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AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM 

 

Bu çalışma; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan sulama 

amaçlı mevcut Çalı Baraj Göletine ait iletim boru hattına bağlantılı olarak yapılacak 

“Çalı Hidroelektrik Santral Projesine” ait imar planına veri teşkil etmeyi, yönlendirmeyi, 

ana kararları oluşturmanın yanı sıra planlama sahasının genel özelliklerini yakın 

çevresi ve etkileşim alanları ile birlikte algılamayı ve ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Planlama kapsamında yapılan çalışmalar; ilgili kurumlardan alınan görüşlerin 

incelenmesi, yerinde yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bilgilerin 

değerlendirilmesi ve büro çalışması olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. 

İlgili kamu kuruluşlarına ait rapor, görüş ve yazışmalara ait belgeler raporun sonunda 

ekler bölümünde verilmektedir. 

1. PLANLAMA ALANININ ÜLKE ve BÖLGESİNDEKİ YERİ 

Planlama alanı Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, sınırları içerisinde yer 

almaktadır.  

 

Şekil 1 Ülke ve Bölgesindeki Yeri 

Bursa, 40 derece boylam ve 28 - 30 derece enlem daireleri arasında Türkiye’nin 

kuzeybatısında ve Marmara Denizi’nin güneydoğusunda yer alır. Doğuda Bilecik, 

Adapazarı, kuzeyde İzmit, Yalova, İstanbul ve Marmara Denizi, güneyde Eskişehir, 

Kütahya, batıda Balıkesir illeriyle çevrilidir. Toplam 11 bin 027 kilometrekarelik alana 

sahip olan Bursa’nın 17 ilçesi (Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, 

Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi, 

Yenişehir, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım), 230 beldesi ve 659 köy yerleşimi vardır. 

Kuzeyde Marmara Denizi 135 kilometrelik bir kıyı şeridi oluşturmaktadır.  
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Şekil 2 İl İdari Bölünüş 

Karacabey, Orhangazi, İznik, İnegöl, Bursa, Yenişehir gibi ovaları; plato ve yüksek 

olmayan dağları, Uluabat ve İznik gölleri ve diğer göletleri; Nilüfer, Deliçay, Göksu; 

Kemalpaşa Çayı gibi akarsuları ile zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Toplam alanın 

yüzde 17’si ovalarla kaplıdır. Yine batı Anadolu’nun en yüksek dağı olan Uludağ (2543 

m) Bursa sınırları içerisindedir. Denizden yüksekliği 155 metre olan Bursa, genelde 

ılıman bir iklime sahiptir. Ancak, iklim bölgelere göre de değişiklik göstermektedir. 

Kuzeyde Marmara Denizi’nin yumuşak ve ılık iklimine karşılık güneyde Uludağ’ın sert 

iklimi ile karşılaşılmaktadır. Şehrin en sıcak ayları Temmuz - Eylül, en soğuk ayları ise 

Şubat - Mart’tır. 

Bursa ili topraklarının yaklaşık % 35 ini dağlar kaplamaktadır. Dağlar genellikle doğu-

batı yönünde uzanan sıradağlar şeklindedir. Bunlar; Orhangazi'nin batısından Gemlik 

körfezinin batı ucunda bulunan Bozburun'a doğru uzanan Samanlı Dağları, Gemlik 

Körfezinin güney yüzünü kaplayan ve Bursa ovasını denizden ayıran Mudanya 

Dağları, İznik gölünün güneyi, ile Bursa ovasının kuzey kesimleri arasında yer alan 

Katırlı Dağları, Mudanya Dağlarının uzantısı olan Karadağ ve Marmara Bölgesinin en 

yüksek dağı olan Uludağ'dır (2.543 m) 
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2. PLANLAMA ALANINA İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR 

2.1. Planlama Alanının Konumu 

Çalı Hidroelektrik Santral Projesi, Marmara Bölgesinde, Bursa ili, Nilüfer İlçesi, Çalı 

Mahallesi sınırları içerisinde yer almakta olup Çalı yerleşiminin güneyinde 

bulunmaktadır.  

 

Şekil 3  Çalı Hes Alanının Kurulması Planlanan Alanın Konumu-1 

 

 

Şekil 4  Çalı Hes Alanının Kurulması Planlanan Alanın Konumu-2 

Proje Alanı 

Proje Alanı 
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2.2. Genel Arazi Kullanım-Halihazır Durum 

Çalı Hidroelektrik Santrali Projesi kapsamında yapılması planlanan santral alanına ait 

tesisler, sulama amaçlı inşa edilen Çalı Baraj Göletinin mevcut iletim hattına paralel 

olarak yapılacak olan Cebri Boru ile bağlanacaktır.   

 

Şekil 5 Çalı  Hes Alanının Kurulması Planlanan Alanın Halihazır Durumu 

2.2.1. İçme ve Kullanma Suyu Sağlanan Kaynaklar 

Planlama alanında yapılacak olan tesisler için içme ve kullanma suyu mahalle 

şebekesinden temin edilmektedir. 

2.2.2. Jeomorfolojik ve Topoğrafik Eşikler 

Planlama alanının topoğrafyası kuzeyden, güneye doğru gidildikçe yükselmektedir. 

Alan genelde %0-10 ve % 10-80 eğimli alanlardan oluşmaktadır. Çalı Hes Projesi 

kapsamında kullanılacak olan mevcut “Çalı Barajı” 345 metre, yapılması planlanan “ 

Santral Alanı” ise 150 metre yükseklikte yer almaktadır. Baraj ile santral arasında 

yaklaşık 195 metre yükseklik farkı bulunmakta olup bu yükseklik farkı santrale yeterli 

cazibeyle suyun taşınmasını sağlayacaktır.  

2.3. Ulaşım Durumu 

Çalı Hidroelektrik Santral Alanının kurulması planlanan alana ulaşım  Bursa-Balıkesir 

Karayoluna (Dumlupınar Caddesi) bağlanan ve Çalı Yerleşimine ulaşımı sağlayan 

Alaaddinbey Caddesi ve bu caddeye bağlanan Cumhuriyet Caddesi  üzerinden 

sağlanmaktadır. 

Santral Alanı 

Mevcut İletim Hattı 
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Şekil 6  Çalı Hes Alanının Kurulması Planlanan Alana Karayolu Ulaşımı 

Planlama alanı, Çalı yerleşimine (Merkez) 1 km, Nilüfer İlçesine 9 km ve Bursa İl 

Merkezine 15 km uzaklıkta bulunmaktadır.  

2.4. Jeolojik Durum, Deprem, Akarsular, Taşkın Durumu 

Planlama alanına ilişkin olarak yapılan imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt 

raporu Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 28.01.2020 tarihinde 

onaylanmıştır. Onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun sonuç ve öneriler 

bölümünde;  

SONUÇ VE ÖNERİLER;   

1. Bu rapor; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 1/5000 ölçekli H21-C-09-

C, H21-C-09-D halihazır pafta, 1/1000 ölçekli H21-C-09-C-4-A, H21-C-09-D-3-B, 

H21-C-09-D-2-C, H21-C-09-C-1-D halihazır paftaları, 5873 Ada, 46 Nolu Parselde 

yer alan toplam 10.043,78 m2 lik alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu olarak Yerleşime 

Uygunluk durumunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu 

alanda Devlet Su İşlerine ait Tersip Bendi ve Kanal mevcuttur. Alanda Devlet Su 

İşlerine ait Hidroelektrik Santrali yapılmak istenmektedir. 
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2. İnceleme alanında derinlikleri 7.50 metre ve 10.50 metre, toplam derinliği 

18 m olan 2 adet zemin araştırına sondajı yapılmıştır. Sondajlar sırasında her 1.5 

metrede Standart Penetrasyon Testi (SPT) yapılarak zeminlerin penetrasyon 

direnci belirlenmiş uygun görülen zemin koşullarında KAROT numunesi alınmıştır. 

