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İzmir- Çeşme İlçesi Sarnıç Mevkii Kaklık tepesinde bulunan   ABK  ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş’ye
ait  arazide faaliyete geçen rüzgar enerjisi (RES) santralinin  yayacağı elektromanyetik radyasyon
dolayısıyle çevrede oluşturacağı elektromanyetik kirlilik  etki değerlendirmesi  tarafımdan
yapılmıştır.Yapılan bu  kontrol- inceleme ve ölçümlere dayalı olarak hazırlamış olduğum  rapor  ekte
bilgilerinize sunulur.Saygılarımla.
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KISIM 1

TANIMLAR - GENEL AÇIKLAMALAR

(Sayfa 2-6)
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GİRİŞ

Termik santraller,Rüzgar Enerji santrallleri, Hidroelektrik,Santraller.., gibi değişik yöntemlerle
santrallerde üretilen elektrik enerjisi kayıpları azaltmak amacıyla gerilim 380(kV), 154(kV),
34.5(kV) gibi değerlere yükseltilerek İletim Hatları (YGH) ile direkler üzerinden kentlere taşınır.
Kısa mesafelerde ise şehir ve köylere dağıtılırken gerilim trafolar aracılığıyla daha alt seviyelere
düşürülür.Ve nihayet buralardan da 220 V / 380 V değerine indirilerek evlerimizde
kullandığımız hale getirilir. Üzerinden bazen 2000 amper değerine kadar akım geçen enerji
iletim hatları ülkeyi ağ şebekesi halinde baştanbaşa sarmakta olup etraflarında ELF bandı
olarak isimlendirilen (30Hz-300Hz) frekans aralığında çok düşük frekanslı non iyonize EM alan
oluştururlar. Radyasyon, iyonlaştırıcı radyasyon (yani nükleer radyasyon) ve iyonlaştırmayan
radyasyon (yani elektromanyetik radyasyon-EMR) olmak üzere iki sınıfta incelenir. İnsanlar
vücuduna çarptığında hücre atomlarından elektron kopararak iyonlaştırıcı etki yapan nükleer
radyasyon ile İkinci Dünya Savaşında tanışmış olup, binlerce insanın ölümüne neden olması
sebebiyle o günden itibaren insanların her zaman çekindiği ve korktuğu bir konu olmuştur.
İyonlaştırmayan radyasyon olan Elektromanyetik radyasyonu; enerjinin elektrik ve magnetik
alan bileşenleri ile birlikte duyularımızla farkına varamadığımız bir dalga halinde çevremizdeki
varlığı olarak tanımlayabiliriz. Elektrik alanların ölçü birimi (V/m), manyetik alanların ölçüm
birimi(A/m), (Tesla:T) veya (Gauss:G) olabilir. Dönüşüm bağıntısı 1(µT) =10(mG) dır.

1 ELEKTROMANYETİK ALANLAR ve BİYO-ETKİLEŞİM
Çok düşük frekanslı (ELF) alanların başlıca kaynakları yüksek Gerilim Hatları (YGH),bina elektrik
tesiatı, trafolar, evlerde kullanılan saç kurutma ve çamaşır makinesi gibi elektriksel cihazlardır.
Burada özellikle belirtmek gerekir ki; elektromanyetik alan ölçüm yaparken kullanılacak cihaz
veya mod seçimi bakımından ELF kaynaklı alanların hangisinin özellikle manyetik alan kaynağı
ve hangilerinin de bilhassa elektrik alan kaynağı olduklarını ayırt etmek gerekir. Manyetik alan
elektrik akımı geçişi dolayısıyla oluşurken elektrik alanı ise elektrik yüklerinin bir yerde
birikmesinden (bu birikme elektriksel potansiyel farkı ile ifade edilir) oluşur. Evlerde kullanılan
çoğu cihazlar manyetik alan kaynağı iken elektrik şebekeleri ise özellikle elektrik alan
kaynağıdır fakat akım geçmesi dolayısıyla aynı zamanda magnetik alan kaynağı olurlar. Bu ve
benzeri hususlar dikkate alınarak ölçümler yapılmalıdır.

Evlerde ortaya çıkan elektrik ve manyetik alanlar 50 Hz frekanslı olup dalga boyu 6000km dir.
İnsan vücudunun çevresindeki; ELF alanla yakın alan etkileşiminde vücut elektrik alanın
bozabilirken manyetik alanı bozamaz. Ancak her iki alanda vücutta farklı bölgelerde farklı
elektrik alanı ve akım indüksiyonu oluştururlar.

