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Kapıdağ RES Santraları projeleri ilgili AGRİDA Tarım ve Turizm Derneğinin 
Değerlendirme Raporu İki bölüm halinde sunulacaktır; 
Bölüm I Kapıdağ faunası (Kuş, Memeli, Eklembacaklı, Sürüngenler)  
Bölüm II Kapıdağ Florası (Bitki topluluğu) 
 
Bölüm I 
Kapıdağ yarımadası Faunasının proje alanı ile olası ilişkisi; 
Proje alanı hakkında; 
İlçemizde 2016 yılında ilave Nazım imar planı ile (kuş uçuşu) Erdek İlçesi’nin 14 
km kuzeybatısında, İlhanköy Mahallesi’nin 1,5 km güneyinde ve Narlı 
Mahallesi’nin kuzeyinde yer alan RES (Rüzgar Enerji Santral ve tribünlerine izin 
verilmiş görülmektedir. 
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından12/12/2006 tarih, EÜ/; 1003-1/753 
no ile Kapıdağ Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi’ne, Balıkesir Erdek İlçesi, Kapıdağ mevkiinde kurulmak üzere 49 yıl süre 
ile Üretim Lisansı verilmiştir. 
Üretim Lisansında toplam kurulu gücü 34,85 MW olacak olan 16 ad. 2000 kw, 1 
ad. 2850 kw toplamda 17 ad türbinden oluşan bir RES kurulacaktır. Ek imar planı 
çalışmasında ilave edilecek olan 6 türbin 12MV gücündedir. Şu an sahada 14 
türbin kurulmuş durumdadır. 3 türbin için kapıdağ ormanlarında katliam 
yapılmaktadır. 
ÇED’den kurtulmak için (20 ve üzeri türbin için ÇED zorunludur.) Türbin sayısını 
17’de tutan şirket; “16.04.2009 tarih ve 122 sayılı karar ile süreli ÇED GEREKLİ 
DEĞİLDİR BELGESİ alınmış. Belge 30.05.2014 tarih ve 3534 sayılı Balıkesir Çevre 
ve şehirçilik il müdürlüğü yazısıyla” da hala geçerli olduğunu tasdik etmiştir 
 
Yine söz konusu raporda SİT kısıtlılığı konusunda proje alanının 2863 sayılı Tabiat 
varlıklarını koruma kanunu kapsamında bir sit kısıklılığı olmadığı belirtilmiştir. 
İlçemiz ve bölgemizdeki RES santraları aşağıda gösterilmiştir. 
 



 
Şekil 1- 2020 RES haritası TUREB 2020 
(https://www.tureb.com.tr/files/bilgi_bankasi/turkiye_res_durumu/tureb_atlas_2
020.pdf) 
 
Proje alanının bölgemizdeki yeri ise Şekil 2 ve şekil 3 de gösterilmiştir 
 

 
Şekil: 2 proje sahası 



 

 
Şekil:3  Uydudan proje sahası 
Rüzgâr Enerji Santrallerinin önemli çevresel sorunları bulunmaktadır.  Çalışma 
Kuşlar, Memeliler, Bitki ekolojisi  açısından değerlendirmeleri içermektedir. 
Bölgemiz Ayrıca Sürüngenler ve kelebekler içinde çok önemli saha ve türlere 
sahiptir. 
 
 
 
Kapıdağ’ın Kuş faunası; (Şekil 3-7) 
 
Ülkemiz 3 önemli kuş rotalarına sahiptir. Bölgemiz ise Batı kol üzerinde yer 
almaktadır. Kuşlar rüzgâr türbinlerine doğru sürüklenmekte ve türbin 
pervanelerinden kaçamamakta ve ölmektedirler. Planlama aşamasında Türbinler 
arası mesafenin en az 250 m olması önemlidir. Rüzgâr Enerji Santraları 
planlanırken gerçek veriler ve ölçümlerin yapılması, izlenmesi ve 
değerlendirilmesi gerekmektedir (Şekil:3) 
 

 
Şekil:3 Göçmen Kuş rotaları 
 



RES’lerin kuşlar açısından diğer önemli bir konusu da kuşların konaklama ve 
üreme ortamlarını etkilemesidir bu nedenle RES planlaması yapılırken tek başına 
2863 sayılı yasa yeterli değildir. 
Proje sahası bu açıdan incelendiğinde yarıçapı kuş uçuşu 50 km.lik bir çember 
içinde, Manyas kuş cennetine 35,45 km, Karadağı – Ovakorusu yaban hayatı 
geliştirme sahasına 43,25 km, Ramsar alanı Ulubat Gölü ise 72,39 km. 
 

 
Şekil: 4 İlhanlar – Manyas Kuş Cenneti =35,45 km 
 

 
Şekil:5 İlhanlar-  Karadağı -ovakorusu 43,25 km 
 
 



 
Şekil: 6 İlhanlar Ulubat gölü 72,56 km 
 
 

 
Şekil 7: Kuş ucusu İlhanlar- Manyas Kuşcenneti 38,1 km 
İlhanlar- Ulubat gölü ise 72,39 km dir 
 
Kapıdağ yarımadasında 83 kuş türünden fazla kuş, 50 km.lik bir alan 
ornitolojik (Kuş Bilmi) olarak değerlendirildiğinde ise litaratürlerde 269 
olarak belirtilmiştit. Bu türlerin listesi ICUN koruma katagorileri, CITES ve 
Bern sözleşmeleri kapsamındaki statüleri incelendiğinde proje sahasında 
KA (koruma Altında), Kesinlikle Koruma Altında (KKA), EN (Nesli Tehlike 
Altında), VU (Hassas Durumda, Narin, Zarar görebilir), LC En düşük Riske 
sahip EK liste I ve Ekliste II kapsamında değerlendirilen türler mevcuttur. 



