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1. YÖNETİCİ ÖZETİ 

Sorumlu Taraf 

“Tepe Rüzgar Elektrik Santrali (RES) Projesi” kapsamındaki “Çevre Yönetim Planı”nın 
hazırlanması, kontrolü, onaylanması ile ilgili taraflar aşağıdaki gibidir:  

- Teperes Elektrik Üretim A. Ş. 
- Müşavir (Akya Proje Etüt Müh. Dnş. Ltd. Şti.)  

 
Çevre Yönetim Planının hazırlanmasından sonra Proje’nin uygulanması  (inşaat ve 
işletme) ile ilgili taraflar ise aşağıdaki gibidir: 

- Teperes Elektrik Üretim A. Ş. 
- İnşaat Yüklenicisi 
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  

 

Proje Açıklaması 

Teperes Elektrik Üretim A.Ş. tarafından İstanbul Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi 
Kurşuntepe Mevkii’nde 22.12.2006 tarihinde 0,85 MW’lık Tepe RES devreye alınmıştır. 
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 27.10.2010 tarihinde Kurul Toplantısı 
sonucunda almış olduğu karar ile Teperes Projesine 2 rüzgar türbini ilave edilerek 6 
MW’lık kapasite artışı yapılması planlanmaktadır. 

 

Etki Azaltma Planı 

“Tepe Rüzgar Elektrik Santrali (RES) Projesi” inşaatı ve işletimi süresince, çevreye ve 
spesifik olarak aşağıdakiler üzerine olumlu veya olumsuz bazı etkiler olacaktır:  

- Atık Üretimi (katı ve sıvı atıklar, tehlikeli atıklar) 
- Trafik  
- Hava Kalitesi 
- Gürültü ve Titreşim (Proje alanından kaynaklı gürültü proje alanı yakınındaki 

otobandan kaynaklanan arka plan gürültüsünden daha az olacaktır)  
- Peyzaj  
- Arkeolojik ve Tarihi Eserler 
- Flora ve Fauna 
- İş Sağlığı ve Güvenliği 
- Sosyoekonomik 

 



TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ                                                                              
ÇEVRE YÖNETİM PLANI 

 

AKYA PROJE ETÜT MÜH. DAN. LTD. ŞTİ. Sayfa 4 
 

Planlama, tasarım, inşaat ve işletme aşamalarında toprak, su, hava ve diğer ortamlar 
üzerinde önemli potansiyel etkileri azaltmak için alınması gereken bazı tedbirler vardır. 
Bu tedbirlerin uygulanması, Türk çevre mevzuatı yönetmelikleri ve diğer ilgili 
yönetmelik ve standartlar doğrultusunda İnşaat Yüklenicisi ve Yatırımcı Firma 
sorumluluğunda yürütülecektir.  

 

İzleme Planı 

Proje süresince çevreye olabilecek etkilerin ve bu etkilerin azaltılması için alınacak 
önlemlerin izlenmesi için bir izleme planı oluşturulmuştur. Bu izleme planı, İnşaat 
Firması ve Yatırımcı Firma başta olmak üzere yönetmelikler gereği diğer ilgili kurum ve 
kuruluşların sorumluluğunda yürütülecektir.  

 

Kurumsal Yapılanmalar  

Çevre Yönetim Planının uygulanması ve izlenmesinden sorumlu kurum ve kuruluşlar 
aşağıdaki gibidir: 

- Teperes Elektrik Üretim A. Ş. 

- İnşaat Yüklenicisi Firma 

 

Planlama, inşaat ve işletme etabı süresince etki azaltım önlemlerinin uygulanması ve 
bu uygulamaların izlenmesi ve raporlanması sorumlulukları ile ilgili öneriler bu 
bölümde belirtilmiştir. 

 

Etkilenen Gruplar Ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İstişareler  

Etkilenen grupların Proje hakkında bilgilendirilmesi ve onların görüşlerinin alınması için 
ileri bir tarihte organizasyon yapılacaktır. Toplantının gerçekleşmesinden sonra toplantı 
tutanakları TKB’ye aktarılacaktır.  
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2. SORUMLU TARAF  

“Tepe Rüzgar Elektrik Santrali (RES) Projesi” kapsamındaki “Çevre Yönetim Planı”nın 
hazırlanması, kontrolü ve onaylanması ile ilgili taraflar aşağıdaki gibidir.  

- Teperes Elektrik Üretim A. Ş. 
- Müşavir (Akya Proje Etüt Müh. Dnş. Ltd. Şti.) 
-  

 
Çevre Yönetim Planının hazırlanmasından sonra uygulanması ile ilgili taraflar ise aşağıdaki 
gibidir. Bu konu ile ilgili sorumluluklar Bölüm 6’da ayrıca detaylandırılmıştır. 

- Teperes Elektrik Üretim A. Ş. 
- İnşaat Yüklenicisi 
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  

 

2.1  TEPERES ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. 

“Tepe Rüzgar Elektrik Santrali (RES) Projesi”nin yatırımcısı olarak, Teperes Elektrik Üretim A. 
Ş. Çevre Yönetim Planı’nın hem hazırlanması hem de uygulanması ile yükümlüdür. “Çevre 
Yönetim Planı”nın hazırlanması için Yatırımcı bir Müşavir Firma görevlendirmiştir. Müşavirin 
desteği ile Firma’nın görevleri aşağıdaki gibidir:  

• Firma bu proje için meri mevzuatın yükümlü kıldığı konularla ilgili sorumludur.  

2.2 ÇYP’NIN HAZIRLANMASI İLE İLGİLİ MÜŞAVİR (Akya Proje Etüt Müh. Dnş. Ltd. Şti.) 

Akya Proje Etüt Müh. Dnş. Ltd. Şti., Firma tarafından “Çevre Yönetim Planı”nın hazırlanması 
için “Müşavir” olarak görevlendirilmiştir. Müşavirin yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:  

• Projenin “Çevre Yönetim Planı”nın hazırlanması,  
• ÇYP kapsamında, çevreye olası etkilerin değerlendirilmesi, etki azaltım önlemlerinin 

ve izleme planlarının hazırlanması, kurumsal düzenlemeler konusunda rehberlik 
sağlama,  

• Etkilenen grupların ve yerel çevre yetkililerinin Proje’nin uygulanmasının çevresel 
hususları ile ilgili görüşlerine açık olmak. 
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3. PROJE AÇIKLAMASI 

3.1 PROJENİN TANIMI VE AMAÇLARI 

Türkiye hızla gelişmekte olan bir ülkedir. 2011 yılı itibariyle kişi başına tüketilen elektrik 
enerjisi 2490 kW-h/yıl olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamın ekonomik büyüme ile birlikte 
artması öngörülmektedir. 

Enerji ihtiyacının artması aynı zamanda ucuz enerjiye olan ihtiyacı da arttırmaktadır. Ayrıca 
üretilen enerjinin uzun mesafelerde taşınması da enerji kayıplarına neden olmaktadır. 
Üretilen enerjinin bulunduğu bölgede tüketilmesi enerji tasarrufu açısından büyük önem arz 
etmektedir. 

Ülkemizde enerji kaynağının fazla olmaması Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına yapılacak 
yatırımları da oldukça önemli kılmaktadır. 

Proje alanı Türkiye’nin Sanayisinin en yoğun olduğu bölgeler arasında kalmaktadır. Proje 
sahasının batısında Çorlu-Çerkezköy Sanayi Bölgesi, Kuzeydoğusunda Hadımköy Sanayi Alanı, 
doğusunda ise Büyükçekmece Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Bu durum projeyi bulunduğu 
mevki nedeni ile daha değerli kılmaktadır. 

Teperes Elektrik Üretim A.Ş. tarafından İstanbul Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi 
Kurşuntepe Mevkii’nde 22.12.2006 tarihinde 0,85 MW’lık Tepe RES devreye alınmıştır. T.C. 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 27.10.2010 tarihinde Kurul Toplantısı sonucunda almış 
olduğu karar ile 6 MW’lık kapasite artışı yapılması planlanmaktadır. 

 

3.2 PROJENİN YASAL ÇERÇEVESİ 

Projenin yasal çerçevesi, Türkiye, AB Mevzuatı gereksinimleri ve bunun yanı sıra TKB ve 
Dünya Bankası prosedürleri göz önüne alınarak belirlenmiştir. İlgili yasal hususlar (kanun ve 
yönetmelikler) ve prosedürler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. 

3.2.1 Yasal Yükümlülükler 

Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti 
ile Görevlendirilmesi Hakkındaki Kanun (3096) 

Bu Kanun ile Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki kuruluşların Elektrik Üretimi amacı faaliyeti 
yürütebilmeleri için gerekli şartlar belirlenmiştir. 
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Elektrik Piyasası Kanunu (4628) 

Elektrik Piyasası Kanunu, elektrik üretimi ve satışı ile ilgili olarak serbest rekabet ortamını 
sağlamak için gerekli şartlar belirlenmiştir. 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun 
(5346) 

Bu Kanun ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi amacı ile 
kullanılmasına dair standartlar belirlenmiştir. 

Çevre Kanunu (2872) 

2872 sayılı, Çevre Kanunu Madde 8’e göre, “Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek 
şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan 
ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri 
faaliyetlerde bulunmak yasaktır.”  

Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği (2008) Türkiye’deki yatırım projelerinin çevresel 
etki değerlendirmelerini yönetmektedir ve büyük ölçüde AB’nin ÇED Direktifi ile uyumludur. 
Tepe Rüzgar Elektrik Santrali (RES) Projesi ÇED Yönetmeliğinin Ek I ve Ek II listesinde yer 
almamaktadır. Bu yüzden Türkiye ÇED mevzuatı gereği Proje Tanıtım Dosyası yada ÇED 
Raporu hazırlanmayacaktır. 

Bu yönetmelikler dışında Projenin ve Çevre Yönetim Planının uygulanması sırasında aşağıdaki 
yönetmelikler de dikkate alınacaktır: 

- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 
- Çevre Denetim Yönetmeliği 
- Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 
- Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 
- Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 
- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 
- Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği 
- Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik 
- Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
- Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 
- Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği  
- Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 
- Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik 
- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
- Toprak Kirliliği Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik 
- Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği  
- Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 
- Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 
- 4857 No’lu İş Kanunu ile yönetmelik ve yönergeler  
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11.08.1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından yürürlüğe giren 
2872 sayılı Çevre Yasası, 167 Nolu Yer altı Sularına İlişkin Yasa, 1380 Nolu Tarım Yasası, 5403 
Nolu Toprağın Korunması ve Arazi Kullanımına İlişkin Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca 
yayımlanan yönetmeliklere ve tesis için gerekli olan ruhsat, lisans, izin vb. konularda yasal 
düzenlemelerin gerekli kıldığı kriterlere uyulacaktır. 
 

3.2.2 Avrupa Birliği Mevzuatı 

AB yönergelerinin amacı şimdiki ve gelecekteki nesiller için çevreyi korumak, muhafaza 
etmek ve geliştirmektir.  Bu amaca ulaşmak için Avrupa Birliğinde üst düzey çevre koruması 
sağlamak ve yaşam kalitesini korumak için politikalar önermektedir.   
 
AB, Üye Ülkelerin AB çevre yasasını doğru bir şekilde uyguladığından emin olmak adına 
gerekeni yapmaktadır. Bu şekilde vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının şikâyetlerini 
incelemekte ve AB yasasını ihlal edildilmesi durumunda yasal yollara başvurmaktadır.   
 
Aşağıdaki maddeler Avrupa Komisyonu Çevresel politikalarıdır;  

 
- Hava 
- Biyo-teknoloji 
- Kimyasallar 
- Çevre Ekonomileri 
- Genişleme ve Komşu Ülkeler 
- Sanayi ve Teknoloji 
- Uluslar arası Meseleler 
- Arazi Kullanımı 
- Doğa ve Biyolojik Çeşitlilik 
- Gürültü 
- Toprak  
- Sürdürülebilir Kalkınma  
- Atık 
- Atık ve Deniz  

 
Türkiye, Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında hedeflerini belirlemiş, Çevre Mevzuatı 
uyumlaştırılması ile ilgili hedef ve programlar UÇES (Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı) 
kapsamında planlanmıştır. Buna göre, bu direktiflerin çoğunluğu Türkiye Çevre Mevzuatına 
aktarılmıştır.  
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3.2.3 Dünya Bankası Prosedürleri 

Çevresel Değerlendirme (OP 4.01) 

Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler mevcut Türk Çevre Yönetmelikleri ve 
Prosedürleri ile Dünya Bankasının İşletim Politikası 4.01’de ana hatlarıyla açıklanan Çevresel 
Değerlendirme (ÇD) başta olmak üzere gerekli olan hallerde diğer koruma politikalarına 
uyumlu olmalıdır.  

 

Dünya Bankası prosedürlerine göre ise Projeler 3 ana kategoride incelenmekte ve yapılacak 
çevresel değerlendirmenin kapsamı her kategoriye göre farklılıklar göstermektedir:  

- Kategori A: Projenin hassas, geri dönüşü olmayan, çok yönlü veya daha önce 
görülmemiş önemli etkilerinin olma ihtimali yüksektir. Bu etkileri, fiziksel işlere bağlı 
olarak tesislerin sahasından daha geniş bir alanı etkileyebilir. 