İnceleme alanında Jeofizik yöntemlerden 2 serim boyunca sismik kırılma 

çalışması, 1 noktada mikrotremör ve 1 profil rezistivite ölçümü yapılmıştır. 

3. İnceleme alanının %0-10 ve %10-80 eğimli bölgelerden oluştuğu 

belirlenmiştir. 

4. İnceleme alanının jeolojisini üstte 1.50-3.00 metreye kadar kahverengi-gri 

renkli, 2-5 cm iri bloklu çakıllar içeren, az killi, siltli, kumlu yapay dolgu ve altında 

Üst Triyas yaşlı Nilüfer formasyonuna ait yeşilimsi-grimsi renkte, yer yer ayrışmış, 

çok düşük dayanımlı, çok parçalı, kırıklı Şist seviyeler oluşturmaktadır. Ekli 

haritada yapay dolgu zemine ait seviyeler Qd, Nilüfer Formasyonuna ait şist 

birimler Trkn simgesi ile gösterilmiştir. 

5. İnceleme alanında sismik kırılma yöntemi kullanılarak 2 ayrı hat üzerinde 

yapılan çalışmalar, 1 noktada yapılan mikrotremör ve 1 profil rezistivite ölçümleri 

sonucu elde edilen verilerin değerlendirilmesi ile zemin büyütmesi, etkin yer ivme 

değerleri ve zemin hakim periyotları belirlenmiştir. 

6. Sahada tespit edilen bu zonlardan 1. sinde kayma dalgası hızı (Vs) en 

düşük 230 m/sn, en yüksek 270 m/sn ve ortalama 250 m/sn olarak tespit edilmiştir. 

Bu değere göre yapılan sınıflama sonuçlarına göre bu sismik zon zayıf yapıda, sıkı 

olmayan özellikte, sıkışmaya karşı az-orta dirençli, orta derece dayanımlı, 

gözenekli; ağır güçte makine ile kolay-orta derece sökülebilir, kolay kazıtabilir 

nitelikte ve orta derece yoğunlukta bloklu çakıllı kum birim niteliğindedir. Bu birimin 

hesaplanan en yüksek kalınlık değeri 7,4 m, en küçük kalınlık 5,9 m. ve ortalama 

kalınlık 6,65 m.dir. 

7. Sahada tespit edilen 2. sismik zonda ise kayma dalgası hızı (Vs) en düşük 

600 m/sn, en yüksek 670 m/sn ve ortalama 635 m/sn olarak tespit edilmiştir. Bu 

değere göre yapılan sınıflama sonuçlarına göre bu sismik zon çok sağlam yapıda, 

sıkı olmayan özellikte, yüksek-çok yüksek dayanımlı, sıkışmaya karşı çok yüksek 

dirençli, ağır güçte makine ile son derece zor sökülebilir, patlayıcıyla kazılabilir 

nitelikte ve çok yüksek yoğunlukta parçalı kırıklı şist birim niteliğindedir. Bu tabaka 

araştırma derinliği boyunca devam etmektedir. 

8. İnceleme sahasında sismik kırılma ölçümler sonucunda hesaplanan Zemin 
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Hakim Titreşim Periyotlar 0.36 sn (Serim-1) ve 0.40 sn (Serim-2) olarak 

bulunmuştur. 

-İnceleme sahasında hesaplanan Vs30 hızları 

(Vs30): 491 m/sn (Serim-1) ve 456 m/sn (Serim-2) olarak hesaplanmıştır. 

- Çalışma sahasında sismik kırılma hızlarına göre hesaplanan zemin büyütmesi 1,7 

(Serim- 1) ve 1,7 (Serim-2) olarak hesaplanmıştır. Buna göre zeminin, deprem 

etkisini (granite oranla) 1,7 kat daha fazla büyüteceği anlaşılmaktadır. 

9. İnceleme sahasında 19 Aralık 2019 tarihinde yapılan mikrotremör ölçüm 

sonucunda; 

Zemin hakim titredin periyoları (T0): 0.287 sn 

Zemin büyütme değeri ise (Zb): 1,34 ( Mikro-1) olarak bulunmuştur. 

Hesaplanan bu değerler doğrultusunda Spektral Büyütmeye göre tehlike 

düzeyi A (Düşük) grupta yer almaktadır. (Ansal ve Diğ., 2001) 

T0-0.287 sn için TA ve TB değerleri; 

TA=0,19 sn ve TB=0,43 sn olarak hesaplanmıştır. Buna göre; yapılacak 

yapıların yapı öz periyodu ve yapı periyodu amplifıkasyon uç değerleri hesaplanan 

zemin hakim titreşim periyoduna göre seçilmeli ve herhangi bir deprem sonucunda 

yatay deprem yüklerinin oluşturacağı salınım durumunda yer ile yapının rezonansa 

geçmesinin engellenmesi gerekmektedir. 

10. İnceleme bölgesinde sismik kırılma ve mikrotremör ölçüm sonuçlarına göre 

hesaplanan zemin büyütmeleri yukarıda verilmiştir. Buna göre zeminin, deprem 

etkisini (granite oranla) 1,7-1,34 kat daha fazla büyüteceği anlaşılmaktadır. 

Kumsar vd. (2005) spektral büyütmelerin 1,7 ve üzerindeki değerlerinin 

yerleşime önlemli alanlar için kriter oluşturacağını belirtmişlerdir. Bu açıdan 

büyütmeden kaynaklanabilecek jeoteknik sorunlara dikkat edilmeli, yapı boyut ve 

temel analizleri buna göre gerçekleştirilerek, depreme dayanıklı yapı tasarımı 

ilkelerine bağlı kalınmalıdır. 

11. İnceleme alanında yapılan jeofizik çalışmalara göre Zemin hakim titreşim 

periyodu ZC’ yi temsil etmektedir. ZC sınıfına giren zemin tabakaları için 

yönetmelikte verilen ZC (Çok sıkı kum, çakıl ve sert kil tabakaları veya 

ayrışmış, çok çatlaklı zayıf kayalar) hızı; 360- 760 m/s aralığındadır. Parsel 

bazında yapılacak zemin etütlerinde zemin hakim titreşim periyodu tekrar 
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hesaplanmalı, yapılacak yapıların öz periyodu ve yapı periyodu 

amplifikasyon uç değerleri hesaplanan zemin hakim titreşim periyoduna 

göre seçilmeli ve herhangi bir deprem sonucunda yatay deprem yüklerinin 

oluşturacağı sahnım durumunda yer ile yapının rezonansa geçmesinin 

engellenmesi gerekmektedir. 

12. İnceleme sahasında yapılan çalışmalarda AB/2=30 m olacak şekilde 1 

noktada Düşey Elektrik Sondajı (Schlumberger Yöntemi) uygulanarak temel zemin 

oluşturan birimlerin derinlikleri ve elektrik özellikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Arazide elde edilen veriler abaklar ve bilgisayar programlan yardımıyla 

değerlendirilmiş ve sonuçları ekte sunulmuştur. Des-1 nolu ölçüm noktasında 

yüzeyden itibaren 2,8 m. kalınlığında 309 ohm.m özdirençli bloklu çakıllı kum; bu 

birimin altında 15 metreye kadar 433 ohm.m özdirençli yer yer parçalı kırıklı şist 

birimleri görülmüş olup devamında ise inceleme derinliğine kadar 259 ohm.m 

özdirençli parçalı kırıklı şist birimleri takip etmektedir. 

13. İnceleme tarihi itibariyle inceleme alanında SK-1 ve SK-2’de 2.00 metrede 

yeraltı suyuna rastlanmıştır. Çalı deresinde mevsimsel olarak yeraltı suyu seviyesi 

değişebileceğinden, inceleme alanında gözlenen birimlerin rijitliğini bozabilir, 

mevcut şevlerin kaymasını tetikleyebilir. Bu sebeple yeraltı ve yüzey sularına karşı 

drenaj önlemleri alınmalı, ortamdan uzaklaştırmalıdır. Planlama öncesi inceleme 

alanı içinde ve çevresinde bulunan akar-kuru derelerin ve kaynak suyunun taşkın 

durumu ile ilgili, güncel BUSKİ ve/veya DSİ görüşü alınmalı, görüş doğrultusunda 

uygulama yapılmalıdır. 

