Karaburun Rüzgar Çiftliği

(Güncellenmiş)
Proje Tanıtımı Mayıs 2011
Giriş
Lodos Enerji Üretim A.Ş., İzmir İlinde Türkiye’ nin en batı ucu olan Karaburun-Çesme Yarımadasının kuzeyinde,
‘Karaburun Rüzgar Çiftliği’ projesini gelistirmeyi planlamaktadır. Revize edilen proje tasarımına göre, proje
kapsamında 2 MW kapasiteli 60 türbin yerine, kısmen 2 MW ve 3 MW kapasiteli 50 adet turbin kurulması
planlanmakta olup, bu broşür yeni tasarımı ele almaktadır. Bu değişikliğin sebebi, inşaat ve montaj maliyetlerini
kısıtlamak ve aynı zamanda projenin işletme aşamasındaki gereklilikleri azaltmaktır. Önerilen rüzgar çiftliğinin
kurulu kapasitesinde (toplam 120 MW) değişiklik olmayacaktır. Uluslararası finansman gereksinimleri uyarınca
ve Lodos’ un yüksek çevresel ve sosyal performans standartlarına uyum ilkesi çerçevesinde, 2009 yılında ERM
(Almanya) tarafından (ELC Group, Türkiye desteği ile) halkın bilgilendirilmesi ve katılımını da kapsayan bir
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) çalışması gerçekleştirilmiştir.
2011 yılında, projede yapılan değişiklikler dikkate alınarak yeni bir ÇSED
Raporu hazırlanmıştır. Önceki ve yeni tasarımlar arasındaki temel farklılıklar,
aşağıdaki bölümlerde özetlenmektedir.

Lodos
Çevre Değerleri

Lodos, projenin baslangıcından sonuna kadar
en iyi çevresel performansı göstermeye büyük
Rüzgar çiftliğindeki türbinler kuzey-güney yönünde yaklaşık 12 km, batı-doğu önem vermektedir. Projenin tasarımı, inşaatı,
işletimi ve faaliyetine son verilmesi esnasında
yönünde ise azami 4 km boyunca uzanan bir alana yayılacaktır. Rüzgar
temel hedef, en iyi çevresel performans olaçiftliğinin güneyinde yeralan iki türbin grubu Yaylaköy’ ü çevrelerken, diğer
caktır.
türbinler kuzey-güney şeridinde yer alacaktır. Bu şerit, Yaylaköy’ den
Lodos,
projenin tüm potansiyel çevresel
başlayarak kuzeyde Tepeboz’ a doğru uzanmaktadır ve rakım 450-570 metre
etkilerini
belirlemeyi
ve bu etkileri değerlendirarasında değişmektedir. Projenin güney bölgesindeki eski ve yeni türbin
meyi taahhüt etmiştir.
lokasyonlarını gösteren bir saha planı aşağıda sunulmuştur.
Karaburun Rüzgar Çiftliği kurulduğu takdirde,
konvansiyonel bir enerji santralinin senede
üreteceği 205.000 ton CO2 salınımına engel
olacaktır.
Proje Sahasının Güney Bölgesi

Proje Sahası

(Sarı noktalar eski, kırmızı ve mavi noktalar ise yeni türbin yerlerini göstermektedir)

Projenin başlıca
planlama
ve izin adımları:
1. Lodos, Ağustos 2005’ te İzmir İl Çevre ve
Orman Müdürlüğünden “ÇED Gerekli Değildir" belgesini almıştır.
2. Enerji Üretim Lisansı, Mayıs 2008’ de
EPDK’ dan alınmıştır.
3. İlk Halk Toplantısı, 18 Eylül 2008 tarihinde
Karaburun’ da gerçekleştirilmiştir.
4. Uluslararası ÇSED kapsamında Halkın
Bilgilendirilmesi, Kasım/Aralık 2009’ da 30
gün süre ile gerçekleştirilmiştir.
5. Halkın Bilgilendirilmesi sürecinin ikinci yarısında, ikinci bir Halk Toplantısı yapılmıştır.
6. Proje Tasarımı kısmen değiştirilmiş ve ÇSED
Raporu yeni tasarıma göre güncellenmiştir
(2011).
7. ÇSED Raporu, projenin kredi veren bankalar
tarafından çevresel ve sosyal olarak
değerlendirilebilmesi açısından bilgi
sağlayacaktır.

Bu Belgenin
Amacı
Projenin kapsamı nedir?

