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1.GİRİŞ
1.1. Yenilenebilir Enerji
Yenilenebilir Enerji, sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde edilen
enerjidir. Bu kaynaklar;
 Güneş enerjisi,
 Rüzgar enerjisi,
 Jeotermal enerji,
 Hidrolik enerjisi,
 Biyokütle enerjisi,
 Hidrojen enerjisi olarak sıralanabilir.
En genel olarak, yenilenebilir enerji kaynağı; enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya
kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır. Örneğin,
güneşten elde edilen enerji ile çalışan bir teknoloji bu enerjiyi tüketir, fakat tüketilen enerji toplam
güneş enerjisinin yanında çok küçük kalır.
Yenilenebilir enerjinin; tesisler, hayvanlar ve insanlar tarafından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün
değildir. Fosil yakıtlar, çok uzun bir zaman çizelgesi göz önüne alındığında teorik olarak yenilenebilir
iken, istismar edilerek kullanılması sonucu yakın gelecekte tamamen tükenme tehlikesi ile karşı
karşıyadır. Fosil yakıtlar sera gazlarının ana kaynağını oluştururken, yenilenebilir enerji kaynakları çok
daha az sera gazları oluşturarak iklim değişikliği mücadelesinde dünyanın ve ülkemizde önemli rol
oynamaktadır.

1.2. Rüzgar Enerjisi
Rüzgar enerjisi; doğal, yenilenebilir, temiz ve sonsuz bir güç olup kaynağı güneştir. Güneşin dünyaya
gönderdiği enerjinin %1-2 gibi küçük bir miktarı rüzgar enerjisine dönüşmektedir.
Birbirine komşu bulunan iki basınç bölgesi arasındaki basınç farklarından dolayı meydana gelen ve
yüksek basınç merkezinden alçak basınç merkezine doğru hareket eden hava akımıdır.
Rüzgar hız ve yön olmak üzere iki parametre ile ifade edilir. Rüzgar hızı yükseklikle artar. Mevcut rüzgar
potansiyeli Rüzgar Türbinleri kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürülür.
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2.2.1. Rüzgar Türbinleri
Rüzgâr türbini, rüzgardaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine
dönüştüren sistemdir.
Rüzgar türbinlerinin temel elemanları olarak kule, nasel, kanat (pervane), ve kule temeli verilebilir.

Şekil 1. Rüzgar Türbini Temel Elemanları

Kule: Rüzgâr türbininin nasel ve kanadının taşındığı gövde kısmıdır.
Kanat: Rüzgar türbininin pervanesini oluşturan kanat, rüzgar türbinindeki en önemli parçalardan
biridir. Rüzgar türbinlerinin kanat çapları her geçen yıl ilerleyen rüzgar türbini teknolojisi ile oldukça
hızlı bir şekilde büyümektedir.
Nasel: Pervaneden gelen rüzgar enerjisinin mekanik aksam yardımıyla elektrik enerjisine çevrildiği
yerdir.

1.3. Rüzgar Santrallerinin Çevresel, Ekonomik ve Sosyal Faydaları
İklim Değişikliği ve Hava Kalitesi:
Türkiye’de elektrik enerjisi genellikle fosil yakıtlardan (başta doğal gaz olmak üzere kömür, linyit, fuel
oil, vs. ) sağlanmakta, bu durum başta CO2 olmak üzere sera gazlarının, SOx ve NOx gibi diğer zararlı
gazların ve parçacıklı madde formundaki diğer kirleticilerin salınımına neden olmaktadır. Rüzgar
enerjisinden elektrik elde edilen proje bu tür bir salınım yaymadığı için bu zararlı gaz ve diğer

6

ESYEL GLOBAL ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

SOĞANLI RES

kirleticilerin salınımında azalmaya neden olacak, hava kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadeleye
yardımcı olacaktır.
İstihdam ve Gelirde Artış:
Projenin hem inşaat, hem de işletme aşamalarında bölgede bir istihdam artışı olacaktır. Bu, bölgeye
projenin gerçekleşmediği duruma kıyasla net bir ekonomik fayda sağlayacak, bir gelir artışına neden
olacaktır.
İş Kalitesinde İyileşme
Proje tarafından oluşturulan işler, özellikle işletme sırasında sağlanacak işler, verilecek eğitim, teknik
düzey ve iş güvenliği standartları yönünden bölgedeki iş kalite ve standartlarında artış beklenmektedir.
Bölge Ekonomisine ve Refahına Katkı
Projenin inşaat ve işletme aşamalarında gerekli malzemeler ve iaşe ihtiyacı bölgeden karşılanacaktır.
Tesisin inşaatı sırasında bazı taşeron işleri için bölgedeki firmalarla anlaşılmıştır. Ayrıca proje sahibi
sosyal sorumluluk kapsamında yapacağı katkılarla bölgede yoksulluğun azaltılması, gelir artışı, sağlık ve
eğitim hizmetlerine ulaşım ve bu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi gibi konularda yardımcı olmayı
planlamaktadır.
Temiz ve Ucuz Enerji Hizmetlerine Erişim
Proje, rüzgar enerjisinden elektrik ürettiği için herhangi bir gaz veya diğer kirletici salınımına neden
olmamakta, temiz bir enerji kaynağı olarak ülke elektrik sistemine katkıda bulunmaktadır. Rüzgar
yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğundan sürdürülebilir kalkınma ile enerjide arz güvenliğine olumlu
bir katkısı vardır. Rüzgar bedava bir kaynak olduğundan doğal gaz, kömür ve petrol gibi fosil yakıtlara
verilen paradan tasarruf edilerek ekonomik katkı sağlanmakta ve daha ucuz enerji elde edilmesine
yardımcı olmaktadır. Ayrıca Türkiye gibi elektrik enerjisi üretiminin çoğunu yurt dışından ithal edilen
fosil yakıtlardan sağlayan bir ülke için enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasında rüzgar enerjisi çok
önemlidir. Elektrik enerjisi ve elektrik enerjisi üretiminde kullanılacak yakıtların ithalinden
kaynaklanabilecek siyasi çatışma ve krizlerin azaltılmasına da katkıda bulunulacaktır.