Proje alanında nesli tehlike altında olan ve yarımada endikleri arasında 
olan Sığır kuyruğu (Verbascum aschersonii, Verbascum simavicum) türleri 
mevcuttur ve ülkemiz için çok önemli alanlardır. 
Kapıdağ ve adalarımızda (Avşa, Marmara, Paşa limanı vb.) üreyenler 
arasında ada doğanı (Falco eleonorea), tepeli karabatak (Phalacrocorax 
aristotelis desmarestii), gümüş martı (Larus cachinnans michahellis), Kaya 
kartalı (Aquila chrysaetos), gökdoğan (Falco peregrinus), ada doğanı 
(Falco eleonorae), gökkuzgun (Coracias garrulus) önemlidir.  
Yine Kapıdağ’ımızda bulunan uçan memeliler sınıfından Fare kulaklı küçük 
su yarasası (Myotis capaccinii), Mehely’in nalburunlu yarasası 
(Rhinolophus mehelyi), Akdeniz nalburunlu yarasası (Rhinolophus euryale) 
nesli tehlikede ve koruma altında olan türlerimizdir. Kuşlar ile ilgili olarak 
son olarak ülkemizin endemik türü (Yalnızca ülkemizde üreyen ve 
yaşayan) Cüce Sıvacı kuş (Sitta canadensis krüperi)’da proje bölgemizde 
bulunmaktadır. (Şekil 8) 
 

 
Şekil 8: Cüce sıvacı kuşunun (Anadolu sıvacı kuşu) Türkiyedeki yayılış 
alanları 
 
 
Proje bölgesinin Memeli, Sürüngen ve kelebekler faunası açısından 
önemi; 
 
Kapıdağ yarımadasında mevcut memeli profili  uçan memeliler dışında;  
Böcekçiller grubundan Ak göğüslü Kirpi  (Erinaceus concolor),  Sivri 
burunlu fare (Sorex Satunini Ognev) (Kafkasya böcekçili), Tarla sivri 
burunu (Crocidura leucodon), Bahçe Sivriburunu (Crocidura suaveolens), 
Köstebekgillerden (Talpa levantis), Yine bölgemizde mevcut uçucu 
memelilerden  Büyük nalburunlu yarasa (Rhinolophus ferrumequinum), 
Küçük nalburunlu yarasa (Rhinolophus hipposideros), Köstebek (Talpha 
levantis), Avrupa tavşanı (Lepuseuropaeus), Anadolu Sincabı (Sciurus 



anomalus Gueldenstaedt), yedi uyur (Glis glis), Daha çok bilinen diğer 
memeli türlerimiz ise Çakal, Tilki, Gelincik, Kaya sansası, porsuk, vaşak 
(Lynx lynex) (kaçak avcılık, odun üretimi, RES ve diğer amaçlarla açılan 
orman yolları nedeniyle nesli tehlike altındadır. Ortama dışarıdan getirilen 
Kızıl Geyik ve Karacalar (yine kaçak avcılık ve orman habitatının vahşice 
katliamı nedeniyle tehlike altındadır.  
Kapıdağ ormanlarının sürüngen ve eklembacaklı faunası yeterli çalışmalar 
yapılmadığı için net olarak bilinmemektedir 
Alanda yaşayan önemli sürüngen taksonları adi tosbağa (Testudo graeca) 
ve ince parmaklı kelerin bir alttürü olan Cyrtopodion kotschyi karabagi.dır. 
Küçük taraklı semender (Triturus vulgaris kosswigi ) 
 

 
Şekil 9: Anadoluda yayılım gösteren endemik amhibi faunaları 
 
Proje sahası nesli bölgesel ölçekte tehlike altında olan sarı lekeli zıpzıp 
(Thymelicus acteon) kelebek türü için önem taşır. 
Proje bölgesinin fauna özelliği ile ilgili bir çalışma yapılmadan doğal habitat 
özensiz bir şekilde tahrip edilirse santral kurulduktan sonra 
gerçekleştirilecek plansız iyileştirme çalışmaları istenilen sonuca 
ulaşmayacaktır. Bu bölüm için son olarak; 
Önemli Kuş göç yollarına sahip olan ülkemizde bu yollar dikkate alınmadan 
gerçekleştirilen Rüzgar Enerji Santraları nedeniyle kuşlar rüzgar 
türbinlerine sürüklenmekte, pervanelerden kaçamamakta ve 
ölmektedirler. Bu nedenle ornitolojik ve fauna değerlendirmeleri projenin 
tasarımı aşamasında gerçek veriler ve ölçümlerle yapılması, izlenmesi ve 
değerlendirilmesi gerekmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


