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1. YERLEŞMENİN ÜLKESEL VE BÖLGESEL ÖLÇEKTEKİ YERİ 

1.1. YERLEŞMENİN GENEL KONUMU: 

 

Şekil 1. Planlama Alanı - Marmara Bölgesi’ndeki Konumu. 

Çanakkale İli Anadolu yarımadasının kuzeybatısında, 39 derece 27’ – 40 derece 45’ kuzey enlemleri ile 

25 derece 40’ – 27 derece 30’ doğu boylamları arasında yer alır. 9.933 km² alan kaplayan 

topraklarının büyük bir bölümü Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara bölümünde, Edremit körfezi 

kıyısındaki küçük bir bölümü de Ege Bölgesi’nin sınırları içinde yer almaktadır. 

Avrupa ile Asya kıtalarını birbirinden ayıran ve kendi adıyla anılan boğazın kıyısında kurulan kent, 

Türkiye’nin kuzeybatısında, Trakya’da Gelibolu yarımadası, Anadolu’da Biga yarımadası toprakları 

üzerinde yer almaktadır. 60.2 kilometre kıyı uzunluğuna sahip, Anadolu’nun en batı noktası olan 

Bababurnu ile Türkiye’nin en batı noktası Gökçeada’daki İnce Burun, sınırları içindedir. Çanakkale’nin 

Anadolu toprakları, antik dönemde Troas olarak adlandırılan Biga Yarımadası’nı kapsamaktaydı. 

Kazdağı 1767 metre ile en yüksek Dağı’dır. 

Çanakkale’nin merkez ilçe dışında 11 ilçesi: Ayvacık, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine, 

Gelibolu, Gökçeada, Lapseki ve Yenice’dir. Merkez İlçe’den sonra en büyük ilçesi Biga, en küçük ilçesi 

ise hiç köyü olmayan Bozcaada'dır. 
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Topraklarının %54’nü ormanların oluşturduğu ilin kıyı ilçelerinde ve adalarda iklim hemen hemen 

aynı olup daha çok Akdeniz iklimine paralellik göstermekle birlikte, yılın büyük bölümünde rüzgârlı 

günler yaşanır. 

Bayramiç, Çanakkale ilinin ilçesi olup Biga Yarımadası içerisinde yer almaktadır. Doğu’sunda Ezine, 

Batı’sında Balıkesir, Kuzey’inde Çanakkale, Güneybatısı’nda Ayvacık, Güneydoğusu’nda Kazdağı Milli 

Parkı bulunmaktadır. Bayramiç ilçesi imar alanı toplamı 4.55,7 hektardır. 

 

Şekil 2. Planlama Alanı - Ege Bölgesi’ndeki Konumu. 

 

Şekil 3. Planlama Alanı - Uydu Görüntüsü. 
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1.2. ULAŞIM AĞINDAKİ YERİ: 

İlin toplam karayolu uzunluğu 1.065 km. olup, bunun 513 km.si devlet yolu, 552 km.si il yoludur. 

Çanakkale İlinin karayollarından biri olan 550-04 nolu Çanakkale-İzmir güzergahındaki devlet 

karayolu, Ege kıyılarını takip ederek Ezine-Ayvacık-Edremit-Ayvalık-Dikili-Aliağa-Foça-Menemen 

üzerinden İzmir'e ulaşılır. Aynı yol güzergahı Edremit'ten doğuya ayrılarak Çanakkale'yi Balıkesir'e 

bağlamaktadır. 

Diğer bir karayolu ise, Marmara Denizi'nin Güney kıyılarını izleyerek Çanakkale'yi Bursa'ya bağlayan 

devlet karayolu güzergahı üzerinde bulunan 200-01 ve 2002 no'lu karayolu ilin araç trafiği 

bakımından en yoğun ve geniş yolunu oluşturmaktadır. Çanakkale -Ankara güzergahındaki devlet 

karayolu Lapseki-Biga-Bandırma-Bursa-İnegöl-Bozüyük-Eskişehir-Sivrihisar-Polatlı üzerinden Anka-

ra'ya ulaşmaktadır. Çanakkale-İstanbul güzergahında bulunan 550-03 nolu devlet karayolu ise 

Gelibolu yarımadasının doğu kıyılarını takip ederek Keşan ve Tekirdağ’a ve daha sonrada İstanbul'a 

ulaşmaktadır. 

İl merkezi ilçelerden; Ayvacık'a 68 km, Bayramiç'e 72 km, Biga'ya 94 km, Bozcaada'ya 58 km, Çan'a 77 

km, Eceabat'a 5 km, Ezine'ye 46 km, Gelibolu'ya 34 km, Gökçeada'ya 59 km, Lapseki'ye 34 km ve 

Yenice ilçesine 100 km uzaklıktadır. 

Denizyolu ulaşımı Çanakkale-Eceabat, Lâpseki-Gelibolu, Çanakkale-Kabatepe-Gökçeada, Bozcaada-

Yükyeri, Çanakkale-Gökçeada, Çanakkale-Bozcaada, Kepez-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir arasında 

karşılıklı feribot seferleri ile GESTAŞ tarafından yapılmaktadır. Ayrıca Bozcaada ve Gökçeada’ya 

Çanakkale’den hızlı feribot seferleri yapılmaktadır. 

 Çanakkale Merkez, Eceabat, Gelibolu, Lâpseki, Ezine-Geyikli Yükyeri, Bozcada, Gökçeada, Çardak ve 

Kabatepe’de iskeleler bulunmaktadır. Ayrıca Çanakkale Kepez Limanı ile Ezine’de Akçansa Çimento 

Fabrikasına, Biga’da İçdaş’a ait liman bulunmaktadır. 

İl Merkezinde bir havaalanı mevcuttur. Çanakkale Havalimanından Ankara ve İstanbul’a düzenli 

uçuşlar yapılmaktadır.  

 



 

     6 

   

 
Şekil 4. Planlama Alanı - TCK Ağındaki Konumu. 

Bayramiç, Çanakkale’ye 71 km. Ayvacık’a 46 km. Ezine’ye 25 km. uzaklıktadır. Çanakkale Otogarı'ndan 

düzenlik olarak kalkan minibüslerle ulaşım sağlanmaktadır. Planlama alanı yakın çevre ulaşım 

bağlantıları açısından incelendiğinde; Bayramiç İlçesinin güneybatısında ve Çaldağ köyiçi yolunun 

kuzeyinde konumlanmaktadır. Çanakkale İl merkezine uzaklığı yaklaşık 70 km’dir. 

 
Şekil 5. Planlama Alanı - Yakın Çevre Ulaşım Bağlantıları Haritası. 
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2. MÜLKİYET VE KADASTRAL DURUM: 

2.1. MÜLKİYET DURUMU:  

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanan Çanakkale İli, Bayramiç İlçesi, Çaldağ Köyü, Fuğla 

Mevkii, ada 101, parseller 3-5-7-8’de kayıtlı taşınmazlar tapuda Özel Mülkiyete konu taşınmazları 

kapsamaktadır. Ancak parseller üzerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine göre Şerh düşülmüştür. Ayrıca Çanakkale Orman Bölge 

Müdürlüğünce gönderilen 27.04.2020 tarihli izin raporunda; söz konusu sahada ÖN/ 7871-24/03942 

nolu ön lisansına dayalı olarak ön izin verilmesinde sakınca olmadığı belirtilmiştir.  