- Kategori B: İnsan nüfusu ve çevresel açıdan önemli alanlar üzerindeki etkisi A 
Kategorisindeki projelere göre daha az olumsuzdur. Bu etkiler sahaya özel olup çok 
azı (varsa) geri dönüşü olmayan niteliktedir. 

- Kategori C: Çok az olumsuz çevresel etki veya hiçbir olumsuz çevresel etkinin 
bulunmaması 

Tepe Rüzgar Elektrik Santrali (RES) Projesi “Kategori B” kapsamındadır. Projenin yürütülmesi 
sırasında (inşaat ve işletme) çevreye olan etkilerin minimuma indirgenmesi için önlemler 
alınacak ve bu önlemlerin uygulanması için bir izleme planı oluşturulacaktır. Bu “Çevre 
Yönetim Planı” bu amaçla hazırlanmıştır.  

 

Kültürel Varlıklar (OPN 11.03) 

Herhangi bir arkeolojik bulguya rastlanması halinde, bu alandaki kazı ve inşaat çalışmaları 
durdurulmalı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının yerel birimi derhal bilgilendirilmelidir. Türk 
kanunları ve uygulamaları Dünya Bankasının gerekliliklerini karşılamaktadır. 

21.7.1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (27/07/2004 tarih 
ve 25535 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklik) ve 10.08.1994 tarih ve 18485 sayılı 
Resmi Gazete yayınlanan Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla ilgili Olarak Yapılacak Araştırma, 
Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik, örneğin, inşaat sırasında tespit edilen kültür ve tabiat 
varlıklarına ilişkin yapılacak işlemleri ve yükümlülükleri tanımlamaktadır.  

Gönülsüz Yeniden Yerleşim (OP/BP 4.12) 

İnşaat aşaması öncesinde arazi edinimi ile ilgili bilgiler ayrı bir rapor ile Türkiye Kalkınma 
Bankası’na (TKB) sunulacak olup, TKB tarafından da Dünya Bankasına sunulacaktır.  
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3.3 PROJENİN KONUMU 

Söz konusu proje İstanbul Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi Kurşuntepe mevkiinde yer 
almaktadır. Proje Alanının güneyinden Edirne – İstanbul (E 80) otoyolu ile Edirne – İstanbul 
(D 100) Karayolu geçmektedir. Alanın doğusunda karayolu ile otoyol arasında bağlantıyı 
sağlayan Kumburgaz bağlantı yolu yer almaktadır. 

Proje alanı genel olarak kırsal kesim içerisinde kalmaktadır. Tesise en yakın yerleşim birimi 2 
km mesafede yer alan Kamiloba mahallesidir. 

Proje konumu ile Türbin Yerleri ve Ulaşım Yollarını gösteren haritalar sırasıyla Şekil 3.1 ve 
Şekil 3.2’de sunulmuştur.  

 

 
Şekil: 3.1–Projenin Konumu 
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Şekil: 3.2 – Türbin Yerleri ve Ulaşım Yolları 
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3.4 PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ  

3.4.1 Nüfus  

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 2009 yılı sonu itibariyle Büyükçekmece’nin toplam 
nüfusu 171.222 kişidir.  

3.4.2 Genel Jeolojik Özellikler 

İstanbul civarı tektonik açıdan birbirini izleyen çok fazlı deformasyonlara uğramış olup, oldukça 
karmaşık yapısal özellikler içermektedir. Kuzeyde bilinen en önemli yapı Sarıyer – Zekeriyaköy 
civarında görülen ve yaklaşık doğu-batı gidişli olan bindirme fayıdır. Bindirme boyunca 
Paleozoyik yaşlı temeli oluşturan birimler Mesozoyik yaşlı birimlerin üzerine itilmişlerdir. 
Paleozoyik temel kayalar içerisinde de değişik ölçülerde çok sayıda sıkışma ve gerilme 
karakterli küçük ve orta ölçekte faylar mevcuttur. Ancak bunların günümüzde aktif olmadığı 
görüşü yaygındır. 

3.4.3 Depremsellik Özellikleri 

Proje alanı 2. derece deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Ülkemizin ve dünyanın bilinen en 
önemli aktif tektonik hatlarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu inceleme alanının 20-30 km 
güneyinde Marmara Denizi içerisinden geçmektedir. Bilindiği gibi bu zon halen aktif olup, 17 
Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde gerçekleşen depremler bu fay hattı üzerindeki 
hareketlere bağlı olarak meydana gelmişlerdir. 
Bölgede oluşabilecek herhangi bir deprem riskine karşı, tesis inşa edilirken Afet Bölgelerinde 
Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak inşa edilmelidir. 
 

  
Şekil: 3.3– Deprem Haritası 
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3.4.4 Meteorolojik Özellikler 

Marmara bölgesinde, özellikle İstanbul’da iklim, gezici hava sistemlerinin etkisi altında 
bulunmaktadır. İstanbul, Ege, Akdeniz ve karasal iklim gibi değişik iklim özelliklerine sahiptir. 
Bunun neticesinde bölgede kış ve bahar ayları ılıman ve yağışlı, yaz ayları genellikle sıcak ve 
kuraktır. Bölge kış ve bahar aylarında bol yağış alır.  
 
Proje sahası alanı için Florya istasyonuna ait aylık ve yıllık meteorolojik veriler aşağıdaki 
tablolarda verilmiştir. Buradaki rüzgar verileri proje sahasını ifade etmemektedir 
 

Tablo 3.1- En Hızlı Rüzgar Ve Yönü (m/sn) 

Aylar I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII YILLIK 
Rüzgarın Yönü NNW N SSW N NE N NNW N ENE NNE SSW SSW SSW 
Rüzgarın Hızı  23.1 16.6 19.3 19.8 18.3 16.0 15.8 14.7 17.9 16.0 28.1 21.7 28.1 

 

Tablo 3.2- Ortalama Rüzgar Hızı (m/sn) 

Aylar I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII YILLIK 

Ort. Rüzg hızı  2.8 2.8 2.6 2.2 2.2 2.2 2.6 2.6 2.3 2.3 2.5 2.9 2.5 

 

Tablo 3.3- Hakim Rüzgar Yönü ve Hızı (m/sn) 

Aylar  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Hakim rüzgar 
yönü  

NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE 

Hızı  3.0 3.0 2.9 2.7 2.7 2.7 3.0 3.0 2.7 2.6 2.6 2.8 

 

Tablo 3.4- Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen En Yüksek ve En Düşük Sıcaklık Değerleri 

 
Aylar I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII YILLIK 
En Yüksek Sıcaklık 
(°C) 

17.0 21.0 26.0 30.5 33.5 36.2 37.4 38.5 34.2 31.5 26.4 19.5 38.5 

En Düşük Sıcaklık 
(°C) 

-9.5 -10.0 -6.6 -1.4 1.4 8.4 11.0 13.4 9.6 1.80 -1.3 -5.6 -10.0 

 

Tablo 3.5- Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Sıcaklık Değerleri 

 
Aylar I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII YILLIK 
Ort. Yüksek Sıc. 8.7 8.8 11.2 16.2 20.9 25.8 28.3 28.2 24.7 19.8 14.5 10.5 18.1 
Ort. Düşük Sıc. 3.5 2.9 4.5 8.2 12.4 16.8 19.4 19.6 16.3 12.7 8.5 5.4 10.9 
Ort.Sıc. 5.9 5.6 7.4 11.8 16.4 21.2 23.8 23.6 20.1 15.8 11.2 7.8 14.2 

 



TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ                                                                              
ÇEVRE YÖNETİM PLANI 
 

AKYA PROJE ETÜT MÜH. DAN. LTD. ŞTİ. Sayfa 14 
 

 

Tablo 3.6- Uzun Yıllarda Gerçekleşen Yağış Miktarları 

 

AYLAR I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII YILLIK 
En Çok Yağış Miktarı 
(mm/gün) 

49.9 44.8 37.7 34.2 27.8 41.8 57.9 70.8 54.3 111.0 58.4 65.4 111.0 

En Yük.Kar Örtüsü 
Kalınlığı (cm) 

26.0 34.0 60.0   0.0      11.0 60.0 

 

3.4.5 Bölgedeki Milli Park, Tabiat Parkları ve Tabiat Koruma Alanları 

Söz konusu faaliyet alanı ve 2 km çaplı çevresinde Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, 
Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı 
Yetiştirme Alanları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv Alanları, İçme 
ve Kullanma Su Kaynakları ile ilgili Koruma Alanları, Turizm Alan ve Merkezleri, Önemli Kuş 
Alanları, Önemli Bitki Alanları ve Özel Çevre Koruma Alanları bulunmamaktadır. 

3.4.6 Ekolojik Yapı  

Sadece 0,85 mw ilk 2006 yılı sonundan beri işletme de olan türbin sahası kısmı için imar alınmıştır. İlave 
tesis alanı ve çevresi için kadastro çalışmaları yapılmış, ancak imar çalışmaları yapılmamıştır. 
Faaliyet alanının çevresinde bulunan alanlarda arpa ve buğday ekilmektedir. Şirket sahiplerine ait 
faaliyet alanı içinde bilabedel olarak tarımsal faaliyet yapılmasına şirket sahiplerince izin verilmiştir. 
Faaliyet alanında ormanlık alan, hassas bir habitat ve endemik nesli tehlike altında olan veya 
uluslar arası sözleşmelerle korunan türler bulunmamaktadır. Haritalardan da görüleceği üzere 
proje sahası hali hazırda antropojenik etkiye uğramış ve doğal bitki örtüsü bozulmuş bir 
alandır.  

3.4.7 Kültürel Miras 

Söz konusu faaliyet alanı ve 2 km çaplı çevresinde Kültür Varlığı bulunmamaktadır. İnşaat 
aşamasında proje sahasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması halinde çalışmalar derhal 
durdurulacak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili yerel otoriteleri bilgilendirilecektir. Bölgenin 
korunması için tüm gerekli tedbirlerin organize edilecektir. İlgili otoritelerden izin alınması 
halinde çalışmalara devam edilecektir.  

3.4.8 Sosyo-ekonomik Durum 

Proje alanının yakın çevresinde büyük sanayi alanları bulunmaktadır.  Proje sahasının batısında 
Çorlu-Çerkezköy Sanayi Bölgesi, Kuzeydoğusunda Hadımköy Sanayi Alanı, doğusunda ise 
Büyükçekmece Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. 
Ayrıca proje alanında yer yer kuru tarıma dayalı tarımsal faaliyetler yürütülmektedir. 
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3.5 MEVCUT TESİSLER  

Teperes Elektrik Üretim A.Ş. tarafından İstanbul Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi 
Kurşuntepe Mevkii’nde 22.12.2006 tarihinde 0,85 MW’lık Tepe RES devreye alınmıştır.  

 

3.6 PROJENİN TEKNİK BİLEŞENLERİ 

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 27.10.2010 tarihinde Kurul Toplantısı sonucunda 
almış olduğu karar ile Teperes Projesine 2 rüzgar türbini ilave edilerek 6 MW’lık (2 türbin*3 
MW) kapasite artışı yapılması planlanmaktadır.  
Kapasite artışı sonrasında Tepe RES’te 6,85 MW kurulu güçte yılda yaklaşık olarak 21.635.200 
kWh enerji üretimi gerçekleştirilecektir. 
Şu anda santralde 0.85 MW Kurulu güce sahip 1 adet Vestas V52 rüzgar türbini bulunmaktadır. 
3 MW Kurulu güce sahip 2 adet Vestas V90 rüzgar türbinleri kapasite artışı olarak planlanmıştır. 
1 adet 650 kVA nominal gücünde, Dry isolation tipinde, 0,690-34,5 kV voltajında ve 50hz/ 60 hz 
frekansında çalışan transformatör bulunmaktadır. Yeni kurulacak türbinlerin içerisinde 20 kV / 
34,5 kV voltajında transformatör bulunacaktır. 
Rüzgar çiftliğinde yer alan türbinlerde üretilen enerji yer altı kabloları ile Rüzgar Santrali 
Kontrol Binası Şalt Merkezine aktarılacaktır. 
Tepe RES’te üretilen enerji, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye Mahallelerinden geçen ve gerilim 
değeri 31,5 KV olan hatta iletilmektedir. Bu hat firma tarafından kurulup BEDAŞ’a 
devredilmiştir.  
 
Enerji İletim Hattı 
 
Proje  kapsamında yeni enerji nakil hattı inşa edilmeyecektir. Mevcut 850 kW’lık  rüzgar türbini 
için inşa edilen 1 km’lik havai enerji nakil hattı yeni türbinler için de enerji iletiminde 
kullanılacaktır. Yeni kurulacak rüzgar türbinleri ve kumanda odası arasındaki  kablolama yerin 
altından XLPE kablo olacak şekilde projelendirilmiş olup, toplam 1,2 km uzunluğundadır. 
 
