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1. PLANLAMA ALANININ KONUMU 

1.1. ÜLKE VE BÖLGE İÇİNDEKİ YERİ 

Balıkesir ili, Türkiye’nin kuzeybatısında, Marmara ve Ege Bölgesi sınırlarında yer almaktadır. 

İl, 12.11.2012 tarihinde büyükşehir statüsü kazanmıştır. Balıkesir, doğuda Bursa ve Kütahya, 

güneyde Manisa ve İzmir, batıda Çanakkale ili ile komşudur; ilin kuzeyinde Marmara 

denizine, güneybatısında ise Ege denizine kıyısı bulunmaktadır. 39°20’-40°30’ Kuzey 

paralelleri ile 26°30’-28°30’ Doğu meridyenleri arasında yer alan ilin yüzölçümü 14.299.000 

km² dir.  

 

Karesi ilçesi TÜİK ve DPT tarafından hazırlanmış olan “İstatistiki Bölge Birimleri 

Sınıflandırmasına göre; TR2 Batı Marmara Bölgesi, TR22 Güney Marmara Bölgesi’nde yer 

alan Balıkesir ili idari sınırları içerisindedir. 2012 Aralık ayında yürürlüğe giren “6360 Sayılı 

14 İlde Büyükşehir ve 27 İlçe Kurulması Hakkındaki Kanun” ile birlikte Balıkesir, ilçe 

sınırlarında değişiklikler meydana gelmiştir. 2012 yılı öncesi Merkez ilçe konumunda bulunan 

alan, 2012 yılı sonrası Altıeylül ve Karesi ilçeleri olarak ikiye ayrılmıştır.  

 

Çalışma alanının yer aldığı Karesi Belediyesi 2014 yılında kurulmuştur. İlçe, Balıkesir ilinin 

merkez ilçelerinden biridir. Yüz ölçümü 742,04 km2olan ilçe toprakları 39,55o-40,46o Kuzey 

paralelleri ve 27,36o-28,00o Doğu meridyenleri arasında yer almaktadır. İlçe, Marmara 

Bölgesi’nin Güney Marmara bölümünde bulunmaktadır. İlçenin batısında İvrindi ile Balya, 

kuzeyinde Manyas, kuzeydoğusunda Susurluk ve güneyinde Altıeylül ilçeleri yer almaktadır. 

İlçenin kuzey-güney yöndeki en uç noktası kuş uçuşu 30 km, doğu-batı yöndeki en uç noktası 

kuş uçuşu 47 km uzaklıktadır. İlçe arazilerinin %27 si orman, %59’u tarım arazisi, %11’i 

mera, %2’si yerleşim yeri ve %1’i ise gölet ve derelerden oluşmaktadır. Fazla engebeli 

olmayan ilçe toprakları dalgalı düzlüklerden oluşmaktadır. 

 

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 yılı verilerine göre, Balıkesir ili 1.250.610, 

Karesi ilçesi 185.118 kişilik nüfusa sahiptir. Planlama alanını oluşturan Üçpınar mahallesinin 

nüfusu ise 1449 kişidir. 

Şekil 1. Planlama Alanının Ülke ve Bölge İçindeki Yeri 

 
Kaynak: Büro Çalışması 
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1.2. YÖNETİM YAPISI, İDARİ BÖLÜNÜŞ VE SINIRLAR 

Balıkesir ili, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla il olmuştur. Cumhuriyetin kurulmasından 

önce sancak olan Karesi bu dönemde merkez kaza olan Balıkesir ile birlikte dokuz kazaya 

sahiptir. 1923 yılında bütün sancakların il olmasıyla Karesi ili kurulmuştur. 1926 yılında ise 

ilin adı Balıkesir olmuştur. 

 

12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kurulması ve Sınırlarının 

Belirlenmesi Hakkında Kanun” gereğince Balıkesir Belediyesi’nin sınırı il mülki sınırı olarak 

değiştirilmiştir.  Bu kanun ile Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ilçelerin mülki sınırları 

içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle 

olarak, belde belediyeleri ise tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçe belediyelerine 

katılmıştır. Böylece, Balıkesir ilinde toplam belediye sayısı 20; mahalle sayısı ise 1131 

olmuştur.  

 

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 yılı verilerine göre, Karesi ilçesine bağlı 70 

mahalle bulunmaktadır. Planlama alanı Balıkesir ilinin Karesi ilçesine bağlı Üçpınar 

mahallesinde yer almakta olup Karesi Belediyesi yetki ve sorumluluğundadır. Çalışma alanı 

toplamda 81 hektarlık alandan oluşmaktadır. 

 
Şekil 2. Balıkesir İli İlçe Sınırları Haritası 

 

Kaynak: Büro Çalışması 
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1.3. ULAŞIM BAĞLANTILARI 

Balıkesir ili dahil olduğu Güney Marmara Bölgesi hinterlandındaki ulaşım argümanlarının 

yönetiminde önemli bir role sahiptir.  Trakya’yı Anadolu’ya bağlayan uluslararası karayolları 

olan Avrasya Ulaştırma Bağlantılarının ve Ekonomik İş birliği Ulaşım Ağının, Karadeniz ile 

Ege Denizi’ni bağlayan uluslararası deniz yollarının, Marmara Bölgesi’ni Ege ve İç Anadolu 

Bölgelerine bağlayan kara, demir ve hava yollarının geçtiği bölge, önemli turizm, ticaret ve 

sanayi merkezlerini de birbirine bağlamaktadır. Bölgenin mevcut ulaşım altyapısı 

incelendiğinde, karayolu ulaşım ağı açısından İstanbul, İzmir ve Bursa gibi önemli 

merkezlerin arasında ve bu illerin etkileşimini sağlayan bir konumdadır. 