İL-İLÇE MAHALLE ADA 
NO 

PARSEL 
NO 

MALİK ANA 
TAŞINMAZIN 

NİTELİĞİ 

YÜZ ÖLÇÜMÜ 
(m²) 

ÇANAKKALE 

BAYRAMİÇ 
ÇALDAĞ 101 3 

MEHMET 
KURALAY 

İÇİNDE 
KARGİR EV 

OLAN TARLA 
3.665,18 m² 

ÇANAKKALE 

BAYRAMİÇ 
ÇALDAĞ 101 5 ÜNZİLE İŞCEN TARLA 2.224,11 m² 

ÇANAKKALE 

BAYRAMİÇ 
ÇALDAĞ 101 7 EMİNE EVCİL TARLA 2.865,67 m² 

ÇANAKKALE 

BAYRAMİÇ 
ÇALDAĞ 101 8 MELAHAT İŞCEN TARLA 15.098,19 m² 
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Şekil 6. Planlama Alanı – Tapu. 
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2.2. KADASTRAL DURUM: 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanan Çanakkale İli, Bayramiç İlçesi, Çaldağ Köyü, Fuğla 

Mevkii, ada 101, parseller 3-5-7-8’de kayıtlı taşınmazlar toplam 23.853,15 m² büyüklüğündedir. 

3. MEVCUT DURUM TESPİTİ: 

3.1. YAPI ANALİZİ: 

Çanakkale İli, Bayramiç İlçesi, Çaldağ Köyü, Fuğla Mevkii, ada 101/parseller 5-7-8 tapuda “Tarla”, ada 

101/parsel 3 tapuda “İçinde Kargir Ev Olan Tarla” olarak nitelendirilmektedir. Taşınmazların bir 

kısmı üzerinde yapı bulunmamakta olup, çevresinde ise Konut Alanları ve Ağaçlık Alanlar 

bulunmaktadır. 

 

Şekil 7. Planlama Alanı – Uydu Görüntüsü Yakın. 

3.2. HALİHAZIR HARİTA DURUMU: 

Planlama alanı Çanakkale Bayramiç Çaldağ Köyüne ait ITRF 96 ve ED-50 formatında 3 adet 1/1000 

ölçekli I17-D-02-A-2-A, I17-A-22-D-3-D ve I17-A-22-D-4-C pafta nolu halihazır harita 21.06.2019 

tarihinde Vali A. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür Vekili Sevil YÜKSEL tarafından onaylanmıştır. 

3.3. JEOLOJİK DURUMU: 

Taşınmazımız için hazırlanan İmar Planına Esas Jeolojik/Jeoteknik Etüt Raporu; Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığının 28.09.2011 gün ve 102732 sayılı Genelgesi uyarınca, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğünce 16.11.2020 tarihinde onanmıştır. Hazırlanan İmar Planına Esas Jeolojik/Jeoteknik Etüt 

Raporu çalışması sonucunda; 

 İnceleme alanlarındaki yüzde eğim değerleri % 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60 ve 70-80 

arasında olduğu belirtilmiştir. 
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 İnceleme alanlarında 01-03.09.2020 tarihleri arasında bir adet 6.00 m, iki adet 7.50m, 

derinliğinde olmak üzere toplam 21.00 m derinliğinde üç adet sondaj çalışması TSE 

standartlarına göre yapıldığı belirtilmiştir. 

 İnceleme alanlarından T-l türbin noktası ve yol alanlarının bir kısmı TR simgeli Kretase yaşlı 

Geç Triyas Yaşlı Kireçtaşı Bloğuna ait kireçtaşı birimlerinden, bir kısmı da Serpantinit Bloğu’na 

ait serpantinit birimlerinde oluştuğu, T-2 türbin noktası ve yolları ise AMZ simgeli Alakeçili 

Milonit Zonuna ait şist birimlerinden oluştuğu, Serpantinit biriminin yüzeye yakın 

kesimlerinde yaklaşık iki metrelik bir rezidüel zon olduğu belirtilmiştir. 

 Serpantinit Bloğu’na ait zemin niteliğinde olan rezidüel kısımlarda görülen birimler, Kıvamlılık 

indeksine göre Yarı Katı (Çok Sert), plastisite derecesine göre Az Plastik, Kuru dayanımları 

Düşük ve sıkışabilirlilikleri Düşük olarak tanımlandığı, Likit Limit ve 200 nolu elekten geçen 

tane yüzdelerine göre yapılan değerlendirmelerde, birimin şişme özelliğinin Orta olduğu 

gözlemlendiği, yapılan ani oturma analizlerinde ayrışmış kısımların olduğu yerlerde 

maksimum 0,29 cm oturma miktarı tespit edildiği belirtilmiştir. 

 İnceleme alanı Kaya birimlerin sınıflandırılmasında Bieniawski (1975)’ e göre “Çok Düşük ve 

Düşük Dirençli”, ISRM (1978)’ tarafından önerilen ayrışma derecesi tanımlama ölçütlerine göre 

ise serpantinit ve şist birimleri için Az Ayrışmış (W2) ve Orta Derecede Ayrışmış (W3) olarak 

değerlendirildiği, birimlerde yapılan kaya kütlesi kalitesi belirleme çalışmalarında RQD 

değerlerine göre yer yer Çok Kötü, Kötü ve İyi Kaliteli kaya olduğu belirtilmiştir. 

 İnceleme alanı için Türkiye Bina Deprem Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen zemin sınıfı 

ZB: Az ayrışmış, orta sağlam kayalar olarak belirlendiği belirtilmiştir. 

 İnceleme alanındaki jeofizik çalışmalar 08.09.2020 tarihinde WZG-12A marka 12 kanallı ölçü 

aleti ile uygulandığı, 36 m uzunluklarında toplam 4 adet sismik serim ve 2 adet mikrotremör 

ölçümleri yapıldığı, zeminin statik ve dinamik parametreleri elde edildiği belirtilmiştir. 

 İnceleme alanında açılan sondaj kuyularında yeraltı suyuna rastlanılmadığı, Türbin 

noktalarının bulunduğu lokasyonlarda akar yada kuru dere mevcut olmadığı, ancak T-l Türbin 

Merkezinin yol kısmında gözlemlenen dere yatağı mevsimsel akış göstermediği, planlamaya 

gidilmeden önce güncel DSİ görüşü alınması, ayrıca söz konusu alanlarda topografyaya bağlı 

olarak oluşan yamaç suları, faaliyet sahibince gerekli önlemler alınarak, uygun şekilde mansaba 

iletilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

 Yapılan arazi gözlemleri, sondaj çalışmaları sonucunda birimlerin genel jeoteknik 

değerlendirilmesi, eğim, jeolojik özellikler ve jeofizik çalışmalar göz önüne alınarak inceleme 

alanının yerleşime uygunluğu değerlendirildiği belirtilmiştir, 
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Önlemli Alanlar 2.3: Önlem Alınabilecek Nitelikte Heyelan ve Kava Düşmesi (Kompleks 

