ALTIEYLÜL BELEDĠYE BAġKANLIĞI
ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ

BALIKESĠR ĠLĠ, ALTIEYLÜL ĠLÇESĠ, BAHÇELĠEVLER MAHALLESĠ, 10857 ADA 1
PARSELE ĠLĠġKĠN; ALTIEYLÜL ĠLÇESĠ 1/1000 ÖLÇEKLĠ REVĠZYON UYGULAMA
ĠMAR PLANI, PLAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ

AÇIKLAMA RAPORU

1. AMAÇ VE KAPSAM
Balıkesir Ġli, Altıeylül Ġlçesi, Bahçelievler Mahallesi, I19C13B3C paftası, 10857
ada 1 parsele iliĢkin kayıtlı taĢınmaz ile ilgili gerekli inceleme yapılarak 1/1000 Ölçekli
Uygulama Ġmar Planı değiĢikliği hazırlanmıĢtır.

2. PLANLAMA ALANINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
Plan değiĢikliğine konu alan Altıeylül Ġlçesi, Bahçelievler Mahallesi’nde yer
almaktadır. Söz konusu alanının çevresinde konut alanları, park alanı ve yapılaĢmamıĢ
alan yer almaktadır. Planlama alanı Altıeylül ilçesinin kuzey bölümünde yer almaktadır.
Plan değiĢikliği yapılacak alan üzerinde 10857 ada 1 parselde bir yapılaĢma
bulunmaktadır. Yürürlükteki Uygulama Ġmar Planında söz konusu parselin durumuna
bakıldığında ise, 10857 ada 1 parselin tamamı Belediye Hizmet Alanı olarak planlıdır.
2.1. PLANLAMA ALANININ KONUMU
Plan değiĢikliğine konu alan, Balıkesir Ġli, Altıeylül Ġlçesi, Bahçelievler Mahallesi
sınırları içerisindedir. Plan değiĢikliğine konu parselin Yasemin Sokak, 294. Sokak ve
Düzgün Sokağa cephesi bulunmaktadır. Alanın kuzeyinde yapılaĢmamıĢ alan,
doğusunda konut alanları, batısında park alanı ve güneyinde konut alanları
bulunmaktadır. ÇalıĢma alanı D-565 (Balıkesir-Bursa) karayoluna uzaklığı 600 metre ve
karayolunun batısında, Balıkesir Merkez Havalimanına uzaklığı 2.5 km ve
havalimanının batısında, Balıkesir Atatürk Stadyumuna uzaklığı 1.5 km ve stadyumun
güneyinde konumlanmaktadır.
ġekil 1. Planlama Alanlarının Uydu Görüntüsündeki Yeri