Ulaşım Yolları  
 
Proje sahasına ulaşım için hali hazırda var olan yollar kullanılacaktır. Proje kapsamında yeni yol 
açılmayacaktır.  
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4. ETKİ AZALTMA PLANI  

4.1 PROJENİN OLASI ÇEVRESEL ETKİLERİ  

“Tepe Rüzgar Elektrik Santrali Projesi” süresince, çevreye pozitif veya negatif bazı etkiler 
olacaktır, bunlar aşağıda özetlenmiştir: 

Tablo: 4.1- Olası Olumlu ve Olumsuz Etkiler  

Olası Etkiler İNŞAAT İŞLETME 
Atık Yönetimi -  - 
Trafik - 0 
Hava Kalitesi - 0 
Gürültü ve Titreşim -  - 
Peyzaj -  0 
Arkeolojik ve Tarihi Eserler - 0 
Flora ve Fauna - -  
İş Sağlığı ve Güvenliği - - 
Sosyoekonomik  ++ ++ 
-      Düşük seviyede olumsuz etki 
- -    Orta seviyede olumsuz etki   
---   Yüksek seviyede olumsuz etki 
+     Düşük seviyede olumlu etki 
++   Orta seviyede olumlu etki 
+++ Yüksek seviyede olumlu etki 
0     Bilinen etkisi yok 

 

4.1.1 İnşaat Aşamasında Etkiler 

Atık Yönetimi 
- Hafriyat toprağı oluşacaktır. Oluşan hafriyat toprağı arazi düzenlemesi veya proje 

sahasında çeşitli amaçlar için kullanılacaktır. 
- İnşaat çalışmaları sırasında evsel katı atık ve atıksu oluşacaktır. 
- İnşaat atıkları (hurda metal,  kereste vb.). 
- İşlerin geçekleşmesi sırasında iş makinelerinden dökülebilecek sıvılar (yakıt, yağ, antifriz 

vb) toprağın, yüzey ve yer altı suyunun kirlenmesine yol açabilir. 
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- Tehlikeli Atıklar (atık pil ve aküler, ömrünü tamamlamış lastikler, kontamine olmuş atıklar, 
iş makinası yağ filtreleri vb.), 

 
Trafik 

- İnşaat çalışmalarından kaynaklı trafik riski yoktur. Sadece türbinlerin sahaya gelişi ile ilgili 
yollarda ulaşımda kesintiler olabilir. 

- İnşaat alanının etrafına açıkça görülebilir uyarı ve bilgilendirme işaretleri yerleştirilmezse 
halk ve ulaşım araçları için bir tehlike riski oluşabilir.  

 
Hava Kalitesi 

- Kazı ve malzeme taşınımı toz oluşturabilir.  
- İnşaat ekipmanından çevreye salınacak ekstra egzoz gazı olacaktır. 

 
Gürültü Ve Titreşim 

- İnşaat ekipmanlarından gürültü ve titreşim oluşacaktır. 
- Proje sahası güneyinden otoban geçmektedir. Proje alanından kaynaklı gürültü proje alanı 

yakınındaki otobandan kaynaklanan arka plan gürültüsünden daha az olacaktır. Proje 
kaynaklı gürültü çevreyi olumsuz etkilemeyecektir.  

 
Peyzaj 

- Proje alanında ağaç bulunmamaktadır. Vejetasyona zarar verilebilir. 
- Proje alanında toprak kayması olabilecek bir toprak yapısı da yoktur.  

 
Arkeolojik Ve Tarihi Eserler  

- Proje alanı arkeolojik bir alan değildir. Kazı çalışmalarında Arkeolojik ve Tarihi esere 
rastlanma ihtimali çok düşüktür.  

 
Flora ve Fauna 

- İnşaat çalışmaları sırasında bir miktar vejetasyon kaybı olacaktır.  
- Hareketli fauna bölgeden uzaklaşacaktır. 

 
İş Sağlığı ve Güvenliği 

- Yürütülen faaliyetlerden kaynaklı gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmaması 
halinde risk teşkil edebilir. 

 
Sosyoekonomik 

- Bölgeden işçi istihdamı sağlanacaktır. 
- Yürütülecek inşaat faaliyetleri bölge ekonomisine hareket getirecektir. 

4.1.2 İşletme Aşamasında Etkiler: 

Atık Yönetimi 
- İşletme sırasında evsel katı atık ve atıksu oluşacaktır. 
- İşlerin geçekleşmesi sırasında ekipmanlardan dökülebilecek sıvılar (yakıt, yağ vb) toprağın, 

yüzey ve yer altı suyunun kirlenmesine yol açabilir. 
- Tehlikeli Atıklar (atık pil ve aküler, kontamine olmuş atıklar vb.), 
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Hava Kalitesi 

- Proje kapsamında yenilenebilir enerji kaynağı kullanılarak enerji üretilecek ve hava 
kalitesi üzerine olumsuz etki oluşturulmayacak, fosil yakıttan üretilecek enerjiyi ikame 
ederek hava kalitesinin korunmasına katkıda bulunacaktır. 

 
Gürültü ve Titreşim 

- Rüzgar türbinleri nedeniyle gürültü oluşacaktır. 
- Proje sahası güneyinden otoban geçmektedir. Proje alanından kaynaklı gürültü proje alanı 

yakınındaki otobandan kaynaklanan arka plan gürültüsünden daha az olacaktır. Proje 
kaynaklı gürültü çevreyi olumsuz etkilemeyecektir.  

 
Flora ve Fauna 

- Proje alanı yakınlarında yer alan kuş göç yolu ve proje alanının konumunu gösterir harita 
Ornitoloji Raporu içerisinde verilmiştir. Ornitoloji Raporunda belirtildiği gibi gerek 
Ornitologlar tarafından bölge genelinde bugüne kadar gerçekleştirilen ornitolojik 
çalışmalarda elde edilmiş olan veriler, gerekse de bu kesimlerde farklı projeler 
kapsamında Ornitologların gerçekleştirdiği gözlem ve anket çalışmaları sonucunda 
bölgeden geçen bazı kuş göç güzergâhlarının söz konusu olmasına karşılık TEPERES alanı 
üzerinden geçen herhangi bir kuş göç güzergâhı konusunda bir bulguya ulaşılamamıştır. 
Bölgeden geçiş yapan Leylekler (Ciconia spp.) yanında bazı gündüz yırtıcıları ailesi 
(Accipitridae) üyeleri ve ötücü kuş türleri genellikle kıyı hattını takip ederek göç 
yolculuklarına devam ederler. Kıyı hattının TEPERES alanına mesafesi ise kuş uçuşuyla 2,5 
km civarındadır.  Bu kesimlerden geçiş yapan kuş türleri arasından proje sahasını düzenli 
olarak veya yoğun sürü geçişleri esnasında kullanan kuş türleri konusunda da bir bulguya 
ulaşılamamıştır.  

 
İş Sağlığı ve Güvenliği 

- Yürütülen faaliyetlerden kaynaklı gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmaması 
halinde risk teşkil edebilir. 

 
Sosyoekonomik 

- Üretilecek elektrik enterkonnekte sisteme bağlanarak ülke ekonomisine katkı 
sağlayacaktır. 

- Bölgede iş istihdamı sağlanacaktır. 
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4.2 PROJENİN OLASI NEGATİF ETKİLERİNE YÖNELİK ETKİ AZALTMA PLANI  

Planlama, tasarım, inşaat ve işletme aşamalarında arazi, su, hava ve diğer ortamlar üzerinde 
önemli potansiyel etkileri azaltmak için atılması gereken adımlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
Tablo ayrıca her grup tedbire ilişkin sorumlulukları da belirlemektedir.  

Çevresel korumayla ve çevresel etkinin azaltılmasıyla ilgili gerekli tedbirler için gerekli 
olabilecek maliyetler inşaat süresince Yüklenici firmanın inşaat maliyetlerine, işletme 
aşamasında da yatırımcının işletme giderlerine dahil olduğundan tabloda ayrıca 
belirtilmemiştir.  
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Tablo: 4.2- Olası Negatif Etkilere Yönelik Etki Azaltma Planı 

Etap Sorun Etki Azaltma Önlemleri Görüşler Kurumsal Sorumluluk  

Hafriyat Toprağı 
 

- Tekrar kullanılabilecek taş, toprak ve diğer malzemelerden Projenin 
gerçekleştirilmesi sırasında faydalanılacaktır. Proje için uygun değil ise yollarda 
dolgu malzemesi veya düzenli depolama sahalarında kaplama malzemesi olarak 
kullanılabilir.  

- İnşaat sırasında üretilen ancak tekrar kullanılamayan hafriyat malzemesi çevreye 
zarar vermeyecek şekilde izinli hafriyat döküm sahasına taşınacaktır.  

Alınan tüm tedbirler “Hafriyat 
Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı 
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 
(2004)” gereksinimleri ile uyumlu 
olacaktır. 

- Yüklenici Firma,  
- Yatırımcı Firma 

Evsel tipte katı atık 
ve atıksu  

- Şantiye alanından kaynaklı evsel atıksu en yakın kanalizasyon sistemine deşarj 
edilmelidir, eğer kanalizasyon sistemi çok uzakta ise daha sonra atıksu arıtma 
tesisine gönderilmek üzere izoleli sızdırmaz fosseptik tankları kullanılmalıdır. 

- Çevreye herhangi bir atıksu deşarjı yasaklanacaktır. 
- Evsel organik katı atıklar, daha sonra İlgili Belediyenin atık bertaraf alanına 

götürülmek üzere kapalı sızdırmasız konteynırlarda toplanmalıdır. 
- Geri kazanımı mümkün olan atıklar, ambalaj atıkları vb. ayrı toplanarak Lisanslı 

Firmalara veya sorumlu belediyelere verilmelidir.  

Alınan tüm tedbirler Su Kirliliği 
Kontrolü Yönetmeliği (2008), Katı 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
(1991) ve Ambalaj Atıklarının 
Kontrolü Yönetmeliği (2011) 
gereksinimleri ile uyumlu 
olacaktır.   

- Yüklenici Firma 

İnşaat Atıkları 

- Geri kazanımı mümkün olan atıklar, ambalaj atıkları vb. ayrı toplanarak Lisanslı 
Firmalara verilmelidir. 

- Geri kazanılamayan atıklar ilgili belediyenin atık bertaraf alanına götürülmek üzere 
kapalı sızdırmasız konteynırlarda toplanmalıdır. 

Alınan tüm tedbirler Katı Atıkların 
Kontrolü Yönetmeliği (1991) ve 
Ambalaj Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği (2011) gereksinimleri 
ile uyumlu olacaktır.   

- Yüklenici Firma, İN
ŞA

A
T 

ET
A

BI
 

  

Atık 
Yönetimi 

İş makinelerinden 
olası dökülmeler 
(akaryakıt, yağ, 
antifriz vb)  

- İnşaat işlerinde kullanılan araç ve iş makinelerinin periyodik olarak bakımı 
yapılmalıdır. 

- Akaryakıt, yağlar ve kimyasallar normlara uygun olarak depolanmalı ve dökülmesi 
halinde ilgili yerin izole edilip temizlenmelidir.  

- Atık yağlar ayrı bir alanda sızdırmasız kapalı konteynırlarda biriktirilerek lisanslı 
firmalar verilmelidir. 

- Atık yağların geçici depolanması ve bertarafı (geri kazanımı) ilgili yönetmeliklerine 
göre gerçekleştirilmelidir.  

- İş Makinalarının bakımları yetkili servislerde ve/veya bakım alanlarında yapılmalıdır. 
- Acil Müdahale Planı ve Petrol Sızıntısı Acil Durum Planı hazırlanacaktır.   

Alınan tüm tedbirler Atık Yağların 
Kontrolü Yönetmeliği (2008), 
Tehlikeli Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği (2005),  
Toprak Kirliliği ve Noktasal 
kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair 
Yönetmelik (2010) gereksinimleri 
ile uyumlu olacaktır.  

- Yüklenici Firma 
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Etap Sorun Etki Azaltma Önlemleri Görüşler Kurumsal Sorumluluk  

Tehlikeli atıklar 

- Atık pil ve aküler lisanslı firmalar verilmelidir. 
- Ömrünü tamamlamış lastikler lisanslı firmalar verilmelidir 
- Mazot, atık yağ vb ile kontamine olmuş atıklar, iş makinası yağ filtreleri vb tehlikeli 

atıklar ayrı bir alanda sızdırmasız kapalı konteynırlarda biriktirilerek lisanslı firmalar 
verilmelidir. 

- Geçici depolama alanında tel örgü, uyarı levhaları, sızdırmaz taban (beton yüzey 
vb.)  taşma bariyeri, ızgara olmalıdır.  
 

Alınan tüm tedbirler Ömrünü 
Tamamlamış 
Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği 
(2006) 
 Atık Pil Ve Akümülatörlerin 
Kontrolü Yönetmeliği (2004), 
Tehlikeli Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği (2005),  
Toprak Kirliliği ve Noktasal 
kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair 
Yönetmelik (2010) gereksinimleri 
ile uyumlu olacaktır.  

- Yüklenici Firma 

Trafik 
Kamu ve ulaşım 
güvenliği ve 
Ulaşımda kesintiler 

- Bölgede yaşayanlar, en az bir hafta önceden inşaat hakkında bilgilendirilmelidir.  
- İnşaat alanı çevresine açık bir şekilde uyarı ve bilgilendirme işaretleri 

yerleştirilmelidir.  
- İşlerin gerçekleştirilmesi için zaman sınırlamaları getirilebilir (örneğin 07:00-17:00 

arası)  
- Alternatif yollar (ve kavşaklar) belirlenmeli ve işaretlenmelidir.  
- Yayaların güvenliği için geçici yaya geçitleri ve yürüme yolları oluşturulmalıdır.  

