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1. KAPSAM, AMAÇ VE HEDEFLER 

6306 sayılı ‘’Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun‘’ kapsamında İzmir 

ili, Karabağlar ilçesi, Uzundere, Karabağlar, Bozyaka, Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye 

Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem, Umut, Gazi, Özgür, Yüzbaşı Mahalleleri sınırları içerisinde 

bulunan ve planlama alanının Riskli Alan toplam 540 hektarlık alan 2012/4048 sayılı Bakanlar 

Kurulu kararı ile “Riskli Alan”  ilan edilmiş ve söz konusu karar 31.12.2012 tarihli ve 28514 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

İzmir ili, Karabağlar ilçesi sınırları içerisinde bulunan, Mustafa Kemal Sahil Bulvarının 

güneyinde, İzmir Çevre Yolunun(E881) doğusunda yer alan Ali Fuat Erdem, Bozyaka, Uzundere, 

Limontepe, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Umut, Osman Aksüner ve Aşık Veysel Mahalleleri 

sınırları içerisinde kalan toplam 500 hektarlık alan ve içerisindeki taşınmazlara ilişkin, 1/1000 

ölçekli ilave revizyon ve  uygulama imar planı; 3194 sayılı imar mevzuatı ve üst ölçekli planlama 

kararları  doğrultusunda hazırlanmış, çalışmalarda ilgili kurum ve kuruluşların güncel görüş, 

öneri ve yatırım programları dikkate alınmıştır. 

Toplam 397 hektarlık bir alanı kapsayan söz konusu plana ilişkin düzenlenen bu 

açıklama raporu içeriğinde, planlama alanına ilişkin analiz ve sentez verileri, alana ilişkin 

ulaşım, nüfus, kullanım ve yoğunluk kararlarının belirlendiği plan kararları ve plan hükümleri 

yer almaktadır. 

Planlama çalışmasının amaç ve hedefleri; 

• İzmir ilinin gelişme potansiyelleri açısından oldukça yüksek bir bölgesinde yer 

alan Karabağlar ilçesinin erişilebilirlik ve stratejik açılardan önemli bir konumunda bulunan 

planlama alanında, alana ilişkin tüm fiziksel verilerin dikkate alındığı, yaşam alanları ile sosyal 

ve teknik altyapı alanlarının çağdaş normlarda tasarlandığı bir kentsel dönüşümün 

gerçekleşmesine ilişkin mekânsal kararlar içeren doğru ve uygulanabilir bir planlamanın 

yapılması, 

• Planlama alanında öngörülen yaşam alanlarının çalışma alanları ile ilişkilerinin 

ulaşımda kademeli birliktelik ilkeleri doğrultusunda oluşturulan ulaşım ve dolaşım sistemi 

bütününde kurgulanması,  
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• Sağlıklı bir kentsel dönüşümün gerçekleşmesi öngörüsü doğrultusunda 

bölgesine katma değer yaratacak bir yaklaşımla hazırlanmış bulunan planın, İzmir kentinin 

yapısal gelişmelerinde örnek bir çalışma olarak sürdürülebilir kılınması,   

• Son yıllarda dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi, deprem ve iklim 

değişikliklerine karşı dayanıklı kentlerin planlanması konusunda bir model oluşturulması, 

• Kentin ana merkezi ve alanın komşuluğunda bulunan planlı alanlar ile ulaşım ve 

kullanım bütünlüğünün sağlanması, planlamada merkez alt merkez ilişkilerin iyi kurulması, 

merkezle özdeşleşen ve giderek kentlerimizde ihtiyaç olarak kendini göstermeye başlayan 

meydan ihtiyacının merkez ve alt bölgelerde de tasarlanması şeklinde özetlenebilir. 

Bu amaç ve hedefler doğrultusunda planlama alanında yapılan çalışmada;  

İzmir iline ilişkin geçerli bulunan tüm üst ölçekli planlar ve planlama alanına ilişkin ilgili 

kurum görüşleri ve yatırım programları incelenmiş olup, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı’nın ve Karabağlar Belediyesi’nin talep ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 

planlama çalışmalarına geçilmiştir. 

Çalışmalarda plan kararlarının oluşturulması aşamasında, Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı’nın teknik ekip ve yetkilileri ile görüşmeler yapılmış olup, arazi ve ofis 

çalışmaları yöntemleri kullanılmış, kentsel, bölgesel ve toplumsal ihtiyaçlar ve talepler 

doğrultusunda mekânsal kararlar üretilmiştir. 

Riskli Alanda bulunan 3.Etap dahilinde olan Nazım İmar Planına ilişkin düzenlenen bu 

açıklama raporu içeriğinde, planlama alanına ilişkin analiz ve sentez verileri, planlama 

yaklaşımı, alana ilişkin ulaşım, kullanım ve yoğunluk kararlarının belirlendiği plan kararları ve 

plan hükümleri yer almaktadır. 

2. PLANLAMA YAKLAŞIMI 

Kentsel Dönüşüm Bölgesine ilişkin planlama çalışmaları sürdürülebilir planlama 

yaklaşımı kapsamında yürütülmüş, planlamanın dirençli, ekolojik, stratejik kararlar içererek 

İzmir kentine yakışır ve uygulanabilir olması konularında gerekli özen gösterilmiştir.  

Esasen, sürdürülebilir planlama yaklaşımı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedeflerinin 11. maddesinde yer alan Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları ilkesi 
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doğrultusunda; “Kaynakların ekonomik kullanımı, geri dönüşüm sistemlerinin plan 

uygulamalarında dikkate alınması, sağlıklı çevre koşullarının sağlanması gibi önemli 

maddelerin planlamanın yaptırım gücü kullanılarak hayata geçirilmesinde önemli bir etki 

oluşturacaktır. ”şeklinde yer bulmuştur. 

Buradan hareketle bu planlamanın yapılması ve hayata geçirilmesinin önemi dikkate 

alınmış, planlama alanının; 

• Ulaşım, nüfus, kullanım ve yoğunluk kararları, başta çevre düzeni planı olmak 

üzere, nazım imar planı, uygulama imar planı bütününde planlamada ve ulaşımda kademeli 

birliktelik ilke ve esasları doğrultusunda verilmiş,  

• Alt ölçekli çalışmalara ilişkin tasarım ilkelerinin çerçeveleri oluşturulmuş,  

• Planda deprem, iklim değişikliği, pandemi gibi afetlere dayanıklılık sağlayacak 

açık alanlarla tanımlanmış ekoloji koridorları ayrılmış,  

• Plan kararlarında devamlılık ve sürdürülebilirlik sağlanırken, üst ölçekli plan 

kararlarının kentin bu bölümünün güncel ihtiyaçlar çerçevesinde stratejik bir yaklaşımla revize 

edilebileceği bir yapı ortaya konulmuş,  

• Sağlıklı ve çevre duyarlı kentsel dönüşümün plan bütünlüğü korunarak 

gerçekleşmesi öngörüsünde bulunulmuştur. 

3. PLANLAMA ALANININ GENEL TANITIMI, KENT İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

3.1. İZMİR İLİ’NİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

3.1.1. Bölgesel Konum ve Yönetimsel Yapı 

İzmir İli, Anadolu’nun batısında, Ege Bölgesi’nde, Ege kıyılarının ortasında 

konumlanmaktadır. İlin kuzey-güney doğrultusundaki uzunluğu yaklaşık 200 km doğu-batı 

doğrultusundaki genişliği ise 180 km’dir. (Şekil 1) 
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Şekil 1 İzmir'in Ülke ve Bölge İçindeki Konumu 

2004 yılında yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu öncesinde 9 ilçe 

belediyesinden oluşan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 5216 sayılı kanun sonrasında 19 ilçe ve 38 

ilk kademe belediyesi alanını kapsamıştır. 2008 yılında yürürlüğe giren 5747 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun ile bu ilk kademe belediyelerinden biri olan Mordoğan, Büyükşehir Belediyesi sınırları 

dışına çıkarılmış, ayrıca 37 belde belediyesi de kapatılarak bağlı oldukları ilçelerin 

mahallelerine dönüştürülmüştür. Bu kanun ile ayrıca, Konak İlçe Belediyesi sınırları içerisindeki 

alanlar ikiye bölünmüş ve bu alanların bir bölümü yeni kurulan Karabağlar İlçe Belediyesi 

sınırları içine, Karşıyaka ve Bornova ilçelerinden bir bölüm ayrılarak yeni kurulan Bayraklı İlçe 

Belediyesi sınırları içine katılmıştır. Böylelikle İzmir Büyükşehir Belediye sınırları toplam 21 ilçe 

ve 167 adet köyden oluşmuş iken 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi 

İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin sınırları il sınırlarına genişletilerek 30 ilçenin tamamı 

il sınırlarında olacak şekilde yetki alan sınırı belirlenmiştir. 
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3.1.2. Demografik Yapı 

İzmir nüfusu, TÜİK 2021 yılı genel nüfus sayımına göre 4.425.789 kişidir. 2021 yılı nüfus 

verilerine göre (TÜİK) 478.788 kişi ile Karabağlar İlçesi, İzmir İli'nin ikinci büyük ilçesidir. (Tablo 

1) 

İLÇELER NÜFUS İLÇELER NÜFUS 

Aliağa 103364 Karşıyaka 347023 

Balçova 80513 Kemalpaşa 112049 

Bayındır 40049 Kınık  28513 

Bayraklı 296839 Kiraz 43674 

Bergama 104980 Konak 336545 

Beydağ 12197 Menderes 104147 

Bornova 452867 Menemen 193229 

Buca 517963 Narlıdere 63438 

Çeşme 48167 Ödemiş 132769 

Çiğli 209951 Seferihisar 52507 

Dikili 46587 Selçuk 37689 

Foça 33611 Tire 86758 

Gaziemir 137856 Torbalı 201476 

Güzelbahçe 37572 Urla 72741 

Karabağlar 478788 
TOPLAM 4.425.789 

Karaburun 11927 

Tablo 1: İlçelerin 2021 Yılı Nüfusları 
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İlçeler Hane Halkı Büyüklüğü İlçeler Hane Halkı Büyüklüğü 

Aliağa 3.01 Karaburun 2.23 

Balçova 2.59 Karşıyaka 2.55 

Bayındır 2.8 Kemalpaşa 3.2 

Bayraklı 3.02 Kınık  3.23 

Bergama 2.71 Kiraz 2.99 

Beydağ 2.61 Konak 2.59 

Bornova 2.96 Menderes 2.98 

Buca 2.97 Menemen 3.17 

Çeşme 2.61 Narlıdere 2.73 

Çiğli 2.79 Ödemiş 2.76 

Dikili 2.33 Seferihisar 2.55 

Foça 2.42 Selçuk 2.8 

Gaziemir 3.03 Tire 2.7 

Güzelbahçe 2.82 Torbalı 3.27 

Karabağlar 2.95 Urla 2.65 

Tablo 2: İlçelere Göre Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü, 2021 

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 yılı sonuçlarına göre İzmir'de ortalama 

hane halkı büyüklüğünde 3.27 ile en yüksek oranın Torbalı İlçesi’nde, en düşük oranın ise 2.23 

ile Karaburun İlçesi’nde olduğu görülmüştür. Karabağlar İlçesi'nin ortalama hane büyüklüğü 

2.95'dir. İzmir ilinin hanehalkı büyüklüğü ise 2.85’dir. 

3.1.3. Ulaşım 

İzmir tarihten günümüze karayolu, demiryolu, havayolu ve deniz yolu ulaşım akslarının 

kesiştiği ülkesel ölçekte önemli bir konumdadır. Uluslararası ölçekte özellikle, turizm ve ticaret 

sektörlerinde büyük bir etkiye sahiptir. 

