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1.NEDEN ENERJİ 

1.1. GİRİŞ 
 

Enerji insanlığın mal ve hizmet üretiminin her aşamasında kullandığı ve vazgeçemeyeceği en 

önemli girdidir. Bu kapsamda toplumların gelişimine bağlı olarak elektrik enerjisi ihtiyacı da 

artmaktadır. Endüstrinin gelişimi, nüfusun artması, yeni teknolojilerin kullanıma soktuğu 

makine ve araç - gereç çeşitlenmesi, her geçen gün elektrik enerjisine de duyulan ihtiyacı 

artırmaktadır. Bu ihtiyaç, hidroelektrik, termik, doğalgaz ve nükleer vb. santrallerinden 

karşılanmaktadır. Bu santrallerin çevreye verdiği zarar ve yenilenebilir ene rji kaynaklarının 

olumlu özelliklerinin dikkate alınmasıyla, son yıllarda özellikle rüzgâr enerjisi kullanımı çok 

yaygın ve önemli bir seviyeye gelmiştir. Diğer yandan dünya enerji ihtiyacının önemli bir 

bölümünü karşılayan fosil yakıtların belirli bir ömrü bulunmaktadır. Ayrıca nüfusun artması ve 

kullanım alanları genişlediğinde tükenme süreleri daha da kısalabilecektir.  

Sonlu yakıtlardan elde edilen enerjinin uluslararası politik gelişmelerle doğrudan etkileşim 

içinde bulunması, ülke topraklarına bağlı kaynaklardan elektrik enerjisi üretilmesinin önemini 

stratejik ve milli güvenlik açılarından da arttırmaktadır. Petrol, kömür gibi fosil yakıtların 

rezervleri oldukça sınırlı olduğundan, her ülke bu kaynaklarını daha uzun süreler korumak için 

yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmektedir. Her ne kadar yenilenebilir enerjinin toplam 

enerji arzı içindeki payı bugün için küçük olsa dahi, bu kaynaktan elde edilen her ‘kWh’ enerji, 

diğer kaynakların dünya üzerinde tükeneceği tarihi daha ileriye atmaktadır. Ayrıca 

konvansiyonel kaynakların çevreye zarar vermesi ve iklim değişiklikleri, önümüzdeki yıllarda 

çevre duyarlılığını daha fazla artıracaktır. 

1.2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ENERJİ DURUMU 
 

1970’lerin başında yaşanan petrol krizi ve sonrasında gelen petrol ambargoları süreci gelişmiş batı 

ülkelerini enerji konusunda acil olarak önlemler almaya yöneltmiştir. Bundan yaklaşık 40 yıl önce 

yaşanan bu sürece acil müdahale olarak elektrik enerjisi üretiminde başta nükleer santraller olmak 

üzere alternatif kaynakları arayışı gündeme gelmiştir. 

Dünyada Birincil enerji tüketiminin kaynaklar bazında değişimi Şekil 1’de görülmektedir. 
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Şekil 1. Dünya Birincil Enerji Tüketiminin Kaynaklar Bazında Değişimi (1970-2010) 

Günümüzde fosil yakıtların enerji tüketimindeki baskın payı sürmektedir. 2010 yılında tüketilen 12 

milyar ton eşdeğer petrol (TEP) enerjinin %34’ü petrol, %30’u kömür, %24’ü doğal gaz ile karşılanmıştır. 

2007’den itibaren hissedilmeye başlayan ekonomik durgunluğa paralel olarak enerji talebinde de bir 

azalma yaşanmıştır. Bununla birlikte, 2011 yılı baz alınarak (mevcut mevzuat ve politikaların devam 

ettiği kabul edilerek) hazırlanan senaryoda 2008-2035 yılları arasında dünyadaki enerji pazarının %53 

civarında büyüyeceği (2008tüketimi 505 katrilyon Btu - 12,7 milyar TEP, 2035 tüketim tahmini 770 

katrilyon Btu - 19,4 milyar TEP), bu artışta en büyük payı % 85 ile OECD üyesi olmayan ülkelerin alacağı 

öngörülmüştür. 

Bu oran OECD ülkeleri için %18’dir. Aynı senaryoda, 2008-2035 döneminde enerji talebinin artmaya 

devam edeceği, bununla birlikte petroldeki hızlı talep artışının bir miktar düşerek toplam enerji 

tüketimi içinde 2008’de %34 olan payının 2035’de %29’a ineceği, yenilenebilir enerjinin ise hızlı bir artış 

göstererek 2008’de %10 olan payının 2035’de %14’ünüzerine çıkacağı öngörülmüştür (Bkz. Şekil 2). 
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Şekil 2. Dünya birincil enerji tüketiminin kaynaklara göre değişim öngörüsü 

1.2.1. Fosil Kaynaklar 
2010 sonu itibarıyla Dünya üzerinde yaklaşık 861 milyar ton kömür rezervi bulunmaktadır.4 Atmosfere 

saldığı kirlilikle çevre açısından “pis” bir enerji kaynağı olarak görünmekle birlikte, son yıllarda 

uygulanan yeni yakma teknikleriyle kirli salınımların minimize edilmesi ve böylece bu büyük kaynağın 

hem enerji üretiminde, hem de sanayide kullanımı sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Ülkeler bazında kömür rezervlerinin %27,6’sı ABD’de, %18,2’si Rusya’da ve %13,3’ü Çin’de 

bulunmaktadır. 2010 yılı kömür üretimi 7,3 milyar ton olup, bu üretimin %48’i Çin’de, %15’i ABD’de 

gerçekleşmiştir. Dünyada elektrik üretiminde %40,3 oranında kömür kullanılmaktadır. Bu oran OECD 

ülkelerinde %34,6, OECD dışı ülkelerde %46,6’dır. 

Dünyada 2010 sonu itibarıyla toplam petrol rezervi 188,8 milyar tondur. Bu rakam petrol kumları ile 

212 milyar tonu bulmaktadır. 10187,1 trilyon m3 doğal gaz rezervinden söz edilmektedir. 

Petrolde öngörülen ekonomik bulunabilirlik ömrü yaklaşık 50 yıl olmakla beraber, doğal gazda 150 yıla 

ulaşan değerler verilmektedir 

Yenilenebilir enerji kaynaklan kullanımının her geçen gün artması, fosil yakıtlara olan talebi oransal 

olarak düşürmektedir. Yükselen petrol fiyatları, küresel düzeyde yaşanan krizler ve dönemsel olarak 

yaşanan ekonomik dalgalanmalar, bu azalmanın diğer nedenleri olarak sayılabilir. Örneğin Dünya 

petrol üretimi 2009’da 2008’e göre %2,6 düşüşle 3,8 milyar ton, doğal gaz üretimi %2,5 düşüşle 2,9 

trilyon m3 olarak gerçekleşmiştir. 
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Dünya gündemine giren küresel ısınma ve çevre sorunlarından dolayı hızla çözün arayışına girilmiş, bu 

kapsamda enerji verimliliği / enerji tasarrufu kavramlarını hayata geçirmek yönünde yasal 

düzenlemeler yapılarak uygulamalar başlatılmıştır. 

Dünya gündemine giren küresel ısınma ve çevre sorunlarından dolayı hızla çözüm arayışına girilmiş, bu 

kapsamda enerji verimliliği / enerji tasarrufu kavramlarını hayata geçirmek yönünde yasal 

düzenlemeler yapılarak uygulamalar başlatılmıştır. 

1.2.2. Rüzgâr ve Güneş Enerjisi 
 

Elektrik enerjisi üretiminde hidrolik enerji dışındaki yenilenebilir enerji kaynaklarının payı 2009 yılında 

%3,2 iken, mevcut politikaların sürmesi durumunda 2035 yılında bu payın %10,2’ye yükseleceği 

öngörülmektedir. 

2010 yılında dünya genelinde 39 GW rüzgâr kurulu gücü devreye girmiş, toplam kurulu güç 198 GW’a 

ulaşmıştır. 2010 yılında devreye alman kapasitenin 18,9 GW’ı Çin’e aittir. Bunun sonucu olarak Çin, 

rüzgâr enerjisi kurulu gücünü 44,7 GW’a çıkararak bu alanda birinciliğe yükselmiştir. İkinci sıraya 

gerileyen ABD’nin rüzgâr enerjisi kurulu gücü 2010 sonu itibariyle 40,2 GW’tır. 

 

Şekil 3. Dünyada rüzgâr enerjisi kurulu gücünün gelişimi (1996-2010) 

Rüzgâr enerjisi kurulu gücünde Çin ve ABD’yi Almanya (27,2 GW) ve İspanya (20,7 GW) izlemektedir. 

2010 yılında rüzgâr enerjisinden Almanya’da 37 TWh, İspanya’da 43 TWh elektrik üretilmiştir. Avrupa 

Birliği ülkelerindeki toplam rüzgâr enerjisi kurulu gücü 2010 sonu itibariyle 84 GW’tır. 

Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi son beş yılda artan bir hızla gelişmektedir. Güneş enerjisi 

fotovoltaik kurulu gücü 2010 yılında 17 GW artarak dünya genelinde 40 GW’a ulaşmıştır. 
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Güneş enerjisi fotovoltaik kurulu gücünün %44’üne Almanya sahiptir (17,33 GW). Almanya’yı İspanya 

(3,8 GW), Japonya (3,6 GW) ve İtalya (3,5 GW) izlemektedir. 

 

2. RÜZGÂR ENERJİSİNİN ÖZELLİKLERİ 
 

a) Sonsuz bir kaynaktır: 

Dünya enerji rezervi, tükenme yılı olarak rüzgâr ile birlikte aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

♦ Nükleer Enerji : 200 yıl 

♦ Kömür  : 200 yıl 

♦ Gaz  : 65 yıl 

♦ Petrol  : 40 yıl 

♦ Rüzgâr  : Sonsuz 

b) Gürültü yapmaz: 

500/600 kw'lık bir Türbinden 200 m uzaklıkta gürültü seviyesi yaklaşık 45 dB(A)’dır. Farklı 

kaynaklardan oluşan gürültü seviyeleri aşağıda verilmiştir. 

♦ 20 dB(A) Ağaçlardan gelen ses 

♦ 30 dB(A) Fısıltı 

♦ 45 dB(A) Rüzgâr türbini 

♦ 50 dB(A) Mutedil konuşma 

♦ 60 dB(A) Ofis sesi 

♦ 80 dB(A) Trafik gürültüsü 

♦ 140 dB(A) Uçak gürültüsü (25 m de) 

c) Çevreyi Kirletmez: 

Rüzgâr enerjisi çevre dostu, çevreye zarar vermeyen enerji üretim biçimidir. Dünyada en çok 

kömür yakıtlı termik santrallerden elektrik üretilmektedir. 1 Kwh'lik enerjinin rüzgârdan 

üretilmesiyle aşağıdaki miktarlarda kirletici yayılımları önlenmiş olur. 

♦ 1.114 gram C02 

♦ 7.1 gram S02 

♦ 2.8 gram NOx 



8 

 
 

♦ 0.9 gram CO 

♦ 0.18 gram toz 

d) CO2 Emisyonu Oluşturmaz 

Rüzgâr türbinleri C02 emisyonu azaltımında son derece önemlidir. Bir rüzgâr türbini ile eş 

değer bir kömür santralının ( Termik ) 25 yıllık bir sürede ürettiği emisyonların kıyaslaması 

aşağıda verilmiştir. 

 SOx (ton) NOx C02 (ton) 

Termik 14 108 31.326 

Rüzgâr 40 kg 0.3 87 

 

Rüzgâr Enerjisinin Diğer Özellikleri 

 Rüzgâr enerjisi yerli kaynak kullanıldığından dışa bağımlılığı 

 Zaman içinde bitme ve fiyat artma riski 

 Çevreyi ve atmosferi kirletme riski olmaması sebebiyle ön plana çıkmıştır. 

 Kısa sürede devreye alınabilen ve tevsii edilebilen bu enerji kaynağının tesisi için yer ihtiyacı 

düşüktür. Tahsis edilen toplam alanın yüzde 1-1,5 oranı türbinler için yeterlidir. Geri kalan 

alanlarda tarım ve hayvancılık yapılabilir. 

 Çağdaş, istikrarlı ve sürekli olan 

 Asit yağmurlarına yol açmayan 

 C02 emisyonuna yol açmayan 

 Atmosferik sınmaya yol açmayan oksijeni tüketmeyen 

 Radyoaktif etkisi olmayan, sonsuz bir ham maddeye sahip olan 

 Teknolojik olarak hızlı bir şekilde gelişen 

 Doğal bitki örtüsü ve insan sağlığına olumsuz bir etkisi olmayan 

 Dışa bağımlılığı olmayan ve döviz kazandırıcı olması 

 Bir türbin (0,6 MW) rüzgâr enerjisinde (fosil yakıtlardan çıkan C02 temizlenme yönünde) 86000 

ağaca eşdeğer oksijen tasarrufu sağlayan, 

 Ekonomik ve sağlıklı bir enerji üretim kaynağıdır ve diğer enerji türlerini destekleyerek doğal 

kaynakların tüketilmesini geciktirecek ve yeni teknolojilerin gelişmesi için zaman sağlayacaktır. 

