiler
Rüzgar çiftliğinin yakındaki yerleşim yerleri üzerinde görsel etkiler yaratması muhtemeldir.
Proje sahasının engebeli bir topografyaya sahip olması nedeniyle, rüzgar türbinleri genellikle Karaburun
İlçesi'nden ve kıyıya yakın diğer yerleşim yerlerinden görülmemektedir. Bununla birlikte, rüzgar türbinleri,
yüksek rakımda bulunan yerleşim birimlerinden ve T-1 türbinine yakın kuzey kıyılarında bulunan alanlardan
görülebilir.
Projenin 1. aşaması için peyzaj ve görsel etki değerlendirmesi yapılmıştır. Proje sahasının en yakın yerleşim
yerlerinden görünümü proje web sayfasında (www.lodoskaraburun.com) sunulmaktadır.
Gürültü
Projenin 1. aşamasının faaliyete geçmesi ile birlikte 2013, 2014 ve 2015 yıllarında gürültü ölçümleri
gerçekleştirilmiştir; tüm sonuçlar ulusal ve uluslararası gerekliliklere uygundur.
Projenin 2. aşamasının inşaat faaliyetlerinden kaynaklanacak gürültünün belirlenmesi ve projenin tamamen
işletmeye alınması (1. aşama ve 2. aşama) ile oluşacak gürültü seviyesinin belirlenmesi için bir gürültü
modellemesi yapılmıştır. Modelleme çalışması ile belirlenen kümülatif (toplam) gürültü seviyesi ulusal ve
uluslararası standartlar ile uyumlu olup, projenin 2. aşamasının devreye alınması ile proje alanındaki mevcut
gürültü seviyesi önemli ölçüde artış göstermeyecektir.
Gürültü etkisinin izlenebilmesi için bir Gürültü Yönetim ve İzleme Planı hazırlanmıştır ve periyodik olarak
gürültü ölçümlerinin gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Projenin 2. aşamasında inşaat faaliyetlerinden kaynaklı
gürültünün kontrolü için standart gürültü azaltma önlemleri uygulanmaktadır.
Gölge titreşimi
Rüzgar türbinlerinin döner kanatları gölge titreşimine sebep olabilir ve bu etki özellikle yerleşim yerleri için
rahatsız edici olabilir.
Gölge titreşimi etki değerlendirme çalışması; gölge titreşiminin Yaylaköy’de ve Tepeboz Köyü'nün küçük bir
bölümünde (rüzgarın yönüne ve güneşin açısına bağlı olarak) çok sınırlı bir düzeyde gerçekleşeceği sonucuna
varılmış, yerleşim alanları üzerindeki etkinin yılda yaklaşık 10 saat ile sınırlı olacağı anlaşılmıştır.
IFC ÇSG kılavuzlarına göre “hassas bir reseptörde oluşan gölge titreşim etkisi, yılda en fazla 30 saati ve en
kötü etkilenen günde 30 dakikayı geçmemelidir”; bu nedenle, projeye ilişkin gölge titreşim etkisinin önemli
düzeyde oluşmayacağı öngörülmektedir.
Önemli bir etki görüldüğü takdirde; olumsuz etkilenen reseptörlerin belirlenmesi ve uygun önleyici faaliyetlerin
uygulanması için şikayet mekanizması devrede olacaktır.
Kümülatif etkiler
Projenin 2. aşaması ile birlikte Karaburun RES projesinin toplam türbin sayısı 87 olacak ve toplam kurulu gücü
268 MW olacaktır. Bu projeye ek olarak, Karaburun Yarımadası 49 adet rüzgar türbininden oluşan (toplam
121MW) 5 rüzgar santrali projesine daha ev sahipliği yapmaktadır. Bu projeler Yarımada üzerinde yaklaşık
2
430km 'lik bir alana yayılmıştır.
Projelerin aynı bölgede yer alması kümülatif etkilere yol açabilir; örneğin peyzaj ve görsel etkiler, çevresel
gürültü ve işletme sırasında kuş ve yarasalar üzerine kümülatif etkiler.
Bu kümülatif etkiler, bu tabloda açıklanan spesifik yönetim ve izleme planlarının uygulanmasıyla yönetilecektir.
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Ekoloji ve Doğa Koruma Alanları
Doğa koruma alanları
Proje sahası, yerel veya uluslararası yasal statüye sahip bir doğa koruma alanı içerisinde yer almamaktadır.
Ancak Karaburun Yarımadası, Doğa Derneği tarafından “Önemli Doğa Alanı (ÖDA)” olarak tanımlanmaktadır.
ÖDA yaklaşımı, nesli tükenmek üzere olan ve özel yayılışlı canlı türlerini araştırarak yeryüzünün en hassas ve