 
Şekil 3. Bölgesel Ulaşım İlişkileri 

 
Kaynak: Güney Marmara Kalkınma Ajansı, 2017 

 

Balıkesir ili; Bursa-Manisa-İzmir istikametinde D565 karayolu ile Kütahya-Edremit 

istikametinde ise D230 karayolunun kesişiminde yer almaktadır. İl, konumu ile transit geçiş 

ve sezonluk ulaşım için önemli bir kavşak noktasıdır ve ilin toplam 1142 km yol ağı 

bulunmaktadır.  
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Şekil 4. Karayolları 14. Bölge Haritası 

  
Kaynak: KGM,2022 

 

Balıkesir Tren Garı 1912 yılında hizmete açılmıştır. Balıkesir'deki bu garın açılması ile 

birlikte Bandırma-Soma demiryolu güzergahı tamamlanmıştır. Cumhuriyetin başlangıcındaki 

ağ tipi demiryolları, 1935 yılında ise yeni demiryolu hatlarının inşa edilmesiyle Manisa-

Balıkesir-Kütahya-Afyon ve Eskişehir-Ankara-Kayseri-Kardeşgediği-Afyon olmak üzere iki 

adet döngüye sahip olmuştur (TCDD, 2014). İl kuzey güney aksında, Bandırma limanı ile 

bütünleşmiş şekilde çalışan Bandırma İstasyonu ile başlayarak Balıkesir-Soma-Manisa-

İzmir’e kadar ulaşan demiryolu hattına sahiptir. Ayrıca Balıkesir istasyonundan başlayıp doğu 

istikametinde devam eden; Alanyurt istasyonundan ayrılarak Eskişehir-Ankara istikametine 

ve de Afyon-Konya istikametine devam eden hatta da sahiptir. Balıkesir’i dünyanın önemli 

lojistik merkezlerinden biri haline getirecek Balıkesir (Gökköy) Lojistik Merkezi Projesi 

tamamlanmıştır. 
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Karesi ilçesinin önemli merkezlere uzaklıkları aşağıda verilmiştir. 

Tablo 1 . Planlama Alanının Önemli Merkezlere Olan Uzaklığı 

ÖNEMLİ MERKEZLERE UZAKLIK 

ANKARA 550 km ALTIEYLÜL 3 km 

ANTALYA 529 km AYVALIK 130 km 

BURSA 159 km BALYA 50 km 

ÇANAKKALE 215 km BANDIRMA 101 km 

İSTANBUL 305 km BURHANİYE 100 km 

İZMİR 176 km DURSUNBEY 91 km 

MANİSA 142 km EDREMİT 93 km 

MUĞLA 393 km KEPSUT 30 km 

SAMSUN 909 km SUSURLUK 45 km 

Kaynak: KGM,2021 

 

Balıkesir 291 km kıyı uzunluğuna sahiptir. Balıkesir'in kuzeyi ve batısında yer alan kıyı 

şeridinde hem yolcu hem de yük taşımacılığı yapılmaktadır. Yaz aylarında turizme bağlı 

yapılan deniz ulaşımı daha çok batıda yoğunlaşmışken, yolcu ve yük taşımacılığında ise 

Bandırma Limanı önem arz etmektedir. Çevre limanlarla karşılaştırıldığında daha nitelikli 

durumdaki Bandırma Limanı Marmara Denizi için stratejik bir konumdadır, dökme yük 

ithalatı ve ihracatı kapılarından biridir. Bandırma Limanı'nda, dökme, konteynır ve genel yük 

ile birlikte Ro-Ro taşımacılığı hizmetleri de sunmaktadır. Her gün Tekirdağ ve İstanbul'a 

çeşitli seferler gerçekleşmektedir. 1998 yılında başlatılan İstanbul-Bandırma arasındaki hızlı 

feribot ve deniz otobüsü seferleri, Bandırma-İstanbul arasındaki ulaşımda büyük kolaylık 

sağlamıştır. Yaz aylarında karşılıklı altı seferi bulan yoğun taşıma programı ile iki saat gibi 

kısa bir sürede, İstanbul’a ulaşmak mümkündür. Bu hizmetlere ek olarak aynı zamanda 

otomotiv ihracat limanı olarak da hizmet vermesi planlanan Bandırma Limanı, Türkiye’nin 

gelişme potansiyeli yüksek limanları arasında yer almaktadır. Ayrıca Bandırma'dan; Marmara 

Adası, Paşalimanı Adası ve Türkeli (Avşa) Adasına da günlük yolcu taşıma amaçlı seferler 

düzenlenmektedir. Balıkesir'in batısında yer alan iskele ve limanlar ise daha çok yaz aylarında 

ve turistik amaçlı kullanılmaktadır. Ayvalık'a yaz aylarında Yunanistan'dan karşılıklı feribot 

ve deniz otobüsü seferleri düzenlenmektedir. Adalardan, yaklaşık iki saatte ulaşım 

sağlanmaktadır. Ayrıca yaz sezonunda Ayvalık ve çevresinde yoğun, Edremit Körfezi'nde 

daha seyrek olmakla birlikte turistik gezi tekneleri ile çeşitli turlar düzenlenmektedir. 

