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GİRİŞ
ABK Çeşme RES Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ile Antalya Sanayi Teknolojileri
Yazılımı Ar-Ge Danışmanlık Çevre ve Enerji, Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında 28.09.2012
tarihinde yapılan protokol çerçevesinde; “İzmir İli Çeşme İlçesi Ovacık Köyü Kaklık Tepe,
Merdiven Tepe ve Çoban Tepe mevkiinde kurulacak rüzgar enerji santrali için Prof. Dr. Ali
ERDOĞAN’dan “Ornitolojik-Ekolojik Değerlendirme Raporu” talep edilmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı
Ornitolog Prof. Dr. Ali ERDOĞAN başkanlığında; alanın floristik yapısı ile ilgili olarak
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İ.Gökhan DENİZ, faunistik yapısı (Amfibi,
sürüngen, memeli-yarasa) ile ilgili Zooloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Zoolog Yrd. Doç. Dr.
Mustafa YAVUZ, peyzaj, orman ve yaban hayatı ile ilgili olarak Orman Yük. Müh. M.
Süleyman KAÇAR ve Peyzaj Onarım Projesi ile ilgili olarak Ziraat Fakültesi Peyzaj Bölümü
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Benliay tarafından oluşan proje ekibi tarafından (Şekil
1), Çeşme Rüzgar Enerji Santrali’nin çevreye ve yaban hayatına olası etkilerini incelemek
üzere, Eylül-Ekim 2012 tarihinde yapılan arazi çalışmaları sonucunda genel bir ekolojik
değerlendirme yapılarak bu rapor hazırlanmıştır.

Şekil 1. Proje ekibinden Yrd. Doç. Dr. İ. Gökhan Deniz, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yavuz, Yrd. Doç. Dr. Ahmet
BENLİAY, Prof. Dr. Ali ERDOĞAN ve Orman Yük. Müh. M. Süleyman KAÇAR ve arkada Çeşme RES sahası

1. RES Sahasının Tanımlaması
1.1. Sahanın Coğrafi Konumu
ABK Çeşme RES Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Ege Bölgesi’nde kurulması
planlanan Rüzgar Enerji Santrali, İzmir İli Çeşme İlçesi sınırları içinde kalmaktadır. Çeşme
İlçesinin güneyinde, kuzeyinde Mağara ve Merdivenli Tepe, güneyinde Ovacık Köyü ve
Karşıyaka Tepe, Doğusunda Çoban Tepe, batısında İzmir-Çeşme Karayolu ile çevrili alanda
kurulması planlanan 8 adet türbin, Urla L16-b17 paftası üzerinde yer almaktadır (Şekil 2).

PROJE
SAHASI

Şekil 2. Çeşme Rüzgar Enerjisi Santrali’nin Türkiye’deki yeri ve kurulacağı saha
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RES sahasına en yakın yerleşim birimleri T5 nolu türbinin 600 m güneybatısında
Ovacık Köyü, T1 nolu türbinin ise 2 km kuzeyinde Çeşme ilçesi yer almaktadır (Şekil X).
RES’in kurulacağı saha, deniz seviyesinden 80-168 metre yükseltiler arasında yer almaktadır.
Sahanın bir bölümü tarım arazisi olup mülkiyeti özel şahıslara, bir bölümü ise maki bitki
örtüsü ile kaplı olup mülkiyeti T.C. Hazinesine aittir. RES sahası ve yakın çevresinin
topografik yapısı, uydu görüntüsü ve türbinlerin kurulacağı sahalardan bazılarının genel
görünümü Şekil 3’da verilmiştir.

Şekil 3. Çeşme RES Sahasının sınırlarını ve türbinlerin yerlerini gösteren topografya haritası
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Şekil 4. Çeşme RES sahasının uydu görüntüsü

Şekil 5. RES Sahası içinde T5 nolu türbininin doğusunda yer alan rüzgâr ölçüm direği
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Şekil 6. RES sahasında T5 nolu türbinin kurulacağı yer

1.2.Sahanın Jeolojisi ve Jeomorfolojik Yapısı
Çeşme RES Projesi kapsamında kurulması planlanan tesisler, İzmir İli Çeşme İlçesi
sınırları içinde yer almaktadır. İzmir İlinin Stratigrafik istifine bakıldığında en altta
Paleozoyik yaşlı temel kayaçlar ve onların üzerinde Tersiyer tortuları izlenir. İzmir körfezi ile
Doğanbey arasında yer alan flişlerde, dar alanlarda yer yer serpantinler yüzeylenmektedir.
Koyu yeşil, siyah veya açık yeşil renkli serpantinler sert ultra bazik kayaçların alterasyonu
sonucu olmuştur. Oldukça kırıklı bir yapı gösterirler.
RES sahası, kuzeyde Mağara ve Merdiveli Tepe Tepe, güneyde Ovacık Köyü ve
Karşıyaka Tepe, Doğuda Çoban Tepe, batıda ise İzmir-Çeşme Karayolu ile çevrili olup 80168 m yükseltiler arasında yayılış göstermektedir. Kurulacak türbinlerin yer alacağı arazi ise
az meyilli bir yapı üzerindeki sırt ve yamaçlardır. Türbinlerin kurulacağı sırt ve tepelerin
yüksekliği ise 98-168 m arasında değişmektedir (Şekil 7).
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Şekil 7. RES sahası ve kurulacak türbin yerlerinin genel jeomorfolojik görünümü

1.3. İklim ve Hidrolojik Özellikler
RES sahasının içinde bulunduğu İzmir ili ve çevresi “Kıyı Ege İklim Tipi”nin etkisi
altındadır. Bu iklim tipi yaz ve kış özellikleri itibarı ile Akdeniz ikliminin özelliklerini taşır.
Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Yarı nemli kuşakta yer alan İzmir ili sınırının
doğusu ve güneydoğusunun toplam yağış miktarı, bölgenin diğer kısmından daha fazladır.
İzmir’in doğusunda Kemalpaşa’dan itibaren Küçük Menderes Ovası’nı içine alan bölümde
toplam yağış miktarı bölgenin diğer kesimlerinden 200 ila 400 kg kadar bir fazlalık gösterir.
İlin en az yağış aldığı ay ağustos, en çok yağış aldığı ay ise aralık ayıdır.
İzmir’in deniz kıyısında bulunması ve karadaki topografik farklılıklar nedeniyle
rüzgarların genel olarak deniz-kara ve vadi-tepe arasında gidip gelen rüzgarlar olduğu
görülmektedir. Rüzgarlar hem gündüz ve gece saatlerine, hem de bölgelerin denizlere ve
dağlara göre konumlarına bağlı olarak zıt yönlere dönmektedir. Rüzgar yönlerindeki bu
değişimler, yer seviyesinde ve atmosferin yere yakın alt tabakalarında etkili olmaktadır.
Bölgede hakim rüzgarlar kuzey ve kuzeybatıdan esmektedir. En sıcak aylar temmuz-ağustos
olup bunlara haziran ayı da eklenebilir. İlçeler arasında fazla bir sıcaklık farkı göze
çarpmamaktadır. Kış mevsimi ilin her tarafında ılık geçmektedir. En soğuk ay olan ocak
ayında sıcaklık ortalama 7° C’dir (Çizelge 1). Bununla birlikte kışın havanın sık sık soğuduğu
ve sıcaklığın zaman zaman 0°C’nin altına düştüğü görülür. Fakat böyle günler kıyılarda 2-3
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günü geçmezken iç kesimlerde 10 güne yaklaşır. Bu mevsim ilin en ılık yeri Seferihisar
kıyıları iken en soğuk yeri ise Bergama’dır.
Çizelge 1. İzmir ili uzun yıllar ortalama meteorolojik verileri (Meteoroloji Genel Müdürlüğü’den alınmıştır)
IZMIR

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1975 - 2011)
Ortalama Sıcaklık
(°C)

8.9

9.4

11.8

15.9

20.9

25.8

28.1

27.6

23.7

18.8

13.7

10.3

Ortalama En
Yüksek Sıcaklık
(°C)

12.6

13.4

16.5

20.9

26.1

31.0

33.3

32.8

29.1

24.0

18.2

13.9

Ortalama En Düşük
5.9
Sıcaklık (°C)

6.2

8.0

11.5

15.6

20.2

22.9

22.7

18.9

14.8

10.4

7.5

Ortalama
Güneşlenme Süresi 4.3
(saat)

5.0

6.3

7.3

9.5

11.4

12.1

11.4

10.0

7.3

5.3

4.0

Ortalama Yağışlı
Gün Sayısı

10.5

8.6

8.2

5.0

1.8

0.5

0.5

2.1

5.6

8.5

12.0

104.7

77.9

46.7

25.8

8.2

2.3

1.9

17.5

50.9

103.3

131.0

10.5

Aylık Toplam
Yağış Miktarı
114.4
Ortalaması (kg/m2)

Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen En Yüksek ve En Düşük Değerler (1975 - 2011)*
En Yüksek Sıcaklık
22.4
(°C)

23.8

30.5

32.2

37.5

41.3

42.6

43.0

40.1

36.0

29.0

25.2

En Düşük Sıcaklık
(°C)

-5.0

-3.1

0.6

7.0

10.0

16.1

15.6

10.0

5.3

0.0

-2.7

-4.0

Hidrolojik kaynaklar: İzmir İli Çeşme İlçesi sınırları içinde kurulması planlanan
rüzgar enerji santrali sahasında, yüzey akışı olan herhangi bir akarsu bulunmamaktadır.
Sahanın doğusunda ve batısında, güney-kuzey yönünde akışı olan dereler bulunmakta ise de,
bu dereler mevsimsel akışı olan kuru derelerdir. Bölgede bağcılık yapan çiftçiler, bağlarında
ve bahçelerinde sulama suyu ihtiyacını havuzlarda biriktirdikleri yağış suları yanında su
tanklarından temin etmektedirler (Şekil 8).
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Şekil 8. RES sahası içinde mevsimsel akışı olan kuru dere ve su ihtiyacını karşılayan su tankı
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1.4.Sahanın Peyzaj Özellikleri
Kurulması planlanan rüzgar enerji santralinin, Ege Bölgesi’nde 80-168 m yükseltiler
arasında alçak, hafif meyilli bir sırt üzerinde yer alması planlanmaktadır. Fazla yükseltisi
bulunmayan bu arazilerin doğal peyzaj unsuru, kuzey, batı ve güneyde Ege Denizi’ne doğru
bakısı olan hafif meyilli arazisi ile genellikle maki ve garig vejatasyonunu oluşturan bitki
örtüsüdür (Şekil 9-10-11).
Sahanın kültürel peyzaj değerleri, RES sahası ile iç içe geçmiş tarım arazileri ve üzüm
bağlarından oluşmaktadır.

Şekil 9. RES sahasının doğal peyzajını oluşturan maki bitki örtüsü

Şekil 10. RES sahasının kültürel peyzajını oluşturan tarım arazileri
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Şekil 11. RES sahasının kuzeyinde Çeşme ilçesi ve Ege Denizi’nin oluşturduğu görsel peyzajı
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2. Ekolojik ve Biyolojik Kaynaklar
2.1. Bitki örtüsü
2.1.1. Flora
ÇEŞME Rüzgar Enerji Santrali proje alanı ve yakın çevresinde yayılış gösteren bitki
türlerinin saptanması amacıyla 2012 yılı vejetasyon dönemi içerisinde arazi çalışmaları
yapılmıştır. Bu bağlamda, öncelikle alandaki vejetasyon tiplerini belirlemek için notlar
alınmış ve baskın olan türler tespit edilerek fotoğraflanmıştır. Proje alanında yayılış gösteren
bitki türlerinin net bir biçimde ortaya konulması amacıyla, arazi çalışmaları esnasında bitki
örnekleri her familya için sistematik önemi olan toprakaltı ve topraküstü organları, çiçek
durumu, meyve gibi kısımları dikkate alınarak toplanmıştır. Toplanan bitki örnekleri
morfolojik görünümleri bozulmayacak şekilde arazi çalışmaları sırasında preslenmiştir.
Çalışmalar sırasında, örnekler toplanırken teşhislerinde kolaylık sağlaması bakımından
toplanan bitki örneğine ait numarası, familyası, biliniyorsa cinsi, çiçeğinin rengi, kaç yıllık
olduğu, stameninin rengi ve tüylülük durumu gibi özel bilgiler arazi defterine not edilmiştir.
Herbaryum kurallarına uygun olarak kurutulan bitki örnekleri önce familya düzeyinde tasnif
edilmiş, daha sonra ayrılan her familyanın cins ve tür düzeyinde sınıflandırılmasına
geçilmiştir. Örneklerin bilimsel olarak teşhis edilmesinde öncelikle Türkiye Florası’ndan
(Flora of Turkey and The East Aegean Islands) (Davis 1965-1985, Davis vd. 1988, Güner vd.
2000) yararlanılmıştır.
RES alanı, Türkiye florasındaki kareleme sistemine göre B1 karesinde yer almaktadır.
Yapılan arazi çalışması döneminde sahadan toplanan bitki örneklerinin teşhis edilmesiyle 41
familya’ya ait 124 cins ve 145 tür tespit edilmiştir. RES alanında bulunan 145 türün, 59 tanesi
Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesi elementi, 3 tanesi Avrupa-Sibirya Fitocoğrafik Bölgesi
elementi, 1 tanesi İran-Turan Fitocoğrafik Bölgesi elementi ve 82 tanesi ise çok bölgeli veya
fitocoğrafik bölgesi bilinmeyen kategorisinde yer almaktadır. Alanda en çok Akdeniz
elementlerine rastlanılmıştır. İkinci sırada ise Avrupa-Sibirya elementlerine rastlanılmıştır.
Çalışma alanında tür sayısı açısından en zengin ilk 5 familya ve tür sayıları şu şekildedir;
Asteraceae 19 tür, Fabaceae 19 tür, Liliaceae 11 tür, Lamiaceae 10 tür ve Boraginaceae 7 tür.
Arazi çalışmaları yapılan dönemde RES alanında teşhis edilen türler içerisinde endemik tür
yer almamaktadır. Sahada tespit edilen 145 türün 117 tanesi otsu, 18 tanesi çalı, 7 tanesi
ağaççık ve 3 tanesi ise ağaç formundadır. Türlerden bazılarına ait fotoğraflar Şekil 12-17’de
verilmiştir. RES alanında BERN, CITES ve IUCN listelerinde yer alan bitki türü tespit
edilmemiştir.
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Şekil 12. Coridothymus capitatus (L.) Reichb.(Kara kekik) (Ülkemizin Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinde
yayılış gösteren bitki Mayıs-Ağustos döneminde çiçeklenmektedir. Tipik Akdeniz elementi olan bu türe, proje
sahasında inşaatların yapılması planlanan bölgelerde rastlanılmamıştır.)

Şekil 13. Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus (Katran ardıcı) (Ülkemizin hemen her bölgesinde 1800 m
yüksekliğe kadar yayılış gösteren bu ardıç türü, küçük kozalak yapısına sahiptir. Bu türe planlanan türbin
ayaklarının inşa edileceği alanlarda rastlanılmamıştır.)
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Şekil 14. Asphodelus aestivus Brot. (Zehirli Çiriş) (Ülkemizin Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinde ülkemiz
dışında ise Akdeniz Ülkelerinde yayılış göstermektedir. Bu bitkiye inşaatların yapılacağı alanda
rastlanılmamıştır).

Şekil 15. Lavandula stoechas L. subsp. stoechas (Lavanta) Ülkemizin Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinde
ülkemiz dışında ise Akdeniz Ülkelerinde yayılış gösteren tür, Mart-Haziran döneminde çiçeklenmektedir.
Bitkiye inşaatların yapılacağı alanda rastlanılmamıştır.)
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Şekil 16. Cistus creticus L. (Girit Ladeni) (Ülkemizin Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgelerinde yayılış gösteren
bitki Mart-Haziran döneminde çiçeklenmektedir. Bu türe planlanan inşaat sahasında rastlanılmamıştır.)

Şekil 17. Sarcopoterium spinosum (L.) Spach (Abdestbozan Çalısı) (Ülkemizin kıyıya yakın bölgelerinde 1200
m’ye kadar yayılış gösteren tür, Mart ayında çiçeklenmektedir. Sahada frigana vejetasyon yapısının baskın
türü olan bitkiye türbin ayaklarının inşa edileceği alanlarda rastlanmış olmakla birlikte, endemik olmayan,
ülkemizde bilhassa Karadeniz, Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinde oldukça geniş yayılış gösteren bitki
üzerinde herhangi bir koruma statüsü de bulunmamaktadır.
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Çizelge 2. ÇEŞME Rüzgar Enerji Santral Sahasında Tespit Edilen Bitki Türleri (Kısaltmalar: Ir.-Tur.El.: İran-Turan
Elementi, Akd. El.: Akdeniz Elementi, Avr-Sib. El.: Avrupa-Sibirya Elementi, Öksin El.: Öksin Elementi, ÇBFCB:
Çok Bölgeli veya Fitocoğrafik Bölgesi Bilinmeyen, E: Endemik, TIB: Tıbbi, TIC: Ticari, VU: Vulnerable (Zarar
görebilir), NT: Near Threatened (Tehdit altına girebilir), LC: Least Concern (En az endişe verici).
Familya/Bitkiler
AGAVACEAE
Agave americana L.
AMARANTHACEAE
Amaranthus graecizans L.
var. graecizans L.
ANACARDIACEAE
Pistacia lentiscus L.
Pistacia terebinthus L. subsp.
palaestina (Boiss.) Engler
Rhus coriaria L.
APIACEAE
Bupleurum intermedium Poir.
Lagoecia cuminoides L.
Scandix pecten-veneris L.
Tordylium apulum L.
Turgenia latifolia (L.) Hoffm.
ASTERACEAE
Anthemis chia L.
Anthemis tinctoria L.var.
tinctoria
Bellis perennis L.
Carlina corymbosa L.
Centaurea triumfettii (L.) All.
Centaurea virgata Lam.
Centaurea urvillei DC subsp.
urvillei
Cichorium intybus L.
Crepis sancta (L.) Babcock
Crupina crupinastrum (Moris)
Vis.
Filago vulgaris Lam.
Inula viscosa (L.) Aiton
Onopordum illyricum L.
Picnomon acarna (L.) Cass.
Senecio vernalis Waldst et Kit
Senecio vulgaris L.
Sonchus asper (L.) Hill subsp.
glaucescens (Jordan) Ball
Sonchus oleraceus L.
Xeranthemum annuum L.
BORAGINACEAE
Alkanna tinctoria (L.) Tausch
subsp. tinctoria
Anchusa azurea Miller var.