benzersiz doğal alanlarını belirlemek için kullanılmakta ve bu alanların korunmasını amaçlamaktadır.
Karaburun Yarımadası, kuş türlerine ve kullandıkları yaşam alanlarına göre dünyadaki değerli alanları
listeleyen BirdLife International'ın (Dünya Kuşları Koruma Kurumu’nun) Önemli Kuş Alanları (ÖKA)
Raporu’nda da listelenmiştir.
Yaban hayatı ve habitat üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması veya ortadan kaldırılması için gerekli
stratejilerin oluşturulması için bir Biyoçeşitlilik Aksiyon Planı (BAP) geliştirilecektir. BAP, proje ömrü boyunca
uygulanacak ve zaman içinde elde edilen izleme verilerine göre düzenli olarak güncellenecektir.
Habitatlar ve flora
Karaburun Yarımadası’nın bitki örtüsü maki ve friganadır. Şiddetli rüzgara açık alanlarda zeytincilik faaliyetleri
olumsuz etkilenmektedir. Bu sahalarda tarımsal verimliliğin fazla olmaması nedeniyle, keçi ağırlıklı küçük baş
hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır.
Rüzgar türbini ayakları ve erişim yolları için arazi hazırlama faaliyetleri sırasında, ağaç kesimleri Orman Bölge
Müdürlüğü yetkililerinin kontrolü altında gerçekleşmiştir. Yerel bitki örtüsü kullanılarak tüm yaşam alanlarının
mümkün olduğunca erken geri kazanımını sağlamak için biyorestorasyon çalışması yürütülecektir.
Projenin inşaat aşamasındaki etkilerinin (özellikle de rüzgar türbini ayakları ve erişim yolları inşaatı için
bitkilerin temizlenmesine bağlı etkilerin) azaltılması için bir BAP geliştirilecek ve uygulanacaktır. BAP;
endemik, nadir ve nesli tehlike altında olan bitki türlerinin yerel haritalarının oluşturulması, tohumlarının
toplanması, popülasyon artırma çalışmalarının yapılması, popülasyon sayımlarının yapılması ve hedef türlere
ait tohumların “tohum gen bankalarına” teslim edilmesi gibi çalışmaları içerecektir.
Fauna
Rüzgar türbinlerinin kapladığı alan göz önüne alındığında karasal fauna türlerinin yaşam alanları sınırlı oranda
değişime uğrayacaktır.
Proje alanında baskın olan maki bitki örtüsü, esas olarak arazi sürüngen türlerine uygun bir yaşam alanı
oluşturmaktadır. 11 sürüngen türü kaydedilmiş olup, bunlardan biri IUCN tarafından hassas (VU) olarak
sınıflandırılan Tosbağa (Testudo graeca) türüdür. Proje alanında potansiyel olarak var olan amfibi ve memeli
türlerinin hiçbiri koruma statüsüne sahip değildir. Kıyı şeridindeki mağaralarda bulunduğu bilinen Akdeniz foku
(Monachus monachus) mağaraları ile en yakın rüzgar türbini arasında önemli bir mesafe (yaklaşık 2km)
bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar projenin, kuşlar ve yarasalar dışındaki fauna türleri üzerinde ciddi bir etki
oluşturmayacağını göstermektedir.
Kuşlar
2009 yılında projenin 1. aşaması için yürütülen ÇSED çalışmalarından bu yana, proje alanında ornitolojik
değerlendirme ve izleme çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalar, bazı kuş türlerinin işletmedeki rüzgar
türbinlerine çarpma riski taşıdığını göstermiştir. Ancak, proje sahasında yürütülen rutin karkas tarama
çalışmaları şimdiye kadar hiç bir kurbanın tespit edilmediğini göstermiştir. Olası etiklerin en aza indirgenmesi
için gerekli önlemler ve izleme yöntemleri BAP kapsamında ele alınacak ve uygulanacaktır. Bu plan, önerilen
izleme ve karkas tarama yöntemlerinin detaylarını içerecek şekilde ve türbinlerin kuşlar üzerine oluşturduğu
herhangi bir risk olup olmadığını belirlemeye olanak sağlayacaktır. Kuş izleme çalışmaları periyodik olarak
devam edecek ve bu çalışmalar sonucunda elde edilen veriler ile BAP güncellenecektir.
Yarasalar
2013'ten bu yana yarasalar için önemli miktarda veri toplanmıştır. Mevcut durum incelemeleri sırasında