 Bunların dışında rüzgâr enerjisinin en önemli özelliği ise, tüm iyi özellikleri ile rüzgâr enerjisi 

konvansiyonel enerji üretim biçimlerinden farklı olarak, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını 
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karşılamalarını engellemeden bugünkü nesillerin ihtiyacını hedefleyen sürdürülebilir kalkınma 

ilkesi ile bağdaşmaktadır. 

 

Şekil 4. Bozcaada’da Yap-İşlet-Devret (YİD) statüdeki Enercon Türbinlerinden oluşan santrallerden bir görünüm 

3. KURULACAK TESİSLERİN OLASI ÇEVRESEL ETKİLERİNE KARŞI 

ALINACAK ÖNLEMLER 
Rüzgâr enerjisi temiz bir enerji kaynağıdır. Bugün dünyanın en önemli çevre sorunu atmosferdeki CO2 

emisyonu artışından ve sera etkisinden kaynaklanan küresel ısınmadır. Rüzgâr santralları CO2 emisyonu 

oluşturmaz. Rüzgâr enerjisi ile elektrik üretimi metodu, çevre dostu, asit yağmurlarına yol açmayan, 

atmosferik ısınmaya yol açmayan, CO2 emisyonunu azaltan, fosil yakıt tasarrufu sağlayan, radyoaktif 

etkisi olmayan bir yöntemdir. Ayrıca rüzgâr enerjisi hammadde sıkıntısı olmayan, sürekli ve sonsuz bir 

enerji kaynağı, ekonomik üretimi sağlayan, teknolojik gelişimi hızlı, döviz kazandırıcı, dışa bağımlılığı 

olmayan, kısa sürede devreye alınabilen ve kısa sürede sökülebilen yönleri ile yüksek teknoloji 

kullanılarak elde edilen bir güç kaynağı durumundadır. Rüzgâr santrallerinin görsel ve estetik olarak 

kişileri rahatsız etmesi, gürültü yapması, kuş ölümlerine neden olması, radyo, TV alıcılarında parazitler 

oluşturması gibi olumsuz çevre etkileri ile kaza olasılıkları da bulunmaktadır. Türbinlerin haberleşmede 

parazit oluşturması sadece 2-3 km'lik bir alanla sınırlı kalmaktadır. Ancak, rüzgâr türbini teknolojisinde 

gelinen teknoloji ile tüm bu olumsuz etkiler son derece azaltmış veya ortadan kaldırmıştır. 

Rüzgâr santrallerinin birim kurulu güç başına toplam alan gereksinimi, 0.1-0.2 km2/MW arasındadır. 

Ancak, rüzgâr santrallerinde türbinlerin kapsadığı gerçek alan, santral toplam alanının %1-2'si kadardır. 

Türbinlerin aralarında tarım ve hayvancılık yapılabildiğinden, arazi kaybı söz konusu olmamaktadır. 
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Nadiren rüzgâr türbinleri tarafından sıkıntıya uğrayabilen kuşlar sık sık yüksek gerilim hatları, direkler, 

bina pencereleri ve trafikteki araçlar ile çarpışırlar ve ölürler. Yapılan araştırmalar ile kuşlar için rüzgâr 

santralinin bulunduğu bölge, yüksek gerilim hatları ve rüzgâr parkına gelen hatların olduğu yerlerden 

daha tehlikeli olmamaktadır. Örnek olarak incelenen 60 metre çapında 2 MW'lık bir rüzgâr türbininin 

kullanıldığı sahada, kuşların türbinler nedeniyle uçuş güzergâhlarını (gündüz ve gece) 100-200 m 

uzaklığa değiştirdikleri gözlenmiştir. Görülmüştür ki; bazı kuş türleri diğerlerine göre rüzgâr türbinlerine 

daha çabuk alışmaktadır. Rüzgâr jeneratörlerinin kuş ve yarasalar üzerine olan etkileri konusunda 

önemli bir çevre kuruluşu olarak sayılan NABU Derneği tarafından 10 ülkede (ağırlıklı olarak 

Almanya'da) yapılan 127 araştırmayı değerlendirerek bir sonuç raporu hazırlamıştır. Bu rapora göre, 

rüzgâr jeneratörlerinin, kuluçkaya yatan kuşların varlığına dolayısıyla sayısına hiçbir önemli etkisi 

olmamaktadır. 

Rüzgâr santrallerinin göç uçuşları sırasında dinlenmek için duran kuşlar üzerine etkisinin daha büyük 

olduğu saptanmıştır. Buna göre kuş sığınakları ve kuşların toplu yaşadıkları yakın yerlere rüzgâr santrali 

kurulmasına dikkat edilmeli ve göç uçuşları sırasında kuşların dinlenme olarak seçtiği alanlarda rüzgâr 

santralleri kurulmamalıdır. Bu nedenle YARES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş tarafından kurulacak olan enerji 

santrali yeri seçilirken bu faktörler (kuş göç güzergâhı) dikkate alınmıştır. Dr. Şafak Bulut tarafından 

Nisan 2018’de hazırlanan “Yalova Rüzgâr Enerji Santrali, Ornitolojik Değerlendirme Raporu”  sonuç 

bölümü aşağıdaki gibidir: 

“Yalova RES Proje Sahası kuş türleri için ulusal ve uluslararası düzeyde özel habitatlara sahip değildir. 

Yine de olası habitat tahribatı açısından değerlendirildiğinde, inşaat faaliyetlerinin de kısa sürmesine 

ve planlanan türbin noktalarına mevcut yolların ulaşmasına bağlı olarak, inşaat süresince sahada var 

olan habitatlar üzerinde geri dönüşü olmayan etkiler olması beklenmemektedir. Projenin işletilmesi 

aşamasında, kalıcı yapıların ve sert yüzeylerin bulunduğu alanlarda kalıcı habitat kaybı görülecektir. 

Karasal ekosistemde kalıcı etkilere yol açacak şiddette türbülans ve bunun oluşturduğu gürültü 

meydana gelecektir. Tesislerin kurulmasıyla beraber çok küçük düzeyde habitatlar da yitirilecektir. 

Ancak bu habitatlar, genellikle yoğun ağaçlıklardır ve çevrede bu tip benzer habitatlar mevcuttur. Gerek 

proje sahasında yapı/ünitelerin bulunmadığı alanlarda gerekse proje sahasının dışındaki yakın 

çevresinde, ekolojik taşıma kapasitesi uygun ve benzer alternatif alanlar mevcuttur. Bu durum, özellikle 

yerli kuşlar üzerindeki olası etkilerin düşük ve geri dönüşümlü olacağı, fikrini vermektedir. 

Yalova RES proje sahalarında yapılan saha-literatür ve anket çalışmaları sonucu 100 kuş türü tespit 

edilmiştir. Tespit edilen kuş türleri bu bölgede ve Anadolu’da rastlanan kuş türleridir, yani bölgeye has 

nadir yada endemik kuş türü bulunmamaktadır. IUCN Tehlike kategorilerinde (CR-EN-VU) Küçük 

Akbaba ve Üveyik türleri bulunmaktadır. Küçük Akbaba türünün proje sahalarını ve yakın çevresinin 
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beslenme ve dolanma amaçlı kullanması muhtemeldir. Üveyik türü ise aşırı av baskısı nedeniyle 

popülasyonu tehlike altına girmiştir. RES işletmesinde kaçak avcılığın önüne geçilebilir ve tür için daha 

elverişli üreme alanları ortaya çıkabilir. 

Proje sahasında, Özel Koruma Sahaları, Doğa Koruma Alanları ve Avrupa’da belirli kuş türleri için 

belirlenen diğer önemli alanları (Önemli Kuş Alanları) da içermemektedir ve söz konusu sahalara uzak 

konumdadır. 

Proje sahaları her ne kadar kuş faunası ve habitatları açısından önemsiz olarak değerlendirilse de, 

kuşların uçma yetenekleri olması, ortaya çıkabilecek şiddetli rüzgar akımları ve değişik ekolojik etkenler 

nedeni ile beslenme ve barınma alanlarında meydana gelebilecek zorlayıcı faktörler göz önüne alınarak, 

bazı önlemler alınmalıdır. Bu önlemler alındığı takdirde, yerel ve/veya transit geçiş yapan kuş türlerinin 

proje unsurlarından etkilenmemeleri ve/veya etkilenme riskinin en aza indirgenebileceği 

düşünülmektedir. Bu bağlamda, rüzgâr türbinlerinin, kuşlar tarafından, görülebilir-fark edilebilir-uyarıcı 

özellikte olmaları için, türbin direkleri ve pervaneler beyaz, pervane uçları ise turuncu-kırmızı renkle 

boyanmalıdır. Özellikle gece göç eden kuşlar tarafından türbinlerin fark edilmesinin sağlanması için 

ışıklandırma yapılmalıdır. Bu bağlamda, ışıklandırma yapılırken türbinin tamamının aydınlatılması 

yerine, türbin direklerinin uç kısmına kuvvetli bir ışık kaynağının koyulması ve belirli aralıklarla yanıp 

sönmesi -flaş ışık- sağlanmalıdır. 

Planlanan RES proje sahası semaları uzun kanatlı süzülerek uçuş yapan kuş türleri için ana göç rotası 

üzerinde değildir. Yine de göç izleme çalışmaları raporda belirtildiği gibi yapılmalı, gerekirse bazı 

önlemler uzman ornitologlar tarafından işletme sırasında yapılacak olan izleme çalışmaları verileri 

ortaya çıktıktan sonra alınmalıdır. Buna ilaveten inşaat çalışmaları üreme döneminde yapılacaksa 

(Şubat-Mart-Nisan), faaliyet sırasında Küçük Akbaba yuvalarına rastlanması durumunda bölgeye 

derhal güvenlik şeridi çekilerek uzman ornitolog eşliğinde çalışmalara devam edilmesi gerekmektedir. 

Sonuç olarak, planlanan proje sahası, önemli kuş alanı değildir, fakat olası kuş göç yolları üzerinde 

bulunmaktadır. Yukarıda özetlenen önlemler alındığı takdirde, kuşlar açısından oluşacak olumsuz 

etkilerin düşük düzeyde ve bertaraf edilebilir düzeyde olması beklenmektedir. Bu kapsamda proje alanı 

izleme çalışmaları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar görüşü doğrultusunda 

yapılmaya devam edilmelidir.” 

Bu raporun sonuç bölümündeki öneriler, 15.08.2018 tarihinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü’ne verilen taahhütnamenin maddelerinde somut hale sokulmuştur ve bu planlama 

çalışmasında plan notları ile birlikte yürürlüğe sokulması amaçlanmıştır.  
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Şekil 5. Yıllık Kuş Zayiatı 

Rüzgâr türbinleri yerleşim yerlerine yakın kurulursa bu yerleşimin insanlar üzerinde Görüntü kirliliği, 

Gürültü kirliliği etkileri olur. Projenin Son Şekli Verilen ÇED Raporunun” (bu planlama çalışmasının eki 

CD’de verilmiştir) Gürültü kaynaklı etkiler ve alınacak önlemler başlığı altında bu etkilerin asgari 

seviyelerde kaldığı belirtilmektedir. Buna göre: 

Projenin inşaat aşamasında oluşacak gürültü kaynağı inşaatta kullanılan iş makineleri ve ekipmanlardan 

kaynaklanacak gürültüdür.  

Proje alanında tesis edilecek türbinlere en yakın yerleşim Delmece yaylasına ait meskûn konut olup, 

T.8 türbinine yaklaşık 385 m mesafede bulunmaktadır. 

Proje kapsamında oluşacak gürültü etkisi inşaat aşaması için Bölüm III.1.7.‟de, işletme aşaması için ise 

III.2.8.‟de hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalara göre türbinlerden itibaren belirli mesafeler için 

hesaplanan Lgündüz değerleri belirlenmiştir. 

Proje alanına en yakın yerleşim yeri için inşaat aşamasında hesaplanan değer yaklaşık 65,12 dBA olup 

04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 

(Değişik 18.11.2015 tarihli ve 29536 sayılı) nin 23. Maddesi ve Ek-VII Tablo- 5‟te verilen 70 dBA sınır 

değerinin altında kalmaktadır. 

Diğer taraftan; en yakın yerleşim yeri için işletme aşamasında hesaplanan değer yaklaşık 42,05 dBA 

olup 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 

(Değişik 18.11.2015 tarihli ve 29536 sayılı) nin Ek-VII Tablo-4‟te verilen 60 dBA sınır değerinin altında 

kalmaktadır. 

Söz konusu tesis, Çevre izin ve Lisans Yönetmeliği gereği Çevre izni kapsamında izne tabi değildir. İnşaat 

işleri sırasında gürültü hesabı yapılırken hesaplamalar en kötü ihtimal olan iş makinelerinin hepsinin 

aynı anda çalıştığı kabulü ile yapılmış olup, reel durumda söz konusu iş makinelerinin hepsi aynı anda 

çalışmayacaktır. Yine işletme aşaması için de yerleşime en yakın türbinin etkisi irdelenmiştir. 