Hareket) Sorunlu Alanlar olarak belirlenmiş olup, bu alanlarda; 

o Zemin etüt çalışmalarında sahada yapılacak kazılar, planlanacak yapı yükleri ve dış 

yüklerde hesap edilerek yamaç boyunca stabilite analizleri yapılmalı, stabiliteyi 

sağlayacak uygun şekilde projelendirilmiş palyelendirme ve istinat yapıları içeren 

mühendislik önlemleri belirlenmelidir.İnceleme alanında yapılan kazılar sonucunda 

oluşacak şevler tekniğine uygun istinat yapılarıyla desteklenmelidir. 

o Yapılaşma öncesi olabilecek muhtemel kaya düşmesi önlemek için, inceleme alanı ve 

çevresinde bulunan ayrışmış, tabanla bağlantısız, askıda, yarı askıda, kaya bloklarının 

ıslah edilmesi, temizlenmesi, oluşabilecek kaya düşmelerini önleyecek/engelleyecek 

yöntemler uygulanması gerekmektedir. 

o Bu alanlarda yapılacak kazılarda oluşacak yarmalar, uygun projelendirilmiş iksa 

önlemleri ile korunmalı, yüzey ve atık suların drenaj yöntemiyle yüzeyden 

uzaklaştırılmalıdır. Alanda temel kazısı derinliği, çevredeki yapılar, yol ve şevler dikkate 

alınarak alınacak önlemler belirlenmelidir. Bu çalışmalar doğrultusunda kazı güvenliği 

için gerekli önlemler alındıktan sonra kazıya başlanmalı ve kontrolsüz kazı 

yapılmamalıdır. 

o Temellerin aynı birimler üzerine oturtturulmasma özen gösterilmelidir. Farklı birimlere 

oturacak temeller için uygun projeler geliştirilmelidir. 

o İnceleme alanında temel tipi ve temel derinliği ile yapı yüklerinin taşıttırılacağı 

seviyelerin mühendislik parametreleri (taşıma gücü ve stabilite analizi) projeye esas 

zemin etüd çalışmalarında ayrıntılı olarak belirlenmeli, bu çalışmalar sonucunda 

belirlenecek zemin iyileştirme yöntemleri uygulandıktan sonra yapılaşmaya 

gidilmelidir. 

 Rapor içerisinde yapılan yorum ve hesaplamalar çalışma alanındaki birimlerin genel 

özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmış olup, yapılacak parsel/bina bazındaki zemin 

etütlerinde tüm yorum ve hesaplamalar ayrıntılı olarak yapılması gerektiği belirtilmiştir, 

 Her türlü yapılaşma için “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik ve 

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik” şartlarına ve “Kazı 

Çukurlarının Desteklenmesi İle İlgili Uyulacak Esaslar Genelgesi” şartlarına mutlaka 

uyulması gerektiği belirtilmiştir, 

 Bu çalışma Çanakkale İli, Bayramiç İlçesi, Çaldağ Köyü’nde 1/5000 Ölçekli I17A22D- I17A02A 

paftalı, 1/1000 ölçekli I17A22D4C-I17A22D3D-I17A02A1B-I17A02A2A- I17A02A2C paftalı, 
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sınır koordinatları belirtilmiş 74.261,597 m2 lik alanın “İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik 

Etüt Raporu” olarak hazırlanmış olup “Zemin Araştırma Raporu” yerine kullanılamayacağı 

belirtilmiştir. 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı yapımına yönelik olarak hazırlanan 

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı planlama çalışması esnasında, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğünce 16.11.2020 tarihinde onaylanan “İmar Planına Esas Jeolojik/Jeoteknik Etüt Raporu” 

doğrultusunda Önlemli Alanlar 2.3: Önlem Alınabilecek Nitelikte Heyelan ve Kava Düşmesi 

(Kompleks Hareket) Sorunlu Alanlar olarak belirlenen yerleşime uygunluk haritası plan aynen 

üzerine aktarılmıştır. 

4. ARAŞTIRMA VE ANALİZ ÇALIŞMALARI: 

o Depremsellik Durumu: 

En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi 

Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’ de 

yayımlanmıştır. Yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye Deprem Tehlikesi 

Haritasına göre; proje yeri ve proje alanın da içinde bulunduğu Çanakkale İli, Bayramiç İlçesi I. Derece 

Deprem Bölgesinde yer almaktadır.  

 

Şekil 8. Planlama Alanı – Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası. 

o İklim: 

Coğrafi bakımından ilçe iklimi Marmara İklim bölgesine girmektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları 

yağışlı ve Akdeniz İklimine göre soğuk geçmektedir. Yıllık toplam yağış 472 mm’dir. En fazla yağış 

103,4 mm. ile Aralık ayında, en düşük yağış 0,7 mm. ile Şubat ayındadır. Genellikle Temmuz, Ağustos 

ve Eylül Ayları yağışsız geçmektedir.  
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Şekil 9. Planlama Alanı – Köppen'e İklim Sınıflandırmasına Göre Türkiye İklimi. 

o Bitki Örtüsü: 

Bayramiç İlçesi Çanakkale İl’inin güneyinde, Marmara Bölgesinin güney batısında yer almaktadır. 

Bayramiç genellikle dağ ve tepelerle kaplıdır. İlçenin en yüksek dağı olan Kazdağı Güney doğuda yer 

alıp, doğuda Kazdağı’nın uzantısı olan Katran Dağları, batıda Dede Dağı ve Çaldağ ile kuzeyde Aladağ 

serisinden Kayalı Dağ vardır. 1767 Metre yüksekliği ile Kazdağı Çanakkale İl’inde birinci sırayı teşkil 

etmektedir. Bunu sırayla batıda Dede Dağı (765) m ve Çaldağ (540) m ile Kuzeyde Aladağ serisinden 

Kayalı Dağ (877) m takip etmektedir. Kazdağı’ndan çıkan akarsuların beslediği Menderes Çayı’nın 

geniş taban vadisi içinde oluşturduğu Bayramiç-Ezine ovası geniş ve kalın birikinti tabakası (Alüvyon) 

ile örtülü olup, her türlü tarıma elverişlidir. 

o Eş Yükselti ve Eğim Analizi: 

Planlama alanı içindeki yüzde eğim değerleri incelendiğinde ortalama eğim oranının eğim değerleri % 

10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60 ve 70-80 aralığında olduğu belirlenmiştir.  

5. MEVCUT İMAR DURUMU:  

5.1. 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI:  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 05.06.2015 tarihinde onaylanan Balıkesir-Çanakkale Planlama 

Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda söz konusu planlama alanı “Tarım Alanı” olarak 

belirlenmiş olup, yapılacak planda 8.37. Yenilenebilir Enerji Üretim Alanları maddesi doğrultusunda 

değerlendirme yapılacaktır.  
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Şekil 10. Planlama Alanı – 1/100.000 Ölçekli Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planındaki Yeri. 
 
 

5.2. 1/1000 ÖLÇEKLİ MEVCUT İMAR PLANI: 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanan Çanakkale İli, Bayramiç İlçesi, Çaldağ Köyü, Fuğla 

Mevkii, ada 101, parseller 3-5-7-8’de kayıtlı taşınmazlar için daha önce onaylanmış bir İmar Planı 

bulunmamaktadır. 

6. KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı yapımına yönelik 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planına yönelik olarak yapılan yazışmalar sonucunda ilgili Kurum Görüşleri aşağıda 

verilmiştir; 

 BOTAŞ Etüt ve Proje Daire Başkanlığı’nın 26.03.2019 tarih ve E.2046018/12081 sayılı 

yazısında söz konusu parsellerde kuruluşa ait mevcut veya planlanan boru hattı ve tesis 

bulunmadığı belirtilmiştir,  

 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 26.08.2019 tarih ve E.16820 sayılı yazısında söz konusu 

proje dosyasında Şube Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit 

edildiği belirtilmiştir; 

 Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü arşivinde yapılan inceleme sonucunda; bahsi 

geçen taşınmazların herhangi bir doğal sit alanı sınırları içerisinde kalmadığı tespit edilmiş 

olup konuya ilişkin müdürlüğümüzce yapılacak bir işlem bulunmadığı belirtilmiştir. 
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 ÇED ve Çevre İzinlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü, bahse konu faaliyet, 25/11/2014 

tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği 

Listelerindeki eşik değerden az olduğu için kapsam dışı olarak değerlendirildiği 

belirtilmiştir. 

 Çevre Yönetimi ve Denetiminden Sorumlu Şube Müdürlüğü’nce yapılan incelemede bahse 

konu alanlarda RES alanı, RES yolları ve şart merkezi tesisleri kurulması için imar planı 

yapılmasında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Yönetmeliklerine uymak ve ayrıca bu kanuna 

bağlı mer'i mevzuat hükümleri doğrultusunda hareket etmek kaydıyla bir sakınca 

bulunmadığı belirtilmiştir. 

 İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü’nce yapılan incelemede Planlama Bölgesi 

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin 4.60. maddesinde; "Yenilenebilir 

enerji kaynaklan: 5346 sayılı kanunda tanımlanan; hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, 

biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi 

fosil olmayan enerji kaynaklarını ifade eder." Hükmü ve 8.37 maddesinde; "Yenilenebilir 

enerji üretim alanları yenilebilir enerji üretim alanlarında, ilgili kurum ve kuruluşlardan 

alman izinler ve enerji piyasası düzenleme ve denetleme kurulunca verilecek lisans 

kapsamında, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı'nın uygun görüşü alınması koşuluyla, bu planda 

değişikliğe gerek kalmaksızın, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda hazırlanan 

imar planlarının ilgili idaresince onaylanmasını müteakip uygulamaya geçilir. Sayısal 

ortamda bilgi için bakanlığa gönderilir. Kurulmuş/kurulacak tesislerde, ilgili mevzuat 

çerçevesinde çevresel tüm önlemlerin alınması zorunludur." Hükümleri yer almakta olup, 

bu hükümler doğrultusunda ilgili İdaresince işlem yapılabileceği değerlendirildiği 

belirtilmiştir. 

 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 17.09.2019 tarih ve E.16820 sayılı yazısında söz konusu 

proje dosyasında Şube Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit 

edildiği belirtilmiştir; 

 Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü arşivinde yapılan inceleme sonucunda; bahse 

konu taşınmazların herhangi bir tescilli doğal sit alanında kalmadığı, Tabiat Varlığı 

açısından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 

değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir. 

 ÇED ve Çevre İzinlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü, bahse konu faaliyet, 25/11/2014 

tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği 

Listelerindeki eşik değerden az olduğu için kapsam dışı olarak değerlendirildiği 

belirtilmiştir. 
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 Çevre Yönetimi ve Denetiminden Sorumlu Şube Müdürlüğü’nce yapılan incelemede bahse 

konu alanlarda RES alanı, RES yolları ve şart merkezi tesisleri kurulması için imar planı 

yapılmasında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Yönetmeliklerine uymak ve ayrıca bu kanuna 

bağlı mer'i mevzuat hükümleri doğrultusunda hareket etmek kaydıyla bir sakınca 

bulunmadığı belirtilmiştir. 

 İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü’nce yapılan incelemede Planlama Bölgesi 

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin 4.60. maddesinde; "Yenilenebilir 

enerji kaynaklan: 5346 sayılı kanunda tanımlanan; hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, 

biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi 

fosil olmayan enerji kaynaklarını ifade eder." Hükmü, "Planlama İlkeleri" başlığı altında yer 

alan 5.3.10 "Rüzgar, güneş ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının, altyapı 

yatırımlarında, tarım ve turizm sektörlerinde kullanılmasının desteklenmesi." Hükmü, 8.37 

maddesinde; "Yenilenebilir enerji üretim alanları yenilebilir eneıji üretim alanlarında, ilgili 

kurum ve kuruluşlardan alman izinler ve enerji piyasası düzenleme ve denetleme 

kurulunca verilecek lisans kapsamında, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı'nın uygun görüşü 

alınması koşuluyla, bu planda değişikliğe gerek kalmaksızın, ilgili kurum ve kuruluş 

görüşleri doğrultusunda hazırlanan imar planlarının ilgili idaresince onaylanmasını 

müteakip uygulamaya geçilir. Sayısal ortamda bilgi için bakanlığa gönderilir. 

Kurulmuş/kurulacak tesislerde, ilgili mevzuat çerçevesinde çevresel tüm önlemlerin 

alınması zorunludur." Hükümleri yer almakta olup, bu hükümler doğrultusunda ilgili 

İdaresince işlem yapılabileceği değerlendirildiği belirtilmiştir. 

 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 25.09.2020 tarih ve E.21150 sayılı yazısında lisans 

süresince ve alınan kamu yararı kararı doğrultusunda üretim faaliyeti göstermek üzere 

İlçenizde Yeldeğirmeni RES üretim tesisi kurulması için ekli listede niteği belirtilen taşınmazın 

tamamının veya dosyasında belirtilen kısımlarının, kamulaştırma bedelleri ile kamulaştırma 

işlemlerinin gerektirdiği diğer giderlerin; Merkom Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından 

ödenmesi şartıyla 6446 sayılı Kanunun 19. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 

hükümlerine göre Bakanlığımızca iş bu yazıları ile Kamulaştırma Kararı alınmasının uygun 

görüldüğü belirtilmiştir.  

 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 28.01.2021 tarih ve 179601 sayılı yazısında bahsi geçen 

proje kapsamında yer alan T1 türbini için herhangi bir teknolojik değişikliği yapılmaması 

şartıyla ÇED kapsamdışı görüşünün geçerli olduğu belirtilmiştir.  

