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1. Planlama Alanı Tanımı
Planlama alanı Çanakkale ili, Biga ilçesi, Şirinköy (Eski Katırtepe) Köyü sınırları
içerisinde

1/5000

ölçekli

H18B22C

paftası

X=4458083-4458129

Y=529358-529471

koordinatları arasında kalan 478 numaralı parselden oluşmaktadır.

Alan Uydu Görüntüsü

2. İklim ve Bitki Örtüsü
Biga iklim bölgelerinden (Marmara) iklim bölgesi içerisinde kalmaktadır. Genellikle
Karadeniz ve Akdeniz iklimi arasında (geçiş) iklimi hakimdir. Denizden 24 mt. yükseklikte
bulunan Biga deniz ikliminin tesiri altında ise de; kuzeyden güneye doğru 30 km’den sonra
yükselen arazi nedeniyle (kara) iklimi özelliği taşır. Yazları sıcak ve kurak olması Akdeniz
iklimini, kışları yağışlı ve soğuk geçmesi Karadeniz iklimi özelliğini gösterir. En çok sonbahar
ve kış aylarında yağış alır. Yazlar genellikle kurak geçer.
2.

Jeolojik Durumu

Alan ile ilgili olarak Kabasakal Mühendislik Tarafından hazırlanan, 18.01.2018
tarihinde onaylanan, “Çanakkale İli, Biga İlçesi, Şirinköy (Eski Katırtepe) Köyü imar planına
esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunun’’ hükümleri özetlenmiştir;
2.1.

Sonuçlar Ve Öneriler

1.

Bu raporun amacı; Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Katırtepe Köyü, 1/5000

ölçekli H18B-22C nolu hali hazır harita paftasında sınırları belirtilen, 478 nolu parsele ait
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alanın imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunun hazırlanarak yerleşime uygunluk
durumunun değerlendirilmesinin yapılmasıdır.
İnceleme alanı, 8.640,00 m2 olup, Selçuk Görgel adına tapuludur.
İnceleme alanında, herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. İnceleme alanı
konut alanı olarak planlanmaktadır.
2.

Çalışma alanı Çanakkale İl Özel İdaresi sınırları içinde bulunmakta olup,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylanmış 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planın da
tarım alanında kalmaktadır.
Çalışma alanında her hangi bir yapılaşma bulunmamakta olup, arsa
niteliğindedir.
İnceleme alanı içerisinde 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler
dolayısıyla alınacak tedbirler ve yapılacak yardımlara dair kanunun 2. Maddesi
kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün 27.12.2017 tarih ve 196979 sayılı yazısı
gereğince Bakanlar Kurulunca alınmış herhangi bir '' Afete maruz bölge'' kararı
bulunmamaktadır.
İnceleme alanında taşkın sahası, sit alanı ve koruma bölgelerine ilişkin
alınmış bir karara rastlanmamıştır.
3.

Çalışma alanında genel eğim yönü güneyden-kuzeye doğrudur.
İnceleme alanı içerisinde eğim değerleri % 0-10 arasında değişmektedir.

4.

İnceleme

alanının

jeolojisini

Pliyosen

yaşlı

Bayramiç

Formasyonu

oluşturmaktadır.
Biga ve Gelibolu Yarımadalarında gözlenen PIiyo-Kuvaterner yaşlı flüviyal çökeller
Siyako ve diğ. (19S9) tarafından birimin en iyi gözlendiği yer olan Bayramiç Çayına atfen
Bayramiç formasyonu olarak adlandırılmıştır. Bayramiç formasyonu kızıl-kahve renkli
konglomera, kumtaşı ve çamurtaşlarından oluşur.
İnceleme alanında yapılan sondaj çalışmaları sonucunda yarı sert-sert-yarı katı
kıvama sahip, kahverengimsi, yer yer ince daneli çakıllı, yüksek plastisiteli kumlu kil birimleri
gözlenmiştir.
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5.

Bayramiç Formasyonu rezidüel zonuna ait, yarı sert-sert-yarı katı, kumlu kil

(CH) % 28-33 olup, yüksek plastisiteli özellik göstermektedir.
Bayramiç Formasyonu rezidüel zonunaait, yüksek plastisiteli kumlu kil (CH)
birimlerin kıvam indeksi: 0,61-1,19 arasında olup, yarı sert-sert-yarı kıvama sahiptir.
Bayramiç Formasyonu rezidüel zonuna ait, yüksek plastisiteli kumlu kil
(CL)birimler orta-yüksek sıkışabilir niteliktedir.
6.