ġekil 2. Planlama Alanının Uydu Görüntüsündeki Yakın Konumu

2.2. DEMOGRAFĠK VE EKONOMĠK YAPI
2021 TÜĠK verilerine göre Altıeylül Ġlçe nüfusu 185.038’dir. Bu nüfusun
%50.99’unu (94.355 kiĢi) erkek nüfusu, %49.01’ini (90.638 kiĢi) kadın nüfusu
oluĢturmaktadır. Plan değiĢikliğine konu ada ve parsellerin yer aldığı Bahçelievler
Mahallesinin nüfusu 40455 kiĢi olarak belirlenmiĢtir.
Altıeylül Ġlçesi, 97200 hektar alana sahiptir. 94 adet mahallesi bulunan Altıeylül,
Balıkesir’de sosyal hayatın ve ekonominin de merkezi sayılabilecek niteliktedir.
TARIM
Ġlde tarımsal faaliyetler topraktan gıda sanayiine kadar çok geniĢ sınırları
kapsamaktadır. Ġlin sahil kesimi zeytincilik, bağcılık ve balıkçılıkla uğraĢmakta, iç
kısımlarda ise her türlü toprak mahsulü, ormancılık ve hayvancılık alanlarında faaliyet
görülmektedir.
Ġlin baĢlıca geçim kaynağının tarım ve tarıma dayalı sanayi olduğu
gözlenmektedir. Ekonomik faaliyetler içinde tarımın payı yaklaĢık %49, sanayi ve
hizmetlerin payı %51 civarındadır.
Tarımsal üretim bakımından Manyas, Gönen, Balıkesir, Edremit, Havran,
Burhaniye ovaları önemli yer tutar. Ġlde baĢta zeytin, buğday, arpa, mısır, tütün, pamuk,
ayçiçeği, Ģekerpancarı, yem bitkileri, kavun, karpuz, narenciye, sarımsak, Ģeftali,
domates olmak üzere diğer sebze ve meyvelerin birçoğu yetiĢtirilmektedir.
Ġlin coğrafi avantajlarından kaynaklanan ürün çeĢitliliği dikkati çekmektedir. BaĢta
un, yem, zeytin, zeytinyağı, salça konserve, nebati yağ, Ģeker gibi tarımsal
hammaddelere dayalı üretimin, Balıkesir ekonomisinde yeri büyüktür. Son yıllarda
tavukçuluk ve yumurta baĢta olmak üzere süt ve süt mamulleri sektörleri önemli yer
tutmaktadır. Balıkesir’in denize kıyısı olan 8 ilçesi mevcut olup; Ayvalık, Gömeç,
Edremit, Burhaniye, Bandırma, Erdek, Marmara, Gönen ilçeleridir. Bu ilçelerde
balıkçılığın yanısıra Balya, Bandırma, Bigadiç, Ġvrindi, Manyas KuĢ Gölü, SavaĢtepe,
Sındırgı Çaygören Baraj Gölü, Susurluk Barajı Göl ve göletlerinde tarla balıkçılığı ile
balıklandırma çalıĢması yapılmaktadır.
HAYVANCILIK
Ġlimizde hayvancılık baĢlıca geçim kaynakları arasında yer almaktadır. KüçükbaĢ ve
büyükbaĢ hayvancılık, tavukçuluk, balıkçılık, arıcılık baĢlıca uğraĢ alanlarıdır. Buna
bağlı olarak et, süt, süt ürünleri, yumurta üretebilmek, iĢleyebilmek için kesimhane,
mandıra ve kümesler gibi iĢ kolları oluĢmuĢtur.
SANAYĠ
Sanayi ve Ticaret alanlarında atılımlarını sürdüren Balıkesir’ de tarımın geniĢ alanı
kapsaması tarıma dayalı endüstri kollarının geliĢmesini sağlamıĢtır.
Balıkesir sanayi yapısı bakımından Ege ve Marmara Bölgelerinin genel
karakteristik yapısını taĢımakta; Ġstanbul, Ġzmir, Bursa gibi büyük sanayi Ģehirlerine
kara, deniz ve demiryolu ile bağlantıları bulunmaktadır.
Körfez Bölgesi’ndeki Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Havran ilçeleri geleneksel
olarak tarımsal yapıları nedeniyle, zeytinyağı ve sabun sanayiinin merkezidir. Ġldeki
modern fabrikalar ise, Balıkesir Merkez ve Bandırma’dadır. Borik asit, Boraks, Sodyum

Perborat, Sülfürik Asit, transformatör, kâğıt, çimento, mermer, metal ürünleri, tarım alet
ve makinaları, elektrikli cihazlar, suni dokuma, yapay gübre üreten fabrikalar bunların
arasındadır. Merkez ilçelerde, tarım makinaları, çimento, sentetik çuval, trafo, jeneratör,
un, Ayvalık ve Edremit’te; zeytin, zeytinyağı ve sabun, Bandırma’da beyaz et ve gübre,
Manyas ve Gönen’de; süt ve süt ürünleri, Dursunbey’de orman ürünleri, Bigadiç ve
Sındırgı’da maden sektörleri yoğunlaĢmıĢtır.
MADENCĠLĠK
ÇeĢitli ve karmaĢık bir jeolojik yapıya sahip olan il, yeraltı kaynakları yönünden de
oldukça zengindir. Bunların baĢında bor tuzları gelmektedir. Birçok sanayii ürününün
yapımında kullanıldığı için çok önemli bir maden sayılan bor tuzları, Balıkesir il sınırları
içinde çıkarılmaktadır. Sadece Türkiye çapında değil, dünyanın en zengin
rezervlerinden biri de Balıkesir’dedir. BaĢlıca yatakları Sultançayırı, Bigadiç ve TaĢköy
dolaylarında olan bor tuzları; 19.yy’dan beri iĢletilmekte olup yurt dıĢına ihraç
edilmektedir.
Bölgenin Ġstanbul’dan sonra en büyük ve en modern tesislere sahip olan
Bandırma Limanından baĢta maden olmak üzere her türlü maddenin ihracat ve ithalatı
yapılmaktadır. Ġhraç edilen maddelerin baĢında Boraks gelmektedir. Bunun dıĢında
mermer, çimento, bitkisel yağlar, salça, meyve ve sebze, sentetik ihracı yapılmaktadır.
Ġl yer altı zenginlikleri bakımından önemli bir yer tutmaktadır. Bordan sonra kömür
ve demir baĢta olmak üzere krom, mermer, bakır, kurĢun, dolomit, antimuan, kaolen gibi
maden yatakları rezerv bakımından zengindir. Maden ve jeotermal kaynakları ilin en
önemli doğal zenginlikleridir.
2.3. TEKNĠK VE SOSYAL ALTYAPI
Plan değiĢikliğine konu alanının çevresinde konut alanları, park alanı ve
yapılaĢmamıĢ alan yer almaktadır. Plan değiĢikliği yapılacak alan üzerinde 10857 ada 1
parselde bir yapılaĢma bulunmaktadır. Onun dıĢında herhangi bir yapılaĢma
bulunmamaktadır. Bununla birlikte, alanda sosyal ve teknik altyapı bakımından herhangi
bir eksiklik bulunmamaktadır.