 DSİ 25. Bölge Müdürlüğü 252. Şube Müdürlüğü’nün 06.05.2019 tarih ve 292715 sayılı yazısında 

izin talep edilen alanların sayısında veya koordinatlarında değişiklik olması durumunda 
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yeniden Kurum görüşü alınması, izin talep edilen alanların civarında herhangi bir proje 

bulunmadığı, belirlenen sahanın, DSİ’ye ait herhangi bir sulama projesi ve YAS koruma alanı 

içerisinde yer almadığı, içme ve kullanma suyu temini amaçlı herhangi bir barajın uzun 

mesafeli koruma alanı içerisinde kalmadığı, dere yataklarına yakın konumda olan alanların 

işletmeye alınması esnasında civarda yer alan derelere herhangi bir müdahalede 

bulunulmamak, dere kesitleri daraltılmamak, herhangi bir atık ya da pasa malzemesi 

depolanmaması, çalışmalar esnasında çıkan çamur ve pasa malzemelerin dere yataklarında 

depolanmaması, dere talveg seviyelerinin altına inilmemesi gerekmektedir. İşlem sonrasında 

yatak kesitleri doğal hali ile bırakılması, arazinin yüksek eğimli bir yapıda olması ve dere 

yataklarına yakın konumda olması nedeniyle alanların maruz kalabileceği taşkın riski, yüzey 

suları ve ani su baskını olaylarına karşı gerekli önlemlerin faaliyet sahibince alınması, izin talep 

edilen alanların ulaşım amacıyla belirlenen yollar için dere yatakları yol olarak kullanılmaması, 

ulaşım yollarının yapım ve bakım çalışmaları için derelerin üzerinden geçiş sağlanması 

amacıyla sanat yapısı yapılmalı ve dere geçişleri en az ve en verimli şekilde planlanması, ulaşım 

yoluna ihtiyaç duyulması halinde ayrıca izin alınması, dere yatak güzergâhlarında DSİ’nin 

bilgisi ve izni olmadan değişiklik yapılmaması, çalışma alanında su ihtiyacının yeraltı suyundan 

sağlanması halinde 167 sayılı Yasa uyarınca DSİ Kuruluşundan izin alınması, sondaj çalışmaları 

esnasında, yeraltı suyunun korunması amacıyla ihtiyaç duyulan önlemlerin alınması, Proseste 

bentonit haricinde başka katkı maddesi kullanılmaması, yeraltı suyunun korunması amacıyla 

167 sayılı Yeraltı Suları Hakkındaki Kanun hükümlerine uyulması, szin talep alanları içerisinde 

ve civarında su kaynağına rastlanılması durumunda Kurumla irtibata geçilmesi, su kaynağı ve 

kaynağı besleyen alanda herhangi bir tahribat yapılmaması, bu alanlarda sondaj faaliyeti 

yapılmaması, yapılması planlanan işlem esnasında, 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı Yeraltı 

Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik ve 10 Ekim 2012 

tarih ve 28437 sayılı İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının 

Belirlenmesi Hakkındaki Tebliğ'de belirtilen hükümlere uyulması, Başbakanlığın, 2006/27 

sayılı “Dere Yatakları ve Taşkınlar” konulu genelgesinde yer alan hususlara uyulması, çalışan 

kişilerden kaynaklanan muhtemel evsel nitelikli atık sular ( fosseptik ) için 31 Aralık 2004 tarih 

ve 25687 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği “ hükümlerine 

uyulmalıdır. Çalışma alanı yakınındaki şahıs ve devlet arazisi ile tesislerine zarar vermeyecek 

şekilde sondaj işlemi yapılmalıdır. Zarar verdiği takdirde, zarar faaliyet sahibi tarafından 

karşılanması, çalışma sahası çevresinde belirlenen alanda, dere talveg seviyesinin altına 

inilmemeli, büyük çukur ve oyuntular oluşturulmaması yukarıda belirtilen hususlara uyulması 

kaydıyla, ÖN/7871-24ÖN/7871-24942 Lisans Nolu RES Alanı, RES Yolları ve ŞALT Merkezi ile 
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alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı için yapılacak 

başvuruda Kurum mevzuatı yönüyle bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. 

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın bila tarih ve 100 

sayılı yazısında Şirketinize Yeldeğirmeni RES üretim tesisi için verilen ÖN/7871-24/03942 

numaralı önlisansta yer alan tesis toplam kurulu gücü, ünite adedi ve ünite kurulu güçleri ile 

ünite koordinatlarının tadil edilmesi talebin 26/12/2018 tarihli ve 58835 sayılı Daire 

Başkanlığı Olur'u ile Teknik Etkileşim İzni'nin ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 

kapsamındaki kararın alınmasına ilişkin ilgili kurumlara bir ay içinde başvuru yapılması 

koşuluyla uygun bulunduğu, Anılan Olur kapsamında önlisansınızın tadil edilebilmesi için 

yukarıda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilerek konu hakkındaki belgelerin bir ay içinde 

Kuruma sunulması gerekmektedir. Aksi halde tadil talebiniz reddedilmiş sayılacağı 

belirtilmiştir. 

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın bila tarih ve 

110.01.01.01 sayılı yazısında RES Projesi içib verilen 31/05/2018 tarihli ve ÖN/7871-

24/03942 numaralı önlisansın süresinin uzatılması kapsamındaki tadil talebinin uygun 

bulunmasına ilişkin alınan 01/10/2020 tarihli ve 9582 sayılı kurul kararının ekte yer aldığı 

belirtilmiştir.  

 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 08.03.2019 tarih ve E.210768 sayılı yazısında söz konusu 

alanlar 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında ilan edilen Kültür ve Turizm Koruma ve 

Gelişim Bölgesi veya Turizm Merkezi sınırları içinde kalmadığı belirtilmiştir. 

 İl Sağlık Müdürlüğü’nün 22.03.2019 tarih ve E.1851 sayılı yazısında bahsi geçen Rüzgar Enerji 

Santrali ve Şalt Merkezi yapılmasında insan ve çevre sağlığı açısında bir sakında olmayacağı 

belirtilmiştir. 

 İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün 08.03.2019 tarih ve E.288 sayılı yazısında Bahsi geçen 

alanda ilan edilmiş ya da çalışmaları devam eden Endüstri Bölgesi, Organize Sanayi Bölgesi ve 

Sanayi Sitesi bulunmadığı mer’i mevzuata uyulması koşulu ile RES kurulmasında sakınca 

olmadığı belirtilmiştir. 

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri 

Dairesi Başkanlığı’nın 20.03.2019 tarih ve E.21516 sayılı yazısında belirtilen alan çevresinde 

Kuruluşun bundan sonra yapabileceği olası çalışmalar saklı kalmak üzere, söz konusu alanda 

Kuruluş çalışmaları açısından engel teşkil edecek herhangi bir husus bulunmadığı belirtilmiştir. 

 Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.04.2019 tarih ve E.293623 sayılı 

yazısında bahse konu plan onama sınırlarına ilişkin kültür varlığı açısından Kurullarca onaylı 
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herhangi bir sit alanı veya tescil kaydı bulunmadığı ve yapılan yüzey araştırmasında herhangi 

bir taşınır-taşınmaz kültür varlığına rastlanılmadığı, 5226 ve 3386 sayılı yasalar ile değişik 

2863 sayılı Yasanın 4.maddesi kapsamında, ileride yapılacak uygulamalarda herhangi bir 

taşınır-taşınmaz kültür varlığına rastlanılması durumunda çalışmaların durdurularak 3 gün 

içerisinde en yakın Mülki İdare Amirliğine veya en yakın Müze Müdürlüğüne bilgi verilmesi 

kaydıyla, Çanakkale İli, Bayramiç İlçesi, Çaldağ Köyü'nde, ilgi a) yazıda belirtilen T2 türbin 

noktası için ve ilgi b) yazıda belirtilen Tl türbin noktası için belirlenen alanlarda "1/5000 

Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı-Şalt Merkezi ve Yol" 

yapılmasında 2863 sayılı Yasa kapsamında sakınca bulunmadığı, talebin ilgili kurum ve 

kuruluşlarca değerlendirilmesi gerektiği, ayrıca Kurulun 31.01.2019 tarih ve 5179 sayılı kararı 

ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen alan sınırlan içerisinde hiçbir fiziki-inşai 

müdahalede bulunulmaması gerektiği belirtilmiştir. 