Tükçe Adı

Endemizm

IUCN
Kategorisi

Bern (B) –
Cites (C)

Fitocoğrafik
Bölge

Agave

ÇBFCB

Tilkikuyruğu

ÇBFCB

Sakızağacı

Akd. El.
Akd. El.

Çitlembik

ÇBFCB

Sumak

ÇBFCB
Akd. El.
ÇBFCB
Akd. El.
ÇBFCB
Papatya

Akd. El.

Papatya

ÇBFCB

Koyungözü

Avr-Sib. El.
Akd. El.

Peygamber
çiçeği
Peygamber
çiçeği
Peygamber
çiçeği
Hindiba

ÇBFCB
ÇBFCB
Akd. El.
ÇBFCB
Akd. El.
ÇBFCB
ÇBFCB
Akd. El.
Akd. El.
Akd. El.
ÇBFCB
ÇBFCB

Kanaryaotu
Kanaryaotu

ÇBFCB
ÇBFCB
ÇBFCB
Havaciva otu
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Familya/Bitkiler

Tükçe Adı

azurea
Anchusa undulata L.
Buglossoides arvensis (L.)
I.M.Johnst
Cerinthe minor L. subsp.
auriculata (Ten.) Domac
Echium italicum L.
Echium plantagineum L.
BRASSICACEAE
Alyssum murale Waldts. &
Kit. var. murale
Capsella bursa-pastoris (L.)
Medik.
Erophila verna (L.) Chevall
Fibigia clypeata (L.) Medik.
Malcolmia africana (L.) R.
Br.
Thlaspi perfoliatum L.
CACTACEAE
Opuntia ficus-indica (L.)
Miller
CAMPANULACEAE
Campanula drabifolia Sm.
Legousia speculum-veneris
(L.) Chaix
CARYOPHYLLACEAE
Dianthus tripunctatus Sibth. &
Sm.
Silene dichotoma Ehrh. subsp.
dichotoma
Silene italica (L.) Pers.
Stellaria media (L.) Vill
subsp. media
CHENOPODIACEAE
Arthrocnemum fruticosum
(L.) Moq.
Atriplex lasiantha Boiss.
CISTACEAE
Cistus creticus L.
Cistus parviflorus Lam.
Cistus salviifolius L.
Fumana thymifolia (L.) Verlot
var. thymifolia
CUPRESSACEAE
Juniperus oxycedrus L. subsp.
oxycedrus
ERICACEAE
Arbutus unedo L.
Erica arborea L.
EUPHORBIACEAE
Euphorbia helioscopia L.
FABACEAE
Anagyris foetida L.

Sığırdili
Sığırdili

Endemizm

IUCN
Kategorisi

Bern (B) –
Cites (C)

Fitocoğrafik
Bölge
ÇBFCB
Akd. El.
ÇBFCB
ÇBFCB
ÇBFCB
Akd. El.

Engerekotu
Engerekotu

ÇBFCB
Çoban çantası

ÇBFCB
ÇBFCB
ÇBFCB
ÇBFCB
ÇBFCB

Kaynana Dili
Frenk yemişi

ÇBFCB

Çan çiçeği

Akd. El.
Akd. El.

Karanfil

Akd. El.

Nakıl

ÇBFCB

Nakıl

ÇBFCB
ÇBFCB

ÇBFCB
Unluca

ÇBFCB

Girit ladeni

Akd. El.
Akd. El.
ÇBFCB
ÇBFCB

Katran ardıcı
ÇBFCB

Funda

ÇBFCB
ÇBFCB

Sütleğen

ÇBFCB

Zivircik

Akd. El.
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Familya/Bitkiler
Anthyllis tetraphylla L.
Astragalus hamosus L.
Calicotome villosa (Poiret)
Link
Genista acanthoclada DC
Hymenocarpus circinnatus
(L.)Savi
Lathyrus setifolius L.
Lotus angustissimus L.
Medicago orbicularis (L.)
Bartal
Onobrychis caput-galli (L.)
Lam.
Psoralea bituminosa L.
Spartium junceum L.
Trifolium arvense L.
Trifolium campestre Scherb.
Trifolium scabrum L.
Trifolium stellatum L.
var.stellatum
Trifolium tomentosum L.
Trifolium uniflorum L.
Vicia hybrida L.
FAGACEAE
Quercus coccifera L.
GERANIACEAE
Erodium cicutarium (L.)
L’Herit subsp. cicutarium
Geranium rotundifolium L.
HYPERICACEAE
Hypericum perforatum L.
IRIDACEAE
Iris suaveolens Boiss. &
Reuter
LAMIACEAE
Coridothymus capitatus
(L.)Reichb.
Lamium amplexicaule L.
Lavandula stoechas L. subsp.
stoechas
Marrubium vulgare L.
Micromeria myrtifolia Boiss.
ex Heldr.
Salvia tomentosa Miller
Salvia viridis L.
Satureja thymbra L.
Thymbra spicata L. var.
spicata
Teucrium polium L.
LILIACEAE
Asparagus acutifolius L.

Tükçe Adı

Endemizm

IUCN
Kategorisi

Bern (B) –
Cites (C)

Geven

Fitocoğrafik
Bölge
Akd. El.
ÇBFCB
Akd. El.
Akd. El.
Akd. El.

Mürdümük

Akd. El.
ÇBFCB
ÇBFCB

Yonca
Akd. El.
Korunga
Asfaltotu
Katırtırnağı
Üçgül
Üçgül
Üçgül
Üçgül

Akd. El.
Akd. El.
ÇBFCB
ÇBFCB
Akd. El.
Akd. El.

Üçgül
Üçgül

ÇBFCB
Akd. El.
Akd. El.

Kermes meşesi

Akd. El.

Dönbaba

ÇBFCB

Turnagagası

ÇBFCB

Binbirdelik
otu

ÇBFCB

Süsen

Akd. El.

Akd. El.
Ballıbaba

Avr-Sib. El.
Akd. El.

Lavanta
ÇBFCB
Akd. El.
Adaçayı
Adaçayı

Akd. El.
Akd. El.
Akd. El.
Akd. El.

Mayasıl otu

ÇBFCB

Kuşkonmaz

Akd. El.
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Familya/Bitkiler

Tükçe Adı

Asphodelus aestivus Brot.
Gagea bohemica (Zauschn.)
Schultes & Schultes fil.
Gagea graeca (L.) Terrace
Muscari armeniacum
Leichtlin
ex Bakerin
Muscari neglectum Guss.
Ornithogalum armeniacum
Baker
Ruscus aculeatus L. var.
angustifolius Boiss.
Scilla autumnalis L.
Scilla bifolia L.
Smilax aspera L.
MALVACEAE
Malva sylvestris L.
MYRTACEAE
Myrtus communis L.subsp.
communis
OLEACEAE
Olea europaea L. var.
sylvestris(Miller) Lehr.
OXALIDACEAE
Oxalis pes-caprea L.
PAPAVERACEAE
Fumaria parviflora Lam.
Hypecoum imberbe Sibth. &
Sm.
Papaver rhoeas L.
PINACEAE
Pinus brutia Ten.
Pinus pinea L.
POACEAE
Avena wiestii Steudel
Aegilops umbellulata
Zhukovsky
Hordeum bulbosum L.
Bromus tectorum L.
Poa trivialis L.
Stipa bromoides (L.) Dörfler
POLYGONACEAE
Rumex tuberosus L. subsp.
tuberosus
PRIMULACEAE
Anagallis arvensis L. var.
arvensis
RAFFLESIACEAE
Cytinus hypocistis L. subsp.
kermesinus (Guss.) Wettst.
RANUNCULACEAE
Adonis annua L.

Zehirli çiriş

Endemizm

IUCN
Kategorisi

Bern (B) –
Cites (C)

Fitocoğrafik
Bölge
Akd. El.
ÇBFCB
Akd. El.

Arap sümbülü

ÇBFCB

Arap sümbülü

ÇBFCB
Akd. El.

Ak yıldız
Tavşan
memesi

Silcan

ÇBFCB
Akd. El.
Akd. El.
ÇBFCB

Ebegümeci

ÇBFCB
ÇBFCB

Mersin
Zeytin, Delice

Akd. El.
ÇBFCB

Şahtere

ÇBFCB

Gelincik

ÇBFCB
ÇBFCB

Kızılçam
Fıstıkçamı

Akd. El.
ÇBFCB

Yulaf

ÇBFCB
İr.-Tur.El.
ÇBFCB
ÇBFCB
ÇBFCB
Akd. El.
ÇBFCB

Fare kulağı
ÇBFCB
Akd. El.
Kan damlası
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Familya/Bitkiler
Anemone coronaria L.
Clematis cirrhosa L.
Consolida orientalis (Gay)
Schröd
Nigella damescena L.
Ranunculus muricatus Poiret
RESEDACEAE
Reseda alba L.
Reseda lutea L. var. lutea
RHAMNACEAE
Paliurus spina- christi Miller
Rhamnus alaternus L.
ROSACEAE
Crateagus monogyna Jacq.
subsp. monogyna
Potentilla recta L.
Pyrus amygdaliformis Vill.
var.
amygdaliformis
Rosa canina L.
Sanguisorba minor Scop.
subsp. magnolii (Spach) Briq.
Sarcopoterium spinosum (L.)
Spach
RUBIACEAE
Crucianella latifolia L.
Galium aparine L.
SANTALACEAE
Osyris alba L.
SCROPHULARIACEAE
Parentucellia latifolia (L.)
Caruel subsp. latifolia
Verbascum lasianthum Boiss.
ex Bentham
VERBENACEAE
Vitex agnus-castus L.
ZYGOPHYLLACEAE
Tribulus terrestris L.

Tükçe Adı

Endemizm

IUCN
Kategorisi

Bern (B) –
Cites (C)

Dağ lalesi

Fitocoğrafik
Bölge
Akd. El.
Akd. El.
ÇBFCB

Çörek otu
ÇBFCB
ÇBFCB

Düğün çiçeği

ÇBFCB
ÇBFCB
Karaçalı
Cehri

ÇBFCB
Avr-Sib. El.

Alıç

ÇBFCB
ÇBFCB
Akd. El.

Kuşburnu
Çayır düğmesi

ÇBFCB
ÇBFCB

Abdestbozan
Akd. El.
ÇBFCB
ÇBFCB
Akd. El.
Akd. El.
Sığırkuyruğu

ÇBFCB

Hayıt

Akd. El.

Demir dikeni

ÇBFCB
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2.1.2. Vejetasyon
Vejetasyon, bir coğrafik bölgenin bir kesiminin üzerinde, yaşama şartları birbirine
benzeyen bitkilerin bir arada toplanma şeklidir. Bu bitkilerin birbirleriyle ve çevreleriyle
etkileşimleri sonucunda belirli vejetasyon zonları oluşmaktadır. Proje alanında yayılış
gösteren bitki türlerinin net bir biçimde ortaya konulması amacıyla yapılan arazi
çalışmalarında öncelikle alandaki vejetasyon tipini belirlemek için notlar alınmış ve baskın
olan türler tespit edilerek fotoğraflanmıştır. Proje sahasının farklı bölgelerindeki genel
vejetasyon yapısı görseller eşliğinde Şekil 18’de sunulmuştur. Bu bağlamda arazi çalışmaları
sırasında çekilen resimler topoğrafik harita üzerinde numaralanarak gösterilmiştir. Topoğrafik
harita üzerinde yer alan okların yönleri ve numaraları, yanlarında gösterilen vejetasyon
fotoğraflarının çekilme yerleri ve yönlerini simgelemektedir. Vejetasyon yapısı görselleri
Şekil 19 - 30’da sunulmuştur.
ÇEŞME Rüzgar Enerji Santrali proje alanı ve yakın çevresinde yayılış gösteren bitki
türleri değerlendirildiğinde proje alanında genel olarak yüksek çalı formalarını oluşturduğu
maki vejetasyonu, alçak çalı formlarının oluşturduğu frigana vejetasyonu, yer yer Pinus brutia
birliklerinin oluşturduğu orman vejetasyonu ve bilhassa proje alanın üst kesimlerinde
yoğunlaşmakla birlikte hemen her bölgesinde görülen kaya vejetasyon yapısının hakim
olduğu görülmektedir. Alanın Çeşme şehir merkezine yakın olan ve 1, 7 ve 8 numaralı
türbinlerin kurulacağı bölgenin yakın çevresinde bulunan Merdivenli Tepe ve Mağara
Tepe’de görülen seyrek nitelikteki orman vejetasyonunun baskın türü Pinus brutia
(Kızılçam)’dır. Bu kesime yakın bazı bölgelerde orman vejetasyonuna Pinus pinea (Fıstık
çamı) türüne ait bireyler de eşlik etmektedir. Seyrek formasyonların koruluk oluşturduğu, alt
ve açıklıklarında çalımsı bitki türlerinin yayılış gösterdiği orman vejetasyon yapısının hakim
olduğu bu bölgelerde orman altı açıklık alanların baskın türleri de ülkemiz genelinde hemen
her bölgede görülen Quercus coccifera, Olea europaea var. sylvestris, Asparagus acutifolius,
Spartium junceum ve Calicotome villosa vb. gibi türlerdir. Kızılçam bu bölgede dar bir alanda
yayılış göstermekle birlikte alan genelinde maki ve frigana vejetasyonunun baskın olduğu
bölgelerde de bireyler halinde seyrek olarak yer almaktadır. 7 ve 8 numaralı türbinlerin
kurulacağı alan ile 3 ve 6 numaralı türbinlerin kurulacağı bölge arasında kesikliğe uğrayan
vejetasyon yapısı, bu bölgeden alanın güneyine kadar maki ve frigana formasyonunun yoğun
baskısı altındadır. Bu noktada proje alanı genelinde çoğu bölgede içi içe geçmiş olarak iki
baskın vejetasyon tipinden bahsetmek mümkündür. Bunlardan ilki yüksek çalı formların
oluşturduğu maki vejetasyonudur. Bu vejetasyon tipine alanın değişik kısımlarında
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rastlanılmakla birlikte 100-120 m aralığında kurulacak 3 ve 6 numaralı türbinler ile yaklaşık
150 m yükseklikte kurulacak daha yüksekte yer alan 4 numaralı türbin sahasına doğru
kademeli olarak yoğunluğunu arttırmaktadır. Bu vejetasyon tipinde birinci derecede baskın
olan bitki türü Quercus coccifera’dır. Türe alan genelinde Cistus creticus, Pistacia lentiscus,
Myrtus communis subsp. communis ve Olea europaea var. sylvestris eşilk etmektedir. Sahada
ikinci derece baskın türler ise Cistus salviifolius, Arbutus unedo, Asparagus acutifolius,
Anagyris foetida, Ruscus aculeatus var. angustifolius ve Paliurus spina- christi’dir.
Maki formasyonu 4 numaralı türbin sahasının güney kesiminde baskınlığını azaltarak
sürdürmektedir. Bu bölgeden itibaren 2 ve 5 numaralı türbinlerin kurulacağı saha içerisinde
maki formasyonuna alan genelinin bir diğer baskın vejetasyonu olan ve alçak boylu çalı
formlarının oluşturduğu frigana vejetasyonu katılmaktadır. Bu bölgede her iki vejetasyon
yapısı iç içe geçmiş durumdadır.
Alan genelinde görülen frigana vejetasyon yapısının en baskın ve karakteristik türü
Sarcopoterium spinosum’dur. Maki geçiş bölgelerinde bu türe yer yer Coridothymus
capitatus, Spartium junceum, Cistus parviflorus, Calicotome villosa ve Asphodelus aestivus
eşlik etmektedir. Frigana vejetasyon yapısı bilhassa proje alanının batı sınırı olan ve İzmirÇeşme bağlantı yolunun da bulunduğu ova bölgesinden başlayarak tarım arazileri çevresinden
2 ve 5 numaralı türbinlerin kurulacağı yüksek kesime kadar daha belirgindir. Bu bölgede maki
vejetasyon yapısının baskın türü olan Quercus coccifera ve orman vejetasyon yapısının baskın
türü olan Pinus brutia’ya ait bireyler tek tek görülmekle birlikte alan batısının frigana
vejetasyonu baskınlığında olduğunu söylemek mümkündür. Bu bölgede Sarcopoterium
spinosum, Erica arborea, Cistus parviflorus ve Cistus salviifolius ile de birliktelikler
oluşturmaktadır. Proje alanı genelinde baskın olmamakla birlikte diğer vejetasyon yapılarının
içerisinde yer alan kalkerli kayalık kısımlarda kaya vejetasyonu yapısı da görülmektedir.
Alan genelinde bir diğer hakim vejetasyon yapısı ise geniş yayılışlı ve ülkemiz
genelinde hemen her bölgede yer alan ruderal vejetasyon yapısıdır. Proje alanının doğu ve
batı sınırlarında bulunan zirai alanlar ve yakın çevresinde yoğunlaşma birlikte alan genelinde
yol kenarlarında da görülen bu vejetasyon karakterinin baskın türleri arasında Echium
italicum, Papaver rhoeas, Teucrium polium, Senecio vernalis, Rumex tuberosus türleri
sayılabilir.
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Şekil 18. ÇEŞME Rüzgar Enerji Santral sahası topografik yapısı ve vejetasyon görsellerine ait lokasyonlar.
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Şekil 19. ÇEŞME Rüzgar Enerji Santrali proje sahasının Karadağ’dan görünümü (Bkz. Şekil 7; 1 nolu gösterge).