Türkiye’nin 5. büyük havalimanı, İzmir’den başlayıp Kars’a kadar devam eden en uzun 

demiryolu hattı, bu demiryolu hattı ile bağlantılı olan Türkiye’nin en büyük ihracat limanı 

bulunmaktadır. 

İzmir'de kent içi ulaşımı da yoğun olup, kara ve deniz araçları, metro/hafif raylı sistem 

ile yapılan toplu taşıma ile günde ortalama 1.400.000 yolcu taşınmaktadır. 

Çalışmalarına 2007 yılında başlanan “İzmir Ulaşım Ana Planı” İzmir Büyükşehir 

Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 11.03.2009 tarih ve 299.(2009/04) sayılı 
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toplantısının gündemine alınarak görüşülmüş ve 2009/50 nolu UKOME kararıyla uygunluğuna 

oybirliği ile karar verilmiş ve Başkanlık Makamınca onaylanmıştır (Şekil 2). 

 

Şekil 2 İzmir Ulaşım Ana Planı, 2030 (Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi) 

Devlet Karayolları 

İzmir’i bölge ve bölge dışına bağlayan devlet yolları; 

• Kuzeyde Menemen-Aliağa Karayolu bölünmüş yol olarak işletmededir. Bu yol 

Menemen’den Manisa’ya da bağlanmaktadır. 

• İzmir – Manisa yolu Bornova üzerinden bağlanmaktadır. 

• Doğu yönünde, Kemalpaşa – Turgutlu – Salihli yolu bölünmüş yol olarak yapımı 

tamamlanmıştır. 

• Torbalı – Selçuk yolu kısmen bölünmüş yol olup Selçuk’tan Aydın ve Kuşadası yönüne 

ayrılmaktadır. 

• Torbalı – Tire – Ödemiş yolu Subaşı’ndan ayrılmaktadır. 

• İzmir – Çeşme ve İzmir – Karaburun karayolları, otoyol nedeniyle önemini 

kaybetmiştir. 
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Demiryolları 

Türkiye’de ilk demiryolu 1856’da merkezi İzmir’de bulunan bugünkü TCDD 3. 

Bölgesi'nin önemli bir bölümünü içine alan hatlarda işletmeye açılmıştır ve günümüzde ana 

hat taşımalarında, İzmir-Eskişehir, İzmir-Ankara, İzmir-Bandırma, İzmir-Denizli, İzmir-Isparta 

yönlerine seferler yapılmaktadır. 

Kent içi ulaşımı sağlayan ve Fahrettin Altay Meydanı ile Evka-3 İstasyonu arasında 

çalışan metro hattında 17 istasyon bulunmaktadır. İzmir'de banliyö sistemi İZBAN A.Ş. 

tarafından yürütülmekte olup, ulaşım Aliağa-Tepeköy arasında kuzey-güney yönünde 

sağlanmaktadır. Hattın toplam uzunluğu 111 km'dir. Banliyö sistemi içerisinde 38 adet 

istasyondan oluşmaktadır. Adnan Menderes Havalimanı’na da bağlantı sağlayan İZBAN ile 

Halkapınar ve Hilal istasyonlarından İzmir Metrosu’na geçiş yapılabilmektedir. 

Denizyolları 

İzmir, denizyolu ulaşımını etkin ve yaygın kullanan bir merkez ve Türkiye'nin deniz yoluyladışa 

açılan kapısı konumundadır. Alsancak Limanı ile Çeşme, Aliağa-Nemrut ve Dikili İlçeleri’ndeki 

limanlar deniz ulaşımında önemli noktalardır. Çeşme ve İzmir Limanları aynı zamanda yolcu 

taşımacılığında da etkindir. Denizyolu ulaşımı ayrıca Üçkuyular, Göztepe, Konak, Pasaport, 

Alsancak, Bayraklı, Karşıyaka, Bostanlı ve Güzelbahçe olmak üzere toplam 9 iskele ile kent içi 

ulaşımda önemli yer tutmaktadır. 

Alsancak Kurvaziyer Limanı; Türkiye'nin iş hacmi ve ihracat açısından en büyük 

limanıdır. 

Nemrut Limanı; Aliağa ilçesinde yer almaktadır. Petrol, kimyevi ürünler, fueloil, 

motorin, gaz, yağ, asfalt, nafta, maden, demir, tahıl, tuz, bakır vb. ürünlerden oluşan dökme 

yüklerin yükleme-boşaltma işlemleri yapılmaktadır. 

Çandarlı Limanı; yapım aşamasında olan Dünyanın en büyük 10 konteyner limanı 

arasında yer alan projenin İzmir bölgesi ve civarını ekonomik ve sosyal anlamda önemli ölçüde 

etkilemesi planlanmakta ve bu nedenle ulaşım altyapısının çok daha güçlü bir hale getirilmesi 

beklenmektedir. 
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Havayolu 

İzmir'de Adnan Menderes, Çiğli-Kaklıç ve Selçuk olmak üzere üç havaalanı işler 

durumda bulunmaktadır. Bunlardan Çiğli-Kaklıç Havaalanı askeri amaçlı kullanılmaktadır. 

Adnan Menderes Havalimanı: 1987 yılında hizmete açılmıştır. İzmir kent merkezine 18 

km uzaklıktadır. Havalimanı tam kapasiteyle uluslararası hava trafiğine açık olup, 24 saat 

hizmet vermektedir. Toplam 8230945 m2’lik alana sahiptir. Havalimanın dış hat terminali yıllık 

4 milyon yolcu, iç hat terminali ise yıllık 1,5 milyon yolcu kapasitelidir ve saatte 1200 yolcuya 

hizmet verebilecek durumdadır. 

Selçuk Havaalanı: 1990 yılında yapılmıştır. Selçuk İlçe Merkezi’ne 2 km uzaklıkta Efes 

Ören Yeri kenarındadır. Türk Hava Kurumu'nun eğitim uçuşlarında kullanılmaktadır. 

3.1.4. İklim 

İzmir İli genel olarak “yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı” olarak tanımlanan 

Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. İzmir il sınırları içinde dağların denize dik olarak uzanması 

ve dağlar arasında uzanan düşük yükseltili alüvyal ovaların varlığı, denizel etkilerin iç kesimlere 

doğru sokulmasına olanak verir. Bu durum, il genelinde benzer iklim koşullarının 

yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Ancak, yükseklik, bakı yönü, kıyıdan uzaklık gibi coğrafya 

özellikleri, yağış, sıcaklık, güneşlenme ve rüzgâr açısından önemli farklılıklara yol açmaktadır. 

Karabağlar İlçesi, İzmir kent merkezinde yer almakta olduğundan alana ilişkin 

meteoroloji verileri en iyi yansıtacak istasyon İzmir (Güzelyalı)’da bulunan “bölge+büyük 

klima” istasyonudur. 

Bu istasyon rasatlarına dayanan meteorolojik verilere göre; 

• İzmir il genelinde ortalama sıcaklık değerleri açısından ortalama sıcaklığın en 

yüksek olduğu bölüm yaklaşık 18°C ile İzmir Merkez ve çevresidir. İl genelindeki minimum 

sıcaklıklara bakıldığında İzmir Merkez’deki minimum sıcaklıklar da ilin diğer bölgelerine göre 

daha yüksektir. 

• İzmir il genelindeki toplam yağışların miktarı açısından da İzmir kent merkezi ve 

çevresinin en çok yağış alan bölümdür. İzmir Merkez çevresinin en çok yağış aldığı ayın ise 

138.10 mm ile Aralık ayı olduğu görülmektedir. 
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• İzmir il genelindeki rüzgâr hızlarına bakıldığında, en yüksek rüzgâr hızı 

ortalamasının İzmir Merkez’de ve Bergama’da olduğu görülmektedir. İzmir Merkez’de hakim 

rüzgar yılda 3854 kez esen güneydoğu rüzgarıdır. Bunu çok yakın bir esme sayısıyla, 3392 kez 

esen batı rüzgarı izler, en hızlı esen rüzgar ise 41.2 m/sn ile mart ayında hakim rüzgar 

yönünden, güneydoğudan esen rüzgarlardır. Kış aylarında güneydoğu yönlü rüzgârlar, yaz 

aylarında ise batı yönlü rüzgârlar daha fazla esmektedir. Bunun sonucu olarak hakim rüzgar 

yönleri batı-kuzeybatı ve batı ile güney güneydoğu ve güneydoğu olduğu görülmektedir. 

3.1.5. Genel Jeolojik Yapı ve Morfoloji 

Jeolojik Yapı açısından İzmir civarında temeli, üst kretase-paleosen yaşlı kumtaşı ve şeyl 

ardalanmasından oluşan “Bornova Karmaşığı” oluşturur. Kumtaşı-şeyl ve çakıltaşı, Bornova 

Karmaşığının matriksini oluşturur. Bornova Karmaşığı üzerine uyumsuz olarak kireçtaşı/marn, 

silttaşı, kiltaşı ve çakıltaşı ardalanmasından oluşan ve kalınlığı yerel olarak değişen, gevşek 

çimentolu, az orta pekleşmiş neojen gölsel tortulları gelmektedir. Neojen yaşlı çökellerin 

üzerine de uyumsuz olarak volkanik kayaçlar gelir. Alüvyon-yamaç molozu, tüm bu birimleri 

açısal uyumsuz olarak örter. İzmir ve yakın çevresinde Prekambriyen’den günümüze kadar 

oluşmuş çeşitli yaş ve türdeki kaya toplulukları yüzeylenir. Bölgedeki kaya toplulukları 

paleotektonik dönem temel kayaları (İzmir Flişi) ile bunlar üzerinde örtü birimlerini oluşturan 

neojen ve Kuvaterner birimlerinden oluşur. 

İzmir ve çevresi neotektonik dönemde açılmalı tektonik rejimin egemen olduğu Batı 

Anadolu’da yer alır. İzmir kent yerleşimi söz konusu açılmalı tektonik rejimin ürünü olan Gediz 

grabeninin batı ucunda D-B uzanımlı tektonik bir oluğa yerleşmiş aynı adlı körfezi çevreler. 

İzmir ve çevresi tarihsel dönemlerden bu yana yoğun deprem aktivitesine sahne olmuştur. Bu 

özelliğine karşın Gediz grabeni dışında bölgede yoğun deprem aktivitesine kaynak 

oluşturabilecek aktif fayların varlığı ve niteliği konusunda yeterince detay bulgular mevcut 

değildir. 

 İzmir İlinin içinde yer aldığı Ege Bölgesi morfolojisi üçüncü ve dördüncü jeolojik 

zamanda oluşmuş olup kuzeyden ve güneyden Alp kıvrımlarının etkisiyle sıkışarak, büyük 

çöküntü alanları, kırıklar ve fay hatları meydana gelmiştir. Bu morfoloji bugün kendisini denize 

dik inen dağlar ve aralarındaki vadilerde gösterir. İzmir, Ege Kıyı Bölgesinin tipik bir örneği 
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gibidir. Kuzeyde Madra Dağları, güneyde Kuşadası Körfezi batıda Çeşme yarımadasının Tekne 

Burnu, doğuda ise Aydın-Manisa il sınırları ile çevrilmiş olan İzmir İli, batıda kendi adıyla anılan 

körfezle birleşmektedir. İzmir İlinde, doğu batı doğrultusunda uzanan yüksek eğimli sıradağlar, 

bu sıradağlar arasında yer alan ve eğimi çok düşük olan düz çöküntü ovaları ve akarsu 

ağızlarındaki birikinti ovaları yeryüzü şekillerinin ana hatlarını oluşturmaktadır. 