Çok düşük (ELF) alanlar yeterince şiddetli olduğu durumlarda insan vücudunda dokularda
indüklenen elektrik alan ve akımları; sinir ve kas uyarımları ellerde uyuşma gibi etkiler
oluşturabilir. Çevredeki elektrik ve manyetik alanlar çok düşük ise herhangi bir etki gözlenmez.
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2 YASAL DÜZENLEMELER VE SINIR DEĞERLER

Elektrik güç sistemleri ve elektriksel cihazlardan yayılan non-iyonize EM alanlar şiddetine ve
etki süresine bağlı olarak olumsuz sağlık etkisine neden olabilirler. Bu nedenle non-iyonize
radyasyondan insanların korunması için ülkeler yönetmelikler hazırlayarak halkı istem dışı
EMR’ye maruziyetleri ile ortaya çıkabilecek olumsuzluklardan korumaya çalışılır. Ulusal ve
Uluslar arası EMR maruziyet limitleri kişileri riski kontrol etmesinde ve insan sağlığına zararlı
olabilecek durumlardan sakınmasında önemli rol üslenirler. Yüksek Gerilim Hatlarından
yayılan Elektromanyetik radyasyon konusunda her ülke kendi standartlarına göre limit
değerler belirlemiştir. Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ve ABD dâhil olmak üzere birçok Dünya
ülkesinde ortak olarak kabul gören ve uygulanan limit değerler bulunmaktadır. Bu limit
değerler Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da tanınan ve uluslararası bir komisyon olan
ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – İyonize olmayan
radyasyondan koruma komisyonu) tarafından belirlenmiştir. Limit değerler yayılan
elektromanyetik radyasyonun frekansına bağlı olarak değişmektedir. ICNIRP tarafından ELF
bandına dâhil olan 50 Hz frekansında genel halk için belirlenen 2010 limit değerleri Tablo
2’deki gibidir.
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Tablo 2. 2010 Limit değerler (ICNIRP - 50Hz için)

Elektromanyetik Kirlilik Kaynağı Elektrik Alan Şiddeti (V/m) Manyetik Akı Yoğunluğu (µT)
Yüksek gerilim hatları, Trafolar ve
Güç üniteleri (genel halk için) 5000 200

Yüksek Gerilim Hatlarında kaynaklanan EMR ile ilgili düzenlemeler Ülkemizde 24.07.2010
tarihli resmi gazetede yayınlanan Çevre ve Orman bakanlığının yönetmeliği ile belirlenmiştir.
Yüksek gerilim hatları ve diğer elektrik tesisleri ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
tarafından 30.11.2000 Tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Elektrik Kuvvetli Akım
Tesisleri Yönetmeliği”ne göre kurulmaktadır. Bu yönetmelik ise EMR etkisini göz önüne
almadan hazırlanmış olmakla beraber konuya aşağıda yazılı 5., 6. ve 7. maddelerde dolaylı
olarak değinildiği düşünülebilir. Söz konusu bu yönetmelikte YGH lerin binalara yaklaşma
mesafesi hattın salınımı ile ilgili olup EMR etkisini kapsamamaktadır. Bu yönetmeliğin ilgili
maddeleri aşağıdaki gibidir.

Kuvvetli akım tesislerinin güvenliği

Madde 5 – Kuvvetli akım tesisleri her türlü işletme durumunda, cana ve mala herhangi bir
zarar vermeyecek ve tehlike oluşturmayacak bir biçimde yapılmalıdır.

Herhangi bir kimsenin dikkatsizlikle de olsa yaklaşabileceği uzaklıktaki kuvvetli akım
tesislerinin gerilim altındaki bölümlerine (aktif bölümler) dokunulması olanaksız olmalıdır ve
ilerideki bölümlerde belirtilen emniyet mesafeleri ile koruma önlemleri sağlanmalıdır.

Elektromanyetik alanlara karşı duyarlı tesislerin gözetilmesi:

Madde 6 – Elektrik tesisleri, yakınlarında bulunan elektromanyetik alanlara karşı duyarlı
tesislere etkileri, ilgili standartlarda müsaade edilebilir sınırlar içinde olacak biçimde
yapılmalıdır.