14. 18.03.2018 tarih ve 30364 sayılı resmi Gazetede yayınlanan ve 01.01.2019 

tarihinde yürürlüğe giren 'Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne göre yerel zemin 

sınıflan aşağıda verilmiştir. Buna göre inceleme alanında gözlenen Nilüfer 

Formasyonlarına ait birimlerin Yerel Zemin Sınıfı = ZC olarak belirlenmiştir. 

“Parsel bazı Zemin Etütlerinde detaylı olarak yeniden 

incelenmelidir.” 

15. İnceleme alanında geçilen birimlerin SPT Değerleri:>50 olduğundan ve SK-

1’de 1.50 metreden, SK-2’de 3.00 metreden itibaren Nilüfer formasyonuna ait kaya 

birimler gözlendiğinden sıvılaşma problemi beklenmemektedir. 

16. İnceleme alanında çalışma tarihinde 7269 sayılı yasa kapsamında heyelan, 

su baskını, yer kayması, kaya düşmesi ve çığ gibi afet riskleri gözlenmemiştir. 



9 

 

17. İnceleme alanında yapılan jeolojik, jeoteknik, jeofizik çalışmalar neticesinde 

alanımız içindeki yerel zeminlerin mühendislik özellikleri araştırılarak alanı 

etkileyebilecek jeolojik tehlikeler ve riskler araştırılarak yapılan sentezler 

neticesinde yerleşime uygunluk açısından tek kategoride değerlendirilmiştir. 

Önlemli Alan-2.1 (ÖA-2.1): Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu 

Alanlar 

İnceleme alanının jeolojisini üstte 1.50-3.00 metreye kadar kahverengi-gri renkli, 

2-5 cm iri bloklu çakıllar içeren, az killi, siltli, kumlu yapay dolgu ve altında Nilüfer 

formasyonuna ait yeşilimsi-grimsi renkte, yer yer ayrışmış, çok düşük dayanımlı, 

çok parçalı, kırıklı Şist seviyeler oluşturmaktadır. 

İnceleme tarihi itibariyle inceleme alanında SK-1 ve SK-2’de 2.00 metrede yeraltı 

suyuna rastlanmıştır. Ayrıca inceleme alanının içinden geçen güney-kuzey 

doğrultulu Çalı deresi mevcuttur. Çalı deresinde mevsimsel olarak yeraltı suyu 

seviyesi değişebileceğinden, inceleme alanında gözlenen birimlerin rijitliğini 

bozabilir, mevcut şevlerin kaymasını tetikleyebilir. Bu sebeple yeraltı ve yüzey 

sulanna karşı drenaj önlemleri alınmalı, ortamdan uzaklaştırmalıdır. Planlama 

öncesi inceleme alanı içinde ve çevresinde bulunan akar-kuru derelerin ve kaynak 

suyunun taşkın durumu ile ilgili, güncel BUSKİ ve/veya DSt görüşü alınmalı, görüş 

doğrultusunda uygulama yapılmalıdır. 

Bu alanlar topoğrafik eğimin genel olarak %0-10 ve % i 0-80 arasındaki olduğu, 

yeraltı suyu, yüzey suyuna bağlı su baskınlarının ve yüzeysel heyelanların 

gelişebileceği alanlardır. Bu sebeple inceleme alanı “Önlemli Alan-2.1 (ÖA-2.1): 

Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar” olarak tanımlanmıştır. 

Bu alanlarda: 

 Yapı yüklerinin taşıttırılacağı birimlerinin mühendislik parametreleri yapı 

tasarımına esas temel ve zemin etütleriyle ayrıntılı olarak belirlenmelidir. 

 Parsel bazı zemin etütlerde yeraltı suyu ve sızıntı suların varlığı araştırmalı, 

tespiti halince yüzey ve yeraltı sularının ortamdan uzaklaştırılmasına yönelik 

uygun drenaj projeleri hazırlanmalıdır. 

 Yapı yüklerinin taşıttırılacağı zeminin mühendislik parametrelerinin yapı 

tasarımına esas temel ve zemin etütlerinde ayrıntılı olarak incelenmesi 

gerekmektedir. 

 Derin kazılardan kaçınılmalıdır. 

 İnceleme alanı topografık eğimi genelde %0-10 ve % 10-80 eğimli 
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alanlardan oluşmaktadır. İnceleme alanında inceleme tarihi itibariyle 

herhangi bir kütle hareketine rastlanmamıştır. Ancak yapılaşma sırasında 

oluşacak şevlerde ve mevcut şevlerde kayma (kama tipi vb.) karşı tekniğe 

uygun önlemler (mini kazık, fore kazık vb.) alınmalıdır. 

 Yapılacak derin kazılarda ve alanda bulunan mevcut şevlerde oluşacak 

yarmaları tekniğe uygun projelendirilmiş iksa önlemleri ile korunmalı, yerüstü 

atık ve kaynak suları drenaj yöntemiyle yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. 

 Kazı öncesi yol, altyapı ve komşu parsel güvenliği sağlanmalıdır. 

 Kazılar sonucu oluşabilecek şevler ve mevcut şevler açıkta bırakılmamalı, 

tekniğe uygun istinat yapılarıyla desteklenmelidir. 

 Yapılması planlanacak her türlü hafriyat, yol ve temel kazı durumuna göre 

oluşacak şevler ve mevcut şevler açıkta bırakılmamalı, mutlaka tekniğine 

uygun projelendirilmiş istinat yapısı, ankraj projeleri, zemin ıslahı, vb. 

önlemlerle şevler desteklenmelidir. 

 Zemin etüt aşamasında alanda temel kazısı derinliği, çevredeki yapılar, yol, 

şevler dikkate alınarak şev stabilite analizleri yapılmalı alınacak önlemler 

belirlenmelidir. Bu çalışmalar doğrultusunda kazı güvenliği için gerekli 

önlemler alındıktan sonra kazıya başlanmalı ve kontrolsüz kazı 

yapılmamalıdır. 

 Yapılaşmalardan önce hazırlanacak olan parsel/bina bazındaki zemin etüt 

çalışmalarda, şev üstüne gelecek ilave yükün doğal veya yapay şeve etkisi 

ile şev kenarına olan güvenli mesafesinin belirlenmesi, şevin jeoteknik 

parametrelerinden doğabilecek problemlerin ayrıntılı çalışılarak, jeoteknik 

problemin niteliğine göre gerekli önlemlerden bir veya birkaçının alınması 

gerekir. 

 Temellerin aynı birimler üzerine oturtturulmasına özen gösterilmelidir. 

İnceleme alanında gözlenen Dolgu, Altere Şist, Şist gibi farklı birimlere 

oturacak temeller için uygun projeler geliştirilmelidir. Yapı Temelleri üstteki 

ayrışmış zon harfedilerek alttaki sağlam zemine oturtturulmak veya farklı 

oturmaları önlemek için uygun temel sistemi seçilmelidir. Yapı temelleri 

yapay dolgulara oturtulmamalıdır. 

 Parsel bazında zemin etüt raporları düzenlenmeli ve bu raporlarda, taşıma 

gücü değeri ve gerekli tüm zemin parametreleri (oturma-farklı oturma, şişme 

tahkikleri, zemin büyütmesi, zemin hakim titreşim periyodu vb.) uzman 
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mühendislerce hesaplanmalı, alınacak mühendislik önlemleri, belediyesi 

kontrolünde uygulandıktan sonra yapılaşmaya izin verilmelidir. 

