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1. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve GENEL ÖZELLİKLERİ 

1.1. ÜLKE VE BÖLGESİNDEKİ YERİ 

Yüzölçümü 14.299 km² olan Balıkesir İlinin toprakları 

39,20° - 40,30° Kuzey paralelleri ve 26,30° - 28,30° Doğu 

meridyenleri arasında yer alır. Kuzeybatı Anadolu'da bulunan il, 

doğuda Bursa ve Kütahya illeri, güneyde Manisa ve İzmir illeri ve 

batıda Çanakkale ili ile komşudur. İlin kuzey yöndeki en uç 

noktası güneydekine 175 kilometre, doğu yöndeki en uç noktası 

batısındakine 210 kilometre uzaklıktadır. 

Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Ege 

kıyılarında hüküm süren Akdeniz iklimi, ilin genelinde de 

görülmektedir. Batıdan doğuya, kuzeyden güneye gidildikçe 

Karasal iklim etkisini arttırır. Bu yüzden iç kesimlerde kışlar soğuk 

geçmektedir. Marmara kıyılarında Karadeniz ikliminin etkisi 

görülür. Dolayısıyla burası yazları ılıktır. İdari bölünüş olarak 

Balıkesir ili; Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, 

Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, 

İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara 

Adası, Savaşteper, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinden oluşmaktadır. 

 

1.2. PLANLAMA ALANI 

Planlama alanı; Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Levent 

Mahallesi 2076 ada 10 parsel ve yakınında ki Park Alanı; 100. Yıl 

Mahallesi 849 ada 1 parsel, 850 ada 1 parsel ve yakınında ki 

HARİTA 2: BALIKESİR İLÇELERİ 
 

HARİTA 1: MARMARA BÖLGESİ İLLERİ 
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Park Alanından oluşmaktadır. Planlama alanı 1/5000 ölçekli 19M 

paftalarında yer almaktadır. 

 

 
 
 

1.3. ULAŞIM AĞINDAKİ YERİ 

Bandırma, Bursa’nın merkez olduğu Karayolları 14. Bölge 

sınırı içerisindedir. Planlama alanı yakın çevre ulaşım bağlantıları 

açısından incelendiğinde; Alan Bursa-Çanakkale yolu üzerinde 

konumlu, Bandırma kent merkezinden, Bursa-Çanakkale yolu 

olarak bilinen D-200 karayolu üzerinden Bursa istikametinde 

ilerlerken sağ kolda yer almaktadır. Kentin güneydoğu yönünde 

yer almakta ve ulaşım sorunu bulunmamaktadır.  

 

2.1. KADASTRAL DURUM 

Plan değişikliğine konu olan Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, 

600 Evler Mahallesi 2489 Ada 59 nolu parseli kapsamaktadır. 
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                                                          HARİTA 3: KADASTRAL 
HARİTA 
 
 
         3. MEVCUT DURUM TESPİTİ 

 

 

3.1. HALİHAZIR HARİTA DURUMU 

3.2.1. 1/5000 ÖLÇEKLİ HALİHAZIR HARİTA DURUMU 

Planlama alanına ilişkin 25.11.2005 tarihinde onaylanmış 

1/5000 ölçekli halihazır haritası bulunmaktadır.   
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                                HARİTA 4: 1/5000 ÖLÇEKLİ HALİHAZIR HARİTA  

 3.3. JEOLOJİK DURUMU 

Alan ile ilgili olarak Analiz Mühendislik İnş. Sondajcılık 

Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. Tarafından hazırlanan, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Tarafından 06.09.2016 tarihinde onaylanan, 

“Balıkesir İli Bandırma İlçesi İmar Planına Esas Mikro Bölgeleme 

Etüt Raporu’’ hükümleri özetlenmiştir; 

Önlemli Alan 2.1 (ÖA-2.1a): Önlem Alınabilecek 

Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar 

İnceleme alanında Bayramiç Formasyonu, Edincik 

Volkaniti, İzmir Ankara zonuna ait Permiyen yaşlı rekristalize 

kireçtaşı veya Mermer blokları ve karakaya formasyonuna ait 

birimlerin yer aldığı ve topografik eğimin %10-50 arasında ve 

%50’ den büyük olduğu alanlardır. Bu alanlar öncelikle önlemli 

alan 2.1a (ÖA-2.1a) olarak tanımlanmıştır. Bu alanlarda 
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heyelan, akma, kaya düşmesi vb. kütle hareketleri gözlenmiştir. 

Kayaçların çok kırıklı ve çatlaklı yapıya sahip olması, kaya 

ortamların  ayrışmış seviyeleri, rezüdüel zon ve kontrolsüz dolgu 

kalınlığının fazla olması ve eğimin fazla olması nedeniyle 

yapılacak kazılar sonrası oluşacak şevlerde stabilite sorunları ile 

karşılaşılabilir. 