Enerji tesislerinin oluşturdukları rahatsız edici elektrik ve manyetik alanlar müsaade edilen
sınırlar içinde kalacak şekilde zayıflatılmalı ve yüksek harmoniklerden temizlenmiş olmalıdır.

Doğanın korunması:

Madde 7 – Kuvvetli akım tesislerinin tasarımlanmasında ve yapımında, teknik ve ekonomik
bakımlardan birbirine çok yakın birkaç çözümün bulunması durumunda, bunlar arasından
doğaya en az zarar veren çözüm seçilmelidir.
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Hava hattı iletkenleri ile yanından geçtikleri yapıların en çıkıntılı bölümleri arasında, en büyük
salınım konumunda bulunması gereken en küçük yatay uzaklıklar 44. maddede 34,5kV’lik
hatlar için 2m, 154kV’lik hatlar için 4m ve 380kV’lik hatlar için 5m olarak belirlenmiştir. Düşey
mesafelerin tanımlandığı 46. maddede ise, hatların evlerin teras ve çatılarından 8,7m yüksekte
olması yeterli görülmüştür.
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KISIM 2

İNCELEME- ÖLÇÜMLER-SONUÇLAR

(Sayfa 6-17)
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3. İNCELEME  ve ÖLÇÜMLER

Resim1.Tel çit içinde trafo yanında yapılan ölçüm çalışması

İzmir- Çeşme İlçesi Sarnıç Mevkii Kaklık tepesinde bulunan ABK  ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş’ye ait
faaliyete geçen  Rüzgar enerjisi santralinin (RES)  çevreye yayacağı olası elektromanyetik alan
etki araştırması  26.10.2015 tarihinde saat 11.00-16.00 arasında  yapılmıştır.

Resim2.Tel çit içinde türbünden 3 m mesafede yapılan ölçüm çalışması
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Çeşme İlçesi Sarnıç Mevkii Kaklık tepesinde faaliyette olan ABK Enerji A.Ş ye ait  RES
tribünlerinin bulunduğu arazi, şehir merkezine kuş uçumu 2,5 km ,en yakın köye 750 m ,askeri
tesise 700 m ,ve Radyo-TV vericilerinin bulunduğu tepeye ise 300 m uzaklıktadır.Yakın çevresi
yerleşim olmayan arazidir.RES’ in kurulu bulunduğu  arazi brüt 138000 metrekaredir.Bu
arazide her biri 3MW güç ile çalışan 6 adet T1, T2 T3 T4 T5 T6 tribünleri bulunmaktadırTablo 3’
de bu türbünlerin teknik özellikleri ve konum bilgileri verilmektedir.Bu türbünler, yetkisiz
erişimin engellenmesi için tel çit ile kuşatılarak 100 m2 emniyet bandı oluşturulmuştur.
Tribünlerden elde edilen enerji, dağıtım noktasına yer altı hattı ile birleşmektedir ve  RES’den
elde edilen enerjinin  660 V gerilimle bitişiğindeki trafoya ve oradan da  33 kV orta gerilimle
iletim hattına verildiği tesbit edilmiştir.

Resim3 .Tel çit dışında 10 m mesafede  yapılan ölçüm çalışması

Yapılan  çalışmada; her biri tel çit içinde bulunan  6 adet  Türbünün  etrafında Şekil 1 de verilen
krokide gösterilen belirli noktalardan  ve RES Santral merkezinin iç ve dış mekanlarından
elektromanyetik alan ölçüm ve incelemesi yapılmıştır.Ölçüm anında kuzeybatı yönünde esen
rüzgar hızının  6 - 8 (m/s) arasında değiştiği  ve her bir türbünün 1450- 1600 (MW) arasında
değişen  üretimle çalıştığı  tesbit edilmiştir.
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Şekil 1.Her bir RES için tel çit içinde ve dışında  yapılan  EMR ölçüm noktaları

Tablo 3. Elektromanyetik Alan incelemeleri yapılan İzmir- Çeşme İlçesi Sarnıç Mevkii Kaklık tepesinde
faaliyette olan RES’in 6 adet türbün ilişkin   teknik özellikleri
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Resim 4. ABK Rüzgar Enerji Santral Yönetim binası içinde bara önünde yapılan manyetik alan ölçümü

Elektromanyetik alan ölçümleri, her bir türbün için,tel çiti içinde; türbün ve trafodan 3 ‘er
metre mesafelerde ve tel çit dışında ise 10 m mesafe  ile kamulaştırma sınırına isabet eden
noktalardan (100m) olmak üzere  5’ er adet yapılmıştır.Ölçüm noktalarının yerleri Şekil 1’de
da verilen krokide gösterilmiştir. Şalt Binası içinde ise  personelin çalıştığı ofislerden ve
Bara,Scada odası gibi teknik ekipmanların, bulunduğu mekanlardan yapılmıştır.Ayrıca Şalt
binasının outdoor  ortamından da  belirli noktalardan ölçümler yapılmıştır.