Bahsi konu alan için 2007 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında

Yönetmelik hükümlerine göre;
Bayramiç Formasyonu rezidüel zonuna ait, zemin niteliğinde ki birimlerin
zemin grubu C3, yerel zemin sınıfı Z3 olarak belirlenmiştir.
7.

24.10.2017 tarihinde planlanan 1 profil boyunca sismik kırılmave 1 profil

yüzey dalgası etüdü yapılmıştır. Etüt sonuçlarında; Bulk (sıkışmazlık) Modülü (Mc) ‘ye göre
tabakanın sıkışma özelliği 1808,8-39860,2kg/cm2 arasında olup az-orta olarak, Kayma
(Shear) Modülü(M,kg/cm2)göre tabakaların yatay kuvvetlere karşı göstermiş olduğu
direnç

659,9-2528,9kg/cm2

olup

orta

sağlam

olarak,

Elastisite

Modülü

-

E-

kg/cm2göretabakaların bir doğrultuda ki streslerin deformasyonlara oranı 1765-7424,3
kg/cm2 olup gevşek-orta sağlam tabakaların yoğunluğu ise 1,41-1,92 gr/cm3 olup ortayüksek olarak bulunmuştur.
İnceleme alanında yapılan yüzey dalgası çalışmalarından elde edilen zemin
büyütme değerleri ve tehlike düzeyleri Bayramiç Formasyonu (Plb) “A (Düşük)”
İnceleme alanında mikrotremor çalışmalarından elde edilen zemin hakim
periyotları (To) ve tehlike düzeyleri Bayramiç Formasyonu (Plb) “B (Orta)”olarak
sınıflandırılmıştır.
8.

Bayramiç Formasyonu rezidüel zonuna ait, yarı sert-sert-yarı katı, yüksek

plastisiteli kumlu kil (CH) birimlerin şişme potansiyeli: 1,65-4,83 olarak bulunmuş olup, yüksek
derecede şişme potansiyeline sahiptir.
9.

Bayramiç

Formasyonu

rezidüeline

ait

birimler

üzerinde

yapılan

konsalidasyon oturma analizi sonucu ise 2,87 olarak hesaplanmıştır. Bu yaklaşım ile radye
temeller için kabul edilebilir sınırlar içerisinde kalmaktadır.
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10.

İnceleme alanında yapılan sondaj çalışmasında yeraltı suyu ≈10,5 m de

tespit edilmiştir.
İnceleme alanı Pliyosen yaşlı Bayramiç Formasyonu rezidüeline ait, zemin
niteliğinde ki kumlu kilbirimlerinden oluşmaktadır. Bayramiç Formasyonu rezidüeline ait
zemin niteliğinde ki birimlerinince tane oranı % 35’in altında ve suya doygun jeolojik
birimler bulunmadığından, sıvılaşma tehlikesi bulunmamaktadır.
11.

İnceleme alanının topoğrafyası, % 0-10 arasında değişen eğime sahiptir.
İnceleme

alanının

jeolojisini

Pliyosen

yaşlı

Bayramiç

Formasyonu

oluşturmaktadır.
İnceleme alanında herhangi bir heyelan, kütle hareket, kaya düşmesi v.b.
tehlikesi bulunmamaktadır.
12.

Yapılan arazi gözlemleri, sondaj çalışmaları, jeofizik ölçümler, laboratuvar

verileriyle yapılan analiz ve hesaplamalar, jeolojik risklerle birlikte yorumlanarak jeolojikjeoteknik değerlendirmeler yapılmış “İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt” çalışması
kapsamında inceleme alanı yerleşime uygunluk açısından;
Önlemli Alan 5.1 (ÖA-5.1): Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme-Oturma Açısından
Sorunlu Alanlar olarak değerlendirilmiştir.
Önlemli Alanlar-5.1. (ÖA-5.1) Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma
Açısından Sorunlu Alanlar
İnceleme alanında jeolojisini Bayramiç Formasyonu rezidüellerinin oluşturduğu ve
eğim değerinin %0-10 olduğu alanlardır.
Bu alanlarda gözlenen birimlere ait killer orta-yüksek sıkışabilir özellikte ve şişme
derecesi, “yüksek” olarak belirlenmiştir.
Bu alanlar yerleşime uygunluk açısından Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme,
Oturma Açısından Sorunlu Alanlar olarak değerlendirilmiş ve rapor eki uygunluk
haritalarında “ÖA-5.1.” simgesiyle gösterilmiştir. Bu alanlarda,
-

