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peyzaja ve yaban hayatına olası etkilerini incelemek üzere, Eylül-Ekim 2012 tarihinde yapılan
arazi çalışmaları sonucunda santralin kurulması sonucunda ortaya çıkabilecek peyzaj tahribatına
ilişkin bilimsel ve teknik onarım planı bu çalışma sonucu belirlenmiştir.
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TANIMLAR
Bu rapor kapsamında temel olarak peyzaj onarımı ve peyzaj analizi tanımları verilmiştir.
Peyzaj onarımı: Sulak alanlar, su kıyıları, göletler, barajlar, kapatılan maden ocakları,
karayolları, demiryolları, limanlar, havaalanları, boru hatları, erozyona duyarlı alanlar ve benzeri
şekilde müdahale edilmiş peyzajların onarımı, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik her türlü
peyzaj planı, tasarımı, izlenmesi ve denetlenmesidir.
Peyzaj analizi: Peyzaj planlama süreci içinde envanter ve analiz çalışmalarının uygulanması,
sayısal coğrafik sistemler kullanılarak kartografik bilginin analizi ve yorumlanması, ekolojik
yapıyı gösteren bölgesel gelişim planlarının hazırlanabilmesi için bölgesel peyzajın
değerlendirilmesi, alanın fiziksel, biyolojik ve kültürel kaynak potansiyellerinin, insan
aktivitelerinin ve onların kullanım-etki hassasiyetlerinin arttırılması amacı ile belirlenmesi ve
değerlendirilmesidir.

vi

1. GİRİŞ
1.1. Gerekçe ve Amaç
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
“Peyzaj Onarım Planı” talep edilmiştir. Bu çalışma, gerekli analizlerin yapılarak peyzaj onarım
planının çıkarılması amacıyla hazırlanmıştır.
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.
Ahmet BENLİAY tarafından bölgede incelemeler yapılmış; sayısal verilerin yardımıyla peyzaj
analizleri ve peyzaj onarım planı hazırlanmıştır.

Şekil 1. Proje ekibi ve arkada Çeşme RES sahası

1.2. Kapsam
Bu raporun kapsamı İzmir İli Çeşme İlçesi Ovacık Köyü Kaklık Tepe, Merdiven Tepe ve Çoban
Tepe mevki sınırları içinde kurulması planlanan Çeşme Rüzgar Enerji santrali ile sınırlıdır.
Santralin kurulması sonucunda ortaya çıkabilecek peyzaj tahribatına ilişkin bilimsel ve teknik
onarım planı bu çalışma sonucu belirlenecektir.
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1. İNŞAAT ÖNCESİ
Alanın inşaat öncesi durumunun tespiti için 30.09.2012 tarihlerinde bir teknik gezi yapılmıştır.
RES’in kurulacağı saha, deniz seviyesinden 80-168 metre yükseltiler arasında bulunan alana
İzmir-Çeşme Karayolu üzerindeki Çeşme’den 2,5 km önce ayrılan doğu istikametine doğru tali
yolundan ulaşılmıştır. İnşaat alanı Çeşme İlçesinin güneyinde, kuzeyinde Mağara ve Merdiveli
Tepe, güneyinde Ovacık Köyü ve Karşıyaka Tepe, Doğusunda Çoban Tepe, batısında İzmirÇeşme Karayolu ile çevrilidir.
Alana ulaşan bu yol çevredeki az sayıdaki yayla evlerinin ulaşımına da hizmet etmektedir.
Mevcut durum itibarıyla proje alanı açık karakterde çayır-mera ve maki alanlarından
oluşmaktadır.
2. MATERYAL ve YÖNTEM
2.1. Materyal ve Çalışma Alanı
Çalışma kapsamında Harita Genel Komutanlığı tarafından hazırlanmış L16-b4 topografik
haritası, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanmış arazi kullanımı durumunu
gösteren 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden temin edilen
kadastro paftaları, MTA Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1/100.000 ölçekli jeoloji
haritaları, Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Orman Meşcere Haritaları ve
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan 20 yıllık iklim verileri materyal olarak kullanılmıştır.
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 2). Sahanın bir bölümü
tarım arazisi olup mülkiyeti özel şahıslara, bir bölümü ise maki bitki örtüsü ile kaplı olup
mülkiyeti T.C. Hazinesine aittir.

2

PROJE
SAHASI

Şekil 2. Çeşme RES Sahasının yeri

RES sahası ve yakın çevresinin topografik yapısı ve türbinlerin kurulacağı sahaların görünümü
Şekil 3’te, RES Sahası içinde T5 nolu türbininin doğusunda yer alan rüzgâr ölçüm direği Şekil
4’te verilmiştir.
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Şekil 3. Çeşme RES Sahasının sınırlarını ve türbinlerin yerini gösteren topografik harita
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Şekil 4. RES Sahası içinde T5 nolu türbinin doğusunda yer alan rüzgâr ölçüm direği