 Yapılacak yapıların yapı öz periyotları ve yapı periyodu amplifîkasyon uç 

değerleri hesapları zemin hakim titreşim periyoduna göre seçilmeli ve 

herhangi bir deprem sonucunda yatay deprem yüklerinin oluşturacağı 

salınım durumunda yer ile yapının rezonansa geçmesinin engellenmesi 

gerekmektedir. 

  Bu alanlar yerleşime uygunluk yönünden “Önlemli Alan - 2.1: Önlem 

Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar” olarak değerlendirilmiştir. 

Hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli yerleşime uygunluk haritalarında “ÖA-

2.1” simgesiyle gösterilmiştir. 

18. 18.03.2018 tarih ve 30364 sayılı resmi Gazetede yayınlanan ve 01.01.2019 

tarihinde yürürlüğe giren 'Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ ve “Afet Bölgelerinde 

Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulmalıdır. 

19. Bu rapor; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 1/5000 ölçekli H21-C-09-

C, H21-C-09- D halihazır pafta, 1/1000 ölçekli H21-C-09-C-4-A, H21-C-09-D-3-B. 

H21-C-09-D-2-C. H21-C-09-C-1-D halihazır paftaları, 5873 Ada, 46 Nolu Parselde 

yer alan toplam 10.043,78 m2’Iik alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu olarak Yerleşime 

Uygunluk durumunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmış olup zemin ve temel 

etüt raporu yerine kullanılamaz. 

hususları belirtilmiştir.  

2.5. İklim ve Bitki Örtüsü 

Marmara ve Ege bölgeleri arasında bir geçiş alanında yer alan Bursa’nın iklimi 

karmaşık bir yapı gösterir. Kuzey kesiminde Akdeniz ikliminin Marmara kıyılarına özgü 

tipi etkili olurken güney ve iç kesimlerinde İçbatı Anadolu’nun karasal iklimi görülür. En 

düşük hava sıcaklığı Gemlik ve Mudanya’da -10 dereceye kadar düşmezken Bursa’da 

-25 dereceyi bulur. Bunun nedeni Uludağ gibi bir yükseltinin Bursa’nın hemen yanı 

başında yer almasıdır. Yerin karla kaplı olduğu ortalama süre Uludağ’da 6 ay, Bursa’da 

10 gün, Gemlik ve Mudanya’da bir haftadan azdır. Bölgede Marmara iklim tipi hüküm 

sürmektedir. Özellikle yaz ayları oldukça sıcak ve az yağışlı kış ayları ise çok yağışlı-

yüksek kotlarda kar şeklinde ve soğuk geçer. Bahar aylarındaki yağışlar daha çok 

depresyonik, yaz aylarındakiler ise daha çok konvektif türde gerçekleşir. İnceleme 
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alanı ve dolayını etkisi altında bulunduran bu iklim özelliğini, daha gerçekçi olarak 

tanımlayabilmek amacıyla, yakın çevredeki meteoroloji istasyonu kayıtlarından 

yararlanılmıştır. Bursa, Doğancı Barajı ve Kozbudaklar meteoroloji gözlemevlerinde 

ölçülen değerlerden hareketle hesaplanan bölgesel yağışın ortalama yüksekliği 703.3 

mm/yıl' dır. En fazla yağış Aralık ayında, en az yağış ise Ağustos ayında yağmaktadır, 

Genel olarak Ekim ayında başlayan yağışlı dönem Nisan ayına kadar devam 

etmektedir. Mayıstan itibaren giderek azalan yağışlar Eylül ayı sonuna kadar az yağışlı 

dönemi oluşturmaktadır. Buna göre yıllık yağışın %46’sı yağışlı dönemde (Aralık-Mart), 

%30’u geçiş döneminde (Ekim-Kasım- Nisan) ve %24’ü kurak dönemde (Mayıs-Eylül) 

düşmektedir. Yağışlı dönem, zeminin suya tamamen doygun olduğu, geçiş dönemi 

zeminin suya kısmen doygun olduğu, kurak dönem ise zemin suyunun bulunmadığını 

ifade etmektedir.  

Bölgenin sıcaklık dağılımı: 

Bursa İli Meteoroloji istasyonundan elde edilen sıcaklık değerleri aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. Tablo dan da görüleceği üzere etüt sahasındaki yıllık sıcaklı 14.5°C'dir. 

Bölgede yıllık ortalama düşük sıcaklık 8.9°C,yıllık ortalama en düşük sıcaklık 

20.15°C’dir. Bölgede en düşük sıcaklık -16.45°C ile Şubat ayında, en yüksek sıcaklık 

43,85°C ile Temmuz ayında gerçekleşmiştir. Bölgede sıcaklık Ocak ayından Temmuz 

ayına kadar düzenli olarak artarken, Ağustos ayından Aralık ayına kadar düzenli olarak 

düşmektedir. Temmuz ve Ağustos aylarında ise ortalama sıcaklık 245°C civarında olup 

en sıcak aylardır. 

Bölgenin Yağış Dağılımı: 

Bursa İli yağış değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bölgedeki yıllık ortalama yağış 

miktarı 675.9mm, günlük yağış miktarı 79.7mm dir.En az yağış 15.1 mm ile Ağustos 

ayında görülmektedir. Bölgede yıllık kar yağışlı gün sayısı 14,9’dur. Kar yağışının en 

fazla olduğu Şubat ayında ortalama yağışlı gün sayısı 4,7'dir.Yıllık ortalama kar örtülü 

gün sayısı 10 gün olup, en yüksek kar örtüsü kalınlığı 50cm olarak Şubat ayında 

ölçülmüştür. 

Bitki-Örtüsü 

Bursa doğal bitki örtüsü açısından zengin bir ildir. İl alanının yaklaşık %40'ı ormanlarla 

kaplıdır. Ormanların büyük ölçüde tahrip edildiği güney kesimdeki platolarda bitki 
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örtüsü genellikle step (bozkır) görünümündedir. Marmara kıyılarında makiler ve 

zeytinlikler egemendir. Alçaklardaki ormanlar daha çok gürgen, ıhlamur, kestane ve 

kızılağaçlardan oluşur. Daha yükseklerde kayın, meşe, köknar ve karaçam ormanları 

vardır. Uludağ’da 1600 m den daha yüksek kesimlerde saf Uludağ köknar ormanları 

yer alır. 

2.6. Planlama Alanı ve Çevresinin Yürürlükteki İmar Planlarındaki Durumu 

Planlama alanı, Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 19.01.1998 tarihli 

1/100.000 ölçekli Bursa 2020 yılı Çevre Düzeni Planında Orman Alanı olarak 

tanımlanan bölge içerisinde kalmaktadır.  1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının plan 

hükümlerinin 6.2.5.1. maddesinde; 

ORMAN ALANLARI 

Bu planda “orman alanı” olarak gösterilen alanlar, 6831/3373 sayılı Orman Kanunu 

hükümlerine tabi alanlar olup bu alanlarda uygulamaların bu kanun hükümleri 

kapsamında yapılması esastır. 

Uygulamada sınırlar konusunda tereddüt oluşması halinde orman kadastro sınırları 

esas alınır.  

Bu planla tanımlanan orman alanları içinde yer almakla birlikte, orman alanı olarak 

tespit edilmeyen ve orman alanı olarak tespit edilmiş alanlar ile tamamen çevrelenmiş 

konumda bulunmayan özel mülkiyeti kesinleşmiş (tapuya tescil edilmiş) ve bu planın 

onayından önce onaylı imar planı bulunmayan alanlarda 6.2.4. Tarım Alanları başlığı 

altında yer alan hükümlere göre uygulama yapılır.  

 

Bu planda orman alanı olarak tanımlanmış olmakla birlikte 2B kapsamından çıkarılan 

arazilerde, ilgili Kanuna göre 2B kapsamından çıkarılma amaçları doğrultusunda bu 

planın ilgili hükümlerine göre uygulama yapılır. 

hükmü bulunmaktadır.  

