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1. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGESİNDEKİ YERİ 

Planlama alanı, 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 B iga 

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. 

Harita 1: Planlama Alanının Ülkesindeki Yeri 

 

2. PLANLAMA ALANININ COĞRAFİ YAPISI 

Eceabat,  Marmara Bölgesinin Trakya kesiminde ve Gelibolu Yarımadasının güney 

ucunda  deniz seviyesinden 2 metre yükseklikte kurulmuş olup, Çanakkale Şehrinin karşısında 

yer almaktadır. Yüzölçümü 490 Km2’dir. Kuzeyinde Gelibolu İlçesi, Batısında Ege Denizi ve 

Gökçeada, doğusunda Çanakkale Boğazı, güneyinde Ege Denizi ve Bozcaada yer almaktadır. 

En Yüksek tepesi 305 m ile tarihi Kocaçimen Tepesidir. Engebeli arazi silsileleri dikkat çekidir. 

Eceabat, Anafartalar ve Ece ovaları başlıca düzlük alanlarıdır. 
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Harita 2: Planlama Alanının Bölgesindeki Yeri 

 
 

 

Harita 3: Planlama Alanı ve Yakın Çevresi Uzak Uydu Görüntüsü 
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Harita 4: Planlama Alanı ve Yakın Çevresi Yakın Uydu Görüntüsü 

 
 

2.1. İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ 

Eceabat ilçesinin bitki örtüsü çam ve makiliktir. Zeytinlikler de önemli bir bitki örtüsü 

olarak dikkat çeker. 

Marmara ve Akdeniz iklimlerinin kesişme özelliği niteliği gösterir. Yıl boyunca esen 

hâkim rüzgâr poyraz ile lodos etkilidir. Kış mevsimi yağışlıdır. Ancak kar yağışı önemsiz 

sayılacak kadar azdır. Yazları sıcak ve kurak geçer. 

Sürekli akan akarsu ve dereleri yoktur. İlçenin tek göleti Kumköy de bulunan 

Uzunhızırlı Göleti’dir. Yağışların düzensizliği nedeniyle bazı yıllarda su seviyesinin düştüğü 

görülür. 

 

2.2. JEOLOJİK YAPI 

 Plan revizyonuna konu alan için daha önce onaylanan imar planı için hazırlanan ve 

05.03.2013 tarihinde Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce onaylanan imar planına 

esas jeolojik jeoteknik etüt raporunun sonuç ve öneriler kısmı şu şekildedir: 

1. Bu çalışma, Çanakkale İli, Eceabat İlçesi, Seddülbahir Köyü, Seddülbahir  (Mehmetçik) 

Kılavuzluk İstasyonunda bulunan, 1-2 pafta, 178 parsel için hazırlanan “Uygulama 

İmar planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu” olup inceleme alanının yerleşime 

uygunluk durumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
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2. Jeolojik-Jeoteknik araştırma raporu kapsamında; 

 Rotary tipi sondaj makinası ile sahada derinlikleri derinlikleri dolgu birim aşıldıktan  

sonra 20m olan 7 noktada ikisi deniz, beşi kara olmak üzere toplam 167 m zemin 

sondajı yapılmıştır. 

 Zeminin dinamik ve elastik parametrelerinin belirlenmesi amacı ile 2 profil boyunca  

sismik kırılma ve 2 profil boyunca Multy Channel Analysis of Surface Waves  (MASW) 

tekniği ölçümleri alınmıştır. 

 3 noktada, tek nokta mikrotremör (titreşimcik) etütleri yapılmıştır. 

 3 noktada elektrik özdirenç üçlümleri yapılmıştır ve tabakalarla kıyaslamaları 

yapılmıştır. 

 

Elektrik Özdirenç Üçlüm 1:  

Yüzeyde ilk 0,901 metre 120 Ohm.m değerindeki özdirenç değeri sahip bitkisel toprak 

birimi bulunmaktır. Altından 1,76 metre kalınlıkta ve 6,5 Ohm.m özdirenç değerine 

sahip güncel dolgu birimine girilmektedir. Altından 4 metre kalınlıkta ve 171 Ohm.m 

özdirenç değerine sahip kumlu katı kil birimine girilmektedir. 6,66 metreden itibaren 

ise özdirenç değerleri tekrar düşmektedir ve 0,838 Ohm değerine sahip siltli kil birimi 

bulunmaktadır. Bu ölçümün denize yakın kısımda olduğu için yüksek korozif ortamda 

kalmaktadır. 