1.4. Türkiye’de Rüzgar Enerjisi
Ülkemizin enerji politikaları içerisinde rüzgar enerjisinin stratejik önemi bulunmaktadır. Bu bağlamda
2023 yılında ülkemizdeki rüzgar enerjisi kurulu gücünün, 20.000 MW olması hedeflenmesi
doğrultusunda ülke elektrik enerjisi talebinin, yaklaşık %20-25’i rüzgar enerjisinden karşılanırken; 26
milyon ton CO2 emisyonu azaltımı da yapılmış olacaktır.
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2019 yılı sonu itibari ile Türkiye’de 198 adet işletmedeki santrali ile 8.056,55 MW kurulu güce
ulaşmıştır. 2019 yılında üretilen elektriğin % 7,42’si rüzgar enerjisinden sağlanmıştır.

Şekil 2. İşletmedeki RES'lerin Bölgelere Göre Dağılımı

Şekil 3. Lisanslı RES'lerin Bölgelere Göre Dağılımı

Şekil 2. ve Şekil 3.’den görüleceği üzere, Türkiye’nin rüzgar potansiyeline göre lisanslı RES projeleri
açısından Karadeniz Bölgesi işletme aşamasında olan tesisler bakımından 5, lisanslı tesisler açısından
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2.sırada yer almaktadır. Soğanlı RES Projesi de Karadeniz Bölgesi’ndeki rüzgar potansiyelinin
değerlendirilmesiyle ulusal strateji ve bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

2.PROJE GEÇMİŞİ
Esyel Global Enerji Üretim A.Ş. (Esyel Enerji) tarafından Bayburt İli, Aydıntepe İlçesi, Soğanlı Dağı
mevkiinde Soğanlı Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesi kurulması ve işletilmesi planlanmaktadır.

Soğanlı RES projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 13.06.2019 tarihli
EÜ/8654-8/04264 numaralı lisans verilmiştir.

Soğanlı Rüzgar Enerji Santrali her biri 4.0 MWm olan 10 adet rüzgar türbininden oluşacak şekilde
projelendirilmiştir. Daha sonra proje 8 türbin 32 MWm / 30 MWe olarak revize edilmiştir. 20.11.2021
tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan son kabul ile tüm türbinler işletmeye
geçmiştir.

Proje kapsamında yıllık 120.000.000 kWh elektrik enerjisi üretilmesi planlanmakta olup, üretilen enerji
154kV Enerji Nakil Hattı (ENH) ile

Çaykara Havza TM-Bayburt TM ENH’ya girdi-çıktı bağlantı

noktasından enterkonnekte sisteme iletilmektedir.

Ataseven Group, Soğanlı RES Projesi’nin geliştirilmesi için Esyel Global Enerji Üretim A.Ş adı altında bir
Proje Şirketi kurmuştur. Proje’nin sahibi olan Esyel Enerji, T. Garanti Bank A.Ş. (“Garanti”)’den bu
Proje’ye fon sağlamıştır. Ataseven Group’un (“Ataseven”) yatırımcısı olduğu ve tesis ettiği bu Proje’nin
sahibi Esyel Global Enerji Üretim A.Ş.’dir.

3.AMAÇ
Bu doküman, Proje için Ekvator Prensipleri, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Çevresel ve Sosyal

Çerçevesi, ilgili AIIB Çevresel ve Sosyal Standartları ve Uluslararası Finans Kurumu “IFC”
Performans Standartları’na uygun olarak yürütülen Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi
çalışmalarının teknik olmayan özetidir. Doküman, projeyle ilgili potansiyel çevresel ve sosyal etkileri
ve Esyel Enerji tarafından öngörülen etki azaltıcı önlemler konusunda temel bilgiler sunmaktadır. Bu
doküman, paydaşları bilgilendirmeyi ve onların olası sorunlarını cevaplandırmayı hedeflemektedir.
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Aynı zamanda, paydaş şikayet mekanizması konusunda bilgiler sunarak paydaşlar ile proje yetkilileri
arasındaki iki yönlü iletişim hattını güçlendirmeyi de amaçlamaktadır.

Esyel Enerji, Proje süresince yürürlükteki Türk Mevzuat hükümlerine uymayı taahhüt eder. Bu
gereklilikler (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Çevre Kanunu (2872 sayılı), İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu (6331 sayılı), İş Kanunu (4857 sayılı) ve bunların yayınlanan düzenlemelerini içerir.

Ayrıca, proje kapsamında Ekvator Prensipleri’ne, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Çevresel ve
Sosyal Çerçevesine, ilgili AIIB Çevresel ve Sosyal Standartlarına ve Uluslararası Finans Kurumu (“IFC”)
Performans Standartları’na (“PS”ler) ve IFC’nin ilgili İSG kılavuzuna uyulacaktır. Proje, AIIB Çevresel
ve Sosyal Standart’ları, IFC’nin Performans Standartları ve ulusal mevzuata bağlı kalacaktır.

4.PROJENİN GENEL TANITIMI
Esyel Global Enerji Üretim A.Ş. (Esyel Enerji) tarafından Bayburt İli, Aydıntepe İlçesi, Soğanlı Dağı
mevkiinde Soğanlı Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesi kurulması ve işletilmesi planlanmaktadır.

Soğanlı RES projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 13.06.2019 tarihli
EÜ/8654-8/04264 numaralı lisans verilmiştir.