Planlama Alanı, 16.10.2008 tarih ve 704 sayılı Bursa Büyükşehir Belediye Meclis 

Kararı ile onaylı 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı'nda 

Tarımsal Niteliği Korunacak Alan, Yeşil Alan ve Orman Alanı kullanımlarında 

bulunmaktadır.  
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Şekil 7 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı'nda Alanın Konumu 

Planlama Alanı, 17.04.2008 tarih ve 286 sayılı Bursa Büyükşehir Belediye Meclis 

Kararı ile onaylı 1/5000 Ölçekli Çalı Nazım İmar Planında Orman Alanı ve Yeşil Alan 

olarak planlanmıştır.  

 

Şekil 8 1/5000 Ölçekli Çalı Nazım İmar Planı'nda Alanın Konumu 

 

Alanın 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. Alan Çalı Uygulama İmar 

Planı alanı ile sınır durumdadır.  

PLANLAMA ALANI 

PLANLAMA ALANI 
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Şekil 9  1/1000 Ölçekli Çalı Uygulama İmar Planı'nda Alanın Konumu 
 

 

3. PLANLAMA ALANINA AİT KURUM GÖRÜŞLERİ ve KISITLILIK DURUMU 

Plan çalışması kapsamında ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmış, alanın 

kısıtlılık durumu ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. Söz konusu araştırmalar ile elde edilen 

kurum görüşleri ve kısıtlılık durumlar başlıklar halinde aşağıda belirtilmiş, kurum 

görüşlerine ait yazılı belgeler de rapor ekinde sunulmuştur. 

 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI; 

Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yazılan 25.12.2019 Tarih ve 

E.98942 sayılı yazıda;  

Belirtilen alan çevresinde Kuruluşun bundan sonra yapabileceği olası çalışmalar saklı 

kalmak üzere, söz konusu alanda Kuruluşun çalışmalarına engel teşkil edecek 

herhangi bir hususun bulunmadığı  

bildirilmiştir.  

Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yazılan 15.01.2020 tarih ve E.997 sayılı 

yazıda; 

Söz konusu alanda yazı tarihi itibariyle, rüzgar ve güneş enerjisi dayalı elektrik üretimi 

tesisi kurmak için lisanslı ve/veya lisansız herhangi bir başvuru yapılmadığı, 

bildirilmiştir. 

Maden Ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından  yazılan 30/12/2019 tarih ve 

E.465682 sayılı yazıda;   

PLANLAMA ALANI 
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Genel Müdürlüğün sistem kayıtlarında 23/12/2019 tarihinde yapılan incelemede, proje 

alan ile herhangi bir ruhsat sahasının çakışmadığı tespit edildiğinden  talep edilen 

alanda projenin gerçekleştirilmesi ve projeye bağlı olarak imar planlarının 

yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığına karar verildiği,  

bildirilmiştir. 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU; 

Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı tarafından yazılan 15.01.2020 tarih ve E.2158 sayılı 

yazıda; 

 Lisanslı elektrik üretim tesislerine ilişkin imar planlarının yapılarak kesinleşmesi, 

önlisans dönemi yükümlülüklerinden olmakla birlikte lisanslı ve lisanssız elektrik üretim 

tesislerine ait imar planlarının yapım sorumluluğu tamamen proje sahiplerine ait 

olduğu, bu kapsamdaki taleplerin ve işlemlerin, elektrik enerjisinin vazgeçilemez bir 

ihtiyaç olduğu da göz önünde bulundurularak ilgili mevzuat kapsamında yetkili kurum 

kuruluşlar tarafından değerlendirilmesi ve yürütülmesi gerektiği, bu görüşün sadece 

imar sürecine ilişkin olduğu, projeye önlisans/lisans verilmesi kapsamında 

bağlayıcılığının bulunmadığı, 

 Kurumun veri tabanındaki mekânsal verilerin incelenmesi neticesinde, görüş talebine 

konu alanın herhangi bir RES önlisans/lisans sahası ile kesişmesinin/çakışmasının söz 

konusu olmadığı, başka kurum/kuruluşların kayıtlarından görüş talebine konu alanın 

Kurumumuzca verilmiş herhangi bir önlisans/lisans alanı ile kesiştiğinin/çakıştığının 

belirlenmesi durumunda ilgili lisans sahibinin görüşünün dikkate alınması gerektiği,  

 Söz konusu HES'in belirlenen alanda yapılması hususunda Kurum işlemleri açısından 

herhangi bir sakınca görülmediği,  

bildirilmiştir.  

Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı tarafından yazılan 23.03.2020 tarih ve E.14894 sayılı 

yazıda; 

 Planlama alanında yapılacak tesise 09.01.2020 tarihinden itibaren 36 ay süre ile 6446 

sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca ÖN/9122/04406 numaralı 

önlisans verildiği,  

 Kamu tüzel kişiliğine ait olan söz konusu taşınmazda 2942 sayılı Kamulaştırma 

Kanununun 30. Maddesinin uygulanması talebinin EPDK’nun 12.03.2020 tarih ve 

9245-170 sayılı Kararı ile uygun görüldüğü, 

bildirilmiştir.  

 

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ; 

Şirket tarafından yazılan 07.01.2020 tarih ve 887 sayılı yazıda;  
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Söz konusu parselde imar planı yapılmasında sakınca bulunmadığı, 

 belirtilmiştir.  

 

 

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 

26/12/2019 Tarih ve 39433 sayılı yazıda;   

Yapılan inceleme neticesinde Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 5873 ada, 46 

no'lu parsel üzerinde işletmesi Şirkete ait alt ve üst yapı olmadığının tespit edildiği, 

söz konusu parselin üzerine Hidroelektrik Santral Tesisi yapmak amacıyla İmar 

Planları hazırlanmasında Şirket açısından sakınca bulunmadığı, 

 bildirilmiştir.  

 

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ; 

Kurum tarafından yazılan 06.01.2020 tarih ve E.2945175 sayılı yazıda;  

Söz konusu alanda kuruma ait linyit sahası ve işletme projesinin bulunmadığı, 

bildirilmiştir.  

 

ETİMADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ; 

Kurum tarafından yazılan 10.01.2020 tarih ve E.2086 sayılı yazıda;  

İmar planı yapılması planlanan sahada Kuruma ait ruhsatlı maden sahası 

bulunmadığı  

bildirilmiştir.  

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI; 

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yazılan 23.12.2019 Tarih 

ve E.302902 sayılı yazıda;  

 Konuya ilişkin yapılan değerlendirmede; ilgi yazı ekinde sunulan teklif alanın, 383 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilmiş herhangi 

bir Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında kalmadığının tespit edildiği,  

 Talebe konu alanda: milli park, tabiat parkı, sulak alan vb. koruma alanlarının tescil ve 

koruma sınırlarına ilişkin bilgi ve görüşün Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan (Doğa 

Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) alınması, mevcut tabiat varlığı ya da doğal 

sit statüsü bulunan alanların olup olmadığının ise Bursa Valiliğinden (Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü) temin edilmesi, tabiat varlığı veya doğal sit statüsü bulunan 

alanlardan olması halinde talebe ilişkin ilgili Tabiat Varlıklarını Konuna Bölge 

Komisyonu kararının alınması. Bununla birlikte: talebe konu alanın söz konusu 

korunan alanları içermesi halinde 23.03.2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazetede 
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yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair 

Yönetmelik" ile 03.01.2017 tarih ve 2017/1 sayılı "Korunan Alanlarda Yapılacak 

İmar Planı Teklifi Usul ve Esaslarına Dair Genelge" hükümleri doğrultusunda 

hazırlanacak plan teklifinin ilgili Valiliğe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) sunulması, 

tabiat varlığı ya da doğal sit bulunması halinde plana ilişkin ilgili TVK Bölge Komisyon 

Kararının alınarak Valilik Teknik İnceleme Rapora ile birlikte Bakanlığımıza (Tabiat 