Bu belgenin amacı, paydaşları önerilen
Karaburun Rüzgar Çiftliği Projesi ta• Toplam 120 MW (önceki tasarım kapasitesi ile aynı) kapasite sağlayacak
sarımında yapılan değişiklikler ve
şekilde 2 veya 3 MW kapasiteli 50 adet rüzgar türbininin inşası (her iki türbin
yenilenen
planlama çalışmaları haktipi için de, hub yüksekliği 85 m ve rotor çapı 82 m’ dir; bu ölçüler önceki
kında
bilgilendirmektir.
tasarımla aynıdır);
Projenin temel bileşenleri şunları içermektedir:

• Proje alanının güney sınırlarında bulunacak ve Rüzgar Çiftliğinde üretilen
enerjiyi toplayarak dağıtım şebekesine iletecek olan “33/380 kV Proje Trafo
İstasyonu” nun inşası (önceki tasarımla aynı);
• İhtiyaç duyulan yeni yüksek gerilim hattının inşası (ayrı bir ÇED çalışmasına
tabidir);
• Geçici inşaat yapılarının inşası (önceki tasarımla aynı);
• Proje sahasına giden mevcut yolların iyileştirilmesi ve türbinler ile mevcut
yollar arasında yeni yolların inşa edilmesi (türbin sayısındaki azalmaya bağlı
olarak gerekli toplam yol uzunluğu azalmıştır);
• Türbinleri 33/380 kV Proje Trafo Merkezine bağlayacak orta gerilimli (33 kV)
yeraltı elektrik bağlantı şebekesinin döşenmesi (türbin sayısındaki azalmaya
bağlı olarak, şebeke uzunluğunda da azalma olmuştur).

Önceki ve Yeni Proje Tasarımlarının
Karşılaştırılması

Nasıl dahil
olabilirsiniz?
Lodos, sizi devam etmekte olan ÇSED
sürecine katılarak, önerilen proje hakkındaki görüş ve kaygılarınızı bildirmeye davet etmektedir. Tüm soru ve önerileriniz için:
Mustafa İlhan
Lodos Elektrik Üretim A.Ş. (Lodos)
Bankalar Yanıkkapı Tenha Sk.
Uçarlar Han. No: 8 34420
Karaköy - İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 212 256 8190

2009’ da hazırlanmış olan ÇSED Raporu, projenin sosyal ve çevresel etkilerini
değerlendirmiş, aynı zamanda olumsuz etkileri hafifletmeye veya gidermeye yönelik olarak projeye özgü
çözümler belirlemiştir. Bu ÇSED Raporu (2009), halkın bilgilendirilmesi ve katılımına tabi tutulmuştur. Güncellenmiş olan ÇSED (2011) kapsamında, önceki ve yeni proje tasarımları arasındaki farklılıklar incelenmiş ve
aşağıdaki temel sonuçlara varılmıştır:
•

Yapılan etki değerlendirmelerinde, proje alanı civarındaki yerleşim birimlerinde (Yaylaköy ve Tepeboz)
yaşayan halka yönelik gürültü ve gölge kırpışması etkileri açılarından farklılık görülmemiştir. Bu sonuç,
yeni tasarımı dikkate alan modelleme çalışmaları ile desteklenmiştir.

•

Türbin adedinin 60’ tan 50’ ye düşmesi, arazi kullanımı, görsel ve inşaat ile ilgili etkileri genel olarak
azaltacaktır.

•

Tasarımdaki değişikliklere bağlı olarak, projeden etkilenecek yeni kişiler olmayacaktır; aynı zamanda
bireyler ve haneler üzerindeki etkilerde önemli değişiklikler olmayacaktır.

•

Türbin sayısının azaltılması ve proje yerleşim planının geliştirilmesi, yöredeki hayvan türlerine yönelik
riskleri genel olarak azaltacaktır. Proje alanının Güneydoğu kısmındaki türbinlerin azalmasıyla, bu
kireçtaşı yönünden zengin bölgedeki yarasalar üzerindeki etkilerin azalması muhtemeldir. Ayrıca,
Güneybatı ve Güneydoğu bölgelerindeki türbin kümelerinin arasında oluşan mesafe, burada güvenli bir
koridor oluşturarak, göçmen kuşlar ve yarasalar üzerindeki etkileri önemli ölçüde azaltacaktır. Bunun
sonucu olarak, izole konumda olan iki türbinde diğerlerine nazaran daha fazla çarpma gözlenebilir.
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