3.1.6. Depremsellik 

İzmir İli ve çevresi ülkemizin deprem açısından en aktif bölgelerinden biridir. 

18.04.1996  tarih ve 96/8109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Deprem 

Bölgeleri Haritası'na göre İzmir il sınırları içindeki alanlar 1. derece deprem bölgesi sınırları 

içerisinde kalmaktadır. Bunda da en etkili unsur, İzmir il sınırları içindeki alanların ülkemizin 

önemli çizgisel yapılarından olan Gediz Grabeni ve Büyük Menderes Grabeni üzerinde yer 

almasıdır. Türkiye aktif faylar haritasına göre ilde depremselliğe neden olan en önemli yapısal 

unsurlar; Bornova Fayı, Menemen Fay Zonu, İzmir Fayı, Tuzla Fayı ve Seferihisar Fayı’dır. İzmir 

il genelindeki diri fay hatları aşağıdaki şekilde görülmektedir. 
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Şekil 3: Türkiye Deprem Haritası 

 

3.2. KARABAĞLAR İLÇESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

3.2.1. Karabağlar İlçesi’nin Kent İçindeki Konumu ve Tarihçesi 

Karabağlar İlçesi, İzmir Körfezi’nin güneyinde yer almakta olup İzmir İli idari sınırları ve 

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içindedir (Şekil 4). 
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Şekil 4 Karabağlar İlçesinin İzmir Sınırı İçerisindeki Konumu 

İlçe; kuzeyde Konak, Balçova, Narlıdere, doğuda Buca ve Gaziemir, batıda Güzelbahçe, 

güneyde Menderes İlçeleri ile sınır komşusudur (Şekil 5). 

 

Şekil 5 Karabağlar İlçe Sınırı 

Karabağlar İlçesi; kent merkezine yakınlığı, kent merkezine erişim sağlayan güçlü ulaşım 

bağlantıları ile kente hizmet sunan sektörleri bulundurması, kentsel fonksiyonların çeşitliliği, 

konut ve işgücü talebi artıran gelişme potansiyeli ile İzmir'in önemli ilçelerindendir. 
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İlçenin İzmir kent merkezi ile çevre yerleşim alanlarına yakın olması ve kentin güney 

çıkış aksında yer alması, Karabağlar Bölgesi’nin küçük sanayi ve toptan ticaret açısından çekim 

merkezi haline gelmesini sağlamıştır. Özellikle küçük ve orta ölçekli firmalar Karabağlar’ı 

merkez olarak kabul etmiştir. Bölgede ağırlıklı olarak görülen faaliyetler ile yan sektörleri, 

ilçenin kendi dinamiklerini oluşturarak ticaret ve küçük sanayi açısından İzmir’in önemli bir 

merkez oluşturmasını sağlamıştır. 

İlçenin tarihine bakıldığında, yaklaşık 200 yıl önce bölgede çiftliklerin ve bağ evlerinin 

yer aldığı ve ilçenin adını şimdiki Uzundere’den Gaziemir’e uzayan bölgede bulunan kara üzüm 

bağlarından aldığı bilinmektedir. Bu bağlardan Bozyaka bağları ile bugün mobilya sektörünün 

bulunduğu Yeşillik Caddesi ve çevresindeki bağlar 40 yıl öncesine kadar varlığını sürdürmüştür. 

 1950’li yıllarda başlayan göç ve gecekondulaşma sonucunda bölge hızlı bir değişim 

sürecine girmiş ve 1963 yılında planlama alanını da içeren şimdiki Karabağlar İlçe sınırları 

içerisinde Yeşilyurt Belediyesi kurulmuş ve 1980’li yıllara kadar Belediye olarak kalmıştır. 

Sonraki süreçte 2008 yılındaki idari bölünmeye kadar merkez ilçe konumunda olan Konak 

Belediyesi sınırları içinde kalmıştır. 2008 yılında yürürlüğe giren 5747 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun'a göre Konak İlçesi sınırları yeniden belirlenmiş olup ilçenin güney kısmında Karabağlar 

İlçe Belediyesi kurulmuştur. 

3.2.2. Yönetimsel Yapı 

5747 sayılı kanun ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak kurulan Karabağlar İlçe 

Belediyesi'ne, Konak İlçe Belediyesi’nden ayrılan elli altı mahalle ve iki köy bağlanmıştır. 

Karabağlar İlçe Belediyesi, 2008 yılındaki idari bölümünden sonra İnönü Caddesi'nin güney 

kısmı ile Bozyaka, Yeşilyurt ve Eskiizmir yerleşimlerinin yer aldığı 56 mahalle ve Kavacık, Tırazlı 

Köylerini kapsamaktadır. 

06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6360 sayılı On Dört İlde 

Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’ndaki düzenleme ile İzmir Büyükşehir 

Belediyesi’nin sınırları il mülki sınırlarına getirilerek İzmir İli’ne bağlı ilçelerin mülki sınırları 

içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak 
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bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır. Bu düzenleme ile Karabağlar İlçe Belediyesi 

sınırları içerisinde yer alan Kavacık ve Tırazlı Köyleri mahalleye dönüştürülerek, ilçe 

belediyesine bağlı mahalle sayısı 58’e çıkmıştır. 

3.2.3. Nüfus ve Demografik Yapı 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 

İzmir İlinin toplam nüfusu 4.425.789 kişi olup Karabağlar İlçesi, 478.788 kişi ile nüfus açısından 

ilin ikinci büyük ilçesidir.  

Karabağlar İlçesinin nüfus artış hızı İzmir geneline göre yüksektir. İlçenin nüfusu, 2008- 

2017 yılları arasına bakıldığında sürekli artış göstermekle birlikte, en yüksek nüfus artışının 

2009- 2010 yılları arasında, en düşüğün ise 2016-2017 yılları arasında gerçekleştiği 

görülmektedir. 2019-2020 yılları arasında ise nüfusun düştüğü görülmektedir. 

YIL İZMİR KARABAĞLAR 

2008 3.795.978 443.159 

2009 3.868.308 449.707 

2010 3.948.848 458.890 

2011 3.965.232 463.279 

2012 4.005.459 466.023 

2013 4.061.074 471.676 

2014 4.113.072 473.741 

2015 4.168.415 477.238 

2016 4.223.545 480.253 

2017 4.279.677 480.790 

2018 4.320.519 479.986 

2019 4.367.251 480.925 

2020 4.394.694 479.592 

2021 4.425.789 478.788 
Tablo 3 Yıllara Göre Nüfus Tablosu (TÜİK. 2021) 

3.2.4. Sosyo-ekonomik Yapı 

İzmir'in yoğun göç alan ilçelerinden olan Karabağlar İlçesi; en çok Konya, Mardin, 

Manisa, Sivas, Erzurum, Aydın, Kars, Afyon ve Ağrı illerinden göç almıştır. Karabağlar; 32.3 

medyan yaş ile İzmir’in 32.8 medyan yaşına yakın durumdadır. Okuryazar oranı ilçede 
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%91.4’tür. Okuma yazma bilenlerin % 32.8’i ilkokul mezunu iken; %17.9’u herhangi bir okul 

bitirmemiştir. 

Karabağlar ilçesi Konak ilçesine yakın olması sebebiyle sosyal ve kültürel hizmetler fazla 

gelişme göstermemiştir. Bu nedenle yerleşmede yaşayan halk, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını 

2 km uzaklıkta bulunan Konak ilçe merkezinden karşılamaktadır. Karabağlar ilçesinde, 

Karabağlar İlçe Halk Kütüphanesi ve Karabağlar Belediyesi Kütüphanesi adında 2 kütüphane 

bulunmaktadır. 3 adet kültürel etkinlik mekânı bulunan ilçede müze, tiyatro ve sinema 

bulunmamaktadır. 

Karabağlar ilçesinin temel ekonomisi imalat sanayi sektörüne dayalıdır.  

Karabağlar ilçesinde 3.299 dekar tarımsal alan bulunmaktadır. Bu alanlarda daha çok, 

Üzüm, armut ve yağ yapımına yönelik zeytin yetiştirilmektedir. Bununla birlikte ilçede sınırlı 

düzeyde hayvancılık faaliyeti gerçekleştirilmektedir. 2018 yılı İzmir Tarım İl Müdürlüğü 

verilerine göre, önemsiz düzeyde büyükbaş hayvan varlığına sahip ilçede, yaklaşık 7.547 koyun 

ve keçiden toplam 841.9 ton süt elde edilmiştir. İlçede istatistiklere yansıyan kümes 

hayvancılığı bulunmamaktadır. 

Karabağlar, mobilyacıların yoğun olduğu bir alan olarak dikkat çekmektedir. En çok 

firma sayısına sahip üç sektör toptancılık, mobilya ve diğer ürünler imalatı ve perakendeciliktir. 

Karabağlar’ın 2008 ihracat verileri incelendiğinde, toplam ihracat oranının İzmir toplamının % 

0.35’ini oluşturduğu gözlemlenmektedir. Motorlu kara taşıtları imalatı, tekstil ürünleri, 

fabrikasyon metal ürünleri ve mobilya Karabağlar’daki en önemli sektörler olarak göze 

çarpmaktadır. 

Karabağlar ilçesinde hizmetler sektörü de gelişmiş durumdadır. İlçede ikisi Sağlık 

Bakanlığı’na bağlı biri özel 3 hastane bulunmaktadır. Bu hastaneler toplam 47 ameliyathane 

ve 1835 yatak kapasitesiyle hizmet vermektedir. Kentin en kalabalık 2. ilçesi olması dolayısıyla 

çok sayıda aile hekimliği birimi de Karabağlar ilçesinde yer almaktadır. 

3.2.5. Ulaşım 

Karabağlar ilçesine ulaşım Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, İnönü Caddesi, İzmir Çevre Yolu 

ve Yeşillik Caddesi ile sağlanmaktadır. Karabağlar ilçesine havayolu ile ulaşım ise Gaziemir 
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ilçesinde bulunan ve Karabağlar ilçe merkezine yaklaşık 29 km uzaklıkta bulunan Adnan 

Menderes Havalimanı ile sağlanmaktadır. 

Karabağlar İlçesi, Yeşillik Caddesi ile kentin güney çıkış ana aksı üzerinde yer alması, 

Limontepe ve Uzundere bağlantılarıyla İzmir Otoyoluna doğrudan ulaşımı, yeni açılan Konak 

Tüneli ile İzmir’in merkezi konumunda olan Konak Meydanı’na erişilebilirliğin artması ve yeni 

açılan Dostluk Bulvarı, Eski İzmir ve İnönü Caddeleri ulaşım açısından kent içinde önemli bir 

konumdadır. İlçenin batısında bulunan Tırazlı ve Kavacık Mahalleleri’nin ulaşım bağlantıları, 

Tekke Dağı nedeniyle zayıftır. 

İlçenin kuzeyinden İnönü Caddesi boyunca yeraltından Fahrettin Altay Meydanı ile 

Evka-3 İstasyonu arasında çalışan metro hattı geçmekte olup Poligon, Göztepe, Hatay, 

İzmirspor, Üçyol istasyonları ilçe sınırları içerisindedir. Ayrıca, İzmir’de kuzey-güney yönünde 

banliyö sistemi ile ulaşımı sağlayan İZBAN hafif raylı sisteminin bir bölümü İlçe'deki Aydın 

Mahallesi'nden geçse de ilçede İZBAN istasyonu bulunmadığından bu toplu taşıma aracına 

erişim sağlanamamaktadır. 