 Elektrik Özdirenç Üçlüm 2: 

 Yüzeyde ilk 0,867 metre 137 Ohm.m değerine sahip güncel dolgu birimi 

 bulunmaktadır. Altından 1,49 metre kalınlıkta ve 6,09 Ohm.m özdirenç değerinde 

 kumlu kil birimlere girilmektedir. Altından 4,88 metre kalınlıkta ve 167 Ohm.m 

 özdirenç değerinde kumu siltli kil birimlere girilmektedir. 7,24 metreden itibaren ise 

 özdirenç değerleri tekrar düşmektedir ve 1,6 Ohm.m. değerindeki kumlu siltli katı kil, 

 Bu ölçümün denize yakın kısımda olduğu için orta korozif ortamda kalmaktadır. 

 Elektrik Özdirenç Üçlüm 3: 

 Yüzeyde ilk 0,834 metre 143 Ohm.m değerindeki özdirenç değerinde güncel dolgu 

 birimi bulunmaktadır. Altından 1,1 metre kalınlıkta ve 5,11 Ohm.m özdirenç 

 değerinde katı kil birimlere girilmektedir. Altından 2,46 metre kalınlıkta ve 291 

 Ohm.m özdirenç değerine sahip kumlu kil birimlere girilmektedir. 4,4 metreden 

 itibaren ise özdirenç değerleri tekrar düşmektedir ve 0,918 Ohm.m özdirenç değerine 

 sahip kumlu siltli kil birimine sahiptir. Bu ölçümün denize yakın kısımda olduğu için 

 orta korozif ortamda kalmaktadır. 

3. İnceleme alanında daha önce yapılmış bir çalışma olmamıştır. Tarafımızca yapılan 

jeolojik jeoteknik etüt raporunda 1-2 pafta 178 parsel için; 

Dolgu birimler altında kalan birimlerde yer altı suyu seviyesinin yüksek olması, 

inceleme alanının deniz kenarında ve deniz suları ile yer altı sularının etkileşim 

halinde olması nedeniyle ‘Önlemli Alan 5.3(ÖA-5.3): Yüksek Yeraltı Su Seviyesine, 

Deniz Suyu Girişimi vb. Sorunlu Alanlar’ olarak adlandırılması, inceleme alanının 

KB’sında yer alan ve eğimi %80-%90 derecelerde olan yamaçta iklim koşulları ve 
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deprem olma olasılığı göz önünde bulundurulduğunda, inceleme alanı yerleşime 

uygunluk açısından Önlemli Alan 2.2 (ÖA-2.2): ‘Önlem Alınabilecek Nitelikte Kaya 

Düşmesi Sorunlu Alanlar’ olarak adlandırılması uygun görülmüştür.  

4. İnceleme alanı yataya yakın bir topografya sunmakta olup, yüzde eğim değerleri % 1-

8 arasında değişim gösterdiği tespit edilmiştir. İnceleme alanının KB’sında kalan 

kısımlarda %80-90 ‘a varan yüksek eğimli şevlerin olduğu tespit edilmiştir.  

5. Yapılan sismik kırılma ölçümünde 2 tabaka tespit edilmiştir. Dolgu tabakası 

tanımlanmış fakat değerlendirmeye alınmamıştır. 

6. İnceleme alanında yapılan jeolojik çalışmalar sonucu üstten alta doğru Dolgu;  

 1. 0,50 - 06,00m’leri arasında değişen kalınlıklara sahip dolgu tabakası yer almaktadır. 

 Heterojen özellikte olup temel olma özelliği yoktur. 

 2. 0,50-06,00m’leri arasında değişen dolgu birimlerin altından itibaren 20m 

 derinliğine kadar olan birimlere ait; 

 * Kahvemsi Sarı renkli, kumlu, siltli katı kil. 

 * Sarımsı yeşil renkli, kiltaşı arabantlı, kumlu, siltli kil.) 