Soğanlı Rüzgar Enerji Santrali her biri 4.0 MWm olan 8 adet rüzgar türbininden oluşacak şekilde
projelendirilmiştir. Proje kapsamında yıllık 120.000.000 kWh elektrik enerjisi üretilmesi planlanmakta
olup, üretilen enerji 154kV Enerji Nakil Hattı (ENH) ile Çaykara Havza TM-Bayburt TM ENH’ya girdi-çıktı
bağlantı noktasından enterkonnekte sisteme iletilecektir.
Soğanlı RES Proje Özet tablosu aşağıdadır.
Tablo 1. Soğanlı RES Proje Özet Tablosu

Proje Özeti
Proje Sahibi

Esyel Global Enerji Üretim A.Ş.

Projenin Tanımı

Bayburt ili Aydıntepe İlçe sınırlarında kurulacak 10 adet Vestas V150-4.0 Rüzgar
Türbini , Şalt Merkezi ve Enerji Nakil Hattı.

Project Name

Soğanlı Rüzgar Enerji Santrali (RES)

Proje Türü

Rüzgar Santrali
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Lisans Tarihi

13.06.2019

Lisans Süresi

49 yıl

Kurulu Gücü

32 MWm / 30 MWe

Yıllık Enerji Üretimi

120.000.000 kWh

SOĞANLI RES

4.1. Projenin Konumu
Soğanlı RES projesi Bayburt ili Aydıntepe ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. Proje sahası Bayburt ilinin
kuş uçuşu 28km kuzeyindedir.

Yapılacak türbinlerin, şaltın ve yolların içerisindeki parseller Bayburt İli, Merkez İlçesi, Kozluk ve Karlıca
Köyleri ile Aydıntepe İlçesi, Kılıçkaya ve Dumlu Köylerinde kalmaktadır. Lisans Alanı, türbin konumları
ve civar yerleşim yerleri ile yollar Şekil.4'te gösterilmektedir.

Şekil 4 Soğanlı RES Proje ve Bileşenlerinin Konumu

Proje alanına ulaşım Aydıntepe-Çaykara ve Bayburt-Çaykara yolları üzerinden sağlanmaktadır.
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Proje alanına en yakın kalıcı yerleşim yeri 2,7 km olmasına rağmen, proje alanına en yakın bina T4 nolu
türbine 650m kuş uçuşu mesafede Kılıçkaya Yaylası’nın konutudur. Kılıçkaya Yaylası, yerel halk tarafından
yaz döneminde kullanılan geçici bir yerleşim yeridir. T4 nolu türbin ile Kılıçkaya Yaylası arasındaki kot farkı
yaklaşık 212 m’dir.

4.2. Arazi Kullanımı
Kurulacak türbinler ve açılacak yollar 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na göre Çayır ve Mera
araziler üzerinde yer almaktadır.

Türbin alanları ve şalt sahası kapsamında kullanılacak parsellerin tamamı hazine arazisidir. Türbinlerin
inşa edileceği parsellerin irtifak hakkı, yaklaşık 49 yıllığına (27/03/2068 tarihine kadar) Esyel Enerji'ye
devredilmiştir. Proje kapsamında yapılacak yolların parsellerinde de özel mülkiyet bulunmamaktadır.
Bütün parseller hazine arazileridir. Yolların inşa edileceği parseller için ilgili Milli Emlak Müdürlüğü ile
Esyel Enerji arasında 5 yıllık kira sözleşmesi imzalanmıştır.

Enerji Nakil Hattı rotası üzerinde özel mülkiyete ait herhangi bir parsel bulunmamaktadır. Güzergahtaki
tüm araziler hazine arazileridir. ENH'nın geçtiği parsellerin irtifak hakkı Türkiye Elektrik İletim Anonim
Şirketi’ne (“TEİAŞ”) devredilmiştir.

4.3. İzinler
Projenin inşaat öncesi izinleri tamamlanmış olup listesi Tablo 2’de sunulmaktadır.
Tablo 2. İzinler Tablosu

Alınan İzinler

Veriliş Tarihi

Resmi Yazı / Karar
Numarası

Enerji Üretim Lisansı

13.06.2019

EÜ/8654-8/04264

ÇED Olumlu Kararı

27.02.2018

4986

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) ile
Enerji Bağlantı Anlaşması

19.08.2019

İmar Planı Kesinleşme Yazısı

18.06.2018

İrtifak Hakkı Tapuları

02.08.2019

Kiralama Sözleşmeleri

01.08.2019
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06.03.2020

TEA Olumlu Yazısı

5825

4.4. Türbin Teknik Özellikleri
Soğanlı RES, Vestas V150/4.0 model 10 adet türbin ile tasarlanmıştır. Türbinlerin kule yükseklikleri 105
metre olacaktır ve her bir türbin 4.0 MWm güce sahiptir. Türbinler rüzgarın en verimli olduğu ve doğal
şartların en uygun olduğu alanlara konumlandırılmıştır. Türbin yüksekliği ve rotor çapını gösterir şekil
aşağıda sunulmuştur.

Rotor Çapı (150 m)

Hub Yüksekliği
105 m

Şekil 5. Vestas V150-4.0 Özellikleri

4.5. Proje Faaliyetlerinin Zaman Çizelgesi
İnşaat ve işletmeye alma faaliyetlerinin zaman çizelgesi Tablo 5'te özetlendiği şekilde planlanıp
tamamlanmıştır. ENH, şalt, sahaya erişim yolları ile 1 türbin kurulum işlemleri 2020 yılı sonunda
tamamlanmış, 25.12.2020 tarihinde T3 no’lu türbine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından
Kısmi Kabul yapılarak işletmeye geçmiştir. 06.11.2021 tarihinde T1, T2,T4 no’lu türbinlere, 20.11.2021
tarihinde T5, T6, T7 ve T8 no’lu türbinlere Kabul yapılarak tamamı işletmeye alınmıştır.