İlçede ana ulaşım akslarından iç kesimlere ulaşım ve ara sokaklardaki bağlantılarda 

sıkıntı yaşanmaktadır. Ayrıca, otopark yetersizliğinden dar sokaklar otopark alanı olarak 

kullanılmaktadır. 

3.2.6. İklim ve Bitki Örtüsü 

Karabağlar ilçesi belirli bir iklim tipine göre değerlendirilmesi son derece zordur. Çünkü, 

gezici hava hareketlerinin etkisi altında bulunan yöre iklimi, Akdeniz ve Karadeniz iklimleri 

arasında bir geçiş niteliği taşımaktadır. Bu, özel iklim karakterine genel bir bakış, burada üç ana 

hava tipinin geçerli olduğuna işaret etmektedir. Bunlar kuzeyden ve güneyden sokulan hava 

kütlelerine bağlı olanlarla durgun hava nitelikli tiplerdir. Bu üç ana hava tipi arasında en çok 

görüleni kuzeyden gelen hava kütleleridir. Ayrıca, doğu ve batı rüzgarlarına bağlı olan hava 

tipleri de bulunmaktır. Ancak bunlar iklimi etkileyebilecek ölçüde güçlü değillerdir. 

Karabağlar ilçesi bitki örtüsü yönünden Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Akdeniz 

bitkilerinin her türü bulunmaktadır. Yüzyıllar boyu aşırı otlatma, yangın ve tarla açma 

nedenleriyle ormanların ortadan kalktığı yerlerde, maki florası kendini göstermektedir. Maki 

florasına ardıç, pırnal, kermes meşesi, yabani zeytin, çitlembik, sakız, akçakesme, tesbih, 
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katırtırnağı gibi kuraklığa dayanıklı ağaçlar girer. Makilik alanlar, denizden 600 metre 

yüksekliğe kadar çıkmaktadır. Dağlık kesimlerin büyük kısmı ormanlıktır. Ormanlar il içerisinde 

455.570 hektar bir alanı kaplar. Ormanların kapladığı alan,il arazisinin %37.7'sidir. Denizden 

600m. yüksekliğe kadar kızılçam, daha yukarılarda karaçam ormanları vardır. Bergama'nın 

Kozak, Cumaovası'nın Güner, Torbalı'nın Helvacı Köyü çevresinde doğal olarak yetişmiş 

fıstıkçamı ormanları bulunur. Toprağı elverişli, kuytu ve nemli dere yataklarında çınar, kestane, 

dişbudak, söğüt, kavak, akçaağaç, karaağaç ve kızılcık gibi yapraklı ağaçlar yayılış gösterir. 

Palamut meşesi de il ormanlarının karakteristik ağaçlarından birisidir. 

3.3. PLANLAMA ALANININ GENEL TANITIMI. KENT İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

Planlama alanı, Ali Fuat Erden, Bozyaka, Limontepe, Uzundere Salih Omurtak, Bahriye 

Üçok ve  Umut mahalleleri sınırları içerisinde olup; mahallelerin 2021 yılı nüfusu TÜİK Adrese 

Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)’ne göre sırası ile 2315, 15730, 4870,  2966, 6037, 2729 ve 

10016 kişidir (Tablo 4). 

MAHALLE NÜFUS 

Ali Fuat Erden 2315 

Bahriye Üçok 2729 

Bozyaka 15730 

Limontepe 4870 

Salih Omurtak 6037 

Umut 10016 

Uzundere 2966 

Tablo 4 Mahalle Nüfusları (TÜİK 2020) 

Planlama alanının içinde bulunduğu 1-A Nolu Riskli Alan, İzmir ili, Karabağlar ilçesi 

sınırları içerisinde bulunan, Mustafa Kemal Sahil Bulvarının güneyinde, İzmir Çevre 

Yolunun(E881) doğusunda yer almaktadır. Söz konusu alan 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında Riskli Alan olarak belirlenmiştir.  

Planlama alanının Riskli Alan 3. etapta konut alanları yoğunluktadır. Söz konusu  konut 

alanları çoğunlukla 2 ve 3 katlı yapılardan oluşmaktadır. Ayrıca çalışma alanının bazı 

bölgelerinde 4 - 5 katlı yapılar da yer almaktadır. Planlama alanında yapılar betonarme 

sistemde inşa edilmiştir. Planlama alanının kuzeyinde ve güneyinde konut alanları, batısında 
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ağaçlık alan, doğusunda Karabağlar şehir merkezi ve konut alanları yer almaktadır. Toplam 

planlama alanı yaklaşık 397 hektar alanı kapsamaktadır. 

Planlama alanına ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır. Alanda 2. ve 3. derece taşıt 

yolları, çıkmaz yollar ve yaya yolları mevcuttur. 

Planlama alanının havayolu ulaşımı ise Gaziemir ilçesinde bulunan ve çalışma alanına 

yaklaşık 16 km uzaklıkta bulunan Adnan Menderes Havalimanı ile sağlanmaktadır.  

4. PLANLAMA ÖN ÇALIŞMALARI 

4.1. İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU 

4.1.1. Planlama Alanın 1-A Nolu Riskli Alana Ait Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu 

İzmir ili, Karabağlar ilçesine ilişkin; Karabağlar ilçe sınırları içinde kalan ve , 1-A Nolu 

Riskli Alan 1/1000 ölçekli 29 paftada yer alan 540 hektarlık sahanın Uygulama İmar Planına 

Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekânsal 

Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 26.08.2013 tarihinde onaylanmıştır. 

Planlama alanında, Önlemli Alanlar 2.1 (Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu 

Alanlar), Önlemli Alanlar 5.1 (Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma ve Taşıma Gücü 

Açısından Sorunlu Alanlar), Önlemli Alanlar 5.2 (Dolgu Alanlar) ve Uygun Olmayan Alanlar 2.1 

(Heyelan Riskli Bölgeler) olduğu tespit edilmiştir (Şekil-6) 
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Şekil 6: 1-A Nolu Riskli Alan, Jeoloji ve Yerleşime Uygunluk Haritası 

İnceleme alanında; Yüzbaşı Şerafettin, Yurdoğlu, Ali Fuat Erden, Özgür, Umut, Salih 

Omurtak, Limon Tepe, Bahriye Üçok, Cennet Çeşme, Gazi, ABDİ İpekçi Mahallelerinin 

jeolojisini Üst kretase-Paleosen yaşlı ‘’ Bornova Karmaşığı’’ oluşturur. Kumtaşı-şeyl ve çakıltaşı, 

Bornova Karmaşığının matriksini oluşturur. Bornova Karmaşığı üzerine uyumsuz olarak 

kireçtaşı/marn, siltaşı, kiltaşı ve çakıltaşı ardalanmasından oluşan ve kalınlığı yerel olarak 

değişen, gevşek çimentolu, az orta pekleşmiş neojen gölsel tortulları gelmektedir. İhsan 

Alyanak, Peker, Devrim, Uzundere Mahallelerinin jeolojisini; miyosen yaşlı gölsel çökeller 

temsil eder. İnceleme alanını çevreleyen ana dereler boyunca ve ana derelere dik konumda 

bulunan küçük dereler boyunca yamaç molozlarını ve kuru dere yataklarında alüvyon birimini 

görmek mümkündür. 
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Bornova Karmaşığı: 

İzmir flişi; yerleşim bölgesinde hakimdir. Genellikle koyu esmer renkli olan flişler, çeşitli 

killi şist, mikalı kumtaşı, arkoz, konglomera, kristalen veya dolomitik kalker, kırmızımtırak 

pembe veya grimsi esmer renkli şistli kalker ve radiolaritlerle temsil olunmuştur. Bu tabakaları 

bazen kuvars, bazen kalsit, bazen de her iki minerale ait damarlar kesmiştir. Flişler içinde 

baskın olan çeşitli killi şistle ve bazen çok kristalize kireç taşları bu formasyonunu oldukça 

şiddetli bir kıvrımlanmaya ve başkalaşıma uğramış olduğunu göstermektedir. 

Neojen Gölsel Tortulları; 

İnceleme alanında kil-taşı, silt- silttaşı, kum-kumtaşı, çakıl-çakıltaşı, çamurtaşı, 

kireçtaşı, marn ve andezitler bulunmaktadır. Neojen sedimetleri yer yer tamamen ayrışmış 

hatta zemine dönüşmüştür. Geneli orta-çok derecede ayrışmış orta-az dayanımlıdır. 

Alüvyon: (Qal) 

İnceleme alanını çevreleyen ana dereler boyunca ve ana derelere dik konumda 

bulunan küçük dereler boyunca kolüvyal birikintiler ve kuru dere yataklarında alüvyon birimin 

görmek mümkündür. Kolüvyal birikintiler arazi genelinde, topoğrafyanın şekiller oluşturduğu 

ve eğitim nispeten düşük olduğu alanlarda ve derelerle sınırlı alanlarda jeolojik birimin yatay 

topoğrafyayla oluşturduğu ara kesitler boyunca bulundukları gözlenmiştir. Alüvyon/kolüvyal 

malzemeler, arazi genelinde temel kayaç kökenli blok, çakıl, silt ve kil içerikli kum matriks 

içinde bulunduğu bir malzeme özelliği sunmaktadır. 

Dolgu zemin(D): 

İnceleme alanın güneyinde Uzun Dere dere yatağı civarında ve inceleme alanının doğu 

ucunda kalınlığı 1.00-7.00 m. arasında değişen ve çalışma alanının doğu kısmında dar bir 

alanda dolgu zeminler yer almaktadır. Dolgu zeminler; inşaat atığı malzemeler, evsel atıklar, 

kum çakıl boyutundan elemanlardan oluşmaktadır. 1/1000 ölçekli jeoloji haritasında dolgu 

zemin sınırları işlenmiştir. 
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Deprem Durumu 

İnceleme alanı Bakanlar Kurulunun 18 Nisan 1996 tarih ve 96/8109 sayılı kararı ile 

yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri haritasına göre 1. derece deprem bölgesinde yer 

almaktadır. 

İnceleme Alanının Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi 

İnceleme alanı, İzmir İli, Karabağlar İlçesi sınırları içerisinde,1/5000 ölçekli L18-a-12-b, 

L18- a-13-a, , L18-a-12-c, L18-a-13-d olmak üzere 4 pafta,1/1000 ölçekliL18-a-12-b-2-c, L18-a- 

13-a-l-d, L18-a-12-b-3-a, L18-a-12-b-3-b, L18-a-13-a-4-a, L18-a-12-b-3-c, L18-a-13-a-4-d, L18-

a-13-a-4-c, L18-a-12-c-2-a, L18-a-12-c-2-b, L18-a-13-d-l-a,L18-a-13-d-l-b,L18-a-13-b- 2-a,L18-

a-13-d-2-b, L18-a-12-c-l-c, L18-a-12-c-2-d,L18-a-12-c-2-c, L18-a-13-d-l-d,Ll 8-a- 13-d-l-c, L18-a-

13-d-2-d, L18-a-13-d-2-c, L18-a-12-c-4-b,L18-a-12-c-3-a, L18-a-13-d-4- a,L18-a-13-d-4-b,L18-

a-13-d-3-a, L18-a-13-b-3-b,L18-a-13-d-4-c, L18-a-13-d-3-d olmak üzere 29 pafta içerisinde yer 

almakta olup toplam 540 ha.'lık alanı kapsamaktadır. Alan sınırları Ek 4'de 1/1000 ölçekli 

halihazır paftalarda işaretlenmiştir. 