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün 14.01.2019 

tarih ve E.402301 sayılı yazısında Çanakkale ili Bayramiç ilçesi sınırları içinde talep edilen ve 

ekte pafta ve koordinattan verilen revize 80,54 hektarlık alan bilgi işlem kayıtlarında 

madenciliğe kapalı alan haline getirilmeyerek, ER:3379768 sayılı Yeldeğirmeni RES Proje Alanı 

(Özel İzin Sahası) olarak işlendiği, bu ibare bu alanla ilgili bilgi dökümlerinde, ihale ilanlarında, 

ilk müracaat aşamasında izin alınması için 1 (bir) yıl süre verilerek ruhsatlandırılacak alan 

olarak görülecek ve verilecek ruhsatların arkasına Yeldeğirmeni RES Proje Alanı (Özel İzin 

Sahası) bulunduğu, bu alanda faaliyette bulunulmasının istenilmesi halinde EPDK/EİGM Genel 

Müdürlüğünden izin alınması için gerekli izinlerin alınmasına müteakip ruhsat düzenleneceği 

ve Genel Müdürlükten izin alınmadan faaliyette bulunulmayacağı konusunda ruhsat ve talep 

sahiplerine bilgi verileceği, ER:3379768 sayılı Yeldeğirmeni RES Proje Alanı; ER:3243471 sayılı 

1. Derece Sit Alanı ile çakıştığı, ilgili Kurumdan görüş alınması gerektiği belirtilmiştir. 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2019 tarih ve 

E.76830 sayılı yazısında İmar planlarına konu alanının da içerisinde yer aldığı bölgede 

yürürlükteki "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının 

plan hükümlerinin "8. Özel Hükümler"-"8.37. Yenilenebilir Enerji Üretim Alanları" başlığı 

altında; "Yenilenebilir enerji üretim alanlarında, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan izinler ve 

Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurulunca verilecek lisans kapsamında, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı'nın uygun görüşü alınması koşuluyla, bu planda değişikliğe gerek 

kalmaksızın, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda hazırlanan imar planlarının ilgili 

idaresince onaylanmasını müteakip uygulamaya geçilir. Sayısal ortamda bilgi için Bakanlığa 

gönderilir. Kurulmuş/kurulacak tesislerde, ilgili mevzuat çerçevesinde çevresel tüm önlemlerin 

alınması zorunludur. "hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda Çanakkale İli, Bayramiç İlçesi, 
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Çaldağ Köyü Mevkiinde hazırlanacak olan "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim 

Tesisi" amaçlı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarına ilişkin iş ve 

işlemlerin; 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı kararlarına/hükümlerine uyularak ilgili kurum 

ve kuruluş görüşleri ile mevzuat hükümleri doğrultusunda çevre düzeni planında değişikliğe 

gerek olmaksızın ilgili idaresince yürütülebileceği belirtilmiştir. 

 Milli Savunma Bakanlığı Balıkesir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın 07.03.2019 tarih ve E. 

127712 sayılı yazısında söz konusu planlama sahasında askerî alan, askerî güvenlik bölgesi, 

askerî yasak bölge ve NATO akaryakıt boru hattı bulunmadığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve 

Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç) belirtilmiştir. 

 Orman Bölge Müdürlüğü’nün 22.03.2019 tarih ve E.584309 sayılı yazısında Bayramiç İlçesi, 

Çaldağ Köyü 101 ada/3,5,7,8 parsel sayılı taşınmazların tarla vasıflı yerlerden olduğundan 

Orman Kanunu kapsamına girmediği, Çaldağ Köyü 110 ada 36 parsel ile Akpınar Köyü 146 Ada 

70 Parsel sayılı taşınmazların Orman Kadastro Sınırları içerisinde bulunan Devlet Ormanları 

oldukları, söz konusu Kocatarla Devlet Ormanı ve Fuğla Devlet Ormanlarında İmar Uygulaması 

yapılamaz ancak 6831 Sayılı Orman Kanunun 17/3 Maddesi kapsamında ön izin verilen 

yerlerde izin amacına uygun imar uygulaması yapılabileceği, bu nedenle Orman sayılan 

parseller için 6831 Sayılı Orman Kanunun 17/3 Maddesi kapsamında ön izin alınmasını 

müteakiben Devlet Ormanı olan taşınmazlarla ilgili Kurum görüşü bildirileceği belirtilmiştir. 

 Tarım ve Orman Bakanlığı II. Bölge Müdürlüğü’nün 05.04.2019 tarih ve E.1105299 sayılı 

yazısında Bölge Müdürlüğünün teknik personelince yapılan inceleme neticesinde; revize 

bölgelerin 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında olan Korunan Alanlar içerisinde 

bulunmadığı, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında kalan Yaban Hayatı 

Koruma/Geliştirme Sahaları, Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası sınırları içerisinde kalmadığı, 

sahanın 03/03/2014 tarihinde yürürlüğe giren 2014/1 sayılı Genelgenin madde 5 

"Başvuruların Değerlendirmeye Alınmayacağı Sahalar" kapsamının dışında kaldığı,  2872 sayılı 

Çevre Kanununca, 04/04/2014 tarihli ve 28962 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği çerçevesinde yapılan inceleme ve 

değerlendirmelerde; çalışma alanında mevsimlik derelerin olduğu, özellikle dere alanlarının ve 

yakın çevresinin doğal yapılarının bozulmaması, biyolojik çeşitlilik açısından risk oluşturacak 

uygulamaların yapılmayarak, çalışmalar sırasında akarsu civarlarına pasa, çöp, moloz vb. atık 

bırakılmaması, ilgili kurumdan uygunluk görüşü alınması ve plan notlarına işlenmesi, Bölge 

Müdürlüğünce yapılan inceleme ve değerlendirmelerde revize türbin sahasının önemli kuş 

türlerince yoğun olarak kullanılan tali göç rotasında projelendirildiği tespit edildiğinden, söz 

konusu proje kapsamında, her yıl sonbahar göç dönemi olan 10 Ağustos-15 Kasım tarihleri 
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arasında haftada 5 gün süreyle ornitoloji konusunda uzman bir personelin daimi gözlemci 

olarak istihdam edilmesi, alanın flora, fauna ve peyzaj bütünlüğü açısından değerlendirildiği bir 

Ekolojik Araştırma Çalışma Raporu hazırlanarak sunulması, Genel Müdürlükten temin edilecek 

olan güncel taahhütname örneğine uygun olarak doldurulacak taahhütnamenin noter onaylı 

suretinin Genel Müdürlüğümüze, Bölge Müdürlüğümüze ve planlara işlenmek üzere ilgili 

kuruma sunulmasının yanı sıra; projeye ilişkin hazırlanacak ÇED raporu çalışmaları 

kapsamında nihai kurum görüşümüzün ve Çanakkale ili Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme 

Projesinin neticelendirilmesine müteakip korunan taksonlara rastlanılması durumunda Bern, 

Biyolojik Çeşitlilik ve CİTES Sözleşme hükümlerinin saklı tutulacağının 

bilinmesi şartlarıyla söz konusu planlama çalışmalarının yapılmasında Bölge Müdürlünce 

sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.  