Tablo 3. Proje Zaman Çizelgesi

İŞ KAPSAMI

ZAMAN

Lisans

13.Haziran.2019

İnşaat İşleri

Nisan 2020 - Ekim 2020
Nisan 2021 – Ağustos 2021

Elektrik İşleri

Nisan 2020 - Eylül 2020
Nisan 2021 – Ağustos 2021
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İŞ KAPSAMI

ZAMAN

Lisans

13.Haziran.2019

İnşaat İşleri

Nisan 2020 - Ekim 2020
Nisan 2021 – Ağustos 2021

Türbin sevkiyatı

Haziran 2020-Temmuz 2020
Haziran 2021-Temmuz 2021

Montaj İşleri

Haziran 2020 – Ekim 2020
Nisan 2021 – Ağustos 2021

Eneri Nakil Hattı İnşaatı ve Montajı

Nisan 2020 – Ağustos 2020

Test & Devreye Alma

Eylül 2020 – Aralık 2020
Temmuz 2021 – Kasım 2021

Geçici Kabul

Aralık 2020 (Kısmi Kabul)
Kasım 2021

5. MUHTEMEL ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ
Projenin belirlenen potansiyel çevresel ve sosyal etkilerini, sorunları ve diğer performans iyileştirme
önlemlerini ele almak amacıyla çevresel ve sosyal değerlendirme sürecinin bulguları ve paydaş katılım
sürecinin sonuçları da dikkate alınarak azaltma faaliyetleri ve Çevresel ve Sosyal Yönetim Planları
hazırlanacaktır. Bu kapsamda belirlenecek çevresel ve sosyal etkilerin yönetilmesi amacıyla Projenin
inşaat, işletme ve bakım aşamalarında alınacak bir dizi yönetim, azaltım ve izleme önlemine yer
verilecektir.

5.1. Arazi Kullanımı ve Topraklar
İnşaat Aşaması:
Beklenen Etki: Planlanan Soğanlı RES projesi kapsamında türbin taban alanlarında, türbin noktalarına
ulaşım için açılacak yollarda ve mevcut yollarda gerçekleştirilecek düzenleme çalışmaları kapsamında
hafriyat çalışmaları gerçekleştirilecektir. Alanda oluşacak hafriyatın yaklaşık %10’u bitkisel toprak
olacaktır.
Etki Azaltıcı Önlemler:
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İnşaat çalışmaları sırasında açığa çıkacak bitkisel topraklar türbin alanlarında bekletilerek doğal
görünüm kazanmak adına şevlere serilmiştir.



Alanda kazı faaliyetleri sonucu ortaya çıkacak hafriyat malzemesinin tamamı eş zamanlı olarak
dolgu çalışmalarında kullanılmıştır.

İşletme Aşaması:
Projenin işletme aşamasında türbinlerin çalıştırılması kaynaklı arazi kullanımı ve toprak üzerinde bir
etki beklenmemektedir.

5.2. Gürültü
05.09.2017 tarihinde arka plan ölçümleri yapılmış olup, sonuçları ÇED raporunda değerlendirilmiştir.
Proje alanına en yakın ev ise 650 m mesafede bulunan Kılıçkaya Yaylasına bağlı yayla evi olup, yapılan
arka plan ölçüm sonuçlarına göre arka plan gürültü seviyesi bu noktada gündüz 47,5dB gece 37,3 dB
olmuştur. İnşaat aşamasındaki gürültü hesaplamaları SoundPlan ile yapılmış olup tablolar ÇED
raporunda bulunmaktadır. Ayrıca Windpro yazılımı kullanılarak modelleme yapılmıştır. Hakim rüzgar
yönünde 10 metrede 10m/s rüzgar hızında gürültü 35dB’in altında kalmaktadır.

İnşaat Aşaması:
Beklenen Etki: Yol yapımı ve malzeme nakliyesi gibi inşaat faaliyetleri sırasında gürültü meydana
gelecektir.
Etki Azaltıcı Önlemler:
İnşaat aşamasındaki gürültü hesaplamaları SoundPlan ile yapılmış olup tablolar ÇED raporunda
bulunmaktadır. Ayrıca en yakın hassas alıcılarda arka plan gürültü ölçümleri yapılmıştır.



Gürültü emisyonlarını en aza indirmek için tüm makine ve teçhizatın her bileşeni uygun şekilde
korunması, tamir edilmesi, İnşaat ekipmanlarının periyodik bakımı sağlanmıştır.



Tüm araçların egzoz sistemleri, araç / ekipman tipine ve prosedürlerine göre ilgili mevzuatta
belirtilen egzoz emisyon sınırlarına uygun olması, ayrıca, bu araçların / ekipmanların bakımı
üretici tarafından önerildiği şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.



İlgili Yönetim Planları/Prosedürleri (Örn. Trafik Yönetim Planı, Gürültü Yönetim Planı ve/veya
Çevresel Sosyal Eylem Planı, Eğitim Planı) uygulanmıştır.



İnşaat aşamasında en yakın hassas alıcılarda Gürültü Yönetim Planı’nda tanımlandığı şekilde
gürültü ölçümleri yapılmıştır.
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Projede gürültüden kaynaklı bir şikayet olması durumunda Şikayet Mekanizması kapsamında
değerlendirilmiştir.

İşletme Aşaması:
Beklenen Etki: Türbinlerin çalıştırılmasından ötürü gürültü oluşumu söz konusu olacaktır. Proje alanına
yakın yerleşim yerlerindeki konutlar yayla evleri olup yaz aylarında kısa süreli olarak kullanılmaktadır.
Etki Azaltıcı Önlemler: İşletme aşamasında oluşması beklenen gürültü hesaplamaları SoundPlan ile
gerçekleştirilmiş olup, Proje alanına en yakın yerleşim birimlerinde uluslararası ve yerel gürültü
standartlarının sağlanacağı belirlenmiştir.