İnceleme alanındaki zemini oluşturan killer orta-yüksek sıkışabilir özellikte

olup, şişme derecesi yüksek olarak belirlenmiştir. Zemin etüt çalışmalarında zemindeki
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şişme ve sıkışabilirlik özelliklerinin ayrıntılı irdelenerek beklenecek zemin problemlerinin
ortadan kaldırılmasına yönelik zemin iyileştirme yöntemlerinin belirlenmesi gerekmektedir.
-

Yüzey ve atık suların ortamdan uzaklaşmasını sağlayacak drenaj sistemleri

uygulanmalıdır.
-

Derin kazılarda oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı, uygun projelendirilmiş

istinat yapılarıyla desteklenmelidir.
-

Yol, altyapı ve komşu parsellerin güvenliği sağlandıktan sonra kazı

yapılmalıdır.
-

Temel tipi, temel derinliği ve yapı yüklerinin taşıttırılacağı seviyelerin

mühendislik parametreleri (şişme, oturma, taşıma gücü vb.) ile stabilite analizleri parsel ve
bina bazlı zemin ve temel etüt çalışmalarında ayrıntılı irdelenmeli ve alınabilecek
mühendislik önlemleri belirlenmelidir.
-

Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik esaslarına

uyulmalıdır.
13.

İnceleme alanı ve çevresi 1. Derece tehlikeli deprem bölgesinde

bulunduğundan, her türlü yapılaşma Mülga B.İ.B.(A.İ.G.M) Deprem Bölgelerinde
Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik Hükümlerine’ uyulmalıdır.
14.

Bu çalışma Çanakkale İli, Bigaİlçesi, Katırtepe Köyü,H18B-22C-3Cnolu hali

hazır harita pafta478 nolu parselde sınırları belirtilen ‘İmar Planına Esas Jeolojik – Jeoteknik
Etüt Raporu olup parsel bazında zemin etüt raporu olarak kullanılamaz.
2. Kurumsal Eşikler
478 numaralı parselde yapılmak istenilen planlamaya ait ilgili kurumlardan görüş
alınmıştır. Alınan kurum görüşleri aşağıda özetlenmiştir;
-

Orman Genel Müdürlüğü Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Biga Orman

İşletme Müdürlüğü’nün 13.09.2017 tarih ve 1897453 sayılı yazısında söz konusu planın
yapılmasında sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.
-

Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 22.03.2018

tarih ve 4374 sayılı yazısında “ söz konusu 478 parselin Müdürlüğümüz yol ağına cephesi
bulunmamaktadır.” Denmektedir.
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-

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Müdürlüğü’nün 17.10.2017 tarih ve 2697 sayılı yazısında söz konusu planın yapılmasında
2863 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir sakınca bulunmamakta olduğu belirtilmiştir.
-

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel

Müdürlüğü’nün 23.08.2017 tarih ve 68323 sayılı yazısında “Söz konusu alanda Bakanlığımız
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce yürütülen herhangi bir etüt ve proje çalışması
bulunmamaktadır.” söylenmektedir.
-

Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 24.08.2017 tarih ve

7327 sayılı yazısında;
o

Tabiat Varlıklarını Koruma İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü ve Çevre

Yönetimi ve Denetiminden Sorumlu Şube Müdürlüğü söz konusu planın yapılmasında
sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.
o

İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü “1/100.000 ölçekli Çevre

Düzeni Planının 8.2. maddesi koşullarına uygun olmak kaydı ile işlem yapılabileceği
değerlendirilmektedir.” söylenmektedir.
o

Çed ve Çevre İzinlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü “Planlanan konut

sayısının 200 konut ve üzeri olması halinde proje tanıtım dosyası hazırlanarak İl
Müdürlüğümüze başvuruda bulunulması, konut sayısının 200’den az olması halinde proje
Çed Yönetmeliği kapsamı dışında değerlendirilmektedir.
-

