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DOĞAL SİT ALANLARINDA RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALLERİ (RES)  

İLKE KARARI 

Doğal sit alanlarında yapılacak RES projelerine ilişkin Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarına 

gelen başvuruların değerlendirilmesinde 688 sayılı ilke kararında belirtilmeyen hususlarda, bilimsel temele dayalı 

karar alma bütünlüğünü sağlamak amacıyla Merkez Komisyonu İlke Kararı alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.  

Doğal sit alanlarında Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair 

Yönetmelikte tanımlanan kategorilere göre; 

A) Kesin Korunacak Hassas Alanlarda, RES projelerine izin verilmeyeceğine,  

Ancak;  

- Mevcut tesislerin izin süresince faaliyetlerinin devam edebileceğine, 

- Bu tesislerde yeni türbin eklenerek veya alan değiştirilerek kapasite artışına gidilemeyeceğine, 

Aşağıda içeriği belirtilen bilimsel raporun hazırlanması ve Bölge Komisyonunca uygun bulunması halinde,  

- Türbin kapasitesinin artırılabileceğine ve/veya izin süresinin uzatılabileceğine, 

- Koruma amaçlı imar planı onayı yapılmış fakat statü değişikliği nedeni ile bu alanlarda kalan yatırımların 

devam edebileceğine,  

Bilimsel Rapor; 

1. Alanı gösterir uydu görüntüleri, harita, koordinat, görsel veriler ve mevcut koruma statüleri gibi alanın genel 

özellikleri, 

2. Alanın floristik özellikleri, 

3. Memeli ve kuşlar açısından alanın faunistik özellikleri, 

4. Alanın jeolojik, hidrojeolojik özellikleri, 

5. Alana olası etkilerin değerlendirildiği kanaat ve önerileri içerir.  

Rapor en az doktora düzeyinde; bitki sistematiği uzmanı, mamalog, ornitolog, ekolog ile jeolog veya 

hidrojeologdan oluşan en az 5 kişilik uzman ekip tarafından hazırlanmalı, en az bir arazi çalışması yapıldığı tutanak ve 

görsellerle belgelendirilmelidir. Alanın özelliğine göre gerek görülmesi halinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kurum görüşleri alınmalıdır. 

B) Nitelikli Doğal Koruma Alanları ile Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanlarında; 

1-a) Mevcut tesislerin faaliyetlerinin devam edebileceğine, 

b) Koruma amaçlı imar planı onaylanmış projelerin devam edebileceğine, 

2-a) Yeni tesis taleplerinde rüzgâr türbinlerinin kesin korunacak hassas alanlara en az 300 metre mesafede 

olması, 

b) Kuş göç yollarından en az 300 m uzaklıkta olması ve bu alanlarda rüzgâr türbinlerine otomatik durdurucu 

radar sistemlerinin kurulması, koşullarıyla tescile esas ekolojik temelli bilimsel araştırma raporları, alana ilişkin 

alınmış komisyon kararları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri göz önüne alınarak Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Komisyonlarınca değerlendirilebileceğine, 

Oy birliğiyle karar verildi. 

 
 

 
 