 

Hava yolu ulaşımının en yoğun olduğu Marmara Bölgesinde; Atatürk, Sabiha Gökçen, Bursa 

Yenişehir, Çanakkale, Tekirdağ Çorlu, Koca Seyit, Edremit ve Çanakkale Gökçeada olmak 

üzere faaliyette bulunan toplam 10 havalimanı bulunmaktadır. Devlet Hava Meydanları 

İşletmesi tarafından paylaşılan Ağustos 2017 verilerine göre ülkenin en büyük iki 

havalimanının bulunduğu Marmara Bölgesi’nde bulunan havalimanlarında sekiz ayda toplam 

62.551.905 yolcuya hizmet verilmiştir. Bu toplam sayıyla Marmara Bölgesi’nde bulunan 

havalimanları ülke hava trafiğinin %49,2’sini gerçekleştirmiştir. Balıkesir ili hava ulaşımı 

açısından, konumunun da vermiş olduğu stratejik önem nedeni ile önemli bir alt yapıya 

sahiptir. İlde bir adet sivil hava alanı ve sivil amaçlı kullanıma açık olan bir adet askeri 

havaalanı bulunmaktadır. Bunlar Balıkesir Merkez Havaalanı ve Edremit Körfezi 

Havaalanıdır. Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, 1997 yılında Balıkesir'in Edremit ilçesinde 

hizmete açılan bir havaalanıdır. Sivil kategoride bulunan havaalanı DHMİ tarafından 

işletilmektedir. Edremit ilçe merkezine 4 km. mesafededir. DHMİ’nin 2017 yılı sonu 

verilerine göre Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’na iç ve dış hatlar yolcu sayısı; 2016 yılına 

göre %20 artış göstererek 436.261 kişiye ulaşmıştır. 
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2. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 

2.1. JEOLOJİK YAPI 

Planlama alanı, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenerek 18 Mart 2018 tarih 

ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanan ve 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe 

giren Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na göre yüksek tehlike değerlerine sahip bölgede yer 

almaktadır. 

 

Çalışma alanı ve yakın çevresinde meydana gelmiş tarihsel döneme ait birçok deprem 

bulunmaktadır. Bu depremlerden en çok zarar verenleri 1577, 1898, 1935, 1942, 1944, 1953 

ve 1964 tarihlidir. 

 
Şekil 5. Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası 

 
Kaynak: AFAD,2019 

 

“Balıkesir İli, Karesi ve Altıeylül İlçelerinde 9.053,75 Hektar Alanın İmar Planına Esas 

Mikrobölgeleme Etüt Raporu” 17.02.2016 tarihinde onaylanmıştır. Planlamaya konu alan 

yerleşime uygunluk haritalarında ÖA-5.1 alanlarında yer almaktadır. 

 

Önlemli Alanlar-5.1 (ÖA-5.1): Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme Oturma Açısından 

Sorunlu Alanlar: İnceleme alanında eğimin %0-10 arasında olduğu ve jeolojik olarak 

Hallaçlar volkanitlerine ait ayrışmış tüf, aglomera, Bornova Filişleri Rezüdüeli, Soma 

Formasyonuna ait ayrışmış killeşmiş tüf, kiltaşı, kumtaşı ve Alüvyon birimlerinin bulunduğu 

alanlardır.  

 

Bornova Filişlerinin rezidüel birimine ait tümüyle ayrışmış killeşmiş birimlerin;katı-çok 

katı kıvamda, orta-yüksek sıkışabilir, plastik özellikte olduğu belirlenmiştir. Ayrıca killer 

düşük- orta- yüksek-çok yüksek şişme özelliğine sahiptir. Oturma hesaplarında Bornova 

Filişlerinin rezidüel birimleri için oturma değerleri 0.47-8.43 cm arasında hesaplanmıştır. Bu 

değerler Bornova Filişlerinin rezidüel birimleri rezidüel birimlerinde tekil temeller için 
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oturma problemi beklenebileceğini göstermektedir. Taşıma gücü hesapları, herhangi bir sorun 

yaşanmayacağını göstermektedir. 

 

Bornova Filişlerine ait kaya ortamların RQD değerlerine göre düşük-orta kaliteli kaya 

kütlesi niteliğinde, nokta yük dayanımına göre çok düşük-düşük-orta dayanımlı ve tek eksenli 

basınç dayanımı deneyi sonuçlarına göre çok düşük-düşük-orta dayanımlı kaya sınıfına 

girdiği belirlenmiştir. Yapılan taşıma gücü hesapları, herhangi bir sorun yaşanmayacağını 

göstermektedir.  

 

Hallaçlar Volkanitlerinin rezidüel birimine ait tümüyle ayrışmış killeşmiş 

birimlerin;katı-çok katı-sert kıvamda, düşük-orta- yüksek sıkışabilir, plastik özellikte olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca killer düşük-orta-yüksek-çok yüksek şişme özelliğine sahiptir. Yapılan 

taşıma gücü ve oturma hesaplarında Hallaçlar Volkanitinin rezidüel birimleri için oturma 

değerleri 0.54-10.00 cm arasında hesaplanmıştır.  