2.4. JEOLOJĠK VE JEOMORFOLOJĠK YAPI

2.4.1. Depremsellik

Planlama alanının, AFAD Deprem Dairesi BaĢkanlığı tarafından yenilenen, 18
Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmî Gazete’ de yayımlanmıĢ olan ve 1
Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na göre deprem
tehlike durumu yüksek olan alan kategorisine girmektedir. Bu nedenle Deprem
Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik Hükümlerine uyulması
gerekmektedir.

2.4.2. Jeolojik Yapı
Balıkesir Ġli, Karesi ve Altıeylül Ġlçeleri için alanın 9053,75 hektarlık alanda
Mikrobölgeleme Etüt Raporu hazırlanmıĢ ve söz konusu alanın jeolojik yapısı
incelenerek sonuç ve öneriler kısmı aĢağıda verilmiĢtir.
Zemin ve temel etüt çalıĢmalarında, yapılacak kazılar, planlanacak yapı yükleri
ve dıĢ yükler hesap edilerek yamaç boyunca stabilite analizleri yapılmalı, stabiliteyi
sağlayacak kalıcı mühendislik önlemleri belirlenmelidir.
Kazı Ģevleri açıkta bırakılmamalı, uygun projelendirilmiĢ istinat yapılarıyla
desteklenmelidir.
Kazı öncesi yol, altyapı ve komĢu parsel güvenliği sağlanmalıdır.
Yeraltı, yüzey ve atık suların ortamdan uzaklaĢmasını sağlayacak drenaj
sistemlerinin uygulanması gerekmektedir.
Ġnceleme alanında Hallaçlar Volkanitleri ve Bornova FiliĢlerinin tümüyle ayrıĢmıĢ
killeĢmiĢ birimlerinde yapılan oturma ve ĢiĢme hesaplarında oturma, ĢiĢme problemleri

belirlendiğinden zemin etüt çalıĢmalarında yapılaĢma öncesi planlanacak yapı cinsi ve
yükü dikkate alınarak mühendislik parametreleri (ĢiĢme, oturma, taĢıma gücü) ayrıntılı
olarak irdelenmeli, gerek görülmesi halinde zemin iyileĢtirme yöntemleri belirlenmelidir.
Temel tipi, temel derinliği ve yapı yüklerinin taĢıttırılacağı seviyelerin mühendislik
parametreleri ile stabilite sorunları temel ve zemin etüt çalıĢmalarında irdelenmeli ve
alınabilecek mühendislik önlemleri belirlenmelidir.

2.4.3. Morfolojik Yapı
Planlama alanı 39º doğu enlemi, 27º kuzey boylamında konumlanmaktadır.
Planlama alanı düz bir arazi yapısına sahip olup, söz konusu alanının çevresinde konut
alanları, park alanı ve yapılaĢmamıĢ alan yer almaktadır.
Merkez ilçelerde (Karesi ve Altıeylül) karasal iklim (yarı kurak) egemen olup
kıĢları serin, yazları sıcak, deniz etkisine yakın bir iklime sahiptir. Hâkim rüzgâr yönü
Kuzey, mevsimsel değiĢimlere bağlı olarak ikincil derece hâkim rüzgâr yönü KuzeyKuzeydoğudur. Yıllık toplam yağıĢ ortalaması ise 540-740 mm arasındadır.
Altıeylül ilçe arazilerinin %32 si Orman, %49’u Tarım Arazisi, %12’si Mera, %7’si
tarım dıĢı arazidir.

2.4.4. Eğim Durumu
Plan değiĢikliği alanı düz bir arazi yapısına sahiptir. Planlama alanında eğim
kuzeye doğru gidildikçe çok az da olsa artıĢ göstermektedir.

2.4.5. Yönelim Durumu
Plan değiĢikliği alanlarında düz bir arazi yapısı hakimdir. Yönelimin genel durumu
güneye doğrudur.
2.5.

ARAZĠ KULLANIMI

Plan değiĢikliği yapılacak alan üzerinde 10857 ada 1 parselde bir yapılaĢma
bulunmaktadır. Onun dıĢında alanda herhangi bir yapılaĢma bulunmamaktadır.
2.6.