Bu alanlarda beklenen stabilite sorunlarının mühendislik 

önlemleriyle çözülebileceği kanaatine varıldığından yerleşime 

uygunluk açısından Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite 

Sorunlu Alanlar 2.1a olarak değerlendirilmiştir. 

Bu alanlarda; 

• Zemin ve temel etüt çalışmalarında, yapılacak 

kazılar, planlanacak yapı yükleri ve dış yükler hesap edilerek 

yamaç boyunca stabilite analizleri yapılmalı, stabiliteyi 

sağlayacak kalıcı mühendislik önlemleri belirlenmelidir. 

• Kazı şevleri açıkta bırakılmamalı, uygun 

projelendirilmiş istinat yapılarıyla desteklenmelidir. 

• Kazı öncesi yol, altyapı ve komşu parsel güvenliği 

sağlanmalıdır. 

• Yeraltı, yüzey ve atık suların ortamdan 

uzaklaşmasını sağlayacak drenaj sistemlerinin uygulanması 

gerekmektedir. 

• İnceleme alanında Bayramiç formasyonu ve 

karakaya formasyonunun rezidüel birimlerinde yapılan oturma 

ve şişme hesaplarında oturma, şişme problemleri 

belirlendiğinden zemin etüt çalışmalarında yapılaşma öncesi 

planlanacak yapı cinsi ve yükü dikkate alınarak mühendislik 

parametreleri (şişme, oturma, taşıma gücü) ayrıntılı olarak 

irdelenmeli gerek görülmesi halinde zemin iyileştirme yöntemleri 

belirlenmelidir. 

• Bu alanlarda stablite sorunları yamaç boyunca 

gelişeceğinden, alınacak önlemlerin bütüncül olarak  

düşünülmesi ve uygulanması gerekmektedir. Buna göre yamaç 

boyunca alınacak önlem projeleri uygulandıktan sonra plan 

uygulamasına gidilmelidir. 
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• Temel tipi, temel derinliği ve yapı yüklerinin 

taşıttırılacağı seviyelerin mühendislik parametreleri ile stabilite 

sorunları temel ve zemin etüt çalışmalarında irdelenmeli ve 

alınabilecek mühendislik önlemleri belirlenmelidir. 

• Rapor eki yerleşime uygunluk paftalarında bu 

alanlar “ÖA-2.1a” simgesiyle gösterilmiştir. 

1. İnceleme alanında afet bölgelerinde yapılacak 

yapılar hakkındaki yönetmelik hükümlerine uyulmalıdır. 

2. Bu çalışma Balıkesir ili bandırma Erdek Marmara 

gönen Manyas Susurluk Sındırgı Kepsut Bigadiç ilçeleri toplam 

19292,25 ha alanın imar planına esas mikro bölgeleme 

etütlerinin yaptırılması haritaların hazırlanması ve raporların 

hazırlatılması işi kapsamında bandırma ilçesi 5517.32 ha lık 

alanın mikro bölgeleme etüt raporu işi olup parsel bazında 

zemin etüt raporu olarak kullanılamaz.” denmektedir. 

 

Önlemli Alan 5.1 (ÖA-5.1) Önlem Alınarak Nitelikte 

Şişme Oturma Açısından Sorunlu Alanlar 

İnceleme alanında eğimin %0-10 arasında olduğu ve 

jeolojik alüvyona ait sıkı çok sıkı kum ve sert killer ile Bayramiç 

formasyonuna ait çok katı-sert killer ile sıkı-çok sıkı kumların 

bulunduğu alanlardır. 

Bu alanlar yerleşime uygunluk açısından önlem 

alınabilecek nitelikte şişme oturma vb sorunlu alanlar olarak 

değerlendirilmiş ve rapor yerleşime uygunluk haritalarda ÖA-5.1 

simgesiyle gösterilmiştir.  

Bu alanlarda  

• İnceleme alanında alüvyon heterojen özellikte ve 

yanal-düşey yönde farklılık gösterdiğinden alüvyonda yapılan 

oturma ve şişme hesaplarında şişme problemleri 

belirlendiğinden zemin etüt çalışmalarında yapılaşa öncesi 

planlanacak yapı cinsi ve yükü dikkate alınarak mühendislik 

parametreleri (şişme oturma taşıma gücü ve sıvılaşma) ayrıntılı 
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olarak irdelenmeli gerek görülmesi halinde zemin iyileştirme 

yöntemleri belirlenmelidir. 

• Yüzey ve atık suların yapı temellerine ulaşmasını 

engelleyecek drenaj sistemlerinin uygulanması gerekmektedir. 