Alınan tüm önlemler İl Emniyet 
Müdürlüğü – Trafik Amirliği 
prosedürleri ile uyumlu olacaktır.  
 
 

- Yüklenici Firma 

 
Toz 

- Malzemelerin taşınması sırasında kamyonların üzerinin kapatılması veya 
kaplanması gereklidir. 

- Tozun oluştuğu yerlere su püskürtülmelidir.  
- İşlerin tamamlanmasının ardından çalışma yeri temizlenmeli fazla malzeme 

uzaklaştırılmalıdır.  
- En fazla tozun oluştuğu alanda koruyucu örtü veya perdelerin kullanılması 

gereklidir. 

Alınan tüm tedbirler Sanayi 
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliği (2009) gereksinimleri 
ile uyumlu olacaktır. 

- Yüklenici Firma 

Hava 
kalitesi  

İş makinelerinden 
çıkan egzoz gazı  

- İnşaat ekipman ve araçlarının emisyon ve kontrol ruhsatları düzenli olarak kontrol 
edilmelidir. 

- Motorlar gereksiz yere çalışır halde bırakılmamalıdır. Kullanımda olmadığı zamanlar 
kapatılmalıdır.  

Emisyon ölçümü “Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı” ve 
“Ulaştırma, Denizcilik Ve 
Haberleşme Bakanlığı “tarafından 
yetkilendirilen merkezler 
tarafından yapılmaktadır.  

- Yüklenici Firma 

Gürültü ve titreşim  - Şantiyede çevresel gürültü seviyeleri Lgündüz<70dBA olmalıdır. 
- Tüm inşaat makinelerinin bakımları düzenli olarak yapılmalıdır. Böylelikle oluşan 

gürültünün çevre halkı ve çalışan personel için sıkıntı yaratması engellenebilir.  
- Çalışan personele kişisel koruyucu ekipmanlar dağıtılarak proje alanında oluşacak 

Alınan tüm tedbirler, Çevresel 
Gürültünün Değerlendirilmesi ve 
Yönetimi Yönetmeliği (2010) 
esasları ile uyumlu olacaktır. 

- Yüklenici Firma 
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Etap Sorun Etki Azaltma Önlemleri Görüşler Kurumsal Sorumluluk  

gürültüye maruz kalmaları engellenebilir.  

Bitki Örtüsü Kaybı 
- Vejetasyonun kaldırılmasını gerektiren yerlerin en aza indirgenmesi  
- İşlerin tamamlanmasının ardından, kaldırılan bitki örtüsünün yeniden serilmesi veya 

yeniden bitkilendirilmesi gereklidir.  
 

- Yüklenici Firma 
- Yatırımcı Firma 

Kazı Toprağının 
Birikmesi (erozyon, 
toprak kayması 
veya 
sedimentasyon 
riski) 

- Tüm fazla kazı malzemesinin, dikkatli bir şekilde seçilen izinli hafriyat döküm alanına 
taşınması gereklidir.  

 - Yüklenici Firma 

Peyzaj 
 

Görsel etki  
 

- Şantiye sahası ve inşaat alanı düzenli, temiz ve iyi bakımlı halde tutulmalıdır. 
Şantiyedeki üniteler çevreyle uyumlu olarak boyanmış ve iyi bakımlı olmalıdır.  

 -  

Arkeolojik 
ve Tarihi 
Eserler 

Arkeolojik ve 
Kültürel Mirasa 
Zarar 
 

- Herhangi bir arkeolojik bulguya rastlanması halinde, bu alandaki kazı ve inşaat 
çalışmaları durdurulmalı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının yerel birimi derhal 
bilgilendirilmelidir.  

- Bölgenin korunması için tüm gerekli tedbirlerin organize edilmesi  
- Resmi talimat alıncaya kadar hiçbir çalışmaya devam edilmemesi  

Alınan tüm tedbirler “Kültür ve 
Turizm Bakanlığı” prosedürleri ile 
uyumlu ve işbirliği içerisinde 
yürütülecektir. 
 

- Yüklenici Firma 
 

Vejetasyon Kaybı 
- Vejetasyonun kaldırılmasını gerektiren yerlerin en aza indirgenmesi  
- İşlerin tamamlanmasının ardından, kaldırılan bitki örtüsünün yeniden serilmesi veya 

yeniden bitkilendirilmesi gereklidir.  
 - Yüklenici Firma 

Flora ve 
Fauna 

Faunaya etkiler 
- Çalışanların hayvanları avlamamalı, yakalamamalı, uzaklaştırılması yasaklanmalıdır.  
- Arazi çalışması öncesinde olası fauna türleri (kaplumbağa, kirpi, yılan vb.) sahadan 

zarar vermeden ve dikkatlice benzer başka bir alana taşınmalıdır.  
 - Yüklenici Firma 
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Etap Sorun Etki Azaltma Önlemleri Görüşler Kurumsal Sorumluluk  

İş Sağlığı ve Güvenliği  

- Tüm inşaat faaliyetleri süresince, İş Kanunu kapsamında İş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili olarak yayınlanan tüm yönetmelik, usul ve esaslara uyulması sağlanmalıdır. 
İnşaat Yüklenicisi bu is için sorumlu bir Mühendis atamalıdır.  

- İş sağlığı ve güvenliği için gerekli donanımlar (maske, çelik bot, eldiven vb) Yüklenici 
tarafından kullanılacak ve yedekte hazır bulundurulacaktır.  

- Çalışmalar öncesinde çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği ile diğer ilgili konularda 
eğitilecektir. 

- Acil müdahale planı hazırlanacak ve uygulanacaktır.  
 

Tüm tedbirler, İş Kanunu 
kapsamındaki yönetmelik ve 
tüzükler (İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetmeliği, İşçi Sağlığı ve 
Güvenliği Tüzüğü, Ağır ve 
Tehlikeli İşler Yönetmeliği, Elle 
Taşıma İşleri Yönetmeliği, İş 
Ekipmanlarının Kullanımında 
Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği, Kişisel Koruyucu 
Donanım Yönetmeliği v.d) 
esasları uyarınca 
gerçekleştirilecektir. 

- Yüklenici Firma 

Evsel tipte katı atık 
ve atıksu  

- Evsel atıksu en yakın kanalizasyon sistemine deşarj edilmelidir, eğer kanalizasyon 
sistemi çok uzakta ise daha sonra atıksu arıtma tesisine gönderilmek üzere izoleli 
sızdırmaz fosseptik tankları kullanılmalıdır. 

- Personelden kaynaklı organik katı atıklar, daha sonra İlgili Belediyenin atık bertaraf 
alanına götürülmek üzere kapalı sızdırmasız konteynırlarda toplanmalıdır. 

- Geri kazanımı mümkün olan atıklar, ambalaj atıkları vb. ayrı toplanarak Lisanslı 
Firmalara verilmelidir.  

Alınan tüm tedbirler Su Kirliliği 
Kontrolü Yönetmeliği (2008), Katı 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
(1991) ve Ambalaj Atıklarının 
Kontrolü Yönetmeliği (2011) 
gereksinimleri ile uyumlu 
olacaktır.   

- Yatırımcı Firma 

İŞ
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Atık 
Yönetimi 

Ekipmanlardan, 
trafo vb. olası 
dökülmeler 
(akaryakıt, yağ vb)  

- Ekipmanların periyodik olarak bakımı yetkili ve uzman kişilerce yapılmalıdır. 
- Akaryakıt, yağ ve kimyasallar normlara uygun olarak depolanmalı ve dökülmesi 

halinde ilgili yerin izole edilip temizlenmelidir.  
- Trafoların soğutma yağları PCB ve diğer kanserojenik yağları içermeyecektir.  
- Atık yağlar ayrı bir alanda sızdırmasız kapalı konteynırlarda biriktirilerek lisanslı 

firmalar verilmelidir. 
- Atık yağların geçici depolanması ve bertarafı (geri kazanımı) ilgili yönetmeliklerine 

göre gerçekleştirilmelidir.  
Acil Müdahale Planı ve Petrol Sızıntısı Acil Durum Planı hazırlanmalıdır.   

Alınan tüm tedbirler Atık Yağların 
Kontrolü Yönetmeliği (2008), 
Tehlikeli Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği (2005),  
Toprak Kirliliği ve Noktasal 
kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair 
Yönetmelik (2010) gereksinimleri 
ile uyumlu olacaktır.  

- Yatırımcı Firma 
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Etap Sorun Etki Azaltma Önlemleri Görüşler Kurumsal Sorumluluk  

 

Tehlikeli atıklar 

- Atık pil ve aküler lisanslı firmalar verilmelidir. 
- Mazot, atık yağ vb ile kontamine olmuş atıklar vb tehlikeli atıklar ayrı bir alanda 

sızdırmasız kapalı konteynırlarda biriktirilerek lisanslı firmalar verilmelidir. 
- Türbin bakımlarını yapan uzman firma bakım sonrası tehlikeli atıkları mevzuata 

uygun olarak toplamalı ve lisanslı firmalara ulaştırmalıdır. Veya yatırımcı firma 
lisanslı firmalara vermelidir.  

Alınan tüm tedbirler Atık Pil Ve 
Akümülatörlerin Kontrolü 
Yönetmeliği (2004), 
Tehlikeli Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği (2005),  
Toprak Kirliliği ve Noktasal 
kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair 
Yönetmelik (2010) gereksinimleri 
ile uyumlu olacaktır. 

- Yatırımcı Firma 

 

Gürültü ve 
titreşim  

Gürültü Oluşumu 

- Çevresel gürültü seviyeleri Lgündüz<70dBA olmalıdır. 
- Arka Plan gürültü seviyesi 3 dBA yı aşamaz. 
- Tüm ekipmanların bakımları düzenli olarak yapılmalıdır. Böylelikle oluşan 

gürültünün çevre halkı ve çalışan personel için sıkıntı yaratması engellenebilir.  
- Çalışan personele kişisel koruyucu ekipmanlar dağıtılarak proje alanında oluşacak 

gürültüye maruz kalmaları engellenebilir.  
- Türbin dizayn aşamasında türbin gürültü seviyeleri dikkate alınacaktır.  

Alınan tüm tedbirler, Çevresel 
Gürültünün Değerlendirilmesi ve 
Yönetimi Yönetmeliği (2010) ve 
IFC Genel Çevre Sağlık Güvenlik 
Klavuzu: Çevresel Gürültü 
Yönetimi esasları ile uyumlu 
olacaktır. 
 

- Yatırımcı Firma 

 
Flora ve 
Fauna 

- Faunaya etkiler 
- Kuş göç yolu ile ilgili gözlem raporu hazırlanarak Ek-2’de sunulmuştur. Raporda 

belirtilen önlemler alınacaktır. 
 - Yatırımcı Firma 

 

İş Sağlığı 
ve 
Güvenliği 

İş Sağlığı ve 
Güvenliği  

- Tüm faaliyetler süresince, İş Kanunu kapsamında İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
olarak yayınlanan tüm yönetmelik, usul ve esaslara uyulması sağlanmalıdır.  

- İş sağlığı ve güvenliği için gerekli donanımlar (maske, çelik bot, eldiven vb) yatırımcı 
tarafından kullanılacak ve yedekte hazır bulundurulacaktır.  

- Çalışmalar öncesinde çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği ile diğer ilgili konularda 
eğitilecektir..  

- Acil müdahale planı hazırlanacak ve uygulanacaktır.  

 

Tüm tedbirler, İş Kanunu 
kapsamındaki yönetmelik ve 
tüzükler (İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetmeliği, İşçi Sağlığı ve 
Güvenliği Tüzüğü, Ağır ve 
Tehlikeli İşler Yönetmeliği, Elle 
Taşıma İşleri Yönetmeliği, İş 
Ekipmanlarının Kullanımında 
Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği, Kişisel Koruyucu 
Donanım Yönetmeliği v.d) 
esasları uyarınca 
gerçekleştirilecektir. 
 

- Yatırımcı Firma 



TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ                                                                             
ÇEVRE YÖNETİM PLANI 

 

AKYA PROJE ETÜT MÜH. DAN. LTD. ŞTİ. Sayfa 25 
 

5. İZLEME PLANI 

Yukarıda bahsedilen etkilerin ve bu etkilerin azaltılması kapsamında alınacak 
önlemlerin izlenmesi için bir izleme planı oluşturulmuştur. Bu izleme planı Projenin 
inşası ve işletiminin Türk kanunları ve diğer ilgili norm ve standartlara uygun olarak 
yürütülmesini sağlayacaktır.  