Resim5.Tel çit dışında kamulaştırma sınırı olan 100m uzaklıkta yapılan ölçüm çalışması
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Ölçümler kalibrasyonu  mevcut HI-3604/ELT 400 cihazları kullanılarak elektrik alan ve
manyetik alan için için yerden 1.50 m- 1.60 m-1.70 m yüksekliklerde üç farklı noktalarda
yapılarak ortalaması alınmıştır. Tüm ölçüm değerleri Tablo 4 ve tablo 5’de verilmiştir.

Bu çalışma RES generatörünün çalışması esnasında  yayılan emisyonların frekans bandı olan
ELF frekans bandına duyarlı cihaz kullanılarak yapılmıştır.Dolayısıyle Çeşme  Kaklık tepesinin
300 m yakınındaki  bulunan  radyo-TV vericilerinden yayılan yüksek frekanslı dalgalar yapılan
bu çalışmanın amacı dışında olduğu için ölçüm duyarlılığının dışında tutularak yapılmıştır.

Resim 6. ABK Enerjinin İzmir- Çeşme İlçesi Sarnıç Mevkii Kaklık tepesindeki Rüzgar Enerji Santral Yönetim
binası dışında  nihayet direği  önünde yapılan manyetik alan ölçüm çalışması
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Tablo 4.Elde edilen Elektrik alan  ve Manyetik alan  ölçüm sonuçları

Ölçüm
No

Ölçüm Yapılan Nokta
Elektrik alan

(V/m)
Manyetik  alan

(µT)

Değerlendirme
(Limit Elektrik alan için

5000V/m) ve
(Limit Manyetik  alan için

200 µT).

1 RES, T1 Türbünü çit içitürbün önü(  mesafe 3 metre ) 40 0.54 Limitlerin çok çok  altında ,riskyok
2 RES, T1 Türbünü çit içiTrafo yanı( mesafe 3 metre ) 35 0.63 Limitlerin çok çok  altında ,riskyok
3 RES, T1 Türbünü çit içiTrafo önü(  mesafe 3 metre ) 36 0.58 Limitlerin çok çok  altında ,riskyok
4 RES, T1 Türbünü çit dışı(  mesafe 10 metre ) 11 0.06 Limitlerin çok çok  altında ,riskyok
5 RES, T1 Türbünü çit dışıKamulaştırma sınırı(  mesafe 100 metre ) 5 0.02 Limitlerin çok çok  altında ,riskyok
6 RES, T2 Türbünü çit içitürbün önü(  mesafe 3 metre ) 38 0.51 Limitlerin çok çok  altında ,riskyok
7 RES, T2 Türbünü çit içiTrafo yanı(  mesafe 3 metre ) 36 0.49 Limitlerin çok çok  altında ,riskyok
8 RES, T2 Türbünü çit içiTrafo önü( mesafe 3 metre ) 41 0.65 Limitlerin çok çok  altında ,riskyok9 RES, T2 Türbünü çit dışı(  mesafe 10 metre ) 14 0.05 Limitlerin çok çok  altında ,riskyok

10 RES, T2 Türbünü çit dışıKamulaştırma sınırı(  mesafe 100 metre ) 6 0.019 Limitlerin çok çok  altında ,riskyok
11 RES, T3 Türbünü çit içitürbün önü(  mesafe 3 metre ) 44 0.67 Limitlerin çok çok  altında ,riskyok
12 RES, T3 Türbünü çit içiTrafo yanı(  mesafe 3 metre ) 39 0.55 Limitlerin çok çok  altında ,riskyok
13 RES, T3 Türbünü çit içiTrafo önü(  mesafe 3 metre) 43 0.49 Limitlerin çok çok  altında ,riskyok
14 RES, T3 Türbünü çit dışı(  mesafe 10 metre ) 14 0.07 Limitlerin çok çok  altında ,riskyok
15 RES, T3 Türbünü çit dışıKamulaştırma sınırı(  mesafe 100 metre ) 8 0.013 Limitlerin çok çok  altında ,riskyok
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Tablo 4 (devam). Çeşme  RES ,Elde edilen Elektrik alan  ve Manyetik alan  ölçüm sonuçları