Şekil 20. ÇEŞME Rüzgar Enerji Santrali proje sahasının Çeşme yönünden görünümü (Bkz. Şekil 7; 2 nolu
gösterge).
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Şekil 21. 1 numaralı türbin sahası ve yakın çevresi vejetasyon yapısı (Bkz. Şekil 7; 3 nolu gösterge).

Şekil 22. 3 numaralı türbin sahası ve yakın çevresi vejetasyon yapısı (Bkz. Şekil 7; 4 nolu gösterge).
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Şekil 23. 6 numaralı türbin sahası ve yakın çevresi vejetasyon yapısı (Bkz. Şekil 7; 5 nolu gösterge).

Şekil 24. 7 numaralı türbin sahası ve yakın çevresi vejetasyon yapısı (Bkz. Şekil 7; 6 nolu gösterge).
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Şekil 25. 4 numaralı türbin sahası, arka sağ planda 7 ve 8 numaralı türbinlerin kurulacağı Merdivenli Tepe ve
yakın çevresi vejetasyon yapısı (Bkz. Şekil 7; 7 nolu gösterge).

Şekil 26. ÇEŞME Rüzgar Enerji Santral projesi şalt sahası kurulacak bölgenin vejetasyon yapısı (Bkz. Şekil 7; 8
nolu gösterge).

ÇEŞME RES Ornitolojik-Ekolojik Değerlendirme Raporu

|

aerdogan@akdeniz.edu.tr

27

Şekil 27. Alanın yüksek kesimlerine doğru görülen vejetasyon geçişinin genel görünümü (Bkz. Şekil 7; 9 nolu
gösterge).

Şekil 28. 2 numaralı türbinin kurulacağı ve alanın batı sınırı olan bölgedeki baskın frigana vejetasyon
yapısının genel görünümü (Bkz. Şekil 7; 10 nolu gösterge).
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Şekil 29. 5 numaralı türbin bölgesi genel vejetasyon yapısı (Bkz. Şekil 7; 11 nolu gösterge).

Şekil 30. Proje sahası güney bölgesi vejetasyon yapısının Ovacık Köyü’nden görünümü (Bkz. Şekil 7; 12 nolu
gösterge).
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2.2. Faunal Yapı
Bilindiği üzere; kararlı bir ekosistemin besin ve ilişkiler piramitinde en üst sıralarda
omurgalı hayvanlar yer alır. İki yaşamlısından, sürüngenine, kuş ve memeli türlerini içine alan
bir zincir ekositemin devamlılığında rol oynar. Bir bölgenin floral ve faunal yapısı çevresel
faktörlerin etkisi altında şekillenir, sürekli ve düzenli olarak değişir. Bu durum akıcı bir
dinamiği ve bunun en önemli parçası olan vahşi yaşamı sürdürmeyi zorunlu kılar. Bu da bu
dinamiği anlamakla mümkündür.
Proje alanı ve yakın çevresinde yapılan arazi çalışmalarında saptanan omurgalıların tür
tespitleri yapılmış; bu türlerin familya ve bilimsel isimleri, Türkçe adları, biyotop (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); Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü Merkez Av Komisyonu (MAK) tarafından 2012-2013 dönemi
Kararları’ndan da yararlanılmıştır. Diğer taraftan yörenin faunası havza bazında ele alınmış,
tablolarda RES sahasında bulunabilecek türlere yer verilmiştir. Ancak bunlardan proje inşaattesis sahalarında bulunan türler tablolarda ayrıca işaretlenmiştir. Bunlara 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.
2.2.1. Amfibi ve sürüngenler
Çeşme RES sahası ve yakın çevresinde, özellikle sürüngenlerin yaşaması, barınması
ve beslenmesi için çok uygun biyotoplar bulunmaktadır. Özellikle sık çalılar, insan eliyle
yapılmış sekiler ve doğal topolojinin sonucu olan kırıklı kayaç-kayalar sahanın genelinde
görülmektedir. Bu biyotoplar tür çeşitliliği az da olsa büyük populasyonlara ev sahipliği
yapabilecek niteliktedir (Şekil 31).
Türkiye’de yayılış gösteren yaklaşık 165 kurbağa ve sürüngen türünün 26’sının Çeşme
RES’in kurulacağı saha ve yakın çevresinde de yaşadığı tespit edilmiştir. Bu türlerden 5’i
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kurbağa, 1’i kaplumbağa, 9’u kertenkele, 11’i de yılanlara aittir. Bunlardan Tosbağa (Testudo
graeca) VU “zarar görebilir” kategorisinde yer almaktadır. Diğer taraftan kurbağaların
(anurlar) tamamı ise IUCN nin LC“düşük risk” kategorisinde yer almaktadır. Yörenin
herpetofaunası dikkate alındığında; 8 türün IUCN statüsü belli değilken, 18 tür LC
kategorisindedir.
BERN sözleşmesi Kesin Koruma Altında Olan Türler (EK II) kategorisinde 14 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 Çizelge 3’te, gece kurbağası ve tosbağaya ait fotoğraflar Şekil 32-33’te verilmiştir.

Çizelge 3. Çeşme RES sahası ve yakın çevresinde bulunan kurbağa ve sürüngen türleri ile statüleri

Türlerin Türkçe ve bilimsel isimleri

KURBAĞALAR
Toprak Kurbağası
Kara Kurbağası
Gece Kurbağası
Ağaç Kurbağası
Ova Kurbağası
SÜRÜNGENLER
Tosbağa
İnce Parmaklı Keler
Yarım Parmaklı
Keler
Dikenli Keler
Oluklu Kertenkele
İri Yeşil Kertenkele
Tıknaz Kertenkele
Kör Kertenkele
İnce Kertenkele
Tarla Kertenkelesi
Kör Yılan
Hazer Yılanı
Kara Yılan
İnce Yılan
Uysal Yılan
Ev Yılanı
Yarı Sucul Yılan
Sucul Yılan
Sarı Yılan
Kedigözlü Yılan
Sikkeli Yılan

Tehlike Durumu
BERN
IUCN
CITES
EK2 EK3

HABİTAT

RES
Sahasında

İnşaatTesis
Sahasında

Pelobates syriacus
Bufo bufo
Pseudepidalea viridis
Hyla arborea
Pelophylax ridibundus

LC
LC
LC
LC
LC

X
X
X
-

X
X

-

M, S
T,M
Ç,T,M
Ç,M
S

+
+
+
+
+

Testudo graeca
Cyrtopodion kotschyi

VU
LC

X
-

X

X
-

O,Ç,T,M
O, T, M

+
+

+

Hemidactylus turcicus

LC

-

X

-

O, T, M

+

+

Laudakia stellio
Ophisaurus apodus
Lacerta trilineata
Trachylepis aurata
Blanus strauchi
Ablepharus kitaibelii
Ophisops elegans
Typhlops vermicularis
Dolichophis caspius
Dolichophis jugularis
Platyceps najadum
Eirenis modestus
Zamenis situla
Natrix natrix
Natrix tessellata
Elaphe quatuorlineata
Telescopus fallax
Hemorrhois nummifer

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

X
X
X

-

K
O, T, M
O, T, M, Ç
O, T, M
O, T, M
T, M
B, T, M
O, Ç,M
Ç, M,T
Ç, M,T
O, T, M, Ç
O, Ç,M,T
O,Ç,M,T
S
S
Ç, M
O, Ç
O, Ç, M

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

X
X
-

+
+
+
+

+
+
+

KISALTMALAR: Ç: Çalılık, O: Orman, T: Tarım arazileri, M: Mera, S: Su ve suya yakın yerler, K: Kayalık Alanlar
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Şekil 31. Çeşme RES sahası ve yakın çevresinde, özellikle sürüngenlerin yaşaması, barınması ve beslenmesi
için çok uygun biyotoplar bulunmaktadır. Özellikle sık çalılar, sekiler ve kırıklı kayaç-kayalar sahanın
genelinde görülmektedir.
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Şekil 32. RES sahasında özellile gece saatlerinde görülebilen geniş yayılışlı bir tür olan Gece Kurbağası
(Pseudopidalea viridis)

Şekil 33. Çeşme RES sahası ve yakın çevresinde görülebilen geniş yayılışlı türlerden olan tosbağa (Testudo
graeca)
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2.2.2. Memeliler
Bilindiği gibi; ülkemizde 170 civarında memeli türü yaşamakta olup, bunlardan 22
tanesi Çeşme RES sahası ve yakın çevresinde yayılış göstermektedir. Sahanın çevresinde
memelilerden tilki (Vulpes vulpes), porsuk (Meles meles), yaban domuzu (Sus scrofa) tavşan
(Lepus europaeus), orman yediuyuru (Dryomys nitedula) en dikkat çeken türlerdendir
(Çizelge 4). Bunların dışında yapılan arazi çalışmaları esnasında kirpi, ağaç sansarı ve
gelinciğin yaşadığı da tespit edilmiştir. Saha ve yakın çevresinde memeli türlerin yaşadığı iz,
dışkı ve bizzat gözlemlerin yanında çevre halkı ile yapılan görüşmelerden de anlaşılmıştır.
RES sahasında ve yakın çevresinde yaşayan geniş yayılışlı türlerden olan, yaban tavşanına ait
dışkı örneklerini gösteren fotoğraf Şekil 34’te verilmiştir.
Çizelge 4. Çeşme RES sahası içerisinde ve yakın çevrede tespit edilen memeli hayvan (Mammalia) türleri ve
koruma statüleri

Türlerin Türkçe ve bilimsel isimleri

MEMELİLER
Kirpi
Büyük Nalburunlu Yarasa
Küçük Nalburunlu Yarasa
Akdeniz Nalburunlu Yarasası
Nalburunlu Yarasa
Uzun Ayaklı Yarasa
Uzun Kanatlı Yarasa
Cüce Yarasa
Geniş Kanatlı Yarasa
Yabani Tavşan
Kayalık Faresi
Cüce Avurtlak
Ev Faresi
Ev Sıçanı
Göçmen Sıçan
Sincap
Orman Yediuyuru
Kızıl Tilki
Gelincik
Ağaç Sansarı
Porsuk
Yaban Domuzu

Erinaceus concolor
Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus euryale
Rhinolophus mehelyi
Myotis capaccinii
Miniopterus schreibersi
Pipistrellus pipistrellus
Eptesicus serotinus
Lepus europaeus
Apodemus mystacinus
Cricetulus migratorius
Mus musculus
Rattus rattus
Rattus norvegicus
Sciurus anomalus
Dryomys nitedula
Vulpes vulpes
Mustela nivalis
Martes martes
Meles meles
Sus scrofa

Tehlike Durumu
B
C
E
I
I
R
U
T
N
C
E
N
EK EK S
II
III

H
A
B
İ
T
A
T

RES
Sahasında

İnşaatTesis
Sahasında

LC

X

-

-

O, Ç

+

+

LC

X

-

-

O, M

-

-

LC
NT
VU
VU
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

X
X
X
X
X
X
X
-

-

-

X

-

X
-

X
X
X
X
X
X

X
-

O, M
O, M
O, M
O, M
O, M
O,M
O,M
B, Ç
K
O, Ç
KH
KH
KH
O
O
O,K
O,K
O
O,T,Ç
O,T,Ç

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

KISALTMALAR: O: Yakınlardaki Ormanlar, T: Tarım arazileri, Ç: Çayır-Mera, K: Kayalık, M: Yakınlardaki Ağıllar,
Oyuk ve Mağaralar, S: Su ve suya yakın yerler KH: Karasal Habitatların Tamamı
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Şekil 34. Çeşme RES sahasında ve yakın çevresinde yaşayan geniş yayılışlı türlerden olan yaban tavşanına ait
dışkılar

Sahada ve yakın çevresindeki memeli türlerinden nesli tükenmekte olan tilki
Türkiye'nin de taraf olduğu CITES = Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki
Türlerinin Uluslararası Ticareti'ne ilişkin sözleşmeye göre avlanmaları, öldürülmeleri, iç ve
dış ticareti kesinlikle yasaktır. Bu durum cezai müeyyidelerle güvence altına alınmıştır. Yine
sahanın yakın çevresinde bulunabilen memelilerden olan Akdeniz Nalburunlu Yarasası, Uzun
Kanatlı Yarasa, (NT): yakın zamanda tehdit altına girebilir kategorisinde, nalburunlu yarasa
ve uzun ayaklı yarasa (VU): Hassas- zarar görebilir nadir türler statüsünde yer almaktadır.
Ayrıca, IUCN Kırmızı Listesi’ne göre bu bölgede yaşayan memelilerden; 18’i (LC): Asgari
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endişe altındaki türler kategorilerinde yer alırken, bu türlerden 10 tanesi BERN Sözleşmesi
listelerinde Ek II (kesin olarak koruma altına alınan türler)’de, 8 tanesi de Ek III (Korunan
türler)’de yer almaktadır (Çizelge 4).
Merkez Av Komisyonu (MAK) Kararlarına göre; Kirpi, yabani tavşan Ek-I (Çevre
ve Orman Bakanlığı’nca koruma altına alınan yaban hayvanları)’de, gelincik EK-II (Merkez
Av Komisyonunca koruma altına alınan av hayvanları)’de, Kızıl tilki, ağaç sansarı ve yaban
domuzu EK-III (Merkez Av Komisyonunca avına belli edilen sürelerde izin verilen av
hayvanları) kapsamında bulunmaktadır.
Türbinlerin kurulacağı alanlar, aktif memelilerin çoğunluğunun beslenme ve barınma
habitatlarından çok uzakta yer almaktadır. Bu alanlarda en yaygın memeli türleri olarak göze
çarpan fareler yarı 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 az da olsa etkilenme olasılığı bulunmasına rağmen bu etkinin çok
kolaylıkla tolere edilebileceği düşünülmektedir. Yine orman yediuyuru ve küçük karnivorlar
sık orman içlerinde ve nispeten daha düşük rakımlarda yayılış göstermektedirler. Türbinler bu
tip alanlardan oldukça uzakta yer alacağından bu türlerin kurulacak tesislerden etkilenmeleri
pek mümkün gözükmemektedir.
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2.2.3. Kuşlar
Türkiye Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında köprü konumunda olması nedeniyle,
hayvan türleri ve özellikle kuşlar için çok önemli yaşamsal bir ekosistem bütünlüğü
oluşturmaktadır. Sahip olduğu sulak alan, orman, mera ve bozkır özelliğindeki ekosistem
zenginliği kuş türleri için önemli yaşam alanlarıdır. Avrupa’nın farklı ülkelerinde üreyen kuş
türleri bir yandan Anadolu’nun ılıman güney bölgelerinde kışlarken, diğer yandan önemli
sayıdaki kuş türü göçleri sırasında başta İstanbul Boğazı olmak üzere Marmara Bölgesi’nde,
doğuda ise Kafkasya’dan Artvin, Borçka ve Çoruh vadisini izleyerek güney bölgelerine ve
özellikle binlerce kuş Hatay, Belen üzerinden Afrika’ya yol alır. Ayrıca, başta bıldırcın olmak
üzere kuzeyden Karadeniz’i aşıp Anadolu’ya geçen kuş türleri Anadolu’nun kuzey
bölgelerinden başlayarak cephe göçü yapar. Bu ve diğer tüm göçmen türler için göç esnasında
kullanacakları enerjinin kaynağı olan ve belirli süre dinlendikleri konaklama alanları büyük
önem taşımaktadır. Göçmen kuşlar, ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde zamanlarının
büyük kısmını bu konaklama alanlarında geçirirler. Anadolu’nun iklimsel ve topoğrafik yapısı
da canlı çeşitliliğinin artışında en önemli etkenlerdendir. Türkiye güney- kuzey ve kuzeygüney göç hattının üzerindedir. Kuşlar Anadolu’dan Afrika’ya veya Afrika’dan Anadolu’ya
iki yol üzerinden geçiş yapmaktadır. Bu geçişler genel olarak Hatay üzerinden gerçekleşir.
Anadolu’ya Hatay üzerinden giriş yapan kuşlar daha sonra Avrupa ve Rusya’ya boğazlar ve
Doğu Karadeniz ana göç yollarını kullanarak geçiş yapmaktadırlar. Sonbahar göç döneminde
ise bu güzergahın tersi durum söz konusudur (Şekil 35). Bu anlamda Çeşme RES sahası bu
ana göç güzergahları üzerinde veya yakınında yer almamaktadır.