Çevresel korumayla ve çevresel etkinin azaltılmasıyla ilgili gerekli tedbirlerin izlenmesi 
için gerekli olabilecek maliyetler inşaat süresince Yüklenici firmanın inşaat 
maliyetlerine, işletme aşamasında da Yatırımcı’nın işletme giderlerine dahil 
olduğundan tabloda ayrıca belirtilmemiştir.  
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Tablo: 5.1- İzleme Planı 

Etap Hangi parametreler izlenecek 
Parametreler nerede 

izlenecek 
Parametreler nasıl izlenecek 

Parametreler ne zaman 
izlenecek ve İzleme 

Sıklığı 
Parametreler neden izlenecek Sorumluluk 

Hafriyat Toprağı 
 

- İnşaat Sahasında 
- Kullanım alanında 
- Hafriyat Döküm 

Sahasında 

- İnşaat süresince görsel olarak 
- Hafriyat Döküm Sahasına 

döküm belgelerinin saklanması 

İnşaat süresince günlük 
olarak 

- Bölgede yaşayan halkın sağlığı 
ve güvenliği  

- Çevrenin korunması (alıcı ortam 
ve toprak) 

- Yüklenici Firma 

Evsel tipte katı 
atık ve atıksu 

- İnşaat sahasında 
- Geçici Biriktirme 

sahasında 
- Bertaraf alanında 

- İnşaat süresince görsel olarak 
- İlgili Bertaraf Belgelerinin 

saklanması 

İnşaat süresince günlük 
olarak 

- Bölgede yaşayan halkın sağlığı 
ve güvenliği 

- Çevrenin korunması (alıcı ortam 
ve toprak) 

- Yüklenici Firma 

İnşaat Atıkları  
- İnşaat sahasında 
- Geçici Biriktirme 

sahasında 

- İnşaat süresince görsel olarak 
- İlgili Bertaraf Belgelerinin 

saklanması  

İnşaat süresince günlük 
olarak 

- Bölgede yaşayan halkın sağlığı 
ve güvenliği 

- Çevrenin korunması (alıcı ortam 
ve toprak) 

- Yüklenici Firma 

İş makinelerinden 
olası dökülmeler 
(akaryakıt, yağ, 
antifriz vb)  

- Malzemenin kullanıldığı 
ve depolandığı yerin 
altında ve çevresinde  

- İnşaat alanında 

- İnşaat süresince görsel olarak 
İnşaat süresince günlük 
olarak 

- Toprak, yer altı ve yüzeysel 
suyun korunması  

- Yüklenici Firma 

Atık 
Yönetimi  

Tehlikeli Atıklar 
- Atıkların geçici olarak 

depolandığı alanda  
- İnşaat alanında 

- İnşaat süresince görsel olarak 
- İlgili Bertaraf Belgelerinin 

saklanması 

İnşaat süresince günlük 
olarak 

- Toprak, yer altı ve yüzeysel 
suyun korunması  

- Çevrenin korunması (alıcı ortam 
ve toprak) 

- Yüklenici Firma 

Trafik 

Kamu ve ulaşım 
güvenliği ve 
Ulaşımda 
kesintiler 

- İlgili yerde ve çevresinde 

- Bölgedeki yerel halkın veya 
ulaşım sistemini kullanan 
kişilerin şikâyetlerine göre 

- Uyarıcı ve bilgilendirici işaretler 
kontrolü ile 

İnşaat süresince günlük 
olarak 
 

- Bölgede yaşayan halkın, çalışan 
işçilerin ve ulaşımın güvenliği 

- Yüklenici Firma 

Toz - İlgili yerde ve çevresinde 

- İnşaat süresince görsel olarak,  
- Solunum sistemindeki 

rahatsızlığa bağlı olarak  
- Yakın çevredeki nüfusun ve 

işçilerin şikâyetlerine göre 

İnşaat süresince günlük 
olarak 

- Bölgede yaşayan halkın ve 
çalışan işçilerin güvenliği 

- Çevrenin korunması (alıcı ortam 
ve hava kalitesi) 

- Yüklenici Firma 

İN
ŞA

A
T 

ET
A

BI
 

Hava 
kalitesi  

İş makinelerinden 
çıkan egzoz gazı  

- İlgili yerde ve çevresinde 
 

- Görsel olarak,  
- Solunum sistemindeki 

rahatsızlığa bağlı olarak  
- Yakın çevredeki nüfusun ve 

İnşaat süresince haftalık 
olarak 

- Bölgede yaşayan halkın ve 
çalışan işçilerin güvenliği  

- Çevrenin korunması (alıcı ortam 
ve hava kalitesi) 

- Yüklenici Firma 
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Etap Hangi parametreler izlenecek 
Parametreler nerede 

izlenecek 
Parametreler nasıl izlenecek 

Parametreler ne zaman 
izlenecek ve İzleme 

Sıklığı 
Parametreler neden izlenecek Sorumluluk 

işçilerin şikâyetlerine göre 
- Egzoz gazı muayene 

belgelerinin saklanması 

Gürültü ve titreşim  - İlgili yerde ve çevresinde 
- Yakın çevredeki nüfusun ve 

işçilerin şikâyetlerine göre  
- Düzenli gürültü ölçümleri ile  

- İnşaat süresince 
şikayetlerin haftalık 
takibi 

- Gürültü ölçümü 6 aylık 
periyotlarla 

- Bölgede yaşayan halkın ve 
çalışan işçilerin güvenliği,  

- Rahatsızlığın azaltılması 
- Yüklenici Firma 

Bitki Örtüsü Kaybı - İlgili yerde ve çevresinde 

- İnşaat süresince görsel olarak, 
- İşler başlamadan önce ve 

sonrasında fotoğraflamanın 
yapılması ile karşılaştırma 
yaparak  

- İnşaat süresince günlük 
olarak 

- İnşaat çalışmalarının 
öncesinde ve 
sonrasında  

- Doğal çevrenin korunması  
- Estetik görünüm  

- Yüklenici Firma 
- Yatırımcı Firma  

Peyzaj  
Kazı Toprağının 
Birikmesi (erozyon, 
toprak kayması veya 
sedimantasyon riski) 

- İlgili yerde 
- İnşaat süresince görsel olarak,  
- Eğer gerekli görülürse jeoteknik 

tetkikler  

İnşaat çalışmalarına 
başlamadan önce ve 
inşaat süresince  

- Çalışanların güvenliği 
- Bölgede yaşayan halkın 

güvenliği 
- Toprağın korunması 

- Yüklenici Firma 

Arkeolojik 
ve Tarihi 
Eserler 

Arkeolojik ve 
Kültürel Mirasa 
Zarar 
 

- İlgili yerde ve çevresinde - İnşaat süresince görsel olarak 
İnşaat süresince günlük 
olarak 

- Kültürel mirasın korunması  
- Yüklenici Firma 
- İlgili Müze 

Müdürlüğü 

Vejatasyon Kaybı - İlgili yerde ve çevresinde 

- İnşaat süresince görsel olarak, 
- İşler başlamadan önce ve 

sonrasında fotoğraflamanın 
yapılması ile karşılaştırma 
yaparak  

- İnşaat süresince günlük 
olarak 

- İnşaat çalışmalarının 
öncesinde ve 
sonrasında  

- Doğal çevrenin korunması  
- Estetik görünüm  

- Yüklenici Firma 
- Yatırımcı Firma  Flora ve 

Fauna 

Faunaya etkiler - İlgili yerde ve çevresinde - İnşaat süresince görsel olarak, 
İnşaat süresince günlük 
olarak  

- Doğal çevrenin korunması  - Yüklenici Firma 

İş Sağlığı ve Güvenliği 
- İnşaatın sürdüğü şantiye 

alanında 

- İnşaat süresinde görsel  
- İş Güvenliği Mühendisinin 

raporlaması ile 

İnşaat süresince günlük 
olarak 

- Kaza riskinin önlenmesi  - Yüklenici Firma 

İŞ
LE

TM
E 

Atık 
Yönetimi 

Evsel tipte katı 
atık ve atıksu 

- Proje Alanında 
- Geçici Biriktirme 

sahasında 
- Bertaraf alanında 

- İşletme süresince görsel olarak 
- İlgili Bertaraf Belgelerinin 

saklanması 

İşletme süresince günlük 
olarak 

- Bölgede yaşayan halkın sağlığı 
ve güvenliği 

- Çevrenin korunması (alıcı ortam 
ve toprak) 

- Yatırımcı Firma 
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Etap Hangi parametreler izlenecek 
Parametreler nerede 

izlenecek 
Parametreler nasıl izlenecek 

Parametreler ne zaman 
izlenecek ve İzleme 

Sıklığı 
Parametreler neden izlenecek Sorumluluk 

Ekipmanlardan, 
trafo vb. olası 
dökülmeler 
(akaryakıt, yağ, 
antifriz vb)  

- Malzemenin kullanıldığı 
ve depolandığı yerin 
altında ve çevresinde  

- Proje Alanında 

- İşletme süresince görsel olarak 
İşletme süresince günlük 
olarak 

- Toprak, yer altı ve yüzeysel 
suyun korunması  

- Yatırımcı Firma 

Tehlikeli Atıklar 
- Atıkların geçici olarak 

depolandığı alanda  
- Proje alanında 

- İşletme süresince görsel olarak 
- İlgili Bertaraf Belgelerinin 

saklanması 

İşletme süresince günlük 
olarak 

- Toprak, yer altı ve yüzeysel 
suyun korunması  

- Çevrenin korunması (alıcı ortam 
ve toprak) 

- Yatırımcı Firma 

Gürültü ve titreşim  - İlgili yerde ve çevresinde 
- Yakın çevredeki nüfusun ve 

işçilerin şikâyetlerine göre  
- Düzenli gürültü ölçümleri ile  

- İşletme süresince 
şikayetlerin aylık takibi 

- Gürültü ölçümü yıllık 
periyotlarla 

- Bölgede yaşayan halkın ve 
çalışan işçilerin güvenliği,  

- Rahatsızlığın azaltılması 
- Yatırımcı Firma 

Flora ve 
Fauna 

Faunaya etkiler - İlgili yerde ve çevresinde - Ornitolojik Rapor 

- En az 2 yıl süreyle 
İlkbahar ve sonbahar 
göç dönemlerinde 
İzleme çalışmalarının 
yapılması. Bu amaçla 
her bir türbin 
çevresindeki 100 metre 
çapındaki dairelerin 
sabah ve öğleden sonra 
görsel olarak kontrolü 

- İnşaat öncesinde 
hazırlanan Gözlem 
Raporu Ek-2’de 
sunulmuştur.* 

- Doğal çevrenin korunması  - Yatırımcı Firma 

İş Sağlığı ve Güvenliği - İşletme alanında 
- İşletme süresinde görsel, 
- İş Güvenliği Mühendisinin 

raporlaması ile 

- İşletme süresince 
günlük olarak 

- Kaza riskinin önlenmesi  - Yatırımcı Firma 

*Hazırlanmış olan Ornitolojik Rapor kapsamındaki değerlendirmeler sonucunda, TEPERES alanında gerçekleşen ortalama 7,7 m/sn rüzgar hızı, tesis edilecek türbin sayısının sadece 2 
olması, türbinler arasındaki mesafelerin nispeten geniş olması; RES alanına çok yakın, bariyer etkisi meydana getirecek başka bir RES projesinin halihazırda söz konusu olmaması; tesis 
edilecek 2 adet türbinin bölgeden geçen kuş göç yollarını dik olarak keserek risk yaratabilecek konumda olmaması yanında Türkiye’nin günümüzde enerji açısından büyük ölçüde dışa 
bağımlı olması gibi nedenler göz önünde bulundurulduğunda planlanan TEPERES projesinin bu çalışmada vurgulanan noktaların göz önünde bulundurulması şartıyla geçekleştirilmesi ve 
işletilmesi sürecinde lokal ve göçmen kuş türleri ile bu formlar tarafından değişik amaçlarla tercih edilen habitatlar üzerinde kayda değer negatif etkilerinin olması beklenmemektedir. 
 



TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ                                                                             
ÇEVRE YÖNETİM PLANI 

 

AKYA PROJE ETÜT MÜH. DAN. LTD. ŞTİ  Sayfa 29 
 

6. KURUMSAL YAPILANMALAR 

Etki azaltma önlemlerinin uygulanması ve izlenmesinden sorumlu kurum ve kuruluşlar 
aşağıdaki gibidir:  
 
Teperes Elektrik Üretim A. Ş. 
 
Teperes Elektrik Üretim A. Ş. işin sahibi olduğu için genel olarak, projenin planlanması, 
uygulanması ve işletimi süresince çevresel yönetimde en fazla sorumluluk sahibi olan 
taraftır. Teperes, çevre yönetim planını düzgün şekilde uygulama kapasitesine sahiptir. 
İleride gerekli görmesi halinde, yükleniciler tarafından gerçekleştirilen çalışmaların 
denetlenmesi ve çevre yönetim planının yeterli şekilde takip edilmesini sağlama 
yönlerinden kendilerine yardımcı olacak çevre konusunda uzman müşavirler tutabilir. 
Teperes’in ÇYP’nin hazırlanması ile ilgili sorumlulukları genel olarak Bölüm 2’de 
belirtilmiştir, ÇYP hazırlandıktan sonra uygulama etabında yani Projenin inşaatı ve 
işletimi sürecinde, etki azaltma önlemlerinin uygulanması ve izlenmesi ile ilgili 
sorumlulukları da aşağıdaki gibidir: 

- Planlama etabı süresince, Teperes, tüm etki azaltım önlemlerinin ve izleme 
planları ile ilgili hususların Yüklenici Firmanın seçimi için hazırlanan ihale 
dosyalarına dahil edilmesini, böylelikle ihale süresince firmaların yapacakları işte, 
çevresel önlemlerin önemi konusunda bilgilenmesini ve buna göre ihaleye 
hazırlanmasını sağlamakla yükümlüdür. Teklif dosyaları değerlendirirken 
firmaların çevre yönetimi yaklaşımını da dikkate alınacaktır. 