 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğü (Bursa) Tesis ve Kontrol 

Müdürlüğü’nün 08.03.2019 tarih ve E.101334 sayılı yazısında söz konusu parsel sınırları 

dahilinde Teşekküle ait mevcut ve tesisi planlanan herhangi bir enerji iletim hattı bulunmadığı 

belirtilmiştir. 

 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Çanakkale Telekom Müdürlüğü’nün 20.03.2019 tarih ve 41946 

sayılı yazısında Kurum Telekomünikasyon hatlarına ve R/L ağına engel bir durumun olmadığı, 

belirtilen konum ve koordinatlar dışında yapılacak her türlü tesis ve kazı çalışmasında Kurum 

görüşünün alınması gerektiği belirtilmiştir. 

 Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş Çanakkale İşletme Müdürlüğü’nün 19.03.2019 tarih ve 9247 sayılı 

yazısında RES etki alanı içerisinde şirketin sorumluluğunda bulunan Çaldağ köyünü besleyen 

trafo ve alçak gerilim şebekesinin yer aldığı, Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde-44 ve 

Madde-46'da belirtilen yapı yaklaşma mesafeleri göz önünde bulundurularak yapı yapılması ve 

köy şebekesine zarar vermemek koşulu ile RES Alanı, RES Yollan ve ŞALT Merkezi için 1/5000 

ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmasında bir sakınca 

bulunmadığı belirtilmiştir. 

 T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı’nın 

19.02.2021 tarih ve 313094 sayılı yazısında Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce gönderilen 

27.04.2020 tarihli izin raporunda; projesi kapsamında talep edilen toplam 2 adet türbinden, 

lisansında T1 olarak gösterilen türbinin tesis edilmesi şartıyla, söz konusu sahada ÖN/ 7871-

24/03942 nolu ön lisansına dayalı olarak ön izin verilmesinde sakınca olmadığı belirtilmiştir. 

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı’nın 09.09.2020 tarih ve 

752,99 sayılı yazısında Yeldeğirmeni RES üretim tesisi için gerekli olan taşınmazların 

kamulaştırılması talebi Merkom Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 
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Kurumumuza iletilmiş olup, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi 

gereğince yapılan değerlendirme sonucunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 

14/05/2020 tarihli ve 9353-115 sayılı Kararı ile taşınmazların kamulaştırılmasında kamu 

yararının bulunduğuna karar verildiği belirtilmiştir. 

 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 18.03.2021 tarih ve 872435 sayılı yazısında bahse konu 

taşınmazların tarım dışı olarak kullanılmasının uygun görüldüğü, ayrıca verilen bu izin 

09.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve 

Planlanması Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (8) fıkrası gereği izninin verildiği tarihten 

itibaren iki yıl süre ile geçerli olduğu belirtilmiştir.  

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 21.09.2020 tarih ve E.195121 

sayılı yazısında lisans süresince ve alınan kamu yararı kararı doğrultusunda üretim faaliyeti 

göstermek üzere Yel değirmeni RES Üretim Tesisi kurulması için ekli listede nitelikleri 

belirtilen taşınmazların tamamının veya dosyasında belirtilen kısımlarının, kamulaştırma 

bedelleri İle kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği diğer giderlerin; Merkom Enerji Sanayi ve 

Ticaret AŞ taralından ödenmesi şartıyla, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 uncu 

maddesi ile 2442 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre Kamulaştırma Kararı 

alınmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir.  

7. PLANIN GEREKÇESİ: 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanan ve tapuda Çanakkale İli, Bayramiç İlçesi, Çaldağ Köyü, 

Fuğla Mevkii, ada 101, parseller 3-5-7-8’de kayıtlı taşınmazlar Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Tarım Alanı” olarak belirlenmiş olup, bu planın 8.37 

“Yenilenebilir Enerji Üretim Alanları” maddesi doğrultusunda taşınmazlar üzerinde Yenilenebilir 

Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Şalt Sahası ve Rüzgar Enerji Santrali) oluşturabilmek 

amacıyla 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı hazırlanmıştır. 

8. PLANLAMA KARARLARI: 

Enerji üretim sistemlerinde yaşanan teknolojik gelişmelerin sonucunda enerji sistemlerinin kurulum 

maliyeti düşürülmüş ve bunun yanında ülkemizde yapılan yasal düzenlemeler ile enerji üretim 

sistemlerinin kurulumu kolaylaşmış, bu da yatırımcıların yatırım taleplerinde artışa sebep olmuş ve 

rüzgar ile güneş süresinin uzun ve kaliteli olduğu yörede bu yönde talepler ortaya çıkmıştır. 

Enerjinin maliyetinin düşük olması ve ülke öz kaynakları ile karşılanarak dışa bağımlılık azaltıldığı 

oranda ülkemiz dış piyasa ile rekabet edebilir ve iç piyasaya düşük maliyetli ürünler sunulabilir. 

Böylelikle ülke kendi kendine yetebilen ve ihracat yapabilen ülke durumuna gelebilir. Bu durum göz 

önünde bulundurularak son yıllarda ülkemizde öz kaynaklarımızı kullanarak kendi enerjimizi 
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üretmeye yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Bu amaçla yasal düzenlemeler yapılmış, geçmişten gelen 

hidro santraller ve termik santrallerin dışında, çevreye en az zararlı rüzgâr ve güneş enerjiklerine 

dayalı elektrik santrallerine ağırlık verilmiştir. Bu tesislerin kurulması ve işletilmesi devlet tekelinden 

çıkarılarak özel sektörün bu alanlarda yatırım yapmasına olanak sağlanmış ve bölgelerin 

potansiyellerine göre teşvikler hazırlanmıştır. 

1/1000 ölçekli Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Şalt Sahası ve Rüzgar 

Enerji Santrali) amaçlı Uygulama İmar Planı hazırlanan taşınmazımız da bu doğrultuda ülkemize temiz 

enerji sağlamaya yönelik bir çalışma olarak planlanmıştır. 

Bu doğrultuda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanan, Çanakkale İli, Bayramiç İlçesi, Çaldağ 

Köyü, Fuğla Mevkii, ada 101, parseller 3-5-7-8’de kayıtlı olup, taşınmazlar üzerinde Yenilenebilir 

Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Şalt Sahası ve Rüzgar Enerji Santrali) oluşturabilmek 

amacıyla planlama çalışması başlamış ve bu amaçla ilgili Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınarak plan 

üzerine aktarılmıştır. 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Şalt Sahası ve Rüzgar Enerji Santrali) 

yapımına yönelik olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda planlama alanımızın 

doğusundan gelen kadastral yol 12 m genişliğinde Araç Yolu olarak planlanmıştır.  