Ölçüm
No Ölçüm Yapılan Nokta

Elektrik alan
(V/m)

Manyetik  alan
(µT)

Değerlendirme
(Limit Elektrik alan için

5000V/m) ve
(Limit Manyetik  alan için

200 µT).

16 RES, T4 Türbünü çit içitürbün önü(  mesafe 3 metre ) 38 0.57 Limitlerin çok çok  altında ,riskyok
17 RES, T4 Türbünü çit içiTrafo yanı( mesafe 3 metre ) 41 0.46 Limitlerin çok çok  altında ,riskyok
18 RES, T4 Türbünü çit içiTrafo önü(  mesafe 3 metre ) 44 0.62 Limitlerin çok çok  altında ,riskyok
19 RES, T4 Türbünü çit dışı(  mesafe 10 metre ) 13 0.09 Limitlerin çok çok  altında ,riskyok
20 RES, T4 Türbünü çit dışıKamulaştırma sınırı(  mesafe 100 metre ) 10 0.011 Limitlerin çok çok  altında ,riskyok
21 RES, T5 Türbünü çit içitürbün önü(  mesafe 3 metre ) 37 0.68 Limitlerin çok çok  altında ,riskyok
22 RES, T5 Türbünü çit içiTrafo yanı(  mesafe 3 metre ) 42 0.59 Limitlerin çok çok  altında ,riskyok
23 RES, T5 Türbünü çit içiTrafo önü(  mesafe 3 metre ) 38 0.47 Limitlerin çok çok  altında ,riskyok24 RES, T5 Türbünü çit dışı(  mesafe 10 metre ) 9 0.07 Limitlerin çok çok  altında ,riskyok
25 RES, T2 Türbünü çit dışıKamulaştırma sınırı(  mesafe 100 metre ) 11 0.013 Limitlerin çok çok  altında ,riskyok
26 RES, T6 Türbünü çit içitürbün önü(  mesafe 3 metre ) 43 0.49 Limitlerin çok çok  altında ,riskyok
27 RES, T6 Türbünü çit içiTrafo yanı(  mesafe 3 metre ) 39 0.62 Limitlerin çok çok  altında ,riskyok
28 RES, T6 Türbünü çit içiTrafo önü(  mesafe 3 metre) 41 0.57 Limitlerin çok çok  altında ,riskyok
29 RES, T6 Türbünü çit dışı( mesafe 10 metre ) 12 0.08 Limitlerin çok çok  altında ,riskyok
30 RES, T6 Türbünü çit dışıKamulaştırma sınırı(  mesafe 100 metre ) 8 0.02 Limitlerin çok çok  altında ,riskyok
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Tablo 5.  RES ,Enerji Yönetim Binası için yapılan  Elektrik alan  ve Manyetik alan  ölçüm sonuçları

Ölçüm
No Ölçüm Yapılan Nokta

Elektrik
alan (V/m)

Manyetik
alan (µT)

Değerlendirme
(Limit Elektrik alan için

5000V/m) ve
(Limit Manyetik  alan için

200 µT).

1 Bina içi bara önünde (1,2,3,4 nolutürbün kolu) 162 2.05 Limitlerin çok çok  altında,risk yok
2 Bina içi bara önünde (5.6nolu türbünkolu) 112 1.03 Limitlerin çok çok  altında,risk yok
3 Bina içi Scada kontrol odası(server önü) 56 0.12 Limitlerin çok çok  altında,risk yok
4 Bina içi Hücre odası ana bara önü 113 3.51 Limitlerin çok çok  altında,risk yok
5 Bina içi Koridor (hücre odası önü) 37 0.57 Limitlerin çok çok  altında,risk yok
6 Bina içi toplantı odası 42 0.09 Limitlerin çok çok  altında,risk yok
7 Bina içi  Mühendis odası 29 0.08 Limitlerin çok çok  altında,risk yok
8 Bina içi Teknisyen odası 63 0.05 Limitlerin çok çok  altında,risk yok9 Bina içi Nortex Kontrol odası 58 0.04 Limitlerin çok çok altında,risk yok10 Bina dışı  kapı önü 45 0.18 Limitlerin çok çok  altında,risk yok11 Bina dışı 33kV hat çıkışı üstünde 147 0.16 Limitlerin çok çok  altında,risk yok