- İnşaat etabı süresince, Teperes, İnşaat Yüklenicisinin bu ÇYP içerisinde ve ihale 
dokümanlarında belirtilen tüm etki azaltma önlemlerini uygulayıp uygulamadığını 
izlemekle ve bu bilgileri TKB’ye düzenli aralıklarla iletmekle yükümlüdür.  

- İşletme etabı süresince, Teperes, işletmenin çevreye etkisinin minimuma 
indirilmesi için gerekli izleme çalışmalarını yapmakla ve bu bilgileri TKB’ye düzenli 
aralıklarla iletmekle yükümlüdür.  

Planlama, inşaat ve işletme etabı süresince etki azaltım önlemlerinin uygulanması ve 
bu uygulamanın izleme çalışmaları ile ilgili olarak TKB düzenli aralıklarla hazırlanacak 
raporlarla bilgilendirecektir.  

Teperes, İnşaat Yüklenicisi firmadan aylık, üç aylık, altı aylık proje ilerleme raporunda 
Çevre Yönetim Planının uygulanması ile ilgili bilgileri iletmesini isteyecektir. İletilen bu 
bilgilere ek olarak, sahada kendisinin yapacağı tetkikler ile halkın görüşlerini de dikkate 
alınacaktır.  
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İnşaat Yüklenicisi Firma 

- İnşaat etabı süresince, İnşaat Yüklenicisi firma, bu Çevre Yönetim Planında ve 
ihale dokümanlarında belirtilen tüm etki azaltım önlemlerini uygulamakla 
yükümlüdür.  

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hedefleri; çevrenin 
korunması ve iyileştirilmesi, kentsel ve kırsal alanlar ile doğal kaynakların doğru ve 
etkin biçimde kullanımı ve korunması, Ülkenin doğal bitki örtüsü, hayvan varlığı ve 
doğal kaynaklarının korunması ve her türlü çevresel kirliliğin önlenmesidir. 
Bakanlık ve yetkilendirdiği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü kirliliğin önlenmesi 
açısından denetleme, kontrol ve işbirliği çalışmaları ile projede yüksek öneme ve 
etkiye sahip bir paydaş konumundadır.  
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7. ETKİLENEN GRUPLAR VE SİVİL TOPLUM 

KURULUŞLARI İLE İSTİŞARELER  

Etkilenen grupların Proje hakkında bilgilendirilmesi ve onların görüşlerinin alınması için 
04.04.2013 tarihinde Halkın Katılımı Toplantısı yapılmıştır.  Toplantı 27.03.2013 
tarihinden itibaren Kamiloba Mahalle Muhtarlığı aracılığıyla bölge halkına 
duyurulmuştur. Toplantı duyuru metni, toplantıya ait resimler, toplantı katılımcı listesi 
ve toplantı tutanakları ekte verilmiştir (Bkz. Ek-3).  

 
Ayrıca, Çevre Yönetim Planı 27.03.2013 tarihinden itibaren Kamiloba Mahalle 
Muhtarlığı ve proje sahasında bölge halkının incelemesi için askıya çıkarılmıştır. İlgili 
tutanaklar ekte verilmiştir (Bkz. Ek-3). 
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Ek 1. Faaliyet Alanını Gösterir 1/25.000 

Ölçekli Topografik Harita 
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GİRİŞ VE ÖZET 
Sorumlu Taraf 

“İstanbul-Büyükçekmece Tepe-RES Kapasite Artırımı Projesi” kapsamındaki “Ornitoloji 
Raporu”nun hazırlanması ile ilgili taraflar aşağıdaki gibidir:  

• TEPERES Elektrik Üretim A.Ş 
• Uzman Ornitolog Prof.Dr.S.Levent TURAN) 
• Kreditör Kuruluş 

 
Ornitoloji Raporu’nun hazırlanmasından sonra Projenin uygulanması  (inşaat ve 
işletme) ile ilgili taraflar ise aşağıdaki gibidir: 

• İnşaat Yüklenicisi 
• İnşaat Kontrolörü 
• Kreditör Kuruluş 
• Orman ve Su İşleri Bakanlığı (DKMPGM) 

Proje Açıklaması 

“İstanbul–Büyükçekmece Tepe-RES Kapasite Artırımı Projesi Ornitoloji Raporu 
Hazırlanması çalışmalarının temel amacı  halihazırda 0,85 MW gücünde üretim 
kapasitesine sahip olan, İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi sınırları içerisinde, Kamiloba 
mevkiinde halihazırda tesis edilmiş olan Tepe-RES işletmesinin kapasite artırımı 
projesinin lokal ve göçmen kuş türleri  ve göç güzergahları ile olası etkileşiminin 
değerlendirilmesidir”.  

• Rüzgar türbinleri ile kuşlar arasında olumsuz etkileşimler yaşanabilmektedir. 
• Türkiye üzerinden çok sayıda kuş göç güzergahı geçmektedir. 
• Proje sahası kuş göç güzergahlarının geçtiği coğrafyada yer almaktadır. 
• Proje sahasının yer aldığı lokaliteye ait düzenli ve kayıtlı göç bilgileri mevcut 

değildir. 

 

Tesis edilmesi planlanan 2 adet türbin ile lokal ve göçmen kuş türlerinin olumsuz 
etkileşime girmemesi için bazı tedbirler önerilmiştir.  

Etki Azaltma Planı 

“İstanbul–Büyükçekmece Tepe-RES Kapasite Artırımı Projesi” nin gerçekleştirilmesi ve 
işletmesi süresince, çevreye ve spesifik olarak aşağıdakiler üzerine olumlu veya 
olumsuz bazı etkiler olacaktır:  

• Kuşların Türbinlere Çarpma Riski 
• Türbin Alanlarında  Meydana gelecek Dönüşümler 
• Gürültü ve titreşim 
• Elektrik İletim Hatlarının (EİH) Meydana Getirebileceği Riskler 
• Peyzaj Üzerine Etkiler 
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Rüzgar türbinlerinin tesis edilmesi ve işletilmesi aşamalarında öncelikle lokal ve 
göçmen kuş türleri ile türbinlerin tesis edileceği kesimlerdeki doğal habitatlar ile peyzaj 
üzerinde şekillenebilecek önemli potansiyel etkileri azaltmak için alınması gereken bazı 
önlemler söz konusudur. Bu önlemlerin alınması, Türk çevre mevzuatı yönetmelikleri 
ve diğer ilgili yönetmelik ve standartlar doğrultusunda türbinleri tesis edecek ve 
işletecek firma  sorumluluğunda yürütülecektir.  

İzleme Planı 

Türbinlerin tesis edilmesi ve işletilmesi sürecinde doğal ortamlar ve proje sahası 
civarında sürekli olarak ya da göç dönemlerinde görülebilecek kuş türlerine bağlı 
bireylere yönelik olarak gerçekleşebilecek risklerin ortadan kaldırılması ya da en aza 
indirilebilmesine yönelik olarak önerilen önlemlerin alınması ile tesis ve işletme 
aşamasında izlenmesi için bir izleme planı oluşturulmuştur. Bu izleme planı, türbinlerin 
tesis edilmesinde ve işletilmesinde rol alacak firma/firmalar ile başta Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Genel Müdürlüğü olmak üzere yönetmelikler gereği diğer ilgili kurum ve 
kuruluşların sorumluluğunda yürütülecektir.  

Kurumsal Yapılanmalar  

Ornitoloji Çalışması sonunda önerilen İzleme Planının uygulanması ve izlenmesinden 
sorumlu kurum ve kuruluşlar aşağıdaki gibidir: 

• Proje Sahibi Firma 
• İnşaat Kontrolörü  
• Kreditör Kuruluş 

Planlama, inşaat ve işletme etabı süresince etki azaltım önlemlerinin uygulanması ve 
bu uygulamaların izlenmesi ve raporlamalar ile ilgili öneriler bu bölümde belirtilmiştir. 



İstanbul –Büyükçekmece TEPERES Kapasite Artırımı Projesi Ornitoloji Raporu  

 
 

TEPERES A.Ş Sayfa 4 
 

SORUMLU TARAF  

“İstanbul-Büyükçekmece Tepe-RES Kapasite Artırımı Projesi” kapsamındaki “Ornitoloji 
Raporu”nun” hazırlanması, kontrolü ve onaylanması ile ilgili taraflar aşağıdaki gibidir.  

• TEPERES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 
• Uzman Ornitolog: Prof.Dr.S.Levent TURAN 
• Kreditör Kuruluş 

 
Ornitoloji Raporu’nun hazırlanması sonrasında uygulanması ve izlenmesi ile ilgili 
taraflar ise aşağıdaki gibidir. Bu konu ile ilgili sorumluluklar Bölüm 6’da ayrıca 
detaylandırılmıştır. 
 

• TEPERES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 
• İnşaat Yüklenicisi 
• İnşaat Kontrolörü 
• Kreditör Kuruluş 
• Orman ve Su İşleri Bakanlığı (DKMPGM) 

 

TEPERES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 

 “İstanbul-Büyükçekmece Tepe-RES Kapasite Artırımı Projesi” nin paydaşı olarak, 
TEPERES Elektrik Üretim A.Ş Ornitoloji Raporunun hem hazırlanması hem de 
uygulanması ile yükümlüdür. “Ornitoloji Raporunun” ve “İzleme Planı” nın hazırlanması 
için bir Uzman ornitologtan bilimsel destek ve danışmanlık hizmeti alınmaktadır. 
Uzmanın desteği ile TEPERES Elektrik Üretim A.Ş’nin sorumlulukları aşağıdaki gibidir:  

• Uzman Ornitologa proje ile ilgili gerekli fizibilitenin sağlanması; 
• Projeden etkilenmesi olası kuş habitatları ve kuş türlerine bağlı bireylerle ilgili 

değerlendirme yapabilmek amacıyla saha çalışması konusunda destek 
sağlanması; 

• Bu kesimler ilgili olarak özellikle lokal kuş göç hareketleri ve göçmen kuş 
türlerinin kompozisyonları ve göç hareketliliği takvimine ait mevcut bilgiler 
varsa bunların sağlanmasına yönelik olarak destek sağlanması;  

• Etkilenmesi olası formların söz konusu olması durumunda uzman tarafından 
yapılacak önerilerin gerek tesis, gerekse de işletme aşamasında hayata 
geçirilmesi konusunda taahhüt sağlanması; 
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• Gerektiğinde tesis ve işletme aşamasında görev alacak  personele eğitim 
verilmesi, personel veya ekipman alımı yolu ile kurumsal güçlenmenin 
sağlanması. 

 

ORNİTOLOJİ RAPORUNUN HAZIRLANMASI İLE İLGİLİ UZMAN (ORNİTOLOG 

PROF.DR.S.LEVENT TURAN) 

TEPERES Elektrik Üretim A.Ş, PROF.DR.S.LEVENT TURAN, dan “Ornitoloji Raporu” nun 
hazırlanması sürecinde “Uzman Ornitolog” olarak danışmalık hizmeti almaktadır” 
Uzman’ın yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:  

Projenin Ornitoloji Raporunun hazırlanması aşamasında  eş zamanlı olarak “Çevre 
Yönetim Planı”nın hazırlanması,  

Ornitoloji Raporu kapsamında, projenin proje sahasında kuşlar tarafından kullanılan 
habitatlar ile lokal ve göçmen  kuş türleri üzerine olası etkilerinin değerlendirilmesi, 
etki azaltım önlemlerinin ve gerekiyorsa izleme planlarının hazırlanması. 

 

KREDİTÖR KURULUŞ 
Finansman kuruluşu olarak, kreditör kuruluşun ornitoloji raporunun hazırlanması 
sürecinde  sorumlulukları aşağıdaki gibidir:  
Ornitoloji  Raporunun gözden geçirilmesi, görüş bildirilmesi veya onaylanması. 
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PROJE AÇIKLAMASI 

PROJENİN TANIMI VE AMAÇLARI 

Proje kapsamında İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Kamiloba mevkii yakınında 
TEPERES Rüzgar Elektrik Üretim A.Ş tarafından 2 adet 3 MW gücünde rüzgar enerjisi 
türbinin tesis edilmesi planlanmaktadır. Türbinlerin tesis edilmesi ve işletmeye 
alınmasıyla birlikte İstanbul gibi enerji talebinin en yoğun olduğu ile içerisinde yılda 
21.635.200 Kwh. elektrik enerjisi üretilmesi planlanmaktadır.  

İş bu Ornitoloji Raporu kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ile hem inşaat hem de 
işletme aşamasında yerli ve göçmen kuş türleri ile bu türler tarafından tercih edilen 
habitatlar  üzerine olası etkilerin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi ile ilgili 
faaliyetler belirlenecektir. 