Şekil 35. Türkiye’nin önemli göç yolları. Boğazlar ve Kafkaslardan gelen Yırtıcı Kuş ve Leylek gibi türler Hatay
ve Kıbrıs üzerinden göçlerine devam ederler (Literatürlerden derlenerek oluşturulmuştur)
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Rüzgar enerji santrali ve türbinlerin kurulacağı saha, orman ekosistemini içeren yaşam
alanlarını barındırmaktadır. RES sahasının konumu, bitki örtüsü ve ekolojik parametreler
dikkate alındığında daha çok yerli ve yaz göçmeni kuş türlerinden; ötleğengillerden karabaşlı
ötleğen (Sylvia atricapilla), maskeli ötleğen (Sylvia melanocephala), akgerdanlı ötleğen
(Sylvia curruca), ispinozgillerden saka (Carduelis carduelis), ispinoz (Fringilla coeleps),
florya (Carduelis chloris), küçük iskete (Serinus serinus), tarla kuşlarından tepeli toygar
(Galerida

cristata),

ardıçkuşugillerden

kızılkuyruk

(Phoenicurus

phoenicurus),

karakızılkuyruk (Phoenicurus ochruros), taşkuşu (Saxicola torquata), benekli sinekkapan
(Muscicapa striata), baştankaralardan büyük baştankara (Parus major), mavi baştankara
(Parus caeruleus), çam baştankarası (Parus ater), çekirge kuşlarından kızılsırtlı örümcekkuşu
(Lanius collurio), ardıç kuşlarından karatavuk (Turdus merula), kırlangıçlardan kır kırlangıcı
(Hirundo rustica), orman çulluğu (Scolopax rustricola) gibi geniş yayılışlı 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)
ve Kerkenez (Falco tinnunculus) gibi yaygın türler bulunmaktadır.
Çalışma alanındaki kuşların çoğu görsel yolla, gözle görülemeyen az bir bölümü de
ötüşlerinden tanınıp isimlendirilmiştir. Bu anlamda kuş türlerinin tespiti için, havza bazında
bölge değerlendirilmiş, dürbün, teleobjektifli fotoğraf makinesi ve video kamera kullanılarak
kuş türleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca yöre halkı ve çobanlar ile görüşmeler yapılarak
alanı kullanan kuş türleri ve göç hareketleri ile ilgili bilgi alışverişi yapılmıştır.

Kuş Türleri ve Statüleri:
Bu çalışmalarda Çeşme RES sahası ve yakın çevresinde 2012 Eylül ayı boyunca yapılan
arazideki gözlemlerimiz ile geçmiş dönemlerde farklı nedenlerle yürütülen gözlem ve
araştırmalarda elde edilen bilimsel verilerden de yararlanılmıştır. Saha gözlemlerini
destekleyici olarak proje alanı içerisinde yaşayan yöre sakinleri ile yüz yüze görüşmeler
yapılmış, kapsamlı literatür taramaları da gerçekleştirilmiştir. Gözlem, inceleme ve
değerlendirme çalışmaları sonuçlarına göre, araştırma alanı ve yakın çevresinde 79 kuş türü
saptanmıştır. Bu türlerden 21’i yerli (Y), 19’u yaz ziyaretçisi (YZ), 23’ü kış ziyaretçisi (KZ)
ve 16’sı de transit göçer (T)’dir (Çizelge 6).
Diğer taraftan, yöre halkıyla kuş göç hareketleri konusunda yapılan görüşmelerde
göçmen türlerden meke, ördek, pelikan ve karabatak olmak üzere bazı populasyonların
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bölgeden geçtikleri ifade edilmiştir. Ancak bu geçişlerin RES sahasının kuzeyindeki Bafa
Gölü ile gölün kuzebatısında yer alan Büyük Menderes Deltası arasında gerçekleşmektedir.
Dolayısıyla RES sahasında inşa edilecek türbinler ve diğer tesislerin yerli ve göçmen kuş
türlerini olumsuz etkileyeceği düşünülmemektedir.
RES sahası ve yakın çevresinde 2012 yılı Eylül-Ekim ayı içerisinde yapılan gözlemlerde
görülen türlere ait fotoğraflar Şekil 36 - 38’te verilmiştir. RES 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 Çizelge 6’da verilmiştir.
Arazide tespit edilen her bir kuş türünün koruma statüleri; Kiziroğlu (2008)’na göre Türkiye
Kuşları Red Data Book (RDB- Kırmızı Liste)- Uluslar arası Doğal Hayatı ve Doğal
Kaynakları Koruma Birliği (IUCN)- Birdlife International (BIE) Kriterleri, Bern sözleşmesi
(BERN) ve Merkez Av Komisyonu Kararına (MAK) göre değerlendirilerek Çizelge 6’da
verilmiştir.

Şekil 36. RES sahası ve yakın çevresinde gözlenebilen türlerden Şahin (Bueto buteo) (Fotograf: Prof. Dr. Ali
ERDOĞAN)

ÇEŞME RES Ornitolojik-Ekolojik Değerlendirme Raporu

|

aerdogan@akdeniz.edu.tr

39

Şekil 37.Şekil 36. RES sahası ve yakın çevresinde gözlenebilen türlerden İspinoz (Fringilla coelebs) (Fotograf:
Prof. Dr. Ali ERDOĞAN)

Şekil 38. Şekil 36. RES sahası ve yakın çevresinde gözlenebilen türlerden Boz kuyrukkakan (Oenanthe
isabellina) (Fotograf: Prof. Dr. Ali ERDOĞAN)
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Çizelge 5. Çeşme RES sahası ve yakın çevresinde yayılış gösteren kuş türlerine ait envanter bilgileri, korunma statüleri ve bölgesel göç statüsü durumları

Türün Türkçe Adı

Proje İnş.
Alanı

Yakın
Çevre

RDB

IUCN

BIE

BERN

MAK

CITES

BÖLGE
STATÜ

KAYIT
ŞEKLİ

Egretta garzetta

Küçük akbalıkçıl

var

var

A.3.1

LC

V

Ek II

--

KZ

G

Ardea cinerea

Gri balıkçıl

var

var

A.3.1

LC

V

Ek III

Ek liste I
Ek liste
II

--

Y

G

Ciconia nigra

Kara leylek

var

var

A.3

LC

II

Ek II

Ek liste I

Ek-II

YZ

G

Ciconia ciconia

Ak leylek

var

var

A.3.1

LC

II

Ek II

Ek liste I

--

YZ

G

Milvus migrans

Kara çaylak

var

var

A.3

LC

III

Ek II

Ek-II

T

G

Circaetus gallicus

Yılan kartalı

var

var

A.4

LC

III

Ek II

Ek-II

YZ

G

Accipiter nisus

Atmaca

var

var

A.3

LC

IV

Ek II

Ek-II

KZ

G

Buteo buteo

Şahin

var

var

A.3

LC

IV

Ek II

Ek-II

Y

G

Buteo rufinus

Kızıl şahin

var

var

A.3

LC

III

Ek II

Ek-II

KZ

G

Falco naumanni

Küçük kerkenez

var

var

A.2

VU

I

Ek II

Ek-II

T

G

Falco tinnunculus

Kerkenez

var

var

A.2

LC

III

Ek II

Ek-II

Y

G

Falco subbuteo

Delice doğan

var

var

A.3.1

LC

IV

Ek II

Ek Liste
I
Ek Liste
I
Ek liste I

Ek-II

YZ

G

Falco eleonorae

Ada doğanı

var

var

A.1.2

LC

II

Ek II

Ek liste I

Ek-II

YZ

G

Kız kuşu

var

var

A.5

LC

II

Ek III

Ek Liste
II

--

KZ

L

Türün Bilimsel Adı
Ciconiiformes
Ardeidae

Ciconiidae

Falconiformes
Accipitridae
Ek Liste
I
Ek Liste
I
Ek Liste
I
Ek Liste
I
Ek Liste
I

Falconidae

Charadriidae
Vanellus vanellus

Türün Türkçe Adı

Proje İnş.
Alanı

Yakın
Çevre

RDB

IUCN

BIE

BERN

MAK

CITES

BÖLGE
STATÜ

KAYIT
ŞEKLİ

Çulluk

var

var

B.3

LC

III

Ek III

Ek Liste
III

--

KZ

G

Larus ridibundus

Gülen martı

yok

var

A.5

LC

IV

Ek III

--

KZ

G

Larus cachinnans

Akbaş martı

yok

var

A.4

LC

II

Ek III

--

Y

G

Sterna hirundo

Irmak sumrusu

yok

var

A.3

LC

IV

Ek II

--

T

G

Columba livia

Kaya güvercini

var

var

A.5

LC

IV

Ek III

--

Y

G

Streptopelia decaocto

Kumru

yok

var

A.5

LC

IV

Ek III

--

Y

G

Streptopelia turtur

Üveyik

var

var

A.3.1

LC

III

Ek III

--

T

G

Kukumav

yok

var

A.2

LC

III

Ek II

Ek Liste
I

--

Y

G

Çobanaldatan

var

var

A.1.2

LC

II

Ek II

Ek Liste
I

--

YZ

G

Ebabil

var

var

A.3.1

LC

IV

Ek III

Ek Liste
I

--

T

G

Arıkuşu

var

var

A.3.1

LC

III

Ek II

Ek Liste
I

--

T

G

Türün Bilimsel Adı
Scolopacidae
Scolopax rusticola
Laridae

Ek Liste
II
Ek Liste
II
Ek Liste
I

Columbiformes
Columbidae
Ek Liste
III
Ek Liste
II
Ek Liste
III

Strigiformes
Strigidae
Athene noctua
Caprimulgiformes
Caprimulgidae
Caprimulgus europaeus
Apodiformes
Apodidae
Apus apus
Coraciiformes
Meropidae
Merops apiaster
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Türün Türkçe Adı

Proje İnş.
Alanı

Yakın
Çevre

RDB

IUCN

BIE

BERN

MAK

CITES

BÖLGE
STATÜ

KAYIT
ŞEKLİ

İbibik

var

var

A.2

LC

III

Ek II

Ek Liste
I

--

YZ

G

Galerida cristata

Tepeli toygar

var

var

A.3

LC

III

Ek III

--

Y

G

Lullula arborea

Orman toygarı

var

var

A.3

LC

II

Ek III

--

KZ

G

Alauda arvensis

Tarlakuşu

var

var

A.4

LC

III

Ek III

--

KZ

L

Kır kırlangıcı

var

var

A.5

LC

III

Ek II

--

YZ

G

Anthus campestris

Kır incirkuşu

var

var

A.2

LC

III

Ek II

--

T

G

Anthus trivialis

Ağaç incirkuşu

var

var

A.3

LC

IV

Ek II

--

T

G

Anthus pratensis

Çayır incirkuşu

var

var

A.3

LC

IV

Ek II

--

KZ

L

Motacilla alba

Akkuyruksallayan

var

var

A.3.1

LC

IV

Ek II

--

Y

G

Muscicapa striata

Benekli sinekkapan

var

var

A.3

LC

III

Ek II

--

T

G

Ficedula semitorquata

Yarımbantlı sinekapan

var

var

A.3

LC

II

Ek II

--

T

G

Erythropygia (Cercothrichas) galactotes

Kızıl çalıbülbülü

yok

var

A.3

LC

III

Ek II

--

YZ

L

Erithacus rubecula

Kızılgerdan

var

var

A.3

LC

IV

Ek II

--

KZ

G

Phoenicurus ochruros

Karakızılkuyruk

var

var

A.2

LC

IV

Ek II

--

KZ

G

Phoenicurus phoenicurus

Kızılkuyruk

var

var

A.3

LC

II

Ek II

--

T

G

Saxicola torquata

Karagerdanlı taşkuşu

var

var

A.3

LC

IV

Ek II

--

KZ

G

Türün Bilimsel Adı
Upupidae
Upupa epops
Passeriformes
Alaudidae

Ek Liste
II
Ek Liste
II
Ek Liste
II

Hirundinidae
Hirundo rustica

Ek Liste
I

Motacillidae
Ek Liste
I
Ek Liste
I
Ek Liste
I
Ek Liste
I

Muscicapidae
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Ek Liste
I
Ek Liste
I
Ek Liste
I
Ek Liste
I
Ek Liste
I
Ek Liste
I
Ek Liste

Türün Bilimsel Adı

Proje İnş.
Alanı

Türün Türkçe Adı

Yakın
Çevre

RDB

IUCN

BIE

BERN

MAK

CITES

BÖLGE
STATÜ

KAYIT
ŞEKLİ

--

YZ

G

--

YZ

G

--

YZ

G

--

Y

G

--

KZ

G

--

KZ

G

--

Y

G

--

YZ

G

--

T

G

--

YZ

G

--

T

G

--

T

G

--

KZ

G

--

T

G

--

KZ

L

--

KZ

L

I
Oenanthe isabellina

Boz kuyrukkakan

var

var

A.3

LC

IV

Ek II

Oenanthe oenanthe

Kuyrukkakan

var

var

A.3

LC

III

Ek II

Oenanthe hispanica

Karakulaklı kuyrukkakan

var

var

A.2

LC

II

Ek II

Turdus merula

Karatavuk

var

var

A.3

LC

IV

Ek III

Turdus philomelos

Şarkıcı ardıç

var

var

A.2

LC

IV

Ek III

Turdus viscivorus

Ökseotu ardıcı

var

var

A.2

LC

IV

Ek III

Sylvia melanocephala

Karabaşlı küçük ötleğen

var

var

A.3

LC

IV

Ek II

Sylvia rueppelli

Maskeli ötleğen

var

var

A.2

LC

IV

Ek II

Sylvia nisoria

Çizgili ötleğen

var

var

A.2

LC

IV

Ek II

Sylvia curruca

Akgerdanlı ötleğen

var

var

A.2

LC

IV

Ek II

Sylvia borin

Boz ötleğen

var

var

B.3

LC

IV

Ek II

Sylvia atricapilla

Karabaşlı ötleğen

var

var

A.2

LC

IV

Ek II

Phylloscupus collybita

Çıvgın

var

var

A.3.1

LC

IV

Ek II

Phylloscopus trochilus

Söğüt bülbülü

var

var

A.3.1

LC

IV

Ek II

Regulus regulus

Altın tavukçuk

yok

var

A.1.2

LC

IV

Ek II

Regulus ignicapilla

Sürmeli altın tavukçuk

yok

var

A.2

LC

IV

Ek II

Ek Liste
I
Ek Liste
I
Ek Liste
I

Turdidae
Ek Liste
III
Ek Liste
II
Ek Liste
II

Sylviidae
Ek Liste
I
Ek Liste
I
Ek Liste
I
Ek Liste
I
Ek Liste
I
Ek Liste
I
Ek Liste
I
Ek Liste
I

Reguliidae

Aegithalidae
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Ek Liste
I
Ek Liste
I

Türün Bilimsel Adı

Türün Türkçe Adı

Proje İnş.
Alanı

Yakın
Çevre

RDB

IUCN

BIE

BERN

MAK

CITES

BÖLGE
STATÜ

KAYIT
ŞEKLİ

Aegithalos caudatus

Uzun kuyruklu baştankara

var

var

A.2

LC

IV

Ek III

Ek Liste
II

--

KZ

G

Büyük baştankara

var

var

A.3.1

LC

IV

Ek II

Ek Liste
I

--

Y

G

Sitta europaea

Sıvacı

var

var

A.3

LC

IV

Ek II

--

KZ

L

Sitta neumayer

Kaya sıvacısı

var

var

A.2

LC

IV

Ek II

--

Y

G

Sarı asma

yok

var

A.2

LC

IV

Ek III

--

YZ

L

Lanius collurio

Kızıl sırtlı örümcek kuşu

var

var

A.3

LC

III

Ek II

--

YZ

G

Lanius minor

Kara alınlı örümcek kuşu

var

var

A.3

LC

II

Ek II

--

T

G

Lanius senator

Kızıl başlı örümcek kuşu

var

var

A.2

LC

II

Ek II

--

YZ

G

Garrulus glandarius

Ala karga

var

var

A.3.1

LC

IV

Ek III

--

Y

G

Pica pica

Saksağan

var

var

A.5

LC

IV

Ek III

--

Y

G

Corvus monedula

Cüce karga

var

var

A.5

LC

IV

Ek III

--

Y

G

Corvus cornix

Sis kargası

var

var

A.5

LC

IV

Ek III

--

Y

G

Sığırcık

var

var

A.5

LC

III

Ek III

Ek Liste
II

--

KZ

L

Ev serçesi

yok

var

A.5

LC

III

Ek III

Ek Liste
III

--

Y

G

Paridae
Parus major
Sittidae
Ek Liste
I
Ek liste I

Oriolidae
Oriolus oriolus

Ek Liste
I

Laniidae
Ek Liste
I
Ek Liste
I
Ek Liste
I

Corvidae
Ek Liste
III
Ek Liste
III
Ek Liste
III
Ek Liste
III

Sturnidae
Sturnus vulgaris
Passeridae
Passer domesticus
Fringillidae
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Türün Bilimsel Adı

Türün Türkçe Adı

Proje İnş.
Alanı

Yakın
Çevre

RDB

IUCN

BIE

BERN

Fringilla coelebs

İspinoz

var

var

A.4

LC

IV

Ek III

Serinus serinus

Küçük İskete

var

var

A.3

LC

IV

Ek II

Carduelis chloris

Florya

var

var

A.3

LC

IV

Ek II

Carduelis carduelis

Saka

var

var

A.3.1

LC

IV

Ek II

Carduelis cannabina

Keten kuşu

var

var

A.3

LC

II

Ek II

Emberiza hortulana

Kirazkuşu

var

var

A.3

LC

II

Ek III

Emberiza melanocephala

Kara başlı kirazkuşu

var

var

A.4

LC

Ek II

Miliaria calandra

Tarla kirazkuşu

var

var

A.4

LC

Ek III

MAK
Ek Liste
II
Ek Liste
I
Ek Liste
I
Ek Liste
I
Ek Liste
I

CITES

BÖLGE
STATÜ

KAYIT
ŞEKLİ

--

KZ

G

--

KZ

G

--

Y

G

--

Y

G

--

KZ

G

--

YZ

G

--

YZ

G

--

Y

G

Emberizidae
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Ek Liste
II
Ek Liste
I
Ek Liste
II