 * Kahve renkli, kumtaşı arabantlı, az çakıllı, kumlu, killi, silt. 

 * İrili ufaklı, çakıllı kumtaşı arabantlı siltli sıkı ince-kaba kum. 

 * Grimsi sarı renkli, az çakıllı, kumlu, killi, silt, birimleri gözlenmiştir. 

7. İnceleme alanı Türkiye deprem bölgeleri haritasına göre 1. Derece Deprem 

Bölgesi’nde yer almaktadır. Buna göre Etkin yer ivme katsayısı A0=0,40 dur. 

8. Arazi çalışmalarında yeraltı suyu seviyesine; ortam şartlarına bağlı olarak (deniz 

sevyesikumlu sevyeler-killi sevyeler) kısa mesafelerde farklı seviyelerde (0,00m-

0,80m-01,00m-4,00m- 5,00m) rastlanmıştır. 

9. İnceleme alanında daha önce yapılmış bir çalışma olmamıştır. Tarafımızca yapılan 

jeolojik jeoteknik etüt raporunda 1-2 pafta 178 parsel için; 

 Dolgu birimler altında kalan birimlerde yer altı suyu seviyesinin yüksek olması, 

 inceleme alanının deniz kenarında ve deniz suları ile yer altı sularının etkileşim 

 halinde olması nedeniyle ‘Önlemli Alan 5.3 (ÖA-5.3): Yüksek Yeraltı su Seviyesine, 

 Deniz Suyu Girişimi vb Sorunlu Alanlar’ olarak adlandırılması, inceleme alanının 

 KB’sında yer alan ve eğimi %80-%90 derecelerde olan yamaçta iklim koşulları ve 

 deprem olma olasılığı göz önünde bulundurulduğunda, inceleme alanı yerleşime 

 uygunluk açısından Önlemli Alan 2.2 (ÖA-2.2): ‘Önlem Alınabilecek Nitelikte Kaya 

 Düşmesi Sorunlu Alanlar’ olarak adlandırılması uygun görülmüştür. 

 

 Yapılaşma öncesi alınması gereken önlemler aşağıda belirtilmiştir. 

 - İnceleme alanında kalınlığı 0,50-06,00 metreye kadar dolgu tabakası taşıyıcı zemin  

niteliğinde olmadığından, yapı yükleri dolgu birime taşıttırılmamalıdır. 

 - 0,50-06,00m’leri arasında değişen kalınlıklara sahip dolgu tabakası yer almaktadır. 
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 - Heterojen özellikte olup temel olma özelliği yoktur. 

 - Dolgu birimler altında yer alan birimler heterojen bir yapıya sahiptir. 

 - Yer altı su seviyesi zemin özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. 

 - Zeminde sıvılaşma problemi beklenmemektedir. 

 -İnceleme alanında dolgu birim taşıyıcı zemin niteliğinde değildir. Dolgu birim 

 altındaki birimler için yapılan arazi deneylerinde (SPTN30= 45-Refü) (N60 = 43,03-

 Refü) değerleri elde edilmiştir. Arazi deneylerine göre yapılan oturma tahkiki 

 hesapları SPT değerlerinin killi seviyelerde yanıltıcı olacağı göz önünde 

 bulundurularak, laboratuar konsolidasyon sonuçlarına göre hesaplanıp değerlerin bu 

 sonuçlara göre kıyaslanmasıyla, dolgu birim altındaki birimlerde oturma miktarı kabul 

 edilebilir sınırları aşmaktadır denilmesi uygun bulunmuştur.  

 - Yer altı suyu seviyesinin yüksek olmasından dolayı, zemin iyileştirme önlemlerinin  

 alınmasını gerektirir. 

 - Yapılacak ayrıntılı zemin etütlerinde; zemin detaylı olarak irdelenmeli ve her bir 

 probleme yönelik olarak alınması gerekli önlemler belirlenmelidir. 

 - Mevcut yapıların yenilenmesi durumunda, inceleme alanının KB’sında bulunan 

 yamaca inşaat kazısı öncesi istinat duvarı yapılmalıdır. 

 - Derin kazılarda oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı, uygun projelendirilmiş istinat  

 yapılarıyla desteklenmelidir. 