12 Bina dışıNihayet Direği hattı 20m mesafede. 138 0.09 Limitlerin çok çok  altında,risk yok13 Bina dışıNihayet Direği hattı 30m mesafede 121 0.06 Limitlerin çok çok  altında,risk yok
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Tablo 6. Ölçüm Cihazlarının  Özellikleri

Marka : HOLADAY/NARDA
Model : HI -3604/ ELT 400

Frekans Aralığı : 30Hz-2000Hz-1Hz-400kHz

Kalibrasyon Tarihi : 09.07.2014

Tablo 7. Mesafe ölçümlerinde kullanılan lazer metre özellikleri

Marka : Leica-D8 model, 0.2-200  m  erişimli.

4. GÖRÜŞ ve KANAAT

4.1Ölçüm Verilerinin Değerlendirmesi

İzmir- Çeşme İlçesi Sarnıç Mevkii Kaklık tepesinde bulunan   ABK RES ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM
A.Ş’ye ait  şantiye arazisinde faaliyete geçen  rüzgar enerjisi (RES) santralinin  çevreye yayacağı
elektromanyetik radyasyon  dolayısıyle oluşturacağı elektromanyetik kirlilik  etki
değerlendirmesi santralin her türbünü ve Enerji yönetim binası için indoor ve outdoor
ortamlarında gerekli ölçümler yapılarak  elde edilen değerler Tablo 3 ve Tablo 4 de
verilmiştir.Tüm ölçüm değerleri ELF bandlı Uluslararası ve Ulusal elektrik-manyetik alan limit
değeri olan (Tablo 1  ve Tablo 2 de verilen) 5000 V/m ile  200 µT ile karşılaştırılırsa çok düşük
seviyede kaldığı görülmektedir.Ölçüm değerleri Türübünlerden uzaklaştıkça zayıflamakta ve
tel çitlerin dışında ölçüm noktaları olan 10 m ile 100m lik  mesafelerde elektrik ve manyetik
alanlar çok hızla azalarak nihayet kamulaştırma sınırında kaynak etkisiz doğal ortam değerine
dönüşmektedir.

4.2  Sonuç:

Sonuç olarak, elde edilen  ölçüm değerlerinin incelenmesinden,

1. ABK RES Enerji  A.Ş tarafından İzmir- Çeşme İlçesi Sarnıç Mevkii Kaklık tepesinde
faaliyete geçirilen 6 adet 3 MW güç yeteneğinde çalışabilen türbünden oluşan RES’in
çalışırken; tel çit içinde türbün ile trafolardan 3 ‘er metre mesafelerde ve tel çit dışında
10m ile 100m lik mesafelerde oluşturduğu elektromanyetik ortam; limitlerin çok
altındadır. Tel çitlerin dışında 10 m ile 100m lik  mesafelerde    elektrik ve manyetik
alanlar çok hızla azalarak ve nihayet 100 m uzağındaki kamulaştırma sınırında ise
elektromanyetik alan zayıflayarak  doğal ortam seviyesine dönüştüğü tesbit edilmiştir.



~ 17 ~

2. ABK  RES Enerji Yönetim binası içinde ve dışında  yapılan elektromanyetik ölçüm
seviyeleri de  limitlerin çok altında bulunmuştur.Bu nedenle iş sağlığı ve  güvenliği açısından
görevli  personelin  TSE EN50413 standardına uygun ortamda çalıştığı belirlenmiştir.

Tüm  açıklanan bulgu ve değerlendirmeler ışığında ABK RES Enerji  A.Ş’ye ait İzmir- Çeşme
İlçesi Sarnıç Mevkii Kaklık tepesinde çalışmakta olan RES ‘in   çevreye sağlığı bozucu
herhangi bir olumsuz elektromanyetik radyasyon vermediği tespit edilmiştir.

Saygıyla arz olunur. (02.11.2015)

Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ
SAÜ. Elektromanyetik Araştırma Merkezi(SEMAM) Müdürü
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