 
PROJENİN KONUMU 
Projenin gerçekleştirileceği İstanbul ili, Marmara Bölgesinin kuzey kısmını meydana 
getirmektedir. Proje alanı İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesine bağlı Kamiloba mahallesi 
Kurşuntepe   mevkiindedir. Kamiloba Mahallesi Kurşuntepe mevkii Silivri’nin 
doğusunda ve ilçeye 15 km mesafede, E-% karayolunun kuzeyinde, 700 m’lik bir yolla 
E-% karayoluna bağlıdır. Mahalle Kurşuntepe mevkii güneyinde Marmara Denizi, 
kuzeyinde Ortaköy, doğusunda Büyükçekmece ilçesine bağlı Kumburgaz Beldesi, 
batısında Selimpaşa Beldesi ile sınırlıdır. İlçe denizden yüksekliği 56 m olan bir falez 
üzerinde kurulmuştur. Yaklaşık 180 m civarındaki yükseltilerde tesis edilmesi planlanan 
2 adet türbinin koordinatları aşağıda verilmektedir; 

1 no’lu türbin: 621249,634 4546393,841 

2 no’lu türbin: 622137,300 4546395,722 

Büyükçekmece ilçe sınırları içerisinde yüksek dağlar bulunmamaktadır. Silivri yöresini 
de kapsayan topografya hafif dalgalı düzlükler halinde olup yüksekliği birkaç yüz metre 
ile ifade edilen tepeler söz konusudur. Proje sahası sınırları içerisinde ve yakın çevrede 
kayda değer akarsu yatakları da söz konusu değildir. 

İl nüfusu toplamda 15 milyonu aşmış olup deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 10 m 
civarındadır.  
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Proje alanı İstanbul  İli Büyükçekmece İlçesi sınırları içerisindedir. Proje alanının Türkiye 
üzerindeki konumu (sarı ok) Şekil 1’de sunulmuştur. 

 

Şekil.1 Türkiye Haritası Üzerinde Proje Alanının Konumu 

 

PROJE ALANI VE CİVARININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ  

TEPERES proje sahasının yer aldığı kesim genellikle tarımsal amaçla kullanılmakta olan 
alanlar yanında kısmen step ve çayırlık alanlardan oluşmaktadır (Fotograf-1). Alan 
içerisinde halihazırda kullanılmakta olan stabilize yollar da bulunmaktadır.  
 
Proje sahası yakınında, özellikle de alanın güney kesimlerinde Marmara Denizi kıyısına 
paralel konumda, önemli bir kısmı yazın kullanılan konutlardan meydana gelen, 
özellikle de yaz döneminde oldukça artan antropojen hareketliliğe sahne olan bir 
kesimdir. 
Teperes Proje sahası içerisinde yaklaşık 6 yıl önce tesis edilmiş ve işletilmekte olan bir 
adet rüzgar türbin, trafo binası ve görevli yapısı yanında halihazırdaki türbin aracılığıyla 
üretilen elektrik enerjisini trafo merkezine taşımak amacıyla tesis edilmiş olan elektrik 
iletim hattı da bulunmaktadır. Ayrıca saha içerisinde dağınık konumda hayvan ağılları 
da söz konusudur.  
 
TEPERES proje alanı sınırları içerisinde ve yakın çevrede durgun su ya da daimi akarsu 
konumunda herhangi bir sulak alan, dağlık kayalık habitatlar veya orman yapısı söz 
konusu değildir. Alana yakın kesimlerde, etrafı tel örgü ile çevrili, ibreli formların 
bulunduğu küçük ölçekli ağaçlandırma sahaları da bulunmaktadır. 
 
Proje sahasının da içerisinde yer aldığı İstanbul il sınırları içerisinde kuşlar tarafından 
tercih edilen, genellikle sulak alan konumunda yaşam alanları söz konusudur. İstanbul 
ili genelinde bugüne kadar 300’den fazla kuş türü kaydedilmiştir. Proje sahası ve yakın 
civarında kuşlar tarafından tercih edilen alanlar söz konusu değildir. Bu açıdan bakıldığı 
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zaman bu kesimlerin rüzgar türbinlerinin tesis edilmesi açısından iyi bir seçim olduğu 
söylenebilir.  Alan içerisinde ve civarındaki tarım alanlarında en yoğun olarak gözlenen 
en yaygın kuş türleri arasında  Kumru (Streptopelia decaocto) ve Kaya güvercini 
(Columba livia) yanında  Tepeli Toygar (Galerida cristata), Tarla kirazkuşu (Miliaria 
calandra) ve Boğmaklı Toygar (Melanocorypha bimaculata) gibi bazı Tarla kuşları ailesi 
(Alaudidae) üyeleri ve Saksağan (Pica pica), Cüce karga (Corvus monedula), Leş kargası 
(Corvus corone) ile Ev serçesi (Passer domesticus) gibi Türkiye için kozmopolit olan 
türler bulunmaktadır. 

 
Fotograf-1. TEPERES Alanı Genel Habitat Yapısı. 
  
Bölgede Kuşlar Açısından Önemli Alanlar ile Korunan Alanlar 
 
Proje sahası sınırları içerisinde veya proje sahasına bitişik kesimlerde herhangi bir 
korunan alan bulunmamaktadır. Buna karşılık proje sahasının doğusunda, proje 
sahasına kuş uçuşuyla yaklaşık olarak 9 km mesafede Büyükçekmece Gölü yer 
almaktadır (Şekil-2). Doğal hali bir körfez özelliğinde olan Büyükçekmece Gölü denizle 
bağlantısının kapatılması ile Tatlısu gölüne dönüştürülme süreci içerisindedir. Yaklaşık 
28,5 km2 yüzey alanına sahip  olan gölün en derin noktası ise 9 m civarındadır. Göl 
halihazırdaki hali ile yaz ve özellikle de kış döneminde birçok türden su kuşlarına ev 
sahipliği yapmaktadır. Bazı su kuşları yanında kıyı kesimlerindeki bitkisel formasyon 
içerisinde bazı ötücü kuş türleri de üremektedir. 
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Şekil-2. Teperes Proje Alanı ve Bölgedeki Konumunu Gösteren Google-Earth 
Görüntüsü. 

Ekolojik Yapı  

İstanbul il sınırları içerisinde farklı ekolojik özellikle söz konusudur. Şehir sınırlarının 
büyük bir kısmı yoğun kentsel yerleşim nedeniyle doğal yapısını kaybetmiştir. Bunun 
yanında doğal alanlar da söz konusu olup bu alanlar genellikle şehrin kuzey ve 
kuzeybatı kesimlerinde kalmıştır.  

Proje sahasının yer aldığı kesimler engebeli bir topoğrafik yapıya sahiptir. Yaklaşık 150-
200 m yükseltideki sahanın genelinde tarım alanları hakimdir. Proje sahası içerisinde 
ağaçlık alanlar bulunmamaktadır. Buna karşılık proje sahasına komşu fakat daha düşük 
yükseltilere sahip bazı noktalarda ağaçlandırılmış alanlar bulunmaktadır. Bu alanlarda 
genellikle yaprak dökmeyen formlar söz konusu olup sınırlı büyüklüktedirler. Saha 
içerisinde ve bitişik sahalarda sınırlı yoğunlukta çalı formasyonu da  göze çarpmaktadır.  

İstanbul il sınırları içerisinde  düzenli olarak görülebilen veya  vagrant, yani “düzensiz 
ziyaretçi” statüsüne sahip kuş türlerine yönelik olarak tarafımızdan bugüne kadar 
gerçekleştirilen çalışmalarda tespit edilmiş olan kuş türü sayısı 315’tir. Bu sayı nispeten 
yüksek olarak nitelenebilir. Çünkü söz konusu tür sayısı birçok ülkede kaydedilmiş olan 
tür sayısına ya eşit ya da daha fazladır. Bu nedenle İstanbul kuş türleri açısından 
“önemli” olarak nitelenebilecek bir şehirdir. Şehrin kuş türleri açısından önemi 
üzerinden geçmekte olan ve uluslararası ölçekte “önemli” olarak nitelenebilen bir kuş 
göç yolunun il sınırları üzerinden geçmesidir. İlkbaharda Batı Palearktik bölge ile Afrika 
arasında uzanan kuş göç yollarından en önemlilerinden birisi Trakya üzerinden ülkemiz 
sınırlarına girer ve güneyde Hatay ve  Akdeniz üzerinden ülkemizi terk eder. Sonbahar 
bu hareket tersine yönde gerçekleşir. Bölgede gerçekleşen göç hareketleri bir Google-
Earth görüntüsü  üzerine işlenmiştir. Bu süreçte tarafımızdan 25 yıldır toplanan 
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verilerden istifade edilmiştir (Şekil-3). Şekildeki kalın sarı çizgiler göç yolunu,  çift yönlü 
sarı oklar ilkbahar ve sonbahar göçünü; kuzey-güney yönlü kırmızı oklar ise kış 
döneminde kuzey enlemleri ile Büyük Çekmece Gölü arasında gerçekleşen ve genellikle 
su kuşları tarafından sergilenen, kısa süreli  kış ziyaretlerini sembolize etmektedir. Bu 
amaçla kış ayı ortalarında(aralık-şubat) kuzey enlemlerinden gelen Kazlar ve Ördekler 
Büyükçekmece Gölünde kısa süreli konaklamalar yaptıktan sonra tekrar kuzey yönüne 
dönmektedirler. Yani TEPERES proje sahasına asla gelmemektedirler. 

 

Şekil-3. TEPERES Alanı Civarında Gerçekleşen Göç Hareketlerinin Güzergahları.  

İstanbul-Büyükçekmece, Kamiloba-Kurşuntepe mevkiinde tesis edilecek TEPERES 
sahasının bulunduğu bölge üzerinden de göç hareketleri sergilenmektedir. Gerek 
tarafımızdan bölge genelinde bugüne kadar gerçekleştirilen ornitolojik çalışmalarda 
elde edilmiş olan veriler, gerekse de bu kesimlerde farklı projeler kapsamında 
gerçekleştirdiğimiz gözlem ve anket çalışmaları sonucunda bölgeden geçen bazı kuş göç 
güzergahlarının söz konusu olmasına  karşılık TEPERES alanı üzerinden geçen herhangi 
bir kuş göç güzergahı konusunda bir bulguya ulaşılamamıştır. Bölgeden geçiş yapan 
Leylekler (Ciconia spp.) yanında bazı gündüz yırtıcıları ailesi (Accipitridae) üyeleri ve 
ötücü kuş türleri genellikle kıyı hattını takip ederek göç yolculuklarına devam ederler. 
Bu süreçte genellikle kıyı hattını görerek ama deniz üzerinden geçiş yaparlar. Böylece 
kendilerini güvende hissederler. Kıyı hattının TEPERES alanına mesafesi ise kuş 
uçuşuyla 2,5 km civarındadır.  Bu kesimlerden geçiş yapan kuş türleri arasından proje 
sahasını düzenli olarak veya yoğun sürü geçişleri esnasında kullanan kuş türleri 
konusunda da bir bulguya ulaşılamamıştır.  
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PROJENİN TEKNİK BİLEŞENLERİ 

Proje kapsamında tesis edilmesi planlanan 2 adet Vestas V90 marka rüzgar enerjisi 
türbininin her birinin 3 MW olmak üzere toplam 6 MW kurulu güce sahip olması 
planlanmaktadır.  

Halihazırda bölgede 0,85 MW üretim gücüne sahip 1 adet rüzgar enerjisi türbini 
bulunmaktadır. Söz konusu türbin yaklaşık 6 yıldır üretimini sürdürmektedir.   

 

İletim Hattı 

Halihazırda TEPERES işletmesi kapsamında mevcut olan  1 adet rüzgar enerjisi türbini 
tarafından üretilen elektriği enterkonnekte sisteme dahil edebilmek amacıyla tesis 
edilmiş olan bir elektrik iletim hattı mevcuttur. Tesis edilecek 2 yeni türbin ile 
üretilecek olarak elektrik enerjisinin sisteme dahil edilmesi sürecinde de halihazırda 
kullanılmakta olan elektrik iletim hattından istifade edilecektir. 
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ETKİ AZALTMA PLANI  

PROJE TEDBİRLERİNİN OLASI ÇEVRESEL ETKİLERİ  

“İstanbul Büyükçekmece TEPERES Projesi”nin tesis edilmesi ve işletilmesi  süresince, 
çevreye pozitif veya negatif bazı etkiler olacaktır, bunlar aşağıda özetlenmiştir: 

İnşaat Aşamasındaki Olumsuz Etkiler 

Atık Üretimi 
Trafo ve türbinlerin yer alacağı kesimlerin hazırlanması sürecinde hafriyat toprağı 
şekillenecektir. 
Trafo inşaatı, türbin gövdelerinin dikilmesi; jeneratör kısmı ve pervanelerin montajı ile 
yeraltında kalacak olsa da elektrik iletim yapılarının tesis edilmesi sürecinde 
kullanılmayacak malzeme, hafriyat, kablo v.b malzemenin ortada bırakılması doğal 
habitatları bozacak, kirletebilecek ve tehlikeli olabilecektir. 
Çalışmaların geçekleştirilmesi aşamasında iş makineleri, vinçler ve kamyonlardan 
dökülebilecek yakıt, yağ, antifriz v.b sıvılar doğal ortamların kirlenmesine yol açabilir.  
Şantiye sahasında en azından inşaat aşamasında doğal habitatları olumsuz 
etkileyebilecek tipte katı atıklar ile atıksu oluşacaktır.  
 