Türbinlerin düzenli bakımları gerçekleştirilmektedir.



İlgili Yönetim Planları/Prosedürleri (Örn. Trafik Yönetim Planı, Gürültü Yönetim Planı ve/veya
Çevresel Sosyal Yönetim Planı, Eğitim Planı) uygulanmaktadır.



İşletme aşamasında en yakın hassas alıcılarda Gürültü Yönetim Planı’nda tanımlandığı şekilde
gürültü ölçümleri yapılmıştır.



Projede gürültüden kaynaklı bir şikayet olması durumunda Şikayet Mekanizması kapsamında
değerlendirilmektedir.

5.3. Hava Kalitesi
İnşaat Aşaması:
Beklenen Etki: İnşaat faaliyetleri ve nakliyeden kaynaklanan emisyonlar sonucunda hava kalitesi
etkilenebilecektir.
Etki Azaltıcı Önlemler:
Rüzgar santrali projelerinin yalnızca inşaat aşamasında hava kalitesine etkisi söz konusu olup, yapılan
çalışmalar sonucu hesaplamalar ÇED raporunda bulunmaktadır. En yakın hassas alıcılarda arka plan
PM10 partikül madde ölçümü yapılmıştır.



Alanda yapılacak çalışmalar sırasında sulama yapılmıştır.



İlgili Yönetim Planları/Prosedürleri (Örn. Trafik Yönetim Planı, Hava Kalitesi Yönetim Planı,
Eğitim Planı) uygulanmıştır.



İnşaat ekipmanlarının düzenli bakımlarının yapılması sağlanmıştır.



İnşaat aşamasında en yakın hassas alıcılarda Çevresel ve Sosyal Eylem Planında tanımlandığı
şekilde PM10 partikül madde ölçümü yapılmıştır.
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Projede gürültüden kaynaklı bir şikayet olması durumunda Şikayet Mekanizması kapsamında
değerlendirilmiştir.

İşletme Aşaması:
Projenin işletme aşamasında türbinlerin çalıştırılması kaynaklı hava kalitesi üzerinde bir etki
beklenmemektedir.

5.4. Su ve Atıksu
İnşaat Aşaması:
Beklenen Etki: Söz konusu proje kapsamında çalışacak personelin içme ve kullanma suyu ile, alanda
tozumayı engellemek amaçlı su kullanımı meydana gelmiştir. Kullanma suyu piyasadan tankerler ile,
içme suyu ise damacanalar vasıtası ile sağlanmıştır. İnşaat aşamasında kullanılacak olan beton
malzemesi transmikserler aracılığı ile hazır beton üretim santrallerinden getirileceği için bu konuda
herhangi bir su kullanımı ve atıksu oluşumu olmamıştır.
Etki Azaltıcı Önlemler:



İnşaat aşamasında atık suyun toplanması için septik tanklar kullanılmıştır.



Proje alanında oluşacak evsel nitelikli atık sular sızdırmaz fosseptikte toplanarak %80 doluluk
oranına ulaştıktan sonra vidanjör yardımı ile çektirilerek bertaraf sağlanmıştır.

İşletme Aşaması:
Beklenen Etki: Söz konusu proje kapsamında çalışacak personelin içme ve kullanma amaçlı su kullanımı
meydana gelecektir. Kullanma suyu piyasadan tankerler ile, içme suyu ise damacanalar vasıtası ile
sağlanmaktadır.
Etki Azaltıcı Önlemler:



İşletme aşamasında oluşacak atık suyun toplanması için septik tanklar kullanılmaktadır.



Proje alanında oluşacak evsel nitelikli atık sular sızdırmaz fosseptikte toplanarak %80 doluluk
oranına ulaştıktan sonra vidanjör yardımı ile çektirilerek bertaraf sağlanmaktadır.

5.5. Atık
İnşaat Aşaması:
Beklenen Etki: İnşaat faaliyetleri sırasında farklı türde tehlikeli (örn. atık yağ, atık filtreler, antifriz

sıvıları, atık boyalar, vb.) ve tehlikesiz (örn. evsel, ambalaj, vb.) atık oluşacaktır.
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Etki Azaltıcı Önlemler:



Nispeten oluşacak olan hafriyat malzemelerinin yol inşaat çalışmaları (taban altı ve temel
malzemesi olarak) türbin platformları için dolgu malzemesi olarak veya peyzaj düzenlemesi
amaçlarıyla sahada yeniden kullanılmıştır.



Tehlikeli ve tehlikesiz atık malzemelerden kaçınılması veya kaçınmanın mümkün olmadığı
yerde bunların asgariye

indirilmesini sağlamak için Proje faaliyetleri sonucunda ortaya

çıkacak olan atıkların azaltılması yöntemi izlenmiştir. Kaçınılmaz ancak asgariye indirilmiş
atıklar sahada geçici bir depolama alanında depolanmış, sahada geçici olarak depolanan
atıklar mümkün olduğunca yeniden kullanılmış. Geri kazanılamayan atıklar yerel mevzuata
uygun şekilde bertaraf edilmiştir.