İnceleme alanında; Yüzbaşı Şerafettin Yurdoğlu, Ali Fuat Erden, Özgür, Umut, Salih 

Omurtak, Limon Tepe, Bahriye Üçok, Cennet Çeşme, Gazi, Abdi İpekçi Mahallelerinin jeolojisini 

Üst Kretase-Paleosen yaşlı "Bornova Karmaşığı" oluşturur. Kumtaşı-şeyl ve çakıltaşı, Bornova 

Karmaşığının matriksini oluşturur. Bornova Karmaşığı üzerine uyumsuz olarak kireçtaşı/marn, 

silttaşı, kiltaşı ve çakıltaşı ardalanmasından oluşan ve kalınlığı yerel olarak değişen, gevşek 

çimentolu, az orta pekleşmiş neojen gölsel tortulları gelmektedir. İhsan Alyanak, Peker, 

Devrim, Uzundere Mahallerinin jeolojisini; miyosen yaşlı gölsel çökeller temsil eder. İnceleme 

alanını çevreleyen ana dereler boyunca ve ana derelere dik konumda bulunan küçük dereler 

boyunca yamaç molozlarını ve kuru dere yataklarında alüvyon birimini görmek mümkündür. 

Alanın morfolojisi yer yer düz, yer yer eğimlidir. Kuzey, kuzey batı, kuzey doğu ve güney 

batı sırtlar %25-30 eğime sahiptir. Yerleşim yerinin orta kesimlerinin güneyi ve güney doğusu 

düz sayılabilecek %l-5 eğime sahiptir. 

İnceleme alanında aşırı yağışlardan yüzey sularının etken olabileceği bir sellenme alanı 

dışında kalan topografya hakimdir. Ana drenaj güney ve inceleme alanının batı sınırının dışında 

kalan derelerle sağlanmaktadır. İnceleme alanı ve çevresi akifer niteliğine sahip 
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formasyonların yayılımları, konumları, kalınlıkları ve beslenme havzasında oluşu nedeniyle 

yeraltı suyu açısından az da olsa önemli özelliklere sahip durumdadır. 

Yüksek kotlarda yer alan kireçtaşı kil dokunaklarında düşük-orta debili su sızıntılarına 

rastlanmaktadır. Kireçtaşı çatlaklı yapıda olması yağmur sularının kısa sürede çatlaklardan 

alttaki killi kesimlere ulaşmasını sağlamakta ve dokunaklar boyunca kaynaklara, düşük debili 

sızıntılara rastlanmaktadır. Yapılan sondajlarda l,00-13,00m arasında yeraltı suyuna 

rastlanmıştır. 

İnceleme alanında heyelan duyarlılık analizleri yapılmış ve çalışma kapsamında; Şamlı 

Tepenin güneyindeki, batısındaki ve kuzeyindeki heyelanın mühendislik jeolojisi özellikleri 

incelenmiş ve meydana gelmiş heyelanların yenilme şartları ile kayma derinliği belirlenmiştir. 

Heyelan bölgesinde temel jeolojik birimler Miyosen yaşlı gri renkli kireçtaşı ve killi kireçtaşı, 

gri, bej ve açık kahverengi kil ve silt, kum ve tabandaki çakıldır. Bu birimler Kretase yaşlı 

ofıtolitik melanj ve meta detritikler üzerine uyumsuz olarak gelir. Geriye doğru ilerleyen 

dairesel kaymalar kum ve çakıl bant, mercek ve tabakaları bulunduran gri, bej ve açık 

kahverengi killi seviyelerde olmaktadır. 

Heyelanların oluş nedenleri, derelerdeki akış ile topuktan yük alınması, eğimin yüksek 

olması, yağışın fazla olması, yeraltı suyunun yüzeye yakın olması ve killi zeminlerin doygun hale 

geldiğinde kohezyon ve içsel sürtünmesinin azalarak dayanımını kaybetmesi olarak 

sıralanabilir. 

Heyelan bölgesinde yeraltı suyu seviyesi 75 cm ile 8.0 m arasında değişmektedir. 

Heyelanların çökme bölgelerinde heyelan gölleri oluşmuştur. Heyelan alanında çokluk sırasına 

göre düşük plastisiteli kil (CL), yüksek plastisiteli kil (CH), killi kum (SC), düşük plastisiteli Silt 

(ML) ve killi çakıl (GC) grubu zeminler bulunmaktadır. Bu birimlerin kalınlıkları yatay ve düşey 

yönde değişmektedir.  

Heyelanların 1/1000 ölçekli mühendislik jeolojisi kesitleri üzerinde duyarlılık analizleri 

dairesel olmayan kaymalar için Slide 5.0-Stability programı ile Bishop (1955) e geriye dönük 

analizler yapılmıştır. Kaymaların dairesel düzlemler üzerinde olduğu anlaşılmıştır. Her bir kesit 

için farklı artık kohezyon ve artık içsel sürtünme açısı değerlerinde statik koşullar için kritik 

denge durumu (GS=1.00) sağlanmıştır. Elde edilen verilerin oluşturduğu doğruların kesişim 
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noktalarından artık kohezyon 18 kPa, artık içsel sürtünme açısı 4° bulunmuştur. Statik ve 

dinamik koşullarda yapılan analizlerde Güney yamaçtaki heyelanların kayma derinliği 11.0 m 

ile 16.0 m arasında ve Batı yamacındaki heyelanlardaki kayma derinliği 9.0 m ile 14.0 m. 

arasında değişmektedir. Kuzey yamaçlarındaki heyelanların önemli kısmının kayma derinliği 

10.0 m’nin altında olduğu belirlenmiştir. 

İnceleme alanında yapılan arazi, laboratuvar ve büro çalışmalarından elde edilen veriler 

ile alanda yer alan jeolojik birimlerin jeoteknik özellikleri ile afet riskleri bir bütün olarak 

değerlendirilmiş ve inceleme alanı yerleşime uygunluk açısından 4 kategoride 

değerlendirilmiştir. 

Önlemli Alanlar 2.1.(ÖA-2.1): Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar, 

Önlemli Alan 5.1 (ÖA-5.1): Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma ve Taşıma Gücü 

Açısından Sorunlu Alanlar, Önlemli Alan 5.2 (ÖA-5.2): Dolgu Alanlar, Uygun Olmayan Alanlar, 

2.1. (UOA-2.1.): Heyelan Riskli Bölgeler olarak değerlendirilmiş ve uygunluk haritasında 

sınırları işlenmiştir. 

Önlemli Alan  

Önlemli Alan 2(ÖA-2): Kütle Hareketleri Tehlikeleri ve Yüksek Eğim Açısından 

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

• İnceleme alanında Bornova Karmaşığı ve Miyosen yaşlı gölsel çökellerin yayılım 

gösterdiği, eğimlerin ise % 10-30 arasında izlendiği alanlar "Önlemli Alan 2.1: Önlem 

Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar" olarak belirlenmiş ve raporun eki yerleşime 

uygunluk paftalarına "ÖA-2.1" simgesiyle işlenmiştir. Bu alanlarda yapılacak planlama 

çalışmasında aşağıdaki yaklaşım ve önerilere bir bütün olarak göz önünde bulundurulmalıdır; 

inceleme alanı, eğimli bir topografya sunmaktadır. Hazırlanan eğim haritasında görüldüğü 

üzere arazi eğimi çoğunlukla %10-30 arasındadır. Kretase yaşlı Bornova Flişinde kütle hareketi 

gözlenmemiş ancak batı heyelanlarda Miyosen yaşlı birimlerde lokal olarak heyelanlar 

gözlenmiştir. Alanın bu bölümünde yapılan incelemede herhangi bir kitle hareketine 

rastlanmamıştır. Kaya birim olmasına rağmen eğimin yüksek olduğu bölümlerde yapılacak 

kazılarda stabilite sorunu beklenmelidir. Bu nedenle bu alanlar Önlemli Alan-2.1 (Önlem 
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alınabilecek nitelikte stabilite sorunlu alanlar) olarak değerlendirilmiştir. Yerleşime uygunluk 

haritasında ÖA-2.1 olarak gösterilmiştir. 

• Bu alanlarda gerçekleştirilecek planlama çalışmasında aşağıdaki önlem ve yaklaşımlara 

uyulmalıdır; 

• Bu alanlarda kontrolsüz malzeme alımı, kazı vb. girişimlerden kaçınılmalı; kazılar 

kontrollü olarak yapılmalı ve şevlerin duraylılığı gözlenmeli; yol ve inşaat kazı şevleri açıkta 

bırakılmayarak istinat vb. dayanma yapıları ile desteklenmelidir. Kazı şev yüzeylerinde gerekli 

görülmesi durumunda gerekli mühendislik önlemleri alınmalıdır. 

• İnceleme alanındaki yüksek yeraltı suyu seviyesi nedeniyle bu alanlarda yapılacak 

yapıların gerek kazı aşamasında gerekse yapı temelleri açısından suyunun aşındırıcı ve olumsuz 

etkisi göz önüne alınarak gerek yapı malzemesi seçiminde gerekse diğer proje 

parametrelerinde gerekli özen gösterilmeli;  gerek yüzey suları gerekse yer altı suyunun 

olumsuz etkilerine karşı çevre ve temel altı drenaj ve izolasyon önlem projeleri uygulanmalıdır. 

• Yol, dolgu, kazı şevlerinin ve temel kazı şevlerinin stabilitelerini arttırmak amacıyla inşa 

edilecek istinat yapısı projelerine kesinlikle drenaj sistemleri dahil edilmelidir. 

• Alanda oluşturulacak şevlerde, şev yüksekliği, şev açısı ve zemin mukavemeti 

parametreleri göz önünde bulundurularak yapılmalı, şev üstüne gelecek ilave yükün doğal 

yamaca ve/veya yapay şeve etkisi ile şev/yamaç kenarına bırakılacak mesafe vb. güvenlik 

parametreleri ile bitişik parsellerde yapı ve kazıdan etkilenecek yapı veya tesislerin güvenliği, 

bina yüküne bağlı şev stabilitesi değerlendirilmesi, kademe sayısı, şev eğim açıları ve bina 

konumları, binaların birbirine olan mesafeleri bütünsellik içinde irdelenmelidir. 

• Kazılar sırasında ortaya çıkacak kaya bloklar uygun tekniklerle temizlenmeli, ortamdan 

uzaklaştırılmalıdır. 

• Ayrışmış malzeme ile yer yer karşılaşılacak dolgular temel taşıyıcı zemin özelliği 

taşımadığından temel kazısı sırasında sıyrılarak ortamdan uzaklaştırılmalı; Temel taşıyıcı zemin 

olarak üzerindeki yapıdan gelecek yükleri, güvenlikle ve bu yükleri yapıya zarar vermeyecek 

ölçüde taşıyacak taşıma kapasitesi yüksek (sağlam) jeolojik seviyeler tercih edilmelidir. 
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• Yapılaşma öncesinde yapı statik proje parametrelerini ve temel derinliğini belirlemenin 

yanı sıra hem yapı hem de bitişik parsellerin stabilite güvenliği parametreleri ile oturma, şişme 

vb. risk faktörlerini ve yer altı suyu koşullarını irdeleyecek kapsamda zemin ve temel etüt 

raporu hazırlatılmalıdır. 

• 1.Derece Tehlikeli Deprem Bölgesinde bulunması nedeniyle inceleme alanında olası 

depremin gerek yapı gerekse zemin üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler projelendirme 

çalışmasında göz önüne alınmalı; Yapılacak yapıların performansını olası deprem sonrasında 

da devam ettirmesini sağlayacak, yatay ve düşey deplasmanlar ile deprem kuvvetlerinin 

sönümlenmesine yönelik tasarım önlemleri geliştirilmelidir. Bu alanlardaki yapılaşma 

süreçlerinde yürürlükteki "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" ile 

"Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uyulmalıdır. 