Gerçek çalışma koşulları altında sınır değerin aşılması durumunda inşaat aşamasında aşağıdaki kontrol 

tedbirlerinin uygulanmasıyla gürültü ile ilgili negatif etkiler ortadan kalkacaktır. 
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 Susturucu ve ses giderici parçaları olmadan iş makinelerinin çalışmasına izin verilmemesi, 

 İş makineleriyle çalışırken korna veya ses çıkaran başka bir cihazın gereksiz yere 

kullanılmaması, 

 Hız sınırlarına uyulması, 

 Yüksek viteste ve düşük devirde sürme şeklinin benimsenmesi, 

 Yukarıda belirtilen önlemlerin alınmasında rağmen gerek olması durumunda çalışma süresince 

alıcı ile kaynak arasına ses perdeleri, bariyerler ve doğal engellerin kullanılması. 

İşletme aşamasında kullanılacak türbinler ise teknolojik gelişmeye bağlı olarak yüksek kalitede türbinler 

olacaktır. Günümüzde teknolojik türbinler gürültü sorununu ortadan kaldıracak nitelikte 

üretilmektedir. Ancak yine de oluşması muhtemel gürültünün önlenmesine yönelik gerektiğinde 

akustik kılıfların ve özel dişlilerin kullanılması ve dönen parçaların ses emici malzemeyle kaplanması 

gibi kontrol tedbirlerinin uygulanması da sağlanabilecektir. 

Proje kapsamında kullanılması planlanan GE 3.8 -130 rüzgâr türbinlerinde üç rotor kanadı kullanılmakta 

olup, gürültü emisyonunun azaltılması için kanatlara Düşük Gürültülü Pervane Kenarları (LNTE) 

yerleştirilmiştir 

4. PLANLAMA ALANI 

4.1. COĞRAFİ KONUMU 
Yalova Rüzgâr Enerji Santralinin bulunduğu alan Bursa’nın Gemlik ve Yalova’nın Armutlu, Çınarcık 

İlçeleri sınırlarında yer alır. Gemlik Bursa ilinin kuzeyinde ve onun Marmara Denizi’ne kıyısı olan 

ilçesidir. Armutlu ve Çınarcık ise Yalova İlinin batısındaki ilçeleridir ve Gemlik ve İzmit Körfezlerinin 

arasındaki yarımadayı şekillendirir. Kuzeyinde proje alanının da bulunduğu nispeten yaşlı ve orta 

yükseklikteki Samanlı Dağları ile güneydeki Katırlı Dağları’nın arasında batıdan Marmara Denizinin aynı 

adlı körfezi ve doğuda İznik Gölü ile çevrelidir. Toplam yüz ölçümü 413 km2 olan ilçe idari olarak kuzeyde 

Yalova İli, doğuda Orhangazi ve Yenişehir ilçeleri ve güneyde Bursa İli metropoliten alanını oluşturan 

Osmangazi, Gürsu, Kestel ve batıda Mudanya ilçesinin dar kıyı kesimi ile komşudur. Bursa metropoliten 

alan merkezine uzaklığı 32km.dir. 29’-13 Doğu boylamı ile 40’-12 Kuzey Enlemi ilçenin konumunu 

sınırlandırır.  

Armutlu ve Çınarcık Yalova İlinin batıdaki iki ilçesidir. Çınarcık, kuzeyinde Marmara Denizi, doğusunda 

Termal ve güneyinde Armutlu ve Bursa’nın Gemlik İlçesi ve batısında Marmara Denizi ile çevrilidir. 

Özellikle yazları oldukça kalabalıklaşan turizm sektörü ile anılan bir ilçedir. Nüfus bakımından merkez 

ilçeden sonra ikincidir. İlçe merkezi Marmara Denizi kıyısındadır. Deniz ve kara yolu ile yakınındaki 

İstanbul ve Bursa anakentlerine güçlü bir biçimde bağlıdır. Yüzölçümü 174km2dir. Güneyini proje 

alanının da bulunduğu Samanlı Dağları engebelendirir. Armutlu, kendi adıyla anılan yarımadanın batı 
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ucunda yer alır. Batıda ve güneyde Marmara Denizi, kuzeyde Çınarcık ilçesi doğuda Bursa’nın Gemlik 

ilçesi ile komşudur.  Termal su kaynakları sebebiyle turizm faaliyetleri yoğundur bu nedenle İstanbul ve 

Bursa’ya deniz ulaşımı bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü toplamı 272km2dir (bkz. Şekil 6). 

 

Şekil 6. Coğrafi Konum 

4.2. İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ DURUMU 

4.2.1. İklim Durumu 
Planlama alanı, Marmara Bölgesi genelinde hüküm süren karasal, Akdeniz ve Karadeniz İklimlerinin 

geçiş karakteristik özelliklerini taşıyan Marmara İklimi etkisi altındadır. Bu iklimin özelliği, kışları 

Akdeniz iklimi kadar ılık, yazları Karadeniz iklimi kadar yağışlı olmayışıdır. Ayrıca, karasal iklim kadar 

kışları soğuk geçmez ve yazları da çok sıcak değildir. En sıcak ay ortalaması 23-24°C, en soğuk ay 

ortalaması 5-7 °C’dir. Yıllık ortalama sıcaklık 14-15°C’dir. En fazla yağış kışın, en az yağış yazın düşer. 

Yıllık yağış miktarı yükseltiye göre değişir ve ortalama 600-800 mm arasındadır. Proje alanı yükseltisi 

çevresine nazaran daha fazla olduğundan bu değerler oynama göstermektedir. Kar yağışlı gün sayışı 

daha fazla, ortalama sıcaklıklar daha düşüktür. Yağış ise alçak yerlere nazaran daha fazladır.  
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4.2.2. Bitki Örtüsü Durumu 
Bitki örtüsü Marmara Bölgesi iklim özelliği gereği, kuzeye bakan yamaçlarında bulunan nem sever 

ormanlardır. Ormanlık alanlarda genellikle kayın, meşe, gürgen, kızılcık, kestane ve ıhlamur ağaçları 

görülmektedir.  

4.3. JEOLOJİK YAPISI 

4.3.1. Jeoloji 
Proje sahası büyük ölçüde Yalova İli sınırları içinde yer aldığından bölgenin jeolojik yapısı incelenirken, 

Yalova ili ilgili kaynaklardan yararlanılmıştır. Yalova İlinde alanında Paleozoyik’ten günümüze kadar 

değişik zamanları temsil eden çeşitli litoloji birimleri yüzeylemektedir. Temelde Prekambriyen-Alt 

Paleozoyik yaşlı olduğu düşünülen Pamukova metamorfitleri ile daha az metamorfizma gösteren Alt 

Triyas - Kretase yaşlı İznik metamorfitleri yer almaktadır. Daha üstte sırasıyla Üst Kretase yaşlı Bakacak 

formasyonu, Üst Paleosen-Orta Eosen yaşlı İncebel formasyonu, Eosen yaşlı Sarısu formasyonu temeli 

örten sedimanter ve volkano-sedimanter birimlerdir. Eosen döneminde Fıstıklı Granitoyidi bölgeye 

yerleşmiştir. Daha üstte ise Miyosen yaşlı Kılıç formasyonu, Üst Miyosen-Alt Pliyosen yaşlı Yalakdere 

formasyonu ve Pleyistosen yaşlı denizel seki çökelleri ile güncel alüvyonlar yer alır. 

Pamukova Metamorfitleri (Pm):  Yalova İl sınırları içerisinde batı-güneybatıda Esenköy, Armutlu, 

Kapaklı ve doğugüneydoğuda, Elmalık, Laledere, Gacık köyü civarında gözlenen, amfibolit, amfibol şist, 

metagranit, metavolkanit, metagrovak, metakonglomera ve metakuvarsitten oluşan ve yer yer aplit, 

pegmatit ve kuvars damarlarıyla kesilen yeşil, gri-yeşil ya da çok koyu yeşil renkli yüksek dereceli 

metamorfik kayalar Erendil vd., (1991) tarafından Pamukova metamorfitleri adı altında incelenmiştir. 

Çalışma alanında Taşköprü dolayında yüzeylenen kırmızı renkli meta-kumtaşı birimi Triyas yaşlı 

Taşköprü formasyonu (Emre vd., 1999) olarak adlandırılmış olup Erendil vd., 1991 tarafından Pms 

simgesi ile haritalanmıştır. Bölgenin temelini oluşturan birimin taban seviyesi çalışma alanı içerisinde 

gözlenmemekte olup, İznik metamorfitleri ile olan dokanağı tartışmalıdır. İnceleme alanında Bakacak 

Formasyonu ile Eosen yaşlı formasyonlar tarafından uyumsuz olarak örtülür. Pamukova 

Metamorfitleri’nin alt seviyelerinin Prekambriyen, üst kesiminin ise Alt Paleozoyik yaşlı olduğu kabul 

edilmektedir (Göncüoğlu vd., 1992). 

İznik Metamorfitleri (İm): İznik metamorfitleri Armutlu yarımadasının iki metamorfik istifinden olup 

daha düşük dereceli metamorfizmaya uğramış kayalar İznik metamorfikleri olarak adlandırılmıştır 

(Erendil vd., 1991). Bu metamorfik topluluğun kendi içerisinde stratigrafik dizilimi olup meta tüf-

bazaltlar, mermer, olistrostomal nitelikli rekristalize kireçtaşı, mermer blok ve mercekleri içeren şistler 

ile rekristalize kireçtaşlarından oluşmaktadır. Yalova ili sınırlarında Güneyköy, Kurtköy ve Soğucak 

güneyinde yüzeylenmektedir. İznik metamorfiklerinin en üst seviyesini oluşturan ofiyolitli şistler (İmo) 

çalışma alanının güneydoğusunda yaygın olarak görülmektedir. Birimin temelini oluşturan düşük 



16 

 
 

dereceli metamorfizmaya uğramış kayalar sık kıvrımlı ve iyi gelişmiş şistli yapıdadır. Birim üzerine 

Bakacak formasyonu uyumsuz olarak gelmektedir. Şist-Mermer birimi (İmşk) Üst Triyas öncesi yaşlı, 

Ofiyolitli Şist (İmo) birimi Üst Jura- Alt Kretase yaşlıdır. 

Bakacak Formasyonu (Kb): Kurtköy güneyi, Kılıç Köyü güneyi, Laledere, Çukurköy civarında yüzeylenen 

gri, beyaz, yeşil ve sarı renkli çakıltaş kumtaşı, marn ve çamurtaşlarından oluşan birim Akartuna (1968) 

tarafından Bakacak formasyonu olarak adlandırılmıştır. Kumtaşları gri renkli, dereceli, laminalı, tane 

destekli, ince-kaba tanelidir. Kumtaşı ve çakıltaşının çimento maddesi içinde mermer, granit, kristalen 

şist parçaları, kuvars ve Pamukova metamorfitlerine ait çakıllar bulunmaktadır. Çakıltaşları ise 

genellikle yuvarlak, ufak-iri, çakıllı, yer yer bloklu olup mercek şeklinde, kötü boylanmalı, 

derecelenmeli, eş zamanlı ya da farklı yaşlı kırıntılar ve çakıllar içermektedir. Birimin yaşı Erendil vd., 

(1991) tarafından Maestrihtiyen olarak belirlenmiştir. 

İncebel Formasyonu (Ti): Yalova İli sınırları içerisinde batıda Çınarcık ilçesi, Ortaburun Köyü, doğuda 

Subaşı civarında yüzeylemekte olup, üzerlediği litolojilerin rengine bağlı olarak mor, gri ya da sarı renkli 

çakıltaşı, kumtaşı, çamurtaşı ve marn ardalanmasından oluşan birim Göncüoğlu vd., (1987) tarafından 

İncebel formasyonu olarak adlandırılmıştır. Birimin kalınlığı yaklaşık 1000 m olarak kabul edilmekte 

olup (Güncüoğlu vd., 1992), yaşı fosil bulgularına göre üst Paleosen-Orta Eosen’dir (Erendil vd.,1991). 

Sarısu Formasyonu (Ts): Yalova İlinin doğusundan batısına kadar güney kesimi boyunca Kurtköy, 

Termal, Teşvikiye civarında yaygın olarak yüzeylenen sarımsı kahverenkli, koyu yeşil renkli andezitik 

lav-tüf ve aglomeralardan oluşan volkanik istif Sarısu volkanikleri olarak adlandırılmıştır. Sarısu 

formasyonu, Orta Eosen döneminde gelişen bir volkanik yay ürünü olarak değerlendirilmektedir 

(Göncüoğlu vd., 1992). Birim, metamorfik kayalar ile uyumsuz İncebel Formasyonu ile geçişli dokanak 

ilişkisindedir. Fıstıklı graniti tarafından kesilen birim üstte Kılıç formasyonu tarafından örtülür. 

Fıstıklı Graniti (Tf): Fıstıklı graniti, Şenköy güneyinde ve Hayriye köyü civarında geniş alanlar boyunca 

yüzeylemekte olup genel olarak gri renkli, bazen pembe renkli, ayrışmış seviyeleri açık sarı renkli, orta 

taneli, sert ve masif yapıya sahiptir. Fıstıklı graniti, Armutlu yarımadasında önemli bir yer tutan Eosen 

volkanikleriyle (Sarısu) yakın ilişkili olup bu yay volkanizmasıyla eş zamanlı sokulum kayaları olarak 

temsil edilir (Erendil vd., 1991). Fıstıklı graniti, Pamukova metamorfitleri ile Sarısu volkaniklerini 

kesmektedir. Dokanak ilişkileri dikkate alındığında Fıstıklı Graniti’nin Sarısu volkanikleri ile eş zamanlı 

olarak geliştiği dolayısıyla yaşının Eosen (Göncüoğlu vd., 1992) olduğu söylenebilir. 