2.2. Yöntem
Çalışma yöntemi, temel olarak arazi çalışmaları ve büro çalışmaları şeklinde iki aşama üzerine
kurulmuştur. 30.09.2012 tarihinde ayrıntılı arazi çalışmaları sırasında analizler yapılmıştır. Bu
çalışmalarda RES tesis alanı içinde ve çevresinde gözlemler yapılmış, fotoğraflar çekilmiş,
örnekler toplanmış, topografik, jeolojik, görsel analizler yapılmış ve bitki örtüsünün genel
karakteri incelenmiştir. Bunun yanında yakın çevreden proje alanının görülebilirliği, görsel
açıklıklar, manzaraların miktarı ve kalitesi analiz edilmiştir. Ayrıca bazı önemli noktaların GPS
(Global Positioning System) cihazı ile koordinatları alınmıştır.
Büro çalışmaları

genel olarak sayısal veri analizi ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

Verilerin analizi, arazi büyüklüğü hesaplamaları, verilerin sunumu ve değerlendirilmesi amacıyla
ArcGIS 9.3 yazılımı; görsel zenginleştirme, alternatiflerin hazırlanması ve sunumları amacıyla
Adobe Photoshop CS3 yazılımları kullanılmıştır.
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3. ETÜT-ENVANTER ve ANALİZ
3.1. Doğal Peyzaj Envanteri
Proje alanı, kuzeyinde Mağara ve Merdivenli Tepe, güneyinde Ovacık Köyü ve Karşıyaka Tepe,
Doğusunda Çoban Tepe, batısında İzmir-Çeşme Karayolu ile çevrili bir sırt üzerindedir. Alan
genel olarak açık karakterde, eğimli ve taşlık bir topografyaya sahiptir. Genel olarak alana otsu
bitkilerden oluşan step vejetasyonu hakimdir.
3.1.1. Flora
RES sahası florasına ilişkin ayrıntılar; Çeşme Rüzgar Enerjisi Santrali Ornitolojik-Ekolojik
Değerlendirme Raporu’nda verilmiştir. Bu rapora göre 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. RES alanında BERN, CITES ve
IUCN listelerinde yer alan bitki türü tespit edilmemiştir.
3.1.2. Fauna
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
6

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 inşaat-tesis 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.
Faunaya ilişkin ayrıntılar Ornitolojik-Ekolojik Değerlendirme Raporu’nda verilmiştir.
3.1.3. Jeomorfoloji
Proje alanı genel karakter itibariyle eğimli yamaçlar üzerindeki doğu-batı istikametinde sekiler
(tepe düzlükleri) üzerinde yer almaktadır. Birbirleriyle bağlantılı sekilerin bittiği hatlardan
itibaren özellikle proje alanının güneyi ve kuzey-batısında eğim artmakta ve çeşitli
büyüklüklerde sırt ve vadi oluşumları gözlenmektedir (Şekil 5).

Şekil 5. Sırt ve vadi oluşumlarına bağlanan az eğimli sekiler
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3.1.4. Topografya ve Jeoloji
RES sahası, kuzeyde Mağara ve Merdivenli Tepe, güneyde Ovacık Köyü ve Karşıyaka Tepe,
Doğuda Çoban Tepe, batıda ise İzmir-Çeşme Karayolu ile çevrili olup 80-168 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. 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.
3.1.5. Hidrojeoloji
Uzun bir seki üzerine yerleşmiş bulunan alanın kenarlarında şevin arttığı kesimlerde yer alan
vadiler kuru dere görünümünde olup yağışa bağlı olarak aktif hale geçmektedir. Alanda herhangi
su kaynağı bulunmamasına karşın yağışlarla gelen yüzey suları vadilerin oluşturduğu kuru
dereler boyunca drene olmaktadır. 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 6).

Şekil 6. RES sahası içindeki çiftçilerin su ihtiyacını karşılayan su tankı
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3.1.6. İklim
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.
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’tır (Çizelge 1).
Çizelge 2. 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
(saat)

4.3

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

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

Aylık Toplam Yağış
Miktarı Ortalaması 114.4
(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
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Bununla birlikte kışın havanın sık sık soğuduğu ve sıcaklığın zaman zaman 0°C’nin altına
düştüğü görülür. Fakat böyle günler kıyılarda 2-3 günü geçmezken iç kesimlerde 10 güne
yaklaşır.
3.1.7. Erozyon ve Sediment Durumu
Proje alanı içerisinde yapılan gözlemler ve jeolojik ve topografik yapı analizleri ile alanda
yamaçların düşük bir erozyon riski taşıdığı görülmektedir. Ancak arazinin bitki örtüsü ile kaplı
olması erozyon riskini azaltmaktadır. Genel olarak inşaat sahası içerisinde bulunan alanda
potansiyel erozyon riski bulunmamaktadır.
3.2. Kültürel Peyzaj Envanteri
Proje alanı ve yakın çevresindeki kültürel peyzaj unsurları çok azdır. Bunlar arasında arazi
yolları, çok az sayıda ve yazın kullanılan yayla evleri ve kurak sezonda bahçeleri sulama
amacıyla kurulmuş sarnıçlar bulunmaktadır (Şekil 7). Yüksek yayla karakterindeki bu alandaki
çok az sayıdaki evlerin varlığı, proje alanı yakın çevresinin yaylacılık amaçlarıyla kullanıldığını
göstermektedir. Bu nedenle alanda yerleşik nüfus bulunmamakta; dolayısıyla herhangi bir sosyoekonomik karakter gözlenmemektedir.