Varlıklarım Koruma Genel Müdürlüğü) iletilmesi, Bahsi geçen korunan alanların 

bulunmaması halinde ise, söz konusu alanda imar planı yapılmasında 1 Nolu 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. 

maddesinde tanımlanan görev ve yetkiler bakımından Bakanlıkça (Tabiat Varlıklarını 

Koruma Genel Müdürlüğü) sakınca görülmediği, 

belirtilmiştir. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin Ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından 

yazılan 16.01.2020 tarih ve E.14237 sayılı yazıda;  

 Bursa İli, Nilüfer İlçesi sınırları içerisinde, Çalı Gölet'ine ait sulama hattı üzerinde Şükra 

Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından yapılması planlanan "Çalı HES 

(1,2MWm/1.152MWe)" projesi ile ilgili olarak Bakanlığa Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim 

Sisteminden sunulan Proje Tanıtım Dosyasının değerlendirildiği,  ÇED Yönetmeliği'nin 

17. maddesi gereğince "Çalı HES (1,2MWm/1,152MWe)" projesine Bakanlıkça 

"Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verildiği,  

 Planlanan yatırım ile ilgili olarak, 5491 Sayılı Kanunla Değişik 2872 Sayılı Çevre 

Kanunu ve bu kanuna istinaden yayımlanarak yürürlüğe konulan Yönetmeliklerin ilgili 

hükümlerine uyularak, diğer mer'i mevzuat çerçevesinde gerekli izinlerin alınması ve 

ÇED Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince "ÇED Gerekli Değildir" kararını aldıktan 

sonra projede yapılacak Yönetmeliğe tabi değişikliklerin Bakanlık veya Bursa Valiliğine 

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmesi gerektiği, 

bildirilmiştir.  

 

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü; 

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından yazılan 13.01.2020 tarih ve E.6211 

sayılı yazıda;  

6360 sayılı Yasa uyarınca büyükşehir belediye sınırı il sınırı olan Bursa İlinde 

yürürlükteki Bursa İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'na (ÇDP) yönelik iş ve 

işlemler, 1 no'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bursa 

Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yürütüldüğünden 1/100.000 ölçekli ÇDP 
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kapsamındaki değerlendirmenin anılan Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılması 

gerektiği  

bildirilmiştir.  

BURSA ŞEHİRİÇİ DOGALGAZ DAĞITIM TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. 
 

Kurum tarafından yazılan 20/12/2019 Tarih ve 2019/3144 sayılı yazıda;  

Söz konusu alan kapsamında doğalgaz alt ve üst yapı yatırımının bulunmadığı,  

bildirilmiştir.  

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ; 
 
14. Bölge Müdürlüğü tarafından yazılan 26.12.2019 tarih ve E.352908 sayılı yazıda;  

Bölge Müdürlüğünce yapılan incelemede söz konusu hidroelektrik santrali projesinin 

mevcut ve planlanan karayolu güzergâhları dışında kaldığının tespit edildiği, 

bildirilmiştir. 

BURSA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI; 
Başkanlık tarafından yazılan 26.12.2019 tarih ve E.48123 sayılı yazıda;  

 Konuya ilişkin olarak yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, belirtilen 

alanın, mevcut durumda, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 

Kanunu ve bağlı Uygulama Yönetmeliği hükümleri kapsamında verilmiş Arama ve/veya 

İşletme Ruhsatlı ile 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında verilmiş I (a) Grubu Maden 

(kum-çakıl- ariyet) İşletme Ruhsatlı, 1 (a) Grubu Hammadde Üretim İzin Belgeli alanlar 

içerisinde bulunmadığı, 

 Diğer taraftan, 1 (a) grubu dışında kalan diğer maden grupları için Arama Ruhsatı, 

İşletme Ruhsatı, İşletme İzni ve Hammadde Üretim İzin Belgeleri, 3213 sayılı Maden 

Kanunu gereğince, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Ve Petrol İşleri Genel 

Müdürlüğü (MAPEG) tarafından verildiğinden, 1 (a) grubu dışındaki diğer maden 

sahalarıyla ilgili olarak konu hakkında MAPEG’ den de görüş alınması gerektiği, bu 

bağlamda, mevcut durum itibarıyla, söz konusu projenin yapılmasında Başkanlıkça 

(Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü)’ nce herhangi bir sakınca 

bulunmadığı, 

bildirilmiştir.   

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.; 
 
BOTAŞ tarafından yazılan 30.12.2019 tarih ve E.2173358/45369 sayılı yazıda; 

Bahse konu alanda yeraltı ve yerüstü tesisinin bulunmadığı, söz konusu projenin 

yapılması talebinin kuruluşça uygun görüldüğü, 
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 bildirilmiştir.  

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ; 

2. Bölge Müdürlüğü tarafından yazılan 25.12.2019 tarih ve E.531380 sayılı yazıda;  

Söz konusu parsel sınırları dahilinden geçen Teşekküle ait, mevcut ve tesisi planlanan 

herhangi bir enerji iletim hattı bulunmadığı  

bildirilmiştir.   

 

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI; 

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropoliten Planlama Şube Müdürlüğü 

tarafından yazılan 31.12.2019 tarih ve  E.221017 sayılı yazıda; 

 Söz konusu parselin 16.10.2008 tarih ve 704 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı 

ile onaylı 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı'nda Tarımsal 

Niteliği Korunacak Alan, Yeşil Alan ve Orman Alanı, 17.04.2008 tarih ve 286 sayılı 

Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylı 1/5000 Ölçekli Çalı Nazım İmar Planında 

ise Orman Alanı ve Yeşil Alan olarak planlı olduğu,  

 Plan/ plan değişikliklerinin; 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım 

Yönetmeliği ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler kapsamında yapılması gerektiği, 

hususları bildirilmiştir.  

BURSA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
 

06.01.2020 tarih ve 61008761-102.01.99 sayılı yazıda;  

 Planlama alanı ve çevresinde bulunan mevcut veya sonradan ortaya çıkabilecek 

jeotermal, mineralli kaynak ve içme suyu kaynakları için 11.12.2007 tarih ve 26727 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Jeotermal Kaynaklar ve Doğal 

Mineralli Sular Kanunun Uygulama Yönetmeliğine, 

 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İçme 

Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkındaki 

Tebliğe uyulması,  

 İçme- kullanma suyu şebekesini etkilemeyecek şekilde ve diğer kurumların da 

görüşlerinin alınması şartıyla, planlanmasının uygun olduğu, 

bildirilmiştir. 

 
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.; 
 
02.01.2020 tarih ve TT.50171050 - 320.07 -618 sayılı yazıda;   
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Söz konusu taşınmazda şirkete ait telekomünikasyon şebekesi bulunmadığı, 

kurulması planlanan Hidroelektrik Santral tesisi ile ilgili herhangi bir sakınca olmadığı, 

bildirilmiştir. 

 
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ; 
 
Tesis ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yazılan 25.12.2019 tarih ve E.531380 sayılı 

yazıda;  

Söz konusu parsel sınırları dahilinden geçen Kuruma ait mevcut ve tesisi planlanan 

herhangi bir enerji iletim hattının bulunmadığı, 

bildirilmiştir.  

 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ;  
 
Bursa Orman İşletme Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şefliği tarafından yazılan 

09.01.2020 tarih ve E.67991 sayılı yazı ekinde yer alan 31.12.2019 tarihli İnceleme 

Raporu ve Haritalar incelendiğinde;  

 Çalı Mahallesi 5873 ada 46 parselin kesinleşmiş orman sınırları dışında kaldığı, orman 

olmadığının tespit edildiği,  

 Parsele bitişik durumdaki Çalı Mahallesi 6070 ada 258 parsel numaralı orman 

parselinin sınırına uyularak bu orman parselinin imar planına konu edilmemesi 

kaydıyla, Çalı Mahallesi 5873 ada 46 parseli kapsayan alanda imar planı 

çalışması yapılmasında Kurum açısından bir sakınca bulunmadığı, 

belirtilmiştir.  