Kılıç Formasyonu (Tk): Yalova ili ile güney kesimlerinde, Çiftlikköy, Kazımiye, Kılıç köyleri arasında 

yüzeylemekte olup sarı, yeşil, kahverengimsi-gri, yer yer koyu mavi renkli, laminalı, ince tabakalı, orta 

sıkı tutturulmuş kiltaşı, silttaşı, marn ile mercek ve bant şeklinde kumtaşı ve çamurtaşından 

oluşmaktadır. Üst seviyelere doğru marnlar arasında killi kireçtaşlarına rastlanır. Yeşil, beyaz veya 
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kahverenkli, kiltaşları yeşil ve marnlar beyaz renklidir. Kumlar ince-orta kalınlıkta, açık renklidir. Kılıç 

Formasyonu üzerinde yaygın olarak 1–6 m kalınlığında bir ayrışma seviyesi izlenir. Kil niteliğinde olan 

bu seviyede çamur akması, krip şeklinde kütle hareketleri gözlenir. İstifin kalınlığı 700 metre 

civarındadır (Akartuna, 1968). Kılıç Formasyonu göl ortamında çökelmiş olup marnlar arasındaki jips 

kristallerinin varlığı acısu olduğunun belirtecidir. Birim kendinden daha yaşlı birimleri uyumsuz olarak 

örtmekte olup Sarmasiyen yaşlıdır (Akartuna, 1968). 

Yalakdere Formasyonu (Ty): Yalakdere formasyonu, Yalova İlinin batısında Armutlu, Çınarcık, Akköy 

dolayında güneyde Kadıköy, Safran ve Soğucak, doğuda Gacık, Laledere, Taşköprü civarında 

yüzeylenmektedir. Birim gevşek tutturulmuş, sarı-sarımsı kahverenkli kumtaşı, konglomera, çamurtaşı 

ve marnlardan oluşur. Birim içinde kireçtaşı düzeyleri de gözlenmekte olup, çakıllar genellikle 

yuvarlaklaşmış ve orta boylanmalıdır. Çoğunlukla tutturulmamış olan birim çapraz tabakalı, demir oksit 

nodüllü ve çamurlu-killi topakçıklar içerir. Birim yer yer heyelanlı olup, aktif tektonizmadan 

etkilenmiştir. Kıvrımlı ve kırıklı yapıya sahiptir. Göl ortamında çökelmiş olup birimin yaşı Akartuna 

(1968)’ya göre Ponsiyen- Pliyosen’dir. Yalakdere Formasyonu’nun tabanı çok iyi görülmemekle birlikte 

önceki araştırmacılar tarafından Kılıç Formasyonu üzerinde uyumsuz olarak geldiği belirtilmektedir 

(Aktuna, 1968; Erendil vd,. 1991). 

Çınarcık Kireçtaşı Üyesi (Tyç):  Birim, Çınarcık, Çalıca, Safran ve Soğucak civarında Yalakdere 

formasyonunun kumtaşı, çakıltaşı, silttaşı, kiltaşlarının üzerinde beyaz, gri, bej renkli kireçtaşı seviyeleri 

olarak yer almaktadır. MTA tarafından kireçtaşı üyesi olarak adlandırılmış olup bu çalışmada en iyi 

Çınarcık’ta görüldüğünden Çınarcık kireçtaşı üyesi adı tercih edilmiştir. Kireçtaşı üyesi, genellikle yataya 

yakın konumlu olup, yer yer killi seviyeler içermektedir. Kireçtaşları içerisinde lamelli ve gastropod 

kavkıları görülmektedir. Masif olan kireçtaşlarının alt kesimlerinde tabakalanma iyi gözlenemezken üst 

seviyelerde belirginlik kazanmaktadır. Kireçtaşı üyesinin kalınlığı değişken olup, yer yer 100 m’ye 

erişebilmektedir. 

Kuvaterner Çökelleri (Qal): Altınova-Yalova-Çınarcık kıyı şeridi ve vadi tabanlarında yaygın olan 

Kuvaterner çökelleri, 13 alt birime ayrılmıştır (Emre vd., 1999). Bunlardan Holosen yaşlı olanların 

ayrımında çökelme ortamı özellikleri esas alınmıştır. Kuvaterner birimleri, denizel seki çökelleri ile kıyı 

ve akarsu ortamlarında çökelmiş çökel topluluklarından oluşmaktadır. Denizel seki çökelleri Altınova-

Yalova arasında kıyı gerisindeki düzlükler arkasında, temel kayalardan oluşan yamaç eteklerinde, 

dağınık halde küçük yüzlekler şeklinde izlenir. Denizel çökellerden oluşan seki dolguları morfolojik 

olarak 3-5 ve 8-70 metre kotlarında basamaklar meydana getirmiştir (Erinç, 1956). Bölgede birbirinden 

farklı yaşlarda iki seki çökel topluluğu belirlenmiş olması nedeniyle karışıklığa yol açmamak amacıyla 

bu adlama kullanılmamış, bunlar üst seki çökelleri (Qds1) olarak tanımlanmıştır. Üst seki çökelleri, 
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Karamürsel-Yalova karayolunun Kaytazdere Altınova bölümünde, Hersek Deltası ve Taşköprü Köyü 

kuzeyindeki Laledere Deltası’nda izlenir. Bunlar sarı, boz renklerde tabakalı, çoğu düzeyleri bol fosilli, 

gevşek çimentolu kum, killi kum ve siltten oluşmaktadır. Temele yakın en alt seviyeler, sıkı 

çimentolanmış volkanik kaya ve kiraçtaşı çakılları kapsayan taban çakıltaşı ile başlar. Üste doğru gevşek 

tutturulmuş kumtaşlarına, daha üst seviyelerde ise siltli kum ve marnlara geçer (Sakınç ve Bargu, 1989). 

Üst seki çökelleri kendinden daha yaşlı birimler üzerine transgresif ve açısal uyumsuzlukla gelmektedir. 

Tireniyen fosilleri içeren bu çökeller Üst Pleyistosen yaşındadır (Sakınç ve Bargu, 1989). 3-5 metre 

kotlarında yer alan alt seki çökelleri Taşköprü-Yalova arasında Hersek ve Laledere deltaları gerisindeki 

basamaklar ile kıyıdan ortalama 1 km içerideki yamaç önlerinde yüzeylemektedir. Akarsu ağızlarında 

ise vadi tabanlarında izlenir. Tabanda kumtaşı-çakıltaşı (yalıtaşı) ile başlayan bu çökeller üste doğru 

kumtaşı ve silttaşına geçer. Transgresif istifler niteliğindedir. 

Sekiler dışında kalan Holosen birimleri kıyıda deniz, deniz/akarsu, karada ise akarsu ortamında 

depolanmış, tutturulmamış çökellerden oluşur. Daha yaşlı kaya toplulukları üzerinde uyumsuz olarak 

bulunan bu çökeller yanal ve düşey yönde birbirine geçişlidir. Denizel kökenli birimler kıyı boyunca plaj 

(kumsal) (Qdp), kıyı kordonu (Qdo), kıyı düzlüğü (Qdk) ve bataklık (Qdb) çökellerden oluşmaktadır. 

Yalova-Altınova arasında sahil boyunca kumsal bandının genişliği birkaç metre ile 100 m arasında 

değişmektedir. En yaygın olduğu alanlar ise delta kıyılarıdır. Bataklık çökelleri güncel ve eski olmak 

üzere ikiye ayrılır. Güncel bataklıklar Hersek ve Laledere deltalarındaki lagün gölleri çevresi ile diğer 

akarsu ağızlarında izlenir. Eski bataklıklar ise özellikle Yalova şehri yakınındaki vadi içlerinde denizden 

birkaç kilometre içerilerde yer alırlar. Eski bataklık çökelleri Holosen başlarında Marmara denizi su 

seviyesinin daha yüksek olduğu dönemde, vadi içlerindeki haliçlerde çökelmiştir. Öte yandan Marmara 

Denizi’nin kıyı akıntılarına (longshore currents) bağlı olarak gelişmiş kıyı kordonlarının önünü kapattığı 

Hersek Gölü ise bugün lagün çökellerinin depolandığı tek alandır. Akarsu çökelleri kanal (Qak) ve taşkın 

ovası alanı (Qat) olmak üzere iki grup altında toplanmıştır. Kanal depoları vadi içlerine örgü akarsu, 

deltalarda ise menderes çökellerinden oluşur. Burada ayırtlamalar tarafımızdan mühendislik jeolojisi 

haritasına yansıtılmamıştır. Taşkın çökelleri delta ve kıyı düzlükleri yüzeyinde yaygındır. Akarsu 

çökelleri kapsamındaki leve (doğal set) çökelleri (Qal) sadece Yalova il merkezi batısında, Selimandıra 

deresinin denize döküldüğü yerde bugünkü bataklık alan içinde çok küçük bir alanda yüzeylenir. 

Alüvyon yelpazesi çökelleri (Qey) Laledere ve Hersek deltalarının kök kısımlarında, Qds1 ile gösterilen 

üst seki çökellerinin önünde yayılım gösterir. Basık bir topografya ile tipik geometrilerinde görülen 

yelpazelerin ıraksak kesimlerinde, 3-5 kotundaki alt seki çökelleri daha sonra delta düzlüğü çökelleri 

(Qdd) görülür. Kuvaterner birimleri içinde morfostratigrafik konumları itibarıyle en yeni çökellerden 

olan etek çökelleri (Qee) ise Laledere Deltası güneyinde, alüvyon yelpazelerini örten bir kuşak gibi aynı 



19 

 
 

deltanın güneybatısındaki Derindere’nin doğu yamaçlarında ve çok dar bir yayılımla Çınarcık 

güneybatısı ve güneydoğusunda yüzeylenir. 

4.3.2. Yapısal Jeoloji ve Tektonik 
İnceleme alanı, Türkiye’nin KB’sında Armutlu yarımadası üzerinde yer almakta olup kuzeybatıda 

Istranca masifi, kuzeyde İstanbul-Zonguldak Paleozoyik istifi ve Kocaeli Triyası (Laurasia), doğuda 

Almacık-Sünnice (Bolu) masifi ve güneyde Sakarya kıtası (Gondwana) arasında yer almaktadır. 

Kuzeydeki İstanbul-Zonguldak Paleozoyik istifi temelde Alt Ordovisyen yaşlı arkozik konglomera-

kumtaşlarıyla başlar (Kurtköy), daha üstte kuvarsit, şeyl, resifal lav, meta-tüf, meta-pelit ardalanması 

ile bunların içerisinde yer alan kireçtaşı ve ofiyolitik kaya blokları yer almaktadır. Bu metamorfik 

birimler Liyas yaşlı Bayırköy formasyonu tarafından açısal uyumsuzluk ile örtülmektedir. Bu birim 

tabanda konglomeralarla başlar (Bayırköy Formasyonu), üste doğru kırıntılı ve volkanik seviye ile 

(Mudurnu formasyonu) devam eder. Daha üstte tümüyle karbonatlardan oluşan Bilecik kireçtaşı ve 

mikritik kireçtaşı kalsi-türbiditlerden oluşan Soğukçam formasyonu tarafından örtülür. Bu birimlerin 

üzerinde de pelajik-mikritik çamurtaşlarından oluşan Vezirhan formasyonu ile sedimenter ve volkanik 

kayaçlardan oluşan Lokman formasyonu uyumlu olarak gelir. Doğuda yüzeylenen Almacık masifi gabro, 

amfibolit, peridotit, serpantinleşmiş ultramafik kayalar ile meta lav ve pelajik çökel kayalarından 

oluşmaktadır. Bu masif aynı zamanda Geyve metaofiyoliti ve Sünnice grubu olarak da 

adlandırılmaktadır. Sünnice grubu ana olarak amfibolit-gnayslardan oluşmakta olup içerisinde 

sıcaktektonik dokanaklı iki farklı meta-granitoyid bileşimli kayaçlardan oluşmaktadır. Bu metamorfik 

kaya topluluğu aynı zamanda İstanbul Paleozoyik istifinin temelini oluşturmaktadır. 

Kuzeydeki İstanbul-Zonguldak Paleozoyik istifi ve Kocaeli Triyası’nda, güneydeki Sakarya kıtasında yer 

alan Liyas sonrası birimlerde metamorfizma gözlenmemektedir. Fakat Armutlu yarımadası üzerinde D-

B boyunca bir kuşak halinde uzanan ve çalışma alanını da içine alan birlikler metamorfizma etkisi altında 

kalmışlardır. Bu D-B boyunca yer alan metamorfik birlikler İç Pontid Kenet Kuşağı üzerinde yer 

almaktadırlar. İstanbul-Istranca birliğinin Sakarya kıtasından İç Pontid okyanusu ile ayrıldığı 

düşünülmektedir ve bu okyanusunun varlığı da Gemlik’ten Geyve’ye kadar olan ofiyolit ve ofiyolitik 

melanjlarla temsil edilmektedir. İç pontid okyanusun kapanma yaşı tartışmalı olup, bazı yazarlara göre 

Üst Kretase öncesi iken bazılarına göre ise Eosen’e kadar varlığını sürdürmektedir. Armutlu 

Yarımadasının Üst Kretase öncesi temeli iki farklı tektonik birlik içermekte olup bunlardan ilki çalışma 

alanının batı kısmında yüzeyleyen ve yarımadanın büyük bir kısmını oluşturan Armutlu 

metamorfitleridir. Bu metamorfik istifin stratigrafisi çeşitli araştırmacılara göre farklılıklar göstermekte 

olup amfibolit-gnays, bunları kesen granitoyid bileşimli sokulum kayaları ile meta-volkanik (asidik-

bazik) ve metasedimenter (konglomera, kuvarsit, şist vs.) kayalardan oluşmaktadır. Bu istif içerisinde 

yer alan konglomera-kumtaşları, önceki araştırmacılar tarafından Kurtköy formasyonu (arkozik 
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kumtaşları); kuvarsitler, istif içerisindeki kuvarsit (Aydos frm.) birimi ile rekristalize kireçtaşları ise 

Devoniyen yaşlı kireçtaşları ile deneştirilmiş olup İstanbul Paleozoyik istifinin metamorfik karşılığı 

olduğu söylenmiştir. 