TABLODA KULLANILAN KISALTMALARIN AÇIKLAMASI ve
DEĞERLENDİRME
RDB:Red Data Book ( Kırmızı Bülten)
A.1.2: Bu türlerin nüfusları Türkiye genelinde çok azalmış olup izlendikleri bölgelerde 1-10
çift ile temsil edilmektedir. Bu türlerin soyu büyük tükenme tehdidi altında olduğu için
mutlaka Türkiye genelinde korunmaları gereken türlerdir. Proje alanı ve yakın çevresinde
yaşayan kuşlardan 3’ü bu gruba girmektedir.
A.2 ve B.2: Bu türlerin sayıları gözlendikleri bölgelerde 11-25 çift arasında değişmektedir. Bu
türler de önemli ölçüde tükenme tehdidi altındadır ve tükenme baskısı günümüzdeki gibi
sürerse mutlaka tükenmeyle karşı karşıya kalacak olan türlerdir. Proje alanı ve yakın
çevresinde bu gruplara giren 18 tür tespit edilmiştir.
A.3 ve B.3: Bu türlerin de Türkiye genelindeki nüfusları gözlendikleri bölgelerde genel olarak
26-250 çift arasında değişmektedir. Bu türler de tükenebilecek duyarlıkta olup vahşi yaşamda
soyu tükenme riski yüksek olan türlerdir. Bu tehlike statüsüne 29 tür girmektedir.
A.3.1: Burada yer alan türlerin populasyonlarında gözlendikleri bölgelerde azalma vardır. Bu
türlerin nüfusu da 251-500 çift arasında değişmekte olup gözlendikleri bölgelerde eski
kayıtlara göre azalma olan türleri içermektedir. Bu tehlike statüsüne 13 tür girmektedir.
A.4: Bu türlerin populasyon yoğunlukları gözlendikleri bölgelerde henüz tükenme tehdidi
altına girmemiş olmakla birlikte populasyonlarında lokal bir azalma görülmekte ve zamanla
tükenme tehdidi altına girmeye aday olarak nitelenmektedirler. Bu statüye 6 tür dahildir.
A.5: Bu türlerin gözlenen populasyonlarında henüz bir azalma ve tükenme tehdidi gibi bir
durum söz konusu değildir. Bu statüye 10 tür girmektedir.
B.3.1= Proje sahası ve yakın çevresinde ‘0’ tür tespit edilmiştir ve bu kriterdeki türlerin
populasyonlarında gözlendikleri bölgelerede azalma vardır. Bunların nüfusu da 251-500 çift
(502-1000 birey) arasında değişir. Gözlendikleri bölgelerde, eski kayıtlara göre azalma
eğilimde olan türleri içerir.
IUCN:Uluslar arası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği
EN (endangered): Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi çok büyük olan türler. YOK
VU (vulnerable) (Hassas, zarar görebilir): Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan
türler. Proje sahası ve yakın çevresinde bu kategoride yer alan 1 kuş türü (Falco naumanniKüçük kerkenez) dahildir.
NT (near threatened): Şu anda tehlikede olmayan fakat yakın gelecekte VU, EN veya CR
kategorisine girmeye aday olan türler. YOK
LC (least concern) (En düşük derecede tehdit altında):Yaygın bulunan türlerdir, proje sahası
ve yakın çevresinde 78 tür dahildir.

BIE:Birdlife International=Birds in Europa.
SPEC (Avrupa Ölçeğinde Koruma Önceliğine Sahip Türler)
Global koruma altında (SPEC 1 = I) : 1 Tür
Tüm Avrupa’da yüksek korumada (SPEC 2 = II): 14 tür
Avrupa dışında yüksek korumada(SPEC 3 = III): 19 tür
Avrupa’da korumada (SPEC 4 = IV): 41 tür.
Avrupa’da korumada değil (Non SPEC = V): 2 tür.
BERN: Bern sözleşmesine göre:
Ek II: Mutlak koruma altında olan türlerdir ve buna 53 tür dahildir.
EK III: koruma altında olan türlerdir ve bu gruba 26 tür girmektedir.
CITES
Ek I: YOK
Ek II: 10 tür
Bölgede statüsü
Y:Yerli türler: 21 tür
YZ:Yaz ziyaretçisi: 19 tür
KZ:Kış ziyaretçisi: 23 tür
T:Transit göçer: 16 tür
MAK:Merkez Av Komisyonu Kararı (2011-2012 Av Dönemi)
Ek liste I: Çevre ve Orman Bakanlığınca koruma altına alınan yaban hayvanlar: 55 tür
Ek liste II: Merkez Av Komisyonunca koruma altına alınan av hayvanları: 15 tür
Ek Liste III: Merkez Av Komisyonunca Avına belli edilen sürelerde izin verilen av
hayvanları: 9 tür

.
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3. RES Sahasında Kurulacak Tesisler ve İşletim Faaliyetleri
Çeşme rüzgar enerjisi santrali, her biri 2,0 MW gücünde olan ve toplamda 16 MW
Kurulu güç ile elektrik üretimi sağlayan 8 adet rüzgar türbininden oluşmaktadır. Bu bağlamda
yaklaşık 414,0 hektar büyüklüğündeki RES sahasında;


Her birinde 2,0 MW Kurulu güç olmak üzere 8 adet türbin inşası ve işletimi



Bütün türbinlerin ürettiği enerjinin toplandığı şalt sahası inşası,



En yakın enterkonnekte ulusal iletim şebekesi birimine bağlantı için havai iletim hattı
inşası ve işletimi,



Şantiye ve türbinler arası bağlantı yolları



İdare binası ve sosyal tesislerin inşası olarak gerçekleşecektir.

3.1.Kurulacak Türbinlerin Özellikleri ve Arazide Yerleşimi
RES sahasında santralinin kurulacağı alanın büyüklüğü, rüzgar parametreleri,
minimum çevre etkisi vb. gibi özellikler göz önüne alınarak 8 adet türbin yapılması
planlanmıştır (Proje Tanıtım Dosyası 2012). Bu tercihin, türbin veya kredi temini
aşamalarından herhangi birinde değiştirilebileceği de ifade edilmektedir. Her türbin temelinin
15 m olması planmış olup kapladığı alan 176,71 m² olacaktır. Ancak her bir türbin için
boyutları 40x25 m (1.000 m²) olan toplam 8.000 m² (0,8 ha) alanın platform olarak
kullanılması gerekmektedir. Türbinlerin inşa edileceği yerlerin tamam bozuk maki vasfında
olan arazilerdir. Sahada kurulacak türbinlerin yerlerinin koordinatları ve yerleşim noktaları
(Şekil 39-40), Çizelge 6’da, özelikleri ise Çizelge 7’de detaylı olarak verilmiştir. Ancak türbin
koordinatlarında, kurulum aşamasında topografya, açı, rüzgar durumu vb. sebeplerden dolayı
izin sahası içinde değişimler olabileceği belirtilmektedir.
Proje kapsamında kurulacak türbinlerden T5, T2 ve T4 güney-kuzey yönünde ve
aralarında 350-400 m mesafelerle, T3 ve T6 kuzeybatı-güneydoğu yönünde aralarında 350 m,
T1, T7 ve T8 ise kuzeybatı-güneydoğu yönünde ve aralarında 350-400 m olacak şekilde
sıralanmaktadır.
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Şekil 39. RES sahası içerisinde T4 nolu türbinlerin kurulacağı saha

Şekil 40. RES sahası kapsamında T8 nolu türbinin kurulacağı yer
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Çizelge 6. RES sahasındaki türbinlerin koordinatları, konumu ve denizden yükseltisi

Türbin
No
ED-50-UTM Koordinatlar
T1
440916
4240120
T2
440761
4238827
T3
440833
4239721
T4
440949
4239200
T5
440784
4238478
T6
441060
4239516
T7
441241
4239870
T8
441515
4239705

Konumu
Maki
Maki
Maki
Maki
Maki
Maki
Maki
Maki

Denizden
Yükseltisi (m)
98
162
108
162
166
114
139
138

Çizelge 7. Kurulması planlanan türbinlerin özellikleri (Proje tanıtım dosyasından)

TÜRBİNLER
Model
Kapasite
Kanat çapı
Süpürme alanı
Pervane hızı
Max. hız
Kule yüksekliği
Dönüş yönü
Kanat sayısı
Kanat malzemesi
Kullanılabilir
rüzgar hızı

ENERCON-82
2000 kW
82 m
5.281 m²
6.0-19.5 tur
25-80 m/s
85 m
Saat yönünde
3
Epoksi reçine ile güçlendirilmiş kompozite malzeme
Min. 2,5 m/s
Max.22-28 m/s
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3.2.Enerji Bağlantı Hatları ve Şalt Sahası
Bilindiği üzere; rüzgar türbinleri diğer türbinler gibi lineer olarak hareket eden
akışkanın (hava) hareketini rotasyonel (tekrarlanan döngü) harekete dönüştürürler. Yani
rüzgarın kinetik enerjisini rotasyonel mekanik enerjiye çevirirler. Elde edilen bu mekanik
enerji türbin içindeki alternatör vasıtası ile elektrik enerjisine çevrilir. Kurulu gücü toplam 16
MW olacak Çeşme Rüzgar Enerji Santrali'nde 8 adet türbin kullanılması sonucu elde edilecek
elektrik enerjisi, AC (alternatif akım) elektrik olarak trofalara aktarılır. Her bir türbin için bir
adet trafo bulunmakta olup tek tek trafolarda toplanan elektrik türbinler arasında ve yeraltında
döşenecek yaklaşık 2,5 km uzunluğundaki iletim kanalı ile şalt sahasına gelecektir. RES
sahasında ve T2 ve T4 nolu türbinin arasında inşa edilecek şalt sahasına gelen elektrik
enerjisinin, 33 kV’lık OG enerji iletim hattı ile Çeşme TM’ye bağlanması planlanmaktadır.

3.3. Şantiye ve türbinler arası bağlantı yolları
RES sahasına bağlantılar, alanın güneyinde Çeşme Köy yolu, kuzeyinde ise Çeşme
Otoyolundan ayrılan orman yolu ile sağlanabilmektedir. Ancak mevcut köy ve orman yolları
(Şekil 41-43) gerek tesisin inşaat aşamasında, gerekse işletim aşamasında yeterli
olmayacaktır. RES sahasında türbinler arası bağlantı için mevcut patika ve orman yollarının
tamir-bakım ve genişletilmesi dışında yeni yolların da açılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Şekil 41. Ovacık Köyü’nden RES sahasına ulaşımı sağlayan köy yolu

Şekil 42. Kurulacak T3 nolu türbin ve bağlantı yapılacak ve genişletilecek mevcut yol

Şekil 43. T6 nolu türbinin kurulacağı yer ve mevcut yollar
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4. Değerlendirme
İzmir İli Çeşme İlçesi sınırları içinde ve ilçenin güneyinde, kuzeyinde Mağara ve
Merdivenli Tepe Tepe, güneyinde Ovacık Köyü ve Karşıyaka Tepe, Doğusunda Çoban Tepe,
batısında İzmir-Çeşme Karayolu ile çevrili ve yaklaşık 414,0 ha büyüklüğündeki bir alanda
kurulması planlanan 8 adet türbini kapsayan Çeşme RES sahası ve yakın çevresinin flora,
fauna, peyzaj, jeomorfolojik ve hidrolojik kaynak değerleri, arazi gözlemleri ve incelemeleri
ile literatür verileri doğrultusunda ortaya konmuştur. RES sahasında tesis edilmek istenen
türbinler, yer altı ve yerüstü enerji nakil hatları, şalt sahası ile yol bakım-onarım
çalışmalarının alansal dağılımları da dikkate alınarak doğal kaynak değerleri üzerine olası
etkileri irdelenmiştir (Çizelge 8).
Çizelge 8. RES sahası kapsamında yapılacak tesisler ve alansal kullanımı

Tesis edilecek üniteler
Türbinler (8 adet)

Açıklama
Her biri 40X25 m (1000 m²) çıplak platform
üzerinde tesis edilecektir.
Yeraltı iletim kablosu
Yaklaşık 2,5 km uzunluğunda ve 0,5 m
eninde
(2,500 mx 0,5 m) yer altından geçecektir.
Şalt sahası
Yaklaşık 400 m² bir alanda kurulacaktır.
İdari ve sosyal binalar
Yaklaşık 200 m² bir alanı kaplayacaktır
Yeni inşa edilecek 3.000 mX6,0 m
yollar 4,5 km
TOPLAM

Alan (m²)
8.000
1.250

400
100
18.000
27.750

4.1. Floristik açıdan değerlendirme:
ÇEŞME Rüzgar Enerji Santrali proje alanı ve yakın çevresinde yayılış gösteren bitki
türleri CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora), IUCN (International Union for Conservation of Nature, 2006) tarafından hazırlanan,
tehlike altındaki türlerin kırmızı listesinde ve BERN Sözleşmesi Ek I (Strictly protected flora
species-Kesinlikle korunan bitki türleri listesi) listesinde taranmıştır ve türlerin hiçbiri koruma
önlemi gerektiren türlerin işaret edildiği bu listelerde yer almamaktadır. Alanda floristik
açıdan endemik veya çok dar yayılışa sahip olan türlere rastlanılmamıştır. Bu nedenle alanda
yapılması planlanan faaliyet sonucu meydana gelebilecek tahribatın, yayılış bakımından
toleransı çok yüksek veya kozmopolit olan türlerin varlığını tehdit edecek nitelikte
olmayacağı düşünülmektedir.
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Proje alanı vejetasyon yönünden bir bütün olarak değerlendirildiğinde özel bir bitki
birlikteliğine (vejetasyon tipine) rastlanmamıştır. ÇEŞME Rüzgar Enerji Santrali proje alanı
ve yakın çevresinde yayılış gösteren bitki türleri değerlendirildiğinde proje alanında genel
olarak yüksek çalı formalarını oluşturduğu maki vejetasyonu, alçak çalı formlarının
oluşturduğu frigana vejetasyonu, yer yer Pinus brutia birliklerinin oluşturduğu orman
vejetasyonu ve hemen her bölgesinde görülen kaya vejetasyonu ve ruderal vejetasyon
yapısının hakim olduğu görülmüştür. Alanın Çeşme şehir merkezine yakın olan ve 1, 7 ve 8
numaralı türbinlerin kurulacağı bölgenin yakın çevresinde bulunan Merdivenli Tepe ve
Mağara Tepe’de görülen seyrek nitelikteki orman vejetasyonunun baskın türü Pinus brutia
(Kızılçam)’dır. Bu kesime yakın bazı bölgelerde orman vejetasyonuna Pinus pinea (Fıstık
çamı) türüne ait bireyler de eşlik etmektedir. Seyrek formasyonların koruluk oluşturduğu, alt
ve açıklıklarında çalımsı bitki türlerinin yayılış gösterdiği orman vejetasyon yapısının hakim
olduğu bu bölgelerde orman altı açıklık alanların baskın türleri de ülkemiz genelinde hemen
her bölgede görülen türlerdir. Kızılçam bu bölgede dar bir alanda yayılış göstermekle birlikte
alan genelinde maki ve frigana vejetasyonunun baskın olduğu bölgelerde de bireyler halinde
seyrek olarak yer almaktadır. 7 ve 8 numaralı türbinlerin kurulacağı alan ile 3 ve 6 numaralı
türbinlerin kurulacağı bölge arasında kesikliğe uğrayan vejetasyon yapısı, bu bölgeden alanın
güneyine kadar maki ve frigana formasyonunun yoğun baskısı altındadır. Bu noktada proje
alanı genelinde çoğu bölgede içi içe geçmiş olarak iki baskın vejetasyon tipinden bahsetmek
mümkündür. Bunlardan ilki yüksek çalı formların oluşturduğu maki vejetasyonudur. Bu
vejetasyon tipine alanın değişik kısımlarında rastlanılmakla birlikte 100-120 m aralığında
kurulacak 3 ve 6 numaralı türbinler ile yaklaşık 150 m yükseklikte kurulacak daha yüksekte
yer alan 4 numaralı türbin sahasına doğru kademeli olarak yoğunluğunu arttırmaktadır. Bu
vejetasyon tipinde birinci derecede baskın olan bitki türü Quercus coccifera’dır. Maki
formasyonu 4 numaralı türbin sahasının güney kesiminde

baskınlığını azaltarak

sürdürmektedir. Bu bölgeden itibaren 2 ve 5 numaralı türbinlerin kurulacağı saha içerisinde
maki formasyonuna alan genelinin bir diğer baskın vejetasyonu olan ve alçak boylu çalı
formlarının oluşturduğu frigana vejetasyonu katılmaktadır. Bu bölgede her iki vejetasyon
yapısı iç içe geçmiş durumdadır. Alan genelinde görülen frigana vejetasyon yapısının en
baskın ve karakteristik türü Sarcopoterium spinosum’dur. Frigana vejetasyon yapısı bilhassa
proje alanının batı sınırı olan ve İzmir-Çeşme bağlantı yolunun da bulunduğu ova bölgesinden
başlayarak tarım arazileri çevresinden 2 ve 5 numaralı türbinlerin kurulacağı yüksek kesime
kadar oldukça baskındır. Proje alanı genelinde baskın olmamakla birlikte diğer vejetasyon
yapılarının içerisinde yer alan kalkerli kayalık kısımlarda kaya vejetasyonu yapısı da
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görülmektedir. Alan genelinde bir diğer hakim vejetasyon yapısı ise geniş yayılışlı ve ülkemiz
genelinde hemen her bölgede yer alan ruderal vejetasyon yapısıdır. Proje alanının doğu ve
batı sınırlarında bulunan zirai alanlar ve yakın çevresinde yoğunlaşma birlikte alan genelinde
yol kenarlarında da görülen bir vejetasyon karakteridir.
Proje alanının sahip olduğu vejetasyon karakteri genel olarak değerlendirildiğinde
ülkemizin bilhassa Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde sıkça görülen bu vejetasyon
yapılarının geniş bir yayılış alanına sahip olduğu görülmüş ve koruma önceliği bulunan
vejetasyon karakterleri içerisinde bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle alanda hayata
geçirilmesi düşünülen projenin gerçekleşmesi durumunda genel vejetasyon yapısına zarar
vermeyeceği saptanmıştır.