Projeye özgü hazırlanan Atık Yönetimi Planı uygulanmıştır.
İşletme Aşaması:

Beklenen Etki: İşletme aşamasında bakımlardan kaynaklı tehlikeli atık ve evsel kullanımdan dolayı
tehlikesiz atık oluşacaktır.
Etki Azaltıcı Önlemler:



Tehlikeli ve tehlikesiz atık malzemelerden kaçınılması veya kaçınmanın mümkün olmadığı
yerde bunların asgariye

indirilmesini sağlamak için Proje faaliyetleri sonucunda ortaya

çıkacak olan atıkların azaltılması yöntemi izlenecektir. Kaçınılmaz ancak asgariye indirilmiş
atıklar sahada geçici bir depolama alanında

depolanacak olup, bu alanın sızdırmaz bir

zemini, çatısı ve ulusal Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre atık kodları ile etiketlenmiş ayrı bir
bölmeleri olacaktır. Sahada geçici olarak depolanan atıklar mümkün olduğunca yeniden
kullanılacak, geri dönüştürülecek veya geri kazanılacaktır. Geri kazanılamayan atıklar yerel
mevzuata uygun şekilde bertaraf edilecektir.



İşletme Dönemi için projeye özgü hazırlanacak Atık Yönetimi Planı uygulanacaktır.

5.6. Flora ve Fauna (Bitkiler ve Hayvanlar) ve Ornitoloji (Kuşlar)
İnşaat Aşaması:
Beklenen Etki: Flora ve fauna gibi biyolojik bileşenler, arazi bozulması ile toz ve gürültü etkileri
(yukarıda ele alınmıştır) başta olmak üzere iki farklı faktörden etkilenebilecektir.
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Etki Azaltıcı Önlemler:



Proje alanı ve etki alanındaki biyolojik çeşitliliğin araştırılması ve ekosistem etkilerinin
belirlenmesi amacıyla konunun uzmanları tarafından yerinde inceleme ve araştırma çalışmaları
yapılarak ÇED kapsamında Bilimsel Rapor ve Peyzaj Onarım Planı hazırlanmıştır. Genel etki
azaltıcı önlemler ÇED Raporu, Peyzaj Onarım Planı Raporu, Ornitolojik Ekolojik Değerlendirme
Raporunda ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.



Hazırlanan Bilimsel Rapor ışığında izleme çalışmaları başlatılmıştır.



Kuşlara inşaat aşamasında herhangi bir rahatsız edilme olmamıştır.



Projenin ve değişen mevsimlerin etkilerinin izlenmesi amacıyla 2019 Sonbahar döneminde ek
temel verilerin toplanmasına başlanmıştır.

İşletme Aşaması:
Beklenen Etki: Flora ve fauna gibi biyolojik bileşenler RES’ten (türbinler dahil) etkilenebilecektir.
Etki Azaltıcı Önlemler:



Gündüz göç eden ya da bölgeyi kullanan türler için de ince pervane uçlarını görünür kılmak ve
çarpışma riskini düşürmek için kanat uçları kırmızı renge boyanmıştır.



Türbinlerin doğu-batı yönünde dizilmeleri ve türbinlerin arasındaki mesafelerin 300 metrenin
üzerinde olmasından dolayı bariyer etkisi oluşturmayacaktır.



Proje alanı ve etki alanındaki biyolojik çeşitliliğin araştırılması ve ekosistem etkilerinin
belirlenmesi amacıyla konunun uzmanları tarafından yerinde inceleme ve araştırma çalışmaları
yapılarak ÇED kapsamında Bilimsel Rapor ve Peyzaj Onarım Planı hazırlanmıştır. Genel etki
azaltıcı önlemler ÇED Raporu, Peyzaj Onarım Planı Raporu, Ornitolojik Ekolojik Değerlendirme
Raporunda ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.



Türbinler kurulduktan sonra çarpışma olması olasılığının doğru değerlendirilebilmesi için
işletme döneminde de izleme çalışmalarına devam edilecektir.



Projenin ve değişen mevsimlerin etkilerinin izlenmesi amacıyla 2019 Sonbahar döneminde ek
temel verilerin toplanmasına başlanmıştır. Bu saha çalışmalarından elde edilen bulgular
ışığında gereken şekilde etki azaltıcı önlemler tasarlanacaktır.

5.7. Görsel Etki
İnşaat Aşaması:
Projenin inşaat aşamasında görsel bir etki beklenmemektedir.
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İşletme Aşaması:
Beklenen Etki: Projede kurulacak olan türbinlere en yakın yerleşim yeri 2,7km mesafede Kılıçkaya
Yaylasıdır. Projede en yakın ev T4 türbinine 650m mesafede Kılıçkaya Yaylasına bağlı bir evdir. Bu en
yakın ev ile T4 türbini arasında yaklaşık 212m kot farkı vardır. Buralar yazları kısa süreli kullanılan yayla
evleridir.
Etki Azaltıcı Önlemler:
Proje ile ilgili olarak Görsel Etki Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. Görsel etki değerlendirmesinde
kullanılan türbin modellemesinin gerçek boyutlarıyla oluşturularak Google Earth’ e export edilmesi ile
3 boyutlu türbinlerin farklı noktalardan görünüşü elde edilmiştir.



Proje alanı engebeli bir topoğrafyaya sahip olduğundan ve yakındaki yerleşimler daha düşük
rakımlarda konumlandığından türbinler gökyüzüne karşı görülmektedir.

Resim 1. Kılıçkaya Yaylası T4 Türbinine 640m Mesafedeki Evden Görünüm
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Resim 2. Bayburt-Uzungöl Yolu Doğusundaki Görünüm

5.8. Sosyal Etki
İnşaat Aşaması:

Beklenen Etki: Proje’nin Yerel halk üzerinde direkt bir olumsuz etkisi olmayacağı düşünülmektedir.
İnşaat aşamasında, ulaşım yollarında geçici bozulmalar, hava kalitesi, gürültü gibi küçük ve kısa süreli
etkilere karşı önlemler alınmıştır. Ek önlemler aşağıda sunulmuştur.
Etki Azaltıcı Önlemler:



Projeden etkilenmesi olası olan halkı proje ile ilgili bilgilendirmek ve projeye ilişkin görüş ve
önerilerini almak amacıyla Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca, “ÇED Sürecine
Halkın Katılımı Toplantısı” Bayburt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün onayı ile 08.08.2017
tarihinde saat 14:00’da Kılıçkaya Köyü Mahalle Odası’nda gerçekleştirilmiştir. Toplantı
öncesinde 27.07.2017 tarihli ulusal ve yerel gazetelerde toplantıya ilişkin ilanlar verilmiş, köy
muhtarları ile görüşülerek yöre halkına ayrıca duyuru yapılması sağlanmıştır. Söz konusu
toplantıya 30-40 kişilik katılım sağlanmıştır.