Diğer istif ise İznik metamorfitleri olup temelde mermer ve meta-volkanik kayalardan oluşur. Daha 

üstte rekristalize kireçtaşı, fillat, blok kireçtaşı-kireçtaşı-serpantin bloklu melanj istifi ile devam eder. 

Bu melanj istifi tektonik olarak rekristalize kireçtaşı, konglomeralarla devam eder. Bu iki metamorfik 

birliğin birbirinden Liyas döneminde meydana gelen bir riftleşme ve devamında büyüyen bir okyanusal 

havza (İç Pontid Okyanusu) ile ayrıldığı ve bu okyanusal havzanın Üst Kretase döneminde bütünüyle 

kapanması sonucunda (Göncüoğlu vd., 1987, 1990, 1992; Erendil vd., 1991; Yılmaz vd., 1994, 1997) 

veya alternatif olarak her iki birliğin doğrultu atımlı faylar boyunca, egzotik olarak bir araya geldikleri 

önerilmiştir (Robertson vd., 2004). 

Yalova çevresinde neotektonik dönem yapıları değişik doğrultudaki fay ve kıvrımlardan oluşur. Bu 

yapıların en önemlisi Armutlu yarımadasında kuzey ve güney kol olmak üzere ikiye ayrılan Miyosen ve 

daha genç yaşlı olan (Şengör, 1979; Gözübol, 1980, Gözübol ve Gürpınar, 1980; Yılmaz vd., 1990 ve 

Barka, 1997) sağ yanal Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) dur. Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun iki ayrı kolu, 

Armutlu yarımadasını kuzey ve güneyden sınırlamaktadır (Şekil 4.2). Bu iki kol arasında makaslama 

zonu gelişmiştir. Kuzey kol İzmit-Adapazarı boyunca devam ederek Marmara denizine ulaşır. Yalova ili 

kuzey kol üzerinde olup, bu kısımda fay, D-B doğrultusunda Marmara Denizi çukurluklarını izleyerek 

batıya doğru devam eder. Diğer kol Geyve-Gemlik hattı boyunca devam ederek Armutlu yarımadasını 

güneyden sınırlandırır (Emre vd., 1999). 

4.3.3. Tarihsel Jeoloji 
Orta-Üst Miyosen’de (Sarmasiyen) acı su göl ortamında çökelen Kılıç formasyonu, daha yaşlı birimler 

üzerinde uyumsuz olarak yer alır. Kılıç formasyonunun kil-marn birimlerinden oluşması sakin ortamda 

çökeldiğini göstermektedir. Kömür katmanlarının varlığı ise gölün sığlaşan kesimlerinde göl kenarı 

bataklık kesimlerinde çökeldiğini işaret etmektedir. Ponsiyen-Pliyosen’de, Kılıç formasyonu üzerinde 

uyumsuz olarak yer alan konglomerakum- kil ardalanmasından oluşan yine göl ortamını temsil eden 

Yalakdere formasyonu yer almaktadır. Yalakdere formasyonu, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun etkisi 

altında çökelmiştir. İri daneli malzemelerin varlığı haraketli bir ortamda çökeldiğini göstermektedir. 

Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun etkisiyle gölün derinleştiği kısımlarda kireçtaşı seviyeleri gelişmiştir. 

Taban birimlerinden malzeme alan Safran deresi, Pleyistosen’de akarsunun aşındırmasıyla birlikte 

oluşmuştur. Kaynak yönünde akarsu yatağı çökelleri yer alır. Denizin dere yatağı boyunca içeriye doğru 

ilerlemesi ile beraber düşük kotlarda bataklık ortamı oluşurken, taşkın sahaları da gelişmektedir. Bu 

safhada deniz tarafında denizel kumlu seriler oluşumunu sürdürmektedir. 
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Kuzey Anadolu Fayı’nın Yalova açıklarında topografyayı düşürmesi ile dere hızlı akışa geçmiş deniz daha 

kuzeye doğru gerilemiş ve bu faya bağlı olarak gelişen normal faylarla Safran deresi yatağının akıntı 

yönünde batısında sığlaşan doğusunda derinleşerek genişleyen bir istif gelişmiştir. Bu istifler yamaç 

önlerinde karasal yelpaze çökelleriyle de örtülmektedir. Kıyı şeridi Holosen’de bugünkü konumunu 

kazanmış olup Safran deresinin akış yönünde denizel istifler günümüzde de gelişimini devam 

ettirmektedirler. Bu safhada taşkın sahaları dere yatağı boyunca yüzeylemekte iken Safran deresinin iç 

kesimlerinde hala bataklık istiflerinin varlığı görülmektedir. Bataklık ortamı normal faylanın araziyi kot 

olarak düşürmesinin etkisiyle derenin batı kısmında yüzeylemektedir. Kuzey Anadolu Fayı ve bu fayın 

etkisiyle gelişen aktif normal fayların Safran deresinin oluşumunu etkilediği ve yönlendirdiği açıkça 

görülmekte olup istiflenme bu doğrultuda Pleyistosen’den günümüze değin süre gelmiştir.kireçtaşları, 

grovak, çört ve şeyl ardalanmalı kireçtaşları şeklinde Alt Karbonifer’e (Turnesiyen-Vizeen) kadar düzenli 

olarak devam eder. Tipik bir pasif kenar özelliği gösteren bu istifin üzerinde Kocaeli Triyas’ı uyumsuz 

olarak yer alır. Triyas istifi tabanda kırmızı konglomeralarla başlar, mikritik ve nodüler kireçtaşlarıyla 

devam ederek daha üstte kumtaşı-şeyl istifine geçer ve resifal kireçtaşı istifiyle son bulur. KB’da Istranca 

masifinin temelinde Erken Permiyen yaşlı (Okay vd., 2001) gnays, mikaşist ve meta-granitler 

bulunmaktadır. Bu temel daha üstte Triyas uyumsuzluğu ile başlayan meta-konglomera, meta kumtaşı, 

mermer, fillat ve metabazit istifiyle devam eder. Güneydeki Sakarya kıtası istifi temelde metamorfik 

birimler ve bu birimleri uyumsuz olarak örten Liyas ve daha genç yaşlı birimlerden oluşmaktadır.  

4.3.4. Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu  
1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. Maddesinin 

1. Fıkrasının (d) bendi ile 28.09.2011 gün ve 102732 sayılı genelge gereğince Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nca 27.09.2019 tarihinde onaylanan “Yalova İli, Armutlu-Çınarcık ilçeleri ve Bursa İli Gemlik 

İlçesi Sınırları Yalova Rüzgâr enerji Santrali Alanına Ait İmar Planına Esas Jeolojik –Jeoteknik Etüt 

Raporu’nun sonuç ve önerileri ve yerleşime uygunluk durumu aşağıda belirtilmiştir. Buna göre alanın 

tamamı Önlemli Alan 2.1. sınıfında yer almaktadır. 

4.3.4.1. Sonuç ve Öneriler 

1. Bu çalışmanın amacı; Yalova ili, Armutlu ve Çınarcık ilçeleri ile Bursa ili, Gemlik ilçesi sınırları 

içerisinde Yalova Rüzgar Enerji Santralleri (RES) projesi kapsamında, Yalova il sınırı içerisinde 

1/5000 ölçekli; G22-D-16-A, G21-C-20-C, G22-D-16-D, G22-D-21-A no’lu 4 adet halihazır pafta 

ile 1/1000 ölçekli; G22-D-16-A-4-D, G21-C-20-C-2-B, G22-D-16-D-1-A, G22-D- 16-D-l-B, G21-C-

20-C-1-C, G21-C-20-C-2-D, G21-C-20-C-2-C, G22-D-16-D-1-C, G22-D-16- D-2-D, G21-C-20-C-4-

B, G21-C-20-C-3-A, G21-C-20-C-3-D, G21-C-20-C-3-C, G22-D-16-D-3-G22-D-21-4-D, G22-D-21-

B-4-C, G22-D-21-B-3-D, G22-D-21-B-3-C no’lu 18 adet halihazır harita paftalarında, Bursa il 

sınırı içerisinde 1/5000 ölçekli; G22-D-21-B no’lu 1 adet halihazır pafta ve 1/1000 ölçekli; G22-

D-16-D-2-C, G22-D-16-D-3-B, G22-D-16-D-3-C, G22-D-21-A-2-B, G22-D-21-A-2-C, G22-D-21-B-

1-D, G22-D-21-A-3-B, G22-D-21-B-4-A, G22-D-21-B-4-B, no’lu 9 adet halihazn harita 
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paftalarında sınırları belirtilen toplam 51,4 hektarlık alana ait İmar Planına Esas Jeolojik- 

Jeoteknik Etüt Raporunun hazırlanması ve yapılan bu çalışma doğrultusunda alanın yerleşime 

uygunluk durumunun değerlendirilmesidir. 

İnceleme alanı, orman arazisi olduğu için, mülkiyeti maliye hazinesine aittir. Yatırımcı firma 

YARES Elektrik Üretim A.Ş. tarafından kiralanmıştır. 

Bu çalışma, Yares Elektrik Üretim A.Ş.’nin talebi ile imar planı bulunmayan alanda; imar planı 

çalışması yapılarak mevcutta, orman ve yol vasfında bulunan inceleme alanının “Rüzgâr Enerji 

Santrali” olarak kullanılması planlanmaktadır. Bu amaçla; söz konusu sahada arazi ve 

laboratuvar çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

İnceleme alanında yapılan yer bilimsel çalışmalar neticesinde, alanı etkileyebilecek jeolojik 

tehlikeler ve yerel zeminlerin mühendislik özellikleri irdelenmiş ve yerleşime uyguluk 

değerlendirmesi yapılmıştır. 

İnceleme alanında, Afete Maruz Bölge Kararı bulunmamaktadır. 

2. İnceleme alanında arazi çalışmaları kapsamında, 7 adet toplam 63 m sondaj, 15 adet 90 m. 

açılımdı sismik kırılma-masw çalışması ve 15 adet 20 dakika kayıt süreli mikrotremör ölçümü 

yapılmıştır. 

İnceleme alanında yapılan sondajlardan alman numuneler üzerinde zemin ve kaya mekaniği 

laboratuvarında, 16 adet nokta yükü dayanımı ve 7 adet tek eksenli basınç dayanımı deneyleri 

yapılmış ve sonuçları Rapor Ek-2’ de sunulmuştur. 

Ayrıca inceleme alanını kapsayan 5 adet 1/5000 ölçekli ve 27 adet 1/1000 ölçekli hâlihazır 

harita üzerinde jeoloji-lokasyon ve yerleşime uygunluk çalışmaları yapılmıştır.  

3. İnceleme alanının jeolojisini Paleosen yaşlı Fıstıklı graniti (Tf) üyesi, granit birimleri 

oluşturmaktadır. 

Fıstıklı graniti (Tf) üyesi birimler; gri-boz renkli olup, kırıklı-çatlaklı granitler şeklinde 

gözlenmiştir. İnceleme alanımız genelinde yüzeylemiştir. 

4. İnceleme alanının genel eğimi % 0-10 ve % 10-30 arasında değişmektedir. 

5. Fıstıklı graniti (Ti) üyesi birimler; Tek eksenli basınç dayanımı deneyine göre “çok düşük 

dayanımlı RQD değerlerine göre “çok zayıf-zayıf ’ kaya, Nokta yük dayanım deneyine göre 

“orta” dayanımlı kayaç sınıfındadır. 

6. İnceleme alanında genel litolojiye bağlı olarak şişme-oturma-sıvılaşma beklenmemektedir. 

7. İnceleme alanında yüzey akması, kaya düşmesi vb. bir kütle hareketliliği gözlenmemiştir. 

8. İnceleme alanında Jeofizik çalışma kapsamında, hâlihazır harita üzerinde belirlenen noktalarda, 

sondaj çalışmalarının haricinde 15 adet 90,00 metre açılımlı Sismik Kırılma- Masw ölçümü ve 

15 adet 20 dk. kayıt süreli mikrotremör ölçümü yapılmıştır. 

İnceleme alanında yapılan sismik kırılma çalışmasında Vp hızlarına göre sökülebilirlik değerleri 

incelendiğinde bilinci tabaka için Çok Kolay, ikinci tabaka için ise Orta derecede olduğu 

görülmektedir. 