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğü 252. Şube

Müdürlüğü’nün 13.10.2017 tarih ve 705035 sayılı yazısında
o
o

Taşınmazın sulama projesi içerisinde kalmadığı,
Söz konusu taşınmazın kuzeydoğusundan dere yatağı geçmektedir. İleriki

yıllarda dere ıslah çalışmaları ile buna bağlı olarak bakım ve işletme çalışmalarını
engellememesi bakımından taşınmaz tarafında dere şevinin zemini kestiği noktadan
itibaren en az 8 m. boşluk bırakılarak bu alanda kesinlikle yapı yapılmamalı ve faaliyet
sahibince dere yatağının kesitinin daraltılmaması, akış rejimini bozacak şekilde çalışma
yapılmaması ve muhtemel taşkınlara karşı gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.
o

Su ihtiyacının yer altı suyundan sağlanması halinde 167 sayılı Yasa uyarınca

DSİ Kuruluşundan izin alınması gerekmektedir.
o

“Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulması gerektiği ve arıtılmış

olsa dahi atık suların İdaremizce inşa edilerek işletmeye açılmış sulama, drenaj, tahliye
kanalları veya ıslah edilmiş dere yataklarına deşarjı gerektiği durumda Kurumumuzca
değerlendirilmek üzere ayrıca müracaatta bulunulması gerektiği söylenmektedir.
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-

BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Etüt ve Proje Daire Başkanlığı’nın

25.08.2017 tarih ve 35853 sayılı yazısında “Belirtilen alanda mevcut ya da planlanan
herhangi bir projemiz bulunmamaktadır.” söylenmektedir.
-

Çanakkale Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 14.08.2017 tarih ve 3671

sayılı yazısında Turizm Merkezi sınırları içerisinde kalmadığı için söz konusu planın
yapılmasında sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.
-

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Çanakkale Kontrol Mühendisliğinin 15.08.2017

tarih ve 33380 sayılı yazısında kurumun sorumluluğunda olan bir tesis bulunmadığından
söz konusu planın yapılmasında sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.
Planlama

yukarıda

belirtilen

kurum

ve

kuruluş

görüşleri

doğrultusunda

belirlenecek planlama ilkeleri ile çözümlenecektir.
5. Üst Ölçekli Planlar ve Mevcut İmar Durumu
Planlama alanı 1/100.000 ölçekli Balıkesir-Çanakkale Çevre Düzeni Planı dâhilinde
“Kırsal Yerleşik Alan” lejantı altında planlandığı görülmüştür.

1/100000 Ölçekli Balıkesir Çanakkale Çevre Düzeni Planı

Çevre düzeni Planı Plan Hükümlerinde “4.9.KIRSAL YERLEŞME ALANLARI: Kentsel
yerleşme alanları dışında kalan köy ve mezraları kapsayan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun
ilgili yönetmeliği uyarınca yerleşik alanı veya köy yerleşik alanı ve civarına ilişkin sınır tespiti
yapılmış/yapılmamış ve bu planda sembol olarak gösterilmiş veya plan ölçeği gereği
gösterilememiş olan alanlardır. 442 sayılı Köy Kanunu uyarınca belirlenmiş olan alanlar ile
6360 sayılı kanun uyarınca mahalle statüsü kazanan ancak 3194 sayılı kanunun 8
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maddesinin (ğ) bendi kapsamına giren kırsal kimlik taşıyan alanlar da bu kapsamdadır.”
olarak tanımlanmaktadır.
Alana ait yapılan araştırmalar sonucunda daha önce onaylanan 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planının bulunmadığı belirlenmiştir.