 

Bu değerler Hallaçlar Volkanitinin rezidüel birimlerinde tekil temeller için oturma problemi 

beklenebileceğini göstermektedir. Taşıma gücü hesapları, herhangi bir sorun yaşanmayacağını 

göstermektedir.  

 

Hallaçlar Volkanitleri’ne ait kayaların RQD değerlerine göre düşük-orta kaliteli kaya 

kütlesi niteliğinde, nokta yük dayanımına göre çok düşük-düşük-orta dayanımlı ve tek eksenli 

basınç dayanımı deneyi sonuçlarına göre çok düşük-düşük-orta dayanımlı kaya sınıfına 

girdiği belirlenmiştir. Yapılan taşıma gücü hesapları, herhangi bir sorun yaşanmayacağını 

göstermektedir.  

 

Soma Formasyonuna ait tümüyle ayrışmış killeşmiş birimlerin; çok katı-sert kıvamda, 

düşük-orta-yüksek sıkışabilir, plastik özellikte olduğu belirlenmiştir. Ayrıca killer düşük-orta 

-yüksek şişme özelliğine sahiptir. Yapılan taşıma gücü ve oturma hesaplarında Soma 

Formasyonunun rezidüel birimleri için oturma değerleri 0.35-17.91 cm arasında 

hesaplanmıştır. Bu değerler Soma Formasyonu rezidüel birimlerinde tekil temeller için 

oturma problemi beklenebileceğini göstermektedir. Taşıma gücü hesapları; sorun 

yaşanmayacağını göstermektedir.  

 

Soma Formasyonuna ait kaya ortamların RQD değerlerine göre düşük-orta kaliteli kaya 

kütlesi niteliğinde, nokta yük dayanımına göre çok düşük-düşük-orta dayanımlı ve tek eksenli 

basınç dayanımı deneyi sonuçlarına göre çok düşük-düşük dayanımlı kaya sınıfına girdiği 

belirlenmiştir.  

 

Alüvyon; birimlerin yanal ve düşey yönde değişim gösterdiği ve heterojen bir yapı sunduğu, 

alüvyon biriminde yer alan killerin katı-çok katı-sert kıvamda, düşük-orta-yüksek sıkışabilir, 

plastik özellikte olduğu belirlenmiştir. Ayrıca killer düşük-orta-yüksek-çok yüksek şişme 

özelliğine sahiptir. Yapılan oturma hesaplarında alüvyon birim için oturma değerleri 0.29-

19.76 cm arasında hesaplanmıştır. Bu değerler alüvyon birimde oturma problemiyle 

karşılaşılabileceğini göstermektedir. Sıvılaşma riski beklenmemekle birlikte parsel bazı zemin 

etütlerinde sıvılaşma riskinin irdelenmesi gerekmektedir.  

 

Bu alanlar yerleşime uygunluk açısından Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma vb. 

Sorunlu Alanlar olarak değerlendirilmiş ve rapor eki yerleşime uygunluk haritalarda “ÖA-

5.1” simgesiyle gösterilmiştir. Bu alanlarda;  
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• İnceleme alanında Alüvyon heterojen özellikte ve yanal - düşey yönde farklılık 

gösterdiğinden, Alüvyonda, Soma Formasyonu, Hallaçlar Volkanitleri ve Bornova 

Filişlerinin tümüyle ayrışmış killeşmiş 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 ve sıvılaşma) ayrıntılı 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.  

 

2.2. İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ 

Karesi ilçesinde karasal iklim özellikleri görülmektedir. Kışları soğuk ve yağışlı, yazları 

sıcaktır. Baharları ise yağışlı ve daha ılıktır. Marmara ile Ege Bölgesi geçiş iklimi şartlarının 

etkisi altındadır. İlçede en yüksek sıcaklık ortalaması Temmuz ayında 31.1 °C, en düşük 

sıcaklık ortalaması Ocak ayında 1.1 °C olup, ortalama 588.5 mm yağış almaktadır. 

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Balıkesir ili yıllık toplam yağış ortalaması 

550.9 mm’dir. 24 saatte ölçülen maksimum yağış miktarı 06.11.2004 tarihinde 126.8 mm’dir. 

Uzun yıllara dayanan ortalama sıcaklık 14.5°C olup sıcaklık artış eğilimine sahiptir. 

 

Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası (GEPA)’ya göre kentin güneşlenme süresinin yılda toplamda 

2.686 saat olarak ölçüldüğü ve günlük ortalama 7.36 saat olduğu görülmektedir. En fazla ve 

en az ortalamaya sahip aylar Temmuz (11.44 saat/gün) ve Aralık (3.64 saat/gün) aylarıdır. 

 

Flora ve fauna bakımından il özelinde yapılan tespitlerin ilçe kapsamında da ele alınabileceği 

değerlendirilmektedir. Bu bakımdan ilin orman varlığının büyük bir kısmı Dursunbey, 

Bigadiç, Sındırgı, İvrindi ve Edremit ilçeleri civarında toplanmıştır. Orman varlığının büyük 

bir kısmı karaçam, kızılçam, kayın, gürgen, meşe, söğüt, ılgın, çınar ağaçları ve 

zeytinliklerden oluşmaktadır. 