Projenin inşaat ve işletme aşamaları için Paydaş Katılım Planı (PKP) hazırlanmıştır.



İnşaat çalışmaları öncesinde bir Paydaş Katılımı Toplantısı yapılması planlanmış, ancak Covid19 salgını sebebiyle yapılamamıştır. Yerel ve uluslararası otoritelerin yönergeleri takip edilerek
en uygun zamanda Projedeki gelişmelerin aktarılacağı bir Paydaş Katılımı Toplantısı
düzenlenecektir.
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İnşaat aşamasında çalışacak personelin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla şalt merkezi alanında
şantiye kurulmuştur.



Ayrıca

oluşturulan

Şikayet

Mekanizması

kapsamında

yerel

halktan

gelen

tüm

öneriler/şikayetler rapor edilmiş ve Şikayet Mekanizması Prosedürü uyarınca işleme tabi
tutulmuştur.
İşletme Aşaması:
Beklenen Etki: Proje’nin Yerel halk üzerinde direkt bir olumsuz etkisi olmayacağı düşünülmektedir.
İşletme aşamasında görsel etki, gürültü ve bunun gibi konularda etkiler görülebilir. Bu etkiler ile ilgili
önlemler yukarıda detaylandırılmıştır. Ek önlemler aşağıda sunulmuştur.
Etki Azaltıcı Önlemler:



Projenin inşaat ve işletme aşamaları için Paydaş Katılım Planı (PKP) hazırlanmıştır.



İşletme çalışmaları öncesinde yerel ve uluslararası otoritelerin yönergeleri takip edilerek en
uygun zamanda bir Paydaş Katılımı Toplantısı düzenlenecektir.



Ayrıca oluşturulan Şikayet Mekanizması kapsamında yerel halktan gelebilecek tüm
öneriler/şikayetler rapor edilecek ve Şikayet Mekanizması Prosedürü uyarınca işleme tabi
tutulacaktır.

5.9. İş ve Toplum Sağlığı ve Güvenliği
İnşaat Aşaması:
Beklenen Etki: Rüzgar enerjisi tesislerinin arazi hazırlama ve inşaat aşaması için başlıca İş Sağlığı ve
Güvenliği (İSG) tehlikeleri, iç saha erişim yolu inşaatı ve türbin temellerinin hazırlanması için gerekli
kazı işleri ve yükseğe kaldırma ve yüksekte çalışmalar ile ilgilidir.
Etki Azaltıcı Önlemler:



İnşaat dönemi boyunca genel trafik kuralları ve tedbirleri ile sürüş güvenliği tedbirlerini
tanımlayan Projeye özgü bir Trafik Yönetimi Planı uygulanmıştır.



Soğanlı RES için bir Acil Durum Yönetim Planı oluşturulacaktır ve bu rapor ilk yardım ve tahliye
gerektiren vakaları ve kazaları, yangını, depremi, kötü hava koşullarını (sel, kar, vs.) yol
nakliyesindeki kesintileri, sabotaj/terör saldırılarını, zehirlenmeyi, türbinlerle ilgili acil
durumları çevresel vakaları ve toplum sağlığını da içeren olası vakaları kapsamaktadır. Acil
durumlar için tatbikatlar yapılmış, tüm kaza ve vakaların raporlanması ve araştırılması
sağlanmıştır.



Toplum Sağlığı ve Güvenliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planları hazırlanmış ve
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uygulanmıştır. Çalışanlara gerekli eğitimlerin verilmesi sağlanmıştır.



Ayrıca oluşturulan Şikayet Mekanizması kapsamında tüm öneriler/şikayetler rapor edilmiş ve
Şikayet Mekanizması Prosedürü uyarınca işleme tabi tutulmuştur.

İşletme Aşaması:
Beklenen Etki: Yüksekte çalışmak işletme aşamasında

gerçekleştirilecek bakım çalışmalarında

yönetim gerektirmektedir. Ayrıca RES projelerinde Gölge Titreşimi ve Kanat/Buz Fırlatma etkileri
nedeniyle toplum sağlığı ve güvenliğini etkilenmesi söz konusu olabilmektedir.
Etki Azaltıcı Önlemler:



Proje sahası çevresinde en yakın gölge alıcıları belirlenmiştir. İşletme aşaması için Projenin
gölge titremesi etkisi, uluslararası olarak kabul edilmiş yazılım araçları kullanılarak
değerlendirilmiştir. Modelleme sonuçlarına göre en yakın yerleşimler üzerinde uluslararası
standartlara göre bir gölge geçişine sebep olmayacaktır.



Buz/Kanat fırlatma riski yönetimi konusunda bir rapor hazırlanmıştır. Raporda bir risk mesafesi
hesaplanmıştır. Bu mesafe 270 metredir. Bu mesafede herhangi bir ev veya yerleşim yeri
bulunmamaktadır. Yine de Buz/Kanat fırlatma ile ilgili hazırlanan rapordaki önlemler alınacaktır.



Tüm tasarım parametrelerinin doğru şekilde uygulanmasının sağlanmasına dikkat edilecektir;



Türbinlerin bakımı düzenli olarak yapılacaktır;



Türbinlere yetkisiz erişim engellenecektir.