 - Yeraltı ve yüzey suların temele ulaşmasını engelleyecek drenaj sistemleri 

 uygulanmalıdır. 

 - Parsel bazı zemin etütlerinde temel tipi ve derinliği belirlenerek yapı yüklerinin  

 taşıttırılacağı seviyelere ait mühendislik parametreleri ayrıntılı olarak irdelenmelidir. 

Bu alanlar 1/1000 ölçekli yerleşime uygunluk paftalarında Önlemli Alan 5.3  (ÖA-5.3) 

ve Önlemli Alan 2.2 (ÖA–2.2) olarak belirlenmiştir.  Kaya düşmesi olabilecek riske 

sahip alanlar ‘Önlemli Alan 2.2 (ÖA-2.2) : Önlem  Alınabilecek Nitelikte Kaya 

Düşmesi Sorunlu Alanlar’ olarak, Yer altı sularına deniz suyu girişimine sahip alanlar 

‘Önlemli Alan 5.3(ÖA-5.3): Yüksek Yeraltısu Seviyesine,  Deniz Suyu Girişimi  vb 

Sorunlu Alanlar’ olarak adlandırılırlar. 

10. Bu alanlarda yapılacak yapılar için “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında  

Yönetmelik ve Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” 

esaslarına uyulması gerekmektedir. 

11. Bu çalışma, Çanakkale İli, Eceabat İlçesi, Seddülbahir Köyü, Seddülbahir (Mehmetçik) 

Kılavuzluk İstasyonunda bulunan, 1-2 pafta, 178 parsel için hazırlanan ‘ Uygulama 

İmar planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu olup parsel bazında jeolojik etüt 

raporu olarak kullanılamaz. 
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3. ECEABAT İLÇESİNİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI 

 Eceabat, şehitliklere konumu nedeniyle yaz kış yerli ve yabancı turistlerin uğrak 

merkezidir. Ülkemiz ve tarihi bilincimizde çok önemli yeri olan Çanakkale Deniz ve Kara 

Savaşlarının tamamı, İlçemiz sınırları içerisinde cereyan etmiş olup, yılda yaklaşık 2.000.000’u 

aşkın yerli ve yabancı ziyaretçi tarafından ziyaret edilmektedir. İlçe ekonomisinde tarım, 

hayvancılık ve balıkçılık önemli bir yer işgal eder. İlçe nüfusunun % 30 u geçimini tarımdan 

temin etmektedir.  

Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan 2012 Yılı  Adrese Dayalı Nüfus  Kayıt Sistemi 

Nüfus Sayım sonuçlarına göre; Merkez nüfusu 5380, köy nüfusu 3613  olmak üzere toplam 

8993 ‘tür. 

4. ULAŞIM AĞINDAKİ YERİ 

İlçenin,  önemli bir deniz yolu olan Çanakkale Boğazı üzerinde kıyıları vardır. Merkezde 

ve Kilitbahir Köyünde bulunan iskeleler şehir hatları işletmesinin vapur seferlerinde 

kullanılmaktadır. 

Planlamaya konu tesis Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce kullanılmakta olup tesisin 

ulaşımı Seddülbahir Köyü içerisinden geçen köy içi yoldan sağlanmaktadır. 

 

Harita 5: Ülke Ulaşım Ağındaki Yeri ve İllere Olan Uzaklıkları 
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Harita 6: Planlama Alanının Bölge Ulaşım Ağındaki Yeri 

 
 

Harita 7: Planlama Alanının Bölge Ulaşım Ağındaki Yeri 
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5. İL İDARİ BÖLÜNÜŞ-İLÇE İDARİ BÖLÜNÜŞ 

 Asya ile Avrupa kıtaları arasında bir köprü konumundaki Çanakkale, insanlığın yerleşik 

hayata geçtiği dönemden, tarihi çağların başlangıcına kadar, önemli kültürlere ev sahipliği 

yapmıştır. Binyıllar boyunca farklı toplumların egemenliğinde kalmış olması, mimarisinde ve 

günlük yaşamda oluşturduğu çok renkli mirasın farklı izlerini göstermektedir. 