Kadastro Durumu

6. Planlama
Alanda talep edilen planlamaya bakıldığında 478 nolu parselin “Düşük
Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı (51-120 Ki/Ha) ” olarak planlaması talep edilmektedir.
Planlama alanının mevcut durumu ve ilgili kurumlara ait görüşler incelenmiş olup
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hazırlanmasında herhangi bir sakınca olmadığı tespit
edilmiştir.
1/100000 Ölçekli Balıkesir-Çanakkale Çevre Düzeni Planının Plan hükümlerinin
8.2.5 maddesi gereğince “Konut, tarımsal amaçlı yapılar ile turizm tesislerinde yapılanma
koşulları: bina yüksekliği=6,50 m. (2 kat) emsal=0,50’dir. Silo, samanlık, yem deposu, vb.
yapılar için maksimum yükseklik ihtiyaç doğrultusunda belirlenir. Kırsal yerleşme
alanlarında, yerleşmenin ihtiyacına yönelik olarak ilk ve ortaöğretim tesisi, ibadet yeri,
sağlık tesisi, güvenlik tesisi gibi yapılar için imar planı şartı aranmaz. Ancak, bu kullanımların
yer seçimi, bağlı bulunduğu büyükşehir belediyesi ya da il özel idaresince oluşturulan bir
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komisyon tarafından, halihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde kesin sınırları ile
belirlenir. Bu yapı ve tesislere, uygulama projelerine göre, ilgili kurum ve kuruluş adına yapı
ruhsatı ve yapı kullanma izni verilir.” denmektedir.

1/5000 Ölçekli Öneri Nazım İmar Planı

Planlama alanında üst ölçekli Plan hükümleri ve plan kararları dikkate alındığında
alt ölçekli plan kararlarında verilebilecek yapılaşma koşullarına göre alanda yaklaşık
olarak 86 kişinin yaşayacağı ön görülmüştür. Bu doğrultuda 86 (kişi sayısı) / 0,76 Ha (Konut
alanı 7641,555 m2) /= 113 Ki/Ha olarak hesaplanmıştır.

Mekânsal Planlar Yapım

Yönetmeliği hükümlerine göre 51-120 kişi/ha brüt yoğunluğa sahip konut alanları “Düşük
Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı” sınıfına girmektedir.
478 nolu parselin kadastral sınırları göz önünde bulundurularak 7641,555 m² alan
“Düşük Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı (51-120 Ki/Ha)” olarak planlanmıştır. Ayrıca
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planlama alanının erişebilirliğini sağlamak amacıyla güneyden doğu-batı akslı 2. Derece
Yol planlanmıştır.
Adı
Park Alanı

Alan (m2)
874,768

Düşük Yoğun Gelişme Konut Alanı (51-120 Ki/HA

7641,555

Toplam

8516,323

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine göre 86 kişi için (kişi başı=10 m2
yeşil alan) 860 m2 yeşil alana ihtiyaç duyulmaktadır. Devlet Su İşlerinin 31.10.2017 tarih
705035 sayılı yazısında; “Söz konusu taşınmazın kuzeydoğusundan dere yatağı
geçmektedir. İleriki yıllarda dere ıslah çalışmaları ile buna bağlı olarak bakım ve işletme
çalışmalarını engellememesi bakımından taşınmaz tarafında dere şevinin zemini kestiği
noktadan itibaren en az 8 m. boşluk bırakılarak bu alanda kesinlikle yapı yapılmamalı ve
faaliyet sahibince dere yatağının kesitinin daraltılmaması, akış rejimini bozacak şekilde
çalışma yapılmaması ve muhtemel taşkınlara karşı gerekli tedbirlerin alınması
gerekmektedir.” denmektedir. Bu doğrultuda alanda ihtiyaç duyulan yeşil alan DSİ yazısı
doğrultusunda alanın kuzeyinde yer alan dere yatağı şevinden 10,5 m genişliğinde yeşil
bant oluşturulacak şekilde 874,768 m2 “Park Alanı” planlanmıştır. Yönetmelik gereği
ihtiyaç duyulan yeşil alan miktarı fazlasıyla karşılanmıştır.
Planlama alanında plan raporunda belirtilen hususlar dışında herhangi bir
planlama yapılmamış olup yukarıda belirtilen bulgular ve gerekçeler doğrultusunda
1/5000 ölçekli Nazım İmar planı tamamlanmıştır.
7. Plan notları
1.

Çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından onaylanan Balıkesir-Çanakkale

planlama bölgesi 1/100000 ölçekli çevre düzeni planı hükümlerine uyulacaktır.
2.

Plan raporu ve notlarında belirtilmeyen tüm hususlarda ilgili kanun ve

yönetmelikleri geçerli sayılacaktır.

Harun ALGÜL
Şehir Plancısı
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