 

İl, Anadolu’ya kuzeybatıdan giren paleoartik bölgedeki en önemli kuş göç yollarından biri 

üzerinde bulunduğundan, her yıl değişik türden 3 milyona yakın kuşun barındığı, konakladığı 

ve kuluçkaya yattığı uğrak yeridir. Tatlı su balıkları olarak sazan, kızılkanat, turna balığı ve 

yayın; deniz türlerinden sardalya, hamsi, levrek, istavrit, palamut, orkinos, kalkan, uskumru 

öne çıkmaktadır. İlde, karasal hayvan türleri olarak kirpi, gelincik, keklik, çukurbaşlı yılan, 

yaban domuzu, kurt, çakal, tilki gibi hayvanlar öne çıkmaktadır. 
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2.3. DEMOGRAFİK YAPI 

2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre Balıkesir ili nüfusu 1.250.610, Karesi 

ilçesinin nüfusu ise 185.118 kişidir. Üçpınar Mahallesi’nin nüfusu ise 1449 kişidir. 2021 yılı 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre Karesi ilçesi nüfusu Balıkesir il nüfusunun 

%14.80’ini oluşturmaktadır. 

Tablo 2. Balıkesir İlçeleri Yıllara Göre Nüfusları 

 YILLAR 

İLÇELER 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Karesi 173.386 176.377 178.105 181.013 183.084 184.197 185.118 

Altıeylül 173.686 175.017 177.867 181.209 181.286 182.073 185.038 

Ayvalık 67.902 68.457 68.831 71.063 70.720 71.725 72.371 

Balya 13.648 13.384 12.997 13.141 12.932 12.878 12.658 

Bandırma 146.688 149.969 152.480 154.359 156.787 158.857 161.894 

Bigadiç 49.539 49.324 49.377 49.887 49.926 49.486 49.717 

Burhaniye 57.090 57.800 58.775 60.799 60.490 61.806 63.379 

Dursunbey 38.522 37.435 36.324 35.875 35.122 34.840 34.159 

Edremit 140.857 144.995 148.341 154.487 155.837 161.145 164.696 

Erdek 32.899 32.477 32.317 32.963 32.120 32.319 32.038 

Gömeç 12.768 12.779 12.950 13.894 14.175 15.207 16.217 

Gönen 72.701 72.927 73.289 73.829 74.183 74.894 74.788 

Havran 27.564 27.641 27.662 27.741 27.857 27.988 27.914 

İvrindi 33.710 33.427 32.882 32.758 32.492 32.319 31.897 

Kepsut 23.508 23.791 23.342 23.123 23.142 23.017 22.591 

Manyas 20.154 19.828 19.356 19.339 18.936 18.599 18.279 

Marmara 8.848 8.878 8.828 9.870 9.730 9.973 10.148 

Savaştepe 18.677 18.358 18.187 18.243 17.844 17.361 17.003 

Sındırgı 34.868 34.401 33.753 33.924 33.253 32.925 32.661 

Susurluk 39.673 39.411 39.161 39.058 38.704 38.676 38.044 

Toplam 1.186.688 1.196.676 1.204.824 1.226.575 1.228.620 1.240.285 1.250.610 

Kaynak: TÜİK,2021 

 

2.4. SOSYAL VE EKONOMİK YAPI 

Balıkesir coğrafi olarak Marmara ve Ege Bölgesi’nde bulunan toprakları ile iki gelişmiş bölge 

arasında bir köprü işlevini yerine getirmektedir. Komşu ve yakın iller olan İstanbul, İzmir, 

Bursa, Manisa, Çanakkale başta olmak üzere çok sayıda il ile ticaret ve sanayi açısından 

yoğun bağlantılar içindedir. İlin tarım ağırlıklı ekonomik yapısı dikkate alındığında, 

Türkiye’nin birçok ili ile ticari bağlantılarının özellikle tarım, hayvancılık, mermer, gıda 

işleme başta olmak üzere gelişmiş olduğu görülmektedir. İzmir ve İstanbul limanları aynı 

zamanda ilin ihracata yönelik hammadde ve işlenmiş ürünlerinin dış pazarlara ulaştırılması 

amacı ile yoğun biçimde kullanılmaktadır. Balıkesir ülkemizin sanayi açısından gelişmiş iki 
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bölgesi arasında stratejik konuma sahiptir. İlin madencilik ve taş ocakçılığı potansiyeli iyi 

değerlendirildiği takdirde ekonomik açıdan önemli bir katma değer artışı gerçekleşecektir. 

 

Balıkesir ili sektörel dağılımına bakıldığında baskın sektörün %41 oranla hizmetler sektörü 

olduğu görülmektedir. Fakat bu yapıya %40 oranla tarım ve hayvancılık sektörü takip 

etmektedir. İl, ekonomik yapısı itibari ile bir tarım kentidir.  Verimli tarım arazilerine sahip 

Balıkesir ili, sahip olduğu stratejik konum ile tarımsal ürün değerlerinin kolayca pazarlama 

olanağına sahiptir. İl genelinde sanayi sektörünün oranı ise %19’dur. 