Alandaki Ekosistem çeşitliliği ve özellikleri:
Alandaki ekosistemler: Karasal (orman, maki, frigana, kaya, ruderal) ekosistemler.
Ekosistemlerin Hassaslık ve Nadirlik durumu: Ekosistemler geniş yayılışlıdır ve hassaslık
veya nadirlik durumları yoktur.
Koruma önceliği: Vejetasyon ve alanda yayılış gösteren bitki türleri bakımından herhangi bir
koruma önceliği bulunmamaktadır.

4.2. Fauna açısından
Amfibiler genel olarak sahada sürekli akışı olan dere ve yüzeysel su kaynakları
olmaması nedeniyle nemli alanlar ile sık makiler içinde yer alan, nemli zonda yayılış
göstermektedir. Türbinlerin kurulacağı alanlar incelendiğinde, çoğunlukla yoğun ve etkin
yüksek Rüzgar faaliyetinin etkisi altındadır. Bu durum canlı vücudundan hızlı su
buharlaşmasını, dolayısıyla hızlı su kaybını beraberinde getirecektir. Bu nedenle 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
su kaynaklarının korunması durumunda amfibi ve sürüngenler açısından herhangi bir olumsuz
etkisinin olması beklenmemektedir. Çeşme RES sahası ve yakın çevresindeki amfibilerin
geniş yayılışlı türler olması ve özellikle türbinlerin kule ayaklarının yer alacağı sahada sadece
gece kurbağası ve kara kurbağasının bulunma olasılığının olması nedeniyle bu geniş yayılışlı
ve endemik olmayan türlerin olumsuz etkilenmeyeceği düşünülmektedir.
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Türbinlerin kurulacağı alanlar değerlendirildiğinde; aktif memelilerin çoğunluğunun
beslenme ve barınma habitatlarından uzakta yer almaktadır. Bu alanlarda en yaygın memeli
türlerinden fareler tam toprak temaslı subterran türler olup, kurulacak olan tesislerin kule ve
rotor alanlarından olumsuz etkilenmeleri söz konusu değildir. Bu türler ve havzadaki küçük
memeliler ekolojik toleransı ve üreme potansiyeli yüksek, buna bağlı olarak da populasyon
yoğunlukları fazla olan türlerdir. İnşaat aşamasında bu türlerin az da olsa etkilenme olasılığı
bulunmasına rağmen bu etkinin çok kolaylıkla tolere edilebileceği düşünülmektedir.
RES sahası ve yakın çevresinde bulunan yarasalar ve olası tehlikeler
Bilindiği üzere; RES sahalarında en fazla etkilenen memeli türleri yarasalardır. Zira
yurt içi ve yurt dışında kurulmuş olan RES türbinleri rotor alanı yakınlarında barotravma
nedeniyle ölümlerin gerçekleştiği bilinmektedir. Ancak Çeşme RES türbinlerinin kurulacağı
saha ve yakın çevrelerinde yarasaların barınabileceği uygun ortamlar (nemli, derin mağara ve
oyuklar) bulunmamaktadır. Zira saha ve yakın çevresinde Türkiye’de yaşayan yaklaşık otuz
yarasa türünden sadece 8 tür yarasaya rastlanması da bölgedeki yarasa çeşitliliğinin ne derece
zayıf olduğunu da göstermektedir. Bu yarasaların sahada daha çok Ovacık Köyü ve
yakınlarında bulunan ağıl ve çatı altlarında barındıkları bilinmektedir (Şekil 44). Dolayısıyla,
yarasalar civardaki yerleşim alanlarında barınmakta olup, sahayı zaman zaman beslenme
aktiviteleri sırasında kullanmakta ve çoğunlukla konaklamadan uzaklaşmaktadırlar. Nadiren
de olsa özellikle türbinlerin konumlandırılacağı alanlara gelebilen, populasyon yoğunluğu az
olan yarasaların sürekli ve sert esen Rüzgarlar nedeniyle çok yoğun gruplar oluşturmadıkları,
yükseklerden uçmadıkları ve özellikle rüzgar hızının azaldığı akşam saatlerinde nadiren de
olsa özellikle yerleşim alanları yakınlarında uçtukları bilinmektedir. Tüm bu faktörler dikkate
alındığında sahada yarasalar açısından herhangi bir olumsuz durum yaşanması olası
gözükmemektedir.
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Şekil 44. Yarasalar saha ve yakın çevresindeki yerleşimlerde çatı altı boşluklarında barınmaktadırlar (Ovacık
Köyü)

Saha ve yakın çevresinde av hayvanı kapsamında yaban domuzu, tilki, sansar, tavşan,
porsuk vb. memeliler de yaşamaktadır. Sahanın yaban hayatını oluşturan bu türlerin
populasyon

büyüklüğü

ve

yoğunluğu

hakkında

yapılmış

herhangi

bir

çalışma

bulunmamaktadır. RES sahası içerisinde özellikle inşaat çalışmaları esnasında alanda ve yakın
çevresinde yaşayan türler habitatlarını terk edebilirler. Ancak bu türlerin yakın çevrede benzer
özellikler taşıyan alternatif başka yaşama alanları mevcuttur. Sahada kurulacak tesislerin
alansal olarak çok fazla yer kaplamaması, tür zenginliği ve kullanım açısından zayıf olan
bölgeyi çok fazla olumsuz etkilemeyecektir.

4.3. Ornitolojik Açıdan
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. Alanda tespit edilen 79 kuş
türünden 21’i yerlidir. Bunları yıl boyunca RES sahası ve yakın çevresinde görmek
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mümkündür (Çizelge 5). RES sahası sırt ve hafif meyilli arazilere kurulacak olup maki ve
garig vasfındaki bitki örtüsüyle kaplı alanlara ve açıklıklara sahiptir. Dolayısıyla, ötücü kuşlar
için yer yer beslenme ve dinlenme alanı olabilecek sahayı kullanan bu kuşların türbinlerin
kanat yüksekliğine çıkabileceği ön görülmemektedir. RES sahasındaki açık alanlarda daha
çok kuyrukkakan, örümcek kuşları, ibibik, kargagiller, incir kuşları ve kerkenezler, şahin
türleri gibi yaygın ve ekolojik tolerans derecesi yüksek olan az sayıda kuş türleri
barınmaktadır. Küçük ötücü kuşlar RES sahası ve yakın çevresini genellikle ilkbahar ve
sonbahar göç dönemlerinde dinlenmek ve beslenmek amacıyla kullanmaktadırlar. Bunun
dışında herhangi bir nedenle bu kesimlere geldiklerinde ani manevra yapabilme gibi uçuş
yeteneklerinden dolayı proje bileşenlerinden olumsuz etkilenmeleri beklenmemektedir.
Kurulacak türbinlerin kanat çapı 82 m arasında, kule yüksekliği ise 85 m olup,
kuşların kanatlara çarparak yaralanması ve ölmesi için yerden en az 44-45 m yükseğe çıkması
gerekmektedir. Oysa yukarıda açıklandığı üzere, ötücü küçük kuşlar günlük aktivitelerini
yerden çok yüksekte olmayan bitkiler arasında ve üstünde gerçekleştirdikleri için kanatlara
çarpma ihtimali çok düşük olasılık dahilindedir. Türbinlerin bölgedeki dağlar üzerinde rüzgar
alan sırt ve tepelere kurulacak olması ve türbin ayaklarının kurulacağı yaklaşık 1000 m2’lik
alanların çıplak ve ağaçsız olması ötücü kuşların alçaktan uçmaları nedeniyle türbin
kanatlarına çarpma ihtimalini azaltacaktır. Diğer taraftan, kırlangıç ve ebabil gibi küçük
göçmen kuş türleri de, göç hareketlerini kurulacak olan türbin aralarından rahatlıkla
gerçekleştirebileceklerdir. Çeşme RES sahası yaklaşık 80-168 m. yükseltiler arasında yayılış
göstermektedir. Bu haliyle deniz seviyesine yakın bir topografyada yer almaktadır. RES
sahası yakın çevresinde köyler ve mahalleler bulunmaktadır. Bu kesimler özellikle bahar
dönemlerinde pek çok ötücü kuşa (Passeriformes) ev sahipliği yapmaktadır. Türbinlerin
kurulacağı sırtlar şiddetli esen kuzey rüzgarlarının etkisi altında olduğundan, rüzgar koşulları
ve besin olanakları bu türler açısından sınırlayıcı özelliktedir. Bu nedenle ötücü formların
alçak kesimlere göre daha üst zondaki yükseltilerde tesis edilecek rüzgar türbinlerinin
bulunduğu kesimleri tercih etmeleri beklenmemektedir. Nitekim türbinlerin inşa edileceği
alanlarda yapılan incelemelerde sınırlı sayıda kuş türü gözlenmiş ve populasyon
yoğunluklarının düşük olduğu da saptanmıştır.
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Türkiye Kuşları Red Data Book (RDB- Kırmızı Liste) (Kiziroğlu 2008)’a göre
değerlendirme:
Türlerin nüfusları Türkiye genelinde çok azalmış olup izlendikleri bölgelerde 1-10 çift
ile temsil edilmekte olan ve A.1.2/B.1.2 kategorisinde olarak tanımlanan 3 tür (Ada doğanı,
Çobanaldatan ve Altın tavukçuk) RES sahasını ve yakın çevresini kışlamak veya üremek
amaçlı kullanmaktadır. Bunun dışında A.2/B.2 kategorisinde 18 tür, 29 tür A.3 ve B.3, 13 tür
A.3.1, 6 tür A.4 ve 10 tür de A.5 kategorilerinde yer almaktadır (Çizelge 5).

Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’ne (IUCN) göre
değerlendirme:
Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan VU (vulnerable) (Hassas, zarar
görebilir) kategorisinde yer alan 1 kuş türü (Küçük Kerkenez) proje sahası ve yakın
çevresinde kaydedilmiştir. Ancak bu tür sadece göç dönemlerinde ve az sayıda yayılış
göstermektedir. Şu anda tehlikede olmayan fakat yakın gelecekte VU, EN veya CR
kategorisine girmeye aday olan türler olarak tanımlanan ve Near Threatened (NT) olarak
adlandırılan kategoride proje sahası ve yakın çevresinde gözlenen ‘0’ kuş türü bulunmaktadır.
Bu tür genel olarak proje sahasının yakınlarında ve göç dönemlerinde az sayıda
gözlenmektedir. Diğer taraftan yaygın bulunan türlerden ve Least Concern (LC) kategorisinde
yer alan 78 tür proje sahası ve yakın çevresinde yayılış göstermektedir.
Birdlife International (BIE) Kriterlerine göre değerlendirme:
Proje sahası ve yakın çevresinde küresel ölçekte koruma altında (SPEC I)
kategorisinde sadece 1 tür (Küçük kerkenez) bulunmaktadır. Avrupa’da koruma altında
(SPEC II) kategorisinde 14 tür ve Avrupa dışında koruma altında olan (SPEC III) 19 tür proje
sahası ve yakın çevresinde yayılış göstermekle birlikte ekolojik toleransı yüksek, geniş yayılış
gösteren türlerdir. Avrupa’da korumada altında olan (SPEC 4 = IV) türlerden 41 ve
Avrupa’da korumada altında olmayan (Non SPEC = V) 2 tür alanda gözlenmiştir.
Bern sözleşmesi (BERN)’ne göre değerlendirme:
Türkiye’de yayılış gösteren ya da göç esnasında görülen türlerin büyük bir kısmı
BERN sözleşmesi kapsamında koruma altına alınmış türlerdir. Bu anlamda RES sahası ve
yakın çevresinde tespit edilen 79 kuş türünden 53’ü Ek II, yani mutlak koruma altında ve
26’sı da Ek III kategorisinde, koruma altında olan türlerdir.
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Merkez Av Komisyonu Kararına (MAK) göre değerlendirme:
RES sahası ve yakın çevresinde Çevre ve Orman Bakanlığı’nca koruma altına alınan
yaban hayvanları (Ek Liste I) kategorisinde 55 tür tespit edilmiş olup, populasyon yoğunluğu
iyi ve avlanılmayan türlerdir. Ek Liste II/III kategorilerinde de 15/9 tür girmemektedir.
Bölgeden Geçişler ve Yakındaki Sulak Alanlar
Bölgede bulunan kıyı ve sulak alanlar, RES sahasının çevresini bu alanları kullanan kuşlar
açısından çekici kılmaktadır. Sahanın 5,5 km kadar güneydoğusunda Alaçatı Kıyı Ekosistemi
ile onun parçası olan bir haliç ve yaklaşık 7 km doğusundaki Kutlu Aktaş Baraj Göleti ile
yarımadanın etrafını oluşturan kıyılar su ve kıyı kuşları tarafından kullanılmaktadır (Şekil 4546). Bu kuşların arasında balıkçıllar, angıtlar, leylekler ve cılıbıtlar bulunmaktadır (Şekil 4751). Saha bu açıdan bakıldığında kuşlar için önemli bir beslenme ve konaklama alanıdır.
Sahayı kullanan türlerden angıt, Merkez Av Komisyonu tarafından mutlak koruma altındaki
türelerden olup avlanması kesinlikle yasaktır.

Şekil 45. RES sahasının güneydoğusunda yer alan Alaçatı Kıyı Ekosistemi (Haliç)
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Şekil 46. Çeşme RES sahası etrafındaki kıyı ve sulak alanlar a) Doğusunda Kutlu Aktaş Baraj Göleti b)
Güneydoğusunda Alaçatı Kıyı Ekosistemi c)Kuzeyinde kıyı kesimi

Şekil 47. Haliçi kullanan türlerden Küçük Akbalıkçıl (Egretta garzetta) (Fotograf: Prof. Dr. Ali ERDOĞAN)
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Şekil 48. Haliçi kullanan türlerden Gri Akbalıkçıl (Ardea cinerea), Kara Leylek (Ciconia nigra) ve Angıt (Tadorna
ferroginea) (Fotograf: Prof. Dr. Ali ERDOĞAN)

Şekil 49. Haliçi kullanan türlerden Gri Akbalıkçıl (Ardea cinerea) (Fotograf: Prof. Dr. Ali ERDOĞAN)
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Şekil 50. Haliçi kullanan türlerden Gri Akbalıkçıl (Ardea cinerea), Kara Leylek (Ciconia nigra) ve Angıt (Tadorna
ferroginea) (Fotograf: Prof. Dr. Ali ERDOĞAN)

Şekil 51. Haliçi kullanan türlerden Kara Leylek (Ciconia nigra) (Fotograf: Prof. Dr. Ali ERDOĞAN)
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Bu bilgilerin ışığında RES sahasından geçişlere bakıldığında daha çok yarım adanın karşılıklı
kıyıları arasında veya kıyılar ile sulak alanlar arasında olabileceği, zaman zaman kırlangıçlar
ile arı kuşları tarafında kullanılabildiği görülmektedir (Şekil 52). Geçişlerin daha çok RES
sahasının kurulu olduğu sırtların arasında kalan vadilerden gerçekleşecek olması ve bu
geçişleri kullanan kuş sayısının az olması da RES sahasının kuşlar açısından bir tehlike
yaratmasını engellemektedir.