 

BURSA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ; 
 
AFAD İl Müdürlüğü tarafından yazılan 14.01.2020 E.7528 sayılı yazıda; 

 Söz konusu alan ile ilgili Müdürlük arşivinde yapılan inceleme sonucunda Afete Maruz 

Bölge Kararının bulunmadığının tespit edildiği, 

 Alanın eğimi yüksek olan kısmında yapılacak olan imar uygulamaları sırasında ve 

sonrasında oluşabilecek stabilite sorunlarına (heyelan ve kaya düşmesi vb.) karşı 

gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması gerektiği, 

 7269 sayılı "Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak 

Yardımlara Dair Kanun", 14.07.2007 tarih ve 26582 sayılı "Afet Bölgelerinde Yapılacak 

Yapılar' Hakkında Yönetmelik", 18.03.2018 tarih ve 30364 sayılı"Türkiye Bina Deprem 
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Yönetmeliği" ile Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine 

titizlikle uyulması gerektiği, 

hususları bildirilmiştir.  

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ; 

D.S.İ 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yazılan 16.01.2020 tarih ve 38293 sayılı yazıda;  

 

 Bursa İli, Nilüfer ilçesi, Çalı mahallesi, 5873 ada 46 parsel nolu 10.043,78 m2 

yüzölçümlü tersip bendi ve kanal vasıflı taşınmaz Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

adına tescilli olduğu,  

 Söz konusu taşınmaz üzerinde HES kurulabilmesi ile ilgili konu mülkiyet yönünden 

değerlendirildiğinde; HES kurulumu için EPDK’dan kendisine lisans verilmiş olan firma 

tarafından, bu lisans belgesi ile birlikte taşınmazın kullanılacak bölümü için kullanım 

amacını ve bedelini belirtmek şartı ile 2942 (D-4650) sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 

30. Maddesi gereğince DSİ 1. Bölge Müdürlüğünden talep edilmesi gerektiği, talebin 

Bölge Müdürlüğünce uygun mütalaa edilip, 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 

kapsamında izin verilmesi halinde, belirtilmiş olan bedelin yatırıldığına dair makbuzun 

Bölge Müdürlüğümüze ibrazı ile taşınmazın tapuda Maliye Hazinesi adına tescili ve ilgili 

firma adına tahsis işlemi tamamlanacağı,  

 Söz konusu parselin mansap tarafında tersip bendinin yer aldığı, yapılacak faaliyette 

söz konusu tersip bendinin muhafaza edilmesi ve tersip bendini riske atacak herhangi 

bir müdahalede bulunulmaması gerektiği, 

 Çalı Göleti ulaşım yolu stabilitesini bozacak nitelikte kazı, dolgu ve imalat çalışmalarının 

yapılmaması, yapılacak imalatların dere akışına engel teşkil etmeyecek şekilde 

konumlandırılması, ayrıca, yapılacak tüm tesislerin taşkın koruma tedbirlerinin ilgili 

firmasınca alınması gerektiği, 

 Yapılacak bütün çalışma ve faaliyetler (planlama, proje, inşaat ve işletme aşamaları) 

Kurum mevzuatları çerçevesinde ve Kurumun uygun görüşleri doğrultusunda 

yürütülmesi, bu aşamada Kurum tarafından yapılacak uyarılara titizlikle uyulması,  

yapılması planlanan yapının ve çevresinin güvenliği ile ilgili bütün tedbirlerin ilgili firma 

tarafından alınması gerektiği, 

hususları belirtilmiştir.  

 

DSİ HİDROELEKTRİK ENERJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI; 

 

Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı tarafından yazılan 16.01.2020 tarih ve 36639 

sayılı yazıda;  
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 Kati projede önerilen Çalı HES Projesi formülasyonuna göre; Çalı Göleti kapsamında 

inşa edilmiş olan mevcut vana odasında yapılacak bir branşman vasıtasıyla alınacak 

suların, mevcut CTP tipindeki sulama ana iletim boru hattına paralel olarak tesis 

edilecek olan çelik boru vasıtasıyla santrale iletileceği, 

 Baraj dipsavak çıkışındaki ayar vana odasında teşkil edilecek branşman noktası ile 

santral binası arasındaki cebri borunun çapının 0,70 m, uzunluğunun ise 2707,00 m 

olduğu, Cebri borudan sonra Göletin hemen mansabında ve Atlas Deresinin sol 

sahilinde yaklaşık 145,00 m kotlarında açıkta santral binasının tesis edileceği, 

hususları belirtilmiştir.  

 

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ; 

 

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yazılan 07.01.2020 tarih ve 58891979-

754-1545 sayılı görüş yazısında;  

Genel Müdürlük tarafından yürütülen herhangi bir etüt ve proje çalışmasının 

bulunmadığı, 

bildirilmiştir.  

 

DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ; 

 

Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığı Güzergah Şube Müdürlüğü tarafından yazılan 

02.01.2020 tarih ve E.1106 sayılı yazıda;  

Söz konusu bölgede Kurumun mevcut veya planlanan bir projesinin bulunmadığı, 

bildirilmiştir.  

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ; 

 

Kurul Müdürlüğü tarafından yazılan 31.12.2019 tarih ve E.1091156 sayılı yazıda;  

 Müdürlük arşivinde yapılan incelemede taşınmazın mevcut arkeolojik kentsel ve tarihi 

sit alanları ile bunların koruma alanı dışında yer aldığı, korunması gerekli taşınır-

taşınmaz herhangi bir kültür varlığı kaydına rastlanmadığı, 

 Taşınmaz üzerinde yapılan yüzey incelemesi sonucunda 2863 sayılı yasa kapsamında 

korunması gerekli kültür varlığı niteliğinde kalıntı ve buluntuya rastlanmadığı, 

 Taşınmazda yapılan uygulama sırasında 2863 sayılı Yasanın 4. Maddesi kapsamında 

belirtilen hükümlere uyulması, 

gerektiği bildirilmiştir.  
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BURSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yazılan 07.02.2020 tarih ve E.440687 sayılı 

yazıda; 

Müdürlük elemanlarınca dosyasında ve TAD Portal üzerinde yapılan incelemede 

alanın 5403 sayılı Toprak Koruma  ve Arazi Kullanımı Kanununun  3. Maddesi (i) 

maddesi gereği olarakl “ tarım dışı alan” olarak değerlendirildiğinden 5403 sayılı 

Kanun kapsamında yapılacak bir işlemin bulunmadığı, 

bildirilmiştir.  

 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI; 

Lojistik Genel Müdürlüğü, Balıkesir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı tarafından yazılan 

26.02.2020 tarih ve E.140698 sayılı yazıda; 

Yapılan inceleme sonucu, söz konusu planlama sahasında askeri alan, askeri 

güvenlik bölgesi, askeri yasak bölge ve NATO akaryakıt boru hattı bulunmadığı, 

bildirilmiştir.  