Şekil 7. Yayla evleri ve kültürel elemanlar

Proje alanı içerisinde herhangi bir arkeolojik ve tarihi öneme sahip alan veya kültürel miras
bulunmamaktadır. Ancak yakın çevre içerisinde eski veya yıkılmakta olan yapılara
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rastlanmaktadır (Şekil 8). Bu yapılara ilişkin olarak gerçekleştirilen araştırmalarda herhangi bir
koruma kategorisinde bulunduğuna dair bilgi görülmemiştir.

Şekil 8. Proje alanı çevresindeki eski yapılar

Ayrıca Emir Çakabey Anıtı, proje alanının yakınında bulunmaktadır. Bu anıtın mimari projesi
Güney Deniz Saha Komutanlığı’nca çizilmiş, 28.00 x 23.50 metrelik bir tabliye üzerinde
denizciliğin sembolü olan 20 metre ve 17 metre yükseklikteki iki adet yelkenin arasında Emir
Çakabey büstünden ibarettir. Yer olarak İnönü Mahallesinde Ilıca’ya hakim bir tepeye
konumlanmıştır (Şekil 9).

Şekil 9. Emir Çakabey Anıtı

Proje alanındaki mülkiyet durumu incelendiği zaman proje alanının bir kısmının maliye
hazinesine, bir kısmının da özel mülkiyetteki şahıs arazileri ait olduğu görülmektedir (Şekil 10).
Bu araziler üzerindeki rüzgâr türbinlerinin hepsinin maliye hazinesinden ayrılan alanlardır. Bu
türbinler arasında yer alacak yollardan bazıları özel mülkiyete ait olan arazilerde bulunmaktadır.
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Şekil 10. RES sahası mülkiyet durumu ve vaziyet planı
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3.3 Görsel Peyzaj Envanteri
Görsel peyzaj envanteri yerinde gözlem ve çekilen fotoğrafların, büro çalışmalarıyla yeniden
yorumlanması sonucunda oluşturulan fotografik bir veri niteliğindedir. Proje alanı ve yakın
çevresinde dört farklı görsel peyzaj karakteri tanımlanmıştır. Bunlar:
•

Az Eğimli Yamaçlar: Proje alanının batıdaki ve kuzeyindeki yamaçlar ve ufukta görülen
Ege denizi proje alanından açık bir şekilde algılanmaktadır ve bu cepheden görsellik daha
fazladır. Bu yamaçların alt kesimlerinde bulunan maki vejetasyonu alanın genel
karakterini oluşturmaktadır (Şekil 11).

Şekil 11. RES sahası kenarı yamaçlar ve Ege denizi
•

Yamaçlar üzerindeki seki düzlükleri: Proje alanının üzerindeki seki düzlükleri yoğun
olmayan bitki topluluklarının bulunduğu geniş düzlükler halindedir (Şekil 12). Arazi
homojen bir yapı göstermekte ve yakınında bir su kaynağının bulunmamasından dolayı
peyzaj unsurları bakımından değişiklik bulunmamaktadır

Şekil 12. RES sahası sekileri
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•

Seyrek yayla evleri: Genelde yaz sezonunda kullanılan yayla evleri ve bu evlere giden
yollar, kültürel peyzaj unsurlarıdır (Şekil 13). Sayılarının az olması sebebi ile bu alanlar
peyzajda sınırlı bir etkiye sahiptir.

Şekil 13. RES sahası yayla evleri
•

Liman ve Çevre Yolu: Proje alanı konum olarak çevre yoluna yaklaşık 2 km mesafede
bulunmaktadır. Bu sebeple çevre yolu proje alanından az da olsa görülebilmektedir. Aynı
şekilde Çeşme limanı en uzağındaki türbine ortalama 4,5, en yakınındaki türbine 2 km
mesafededir. Çeşme limanı türbinlerin yer alacağı noktalardan çevredeki yamaçlar ve
tepeler arasında kalan nadir alanlardan görülebilmektedir. (Şekil 14).