kaydedilen yarasa türlerinden ikisi, Rhinolophus euryale ve Miniopterus schreibersii, IUCN tarafından küresel
olarak 'tehdit altında' sınıfında değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler, özellikle RES sahasının dışında yer alan
mağaralarda yarasa tüneklerinin varlığına dikkat çekmektedir.
BAP kapsamında yarasalar üzerine risklerin azaltılması için uygulanması gereken önlemler (örn. yüksek risk
taşıyan türbinlerin belirli koşullarda durdurulması veya yarasaların tüneyebileceği büyük ölçekli yarasa
kutularının saha dışındaki alanlarda konumlandırılması gibi) belirlenecektir. BAP, yarasa izleme çalışmaları
verilerine göre periyodik olarak güncellenecek ve alınması gereken önlemler belirlenecektir.
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Toplum sağlığı ve güvenliği
Karaburun RES’te toplum sağlığını ve güvenliğini korumak için kanat yönetimi stratejileri uygulanmaktadır.
Bölgenin ılıman iklim koşulları nedeniyle “türbinlerin buz atması” gibi bir risk öngörülmemektedir.
Yaylaköy ve Tepeboz köyleri de dahil olmak üzere, türbinler ve trafo merkezleri çevresinde yürütülen
elektromanyetik alan (EMA) ölçümleri, EMA seviyesinin sınırların oldukça altında olduğunu ve proje sahasında
gözlenen etkinin önemli düzeyde olmadığını göstermiştir.
Ekipmanların şantiyeye taşınması sırasında oluşması muhtemel olumsuz etkilerin hazırlanan Trafik Yönetim
Planı ile önlenmesi / yönetilmesi planlanmaktadır. Bu plan, olası olumsuz etkileri en aza indirmeye yönelik
eylemleri kapsayacaktır.
Toplum sağlığını ve güvenliğini korumak için belirli senaryo ve önlemleri içeren bir Acil Durum Hazırlık ve
Müdahale Planı geliştirilecektir. Bu plan, projenin hem inşaat hem de işletim aşamasını kapsayacaktır.
Arazi edinimi
Proje sahası orman arazisi, tarım arazisi ve mera arazisinden oluşmaktadır. Projenin 2. aşaması için gerekli
olan arazinin büyük bir kısmı hazine arazisi ve Orman Genel Müdürlüğü'ne ait arazilerdir. Alanın özel şahıslara
ait olan sınırlı bir kısmı (5 parsel) satın alım ve kamulaştırma yoluyla edinilmiş, yerel mevzuata uygun olarak
hak sahiplerine ödemeleri yapılmıştır.
Özel mülkiyete ait araziler tarım arazisi olarak kayıtlı olsa da bu araziler üzerinde herhangi bir tarımsal faaliyet
yer almamaktadır. Bu nedenle, proje için gerekli arazilerin edinilmesi nedeniyle hak sahiplerinin geçim
kaynakları üzerinde bir etkisi oluşmamıştır. Kamulaştırma süreci herhangi bir fiziksel yer değişikliğine sebep
olmamıştır. Türbinerin kurulumundan sonra çevre araziler mera alanı olarak kullanılabilecektir.
Proje sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir arazi veya geçim kaynağı kaybının telafi edilmesi ve geçim
kaynaklarında meydana gelen değişikliklerin izlenebilmesi için bir Arazi Kamulaştırma ve Tazminat Planı
geliştirilecektir.
İstihdam
Mevcut projenin işletme aşamasında Lodos tarafından 23 çalışan görevlendirilmiştir. Çalışanlar genel olarak
yerel bölgeden istihdam edilmektedir.
Projenin 2. aşaması boyunca istihdam olanakları ortaya çıkmaktadır. Vasıfsız eleman pozisyonları mümkün
olduğunca yerel halktan sağlanmaktadır.
Kültürel Miras
Proje alanının herhangi bir arkeolojik veya kültürel miras alanı içerisinde yer almadığı dikkate alınacak olursa
projenin arkeolojik ve kültürel miras üzerine direkt bir etki oluşturması beklenmemektedir.
İnşaat çalışmaları sırasında henüz ortaya çıkarılmamış bir arkeolojik buluntunun tesadüfen bulunması halinde
Tesadüfi Bulgular Prosedürü uygulanacaktır. Bu prosedür, herhangi bir arkeolojik buluntuya rastlanılması
halinde işin durdurulması ve bulguların uygun otoritelere raporlanması için gerekli adımların atılmasını
sağlayacaktır.