4. DEĞERLENDİRME  

Kurum görüşleri, kısıtlılık durumları ve Jeolojik Etüd verileri incelendiğinde;  

 Orman Genel Müdürlüğü Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından verilen 

görüş yazısına istinaden parsele bitişik durumdaki Çalı Mahallesi 6070 ada 

258 parsel numaralı orman parselinin sınırına uyularak bu orman parselinin 

imar planı değişikliğine konu edilmemesi gerektiği,  

 D.S.İ 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yazılan görüş yazısına istinaden;  Söz 

konusu parselin mansap tarafında yer alan tersip bendinin muhafaza edilmesi 

ve tersip bendini riske atacak herhangi bir müdahalede bulunulmaması, Çalı 

Göleti ulaşım yolu stabilitesini bozacak nitelikte kazı, dolgu ve imalat 

çalışmalarının yapılmaması, yapılacak imalatların dere akışına engel teşkil 

etmeyecek şekilde konumlandırılması gerektiği, 

 Sağlık İl Müdürlüğü yazısında belirtilen;  11.12.2007 tarih ve 26727 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli 

Sular Kanunun Uygulama Yönetmeliğine, 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İçme Suyu Temin Edilen Akifer 

ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkındaki Tebliğe uyulması, 

yönündeki görüş doğrultusunda plan hükümlerinin oluşturulması,  
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 AFAD İl Müdürlüğü yazısında belirtilen;  

 Alanın eğimi yüksek olan kısmında yapılacak olan imar uygulamaları sırasında ve 

sonrasında oluşabilecek stabilite sorunlarına (heyelan ve kaya düşmesi vb.) karşı 

gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması gerektiği, 

 7269 sayılı "Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak 

Yardımlara Dair Kanun", 14.07.2007 tarih ve 26582 sayılı "Afet Bölgelerinde Yapılacak 

Yapılar' Hakkında Yönetmelik", 18.03.2018 tarih ve 30364 sayılı"Türkiye Bina Deprem 

Yönetmeliği" ile Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine 

titizlikle uyulması gerektiği, 

yönündeki görüş doğrultusunda plan hükümlerinin oluşturulması, 

 Bursa Kültür Varliklarini Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından verilen 

görüş yazısında belirtilen;   

Taşınmazda yapılan uygulama sırasında 2863 sayılı Yasanın 4. Maddesi kapsamında 

belirtilen hükümlere uyulması,  

hususunun plan notlarında belirtilmesi,  

 İmar Planına Esas Jeolojik etüt çalışması ile belirlenen, “Önlemli Alanlar” ilgili 

belirlemelerin ve bu alanların kullanım şekillerine ilişkin kararların plana ve plan  

hükümlerine yansıtılması,  

gerektiği görülmüştür. 

4. PLAN KARARLARI 

Çalı Hidroelektrik Santrali kurulması planlanan Ada:5873 Parsel:46 numaralı taşınmaz 

10.043,78 m2 büyüklüğe sahiptir.  Yapılacak planlama çalışmasında parsel içerisinde 

santral yapısının konumlandırılacağı yaklaşık 5831 m2’lik alan planlama çalışması 

kapsamında santral alanı olarak belirlenmiştir.  

Projede önerilen Çalı HES Projesi formülasyonuna göre; Çalı Göleti kapsamında inşa 

edilmiş olan mevcut vana odası kapsamında yapılacak bir branşman vasıtasıyla 

alınacak sular, mevcut CTP tipindeki sulama ana iletim boru hattına paralel olarak tesis 

edilecek olan cebri boru vasıtasıyla santral ünitesine iletilecektir. Cebri borudaki su, 

santral binasına ünitelerden önce yerleştirilecek kelebek vanalarla kontrol edilecektir. 

Baraj dipsavak çıkışındaki ayar vana odasında teşkil edilecek branşman noktası ile 

santral binası arasındaki cebri borunun çapı 0,70 m, uzunluğu ise 2710,00 m'dir. Cebri 

borudan sonra Göletin hemen mansabında ve Atlas Deresinin sol sahilinde yaklaşık 

145,00 m kotlarında açıkta santral binası tesis edilecektir. Kati projesinde Çalı HES, 
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0,75 m3/s proje debisinde ve 145,00 m kuyruksuyu kotunda 1,238 MWm (2x0,619) / 

1,189 MWe (2x0,594 ) kurulu gücünde tasarlanmış olup enerji üretiminin 3,40 GWh/yıl 

olması planlanmıştır.  Hidroelektrik santral projesi kapsamında barajdan santrale kadar 

mevcut su iletim hattı bulunmakta olup santrale su iletimi bu hatta yapılacak bir aktarma 

kolu ile sağlanacaktır. Bu nedenle planlama çalışmasında yalnızca santral alanına 

ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.  

Planlama alanı yürürlükteki Çalı Uygulama İmar Planı ile sınır durumda olup Çalı 

Uygulama İmar Planında belirlenen 20 metrelik imar yolu 5873 Ada, 46 numaralı 

parselin kuzeybatı sınırından geçmektedir. Alana yürürlükteki imar planında tanımlı 

bulunan bu yoldan servis alınmıştır.   

Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile tesisin konumlandırılacağı 

alanda “Türbin Alanı” kullanım kararı önerilmiştir.  

 

 

Şekil 10 1/5000 Nazım İmar Planında  Santral Alanlarının Gösterimi 

 

PLAN NOTLARI 

1- 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ONAYLANMADAN UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ. 

2- YAPILAŞMA KOŞULLARI VE DİĞER HUSUSLAR 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINDA 

BELİRLENECEKTİR. 

3- PLAN VE PLAN NOTLARINDA AÇIKLANMAYAN HUSUSLARDA; 3194 SAYILI "İMAR KANUNU" VE İLGİLİ 

YÖNETMELİKLERİ, İLGİLİ DİĞER MEVZUAT GEÇERLİ OLUP, BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE 

DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE 1/25.000 ÖLÇEKLİ MERKEZ PLANLAMA BÖLGESİ NAZIM İMAR PLANI 

HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 

4- PLANLAMA ALANINDA; SANTRAL BİNASI, CEBRİ BORU HATTI, ŞALT/TRAFO MERKEZİ, İLETİM 

KANALLARI VE TÜNELLER, KUTU MENFEZ, DENGE BACASI, PİLON, YEMEKHANE, İDARİ BİNA, AMBAR, 

BEKÇİ KULÜBESİ....VB. TESİS İŞLEYİŞİ İÇİN GEREKLİ YAPI/BİNA YAPILABİLİR.  

PLANLAMA  ALANI 
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5- ORMAN KADASTROSU' SINIRLARINA UYULACAKTIR. 

6- HES İNŞAAT YAPIM SIRASINDA OLUŞACAK EVSEL VE KANALİZASYON ATIKLARININ BERTARAFINDA 

"LAĞIM MECRASI İNŞAASI MÜMKÜN OLMAYAN YERLERDE YAPILACAK ÇUKURLARA AİT YÖNETMELİKTE 

BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.  

7- UYGULAMADA KAMULAŞTIRMA SINIRLARINA UYULACAKTIR. 

8- PLANLAMA ALANI 1. DERECE DEPREM BÖLGESİNDE BULUNMAKTA OLUP YAPILAŞMADA "DEPREM 

BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK" HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 

9- PLANLAMA ALANINDA 4628 SAYILI "ELEKTRİK PİYASASI KANUNU" HÜKÜMLERİ GEÇERLİDIR. 

10- PLANLAMA ALANINDA SU ÜRÜNLERİ KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE 

UYULMASI ZORUNLUDUR. 

11- PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HARKINDAKİ YÖNETMELİK 

HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR. 

12- 5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIM KANUNUNA UYULACAKTIR. 

13- 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE BU KANUNA GÖRE ÇIKARILAN YÜRÜRLÜKTEKİ YÖNETMELİK 

HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 

14- PLANLAMA ALANINDA "ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ" HÜKÜMLERİNE 

UYULACAKTIR. 

15- PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE "BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK" 

HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR. 

16- 28/09/2011 GÜN VE 102732 SAYILI GENELGE GEREĞİNCE ALANA İLİŞKİN OLARAK HAZIRLANAN 

VE BURSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 28.01.2020 TARİHİNDE ONANAN 

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNDA BELİRTİLEN HUSUSLARA 

UYULACAKTIR.  

17- PROJEYE AİT ZEMİN ETÜT RAPORU ONAYLANMADAN UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ. 
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EKLER 

-Çed Gerekli Değildir Belgesi 

-Su Kullanım Anlaşması Örneği 

-EPDK Önlisans Belgesi Örneği 

-Kurum Görüşleri 
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ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR BELGESİ 
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SU KULLANIM ANLAŞMASI 
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ÖNLİSANS BELGESİ 
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KURUM GÖRÜŞLERİ 
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