Şekil 14. RES sahasından Çeşme Limanı

3.4. Peyzaj Analizi
3.4.1. Peyzaj Su Fonksiyonu Analizi
RES’nin kurulacağı saha, Türkiye genelinde ayrılmış olan su havzalarından Büyük Menderes
Havzası’nın batısında bulunmaktadır. Proje alanının doğusunda ve güneyinde birçok dere
bulunmaktadır. Ancak bu derelerin tamamı kışın yağmur suları ile akışı olan kuru derelerdir.
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Ayrıca Proje alanının 5,5 km kadar güneydoğusunda Alaçatı Kıyı Ekosistemi ile onun parçası
olan bir haliç ve yaklaşık 7 km doğusundaki Kutlu Aktaş Baraj Göleti bulunmaktadır. Yapılan
gözlem ve analizlerde inşaat sahası içerisinde vadi oluşumu, su kaynağı ve drenaj alanına
rastlanılmamıştır.
Proje kapsamında yapılacak bu inşaat faaliyetleri esnasında alanın topografik yapısında herhangi
bir değişim söz konusu 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.
3.4.2. Peyzaj Erozyon Fonksiyonu Analizi
Peyzaj erozyon fonksiyonu analizi, arazinin jeolojik yapısı ve eğim durumu ile ilişkilidir.
Erozyon fonksiyonu analizi için proje alanına ait jeolojisi ve eğim durumu incelenmiştir. Jeolojik
bakımdan proje alanı homojendir. Yapı itibari ile şist ana kaya özelliği gösterdiğinden eğim
analizi peyzaj erozyon analizi için ana materyal olarak değerlendirilmiştir. Arazide yapılan
gözlemler ve ölçümlerle türbinlerin yerleştirileceği alanlarda % 20 ve üzerindeki eğimlere sahip
dik yamaçlar bulunmamaktadır. Alanların büyük bir kısmı düz ve düze yakın alanlardır. İnşaat
sınırı içerisindeki alanların eğimleri düşük yüzde değerlerine sahip olduğundan dolayı bu alan
herhangi bir erozyon riski taşımamaktadır.
3.4.3. Peyzaj Habitat Fonksiyonu Analizi
Proje alanı orman vejetasyonuna sahip değildir. Bu nedenle, proje alanı leke karakterinden çok
step matrisinin parçası özelliğindedir. Türbinlerin kurulacağı alanlar, aktif memelilerin
çoğunluğunun beslenme ve barınma habitatlarından çok uzakta yer almaktadır. 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
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omurgalı türlerden oluşmasına neden olmaktadır. Bu türler ekolojik toleransı ve üreme
potansiyeli yüksek, buna bağlı olarak da popülasyon yoğunlukları fazla olan türlerdir. İnşaat
aşamasında bu türlerin az da olsa etkilenme olasılığı bulunmasına rağmen bu etkinin çok
kolaylıkla tolere edilebileceği düşünülmektedir. 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.
RES Sahası ve yakın çevresinde; arazide yapılan gözlemler, literatür taraması ve köylüleravcılarla 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 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. Ayrıca 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.
3.4.4. Peyzajın Karakter Fonksiyonu Analizi
Proje alanı içinde bulunduğu çevre ile bütünleşmiştir. Genel itibariyle yakın çevresindeki diğer
yamaç ve sekilerden farklı ve özgün bir özellik göstermemektedir. Proje alanı ve yakın
çevresinde nadir bulunan peyzaj karakteri bulunmamasına rağmen çalışma alanındaki doğal bitki
örtüsü çayır mera görünümündeki step vejetasyonudur. Bu vejetasyon türü erozyon kontrolünde
büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte proje alanındaki çayır mera karakterindeki bütün
araziler maliyenin hazinesinde ve şahıs mülkiyetindedir.
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Ülkemizde çayır ve meralar 28.02.1998 tarih ve 4342 sayılı Mera Kanunu ile koruma kapsamındadır ve
RES kurulacak bu alandaki doğal çayır meraların restorasyonu önerilmektedir. Sonuç olarak alçak
rakımlarda kurulacak 8 adet türbinin inşaat sırasında tahrip edilen çayır ve mera vejetasyonunun
restorasyonu yapıldığı takdirde yaratabileceği hangi bir ekolojik hassasiyet bulunmamaktadır.

3.4.5. Görsel Peyzaj Analizi
İnsan gözünün normal koşullarda görebileceği 5 km mesafe içerisinde kalan alanlar analiz
kapsamına alınmıştır. Proje alanının konumu itibari ile türbinlerin görsel peyzaj açısından önem
arz eden iki nokta için Çeşme limanı ve Çeşme – İzmir otobanıdır. Bu alanlar için türbin
boyutları ve konumları dikkate alınarak görseller hazırlanmıştır. Bu alanlardan Şekil 15’te
Çeşme limanından, Şekil 16’da ise otobanın üzerindeki çalışma alanına en yakın nokta
değerlendirilmiştir.

Şekil 15. Çeşme limanından proje alanındaki türbinlerinin temsili görüntüsü

Şekil 16. İzmir - Çeşme otobanından proje alanındaki türbinlerinin temsili görüntüsü

Görsel peyzaj karakteri projedeki türbinlerin birbirine çok yakın olmaması ve çok geniş bir
yüzeye dağılmamaları sebebiyle çok bozmayacak ve değişimi az olacaktır. Ayrıca proje alanına
olan mesafe arttıkça görsel etki zayıflayacaktır.
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4. DEĞERLENDİRME ve PEYZAJ ONARIM HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ
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 (8.000 m²)

•

Bütün türbinlerin ürettiği enerjinin toplandığı şalt sahası inşası (1.250 m²),

•

En yakın enterkonnekte ulusal iletim şebekesi birimine bağlantı için havai iletim hattı
inşası, işletimi ve türbinler arası yer altı iletim kablosu (2,500 m x 0,5 m),

•

Şantiye ve türbinler arası bağlantı yolları (3.000 m x 6,0 m = 18.000 m²)

•

İdare binası ve sosyal tesislerin inşası olarak gerçekleşecektir (100m²),

RES sahasında santralin 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 tamamı bozuk maki vasfında olan arazilerdir. Sahada kurulacak türbinlerin
yerlerinin koordinatları ve yerleşim noktaları Çizelge 2’de verilmiştir. Ancak türbin
koordinatlarında, kurulum aşamasında topografya, açı, rüzgar durumu vb. sebeplerden dolayı
izin sahası içinde değişimler olabileceği belirtilmektedir.
Çizelge 2. RES sahasındaki türbinlerin koordinatları, konumu ve denizden yükseltisi
Türbin
No
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