 

Balıkesir’de halkın %46’sı kırsal kesimde yaşamakta ve çalışan nüfusun %57’si geçimini 

tarım ve hayvancılık sektöründen sağlamaktadır. 81.291 ha’lık alanda meyve veren 

10.411.260 adet ağaçtan üretilen zeytin miktarı 178.962 ton olup, Türkiye üretiminin %8’ini 

teşkil etmektedir. 513.946 hektar tarım arazisinin, 284.929 hektarı sulanabilir vasıfta, 88.146 

hektarı fiilen sulanabilir vasıftadır. Hayvan varlığı olarak; 357.151 büyükbaş, 845.012 

küçükbaş olmak üzere toplam 1.202.163 hayvan bulunmaktadır. 96.807 arı kovanı mevcuttur. 

Kanatlı hayvan sayısı 74.704.030’dur. 

 

Balıkesir’de Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, Haddeciler Organize Sanayi Bölgesi, Gönen 

Dericiler Organize Sanayi Bölgesi ve Bandırma Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere 4 

organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. Balıkesir Sanayi Odası’na kayıtlı 1000 civarındaki 

işletmenin 830’u imalat, 110’u bayındırlık ve inşaat, 60’ı maden sektöründe faaliyet 

göstermektedir. Faal nüfusun %8’i imalat sanayinde çalışmaktadır. İmalat sanayinin büyük 

çoğunluğunu gıda üreten işletmeler oluşturmaktadır. 

 

Balıkesir’de tarıma dayalı sanayi yapısı ağırlıkta olmasına rağmen sektörel çeşitlilik açısından 

geniş bir sanayi dokusu gözlenmektedir. Balıkesir’de bol miktarda meyve, sebze, zeytin 

üretilmekte, küçük ve büyükbaş hayvan ile kanatlı yetiştirilmektedir. Ekonomik ve kültürel 

gelişmesinde önemli rolü olan tarım, hayvancılık ve sanayinin yanında, eşsiz kıyıları, temiz 

denizi, termal kaplıcaları ve dağ turizmi bakımından Balıkesir, zengin turizm potansiyeline 

sahiptir. 

 

Kent merkezinde demiryolu, karayolu ve havayolu gibi ulaşım şekilleri gelişmiş ve 

çeşitlenmiştir. Altıeylül ve Karesi kentleri, il merkezi niteliğine bağlı olarak ticaret ve 

hizmetler merkezi eğiliminde gelişmiştir ve bir ilde olması gereken tüm kamu ya da özel 

kurum ve kuruluşlar ile hizmetler yer almaktadır. Altıeylül ve Karesi kentleri üniversite 

birimleri ile sosyal yapıdaki değişimin en belirgin olduğu yerleşmelerdir. Üniversite kentteki 

sosyal ve ekonomik hareketliliğin en büyük etkenidir. Sanayi tesisleri kentteki ekonomik 

yapıda belirleyici durumdadır. Bu çerçevede kentteki organize sanayi bölgesi ve küçük sanayi 

siteleri etkin rol oynamaktadır. Yerleşik leke içinde yer alan ticari alanlar kent çekirdeğini 

oluşturup kentsel aktivitelerin yoğun olarak yaşandığı alanlardır. 

 

Altıeylül ve Karesi kentleri sektörel dağılımına bakıldığında hizmetler ve sanayi sektörünün 

ön planda olduğu bir kent kimliği taşıdığı görülmektedir. Merkez ilçedeki resmi-idari tesisler 

ile üniversite ve aktif ticari yapının yanında sanayi yatırımları kent karakteristik yapısını 

ortaya koymaktadır. Altıeylül ve Karesi kentleri ulaşım açısından da gelişmiş bir yapılanma 

göstermektedir. Kent genelinde yapılan anket çalışması sonuçlarına göre Altıeylül ve Karesi 

kentleri nüfusunun %75’i hizmetler sektöründe, %19’u sanayi sektöründe, %1’i tarım 

sektöründe, %5’i ise inşaat sektöründe istihdam edilmektedir. 

 

Büyükşehir Belediyesi kapsamında 2012 yılından sonra Büyükşehir Belediyesi olan 

Balıkesir’in kır nüfusu kente dahil olmuştur.  Balıkesir’in ekonomik açıdan kırsal faaliyetlere 
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yönelik fonksiyonlarının hala etkin olmasına rağmen nüfusun kent içerisinde ikamet ettiği 

yoğun bir kentleşme görülmektedir.  

 

Özellikle hizmetler sektörü ve sanayi alanında TR 22 Bölgesinden daha geniş imkanlara sahip 

olan bu bölgelerdeki üniversite ve iş imkanları, başta 20-24 yaş grubu olmak üzere merkez 

nüfusunun bu merkezlere yönelmesine sebep olmaktadır. Bölgede eğitim imkanlarının yanı 

sıra sanayi ve hizmetler sektörünün geliştirilmesi ile göç miktarının alınan göç lehine 

değiştirilmesi beklenmektedir. 