Türbinlerin işaretleme ve aydınlatması, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) önerileri
uyarınca yapılacaktır.



Seçilen türbin modelinin Yangın Algılama ve Yıldırımdan Koruma sistemleri, uluslararası
standartların gerekliliklerini karşılamaktadır ve bu da yangın güvenliğini sağlamaktadır.



Soğanlı RES işletme dönemi için bir Acil Durum Yönetim Planı oluşturulacaktır ve bu rapo r
ilk yardım ve tahliye gerektiren vakaları ve kazaları, yangını, depremi, kötü hava koşullarını
(sel, kar, vs.) yol nakliyesindeki kesintileri, sabotaj/terör

saldırılarını, zehirlenmeyi,

türbinlerle ilgili acil durumları çevresel vakaları ve toplum sağlığını da içeren olası vakaları
kapsayacaktır.



İşletme aşamasındaki çalışmaları kapsayacak bir İş Sağlığı ve Güvenliği Planı hazırlanacak ve
özellikle yüksekte çalışmalarla ilgili çalışanlara özel eğitimler verilmesi sağlanacaktır.



Ayrıca oluşturulan Şikayet Mekanizması kapsamında tüm öneriler/şikayetler rapor edilecek
ve Şikayet Mekanizması Prosedürü uyarınca işleme tabi tutulacaktır.
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5.10. Kültürel Miras
İnşaat Aşaması:
Beklenen Etki: Proje sahasında tanımlanan kültürel miras varlıkları bulunmamakla birlikte, inşaat
çalışmaları sırasında tesadüfen bir varlık bulunabilir.
Etki Azaltıcı Önlemler:



Proje için hazırlanan Rastlantısal Buluntu Prosedürü uygulanmaktadır.

İşletme aşaması:
Beklenen Etki: Proje sahasında tanımlanan kültürel miras varlıkları bulunmamakla birlikte, işletme
aşamasında tesadüfen bir varlık bulunabilir.
Etki Azaltıcı Önlemler:



Proje için hazırlanan Rastlantısal Buluntu Prosedürü uygulanacaktır.

5.11. İstihdam ve Yerel Kalkınma
İnşaat Aşaması:

Beklenen Olumlu Etki: Proje kapsamında, sosyal ve ekonomik açıdan, yerel satın alma Proje’nin önemli
bir olumlu etkisidir. İnşaat aşamasında gerçekleştirilecek satın almalarda mümkün olduğunca yerel
tedarikçiler tercih edilmiştir.
Olumlu etkilerin artırılması için izlenecek yöntemler:


Yerel tedarik ve yerel satın almaya öncelik verilmiştir.



Proje kapsamında “Tedarik Zinciri Yönetim Planı (istihdam ve tedarik dahil)” hazırlanmış ve
olumlu etkileri arttırmak adına bu plandaki aksiyonlar uygulanmıştır.

İşletme Aşaması:
Beklenen Olumlu Etki: Proje kapsamında, sosyal ve ekonomik açıdan, yerel satın alma Proje’nin önemli
bir olumlu etkisidir. İşletme aşamasında gerçekleştirilecek satın almalarda mümkün olduğunca yerel
tedarikçiler tercih edilecektir.
Olumlu etkilerin artırılması için izlenecek yöntemler:


Yerel tedarik ve yerel satın almaya öncelik verilecektir.



Proje kapsamında “Tedarik Zinciri Yönetim Planı (istihdam ve tedarik dahil)” hazırlanacak ve
olumlu etkileri arttırmak adına bu plandaki aksiyonlar uygulanacaktır.
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6. PAYDAŞ KATILIMI ve ŞİKAYET MEKANİZMASI
Esyel Enerji, hem iç hem de dış olarak her paydaşın kullanımına sunduğu IFC PS1, PS2 ve PS3
standartlarına ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Çevresel ve Sosyal Çerçevesine, ilgili AIIB
Çevresel ve Sosyal Standartlarına uygun Paydaş Katılım Planı kapsamında bir Şikayet Mekanizması
geliştirmiştir. Her türlü görüş veya endişeler sözlü veya yazılı olarak (posta veya e-posta ile) veya
şikayet formu (http://www.esyelenerji.com internet sitesinde bulunan) ile yönetimin dikkatine
sunulabilecektir. Bu mekanizma ile Esyel Enerji dile getirilen tüm meselelere müdahale edecek ve
çözüme kavuşturmak için elinden gelen gayreti gösterecektir.
Topluluklardan dış şikayetlerin toplanması için:




Şikayet Mekanizması Prosedürü paydaş katılım toplantılarında paydaşlara aktarılacaktır;
Şikayet/öneri kutuları en yakın yerleşim yerlerinin muhtarlıklarında ve şantiye noktalarında
hazır bulundurulacaktır; ve



Paydaşlar şikayet/öneri kutularının yerleri ve şikayetlerini nasıl iletecekleri (web sitesi veya
şikayet/öneri kutuları aracılığıyla) konusunda bilgilendirilecektir.

Paydaşlar herhangi bir soru sormak, yorum veya endişelerini bildirmek için ayrıca aşağıda iletişim
bilgileri verilen Genel Müdürlüğe de ulaşabileceklerdir.

Proje Şirketi web
sitesi
Esyel Global
Enerji Üretim
A.Ş.
Ankara-Merkez
Esyel Global
Enerji Üretim
A.Ş.
Aydıntepe-Bayburt

http://www.esyelenerji.com
Adres: Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Cad. No:15/16
Sümer Ofis 06520 Balgat/ANKARA

T: +90 444 22 82
Adres: Kılıçkaya Köyü
Aytıntepe/Bayburt
E-posta: info@esyelenerji.com
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