ED-50-UTM Koordinatlar
440916
440761
440833
440949
440784
441060
441241
441515

4240120
4238827
4239721
4239200
4238478
4239516
4239870
4239705
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Konumu
Maki
Maki
Maki
Maki
Maki
Maki
Maki
Maki

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

Proje kapsamında kurulacak türbinlerden T5, T2 ve T4 güney-kuzey yönünde ve aralarında 350400 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.
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.
RES sahasına bağlantılar, alanın güneyinde Çeşme Köy yolu, kuzeyinde ise Çeşme Otoyolundan
ayrılan orman yolu ile sağlanabilmektedir. Ancak mevcut köy ve orman yolları 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.
İnşaat sürecinde fauna varlığının az da olsa etkilenme olasılığı bulunmasına karşın bu etkinin
kısa sürede tolere edilebileceği düşünülmektedir. Öte yandan özellikle avifauna açısından
temizlenen alanların üzerinde bitkisel restorasyon önerilmemektedir. Bunun nedeni RES
çevresinin kuşlar ve diğer hayvanlar açısından cezp edici hale gelmesini engellemektir.
Proje alanında jeolojik yapı ve eğim durumuna ilişkin önceki bölümlerde ayrıntılı analizler
yapılmıştır. Türbin platformlarının düz bir eğimde yerleştirilmesi ve inşaat sonrasındaki şev
stabilizasyon çalışmalarının tekniğine uygun şekilde yürütüldüğü koşulda herhangi bir erozyon
riski oluşacağı düşünülmemektedir.
Peyzajın su fonksiyonu analizi bölümünde belirtildiği gibi proje alanında yapılacak türbinler
alandaki olası su kaynaklarına herhangi bir zarar vermeyeceği düşünülmektedir. Çünkü alanda
sırtlar ve vadilerin oluşturduğu arazi topografyası RES inşaat sahası dışında bulunmaktadır.
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Bu projenin peyzaj onarım hedefleri RES inşaatı sürecinde ve inşaat sonrası dönemde görsel
zararı ve çevre zararlarını en az düzeye indirgemek; olası erozyon zararlarını bertaraf etmek ve
özellikle türbinlerin kurulacağı platformların kenarlarındaki dik eğimli şevlerin stabilizasyonunu
sağlamaktır. Yukarıda belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesi durumunda söz konusu alanda 8
adet türbin kurulmasında peyzaj mimarı bakış açısından bir sakınca bulunmamaktadır.
5. BİYOLOJİK ve TEKNİK ONARIM
Biyolojik onarım çalışmaları sürecinde, onarımın amacı doğrultusunda ekosistem, bütün ekolojik
özellikleriyle uygulama alanı ve bitki örtüsü arasında etkileşim sistemidir. Ekosistem içinde
uygulama alanı ve bitki örtüsü olmak üzere her iki ana sistem öğesi sürekli olarak birbirlerine
bağımlı olup aralarında çok sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Alanın biyotik ve abiyotik faktörleri,
bitki örtüsünün gelişmesi ve biçimlenmesini etkilediği gibi aynı şekilde bitki örtüsünden de
etkilenmektedir (Köseoğlu ve Özkan 1984).
Gerek otsu gerekse odunsu olsun bitkilerin onarım açısından işlevleri aşağıda sıralanmıştır (Köse
vd. 1993).
•

Toprak üstü kısımları ile yağmur damlalarının enerjilerini absorbe edip, doğrudan toprağa
çarpmasını önleyerek toprak yüzeyini korur.

•

Toprak yüzeyinde belirli bir yüksekliğe dek yaptığı örtüleme ile yüzeydeki su ve hava
hareketim önleyerek bunların erozif etkilerini azaltır.

•

Toprakaltı kısımlarıyla toprak kütlelerini derinlere kadar tutarak hareketlerini önlemede
yardımcı olur.

•

Toprağı gölgeleyip evaporasyonu azaltarak erozyona olan duyarlılığı düşürür.

•

Artıklarıyla toprağın organik madde miktarını ve su tutma kapasitesini artırır.

•

Transpirasyon yoluyla su döngüsüne katkıda bulunur.

Onarım sürecinde kullanılacak bitki materyalinin seçiminde birçok faktörün dikkate alınması
gerekir. Bu faktörler aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir (Güney 1989):
•

Ekolojik kriterler: Bitkiler öncelikle getirileceği alanın içinde bulunduğu bölgeye, sonra
da alanın mikro-ekolojik özelliklerine uyum göstermelidir. Yıllık sıcaklık dağılımları ile
maksimum ve minimum sıcaklıklar, yağış miktarı, toprak ve hava nemi, tuzluluk,
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kireçlilik, rüzgar, toprak pH'sı, hava, toprak ve su kirliliği gibi kısıtlayıcı özellikler
seçimde önemli rol oynar.
•

İşlevsel kriterler: Birbirini çeşitli özellikler bakımından tamamlayan bitkiler seçilerek
başarı şansı artırılmalıdır. Toprak yüzeyini iyice örten, yoğun dal ve yaprak dokusuna
sahip, yüzeydeki su ve toprak hareketlerini önleyen toprak üstü aksanıma, derin ve güçlü
kök yapısına sahip, rizom ve stolonlarıyla alana yayılabilen bitkiler olmalıdır. Gelişme
hızı yavaş, dallan kırılgan olmamalıdır.