 Çanakkale, Kuzeybatı Anadolu'da, kendi adıyla anılan boğazın kıyısında yer alan bir 

kenttir. Merkez ilçe nüfusu 2015 yılı verilerine göre 122.613 kişidir. Troya kalıntılarının 

bulunduğu ildir.  
 Planlama alanının yer aldığı Eceabat ilçesi, Çanakkale ilinin bir ilçesidir. Çanakkale 

Boğazı'nda sahil kenarında kurulu ilçenin eski adı Maydos'tur. Çanakkale Savaşı Eceabat 

sınırları içinde gerçekleşmiştir. 

 Eceabat ilçesinin 2 mahallesi ve toplam da 12 köyü bulunmaktadır. Bunlar; 

Mahalleri: Kemalpaşa Mahallesi, İsmetpaşa Mahallesi 

Köyleri: Alçıtepe,  Behramlı,  Büyükanafarta,  Bigalı, Beşyol, Kilitbahir, Küçükanafartalar,  

Kumköy, Kocadere,  Seddülbahir, Yalova,  Yolağzı olmak üzere 12 adet Köy vardır.  

Harita 8: Eceabat İlçesi Köyler Haritası 

 
 

6. PLANLAMA ALANI ÇEVRESİNDEKİ KIYI TESİSLERİ 

 Planlama alanının yakın çevresinde 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelikleri 

çerçevesinde herhangi bir kıyı tesisi bulunmamaktadır. 
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7. PLANLAMA ALANI YAKIN ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL KANUNLARA TABİİ 

ALANLAR 

Plan revizyonuna konu alan, aynı zamanda 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi 

Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun çerçevesinde Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı 

sorumluluğunda yer alan Tarihi Alan içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda planlama alanı 

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 19.04.1992 tarih ve 2412 sayılı kararı 

ile sit sınırları ve derecesi belirlenen, Gelibolu Tarihi Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Komisyonu’nun 24.08.2016 tarih ve 306 sayılı kararı ile 1/25000 ölçekli haritada 

sayısallaştırılarak sınırları düzenlenen Kentsel Sit Alanı içerisinde yer almaktadır. Aynı 

zamanda planlama alanı, bir kısmı kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında bir kısmı da kara 

tarafında kaldığından 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine tabiidir. 

Harita 9: Çanakkale İli Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Tarihi Alan Sınırları  

 

8. PLANLAMA ALANI MÜLKİYET BİLGİSİ 

     Planlama alanı 178 no.lu parseli kapsamakta olup toplam alanı 5.900 m2 ‘dir. Tamamı 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. adına kayıtlı iken Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü adına 

kamu kurumlarının bedelsiz devir işlemine istinaden tescil edilmiştir. Parselin tamamı Kıyı 

Emniyeti Genel Müdürlüğü mülkiyetindedir.  
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Şekil 1:Tapu Senedi 
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Şekil 2: Aplikasyon Krokisi 
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9. ÜST ÖLÇEK PLAN KARARLARI 

 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname'nin 7.maddesi uyarınca 16.02.2015 tarihinde onaylanmış olan 

"Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı"na ilişkin askı 

sürecinde iletilen itirazlar değerlendirilerek, 05.06.2015 tarihinde Bakanlık Makamınca 

onaylanmıştır. 

 Daha sonra görülen lüzum üzerine, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7.maddesi uyarınca "Balıkesir-

Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (Plan Değişikliği 

Gerekçe Raporu, Plan Hükümleri) 01.07.2016 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.  

 Onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında söz konusu planlama alanı, 

gösterim açısından son derece küçük bir alan olduğundan kullanıma özel bir gösterim yer 

almamaktadır.  

 

Harita 10: Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı  
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 Planlama alanı, aynı zamanda 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan 

Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun çerçevesinde Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı 

sorumluluğunda yer alan Tarihi Alan içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda planlama alanı 

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 19.04.1992 tarih ve 2412 sayılı kararı 

ile sit sınırları ve derecesi belirlenen, Gelibolu Tarihi Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Komisyonu’nun 24.08.2016 tarih ve 306 sayılı kararı ile 1/25000 ölçekli haritada 

sayısallaştırılarak sınırları düzenlenen Kentsel Sit Alanı içerisinde yer almaktadır. Aynı 

zamanda planlama alanı, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kaldığından 3621 sayılı Kıyı 

Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine tabiidir. 