Mühendislik Problemleri Açısından Önlem Alınabilecek Alanlar 

Önlemli Alan 5.1 (ÖA-5.1): Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma ve Taşıma Gücü 

Açısından Sorunlu Alanlar 

İnceleme alanının güneyi Uzun Deresi boyunca ve Eski İzmir Caddesi; düşük eğimli ve 

jeolojisini Kuvarterner alüvyon birimler ile miyosen yaşlı birimlerin oluşturduğu alanladır. Bu 

alanlar Önlem Alınabilecek Nitelikte Oturma ve Taşıma Gücü Açısından Sorunlu Alanlar olarak 

tanımlamış ve 1/1000 ölçekli yerleşime uygunluk haritasına ÖA-5.1 simgesiyle işaretlenmiştir. 

İnceleme alanında ÖA-5.1 olarak tanımlanan alan genelde düz olup eğim değerleri % 

0-10 arasındadır. Söz konusu alanda alüvyona (Qal) ait iri ve ince taneli zeminler yer 

almaktadır. Alüvyon ve miyosen yaşlı birimler CL, CH, SM, GC, SC, SM grubu zeminlerden 

oluşmaktadır. 

İnceleme alanında yapılan sondajlarda yer altı su seviyesi 1.00-4.00 m. arasında 

değişmektedir. 

İnceleme alanında yer alan zeminlerde şişme ve oturma problemleri beklendiğinden 

dolayı inceleme alanı yerleşime uygunluk açısından Önlemli Alan 5.1 (ÖA-5.1): Önlem 

Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma ve Taşıma Gücü Açısından Sorunlu Alanlar olarak 

tanımlanmıştır. 
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İnceleme alanı, doğal afet tehlikeleri ve/veya jeolojik-jeoteknik özellikleri nedeniyle 

yerleşime uygunluğu etkileyebilecek, belirli önlemleri yapılaşma öncesi ve/veya sonrası 

esnasında almak şartıyla planlamaya ve yapılaşmaya gidilebilecek alanlar olup önlem alınması 

gereken konular ve alınması gereken önlemler maddeler halinde aşağıda verilmiştir.  

• Yapılaşma öncesinde parsel bazında detaylı sondajlı zemin etüdü yapılmalı, zemin etüt 

rapor içeriğinde yapı + temel basıncı etki derinliği boyunca zeminin oturma, şişme, taşıma gücü 

diğer jeoteknik hesaplamalar ile tüm zemin parametreleri belirlenmelidir. Proje bilgileri 

doğrultusunda oturma ve taşıma gücünden kaynaklanacak problemlerin çözümü için uygun 

iyileştirme derinliği, güvenli temel derinliği ve derin temel seçilmesi durumunda taşıyıcı tabaka 

seviyesi, taşıyıcı tabakadan ne kadar ilerleneceği önerilmeli ve takibi mutlaka yapılmalıdır. 

• İnceleme alanında yer altı su seviyesi yüzeye çok yakın olup temel kazılarında yer altı 

suyu ve derin kazılarda stabilite problemleriyle karşılaşılabilinir. Kazı derinliğine bağlı olarak 

kazı destek projesi hazırlanmalı ve önlemlerin alınması gerekmektedir. Temel kazısı sonrası 

oluşacak kazı şevlerin güvenliği için zemin özelliklerinden kaynaklanabilecek (jeoloji-jeoteknik-

hidrojeolojik) problemlerin belirlenmesi ve önlemlerin yapılaşma öncesi alınması gereklidir. Su 

seviyesinin yüzeye yakın olması nedeniyle su kimyasal analizler yapılmalı, iyileştirmede ve 

derin temelde kullanılacak malzemelerin buna göre seçilmesi önerilir. Uygun drenaj sistemi ile 

yüzey suları ortamdan uzaklaştırılmalıdır.  

 Önlemli Alanlar - 5.2. ( Ö.A-5.2) : Dolgu Alanlar 

Bu alanlar, 1/1000 ölçekli Jeoloji haritasında sınırları verilen kontrolsüz dolgu 

alanlardır. Bu alanlarda dolgu kalınlığı 1,00 m ile 7,00 m arasında değişmektedir. Bu alanlar 

Önlemli Alanlar 5.2. ( Dolgu alanlar ) olarak değerlendirilmiş ve 1/1000 ölçekli yerleşime 

uygunluk haritalarında "Ö.A.-5.2." simgesi ile gösterilmiştir. Bu alanlardaki yapı yükleri 

kontrolsüz dolgu altındaki jeolojik birimlere taşıttırılmalıdır. Parsel bazı zemin etüt 

çalışmalarında dolgu kalınlığı ve yayılımı ile yapı yüklerinin taşıttırılacağı jeolojik birimlerin 

şişme, oturma ve taşıma gücü parametrelerinin ayrıntılı olarak irdelenmesi ve 

karşılaşılabilecek zemin sorunlarına yönelik gerekli önlemler alınarak yapılaşmaya gidilmesi 

gerekmektedir. Yapılaşma öncesi yer altı ve yüzey sularının yapı temellerine zarar vermemesi 
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için gerekli drenaj çalışmaları yapılarak ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Kazı şevleri uygun 

projelendirilmiş istinat yapıları ile korunmalıdır. 

Uygun Olmayan Alanlar (UOA) 

Kütle Hareketleri Tehlikeleri Açısından Uygun Olmayan Alanlar (UOA-2):  

Uygun Olmayan Alanlar 2.1(1 OA-2.1 ):Heyelan Riskli Bölgeler 

Şamlı Tepenin güneyindeki, batısındaki ve kuzeyindeki heyelanın mühendislik jeolojisi 

özellikleri incelenmiş ve meydana gelmiş heyelanların yenilme şartları ile kayma derinliği 

belirlenmiştir. Bu kapsamda arazi, laboratuvar ve büro çalışmaları ile duraylılık analizlerinden 

elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmuştur. 

Heyelan bölgesinde temel jeolojik birimler Miyosen yaşlı gri renkli kireçtaşı ve killi 

kireçtaşı, gri, bej ve açık Kahverengi kil ve silt, kum ve tabandaki çakıldır. Bu birimler Kretase 

yaşlı ofıtolitik melanj ve meta detritikler üzerine uyumsuz olarak gelir. Geriye doğru ilerleyen 

dairesel kaymalar kum ve çakıl bant, mercek ve tabakaları bulunduran gri, bej ve açık 

kahverengi killi seviyelerde olmaktadır. 

Heyelanların oluş nedenleri, derelerdeki akış ile topuktan yük alınması, eğimin yüksek 

olması, yağışın fazla olması, yeraltı suyunun yüzeye yakın olması ve killi zeminlerin doygun hale 

geldiğinde kohezyon ve içsel sürtünmesinin azalarak dayanımını kaybetmesi olarak 

sıralanabilir. 

İnceleme alanında yeraltı suyu seviyesi 75 cm ile 8.0 m arasında değişmektedir. 

Heyelanların çökme bölgelerinde heyelan gölleri oluşmuştur. Heyelan alanında çokluk sırasına 

göre düşük plastisiteli kil (CL), yüksek plastisiteli kil (CL), killi kum (SC), düşük plastisiteli Silt 

(ML) ve killi çakıl (GC) grubu zeminler bulunmaktadır. Bu birimlerin kalınlıkları yatay ve düşey 

yönde değişmektedir. 

Heyelanların 1/1000 ölçekli mühendislik jeolojisi kesitleri üzerinde duraylılık analizleri 

dairesel olmayan kaymalar için Slide 5.0-Stability programı ile Bishop (1955) e geriye dönük 

analizler yapılmıştır. Kaymaların dairesel düzlemler üzerinde olduğu anlaşılmıştır. Her bir kesit 

için farklı artık kohezyon ve artık içsel sürtünme açısı değerlerinde statik koşullar için kritik 

denge durumu (GS=1.00) sağlanmıştır. Elde edilen verilerin oluşturduğu doğruların kesişim 
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noktalarından artık kohezyon 18 kPa, artık içsel sürtünme açısı 4° bulunmuştur. Statik ve 

dinamik koşullarda yapılan analizlerde Güney yamaçtaki heyelanların kayma derinliği 11.0 m 

ile 16.0 m arasında ve batı yamacındaki heyelanlardaki kayma derinliği 9.0 m ile 14.0 m. 

arasında değişmektedir. Kuzey yamaçlarındaki heyelanların önemli kısmının kayma derinliği 

ise 10.0 m civarında olduğu belirlenmiştir. Bu heyelan alanı Uygun Olmayan Alan olarak 

değerlendirilmiş ve UOA-2.1 simgesi ile gösterilmiştir. 

Hidrojeolojik Özellikler 

Yeraltı Suyu 

 Yapılan sondajlarda 1.00-13.00 m arasında yeraltı suyuna rastlanmıştır. İnceleme 

alanında yapılan sondajlarda ölçülen yeraltı suyu seviyeleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Sahanın güney doğu sınırında Uzundere yatağında ve Eski İzmir Caddesi Pazar yeri civarında 

alüvyon kalınlığı 1-5 m’dir. 

Yüzey Suları 

İnceleme alanı içerisinden Melez Çayına ve iç körfeze akan Uzun Dere geçmektedir. Söz 

konusu bu dereler. İZSU tarafınca ıslah çalışmaları devam etmektedir. Bu dere yağışlı dönemde 

yüzey sularını drene etmektedir. 

İçme ve Kullanma Suları  

İnceleme alanında içme ve kullanma suyu şehir şebekesinde sağlanmaktadır. İnceleme 

alanı içerisinde özel açılmış birçok sondaj kuyu yer almaktadır. Sondaj kuyuları alüvyon birimi 

içerisindeki sularla beslenmektedir. 

Sonuç ve Öneriler 

• Bu çalışmanın amacı; 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında 

kanun kapsamında 2012/4048 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile "Riskli Alan" ilan edilen; "İzmir 

İli, Karabağlar İlçesi sınırları içinde kalan bir kısım alana ilişkin halihazır harita, plana esas 

jeolojik-jeoteknik etüt, hak sahipliği tespiti ve gayrimenkul değerleme, master plan, imar planı, 

kentsel tasarım projesi ve uzlaşma süreci" hizmet alımı işi kapsamında "540 hektar alanın imar 

planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunun hazırlanması ve değerlendirilmesinin 

yapılmasıdır. 
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• İnceleme alanı, İzmir İli, Karabağlar İlçesi sınırları içerisinde,1/5000 ölçekli L18-a- 12-b, 

L18-a-13-a, , L18-a-12-c, L18-a-13-d olmak üzere 4 pafta,1/1000 ölçekliL18-a- 12-b-2-c, L18-a-

13-a-l-d, L18-a-12-b-3-a, L18-a-12-b-3-b, L18-a-13-a-4-a, L18-a-12- b-3-c, L18-a-13-a-4-d, L18-

a-13-a-4-c, L18-a-12-c-2-a, L18-a-12-c-2-b, L18-a-13-d- 1 -a,L 18-a-13-d-1 -b,L 18-a-13-b-2-a,L 

18-a-13-d-2-b, L18-a-12-c-l-c, L18-a-12-c-2- d,L18-a-12-c-2-c, L18-a-13-d-l-d,L18-a-13-d-l-c, 

L18-a-13-d-2-d, L18-a-13-d-2-c, L18-a-12-c-4-b,L 18-a-12-c-3-a, L18-a-13-d-4-a,L 18-a-13-d-4-

b,L 18-a-13-d-3-a, L18- a-13-b-3-b,L18-a-13-d-4-c, L18-a-13-d-3-d olmak üzere 29 pafta 

içerisinde yer almakta olup toplam 540 hektarlık alanı kapsamaktadır. 