•

Kültürel kriterler: Seçilen bitki; çalışılacak alanın büyüklüğüne bağlı olarak kolay ve bol
miktarda üretilebilmeli, özel cihaz, yapı ve kimyasal maddeler gerektirmemelidir. Gerek
üretim yerinde gerekse dikildiği – ekildiği yerde bakım ihtiyaçları minimal düzeyde
olmalıdır.

•

Ekonomik kriterler: Bitkilerin, uygulama yapılacak alanda en ekonomik biçimde temini,
özel bazı soranlar dışında temel ilke olarak alınmalıdır. Birbiri yerine kullanılabilecek
bitkilerden en kolay ve ucuz biçimde elde edilebilecek ve ekim- dikimi en ekonomik
yolla gerçekleştirilecek, nakliye gideri en düşük, tutma şansı en yüksek bitkiler tercih
edilmelidir.

Onarım çalışmalarında bitkilendirme sürecinde çeşitli ekim dikim yöntemleri kullanılabilir.
Bunların seçiminde mevcut bitkisel materyalin çeşidi, miktarı, uygulama ekipmanı ve işçi
mevcudu gibi faktörler rol oynar.
II. İNŞAAT AŞAMASI
6. UYGULAMA
6.1. Toprak sıyırma ve depolama
İnşaat döneminde dikkat edilmesi gereken en önemli aşama iyi bir ‘‘Üst Toprak Yönetimi’’dir.
Çeşme Rüzgar Enerji Santrali Projesi kapsamında inşaat çalışması yapılacak tüm alanlarda üst
toprağın sıyrılması ve inşaat süresince alt toprakla karışmayacak şekilde gerekli önlemler
alınarak korunması hedeflenmelidir. Bu önlemler aşağıda belirtilmiştir:
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•

Üst toprak minimum 15 cm, maksimum 30 cm derinliğe kadar sıyrılmalıdır. Üst toprak
derinliğinin 15 cm’den daha az olduğu yerlerde, üst toprağın tamamı dikkatlice sıyrılmalı
ve ayrı bir yerde depolanmalıdır.

•

Üst toprak, araç ve iş makinelerinin sıkıştırmayacağı veya kirlenmeye maruz
kalmayacağı yerlerde, kayıp ve bozulmayı en düşük düzeyde tutacak koşullarda
depolanmalıdır.

•

Üst toprak alt toprakla karıştırılmamalı, ayrı yerlerde depolanmalı veya jeotekstil
yayılarak karışımın önlenmesi gibi uygulamalar yapılmalıdır.

•

2 m’den yüksek olmayan ve yamaç eğimleri 45º’den küçük açık hendeklerle drene olan
stok alanlarında toplanmalıdır.

•

Yığının üstü, yağışın içeri işlemesini azaltacak, ama havasız (anaerob) koşulların
gelişimini engelleyecek düzeyde, hafifçe sıkıştırılmalıdır.

•

Gerek olduğunda, toprak stokunun dış çevresine stabilizasyon destekleri yerleştirilmeli,
taşkınlardan korunması sağlanmalıdır.

•

Üst toprak hiçbir şekilde yataklama materyali olarak kullanılmamalıdır.

Böylelikle inşaat sonrasında bitkilendirme sürecinde; bitki gelişimi için en önemli faktör olan
toprak (verimli/üst toprak katmanı) korunarak, dikim için uygun ortamlar sağlanmış olacaktır.
6.2. Geçici ve Kalıcı Erozyon Önlemlerinin Alınması
İnşaat boyunca dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konuda proje alanlarının erozyon
açısından değerlendirilmesidir. Erozyon ve heyelan riski proje alanı için çok yüksek olmasa da
inşaat döneminde ve inşaat sonrası dönemde özellikle eğimli alanlarda gerekli önlemler
alınmalıdır. İnşaat çalışmaları sırasında üst toprak sıyrıldığı, yüzey örtüsü ve ağaçlık alanlar
tahrip olduğu, mevcut bitki örtüsü kaldırıldığı, arazi topografyası değiştirildiği ve mevcut stabil
arazi plastiği bozulduğu için inşaat tamamlanıncaya kadar gerekli olan noktalarda geçici erozyon
önlemleri alınmalıdır.
Özellikle RES projelerinde mevcut rüzgar potansiyelinden yararlanarak maksimum seviyede
enerji üretimi için türbinler tepe noktalarına yerleştirilmektedir. Bu noktalara erişim için açılacak
yollar arazideki eş yükselti eğrilerinin değişimine, yan ve dik eğimlerde çalışılmasına neden
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olmaktadır. Bu alanlarda yapılacak çalışmalarda erozyon ile ilgili geçici önlemlerin alınması
gerekmektedir. Böylelikle; toprak kaybına ve arazi veriminin düşmesine, sediman taşınması ile
akarsularda su kalitesinin düşmesine ve oluşabilecek bir kayma ile ciddi topografik değişiklikler
oluşmasına engel olunabilecektir.
Bu nedenle inşaat çalışmalarında üst toprak sıyrıldıktan sonra ilk olarak, alt toprağın kaldırılması
aşırı erozyona neden olmayacak ve erozyondan etkilenmeyecek biçimde gerçekleştirilmelidir.
Arazinin hazırlanması, inşaat ve tesis aşamasındaki faaliyetler kapsamında aşağıdaki geçici
erozyon önlemleri yürütülebilir:
•