• Derin kazılarda oluşacak şevler açıkta 

bırakılmamalı istinat yapılarıyla desteklenmelidir. 

• İnceleme alanında ve yakınında gözlenen tüm 

dereler için planlama öncesi DSİ görüşü alınmalı bu görüş 

doğrultusunda planlamaya gidilmelidir. 

• Temel tipi temel derinliği ve yapı yüklerinin 

taşıttırılacağı seviyelerin mühendislik parametreleri (şişme 

oturma taşıma gücü hesabı sıvılaşma analizi)temel ve zemin 

etüt çalışmalarında irdelenmeli alınabilecek mühendislik 

önlemleri belirlenmelidir. 

3. İnceleme alanında afet bölgelerinde yapılacak 

yapılar hakkındaki yönetmelik hükümlerine uyulmalıdır. 

Bu çalışma Balıkesir ili bandırma Erdek Marmara gönen 

Manyas Susurluk Sındırgı Kepsut Bigadiç ilçeleri toplam 19292,25 

ha alanın imar planına esas mikro bölgeleme etütlerinin 

yaptırılması haritaların hazırlanması ve raporların hazırlatılması işi 

kapsamında bandırma ilçesi 5517.32 ha lık alanın mikro 

bölgeleme etüt raporu işi olup parsel bazında zemin etüt raporu 

olarak kullanılamaz.” denmektedir. 
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                                               HARİTA 5: YERLEŞİME UYGUNLUK HARİTASI 
 

 

4. MEVCUT İMAR DURUMU 

4.1. 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 20.08.2014 tarih 

ve 13549 sayılı bakanlık oluru ile onaylanan Balıkesir-Çanakkale 

Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda H19 

paftasında söz konusu planlama alanı “Kentsel Yerleşik Alanı” 

olarak planlıdır.  
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                                 HARİTA 6: 1/100.000 ÖLÇEKLİ BALIKESİR-BANDIRMA ÇEVRE 

DÜZENİ PLANI 

 

 
 
 
 
4.2. 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 
Planlama alanının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 

incelendiğinde ‘’Belediye Hizmet Alanı ve Ticaret Alanı ’’ olarak 

planlanlı olduğu gözlenmektedir. Alanın çevresi incelendiğinde 

güneyinde Sanayi Alanı, doğusunda Karayolu , batısında 

demiryolu  kuzeyinde Eti Bor Tesisleri olarak  planlı olduğu 
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gözlenmektedir. Alanın ulaşım durumuna bakıldığında batısında 

50 m, doğusunda 12 m ve güneyinde 15 m lik taşıt  yolu 

geçmektedir. 

 

                                         HARİTA 7: 1/5000 ÖLÇEKLİ MEVCUT NAZIM İMAR PLANI 

 

 

5. PLANLAMANIN AMACI, GEREKÇESİ VE PLAN 

KARARLARI 

5.1. PLANLAMANIN AMACI VE GEREKÇESİ 

Planlama alanı; Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Levent 

Mahallesi 2076 ada 10 parsel ve yakınında ki Park Alanı; 100. Yıl 
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Mahallesi 849 ada 1 parsel, 850 ada 1 parsel ve yakınında ki 

Park Alanından oluşmaktadır. Söz konusu Mahalllelere daha iyi 

ve konforlu hizmet edilebilmesi amacıyla 2 adet Pazar Alanı 

oluşturulması amacıyla “Belediye Hizmet Alanı” olarak 1/5000 

ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması talep edilmektedir. 

1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Sanayi Alanı 

olarak planlandığı gözlenmiş olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar 

Planı değişikliği yapılırken Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 

ve üst ölçekli plan kararları doğrultusunda hazırlanmasında bir 

sakınca olmadığı görülmüş bu doğrultuda plan değişikliği 

dosyası hazırlanmıştır. 

Planlama alanında Mevcutta onaylı 1/5000 ölçekli 

Nazım İmar Planında eğitim alanları bulunmasından dolayı 

alanda yapılan plan değişikliği neticesinde yeşil alanlarına 2936 

m² ve 2615 m² ilave yapılmıştır. Belediye Hizmet Alanı fonksiyon 

değişikliğinde 2932 m² ve 2123 m² yeşil alan azaltılması 

yapılmıştır. 
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                     HARİTA 8: 1/5000 ÖLÇEKLİ ÖNERİ NAZIM İMAR PLANI 
                                   
 
 

5.2. PLAN HÜKÜMLERİ 

1. Plan koşulları dışında, Bandırma Belediyesi İmar 

Planı ve Plan Hükümleri geçerli olacaktır. 

 

 

 

 

 