Şekil 52. RES sahası ve yakın çevresindeki geçiş yolları

En nihayetinde sulak alanların RES sahasına olan mesafeleri göz önüne alındığında RES
sahasının bu sulak alanlara bir tehdit niteliği taşımayacağı düşünülmektedir. Sırtlara kurulu
olan türbinlerin, geçişlerin gerçekleştiği yollara bir zarar vermeyeceği öngörülmekle birlikte
bu tepeleri avlanmak için kullanabilecek yırtıcılarınsa türbinlerin arasındaki geniş alanlarda
bu faaliyetlerinin kolayca gerçekleştirebilecekleri düşünülmektedir.
4.4. Peyzaj Açısından
RES kapsamında inşa edilecek türbinlerin, sahada kuzey-güney ve kuzeybatgüneydoğu yönünde dizilimi planlanmaktadır. Proje kapsamında yer alacak türbinlerin
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tamamı hazine arazisi olan makilik sahalar üzerinde tesis edilecektir. Proje kapsamında tesis
edilecek türbinlerin kule yükseklikleri 85 m, kanat çapı ise 82 m olması öngörülmüş ve
planlanmıştır. Proje kapsamında kurulacak türbinler ve şalt sahasının 2,775 ha büyüklüğünde
bir alan üzerinde tesis edilecek olması dolayısıyla bitki örtüsünün kısmen olumsuz
etkilenmesi beklenmektedir. Bunun yanında RES kapsamında mevcut yolların genişletilmesi
yanında yaklaşık 2,5 uzunluğunda yeni yol inşası için az da olsa bitki örtüsü olumsuz
etkilenecektir. RES sahasının içinde yer aldığı bölgenin doğal, görsel ve kültürel peyzaj
değerleri açısından çok fazla kaynak değeri olmasa da, kurulacak türbinler mevcut genel
peyzajı olumsuz etkileyecektir. Sırtlar ve tepeler üzerine kurulacak 8 adet türbinin, sahanın
görsel peyzajını da kısmen etkilemesi beklenmektedir. Ancak bu etki, alanın jeomorfolojik
yapısını olumsuz etkilemeyeceği için görsel açıdan da bu etkinin rahatsızlık yaratmayacağı
düşünülmektedir.
4.5. Jeomorfolojik ve Hidrolojik açıdan
RES sahası Şekil 7’de görüldüğü gibi 80-168 m yükseltiler arasında yayılış gösteren,
jeomorfolojik olarak hafif dağlık bir yapıdadır. Proje kapsamında inşa edilecek türbinler bu
hafif dağlık yapı üzerindeki uygun rüzgar alan yerlere kurulacaktır. Türbinler arası bağlantı
için alanda mevcut olan yollarının genişletilmesi-bakım onarımı yanında yaklaşık 2,5 km
uzunluğunda yeni yol inşa edilmesi gerekecektir. Türbinlerin ürettiği elektrik enerjisi, yol
şevlerinden geçecek şekilde, yer altından 0,5 m derinlikte döşenecek iletim hatları vasıtasıyla
şalt sahasında toplanacaktır. Proje kapsamında yapılacak bu inşaat faaliyetleri esnasında
alanın topografik yapısında herhangi bir değişim sözkonusu değildir. Yani alandaki hafif
dağlık yapı, sırt ve tepelerin mevcut jeomorfolojik durumları değişmeyecektir. Bu bağlamda
sırt ve tepelere kurulacak türbinler zeminde 15,0 m çapında ve 1,5 m derinliğinde bir temel
üzerine oturtulacaktır. RES sahası içerisinde gerek türbinlerin inşası, gerekse şalt sahasının
düzenlenmesi esnasında, alanda yer üstü ve yer altı su kaynaklarının olmaması inşaat
faaliyetlerinden dolayı hidrolojik kaynakları etkilemeyecektir. Yapılacak bu düzenlemelerin
alanın topografik yapısının yanında hidrolojik kaynaklara da olumsuz bir etkisinin olması
beklenmemektedir.

4.6. Korunan Alanlar Açısından
Çeşme RES sahasının içinde yer aldığı İzmir il sınırları içinde 2873 Sayılı Milli
Parklar Kanunu’na 2 adet Tabiat Parkı (Karşıkaya ilçesinde Örnekköy ve Selçuk ilçesinde
Meryemana), 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na göre 4 adet Yaban Hayatı Geliştirme
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Sahası (merkezde Kuş Cenneti, Selçuk ilçesinde Gebekirse, Çeşme ilçesinde Karaada ve
Bayındır ilçesinde Çeşme Yaban Hayatı Geliştirme Sahası), 2872 Sayılı Çevre Kanunu
kapsamınca 22.12.2010 tarih ve 90/1117 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ilan edilen Foça Özel
Çevre Koruma Alanı ve 30.01.2002 tarih ve 24656 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak
Yürürlüğe Giren

“Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği”nde belirtilen alanlara örnek

olarak 6 adet (İzmir Kuş Cenneti, Alaçatı Kıyı Ekosistemi (Haliç), Sazlı Göl, Kara Göl ve
Geberik Gölü) alan bulunmaktadır (Şekil 53).
RES sahası çevresinde ulusal yasalarımıza göre ilan edilmiş farklı statüde 13 alan
bulunmakta ise de bu alanlar arasında hiçbirisi proje sahası ile etkileşim alanı içinde
kalmamaktadır.

Şekil 53. Çeşme RES sahasının İzmir İli içindeki korunan alanlar ile ilişkisi

5. Sonuç ve öneriler
1. ABK Çeşme RES Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından İzmir İli Çeşme ilçesi
sınırları içinde 16 MW gücünde kurulması planlanan Çeşme Rüzgar Enerji santrali, deniz
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seviyesinden 80-168 m yükseltiler arasında yer almaktadır. Proje kapsamında kurulacak
toplam 8 adet türbin kuzey-güney ve kuzeybatı-güneudoğu yönünde uzanım gösteren sırtlar
ve tepeler üzerinde aralarında ortalama 350-400 m aralıklarla dizilim gösterecektir.
Türbinlerin gerek inşası, gerekse işletimi esnasında mevcut orman yollarının bakım ve
onarımı yanında yaklaşık 2,5 km yeni yol inşa edilecektir. Türbinlerden elde edilen elektrik
enerjisi yer altı hatları aracılığı ile RES sahasının güneyinde yer alan şalt sahasına getirilecek
ve oradan da 33 kV iletim hattı ile Çeşme TM’ye verilecektir.
2. RES sahası için izin talep edilen alanın büyüklüğü yaklaşık 414,0 ha, proje
kapsamında tesisler için kullanılacak alanın büyüklüğü ise yaklaşık 2,775 ha olup alanın bir
bölümü tarım arazisi ve mülkiyeti özel şahıslara, bir bölümü ise maki örtüsü ile kaplı olup
mülkiyeti T.C. Hazinesine aittir.
3. RES sahasının büyük bir bölümü maki vejatasyonu oluşturan kermes meşesi,
sakızlak, akçakesme, abdestbozan, vb. gibi bitkilerin oluşturduğu çalı ve ağaçcıklarla kaplıdır.
Sahanın tamamına yakın bölümünün yalnızca çalı ve ağaçcıklarla kaplı olması, yaban
hayatınının maki ekosistemine uygun küçük omurgalı türlerden oluşmasına neden olmaktadır.
4. RES sahası içerisinde ve 10 km yakın çevresinde herhangi bir hassas ya da doğal
olarak korunan alan bulunmamaktadır. Sahaya en yakın sulak alan 6,9 km doğuda yer alan
Kutlu Aktaş Baraj Gölü ile 6 km güneydoğusunda yer alan Alaçatı Kıyı Ekosistemi (Haliçi)
yer almaktadır.
5. RES kapsamında yapılacak inşaat döneminde, türbinler, yer altı iletim hatları, şalt
sahası, idari bina, sosyal tesisler ve yeni yol inşaatı için sahanın maki bitki örtüsünü oluşturan
ağaç ve çalıların kesilmesine sebebiyet verecektir. Kesilecek bu ağaçcık ve çalıların bitki
örtüsünü ve az da olsa alanın peyzaj karakterini değiştirmesi beklenmektedir.
6. RES sahasında inşaat yapılacak yerler ile yakın çevresinde yeraltı ve yer üstü su
kaynakları bulunmamaktadır. Proje kapsamında tesis edilecek türbinlerin su kaynaklarını
olumsuz etkilemesi söz konusu değildir.
8. RES Sahası ve yakın çevresinde; arazide yapılan gözlemler, literatür taraması ve
köylüler-avcılarla yapılan görüşmeler sonucunda toplam 79 kuş türü tespit edilmiştir.
Bilindiği gibi ötücü kuş türlerinin çok büyük kısmı genellikle küçük vücutludur. Bu
özellikleri nedeniyle sınırlı büyüklükteki alanlarda hızla uçarken ani manevralar yapabilme
yeteneğine sahiptirler. RES sahasında hakim olan rüzgar koşulları ve besin olanakları bu
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türler açısından sınırlayıcı özelliktedir. Bu nedenle ekolojik toleransı yüksek olan karga,
sığırcık, incir kuşları gibi ötücü kuşların alçak kesimlere göre yukarıdaki yükseltilerde tesis
edilecek rüzgar türbinlerinin bulunduğu kesimleri tercih etmeleri beklenmemektedir.
Herhangi bir nedenle bu kesimlere geldiklerinde ise hem yerli olmaları, hem de seri uçuş
yeteneklerinden dolayı türbinlerden olumsuz etkilenmeleri söz konusu değildir.
9. RES sahası ve özellikle çevresinde varlığı tespit edilen 79 kuş türünün 21’i yerli
(Y), 19’i yaz ziyaretçisi (YZ), 23’ü kış ziyaretçisi (KZ) ve 16’sı ise ilkbahar ve sonbahar
dönemlerinde alandan geçen transit göçer (T) ‘dir. Saha nesli tehlike altında olan türler için
önemli bir üreme alanı değildir.
10. RES sahası uluslar arası ya da ulusal Önemli Kuş Alanına yakın ya da içerisinde
değildir. Proje sahası içerisinde ya da yakın çevresinde su kuşları için önemli olduğu bilinen
sulak arazi yoktur. En yakın sulak alan olan Kutlu Aktaş Baraj Göleti sahanın 6,9 km
doğusunda, Alaçatı Kıyı Ekosistemi ise 6 km güneydoğusunda yer almaktadır.
11. RES sahasında inşa edilecek türbinler arasındaki bağlantı, mevcut yolların bakım
ve genişletilmesi ile sağlanacaktır. Türbinler arasında yer altı enerji nakil iletim hattı ve şalt
sahası düzenlemesi sonucunda mevcut bitki örtüsünün ortadan kaldırılmasıyla birlikte yaban
hayatını oluşturan türler için az da olsa bir habitat kaybı olacaktır. Ancak bu habitat kaybının
tüm alan büyüklüğüne göre 2,775 ha ile sınırlı olması yanında sahayı habitat olarak kullanan
omurgalı tür sayısının az olması olumsuz etkiyi azaltmaktadır.
12. Memeliler açısından bakıldığında; RES sahalarında en fazla etkilenen ve
etkilenmesi muhtemel türler yarasalardır. Zira yurt içi ve yurt dışında kurulmuş olan RES
türbinleri rotor alanı yakınlarında barotravma nedeniyle ölümlerin gerçekleştiği bilinmektedir.
Ancak Çeşme RES türbinlerinin kurulacağı saha ve yakın çevrelerinde yarasaların
barınabileceği uygun ortamlar (nemli, derin mağara ve oyuklar) bulunmamaktadır. Alanda
Türkiye’de yaşayan yaklaşık otuz yarasa türünden sadece 8 tür yarasaya rastlanması da
bölgedeki yarasa çeşitliliğinin ne derece zayıf olduğunu da göstermektedir. Bu yarasalar daha
çok yakınlarda yer alan köylerindeki yerleşim alanlarında barınmakta olup, sahayı zaman
zaman

beslenme

aktiviteleri

sırasında

kullanmakta

ve

çoğunlukla

konaklamadan

uzaklaşmaktadırlar. Çeşme RES sahasında tür çeşitliliğinin yanında populasyon yoğunluğu az
olan yarasaların sürekli ve sert esen Rüzgarlar nedeniyle çok yoğun gruplar oluşturmadıkları,
yükseklerden uçmadıkları bilinmektedir. Tüm bu faktörler dikkate alındığında sahada
yarasalar açısından herhangi bir olumsuz durum yaşanması pek de olası gözükmemektedir.
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5.1. Öneriler
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. Bu
nedenle Çeşme RES projesiyle ilgili olarak meydana gelebilecek riskler ve buna yönelik
olarak alınması gereken tedbirler ile dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda verilmiştir.
1. Özellikle çok sayıda 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 güzergahları üzerinde veya yakınlarında tesis edilecek rüzgar enerjisi santrali projelerinde
bu risk çok daha büyük olabilmektedir. Bu bağlamda; Türbinlerin arasında yeteri kadar
mesafe bırakılmalıdır.
Projenin hayata geçirilme aşamasında temel sondajları, zemin etütleri ve mikro
konumlandırma çalışmaları doğrultusunda, ihtiyaç halinde türbin yerleşimin türbinlerin
konumları, RES sahasında inşa edilecek türbinlerin arasındaki mesafe, olası kuş göç
hareketini engellemeyecek açıklıkta ve sahanın topoğrafik yapısı da dikkate alınarak en az
300–400 m olmalıdır.
2. Karasal omurgalı türleri arasında RES uygulamalarından en çok etkilenmesi
muhtemel türler kuş ve yarasalardır. Rüzgar türbinleri projelerinden kaynaklanabilecek
risklerin ortadan kaldırılabilmesi, ya da ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerin en aza
indirilebilmesi, öncelikle türbinlerin ve pervanelerin onlardan en çok etkilenebilecek canlılar
olan kuş ve yarasalar için görülebilir, fark edilebilir hatta uyarıcı özellikte olmasıyla
sağlanabilecektir.

Bu amaçla türbin direklerinin ve pervanelerin boyanması aşamasında

dikkat edilmesi gereken bazı noktalar söz konusudur. Rüzgar türbinlerinin kuleleri genel
olarak beyaz, gri veya gümüşi renge boyanmaktadır. Bu uygulama dünya ölçeğinde yaygındır.
Kullanılan açık tondaki renkler türbinlerin karasal ortamda kolayca seçilebilmesini
sağlamaktadır. Türbinlerin uzaktan seçilebilmesi uçuş güvenliği ve göçmen kuşlar açısından
oldukça önemlidir. Seçilebilirliği daha da artırabilmek için pervane uçlarının beyazla kontrast
oluşturacak bir renkte boyanması önem taşımaktadır. Bu amaçla kontrastın en yüksek seviyesi
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siyah veya ona yakın koyu tonlar kullanılabilmektedir. Diğer taraftan sisli havalarda ise sarı
veya turuncu renk daha kolay seçilmektedir. En son üzerinde durulması gereken ve önemli
olan nokta ise kuşların turuncu renge olan duyarlılıklarıdır. Kuşlar bu rengi çok daha kolay ve
uzak mesafelerden algılayabilmektedirler. Tüm bu nedenlerden dolayı türbinlerin hareketli
parçası olan pervanelerin fark edilebilir olması için ucundan itibaren, pervane kanadının 1/3’i
kadar kısmının göz alıcı ve kuşlar tarafından uzaktan fark edilecek bir şekilde boyanması
gerekmektedir. Bu amaçla öncelikle turuncu rengin tercih edilmesi önerilmektedir. Bilindiği
gibi, su kuşları başta olmak üzere göçmen kuş türlerinin 2/3’si gece saatlerinde, yani hava
karardıktan sonra göç etmektedirler. Bu durumda türbinlerin, özellikle gece göç eden kuş
türlerine bağlı bireyler açısından “fark edilebilir” olması büyük önem taşımaktadır. Karanlıkta
gerçekleşen uçuşlarda renk, herhangi bir şekilde önem taşımayacağından dolayı bu durumda
hem türbinlerin dizilişleri

hem de

ışıklandırmanın önemi artacaktır.