İnceleme alanında yapılan Sismik Kırılma-Masw çalışmalarında kayma modülü (Gmax) 

değerlerine göre, inceleme alanı zemini “Orta Sağlam-Sağlam zeminler 

olarak değerlendirilmiştir. 
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İnceleme alanında yapılan sismik kırılma-masw çalışmalarında Elastisite Modülü (Ed) 

değerlerine göre, inceleme alanı zemini “Orta Sağlam-Sağlam zeminler” 

olarak değerlendirilmiştir. 

İnceleme alanında yapılan sismik kırılma-masw çalışmalarında Sıkışmazlık değerleri değerlerine 

göre, “Az-Orta” olarak değerlendirilmiştir. 

İnceleme alanında yapılan sismik kırılma-masw çalışmalarında Yoğunluk değerlerine göre, 

“Orta” olarak değerlendirilmiştir. 

İnceleme alanında yapılan sismik çalışmalarında Poisson değerleri değerlerine göre, inceleme 

alanı zemini, “Gözenekli - Porozlu / Gözenekli - Suya Doygun” olarak değerlendirilmiştir. 

İnceleme alanında yapılan mikrotremor çalışmalarına göre To:0,14-0.44 ve Ao: 2,04- 2,72 

olarak hesaplanmıştır. 

9. İnceleme alanında yapılan sondajlarda yer altı suyuna rastlanılmamıştır. Planlamadan sonra 

inşaat aşamasında geçildiğinde, yapı bazında ayrıntılı zemin etüdü yapılarak, varsa yer altı su 

seviyeleri tespit edilmeli ve gerekli drenaj sistemleri yapılmalıdır. 

İnceleme alanında; akar dere bulunmamaktadır. Ancak, mevsimsel akış gösteren kuru dereler 

bulunmaktadır. Bu derelerin taşkın riskine karşın, planlama öncesi D.S.İ.’den görüş alınmalı ve 

bu görüş doğrultusunda planlamaya gidilmelidir. 

10. İnceleme alanının topoğrafik eğim değerleri, % 0-10 ve % 10-30 arasında değişmekte olup, 

inceleme alanında herhangi bir heyelan, çökme, akma, kaya düşmesi vb. kütle hareketleri 

gözlenmemiştir. 

İnceleme alanında, Afete Maruz Bölge Kararı bulunmamaktadır. M.T.A.’nın heyelan envanter 

haritasına göre de (Raporda Şekil 11.7) inceleme alanında heyelan bulunmamaktadır. Ancak, 

niceleme alanı eğimi genellikle % 0-10 ve %10-30 olup düz ve düze yakın olmakla birlikte yamaç 

bir bütün olarak düşünüldüğünde, yapılacak kontrolsüz kazı ve derin kazı şevlerinde stabilite 

problemleri gelişebilir. 

11. İnceleme alanının en büyük yer ivmesi 0.433 olup, orta tehlikeli sınıfa girmektedir. Yapılacak 

yapılarda, 18.03.2018 tarih ve 30364 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 01.01.2019 tarihinde 

yürürlüğe girecek “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği- TBDY2018” esaslarına uyularak tüm 

deprem önlemlerinin uygulanması gerekmektedir. 

12. İnceleme alanı, morfolojik özellikleri, jeolojik-jeofizik ( litolojik - yapısal - tektonik ) özelikleri, 

yer altı suyu durumu, kaya - zeminlerin mühendislik özellikleri, kaya - zeminlerin temel olma 

özellikleri, topoğrafik özellikleri ve deprem - afet durumu esas alınarak, yerleşime uygunluk 

yönünden incelenmiştir. 

 İnceleme alanınm jeolojisini Paleosen yaşlı Fıstıklı graniti (Tf) üyesi granit birimleri 

oluşturmaktadır.  

 Fıstıklı graniti üyesi birimler: gri-boz renkli, kırıklı-çatlaklı, granitler şeklinde 

gözlenmiştir. İnceleme alanımız genelinde yüzeylemiştir. 

 Fıstıklı graniti üyesi birimler: Tek eksenli basınç dayanımı deneyine göre “çok düşük 

dayanımlı” RQD değerlerine göre “çok zayıf-zayıf” kaya, Nokta yük dayanım deneyine 

göre “orta” dayanımlı kayaç sınıfındadır. 
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 İnceleme alanında yeraltı suyuna rastlanılmamıştır. İnceleme alanında; akar dere 

bulunmamaktadır. Ancak, mevsimsel akış gösteren kuru dereler bulunmaktadır. 

 İnceleme alanında genel litolojiye bağlı olarak şişme-oturma-sıvılaşma 

beklenmemektedir. 

 İnceleme alanının topoğrafik eğimi % 0-10 ve % 10-30 arasında değişmekte olup, 

inceleme alanımızda herhangi bir akma, heyelan, kaya düşmesi Vb. kütle hareketleri 

gözlenmemiştir. Ancak, inceleme alanında derin kazılarda stabilite problemi 

beklenilebilir. 

4.3.4.2. Önlemli Alan-2.1 (ÖA-2.1) Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar 

İnceleme alanının jeolojisini paleosen yaşlı Fıstıklı graniti (Tf) üyesi granit birimleri oluşturmakta olup, 

bu alanlarda, eğim değerleri % 0-10 ve % 10-30 arasında değişmektedir. Ancak inceleme alanımızın 

genelinin eğimli bir topografya sunması, inceleme alanında yapılacak türbinlerinin büyük ve kütlece 

ağır yapılar olması ve alanda gözlenen kayaların ayrışmış, kırıklı ve çatlaklı olması nedeni ile derin 

kazılarda stabilite problemleri ile karşılaşılabileceği, bu stabilite problemlerinin mühendislik önlemleri 

ile çözülebileceği kanaatine varıldığından bu alanlar “Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu 

Alanlar” olarak değerlendirilmiştir. Planlama çalışmasında Ö.A. 2.1. simgesi ile gösterilmiştir. 

 İnceleme alanını oluşturan parsellerin, komşu parsellerin ve yolun güvenliği sağlanmadan 

inşaat aşamasına geçilmemelidir. 

 Projeye esas zemin ve temel etüt çalışmalarında; kazı şevi ve yamaç stabilite sorunlarına  

yönelik araştırmalar, planlanacak yapı yükleri ve dış yükler hesap edilerek stabilite analizleri 

yapılmalı, her türlü stabilite sorunlarına yönelik mühendislik önlemleri yapılaşma öncesi 

alınmalıdır.  

 Eğimin yüksek olduğu yerlerde, eğimin düşürülmesine yönelik gerekli önlemler mutlaka 

alınmalıdır. 

 Parsel/bina bazında yapılacak zemin etütlerinde, temel tipi ve temel derinliği belirlenmeli, 

temelin oturacağı birimin yapılaşma öncesi planlanacak yapı cinsi, yapı yükü dikkate alınarak 

mühendislik parametreleri (şişme-oturma-taşma gücü) ve tüm yamaç boyunca stabilite 

analizleri ayrıntılı olarak irdelenmeli, gerekli olması durumunda zemin iyileştirmesi 

yapılmalıdır. 

 Bu alanlarda yapılacak derin kazılarda oluşacak şevler, uygun projelendirilmiş iksa önlemleri ile 

korunmalı, yüzey ve atık suları drenaj yöntemiyle yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. 

 Yapı temelleri granit birimlerinin ayrışmamış sağlam seviyelerine oturtulmalıdır. 

 Mevcut ve inşaat aşamasında oluşacak şevler uygun istinat yapıları ile desteklenmelidir. 
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 Temellerin aynı birimler üzerine oturtturulmasına özen gösterilmelidir. Farklı birimlere 

oturacak temeller için uygun projeler geliştirilmelidir. Yapı temelleri üstteki ayrışmış zon 

hafredilerek alttaki sağlam zemine oturtturulmalıdır. 

 Bitişik parsellerde kazıdan etkilenecek yapı veya tesisler varsa proje sorumlusu mühendis 

tarafından yapı ve tesislerin korunması için gerekiyorsa her türlü temel ve yol kazısı yapılmadan 

önce mutlaka istinat duvarları ve iksa sistemleri ile desteklenmelidir. 

 İnceleme alanı içinde ve inceleme alanı dışında olup, inceleme alanını etkileyecek şekilde 

gömülü, yarı askıda ve askıda bulunan kayaların, kaya düşmesi riski ortadan kaldırılmadan 

yapılaşmaya gidilmemelidir. 

 Kazı öncesi yol, alt yapı ve komşu parsel güvenliği sağlanmalıdır. 

 Her türlü yapılaşmada; Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine uyulmalıdır.(T.B.D.Y. 2018) “Afet 

Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulmalıdır. 

4.4. TOPOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 

Yalova İli’nin kıyıları girintili ve çıkıntılı bir özellik göstermez. Sahil şeridi dar olmakla birlikte, doğal plaj 

özellikleri göstermektedir. Yalova, doğu kıyılarındaki düzlükler dışında dağlık bir araziye sahiptir. 

Bölgenin güneyi; batıdan doğuya doğru İzmit-Sapanca arasında Kocaeli Sıradağları ile birleşen Samanlı 

Dağları’yla kaplanmış durumdadır ve ilin başlıca dağları da Samanlı Dağları’dır. Bu dağlar Yalova’nın 

güneyinde bulunmaktadır. Birçok tepenin bulunduğu bu dağlık arazide Samanlı Dağları’nın en yüksek 

noktası Beşpınar Tepesi’dir. (926 m.) Armutlu, Taz Dağı’nın (867 m.) batıya doğru devam eden 

eteklerinde kurulmuştur. 

İlin genel eğim aralığı % 0-80 olup, eğim değerleri alüvyon birimin gözlendiği alanlarda %0-10 iken, 

diğer alanlarda %70-80’e kadar artmaktadır. İnceleme alanında arazi yapısı ondülasyonlu bir 

yapıdadır (bkz. Şekil 7). 
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Şekil 7. Topografik Harita 

4.5. DEPREM DURUMU 
 

Marmara bölgesi, büyüklüğü (magnitüd) Mw=7’ nin üzerinde olan geniş alanlar boyunca büyük çapta 

can ve mal kaybına yol açan sayısız depremlerden etkilenmiştir. Bu depremler Ege-Anadolu levhasının 

Kuzey Anadolu Fayı boyunca batıya doğru hareketi sonucunda oluşmuştur. Tarihsel deprem kayıtlarına 

baktığımızda çalışma alanında son 300 yıl içinde büyük depremlerin meydana geldiği ve geniş alanları 

etkilediği görülmüştür. Bu depremlerin yerlerinin ve büyüklüklerinin belirlenmesinde o tarihte 

meydana gelen hasar dağılımlarından, biliniyorsa kırık boyunca meydana gelen yırtılma zonunun 

uzunluğundan ve/veya kırık boyunca gelişen yanal ötelenme miktarlarından yararlanılmaktadır (Şekil 

8).Marmara bölgesinin doğusuna baktığımızda ise depremlerin çoğunun Kuzey Anadolu Fayının (KAF) 

kuzey kolunda meydana geldiğini görmekteyiz. Bu bize fayın kuzey kolunun daha çok çalıştığını ve daha 

aktif olduğunu düşündürmektedir. KAF’ın hareket miktarının yaklaşık 23 mm/yıl olduğu göz önüne 

alındığında ise depremlerin tekrarlama aralıklarının tahmin edilmesi söz konusu olabilmektedir 

(Yavaşoğlu vd., 2003). Fakat burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta ise olan bir depremin 

olabilecek başka bir depremin oluş zamanını hızlandırdığıdır. 

Ancak Marmara bölgesinin depremselliğini daha iyi anlayabilmemiz için sağlıklı aletsel kayıtlara ihtiyaç 

vardır. Elimizde olan verilerin, son 50 yıl gibi çok kısa bir zamanı kapsadığı ve Marmara bölgesinde olan 

yıkıcı depremlerin tekrarlama aralıklarının uzun zaman aralıklarında olduğu göz önüne alındığında 

yetersiz olduğu görülmektedir. Bu veriler de 1967 ve 1999 depremleriyle sınırlıdır. 
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18 Eylül 1963 Yalova- Çınarcık Depremi (Ms=6,4; 40.90 Kuzey-29.20 Doğu): Yalova, kaplıcalar ve 

Çınarcık’ta etkili olan bu depremde İstanbul ve Bursa’ da dahil olmak üzere yüzlerce ev hasar 

görmüştür. Depremin olduğu yıllarda dünya genelinde dağılmış standart donanımlı sismograf 

istasyonları az olduğu için bu depremin episantrının hesaplanmasında hatalar olduğu düşünülmektedir. 

Ancak depremin hissedildiği bölge ve makrosismik gözlemler episantrın Yalova-Çınarcık açıkları 

olabileceğini vurgulamaktadır. 

22 Temmuz 1967 Mudurnu-Adapazarı Depremi (Ms=7.1; 40.67 Kuzey-30.69 Doğu): Kuzey Anadolu 

Fayı’nın batı kesiminde oluşan bu depremde 80 km uzunluğunda sağyönlü bir kırık zonunda 190 cm 

sağ-yönlü yanal ve 130 cm düşey hareketler gözlenmiştir. Bu deprem sırasında 86 kişi hayatını 

kaybetmiş, 332 kişi yaralanmış ve 5.000’ den fazla ev ve işyeri hasar görmüştür. 