 
Trafik 
İnşaat aşamasında alana ulaşan yollarda ve alan içinde gerçekleşecek yoğun trafiğe 
bağlı olarak yerli kuş türleri veya transit formlar olumsuz etkilenebilecektir.  Araçlarla 
çarpışma yanında meydana gelen rahatsızlıklar stres meydana getirebilecek, kuşların 
bu kesimlerden uzaklaşmasına neden olabilecektir. 
 
Hava Kalitesi 
Türbin ayaklarının hazırlanması sürecinde düşük ölçekli de olsa kazı süreci ve malzeme 
taşınımı nedeniyle toz meydana gelebilir  
Çalışacak araç ve gereçler ile türbinlerin tesis edilmesi sürecinde yararlanılacak 
ekipmandan ve ekipman parçalarından kaynaklanabilecek egsoz gazları söz konusu 
olacaktır. 
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Gürültü Ve Titreşim 
Çalışmalarda yararlanılacak iş makineleri,  kamyon ve vinç gibi araçlar ile diğer 
ekipmanlardan gürültü ve titreşim meydana gelecektir. 
 
Olası Zararlar (Peyzaj, Arkeolojik Ve Tarihi Eserlere, Mevcut Tesisat v.b)  
Türbin ayaklarının yer aldığı kesimlerdeki vejetasyon veya kültür bitkileri kısmen zarar 
görebilir.  
Türbin ayaklarının tesviye edilmesi sürecinde açığa çıkan hafriyat toprağının erozyon, 
toprak kayması veya sedimantasyona neden olmaması beklenmemektedir.  
 

İşletme Aşamasında Olası Olumsuz Etkiler: 

İşletme sürecinde yaşanabilecek en olumsuz etkiler tesis edilmiş olan türbinler ile bu 
kesimlerde yaşayan lokal kuş türleri ile göç dönemlerinde bu kesimlerden geçiş yapan 
göçmen kuş türleri arasında gerçekleşebilecek kolizyon (Çarpma etkisi) riskidir. 
Ayrıca kullanılması planlanan mevcut iletim hattından kuşların olumsuz etkilenebilme 
olasılığı söz konusudur.   

İşletme Aşamasında Olumlu Etkiler: 

Sosyo-Ekonomik  
Şehrin özellikle Büyükçekmece ilçesi sınırları içerisindeki yerleşimlerinde elektrik 
enerjisinin daha sağlıklı bir şekilde ve kesintiye uğramadan kullanılabileceği tahmin 
edilmektedir. 
 

PROJENİN OLASI NEGATİF ETKİLERİNE YÖNELİK ETKİ AZALTMA PLANI  

Türbinler ve trafo binası ile iletim hatları gibi proje ile ilgili yapılardan bazılarının veya 
tamamının işletme aşamasında lokal doğal habitatlar, kuş türleri ve göçmen kuş türleri 
üzerinde bazı potansiyel etkiler söz konusu olabilecektir. Bu etkilerin ortadan 
kaldırılabilmesi veya  azaltılabilmesi için atılması gereken adımlar, alınması gereken 
önlemler aşağıdaki tabloda verilmiştir.  
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Tablo-1. Projenin Kuşlar üzerine Olası Negatif Etkileri ve Etki Azaltma Planı  

AŞAMA SORUN GÖRÜŞLER ETKİ AZALTMA  ÖNLEMLERİ SORUMLU KİŞİ/KURUM 

  

 

Habitat Tahribatı 

-Trafo ve türbinlerin yer alacağı 
kesimlerin hazırlanması ve 
türbinlerin tesis edilmesi 
aşamasında kuşlar tarafından 
dinlenme, geceleme, beslenme 
ve üreme gibi amaçlarla 
kullanılan doğal habitatların 
zarar görmesi. 

-Çeşitli kaynaklardan köken 
alacak atıklar doğal habitatları 
oluşuz etkileyebilecektir. 

 

- Çalışmalar öncesinde ilgili 
kesimlerin dikkatle gözden 
geçirilmesi, eski ve yeni 
yuvaların belirlenmesi; 

- Yuva bulunuyorsa aktif olup 
olmadıklarının belirlenmesi;  

-Açığa çıkan fazla malzemenin 
kuşlar tarafından kullanılan 
habitatlara tasfiye edilmemesi;  

- Atıkların depolanması ve 
tasfiyesinde ilgili 
yönetmeliklerin hükümleri göz 
önünde bulundurulacaktır. 

-Yüklenici; 

- Firmada bu amaca yönelik 
olarak istihdam edilen çevre 
sorumlusu veya bu amaca 
hizmet etmek üzere 
danışmanlık/hizmet alımı 
yapılacak konuyla ilgili uzman.  
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Kuşlara verilebilecek zararlar 

 

-Proje alanında sürekli olarak 
bulunan veya komşu 
habitatlardan bu kesimlere 
gelebilecek ergin bireylere; bu 
bireyler tarafından zeminde 
yapılabilecek yuvalar,  zemine 
bırakılabilecek, yumurtalar 
veya yumurtadan çıkmış 
yavruların personel veya araç, 
gereçten olumsuz etkilenmesi; 

- Gerektiğinde söz konusu 
kesimlerde çalışma takviminde 
kaydırma; Çalışmaların üreme 
dönemi öncesinde veya 
sonrasında yapılmasının 
sağlanması;  

- Bu kesimlerin işaretlenmesi, 
bilgilendirme levhalarının 
asılması, 

-Bu konuyu takip edecek 
elemanların görevlendirilmesi. 

-Yüklenici; 

- Bu kesimde sürekli 
bulunacak, bilgilendirme 
yapılmış firma elemanları 
veya hizmet alımı 
yapılabilecek, konunun 
uzmanı kişi veya ekip. 

 Lokal kuş türlerine ait bireylere Türbin ve pervanelere çarparak Türbinlerin kontrolünden ve 
güvenliğinden sorumlu olacak, 

Türbinlerin kontrolünden ve 
güvenliğinden sorumlu 
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Verilebilecek zararlar zarar görme riski sürekli olarak bu kesimde 
bulunacak personel tarafından 
her gün, sabah saatlerinde, 
türbin çevresinde 100 m 
çapında bir alanı görsel olarak 
kontrol etmesi ve raporlaması. 

olacak, sürekli olarak bu 
kesimde bulunacak firma 
personeli veya hizmet alımı ile  
bu uygulamayı gerçekleş-
tirecek  uzman kişi/ekip. 
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Göçmen Kuş Türlerine 
Verilebilecek Zararlar 

 

 

 

 

Türbin ve pervanelere çarparak 
zarar görme riski; 

Mevcut iletim hattından 
kuşların olumsuz etkilenebilme 
olasılığı söz konusudur.   

 

-Türbin gövdelerinin doğada 
fark edilebilecek renkte 
boyanması; 

-Türbin pervanelerinin uzaktan 
algılanmayı sağlayacak 
renklerde (turuncu, kırmızı, 
sarı-siyah bantlar halinde) 
boyanması; 

- Türbin jeneratör bölümünün 
gece ve gündüz aydınlatılması; 

- En az 2 yıl süreyle İlkbahar ve 
sonbahar göç dönemlerinde 
İzleme Çalışmalarının 
yapılması. Bu amaçla her bir 
türbin çevresindeki 100 metre 
çapındaki dairelerin sabah ve 
öğleden sonra görsel olarak 
kontrolü; 

Mevcut elektrik iletim hattına 
kuşkonmaz takılması. 

Türbinlerin kontrolünden ve 
güvenliğinden sorumlu 
olacak, sürekli olarak bu 
kesimde bulunacak, bu 
konuda bilgilendirilmiş veya 
eğitim verilmiş firma 
personeli veya hizmet alımı ile  
bu uygulamayı 
gerçekleştirecek uzman 
kişi/ekip. 

 

İlgili  sorumlu kuruluş (BEDAŞ) 
ile birlikte firma sorumluları 
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İZLEME 

Rüzgar türbinleri ile kuş türleri arasında meydana gelmesi olası olan ve çalışma 
içerisinde  vurgulanan olası etkiler ile bu etkilerin azaltılması veya tamamen ortadan 
kaldırılabilmesi için alınması önerilen tedbirlerin izlenmesine yönelik olarak  bir izleme 
süreci tavsiye edilmektedir. Bu izleme süreci projenin tesis edilmesi ve işletilmesini 
hem Türk kanunları ve diğer ilgili normlar yanında uluslararası koruma çabaları ve 
standartlara uygun olarak yürütülmesini sağlayacaktır.  
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KURUMSAL YAPILANMALAR 

Etki azaltma önlemlerinin uygulanması ve izlenmesinden sorumlu kurum ve kuruluşlar 
aşağıdaki gibidir:  
 
 
İnşaat Yüklenicisi Firma 
 
Türbinlerin Tesis Edilmesi Aşamasında 
Yüklenici firma, türbinlerin tesis edilmesi aşamasında hazırlanmış olan bu Ornitoloji 
raporunda vurgulanan tüm etki azaltım önlemlerini uygulamakla yükümlü olacaktır.  
 
İşletme Aşamasında 
Yüklenici firma Ornitoloji Raporu içerisinde vurgulanan, işletme aşamasına yönelik 
olarak alınması gereken önlemleri almakla yükümlü olacaktır 
 
Kontrolör Birim 
Türbinlerin Tesis Edilmesi Aşamasında 
Kontrolör birim, yüklenicinin Ornitoloji Raporunda vurgulanan tüm etki azaltım 
önlemlerini uygulamasını izlemek/kontrol etmekle yükümlü olacaktır. 
  
Kontrolör birim, TEPERES A.Ş’ye ve Kreditör kuruluşa  Ornitoloji raporunda vurgulanan 
etki azaltım önlemlerinin uygulanması ile ilgili düzenli raporlama yapacaktır. Belli 
periyotlarda hazırlanacak raporlara ornitoloji raporunda  vurgulanan tedbirlerin 
uygulanması hakkında düzenli bilgilendirilme sağlayacaktır.  
 
Kreditör Kuruluş 
Kreditör Kuruluş, projenin gerçekleştirilmesi öncesinde hazırlanacak ve firma 
tarafından sunumu yapılacak ornitoloji raporunun incelenmesi ve uygun görülmesi ile 
kendi sorumluluklarını yerine getirecek, gerektiğinde talep edebileceği izleme 
raporlarını da benzer şekillerde değerlendirerek uygulamaları ve işletme sürecini takip 
edecektir. 
 
Kreditör Kuruluş belirli aralıklarla ve gerektiğinde proje denetleme faaliyetleri 
kapsamında proje sahasını ziyaret edecektir.  
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı:  

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın hedefleri; çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kentsel 
ve kırsal alanlar ile doğal kaynakların doğru ve etkin biçimde kullanımı ve korunması, 
Ülkenin doğal bitki örtüsü, hayvan varlığı ve doğal kaynaklarının korunması ve her türlü 
çevresel kirliliğin önlenmesidir. Bakanlık, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü ile Bakanlığın il teşkilatları aracılığıyla doğal çevre, yaban hayatı bileşenleri, 
kuş türleri, göçmen kuş türleri, göç eden kuş türleri tarafından değişik amaçlarla 
kullanılan  habitatların korunması ve devamlılığının sağlanması açısından yüksek 
öneme ve etkiye sahip bir paydaş konumundadır.  

 
NİHAİ DEĞERLENDİRME 

Bu çalışma kapsamındaki değerlendirmeler sonucunda, TEPERES alanında gerçekleşen 
ortalama 7,7 m/sn rüzgar hızı, tesis edilecek türbin sayısının sadece 2 olması, türbinler 
arasındaki mesafelerin nispeten geniş olması; RES alanına çok yakın, bariyer etkisi 
meydana getirecek başka bir RES projesinin halihazırda söz konusu olmaması; tesis 
edilecek 2 adet türbinin bölgeden geçen kuş göç yollarını dik olarak keserek risk 
yaratabilecek konumda olmaması yanında Türkiye’nin günümüzde enerji açısından 
büyük ölçüde dışa bağımlı olması gibi nedenler göz önünde bulundurulduğunda 
planlanan TEPERES projesinin bu çalışmada vurgulanan noktaların göz önünde 
bulundurulması şartıyla geçekleştirilmesi ve işletilmesi sürecinde lokal ve göçmen kuş 
türleri ile bu formlar tarafından değişik amaçlarla tercih edilen habitatlar üzerinde 
kayda değer negatif etkilerinin olması beklenmemektedir. 

 

 

 

 

 

Prof.Dr.S.Levent TURAN 

Uzman Ornitolog 

Kasım, 2012  
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Ek.3 Halkın Katılımı Toplantısına Ait 
Dokümanlar  
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Toplantı Duyuru Metni  
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Toplantı Katılımcı Listesi 
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Toplantı Tutanağı  
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Toplantı Resimleri  
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Kamiloba 
mah. 
meydanı 

Toplantı Yeri: 
Eryılmaz 
kıraathanesi  
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Çevre Yönetim Planı Askı İlan Metni 
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