 

Karesi ilçesinin yaş piramidi incelendiğinde Türkiye ve Balıkesir nüfus piramitleri ile 

benzeştiği görülmektedir. 0-14 yaşları arasındaki kuşağın nüfus artış hızının azalma 

eğiliminde olduğu, ancak farklı olarak 15-19 ve 20-24 yaşları arasındaki erkek ve kadın nüfus 

popülasyonu önemli bir artış göstermektedir. Karesi ilçesi yaşlanma eğilimindedir. Yaşlı 

nüfus artarken genç nüfus oranı azalmaktadır. Nüfusun demografik olarak yaşlanması, 

gelişimini tamamlamayan toplumların bir özelliğidir ve maddi açıdan gelişememiş toplumlar 

için sorun olmaktadır. Bu durumun sorun olmasının nedeni çalışabilir aktif nüfusun azalması 

ile kentin ekonomik yaşantısının güçsüzleşmesidir. 

 

TR22 ve Balıkesir özelinde eğitim durumu incelendiğinde fark görülmemekte, il genelinde 

eğitim seviyesi Türkiye ortalamasının üstünde seyrederken TR22 düzeyinde eğitim durumu 

paralellik göstermektedir. 

 

Kent genelinde nüfusun %29’unu ev hanımları oluştururken %24’ü çalışmamaktadır. %20’si 

öğrenci iken %15’i işçi, %2’si memur, %2’si iş yeri sahibidir. Balıkesir %6 işsizlik oranıyla 

%9,7 olan Türkiye ortalamasının altında kalmaktadır. 

 

Potansiyel nüfusun iş hayatına katılabilmesi ve katma değeri yüksek ürünler üretebilmesi 

eğitim seviyesi ile yakından ilişkili bir konudur. Karesi kent geneli nüfusun %3’ü okuma 

yazma bilmemektedir. %2’si okur-yazar olup bir okul bitirmemiş, %33’ü ise ilkokul 

mezunudur. Nüfusun %10’unun üniversite mezunu olması ilçede eğitime verilen önemin 

arttığını göstermektedir. Merkez fonksiyonlarının bu iki kentte toplanmış olması bu duruma 

yardımcı olmaktadır.  

 

2.5. ARAZİ KULLANIMI 

Planlama alanı; Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Üçpınar Mahallesi’nde yer almaktadır. Mevcut 

1/5000 ölçekli halihazır haritanın I19C09A ve I19C09B paftalarında yer almaktadır. Plan 

değişikliği yapılan alanın büyüklüğü 81 hektardır. 

 

Planlama alanının doğusundan Bursa-Balıkesir (D230) karayolu geçmektedir. Alanın 

doğusunda Ayşebacı Mahallesi yerleşim alanları ve batısında Üçpınar Mahallesi yerleşim 

alanları bulunmaktadır. 
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Şekil 6. Planlama Alanının Hava Fotoğrafı Üzerindeki Konumu 

 
Kaynak: Büro Çalışması 
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3. PLAN HİYERARŞİSİ  

3.1. ÜST ÖLÇEKLİ PLAN KARARLARI 

3.1.1.Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 

“Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı” Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından 20.08.2014 tarihli 13549 sayılı Olur’u ile onaylanmıştır. Plan, 

2040 yılı hedef alınarak; Sekizinci ve Dokuzuncu Kalkınma Planları ana hedeflerine ulaşma 

amacının bir parçası olarak Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde; koruma - kullanma 

dengesinin kurulması, kentsel ve kırsal gelişmelerin sağlıklı bir şekilde yönlendirilerek 

kontrol altına alınması, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının önlenmesi, hassas alanların 

(kıyılar, ormanlar, içme ve kullanma suyu havzaları, doğal, kültürel ve tarihsel değerler, milli 

parklar, tabiat parkları vb. ) korunması, ülke ve hedefler doğrultusunda bölgenin sahip olduğu 

yerel potansiyel ve kaynakların değerlendirilmesi, ekolojik dengeyi olumsuz etkileyecek 

yaklaşımların engellenmesi, doğal ve çevresel değerlerin korunmasını sağlayacak yatırımları 

ve gelişmenin elde edilen veriler doğrultusunda yönlendirilmesi ile mevcut kullanımların bu 

plan strateji ve politikalarına uygun gelişimini sağlamaktır. 

 

Şekil 7. Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 

 

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

 

1/100.000 Balıkesir- Çanakkale Çevre Düzeni Planı’nda planlama alanı “Kentsel Gelişme 

Alanı” kullanımında kalmaktadır. 
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Şekil 8. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Planlama Alanı Mekansal Kararları 

 

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

 

“Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı” ilgili plan 

hükümleri şu şekildedir; 

8. ÖZEL HÜKÜMLER 

8.1 KENTSEL YERLEŞME ALANLARI 

8.1.1 Kentsel yerleşme alanlarındaki yoğunluk dağılımı; bu planda kentsel yerleşimler için 

atanmış nüfus kabulü esas alınarak, planlama ilkeleri çerçevesinde alt ölçekli planlarında 

yapılacaktır. İmar planında yer alacak nüfus, o yerleşme için bu planla getirilen nüfus 

kabulünü aşamaz. 