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi (Ms=7.4; 40.70 Kuzey-29.91 Doğu): Deprem 17.08.1999’da saat 3:02 

de 40.70 kuzey enlemi ile 29.91 doğu boylamının tarif ettiği bölgede, İzmit’in güneydoğusunda merkez 

üssü fay hattının karakteristiklerinin en iyi gözlemlendiği yer olan Yuvacık’ta meydana gelmiştir (Kendir, 

2001). Depremin büyüklüğü çeşitli kuruluşlar tarafından değişik değerlerde bildirilmiş ise de, moment 

büyüklüğü Mw = 7.4 ve yüzey dalgası büyüklüğü Ms = 7.8 değerleri civarında değişmektedir. 

Depremin odak derinliğinin 10-15 km olduğu ve 4.60 metreye varan sağ atımlı hareketin meydana 

geldiği, 140 km civarında bir fay kırığının ortaya çıktığı yapılan incelemelerle belirlenmiştir (Kendir, 

2001; Herece., 1999; Barka vd., 1999; Koral, 2007)  

Yalova ilinde toplam 9.462 konut ağır, 7.917 konut orta, 12.685 konut hafif hasara uğramıştır. İzmit 

Körfezi depremi nedeniyle meydana gelen ağır hasarın % 14’ü, orta hasarın % 12’si ve hafif hasarın % 

16’sı Yalova ilinde meydana gelmiştir. Yalova(M) il merkezindeki konutların % 16’sı, Altınova ilçe 

merkezindeki konutların % 7’si, Çiftlikköy ilçe merkezindeki konutların % 19.01’i, Çınarcık ilçe 

merkezindeki konutların % 4.43’ü ve Termal ilçe merkezindeki konutların % 2.07’si ağır hasara 

uğramıştır. 

Yalova iline bağlı yerleşim birimlerinde 2.504 kişi ölmüş ve 6.042 kişi yaralanmıştır. Ölen insan sayısı 

Yalova (M) ilçesinde fazla olmasına rağmen yüzde olarak en fazla ölü sayısı Çiftlikköy ilçesinde olmuştur 

17 Ağustos depremi sonrasında başta Gölcük olmak üzere Avcılar (İstanbul), Kocaeli, Adapazarı’nda 

yıkımlara yol açmıştır. Bu depremden Yalova il merkezide büyük çapta etkilenmiş olup sosyal yaşam 

kesintiye uğramıştır. Deprem sonrasında birçok bina yıkılmış, ağır hasar alarak oturulamayacak hale 

gelmiştir. Gölcük depreminde Yalova’da özellikle alüvyon çökeller üzerinde yer alan 4-5 ve 6 katlı 

binalar zarar görmüştür. 
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Ana deprem dalgasının ardından büyüklüğü 4.0- 5.0 değerlerinde olan çok sayıda artçı depremler 

meydana gelmiştir. Bölgede Ms=5’ in üzerinde iki büyük artçı deprem gelişmiştir (Şekil 6.2). Bunlardan 

birincisi 13 Eylül 1999 depremi Ms=5,8 ve ikincisi ise 12 Kasım 1999 Düzce depreminden bir gün önce 

meydana gelen 11 Kasım Sapanca- Adapazarı Ms=5,6 depremleridir. 

12 Kasım 1999 Düzce Depremi (Ms=7.2; 40.77 Kuzey-31.15 Doğu): Marmara Bölgesi’nin doğusunda 

12 Kasım 1999 saat 18:58 TS’de Kaynaşlı (Düzce) merkezli geniş bir alanda can ve mal kaybına neden 

olan Mw = 7.2 büyüklüğündeki deprem sırasında batıda Gölyaka (Efteni gölü) doğuda Kaynaşlı arasında 

40 km uzunluğunda yüzey kırıkları gelişmiştir (Emre vd., 2000, Akyüz vd., 2000, Koral vd., 2001). Veriler 

http://yalovakentmuzesi.gov.tr/doga-ve-cografya/ilin-jeomorfolojik-durumu/ adresinden alınmıştır. 

 

Şekil 8. Deprem Haritası 

5. PLANLAMA ALANINDAKİ RÜZGÂR ÖLÇÜM VE BİLGİ 

DEĞERLENDİRMELERİ 
Proje alanındaki rüzgâr dağılımı bilgileri Çınarcık Meteoroloji İstasyonundan alınan yıllık, mevsimlik ve 

aylık değerler üzerinden derlenmiştir ve Son Şekli Verilen ÇED Raporunda ayrıntılı bilgisi mevcuttur. 

Buna göre, Çınarcık Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre 1. Derecede hakim rüzgar yönü NE 

(Kuzeydoğu), 2. Derecede hakim rüzgar yönü S (Güney), 3. Derecede hakim rüzgar yönü SSE (Güney-

Güneydoğu)‟dir. Yıllık ortalama fırtınalı gün sayısı 5,13’tür. Yıllık ortalama kuvvetli rüzgârlı gün sayısı 

28,75’tir. Ortalama rüzgâr hızı 1,3 m/sn, maksimum rüzgar hızı 37,4 m/sn ve kuzey yönlüdür. 

http://yalovakentmuzesi.gov.tr/doga-ve-cografya/ilin-jeomorfolojik-durumu/
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6. PLANLAMAYA KONU ALANIN KONUMU, ÜST-ÖLÇEK PLANLARDAKİ 

YERİ VE PLAN HÜKÜMLERİ 

6.1. PLANLAMA ALANI 
Bursa ili, Gemlik ilçesi ile Yalova ili, Armutlu ve Çınarcık ilçeleri sınırları içerisinde yer alan, Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’nun 26.11.2011 tarih ve EÜ/3474-6/2114 sayılı üretim lisanslı proje alanına toplam 

53,2 MWm/50 MWe kurulu gücünde 14 adet türbinin tesis edilmesi planlanmaktadır. Yalova RES proje 

alanı genel olarak yerleşim yerlerinden uzakta yer almaktadır. Proje alanı sınırları içerisinde sadece 

Delmece Yaylası yer almakta olup en yakın yerleşim T8 türbinine yaklaşık 385 m mesafede yer alan 

Delmece Yaylası’na ait meskûn (mevsimsel) konuttur. Bunun haricinde proje alanının yaklaşık 2 km 

güneyinde Selimiye köyü, 4,7 km güneyinde Hayriye köyü ve 5 km kuzeyinde Esenköy yer almaktadır. 

Yalova RES projesi kapsamında planlanan T1, T2, T3, T7, T8 türbinleri Yalova İli, Çınarcık ilçesinde, T4, 

T5, T6 türbinleri Yalova ili, Armutlu ilçesinde ve T9, T10, T11, T12, T13 ve T14 türbinleri Bursa İli, Gemlik 

ilçesinde kalmaktadır (bkz. Şekil 9). 

Proje alanına ulaşım yaklaşık 4 km güneyde yer alan Armutlu-Gemlik yolundan sağlanmaktadır (Bkz. 

şekil 9). Ayrıca proje alanına kuzeyden Yalova-Armutlu yolundan da erişim sağlanabilmektedir. Proje 

alanının Yalova-Armutlu yoluna mesafesi yaklaşık 4,7km’dir. Türbinler arası ulaşımda, mevcut ve 

planlanan yollar ile birlikte toplam 12.904 m yol kullanılacaktır. Bu yolun yaklaşık 8695m‘si tesis 

edilecek türbinler arası ulaşım için yeni açılacak yoldur. Geriye kalan yollar mevcut orman yolları olup, 

gerekli durumda ıslah edilebilecektir. Rapor kapsamında yapılan hesaplamalarda yeni açılacak yaklaşık 

8695m’lik yolun değerlendirmesi yapılmıştır. Proje kapsamında türbin yerlerine ulaşmak için açılacak 

yaklaşık 8695 m uzunluğundaki yolun yaklaşık 6 m genişliğinde (kaldırım, kanallar ve şevler hariç) 

olması planlanmaktadır.  

 

Şekil 9. Proje alanı ve konumu 
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Proje alanı 1/50.000 ölçekli Yalova Çevre Düzeni Planı ve 1/100.000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı 

içerisinde kalmaktadır. Söz konusu plana göre proje alanı orman alanı üzerinde kalmaktadır (bkz. Şekil 

10). 

Bursa iline ait Çevre Düzeni Planı için Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden alınan 20.04.2018 tarih ve 

80389 sayılı yazıda belirtildiği üzere; planlanan proje alanı, kısmen 1998 yılında Bakanlıkça onaylanan 

ve halen yürürlükte olan 1/100.000 ölçekli Bursa ili 2020 Yılı Çevre Düzeni Planı sınırları içerisinde 

"Orman Alanı’”nda kalmaktadır. Yine yazıda ifade edildiği üzere planlanan RES alanı, onaylı 1/25.000 

ölçekli imar planı sınırları dışında yer kalmaktadır. 

Yalova iline ait Çevre Düzeni Planı ise, Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden 07.02.2018 tarih ve 

468 sayılı yazı ile tedarik edilmişti. Ancak, Yalova ili 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni  Planı, Bakanlıkça 

29.05.2018 tarihinde onaylanan “Yalova ili 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” ile yürürlükten 

kaldırılmıştır. Proje alanı G21-C, G22-D paftasında yer almakta olup, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni 

Planına göre “Orman Alanı” ve “İçme ve kullanma Suyu Orta Mesafeli Koruma Alanı” içerisinde 

kalmaktadır. 
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Şekil 10. Proje Alanının Çevre Düzeni Planında Konumu 

6.2. ÜST ÖLÇEK PLANLARDA ENERJİYE DAİR PLAN HÜKÜMLERİ 
Yalova RES projesi 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına göre “Orman Alanı” ve “İçme ve kullanma 

Suyu Orta Mesafeli Koruma Alanı” içerisinde kalmaktadır. Çevre Düzeni Planı uygulama hükümlerine 

göre değerlendirme aşağıda verilmiştir. 

8.9.1. Enerji Üretim Alanı: 

8.9.1.1. Yenilebilir enerji (rüzgar, güneş, jeotermal, hidroelektrik, biokütle, biokütleden elde 

edilen gaz (çöp gazı dahil), dalga, akıntı enerjisi) üretim alanlarında, ilgili kurum ve 

kuruluşlardan alınan izinler ve enerji piyasası düzenleme ve denetleme kurlunca verilecek lisans 

kapsamında, 

Bakanlığın görüşü alınarak ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda hazırlanan Nazım ve 

Uygulama İmar Planları, ilgili idaresince onaylanır ve bu planın veri tabanına işlenmek üzere 

sayısal ortamda Bakanlığa gönderilir. 
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8.9.1.2. Bu plan kapsamında yer alacak enerji üretim ve depolamaya ilişkin yatırımlarda, 

mevcut tesisler de dikkate alınarak Çevresel Etki Değerlendirmesi yapılır. Bu alanlarda 

uygulamaya geçilebilmesi için “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararı” aranır. 

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

alınması zorunludur” hükmü, 

8.12.2. İçme ve Kullanma Suyu Koruma Alanları (su toplama havzaları, yeraltı suyu kaynakları 

ve kaynak koruma alanları): 

8.12.2.1. Su kaynaklarının dengeli kullanımı esastır. Su kullanımında suyun verimli kullanılması 

sağlanacaktır. Havzada su kaynaklarının korunmasına ilişkin çalışmalar Su Kirliliği Kontrolü ve 

İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde ilgili kurumlar 

tarafından yapılacaktır. 

8.12.2.2. İçme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynaklarının korunmasında 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri geçerlidir. 

8.12.2.3. Bu plana kapsamında kalan su havzalarının tamamında ilgili idare tarafından havza 

planının hazırlanması esastır. 

8.12.2.4. İçme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynaklarına ilişkin özel hüküm 

belirleninceye kadar Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve İçme Kullanma Suyu Havzalarının 

Korunmasına Dair Yönetmelik hükümleri geçerlidir” hükümleri yer almaktadır. 

Bursa 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 7. 

Maddesinde “Yenilenebilir Enerji Üretim Alanları” başlığı altında rüzgâr enerji santralleri için plan 

hükmü yer almaktadır. Buna göre: 

“Yenilenebilir enerji (Hidrolik, rüzgâr, Güneş, jeotermal, biokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi 

ve gel-git) üretim alanlarında, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan izinler ve Enerji Piyasası 

Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca verilecek lisans kapsamında, 1/100.000 ölçekli çevre 

düzeni planı değişikliğine gerek kalmaksızın, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda 

hazırlanan nazım ve uygulama imar planları, ilgili idaresince onaylanır ve planlar bilgi için sayısal 

verileriyle bakanlığa gönderilir. Söz konusu tesisler/tesis alanları amacı dışında kullanılamaz ve 

plan değişikliği yolu ile farklı bir kullanım kararı getirilmez (BMK 28.06.2016 / 1463). 
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6.3. MÜLKİYET BİLGİSİ 
Plan teklifine konu toplam 373913,26 m2 yüzölçümünde alanın tamamının Orman Mülkiyetinde kaldığı 

ve 373913,26 m2‘lik Ormanlık Alanda (14 adet türbin alanı 191667,37m2, 1 adet şalt alanı 8201,36m2, 

yol alanı 160070.73 m2 ve 13973.80 m2 alanda kablo kanalı) rüzgâr enerji santrali maksadıyla YARES 

Elektrik Üretim A.Ş adına 17.12.2019 tarih ve 132 sayılı Ön İzin Oluru alınmıştır. 