10. ÖNCEKİ PLAN KARARLARI 

 Planlama alanı için daha önce hazırlanan Liman amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar 

Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 

7. maddesi uyarınca 06.05.2013 gün ve 6792 sayı olur ile onaylanmıştır. Planlama alanı 

içindeki plan kararı ‘liman alanı’ olarak belirtilmiştir.  

 

Harita 11: Onaylı 1/1000 Ölçekli Liman Amaçlı Uygulama İmar Planı (K.A.U.İ.P) 

 

Onaylı Planda mevcutta kuzeydoğuda bulunan 2 Katlı yapının yıkılıp yerine 

uygulamasının Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 28.12.2011 tarih ve 149 sayılı kararı ile uygun bulunan projeye göre yapılacağı 

plan notlarında belirtilmiştir. Ayrıca sınır içerisinde kütlesi çizilen yeni binanın planda 

gösterilen yer ve ölçüde yapılması zorunlu kılınmış, verilen kütle bina taban alanını 

göstermiştir. Mevcut planda Hmax=13.50’dir.  
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Bu süreçte Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.12.2011 tarih ve 

149 sayılı kararı ile uygun bulunan proje; 19.06.2013 tarih 1009 sayılı kararı  ile Uygulama ve 

Nazım İmar Planı uygun bulunmuştur. 

 

 Gelibolu Tarihi Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu’nun 21.04.2016 

tarih ve 226 sayılı kararı ile Kentsel Sit Alanına yönelik onaylı Koruma Amaçlı İmar Planı’nda 

belirlenen yeni yapı kitlesi ile plan hükümlerinin 11., 12. ve 13. Maddeleri ile çeliştiği için 

oluşturulacak yeni yapı gabarisinin de göz önüne alındığı yeni önerilerin iletilmesiyle 

Komisyonca yeniden değerlendirileceği bildirilmiştir.  

 

Harita 12: 1/500 Ölçekli Öneri Mimari Avan Projesi 

 
 

İlgili binaların yeniden gözden geçirilerek oluşturulan yeni proje aşağıda verilmiştir. 

Mimari projesinde A blok yıkılıp otopark yapılacak, B Blok korunacak, C Blok yıkılıp yerine 

öneri D Blok yapılacaktır. 
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Harita 13: 1/500 Ölçekli Öneri Mimari Avan Projesi 

 
 

Planlama alanındaki öneri “Yeni Kılavuzluk Hizmet Binası” kütlenin yeniden 

değerlendirilerek sunulacak mimari projeye göre bu alanda yapılaşma koşulları ve maksimum 

bina yüksekliklerinin belirlenerek plan notları ile uyumlu hale getirilmesi için bu alanda plan 

revizyonu gerekmektedir. 

11. HÂLİHAZIR HARİTA VE KIYI KENAR ÇİZGİSİ ONAYI 

 Planlama alanının bulunduğu H16-d-24-b-2-d numaralı 1/1000 ölçekli pafta, Boğaziçi 

Harita tarafından hazırlanan hâlihazır haritalar 03.04.2013 tarihinde incelenmiş ve 

onaylanmıştır. Harita üzerindeki Kıyı Kenar Çizgisi ise 24.10.1983 onay tarihli 1/5000 ölçekli 

pafta üzerindeki Kıyı Kenar Çizgisinden 03.04.2013 tarihinde Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü tarafından doğru olarak aktarılmış olup 18.04.2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. 

12. İSKELE VE ÇEVRESİ İÇİN HAZIRLANAN RAPORLAR 

  

 Plan revizyonuna konu alan için daha önce onaylanan imar planı için hazırlanan ve 

05.03.2013 tarihinde Çanakkale ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nce onaylanan imar planına 

esas jeolojik jeoteknik etüt raporu bulunmaktadır. 