MÜLKĠYET ANALĠZĠ

Plan değiĢikliğine konu 10857 ada 1 parsel 1822.07 m² olup, Maliye Hazinesi’ne
aittir.

MALİK
MALİYE HAZİNESİ

PARSEL ALAN m²
1822.07

2.7.

YÜRÜRLÜKTEKĠ PLAN KARARLARI

2.7.1. 1/5000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı
Altıeylül ilçesi 1/5000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı’nda I19C13B pafta, 10857 ada 1
1 parseli içeren alan “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlıdır.
ġekil 3. Yürürlükteki 10857 Ada 1 Parsele ĠliĢkin 1/5000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı Örneği

PLANLAMA ALANI

2.7.2. 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı
Altıeylül ilçesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama Ġmar Planı’nda Bahçelievler
Mahallesi I19C13B3C pafta, 10857 ada 1 parseli içeren alan “E=2.5, Yençok:MANĠA,
TAKS:1.00 yapılaĢma koĢullarına sahip Belediye Hizmet Alanı” olarak planlıdır.
ġekil 4. Yürürlükteki 10857 Ada 1 Parsele ĠliĢkin 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı Örneği

PLANLAMA ALANI

3. ÖNERĠ 1/1000 ÖLÇEKLĠ UYGULAMA ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ
3.1. PLANLAMANIN GEREKÇESĠ
Bahse konu alan, Altıeylül ilçesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama Ġmar
Planı’nda “E=2.5, Yençok: MANĠA, TAKS:1.00 yapılaĢma koĢuluna sahip Belediye
Hizmet Alanı” olarak planlıdır. Söz konusu alan 10857 ada 1 parsel de sosyal tesis
yapısı bulunmaktadır. Bu tesise hizmet edecek trafo alanı önerilmiĢtir.

3.2. PLAN ÖNERĠSĠNE ĠLĠġKĠN ANALĠZ
Plan değiĢikliğine konu 10857 ada 1 parsel alanı, D-565 (Balıkesir-Bursa)
karayolunun batısında kalmaktadır. Planlama alanı ve çevresinde bazı noktalar ve yol
güzergahları belirlenerek konum analizi yapılmıĢtır.
Planlama alanının batısından demiryolu hattı geçmektedir. Söz konusu alan, D565 (Balıkesir-Bursa) karayoluna uzaklığı 600 metre ve karayolunun batısında, Balıkesir
Merkez Havalimanına uzaklığı 2.5 km ve havalimanının batısında, Balıkesir Atatürk
Stadyumuna uzaklığı 1.5 km ve stadyumun güney-doğusunda, Yeni Ġzmir Yolunun 1.2
km. batısında, Balıkesir ġehir Hastanesinin 2.10 km kuzeyinde, BaĢçeĢme Mezarlığının
3.5 km. güney-doğusunda ve Umut Karaoğlanoğlu Ormanının 3 km. güney-doğusunda
konumlanmaktadır.
ġekil 5.Planlama Alanına ĠliĢkin Analiz

3.3.

PLAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ ÖNERĠSĠ ve PLAN KARARLARI

Söz konusu planlama alanında 10857 ada 1 parselin 1790.11 m²’lik bölümü
“E=2.5, Yençok: MANĠA, TAKS:1.00 YapılaĢma koĢullu Belediye Hizmet Alanı” olarak
planlanmıĢtır. 10857 ada 1 parselin kalan 32.06 m²’lik bölümü “Trafo Alanı” olarak
planlanmıĢtır.
ġekil 6. Öneri Balıkesir Ġli, Altıeylül Ġlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 10857 Ada 1 Parsele ĠliĢkin;
Altıeylül Ġlçesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama Ġmar Planı, Plan DeğiĢikliği Örneği

Tablo 1.Alan Dağılımı

ALAN DAĞILIMI
YÜRÜRLÜKTEKİ PLAN ÖNERİ PLAN
BELEDİYE HİZMET ALANI

FARK

1822.17

1790.11

-32.06

TRAFO ALANI

0

32.06

32.06

TOPLAM ALAN

1822.17

1822.17

0

Plan değiĢikliği kapsamında söz konusu 10857 ada 1 parselin tamamı
Yürürlükteki planda 1822.17 m² olan Belediye Hizmet Alanı’dır. Öneri Planda parsel
sınırı içerisine 32.06 m² Trafo Alanı planlandığından öneri planda Belediye Hizmet Alanı
1790.11 m² olmuĢtur.

SAYGILARIMLA ARZ EDERĠM.