Yüzey akışını kesintiye uğratmak ve tabanın oyulmasını önlemek amacıyla, malzeme
birikintileri bırakılabilir (Şekil 17),

Şekil 17. Yüzey akışına karşı oluşturulan malzeme birikintileri
•

Eğimlerin kesilmesi gerektiğinde mini savaklar oluşturularak, eğim boyunca akıntının
aşağıya deşarjı sağlanabilir,

•

Çökmeler, toprak kayıpları gibi durumların önlenmesi için sürekli izleme yapılmalıdır,

•

Gerektiğinde, yüzey toprakla ve bir erozyon şiltesiyle kaplanarak, yerli türde tohumla
veya çalılarla bitkilendirilebilir (Şekil 18),

•

Ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları sırasında dikilebilecek bitki türleri bölgenin
vejetasyonunda yer alan ağaçlardan kullanılmalıdır.
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Şekil 18. Malzeme istifleme teknikleri
Alınacak bu önlemler inşaat sırasında tehlikeli bir durumla karşılaşmamak (göçük, heyelan,
yıkılma vb.) hem de arazi topografyasında daha fazla zararlar oluşmasına engel olmak için
yapılması önerilen uygulamalardır. Ayrıca inşaat sonrasında; peyzaj onarımındaki en önemli
hedef stabil olmayan, onarımı yeni yapılmış alanlarda oluşabilecek üst toprak erozyonunu
önlemektir.
Üst toprağın sıyrıldığı ve bitki örtüsünün tahrip olduğu kısımlarda yağışlı dönemde çıplak
kalması beklenen sahalarda sediman filtreleri ve tutucu düzenekler uygulanabilir çözümlerdir.
Çeşme RES Projesi kapsamında inşaat sahalarında su geçişleri, yol şevleri ve sedimantasyon
riski olan alanlar tespit edilirse konuyla ilgili gerekli önlemler alınmalıdır.
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III. İNŞAAT SONRASI
7. YÖNETİM KONTROL ve İZLEME
İnşaat sonrasında özellikle kazı dolgu çalışmaları (orijinal arazi topografyasının bozulması) ve
kalıcı tesis yapılarının inşaatıyla, proje alanın bulunduğu bölgede doğal peyzaj üzerinde fiziksel
ve görsel açıdan değişimler meydana gelecektir. Bu değişimlerin boyutu inşaat süresince
yapılacak koruma tedbirleri sayesinde minimuma indirilebilir, dolayısıyla onarım çalışmalarının
daha hızlı ve kısa sürede büyük başarı oranıyla sonuçlanmasına yardımcı olur.
Alana özgü bitki türlerinin tespit edilmesi, doğru ekim yöntemlerinin kullanılması, iyi bir tasarım
ve daha sonrasında yapılacak izleme ve bakım programları, peyzaj onarım çalışmalarının
başarısını artıracaktır. İnşaat sonrası yapılacak çalışmalarda ilk hedef “Doğal Peyzaj Düzenleme”
yöntemlerinden yararlanarak ekolojik sistemlerin yeniden oluşturulmasıdır. İnşaat sonrasında,
faaliyet alanlarının eski haline getirilmesi çalışmaları kapsamında yapılacak ilk çalışma arazinin
eski tesviyesine getirilmelidir. Çeşme RES Projesi kapsamında arazi topografyasının bozulması
beklenen Şalt sahası ve yeni yolların yapılacağı güzergahlarda eski tesviyesine getirme
çalışmaları sırasında mümkün olduğunca alanın çevresinde bulunan doğal araziye uyulmaya
çalışılmalıdır.
Arazi eski tesviyesine getirildikten sonra gerekli noktalarda hem toprak altında hem de yüzeyde
gerekli drenaj sistemleri oluşturularak inşaat öncesi dönemde sıyrılan üst toprak serilmesi
çalışmalarına başlanmalıdır. Ancak inşaat dönemince sıyrılan ve korunan üst toprağın, raporun
“6.2. Geçici ve Kalıcı Erozyon Önlemlerinin Alınması” bölümünde bahsedilen yöntem ve
uygulamalarla üst toprağın tekrar serilmesi aşamasında erozyona karşı korunması önerilir.
Erozyon önlemede en etkin yol bitki örtüsünün yetiştirilmesidir. Ayrıca bazı mühendislik
metotlarının da uygulanmasıyla hedefe kısa sürede ulaşılabilir.
Çeşme RES inşaat çalışmaları sonrasında türbin platformunun kenarındaki şevler, yeni açılacak
yolların kenarlarındaki şevler, şalt sahası ve idari ve sosyal binalar etrafındaki alanlar inşaat
sonrasında tamamen değişime uğrayacaktır. İnşaat sonrasında yapılacak peyzaj onarım planı
öncelik sırasına göre yapılmalıdır. Buna göre türbin platformu kenarındaki yüksek şevler 1.
derecede; yeni açılacak yolların kenarlarındaki şevler 2. derecede ve şalt sahası ve idari ve sosyal
binalar etrafındaki alanlar 3. derecede onarım gerektiren alanlardır (Şekil 19).
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Şekil 19.. Türbin üst ve alt yapısına ilişkin onarım önceliğini gösteren şema
Türbinlerin etrafındaki yüksek şevlerin ilk öncelikte stabilize edilmesi gerekmektedir. Üst
toprağın sıyrılması, inşaat döneminde erozyon ve sedimantasyon önlemlerinin alınması, arazi
tesviyelerinin yapılması, üst toprağın serilmesi, bitkilendirme, izleme- bakım ve onarımla ilgili
detaylı iş planı Ek-1’de verilmiştir.
7.1. Bitkilendirme Süreci
Peyzaj onarım çalışmalarında doğru mühendislik ve teknik uygulamalarıyla birlikte en önemli
ana unsurlardan biri de bitki materyalidir. Bitki materyali peyzaj onarım çalışmalarında doğru
kullanılmadığı takdirde hem çalışmanın başarısız olmasına hem de istenmeyen peyzaj
ortamlarının oluşmasına neden olacaktır.
Çeşme RES projesi sonrasındaki peyzaj onarımı kapsamında yapılacak bitkilendirme çalışmaları
ile türbin platformu üzerine hayvanları çekebilecek bitkisel örtünün oluşturulmaması
önerilmektedir. Ancak özellikle türbin platformu kenarında ortaya çıkabilecek yüksek şevlerin
erozyona duyarlılığı nedeniyle inşaat çalışmalarını izleyen en kısa zaman içinde bitkilerle stabil
duruma getirilmesi gerekmektedir. Değişime uğrayacak platform kenarları, yeni yol güzergahı ile
şalt sahası etrafında uygun bitkilendirmenin başarıya ulaşması aşamasında bitki türü kadar, dikim
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yöntemlerinin doğru ve uygulamayı yapan personelin uzman olması gerekmektedir. Doğru ve
başarılı bir dikim için;
•