• İnceleme alanı içerisinde, 21.05.2013-08.07.2013 tarihleri arasında,102 adet 

derinlikleri 10,00-35,00 m. arasında değişen, toplam 2690 m. derinlikte karotlu sondaj 

çalışması yapılmıştır. Sondaj sırasında belirli aralıklarla uygun zeminlerde SPT-N deneyi 

yapılmış ve uygun zeminlerde Karot ve UD tüpüyle numuneler alınmıştır. Kapsamındaki Sismik 

kırılma, 8 sismik yansıma, 20 elektrik özdirenç (DES), 20 elektrik tomografi, 192 Masw ve 60 

mikrotremor ölçüsü alınmış ve değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmalardan elde edilen tüm 

veriler değerlendirilmiş ve alanın 1/1000 ölçekli jeoloji haritası hazırlanmış, alanda yer alan 

jeolojik birimlerin genel jeolojik-jeoteknik özellikleri belirlenmiş ve yerleşime uygunluk 

açısından riskler irdelenmiştir ve 1/1000 ölçekli yerleşime uygunluk ve eğim haritası 

hazırlanmıştır. 

• Alanın morfolojisi yer yer düz, yer yer eğimlidir. Kuzey, kuzey batı, kuzey doğu ve güney 

batı sırtlar %25-30 eğime sahiptir. Yerleşim yerinin orta kesimlerinin güneyi ve güney doğusu 

düz sayılabilecek %l-5 eğime sahiptir. 

• İnceleme alanında; Yüzbaşı Şerafettin, Yurdoğlu, Ali Fuat Erden, Özgür, Umut, Salih 

Omurtak, Limon Tepe, Bahriye Üçok, Cennet Çeşme, Gazi, Abdi İpekçi Mahallelerinin jeolojisini 

Üst Kretase-Paleosen yaşlı "Bornova Karmaşığı" oluşturur. Kumtaşı-şeyl ve çakıltaşı, Bornova 

Karmaşığının matriksini oluşturur. Bornova Karmaşığı üzerine uyumsuz olarak kireçtaşı/marn, 

silttaşı, kiltaşı ve çakıltaşı ardalanmasından oluşan ve kalınlığı yerel olarak değişen, gevşek 

çimentolu, az orta pekleşmiş neojen gölsel tortulları gelmektedir. İhsan Alyanak, Peker, 

Devrim, Uzundere Mahallerinin jeolojisini; miyosen yaşlı çökeller temsil eder. Alüvyon-

kolüvyal malzeme, tüm bu birimleri açısal uyumsuz olarak örter. 
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• Sondaj çalışmaları sırasında Shelby tüpüyle örselenmemiş, SPT numune alıcısıyla 

örselenmiş ve kayaçlarda NX karotiyerle karot numuneleri alınmıştır. Açılan araştırma 

çukurlarından numune alıcılar ile örselenmemiş numuneler alınmıştır. Kaya ortamlarda 

yapılan sondajlarda TCR ve RQD oranları hesaplanmıştır. Alüvyon birimlerde yapılan SPT 

deneylerinde SPT-N30 değerleri 46-78 aralığında, miyosen yaşlı birimlerde 7-88 aralığındadır. 

Bornova karmaşığına ait kaya ortamlarda alınan karot numunelerinde karot verimi TCR %0-55 

aralığında, kaya kalitesi RQD %0-13, miyosene ait kaya birimlerde karot verimi TCR %6-14 

aralığında, kaya kalitesi RQD %0-11 aralığında hesaplanmıştır. 

• İnceleme alanında yapılan indeks deneyleri sonuçlarına göre; alüvyon birimler için su 

içeriği % 3.4-20.8, elek analizi % 22.1-93.2, atterberg limitleri LL:%25-58.4, PL:%13.3-24.9, PI: 

10.5-33.5, miyosen yaşlı birimler için; Su içeriği % 4.5-24.5, doğal birim hacim ağırlığı 18.08-

24.94 kN/m3, atterberg limitleri LL:% 26.1-58.4, PL:% 14.3-28.3, PI:% 13.4-47.9 aralığındadır. 

Miyosende yapılan mekanik deney sonuçlarına göre; doğal birim hacim ağırlığı 17.89-18.32 

kN/m3, kohezyon(c):0.451- 0.627 kgf/cm2 <j>:7-ll°, şişme yüzdesi % 0.60-1.60, elek analizi % 

16.7-87.3, atterberg limitleri LL: % 31.6-60.8, PL: % 16.1-28.6, PI:% 12.2-32.4 aralığındadır. 

Kaya mekaniği deneyi sonuçlarına göre; miyosene ait kaya birimler için nokta yükleme deneyi 

Is:0.8-69.7 kgf/cm2, bornova karmaşığına ait kaya birimler için Is: 2.2-43.7 kgf/cm 

aralığındadır. 

• Çalışma alanında yapılan jeofizik çalışmalar göre; yansıma çalışmaları sonucunda 

kayma yüzeyinin 8m - 35m arasında olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmalara paralel olarak 

elektrik tomografi çalışmalarında da aynı sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca inceleme alanında S 

Dalgası hızları : 140 m/sn - 1241 m/sn arasında değişmektedir. P dalgası hızları ise 545 m/sn - 

2045 m/sn arasında değiştiği görülmüştür. Heyelan alanlarında vs. hızları en düşük değerleri 

alırken kum taşı ve kireç taşının bulunduğu alanlarda en yüksek değerleri almaktadır. İnceleme 

alanında yapılan DES çalışmaları sonucunda YAS (Yer Altı Suyu) seviyesinin 2 m - 16 m arasında 

olduğu düşünülmektedir. Ayrıca çalışma alanında öz direnç değerleri 5 ohm.m ile 170 ohm.m 

arasında değişmektedir. Yapılan Masw çalışmalarında Vs30 değerinin 200 m/sn - 950 m/sn 

arasında değiştiği görülmüştür. Bu değerlerin en düşük olduğu yerler heyelan bölgesinin 

bulunduğu alanlar iken en yüksek olduğu yerler kireç taşı ve kumtaşı tabakalarının bulunduğu 
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alanlardır. Çalışma alanında zemin hakim titreşim periyodu: 0,1 msn – 1,41 msn ve zemin 

büyütmesinin 0,59-2,76 arasında olduğu tespit edilmiştir. 

• Miyosen yaşlı birimler için yapılan jeoteknik değerlendirme sonuçlarına göre; İnceleme 

alanı temel zemin içerisindeki ince taneli birimler orta-yüksek plastisiteli silt ve kilden 

oluşmaktadır. Ayrışmış zeminlerin kıvamlılık indeksine göre; sert- çok sert aralığında yer 

almaktadır. İncelenen bölgedeki zeminlerin sıkışabilirlik özellikleri ve likit limitleri arasındaki 

ampirik yaklaşıma göre; orta-yüksek sıkışabilirlikte olduğunu göstermektedir. Üst Kretase yaşlı 

Bornova Karmağına ait sondajlardan alınan kayada tek eksenli basınç deneyleri sonuçları qu= 

512-623 kgf/cm²arasında değişmektedir. Arazide yapılan sondajlardan elde edilen numuneler 

üzerinde laboratuvarda yapılan tek eksenli basınç deneylerinin sonuçlarına göre Bornova 

Karmaşığına ait kayalar orta dayanımlı kayaç sınıfındadır. Ayrıca inceleme alanında yapılan 

sondajlarda tanımlanan birimlerde elde edilen karotlar üzerinde yapılan incelemede TCR ve 

RQD değerlerinin çok zayıf-zayıf olduğu gözlenmektedir. 

• İnceleme alanında yapılan sondajlarda yüzeyden itibaren 1.00-13.OOm arasında 

değişen yer altı suyuna rastlanmıştır. İnceleme alanı içerisinden Melez Çayına ve iç körfeze 

akan Uzun Dere geçmektedir. Söz konusu bu dereler İzsu tarafınca ıslah çalışmaları devam 

etmektedir. Bu dere yağışlı dönemde yüzey sularını drene etmektedir. 

• Karabağlar ilçesi 1. Derece Deprem Bölgesi içerisinde yer almaktadır. Etüt alanı zemini, 

arazi çalışmaları sonucu ışığında, jeoteknik değerlendirmeler sonucunda, Deprem Bölgelerinde 

Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğe göre; inceleme alanında, kaya olarak tanımlanan 

jeolojik birimler için Zemin Grubu "A", Yerel Zemin Sınıfı "Z2", Spektrum Karakteristik 

Periyotları TA=0.15 TB=0.40 olarak belirlenmiştir. Zemin olarak tanımlanan jeolojik birimler 

için Zemin Grubu "B", Yerel Zemin Sınıfı "Z2", Spektrum Karakteristik Periyotları TA=0.15 

TB=0.40, Zemin Grubu "C", Yerel Zemin Sınıfı "Z3", Spektrum Karakteristik Periyotları TA=0.15 

TB=0.60 olarak belirlenmiştir. Etkin yer ivmesi en az Ao = 0.40 olarak alınmalıdır. İnceleme 

alanında Zemin Hakim Periyodu (To) 0.10-1.41 sn arasında, Zemin Büyütmesi ise 

(Amplifıkasyon) 0.59-2.76 arasında değişmektedir. 

• İnceleme alanında sınırlı ve dar alanda yer alan alüvyon birimler; kaba taneli ve kalınlığı 

fazla olmadığından dolayı sıvılaşma problemi beklenmemektedir. 
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• Çalışma alanında yapılan Microtremör çalışmaları sonucunda Zemin Hakim Titreşim 

Periyodu (To) değeri heyelan bölgesinde en yüksek değerleri alırken , daha sağlam zeminlerin 

olduğu kireçtaşı ve kumtaşı tabakalarının olduğu yerlerde en düşük değerleri almıştır. Ayrıca 

heyelan bölgesinde kütle hareketlerinin olduğu alanların değeri kütle hareketinin olmadığı 

alanlardan daha yüksektir. Çalışma alanında Zemin Hakim Titreşim Periyodu değerleri (To) : 

0.1 msn ile 1.41 msn arasındadır. Buna paralel olarak zemin büyütmesi değerleri de zemin 

hakim titreşim periyodu değerleri gibi heyelan bölgesi de en yüksek değerleri almıştır. Çalışma 

alanında zemin büyütmesi değerleri : 0,59 - 2,76 arasında değişmektedir. 

• Çalışma sahasında; Şamlı Tepenin güneyindeki, batısındaki ve kuzeyindeki heyelanın 

mühendislik jeolojisi özellikleri incelenmiş ve meydana gelmiş heyelanların yenilme şartları ile 

kayma derinliği belirlenmiştir. Heyelan bölgesinde temel jeolojik birimler; Miyosen yaşlı 

kireçtaşı ve killi kireçtaşı, gri, bej ve açık kahverengi kil ve silt, kum ve tabandaki çakıldır. Bu 

birimler Kretase yaşlı ofıtolitik melanj ve metadetritikler üzerine uyumsuz olarak gelir. Geriye 

doğru ilerleyen dairesel kaymalar kum ve çakıl bant, mercek ve tabakaları bulunduran gri, bej 

ve açık kahverengi suya doygun killi seviyelerde olmaktadır. Heyelanların oluş nedenleri, 

derelerdeki akış ile topuktan yük alınması, eğimin yüksek olması, yağışın fazla olması, yeraltı 

suyunun yüzeye yakın olması ve killi zeminlerin doygun hale geldiğinde kohezyon ve içsel 

sürtünmesinin azalarak dayanımını kaybetmesi olarak sıralanabilir. İnceleme alanında yeraltı 

suyu seviyesi 75 cm ile 8.0 m arasında değişmektedir. Güneydeki heyelanların çökme 

bölgelerinde heyelan gölleri oluşmuştur. Heyelan alanında çokluk sırasına göre düşük 

plastisiteli kil (CL), yüksek plastisiteli kil (CH), killi kum (SC), düşük plastisiteli silt (ML) ve killi 

çakıl (GC) grubu zeminler bulunmaktadır. Bu birimlerin kalınlıkları yatay ve düşey yönde 

değişmektedir. Slide 5.0-Stability programı kullanılarak yapılan duraylılık analizleri neticesinde 

Güney yamaçtaki heyelanların kayma derinliği 11.0 m ile 16.0 m. arasında ve Batı yamacındaki 

heyelanlardaki kayma derinliği 9.0 m ile 14.0 m. arasında değişmektedir. Kuzey yamaçlarındaki 

heyelanların önemli kısmının kayma derinliği 10.0 m’nin altında olduğu belirlenmiştir. 