8.1.2 Bu planda kentsel yerleşme alanı olarak gösterilmiş olsun ya da olmasın, bağlı 

bulundukları kentsel yerleşme merkezlerinden kopuk biçimde konumlanan, belediye sınırları 

içine alınarak mahalleye dönüşmüş/dönüşecek kırsal yerleşme alanlarında; çevre düzeni 

planında önerilmiş gelişme alanı varsa bu alan sınırları dikkate alınarak, gelişme alanı 

belirlenmemiş yerleşim birimlerinde ise varsa daha önce belirlenmiş yerleşik alanı ve 

civarına ilişkin sınırlar da dikkate alınarak, yerleşmenin kendi ihtiyacı kadar alanın alt 

ölçekli planları hazırlanacaktır. Alt ölçekli planlarda, yerleşmenin sahip olduğu geleneksel 

doku ve yapılaşma özellikleri ile çevresindeki alanın doğal özelliklerinin planlama 

aşamasında dikkate alınması ve koruma kararlarına dönüştürülmesi zorunludur. Bu 

yerleşmelerin mahalle olarak bağlandığı tarihteki nüfusları bağlandıkları belediyenin bu plan 

ile belirlenmiş nüfus kabulüne eklenir. 
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8.1.3 Bu alanlarda; konut ve konut kullanımına hizmet verecek sosyal, kültürel donatı ve 

teknik altyapı tesisleri ile toptan ve perakende ticaret türleri yer alacaktır. Ticari depolama, 

konut dışı kentsel çalışma alanı, küçük sanayi siteleri ve turizm kullanımları da yer alabilir. 

Bu alanlarda küçük sanayi kullanımları, sanayi kullanımları ve sanayiye yönelik depolama 

kullanımlarına ilişkin planlama veya plan değişikliği yapılamaz. Kentsel yerleşme 

alanlarında var olan sanayi tesisleri ve sanayiye yönelik depolama kullanımları ekonomik 

ömrü dolduğunda sanayi alanlarına taşınacak ve/veya bu kullanımların bulunduğu alanlar 

rehabilite edilecektir. Mevcut sanayi ve sanayiye yönelik depolama kullanımlarına ilişkin 

yoğunluk arttırıcı ve sanayi türünü değiştiren plan değişikliği yapılamaz. 

8.1.4 Kentsel yerleşme alanlarının alt ölçekli planları bütüncül olarak yapılacak olup, 

uygulamalar bu plan ile belirlenen nüfus kabullerine ve projeksiyon dönemine göre denetimli 

olarak ve etaplar halinde yapılabilir. Bu alanlarda uygulama imar planı onaylanmadan 

uygulama yapılamaz. 

 

3.2. ALT ÖLÇEKLİ PLAN KARARLARI 

3.2.2. Altıeylül ve Karesi İlçeleri (Merkez) 1/5000 Ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar 

Planı 

“Altıeylül ve Karesi İlçeleri (Merkez) 1/5000 Ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı” 

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 28.02.2017 tarihli 306 sayılı Meclis Kararı 

ile onaylanmıştır. 

 

Şekil 9. “Altıeylül ve Karesi İlçeleri (Merkez) 1/5000 Ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar 

Planı” Planlama Alanı Mekansal Kararları 

 

Kaynak: Karesi Belediyesi 
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4. PLAN KARARLARI 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin kurulması ile beraber il sınırında bulunan 20 ilçe ve ilgili 

kanun gereği köylerin mahalle olması sonucu birçok konuda yetki sınırı büyüyen Büyükşehir 

Belediyesinin imar sorunlarının çözümü adına Balıkesir İli genelinde (20 ilçe sınırları 

içerisinde) planlı ve plansız bölgelerde ihtiyaçlar doğrultusunda; imar planı, ilave imar planı, 

revizyon imar planı ve imar planı değişikliği yapılması gerekliliği tespit edilmektedir.  

 

Karesi İlçesi, Üçpınar Mahallesi sınırlarını kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 

28.02.2017 tarih, 306 sayılı karar ile onaylanmıştır. Üçpınar Mahallesi güneyinde yer alan 81 

ha’lık alana ilişkin hazırlanmış olan herhangi bir 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

bulunmadığı görülmektedir. Üçpınar Mahallesi güneyinde yer alan 81 ha’lık alana yönelik 

olarak nazım imar planında bulunan etaplama sınırının donatı ve teknik altyapı alanı 

üretimine yönelik olarak hazırlanarak uygulamalara altlık oluşturabilmesi adına 

güncellenmiştir. Bahse konu etaplama sınırının güncellenmesine mütakip 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planlarının hazırlanması gerekmektedir  

 

Yukarıda ifade edilenler doğrultusunda hazırlanan “Karesi İlçesi Üçpınar Mahallesi 81 Ha 

Alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” ile 81 ha’lık alana yönelik olarak 

planda bulunan etaplama sınırı güncellenerek alanın donatı ve teknik altyapı alanları için 

altlık oluşturması sağlanmıştır. Etap sınırı değişikliği dışında 1/5000 ölçekli Nazım İmar 

Planının da herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 
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Şekil 10. Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Üçpınar Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 
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EKLER
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Ek 1. Balıkesir İli, Karesi ve Altıeylül İlçelerinde 9.053,75 Hektar Alanın İmar Planına Esas 

Mikrobölgeleme Etüt Raporu Onay Sayfası 
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Ek 2. Balıkesir İli, Karesi ve Altıeylül İlçelerinde 9.053,75 Hektar Alanın İmar Planına Esas 

Mikrobölgeleme Etüt Raporu Sonuç ve Öneriler 
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