 Plan revizyon işlemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce yapılan bir plan teklifi 

olduğundan Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ 

çerçevesine kamu planı olduğundan tebliğin 5. maddesinin (g) bendi gereği Fizibilite ve 

Modelleme Raporu hazırlanmamıştır. 
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13. PLAN KARARLARI 

 Planlama Amacı 
 

Onaylı Planda mevcutta kuzeydoğuda bulunan 2 Katlı yapının yıkılıp yerine 
uygulamasının Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 28.12.2011 tarih ve 149 sayılı kararı ile uygun bulunan projeye göre yapılacağı 
plan notlarında belirtilmiştir. Ayrıca sınır içerisinde kütlesi çizilen yeni binanın planda 
gösterilen yer ve ölçüde yapılması zorunlu kılınmış, verilen kütle bina taban alanını 
göstermiştir. Mevcut planda Hmax=13.50 metredir.  
 

Bu süreçte Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.12.2011 tarih ve 

149 sayılı kararı ile uygun bulunan proje; 19.06.2013 tarih 1009 sayılı kararı ile Uygulama ve 

Nazım İmar Planı uygun bulunmuştur. 

 

 Gelibolu Tarihi Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu’nun 21.04.2016 

tarih ve 226 sayılı kararı ile Kentsel Sit Alanına yönelik onaylı Koruma Amaçlı İmar Planı’nda 

belirlenen yeni yapı kitlesi ile plan hükümlerinin 11., 12. ve 13. Maddeleri ile çeliştiği için 

oluşturulacak yeni yapı gabarisinin de göz önüne alındığı yeni önerilerin iletilmesiyle 

Komisyonca yeniden değerlendirileceği bildirilmiştir. İlgili binaların yeniden gözden 

geçirilerek oluşturulan yeni proje aşağıda verilmiştir. 

 

Plan Kararları 

 

Plan revizyonuna konu alan, 06.05.2013 gün ve 6792 sayılı Bakanlık Oluru ile 

onaylanan imar planında kitle olarak işlenen ve yükseklik olarak 13,50 m olarak sınırlandırılan 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Mehmetçik Kılavuz İstasyonu için hazırlanan yeni mimari 

proje ve aynı zamanda 25.08.2016 ve 367 sayılı kararı alan ve 6546 sayılı kanun ile tarihi 

alandaki 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” kapsamındaki iş/ işlemler 

için yetkilendirilen 25.08.2016 ve 367 sayılı Gelibolu Tarihi Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Komisyonu kararında da belirtildiği üzere Kentsel Sit Alanı Onaylı Koruma Amaçlı 

İmar Planı hükümleri de dikkate alınarak plan revizyonu yapılması ihtiyacı doğmuştur. 

 

 Hazırlanan plan revizyonu çalışmasında, onaylı imar planındaki kitle yapısı çalışmadan 

çıkarılmış yapılaşma hakları ve diğer detayların belirlenmesi açısından plan notları 

düzenlenmiştir. Yeni öneri bina kitlesi ve yıkılacak yapılar Harita 12 ve 13’te ayrıca 

gösterilmiştir.  

  

Plan onama sınırı içerisindeki 178 parselin halihazır durumuna göre mevcut durumla 

uyumlu hale getirilmiş, liman yapılaşması gerçekleşmiş kısmı olan 5500,22 m2 alana “Liman 

Alanı” fonksiyonu önerilmiştir. Liman Alanı içerisinde yapılacak tüm yapılar için yapılaşma 

koşulları Emsal:0,65 ve Yençok:13,50 metre olarak belirlenmiştir. Geriye kalan 399,78 m2 

alanın planı mevcut imalat durumu ve planlama bütünlüğü göz önünde bulundurularak iptal 

edilmiştir. 
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Planlamaya konu alanın toplam 5.900,00 m2’sinde; 425,71 m2’si 1. Derece Arkeolojik 

Sit Alanında 5.474,29 m2’si Kentsel Sit Alanında kalmaktadır. Planlama alanı içerisinde 

yapılacak yapılar için, Gelibolu Tarihi Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu ve 

aynı zamanda 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması 

Hakkında Kanun çerçevesinde kurulan Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı izni alınması 

gerektiğine yönelik plan notu düzenlemesi yapılmıştır. 

 

Hazırlanan plan teklifinde; 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri, 618 sayılı 

Limanlar Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 655 sayılı Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname hükümlerine uyulmuştur. 

 

Harita 14: 1/1000 Ölçekli Liman Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu Önerisi (K.A.U.İ.P 

Revizyonu) 

 
 

 