Alanın ve toprak hazırlığının yapılması (Şekil 20),

•

Alana uygun, sağlıklı ve formlu fidanların kullanılması,

•

Fidanların dikiminden önce köklerin budaması (ters dönmüş, fazla uzamış), uygun
derinlik ve genişlikte çukur açılmalıdır.

Şekil 20. Düz ve eğimli alanda bitki dikim çukurlarının hazırlanması
7.2. Bitki Seçimi
Peyzaj onarım çalışmalarının temel amacı; inşaattan kaynaklı zarar görebilecek, peyzajların
onarılması, inşaat boyunca çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması ve doğal yapıya uygun
yeni kullanım alanlarının oluşturulmasını kapsamaktadır. Yapılacak uygulamalarda onarım
çalışmalarının amacına uygun bitki seçimi çok önemlidir.
Onarım çalışmalarında kullanılacak bitkilerin geniş bir ekolojik yayılma alanına sahip olması da
beklenir. Bu bitkilerden onarımda kullanılabilecek bazı önemli türler ise aşağıda verilmiştir;
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a) Ağaçlar: Acer negundo, Acer campestre, Ailanthus altissima, Alnus incana, Alnus orientalis,
Betula pendula, Pinus nigra, Pinus silvestris, Populus nigra, Populus tremula, Prunus mahalep,
Pyrus amygdalis, Quercus infectoria, Robinia pseudoacacia, Salix alba, Salix nigra, Salix
purpurea,
b) Ağaççık ve Çalılar : Cistus türleri, Colutea arborescens, Crataegus türleri, Elaeagnus
angustifolia, Gladitschia triacanthos, Ligustrum vulgare, Lonicera xylosteum, Pyracantha
coccinea, Quercus türleri, Rhus typhina Rosa canina, Salix purpurea, Tamarix türleri,
c) Otsu Bitkiler: Trifolium pratense, Trifolium repens, Lotus corniculatus, Tussilago farfara,
Melilotus albus, Melilotus officinalis, Medicago sativa, Astragalus türleri, Festuca rubra,
Lolium perenne, Silene türleri, Dactylis glomerata, Agrostis alba, Cynodon dactylon, Poa
pratensis, Poa trivialis, Vicia türleri.
Peyzaj onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra yönetim kontrol ve izleme süreci çok önemli bir
aşamadır. Onarım çalışmalarında canlı bir eleman olan bitki ile çalışıldığı için uygulama
alanlarının periyodik olarak kontrolü yapılmalı, zarar gören, tutmayan bitkiler yenileriyle
değiştirilmelidir. Burada özellikle vejetasyon eski haline gelene ve yüzey kaplaması oluşana
kadar işletme sürecinde görev yapacak bir personelin alanı periyodik olarak kontrol etmesi
gerekmektedir. Gerekli durumlarda; sulama, gübreleme, budama, ilaçlama, dış etkilerden koruma
vb. bakım çalışmaları gerçekleştirilmelidir.
Bu rapor kapsamında önerilen tedbirlerin uygulanması durumunda, Çeşme RES projesi
bünyesindeki tesislerin kurulmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
İş bu rapor tarafımdan hazırlanmıştır. 05.10.2012.

Yrd. Doç. Dr. Ahmet BENLİAY
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Ek 1. Peyzaj Onarım Süreci İş Planı
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