Bursa Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 12.01.2018 tarihli ve 1009 sayılı kurum 

görüşünde; söz konusu planlama alanı içerisinde Hazine adına kayıtlı Bursa ili, Gemlik ilçesi, Karacaali 

Mahallesi, 1803 nolu parsel ile Bursa ili, Gemlik ilçesi, Narlı mahallesi 1663 nolu parsellerin bulunduğu; 

1803 nolu parselin Orman cinsli olup Orman Bakanlığına tahsisli olduğu; 1663 nolu parselin zeytinlik 

cinsli olup tahsisinin bulunmadığı; Sonuç olarak 1803 nolu parsel için Orman Bakanlığından, 1663 nolu 

parsel için ise 3573 sayılı Kanunun 20.Maddesi gereğince İl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden 

olumlu görüş alınması halinde plan değişikliği yapılmasında sakınca bulunmadığı, belirtilmektedir. Söz 

konusu parsellerin her ikisi de planlama alanının içerisindedir. Fakat 1803 parsel 1861/1 ve 1663 parsel 

1595/1 numaralarıyla cins değişikliği yapılarak orman alanı olmuştur. Dolayısıyla halihazırda alınmış 

Orman Ön İzin oluru kapsamında kalmaktadır. 

 

7. PLANLAMA KARARLARI 
Rüzgâr Ölçümlerine göre, bölgenin rüzgâr potansiyelinin çok iyi bir durumda olduğu fizibilite raporları 

ile ortaya çıkarılmıştır. Rüzgâr Enerji Santrallerinden üretilen enerji, Yenilenebilir Enerji Kaynağı 

olmasından ve çevresine en ufak bir zarar vermemesinden dolayı 4628 sayılı Elektrik Piyasası ve 

5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 

İlişkin Kanunlar ile desteklenmektedir. Ülke ve Bölge Ekonomisine birçok katkı sağlayacak olan 

Rüzgâr Enerji Santrali tesisleri bölgeye hem Elektrik bakımından maddi avantajlar sağlayacak hem de 

istihdam bakımından da kronikleşmiş bir sorun olan işsizliğe, Rüzgâr sektörü için kurulmuş olan yan 

sanayilerde ve tesislerde çözümler sunacaktır. Bu bölgede yapılacak olan bu proje ile sanayi alanına 

enerji ihtiyacı yönünden de bir katkı sağlanmış olacaktır. Dolayısıyla ülkemizde yapılan ve yapılacak 

olan rüzgâr enerjisi santralleri hem enerji kaynağı hem de enerji ihtiyacı yönünden oldukça önemlidir. 

Yalova RES projesi kapsamında 13 adedi 3,572 MWm / 3,572 MWe ve 1 adedi 3,572 MWm / 

3,564 MWe kurulu güce sahip 14 adet Rüzgâr türbininin kurulması ve işletilmesi 

planlanmaktadır. Toplam kurulu gücü 53.2 MWm /50 MWe olması planlanan santralin yılda 

175 GWh elektrik üretmesi beklenmektedir. Rüzgâr enerji santralinde üretilecek enerjinin 

mevcut Kürekdağı RES’in Şalt sahasına bağlanarak bağlaşımlı sisteme verilmesi 

planlanmaktadır 
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Tüm bu olumlu yönler göz önüne alındığında, bölge yatırımcılar açısından cazip ve yatırıma açık, 

istihdam sağlamak bakımından da avantajlı bir konuma gelecektir. Ülke ve bölge çıkarları 

gözetildiğinde, Ülkemizin enerji ihtiyacına ve kaynaklarına bakıldığında yapılan bu planlama 

çalışmasının yararlılığı ortaya çıkacaktır. Yerinde yapılan çalışmalar sonucunda çalışma alanı 

incelendiğinde planlama kriterleri açısından herhangi sakınca görülmeyerek İmar Planı yapılmıştır. 

Yapılan Planlama çalışması, planın kapsadığı arazinin fiziksel özellikleri, mevcut kadastral durumu, 

toprak kullanımı ve rüzgârın yönü, gücü, verimliliği vb. daha birçok kriter dikkate alınarak 

gerçekleştirilmiştir. 

 1/100.000 Bursa Çevre Düzeni Planı ve 1/50.000 Ölçekli Yalova Çevre Düzeni Planı Plan 

Hükümlerinde belirtilen enerji projelerinin imar planları izin, görüş toplama, yapımı ve onay 

aşamalarına uyulmaktadır. 

 Toprak altında yer alacak olan (20x20m) temel yapıları ve toprak üstünde kurulacak olan 10 m. 

Çaplı, 14 kule göz önüne alındığında, türbin merkezi dışındaki tüm alanın mevcut doğal 

karakteri korunacaktır. 

 Planlama alanında 3,572 MW gücünde 14 adet türbin; hakim rüzgâr yönü ve rüzgârdan 

maksimum düzeyde yararlanabilecek şekilde alanda konuşlandırılmıştır. Türbin sayısı ve 

yerleşimi gerçekleştirilen çalışmalarla son halini almış olup EPDK tarafından verilen izin alanı 

içinde kalmak üzere gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

 Her bir türbin altında Jeolojik ve Etüt Raporlarına dayalı olarak (burada yaklaşık 77X50 m = 3850 

m.2) uygun boyut ve gerekli (yaklaşık 2-2,5 m) yükseklikteki mütemadi beton temel ve 

gerekirse Fore kazık sistemiyle araziye oturtulacaktır (bkz. şekil 11). 

 Türbin Rotor Çapı 130 m’dir. Mevzuat gereği süpürme alanı onikigen olarak çizilmiştir.  

İzdüşümsel olarak alanı yaklaşık olarak 13585.024 m2dir (Şekil 11). 
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Şekil 11. Türbin alanı Yerleşim Düzeni 

 Yerleştirilecek türbin kanatları, toprak yüzeyinde geçmişte başlamış ve çalışmaları devam eden 

veya yapılmaya başlanacak çalışmaların devamına etki etmeyecektir. 

 Bu alanlar ayrıca Rüzgâr Enerji Santrali Üretim Merkezleri olarak planlandıklarından RES 

(Rüzgâr Enerji Santrali) alanının ve yakın çevresinde herhangi bir yapıya izin verilmeyecektir. 

 Türbinler arası hareketin sağlanması ve teknik hizmetlerin rahat bir şekilde yapılabilmesi için 

arazi durumu da göz önüne alınarak türbinler arası 10 metre genişlikli (6 metre asfalt, 2 şer 

metre kaldırım) servis yolları, mevcut kadastral  ve kesin izni alınmış orman yollarından 

da yararlanılmak üzere planlanmıştır.  

 Sahaya ulaşım Esenköy Manastır ve Kürekdağı Rüzgar Enerji Santralleri vasıtasıyla, bu 

projelerin orman kesin izinleri (Rapor ekinde verilmiştir) ve her iki projenin de bağlantı yolları 

ile kadastral yola bağlanması vasıtasıyla sağlanacaktır. Şekil 12’de gösterildiği şekilde Yol 1’in 

Delmece Yaylasına ulaşan asfalt yol olması, Yol 2’nin Esenköy – Manastır ve Yol 3’ün Kürekdağı 

Rüzgâr Enerji Santrallerinin Orman Kesin izinleri ile fiili olarak kamusal kullanıma açılmış yolları 

(Kesin izin taahhütlerinde “İzin verilen yollar umumun kullanımına açık tutulacaktır…” şeklinde 

ilgili madde mevcuttur), olması proje sahasının ulaşım yapısını oluşturmaktadır. Yol 4 ve bu 
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imar planı çalışmasına konu diğer yollar orman ön izni ile kullanıma açılacaktır. Üretilen enerji 

şalt sahasından Yol 4’ün altından ilerleyecek enerji iletim hattı ile Küreksdağı RES’in şalt 

sahasına oradan da genel şebekeye verilecektir.  

 

Şekil 12. Yalova RES Ulaşımı ve yakın çevresi diğer RES’ler 

 Alandaki enerjinin aktarımını ve türbinlerin çalışmasını sağlayacak olan türbinler-arası 

Enerji Nakil Hatları her bir türbin alanından geçecek şekilde Trafo Merkezi görevini 

üstlenecek olan planda yeri belirtilmiş olan Şalt Merkezine (ŞM) ulaşacaklardır.  

 Şalt sahası için planlamaya konu alan içerisinde optimum yer seçilmiştir. Şalt sahası 8000 

m2,lik (100mx80m.) bir alanda planlanmıştır. 

 Çalışma alanında planlanmış olan 14 adet rüzgâr türbininden yıllık toplam 175 200 

000 kwh/yıl tahmini ortalama enerji üretimi sağlanacaktır. Yapılacak bu tesisin hem 

yenilenebilir bir şekilde enerji üretmesi ve çevresi için hiçbir olumsuz zarar getirmemesi 

hem de yukarıdaki yılık üreteceği elektrik miktarına bakıldığında yaklaşık 108 275 konutun 

yani yaklaşık 430000 kişinin yıllık enerji ihtiyacı karşılanacaktır. 

 Kullanılacak türbinler çevrenin doğal görüntüsüne entegre olabilecek, estetik görünüşte 

dizaynı yapılmış kanat, gövde ve kuleden oluşmaktadır. KİRAZLI RES Rüzgâr Santrali’ne en 

yakın yerleşim birimi yaklaşık 700 m uzaklıkta bulunduğundan gerek inşaat, gerekse 

işletme aşamasında insan sağlığına etki edebilecek gürültü meydana gelmeyecektir. Tesis 

yeri kuşların yoğun bulunduğu ve kuş göç yollarının bulunduğu bir alan değildir. Türbinler 

mümkün olduğunca kullanım alanları kenarlarına yerleştirilmeye çalışılmıştır. Bu sayede 

tarım ve hayvancılık uğraşlarını engelleme en az seviyede tutulacaktır. 
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7.1. ARAZİ KULLANIM KARARLARI 
Toplam planlanan alan ve planlama alanının kullanım türlerine göre alan dağılımları Tablo 3’te 

verilmiştir. 

Tablo 3. Alan Dağılımları 

YALOVA RES PROJESİ ALAN DAĞILIMI 

 TÜRBİN 

ALANI (M2) 

YOL YEŞİL 

ALAN 

(M2) 

ŞALT 

SAHASI(M2) 

TOPLAM PLANLAMA ALAN 

M2/HA 

TÜRBİN NO 

ALAN/M2 YOL HARİÇ YOL VE PARK 

İLE BİRLİKTE 

 

BURSA/GEMLİK 76605.05 75816 34050,08 8000 118655.10 M2/ 

11.86 HA 

199572.29 M2/ 

19.95 HA 

T9, T10, T11, T12, 

T13, T14 

YALOVA/ ÇINARCIK 65731.74 62441 21643.98 - 87375.72M2/ 

8.73 HA 

149646.56 M2/ 

14.96HA 

T1, T2, T3, T7,  T8  

YALOVA/ARMUTLU 38749.94 8594 1898.11 - 40648 M2 / 

 4.06 HA 

50474.4 M2/ 

5.04HA 

T4, T5, T6 

TOPLAM 181086.7 146851 57592.17 8000 246678.9M2/ 

24.66 HA 

399693.19M2/ 

39.96.77 HA 

14 TÜRBİN 

 

 Planlama alanı toplam 39,96 hektardır. Bu alanın % 50’si Gemlik ilçesinde, %37’si Çınarcık 

ilçesi sınırları ve %13’ü Armutlu ilçesi sınırları içerisindedir (bkz. Şekil 13). 

 

Şekil 13. Planlama Alanının İlçelere Göre Dağılımı 

 Planlanan alanının %45’i türbin, %38’i taşıt yolu, % 14’ü pasif yeşil ve %2’si şalt sahası alanı 

olarak planlanmıştır (bkz. Şekil 14). 

50%

37%

13%

GEMLİK ÇINARCIK ARMUTLU
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Şekil 14. Planlama Alanının Arazi Kullanım Dağılımları 

 YALOVA RES Rüzgâr Santralı Projesi 10.5.2005 tarihinde kabul edilen 5346 sayılı “Yenilebilir 

Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun” amaçlarına 

hizmet edecek bir projedir ve bu kanun çerçevesinde teşvik edilecektir. 

 Tüm bu olumlu yönler göz önüne alındığında, bölge yatırımcılar açısından cazip ve yatırıma 

açık, istihdam sağlamak bakımından da avantajlı bir konuma gelecektir. Ülke ve bölge 

çıkarları gözetildiğinde, Ülkemizin enerji ihtiyacına ve kaynaklarına bakıldığında yapılan bu 

planlama çalışmasının yararlılığı ortaya çıkacaktır. Yerinde yapılan çalışmalar sonucunda 

çalışma alanı incelendiğinde planlama kriterleri açısından herhangi sakınca görülmeyerek 

İmar Planı yapılmıştır 

  

14%

45%

2%

38%

PARK TİRBÜN ŞALT YOL
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8. EKLER 

8.1. Üretim Lisansı 
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8.2. ÇED Olumlu Belgesi 
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8.3. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne Sunulan 

Taahhütname 
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8.4. Orman Ön İzin Oluru 
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8.5. Plana Dayanak Kurum Görüşleri 
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