Türbinlerin

ışıklandırılması ifadesi türbinin tamamının aydınlatılması anlamına gelmemektedir. Aksine
geçmiş dönemlerde bazı ülkelerde gece boyunca aydınlatılmış olan bazı türbinlerin kuşlar
açısından görülmesi kolaylaştırılmış, cazibe noktaları haline geldiği, kuşları çektiği ve daha
fazla çarpmaya neden olduğu görülmüştür. Bu nedenle aydınlatma tüm türbine yönelik
olmamalıdır. Sadece kulenin en üst noktasına, yani jeneratörün bulunduğu kısmın ucuna,
mümkünse jeneratörün altına yerleştirilecek ışık kaynakları bu amaç için uygun olacaktır.
Belli aralıklarla yanıp sönecek bu lambanın gündüz beyaz, gece kırmızı veya hem gece hem
gündüz dönüşümlü ve fasılalı şekilde yanıp sönecek beyaz-kırmızı ikili ışık sistemine sahip
olması ve bu ışığın yeterince kuvvetli olması kuşlar açısından gündüz ve özellikle de gece
saatlerinde türbinlerin çok daha fark edilebilir olmasını sağlayacaktır (Erickson vd. 2001
Gehring vd. 2009, Howe vd. 2002).
Dünyada giderek artan enerji ihtiyacı nedeniyle, sürdürülebilir ve doğal enerji
kaynaklarına olan eğilim de artmaktadır. Avrupa’da Danimarka ve Almanya gibi gelişmiş
ülkeler, rüzgar gücünden elektrik üretiminde öncü olmuş ve günümüze kadar epey de yol
almışlardır. Danimarka’nın Tjaereborg bölgesinde, 2 MW’lık 60 m rotor çaplı RES üzerinde
radar ile yapılan gözlemlerde, santral çevresinde gece veya gündüz göçmekte olan kuşların,
türbinlere 100–200 m kala türbinlere doğru gitmeyip daha güvenli bir mesafeden geçtikleri
belirlenmiştir (Pedersen ve Poulsen. 1991). Almanya Bochum’da ise, Ruhr Üniversitesinde
Bergen (2001) tarafından yapılan doktora tez çalışmasında, RES’lerin kuşlara verdikleri olası
zararlar incelenmiş ve Danimarka’da elde edilen bilgilere benzer sonuçlar bulunmuştur.
Birçok medya haberinde, rüzgar türbinlerinin etrafında yüzlerce kuş ve yarasa ölümlerinden
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bahsedilmektedir. Buna karşın kuş bilimcilerle konuşanlar ve yaptıkları çalışmalara ulaşanlar
daha farklı bir tabloyla karşılaşmaktadırlar. Örneğin, Almanya Brandenburg RES sahasında
yaklaşık 200 yarasa pervane dibinde ölü olarak bulunmuş ve bu olay dikkatleri tekrar bu konu
üzerine yoğunlaştırmıştır. Ancak bu gizemli olayın iç yüzü ile ilgili sonradan yapılan
araştırma, rüzgarın olmadığı bir zamanda, alandaki bir yarasa kolonisinin türbinin nacel
(motor oturma yeri) kısmını uyumak için kullandıklarını ortaya çıkarmıştır. Burada ölen
yarasaların pervanelerden değil bulundukları yerden çıkamadıkları için açlıktan öldükleri
belirlenmiştir (Dürr 2001).
3. Ana unsuru hava olan ve bu ana unsurun yapısında ve biyolojisinde kalıcı
hiçbir değişikliğe neden olmayacak olan Çeşme 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 26’sını 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 makineleinden kaynaklanabilecek) dışında herhangi bir
problemle karşılaşılması beklenmemektedir. Zira bu durumlarda yapılması gerekenler ile ilgili
önerilerimiz aşağıdaki bölümlerde verilmiştir. Kaplumbağa, kertenkele ve yılan türlerinin
populasyon yoğunlukları yeterli düzeyde olup, sadece sahada değil yakın çevresinde de
yayılışlarını sürdürmektedirler ve sahaya bağımlılıkları da bulunmamaktadır. Dolayısıyla
Çeşme RES projesinin bu türler üzerine olumsuz bir etkisinin olmasını beklemek pek de
mümkün değildir. Sahadaki amfibilerden kurbağalar ile sürüngenler düşünüldüğünde;
türbinlerin sulak alanlara ve yakınlarına kurulmayacak olması nedeniyle herhangi bir
olumsuzluk yaşanması beklenmemektedir.
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 etkilenmeyeceği de kolaylıkla
düşünülebilir.
Yine saha ve yakın çevresinde populasyon yoğunluğu yüksek kemirici türleri her tür
karasal habitatı kullanmakta, yarasalar ise yakın alanlarda uygun mağaralar ve oyuklar
bulunmaması nedeniyle zaman zaman beslenme amaçlı olarak sahada bulunmaktadırlar. Bu
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durumda bile sert rüzgarların hakim olduğu sırtlardan uzak durdukları da bilinmektedir.
Sahada Akdeniz Nalburunlu Yarasası (Rhinolophus euryale) ve Uzun Kanatlı Yarasa
(Miniopterus schreibersi) Near Treatment (NT): yakın zamanda tehdit altına girebilir
kategorilerinde, Nalburunlu Yarasa (Rhinolophus mehelyi) ve Uzun Ayaklı Yarasa (Myotis
capaccinii) VU (vulnerable) (Hassas, zarar görebilir): yer alırken, planlanan Çeşme RES
projesinin bu türlerin habitatlarına ve yaşam alanlarına olumsuz bir etkisi beklenmemektedir.
Projenin inşaat aşamalarında doğal yapının korunmasına azami özen gösterilmelidir.
Yol ve şantiye sahaları haricinde doğal doku üzerinde kalıcı işlem yapılmamalıdır. Şantiye ve
araç parkı sahaları ormanın yoğun dokusundan uzak açık bir alanda yer almalı ve birden fazla
saha şantiye alanı olarak kullanılmamalıdır.
 Kazılacak alanlarda çıkan hafriyat tekrar kazım alanlarının kapatılmasında
kullanılmalı, başka bir dolgu maddesi kullanılmamalıdır.
 RES kapsamında yapılacak tesislerin yaratacağı peyzaj ve jeomorfolojik değişimleri
düzeltmek için gerekli yerlere, yöreye uygun türler ile bitkilendirme ve peyzaj düzenlemeleri
yapılmalı ancak, türbin altları boş bırakılmalıdır. Aksi takdirde, türbin altlarına yapılacak
bitkilendirmeler o bölgede küçük biotoplar oluşturacağından buralara başta böcekler ve
sürüngenler olmak üzere canlıların gelmesine olanak sağlayacak, bu durum da o noktaları
gündüz kuşlar gece yarasalar için çekim alanları yaratacaktır. Bu durum yarasa ve kuşların
pervane kanatlarına çarparak ölümüne neden olabilecektir. Türbin ayaklarının çevresinin
çıplak bırkılması türbinlerin görünürlüğünü arttıracağı gibi, risk grubundaki canlılar için
uyarırıcı nitelikte olacaktır.
 İnşaat ve hafriyat aşamalarından, nakliyat aşamalarına kadar projenin her aşamasında
proje dahilinde çalışacak olan personele sahanın doğal önemi hakkında brifingler verilerek
bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Özellikle projedeki temel unsurun
doğal yapının korunması olduğu muhakkak hatırlatılmalıdır.
 Diğer taraftan, çalışma yapılacak toprak içerisinde, yüzeye yakın kesimlerde kurbağa,
kertenkele, yılan veya diğer memeli formların bulunması olasılığı her zaman için söz
konusudur. Bu kesimlerde gerçekleştirilecek çalışmalarda dikkatli olunmalıdır. Yabanıl
formların habitatları civarında iş makinelerinin veya çalışanların müdahalesi sonucunda bu
bireyler ortaya çıkabilecek, hatta bu esnada çeşitli derecelerde zarara uğrayabilecekleri göz
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önünde bulundurularak yabanıl formların iş makinelerinden etkilenmesinin önüne geçebilmek
için, kendiliklerinden kaçmalarına müsaade edilmelidir.
 İnşaat faaliyeti öncesinde ve inşaat aşamasında çok daha yoğun olmak üzere alanda
çalışacak araçlardan kaynaklanacak yoğun bir trafik söz konusu olacaktır. Faaliyetle bağlantılı
olarak mevcut yolların kenarlarındaki alanlarda sürekli olarak yaşayan veya geçici süreler için
buralarda bulunan yabanıl formlar araç kaynaklı değişik risklerle karşı karşıya kalacaklardır.
Araçların çarpması veya ezilme gibi riskler dışında söz konusu olabilecek risklerin en
önemlileri kontaminasyon ve eksoz ürünlerinin meydana getirebileceği zehirlenme riskidir.
Bilindiği gibi araç lastiklerinin kaplama maddeleri, motorun hareketli parçaları, gövdenin
diğer bileşenleri, fren izleri ve yağlama yağlarının yanma ürünleri kontaminasyona yol açan
bileşenlerdir. Bu bakımdan, araçların bakımı ve onarımı sırasında ortaya çıkabilecek atıkların
sahadan uzaklaştırılması büyük önem arz etmektedir.
Projenin inşaat hazırlıkları ve inşaatı sırasında ortaya çıkabilecek diğer sorunlar
(kirletici gazlar ve tozlar ile gürültü) ve olası etkileri şunlardır;
A- Kirletici gazlar ve tozlar (partikül maddeler)
Bu projenin inşaat aşamasında, hava kirliliğine neden olacak bazı emisyon kaynakları
olabilecektir. İnşaat aşamasında oluşacak hava kirliliği geçici ve aralıklı olacaktır. İnşaat
aşamasında oluşacak hava kirleticilerin, inşaat araçlarının ve ağır makinelerin çalışması
sonucu oluşan emisyonlardan, içten yanmalı motorlarla çalışan diğer ekipmanlardan,
çözücülerden ve kaplama çalışmalarından kaynaklanan uçucu organik maddelerden oluşması
beklenebilir.
Karbondioksit: Vize-2 RES projesinin inşaatı sırasında oluşabilecek en önemli kirletici
gaz CO2 tir. Havada çok az oranda, % 0 – 0.03 arasında, bulunmasına karşın miktarı ve
değişkenliği nedeniyle karbondioksit yaşamsal önemi olan bir gazdır. Son 20 yıldır, atmosfere
salınan insan kaynaklı CO2 gazının yaklaşık dörtte üçü fosil yakıtların yanmasından, geri
kalanı da arazi kullanımı değişikliği ve özellikle ormanların yok edilmesinden
kaynaklanmıştır. Atmosferde bulunan karbondioksit konsantrasyonu fosil kaynaklı yakıtların
yanması sonucunda her yıl 2.3 ppm kadar artmaktadır. Bunun üçte biri okyanus veya derin su
kaynaklarınca ve bitkiler tarafından alınarak atmosferden uzaklaştırılmaktadır. Geri kalan 1.5
ppm ise atmosferdeki karbon dioksit konsantrasyonuna ilave olmaktadır. Bu miktar da
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atmosferin sürekli olarak ısınmasına neden olarak sera etkisini her geçen gün biraz daha
arttırmaktadır.
Karbonmonoksit: Tesisin özellikle inşaatı sırasında oluşacak kirletici bir gazdır.
Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz olup karbon içeren yakıtların tam olarak yanmaması ile
ortaya çıkar. Birincil bir hava kirleticilerden olan karbonmonoksit, oksijen eksikliği, tutuşma
sıcaklığı, yüksek sıcaklıkta gazın kalıcılık zamanı ve yanma odası türbülansı gibi etkenlerden
birinin eksikliğinde tam olmayan bir yanma sonucunda CO2 yerine meydana gelmektedir.
Şehir havasında bulunan karbonmonoksit insan ve hayvan sağlığına son derece önemli
etkilerde bulunmaktadır. Bu etkilerden en önemlisi de karbonmonoksitin kandaki vücut
hücrelerinin oksijen taşıma kabiliyetini azaltmasıdır.
Tozlar (partikül maddeler): Tesisin inşaatı sırasında oluşacak hava kirleticiler
içerisinde önemli bir yere sahiptir. Partiküler madde (PM) tanım olarak, atmosferde standart
şartlarda katı ya da sıvı olarak bulunan birleşmemiş, su dışındaki maddelere denilir. Bunlar
0,1 ile 100 μ arasında değişen boylarda bulunurlar. Partiküllerin baslıca kaynaklarını inşaat
sahasındaki motorlu taşıtlar ve iş makineleri metal endüstrisi oluşturur. Partiküller; gaz
soluyan tüm canlıların solunum yollarında istenmeyen reaksiyonlara neden olabilmektedir.
Diğer taraftan, yoğun oldukları habitatta hayvanların görüş alanını kısıtlamakta bu nedenle
ekolojik dengeyi de olumsuz etkilemektedir. Yağış ve yoğun su buharıyla birlikte bitkilerin
yaprak ve gövdelerine yapıştığı gibi, içme sularını da kirletmektedir.

Kirletici gazlar ve tozlara karşı alınması gereken önlemler şunlar olabilir;
 İnşaat sırasında kullanılan motorlu taşıtlarda ve iş makinelerinde katalitik konvektör
kullanımı, düzenli bakım ve denetimlerin yapılması vb. Dolayısıyla ister tesisin hafriyatı,
hafriyat artığı malzemenin taşınması, boşaltımı ve isterse yüklenmesi, sırasında ve sonrasında
03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uygun davranılmalıdır.

 Arazinin hazırlanması ve inşaat aşamalarında oluşacak toz emisyonunun engellenmesi
amacıyla kullanılan saha düzenli olarak sulanmalıdır (spreylenmelidir). Bu gibi sahalarda
uygulanacak spreyleme çalışmalarının yanında toz oluşumu ve taşınımını engelleyecek bir
malzeme ile kaplanması da yararlı olabilecektir. Ancak kullanılacak malzemenin doğal yapıyı
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bozmayacak şekilde olması ve yakın çevredeki alanlardan temin edilmesi de ekolojik
bütünlüğün devamı açısından oldukça önemlidir.

 Özellikle çalışma alanı içi ve yakın çevresindeki sık vejetasyon, çalılıklar ve ormanlar
korunmalıdır. Bilindiği gibi ormanlar gaz ve tozların absorbsiyonunda önemli rol oynarlar.
Diğer taraftan, alçak hava akımlarının hareketini önemli ölçüde engelleyerek zararlı gazların
difüzyon kontrolünde rolleri vardır. Yine planlanan tesisin oluşturacağı zararlı gazlardan olan
CO2 in fotosentez yoluyla ortamdan temizlenecek olması ormanların önemini bir kat daha
arttırmaktadır. Ayrıca ormanın, planlanan tesisten kaynaklanacak olası bir yangından da
dikkatle korunması gerekmektedir. Bu tampon bölgede orman vejetasyonu ve makilikler tam
anlamıyla doğal bir filtre ödevi göreceklerdir.

B- Gürültü
Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 2008 yılı Antalya İl Çevre Durum Raporu’na göre;
insan ve çevresini ciddi bir şekilde tehdit eden önemli bir problemde “gürültü”dür. Gürültüyü
arzu edilmeyen seslerin atmosfere yayılması şeklinde ele almak uygundur. Gürültü;
gelişigüzel yapısı olan bir ses spektrumudur.
Planlanan projenin özellikle inşaat aşamasında, inşaat ekipmanlarından kaynaklanan
gürültü oluşumu söz konusu olacaktır. İnşaat trafiği ve faaliyetleri gürültüye sebep olarak
çevredeki yerleşimleri rahatsız edebilir. Gürültü seviyelerinin değerlendirilmesi için inşaat
faaliyetlerinin

kümülatif

gürültü

seviyeleri,

gürültü

eşik

değerleri

ile

birlikte

değerlendirilmelidir (bkz. T. C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Türkiye Çevre Atlası).
Bölgede üreyen türler de bu gürültülerden etkilenecektir. Üreme; eş seçimi, kur
davranışları, yuva yapımı, yumurtlama, kuluçkaya yatma, yavru çıkışları, yavru beslenmesi,
yavru uçuşları olayları dizinidir ve uzun bir süreçte gerçekleşmektedir. Her bir aşaması aşırı
enerji gerektiren ve stres içerisinde gerçekleşen davranışlardır. Bu süreçte karşılaşacakları
aşırı gürültü üreme başarısını düşürebilir. Üreme başarısının düşmesi, populasyonun
azalmasına neden olabilir ve belirli süre sonra ise populasyonu tehdit altına sokabilir, hatta
tamamen ortadan kaldırabilir.
Diğer taraftan böcekler ile biyolojik mücadele ve tohumların yayılmasında önemli
rolleri bulunan yarasaların (Familia: Vespertilionidae) yaşam tarzı da gürültülerden büyük
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oranda etkilenmektedir. Yarasalar bizlerden ve birçok memeliden daha hassas olan
kulaklarıyla 10-250.000 hertz arasındaki sesleri çok rahat duyabilmektedirler (insan 20 ila
20.000 hertz arasındaki sesleri işitebilmektedir). Ancak bu durum onların yüksek dB’ deki
gürültülere karşı daha hassas olmalarına neden olmaktadır. Onlar da diğer hassas türler gibi
bu durumdan olumsuz etkilenmektedirler. Çoğunlukla yüksek gürültü seviyesi nedeniyle
birkaç kez uzaklaştıkları ortama bir daha çok uzun süreler sonra döndükleri ya da hiç
dönmedikleri saptanmıştır. Yine yüksek gürültülü ortamlarda yavru gelişimlerinin olumsuz
etkilendiği bilinen bir gerçektir. Maalesef, yavru gelişimi olumsuz etkilenen populasyonların
devamlılığı tehlikeye düşmektedir.
Her ne kadar projenin inşaatı sırasında gürültü oluşacak olsa dahi, sahada yoğun
orman alanın yer alması da oluşacak gürültünün soğurulmasına katkı sağlayacaktır.
Bölgede gürültüyle mücadelede alınması gereken önlemler şunlar olabilir;
İster tesisin hafriyatı, hafriyat artığı malzemenin taşınması, boşaltımı ve yüklenmesi,
sırasında ve sonrasında 07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”
hükümlerine uygun davranılmalıdır. Nokturnal fauna türleri rahatsız etmeyecek düzeye
indirmek için saat 22.00-06.00 arasında çalışmaya ara vermek suretiyle zararsız düzeye
indirilebilir. İş makineleri ve ekipmanların bakımları zamanında yapılmalı ve uygun olması
durumunda susturucular kullanılması gürültü kirliliğini önleyecek diğer bir önlemdir. Diğer
taraftan, çoğu türlerin gürültü kaynağından uzak kalma imkanı bulunduğu ve ayrıca türe göre
değişmekle birlikte yaban hayvanlarının aynı yerde devam eden insan faaliyetlerine nispeten
kısa bir sürede alıştığı bilinmektedir.
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5.2. SONUÇ
Sonuç olarak, Projenin tüm safhalarında yukarıdaki önerilere ek olarak yürürlükteki
kanun ve yönetmeliklere uyulması koşuluyla;
İzmir İli Çeşme ilçesi sınırları içerisinde üzerinde yaklaşık 414,0 hektarlık bir alanda 8
adet türbin ile kurulması planlanan 16 MW gücündeki Çeşme Rüzgar Enerji Santrali’nin,
konum ve türbinlerin sayısı açısından yerli ve göçmen kuş türleri bakımından yukarıda
açıklanan önerilerin hayata geçirilmesi şartıyla, kayda değer bir risk meydana getirmesi
beklenmemektedir.
Tüm bu değerlendirmeler ışığında, ABK Çeşme RES Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
tarafından

gerçekleştirilmesi

planlanan

Çeşme

RES

Projesi

havza

bazında

değerlendirildiğinde, gerek tesis edilme sürecinde, gerekse de işletilme sürecinde bu raporda
vurgulanmış olan noktalara dikkat edilmesi, önerilen tedbirlerin alınması koşuluyla yerel veya
göçmen kuş türlerini olumsuz etkilemesi beklenmemektedir. Bu anlamda söz konusu projenin
gerçekleştirilmesinin, doğal ekosistemin denge ve işleyişi üzerinde özellikle kuşların ve yaban
hayatın devamına zarar verebilecek ölçüde etkide bulunmayacağı kanaatine varılmıştır.
Bu rapor tarafımızdan tanzim edilmiştir. (04.10.2012)

Prof. Dr. Ali ERDOĞAN
(Ornitolog)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAVUZ
(Zoolog)
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