3.5

ETKİLER NASIL YÖNETİLECEK VE AZALTILACAK?

Projenin tüm aşamalarını kapsayan bir Çevresel Sosyal Yönetim ve İzleme Planı (ÇSYİP) ulusal mevzuat ve
uluslararası gerekliliklere uygun olarak hazırlanmıştır. ÇSYİP, inşaat ve işletme aşamalarını kapsamaktadır.
Ayrıca, projenin işletme aşamasındaki çevresel, sosyal, iş sağlığı ve güvenliği ile kalite konularını ele alan
Entegre Yönetim Planı oluşturulmuştur.
Paydaş şikayetlerinin toplanması ve cevaplanması konusundaki usülleri içeren Paydaş Katılım Planı (PKP)'nın bir
parçası olarak genel bir şikayet mekanizması geliştirilmiştir.
Proje sahibi ve yüklenici firma, inşaat ve işletme aşamalarındaki çevresel ve sosyal yönetim uygulamaları ile
paydaş katılımının sağlanmasına yönelik uygulamaları izleyebilmek amacıyla çevre ve iş güvenliği konusunda
danışmanlık hizmetleri almaktadır.
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4
4.1

EK BİLGİ
PROJE HAKKINDA NASIL DAHA FAZLA BİLGİ EDİNEBİLİRİM?

Halkın bilgilendirilmesi ve paydaş katılımının sağlanması amacıyla projeye özgü bir PKP hazırlanmıştır. PKP
periyodik olarak gözden geçirilecek ve güncellenecektir. PKP aşağıdaki konuları içermektedir:
 Paydaşların ve etkilenen diğer tarafların belirlenmesi
 Halkın katılımı ve bilgilendirilmesi
 Katılım araçları ve kaynakları ile ilgi bilgi içeren paydaş katılım programı
 Şikayet mekanizması
Daha fazla bilgi için aşağıdaki irtibat bilgileri kullanılabilir:
Lodos Karaburun Elektrik Üretim A.Ş.
Telefon: 0212 298
E-posta: ....................................

4.2

NASIL İLETİŞİM KURABİLİRİM?

Tüm sorular ve talepler, Ek A'da verilen şikayet formunun doldurulması ve posta veya e-posta ile gönderilmesi
veya şirkete yukarıda belirtilen numaraya telefon edilmesi suretiyle sunulabilir.
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BİLDİRİM FORMU
Bildirimde Bulunan Kişi Hakkında Bilgiler
Adı ve Soyadı

Yalnızca dahili kullanıma yöneliktir:
Bildirim ne şekilde yapılmıştır:

Tarih

1. Şahsen
2. Telefonda
3. Posta yoluyla
4. E-posta yoluyla
5. Diğer (belirtiniz)……………………..

Adres:

Telefon:
E-posta:
Bildirimi teslim alan kişinin adı ve soyadı:

Bildirimin teslim alındığı tarih ve imza :

BİLDİRİM KONUSUNDA AÇIKLAMALAR:

Olay/ Bildirim Tarihi





Tek sefere mahsus olay (sorunun/şikayetin olduğu tarih…………………………………..)
Sorun birden fazla gerçekleşmiş midir?
 Evet, (kaç defa?..................)
 Hayır
Sorun/şikayet devam etmekte midir?

Yalnızca dahili kullanıma yöneliktir: Kayıt ve Yanıtlama
Bildirim referans numarası:

Bildirim loguna işlenme tarihi:

Bildirim kaydeden personelin adı:

Nüshaların iletildiği yer:

Gerekli eylem:

 İlgili birime
 Diğer (belirtiniz) .................................

Yalnızca dahili kullanıma yöneliktir: Bildirimin durumu
Tarih:

İmza:

Bildirim konusu kapanmıştır
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