Çanakkale İli, Bayramiç İlçesi, Çaldağ Köyü, Fuğla Mevkii, ada 101, parseller 3-5-7-8’de kayıtlı 

taşınmazlar Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Şalt Sahası ve Rüzgar Enerji 

Santrali) olarak belirlenmiştir. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Şalt 

Sahası ve Rüzgar Enerji Santrali) olarak belirlenen alanda yapılanma koşulları E (Emsal):0.10, YENÇOK: 

180.00 m olarak tadil edilerek önerilmiştir. Planlama alanımız içinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına 

Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Şalt Sahası ve Rüzgar Enerji Santrali) ve bu tesisler ile beraber bu alana 

yönelik İdari ve Sosyal Tesislerde yapılabilecek olup bu tesislerde yapılanma koşulları aynı yoğunluk 

içinde kalmak üzere YENÇOK: 7.50 m (2 kat) olarak önerilmiştir. 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Şalt Sahası ve Rüzgar Enerji Santrali) 

yapımına yönelik olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda planlama alanı içinde 

yapılanma hazırlanacak Mimari Vaziyet Planı doğrultusunda belirlenecek olup, Türbinlerin 

düzenlenmesinde yapı yaklaşma mesafesi yollara ve komşu parsellere 0 (sıfır) m’ye kadar 

düşebilecektir.  
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Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sonucunda plandaki alan kullanımı şu şekildedir; 

ALAN KULLANIMI PLANLAMA ALANI HESAP ALANI 

Parsel Alanı 46.289,11 m² 46.289,11 m² 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına 
Dayalı Üretim Tesisi Alanında (Şalt 
Sahası ve Rüzgar Enerji Santrali) 

43.014,49 m² 43.014,49 m² 

Yol Alanı 3.274,62 m² 3.274,62 m² 

 

9. PLAN NOTLARI: 

1. Uygulama İmar Planı Onama Sınırı Çanakkale İli, Bayramiç İlçesi, Çaldağ Köyü, Fuğla Mevkii, ada 101, parseller 3-5-
7-8’de kayıtlı taşınmazları kapsamaktadır. 

2. Yol, Yeşil Alan, Otopark vb. alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.  
3. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Şalt Sahası ve Rüzgar Enerji Santrali) olarak planlanan 

alanda E (EMSAL):0.10, YENÇOK: 180.00 m, İdari ve Sosyal Tesisler için ise YENÇOK: 7.50 m (2 kat) olacaktır.  
4. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Şalt Sahası ve Rüzgar Enerji Santrali) olarak önerilen 

alanda yapı yaklaşma mesafesi hazırlanacak mimari vaziyet planı doğrultusunda belirlenecek olup, türbinlerin 
düzenlenmesinde yapı yaklaşma mesafesi yollara ve komşu parsellere 0 (sıfır) m’ye kadar olacaktır. 

5. Su ihtiyacının yeraltı suyundan sağlanması halinde 167 sayılı yasa uyarınca DSİ’den izin alınacaktır, 
6. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. 
7. Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması hakkındaki yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.  
8. İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi hakkındaki tebliğde belirtilen 

hükümlere uyulacaktır. 
9. Taşınmaz üzerinde 2863 sayılı yasanın 4. maddesi kapsamında ileride yapılacak uygulamalarda herhangi bir taşınır-

taşınmaz kültür varlığına rastlanılması durumunda çalışmaların durdurularak en geç üç gün içerisinde en yakın 
mülki idare amirlerine veya Müze Müdürlüğü’ne bilgi verilecektir. 

10. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Rüzgar Enerji Santrali) olarak belirlenen alanda ÇED 
Yönetmeliği Listelerindeki eşik değerlerinden az olduğundan kapsam dışı olacaktır. 

11. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde-44 ve Madde 46’da belirtilen yapı yaklaşma mesafeleri göz 
önünde bulundurularak yapı yapılacaktır.   

12. Kurum görüşlerinde belirtilen diğer tüm kriterlere uyulacaktır.  
13. Atık Yönetimi yönetmeliğine uyulacaktır.  
14. Kazı Çukurlarının Desteklenmesi ile İlgili Uyulacak Esaslar Yönetmeliğine uyulacaktır.  
15. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. 
16. 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bu kanuna 

istinaden yürürlüğe giren ilgili yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. 
17. Dere Yatakları ve Taşkınlar konulu başbakanlık genelgesi hükümlerine uyulacaktır.  
18. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. 
19. 3194 Sayılı İmar Kanunu’na ek Sığınaklarla İlgili Yönetmelik uyulacaktır.  
20. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.  
21. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine uyulacaktır.  
22. Otopark yönetmeliğine uyulacaktır. 
23. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 16.11.2020 tarihinde onaylanan Jeolojik/Jeoteknik Etüt 

Raporunda belirtilen hususlara uyulacaktır. 
24. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Rüzgar Enerji Santrali) olarak belirlenen alan Önlemli 

Alanlar 2.3: Önlem Alınabilecek Nitelikte Heyelan ve Kava Düşmesi (Kompleks Hareket) Sorunlu Alanlar olarak 
belirlenmiş olup, bu alanlarda yapılaşma öncesi alınması gereken önlemler; 
 Zemin etüt çalışmalarında sahada yapılacak kazılar, planlanacak yapı yükleri ve dış yüklerde hesap edilerek 

yamaç boyunca stabilite analizleri yapılmalı, stabiliteyi sağlayacak uygun şekilde projelendirilmiş 
palyelendirme ve istinat yapıları içeren mühendislik önlemleri belirlenmelidir.İnceleme alanında yapılan 
kazılar sonucunda oluşacak şevler tekniğine uygun istinat yapılarıyla desteklenmelidir. 

 Yapılaşma öncesi olabilecek muhtemel kaya düşmesi önlemek için, inceleme alanı ve çevresinde bulunan 
ayrışmış, tabanla bağlantısız, askıda, yarı askıda, kaya bloklarının ıslah edilmesi, temizlenmesi, oluşabilecek 
kaya düşmelerini önleyecek/engelleyecek yöntemler uygulanması gerekmektedir. 

 Bu alanlarda yapılacak kazılarda oluşacak yarmalar, uygun projelendirilmiş iksa önlemleri ile korunmalı, yüzey 
ve atık suların drenaj yöntemiyle yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Alanda temel kazısı derinliği, çevredeki yapılar, 
yol ve şevler dikkate alınarak alınacak önlemler belirlenmelidir. Bu çalışmalar doğrultusunda kazı güvenliği 
için gerekli önlemler alındıktan sonra kazıya başlanmalı ve kontrolsüz kazı yapılmamalıdır. 
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 Temellerin aynı birimler üzerine oturtturulmasma özen gösterilmelidir. Farklı birimlere oturacak temeller için 
uygun projeler geliştirilmelidir. 

 İnceleme alanında temel tipi ve temel derinliği ile yapı yüklerinin taşıttırılacağı seviyelerin mühendislik 
parametreleri (taşıma gücü ve stabilite analizi) projeye esas zemin etüd çalışmalarında ayrıntılı olarak 
belirlenmeli, bu çalışmalar sonucunda belirlenecek zemin iyileştirme yöntemleri uygulandıktan sonra 
yapılaşmaya gidilmelidir. 

25. Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Hükümlerine uyulacaktır. 
26. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına uyulacaktır. 
27. Plan koşulları dışında “3194 Sayılı İmar Kanunu”, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği”, “Planlı Alanlar İmar 

Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir. 
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Şekil 11. Planlama Alanı – 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı. 

 
 



 

     31 

   

10. EKLER 
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