• İnceleme alanında yapılan arazi, laboratuvar ve büro çalışmalarından elde edilen veriler 

ile alanda yer alan jeolojik birimlerin jeoteknik özellikleri ile afet riskleri bir bütün olarak 

değerlendirilmiş ve inceleme alanı yerleşime uygunluk açısından 4 kategoride 

değerlendirilmiştir. Önlemli Alanlar 2.1.(ÖA-2.1): Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite 
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Sorunlu Alanlar,  Önlemli Alan 5.1 (ÖA-5.1): Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma ve 

Taşıma Gücü Açısından Sorunlu Alanlar,  Önlemli Alan 5.2 (ÖA-5.2): Dolgu Alanlar, Uygun 

Olmayan Alanlar 2.1. (UOA-2.1.): Heyelan Riskli Bölgeler olarak değerlendirilmiş ve uygunluk 

haritasında sınırları işlenmiştir. 

Önlemli Alanlar 

Önlemli Alan 2(ÖA-2): Kütle Hareketleri Tehlikeleri ve Yüksek Eğim Açısından 

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

İnceleme alanında Bornova Karmaşığı ve Miyosen yaşlı gölsel çökellerin yayılım gösterdiği, 

eğimlerin ise % 10-30 arasında izlendiği alanlar "Önlemli Alan 2.1: Önlem Alınabilecek Nitelikte 

Stabilite Sorunlu Alanlar" olarak belirlenmiş ve raporumuz eki yerleşime uygunluk paftalarına 

"ÖA-2.1" simgesiyle işlenmiştir. Bu alanlarda yapılacak planlama çalışmasında aşağıdaki 

yaklaşım ve önerilere bir bütün olarak göz önünde bulundurulmalıdır; 

İnceleme alanı, eğimli bir topografya sunmaktadır. Hazırlanan eğim haritasında görüldüğü 

üzere arazi eğimi çoğunlukla% 10-30 arasındadır. Kretase yaşlı Bornova Flişinde kütle hareketi 

gözlenmemiş ancak batı heyelanlarda miyosen yaşlı birimlerde lokal olarak heyelanlar 

gözlenmiştir. Alanın bu bölümünde yapılan incelemede herhangi bir kitle hareketine 

rastlanmamıştır. Kaya birim olmasına rağmen eğimin yüksek olduğu bölümlerde yapılacak 

kazılarda stabilite sorunu beklenmelidir. Bu nedenle bu alanlar Önlemli Alan-2.1 (Önlem 

alınabilecek nitelikte stabilite sorunlu alanlar) olarak değerlendirilmiştir. Yerleşime uygunluk 

haritasında ÖA-2.1 olarak gösterilmiştir. 

Bu alanlarda gerçekleştirilecek planlama çalışmasında aşağıdaki önlem ve yaklaşımlara 

uyulmalıdır; 

• Bu alanlarda kontrolsüz malzeme alımı, kazı vb. girişimlerden kaçınılmalı; kazılar kontrollü 

olarak yapılmalı ve şevlerin duraylılığı gözlenmeli; yol ve inşaat kazı şevleri açıkta 

bırakılmayarak istinat vb. dayanma yapıları ile desteklenmelidir. Kazı şev yüzeylerinde gerekli 

görülmesi durumunda gerekli mühendislik önlemleri alınmalıdır. -İnceleme alanındaki yüksek 

yeraltı suyu seviyesi nedeniyle bu alanlarda yapılacak yapıların gerek kazı aşamasında gerekse 

yapı temelleri açısından suyunun aşındırıcı ve olumsuz etkisi göz önüne alınarak gerek yapı 

malzemesi seçiminde gerekse diğer proje parametrelerinde gerekli özen gösterilmeli gerek 
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yüzey suları gerekse yer altı suyunun olumsuz etkilerine karşı çevre ve temel altı drenaj ve 

izolasyon önlem projeleri uygulanmalıdır. 

• Yol, dolgu, kazı şevlerinin ve temel kazı şevlerinin stabilitelerini arttırmak amacıyla inşa 

edilecek istinat yapısı projelerine kesinlikle drenaj sistemleri dahil edilmelidir. -Alanda 

oluşturulacak şevlerde, şev yüksekliği, şev açısı ve zemin mukavemeti parametreleri göz 

önünde bulundurularak yapılmalı, şev üstüne gelecek ilave yükün doğal yamaca ve/veya yapay 

şeve etkisi ile şev/yamaç kenarına bırakılacak mesafe vb. güvenlik parametreleri ile bitişik 

parsellerde yapı ve kazıdan etkilenecek yapı veya tesislerin güvenliği, bina yüküne bağlı şev 

stabilitesi değerlendirilmesi, kademe sayısı, şev eğim açıları ve bina konumları, binaların 

birbirine olan mesafeleri bütünsellik içinde irdelenmelidir. 

• Kazılar sırasında ortaya çıkacak kaya bloklar uygun tekniklerle temizlenmeli, ortamdan 

uzaklaştırılmalıdır. 

• Ayrışmış malzeme ile yer yer karşılaşılacak dolgular temel taşıyıcı zemin özelliği 

taşımadığından temel kazısı sırasında sıyrılarak ortamdan uzaklaştırılmalı; Temel taşıyıcı zemin 

olarak üzerindeki yapıdan gelecek yükleri, güvenlikle ve bu yükleri yapıya zarar vermeyecek 

ölçüde taşıyacak taşıma kapasitesi yüksek (sağlam) jeolojik seviyeler tercih edilmelidir. 

• Yapılaşma öncesinde yapı statik proje parametrelerini ve temel derinliğini belirlemenin 

yanı sıra hem yapı hem de bitişik parsellerin stabilite güvenliği parametreleri ile oturma, şişme 

vb. risk faktörlerini ve yer altı suyu koşullarını irdeleyecek kapsamda zemin ve temel etüt 

raporu hazırlatılmalıdır. 

• 1.Derece Tehlikeli Deprem Bölgesinde bulunması nedeniyle İnceleme alanında olası 

depremin gerek yapı gerekse zemin üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler projelendirme 

çalışmasında göz önüne alınmalı; Yapılacak yapıların performansını olası deprem sonrasında 

da devam ettirmesini sağlayacak, yatay ve düşey deplasmanlar ile deprem kuvvetlerinin 

sönümlenmesine yönelik tasarım önlemleri geliştirilmelidir. Bu alanlardaki yapılaşma 

süreçlerinde yürürlükteki "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" ile 

"Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uyulmalıdır. 
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Mühendislik Problemleri Açısından Önlem Alınabilecek Alanlar 

Önlemli Alan 5.1 (ÖA-5.1): Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma ve 

Taşıma Gücü Açısından Sorunlu Alanlar 

İnceleme alanının güneyi Uzun Deresi boyunca ve Eski İzmir Caddesi; düşük eğimli ve 

jeolojisini Kuvarterner alüvyon birimler ile miyosen yaşlı birimlerin oluşturduğu alanladır. Bu 

alanlar Önlem Alınabilecek Nitelikte Oturma ve Taşıma Gücü Açısından Sorunlu Alanlar olarak 

tanımlamış ve 1/1000 ölçekli yerleşime uygunluk haritasına ÖA-5.1 simgesiyle işaretlenmiştir. 

İnceleme alanında ÖA-5.1 olarak tanımlanan alan genelde düz olup eğim değerleri %0-10 

arasındadır. Söz konusu alanda alüvyona (Qal) ait iri ve ince taneli zeminler yer almaktadır. 

Alüvyon ve miyosen yaşlı birimler CL, CH, SM, GC, SC, SM grubu zeminlerden oluşmaktadır. 

İnceleme alanında yapılan sondajlarda yer altı su seviyesi 1.00-4.00 m. arasında 

değişmektedir. 

İnceleme alanında yer alan zeminlerde şişme ve oturma problemleri beklendiğinden 

dolayı inceleme alanı yerleşime uygunluk açısından Önlemli Alan 5.1 (ÖA-5.1): Önlem 

Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma ve Taşıma Gücü Açısından Sorunlu Alanlar olarak 

tanımlanmıştır. 

İnceleme alam, doğal afet tehlikeleri ve/veya jeolojik-jeoteknik özellikleri nedeniyle 

yerleşime uygunluğu etkileyebilecek, belirli önlemleri yapılaşma öncesi ve/veya sonrası 

esnasında almak şartıyla planlamaya ve yapılaşmaya gidilebilecek alanlar olup önlem alınması 

gereken konular ve alınması gereken önlemler maddeler halinde aşağıda verilmiştir. 

Yapılaşma öncesinde parsel bazında detaylı sondajlı zemin etüdü yapılmalı, zemin etüt 

rapor içeriğinde yapı + temel basıncı etki derinliği boyunca zeminin oturma, şişme, taşıma gücü 

diğer jeoteknik hesaplamalar ile beraber tüm zemin parametreleri belirlenmelidir. Proje 

bilgileri doğrultusunda oturma ve taşıma gücünden kaynaklanacak problemlerin çözümü için 

uygun iyileştirme derinliği, güvenli temel derinliği ve derin temel seçilmesi durumunda taşıyıcı 

tabaka seviyesi, taşıyıcı tabakadan ne kadar ilerleneceği önerilmeli ve takibi mutlaka 

yapılmalıdır. - İnceleme alanında yer altı su seviyesi yüzeye çok yakın olup temel kazılarında 

yer altı suyu ve derin kazılarda stabilite problemleriyle karşılaşabiliniz Kazı derinliğine bağlı 

olarak kazı destek projesi hazırlanmalı ve önlemlerin alınması gerekmektedir. Temel kazısı 

sonrası oluşacak kazı şevlerin güvenliği için zemin özelliklerinden kaynaklanabilecek (jeolojik-
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jeoteknik-hidrojeolojik) problemlerin belirlenmesi ve önlemlerin yapılaşma öncesi alınması 

gereklidir. Su seviyesinin yüzeye yakın olması nedeniyle su kimyasal analizler yapılmalı, 

iyileştirmede ve derin temelde kullanılacak malzemelerin buna göre seçilmesi önerilir. Uygun 

drenaj sistemi ile yüzey suları ortamdan uzaklaştırılmalıdır.  

Önlemli Alanlar - 5.2. ( Ö.A-5.2) : Dolgu Alanlar(D) 

Bu alanlar, 1/1000 ölçekli Jeoloji haritasında sınırları verilen kontrolsüz dolgu alanlardır. 

Bu alanlarda dolgu kalınlığı 1,00 m ile 7,00 m arasında değişmektedir. Bu alanlar Önlemli 

Alanlar 5.2. ( Dolgu alanlar ) olarak değerlendirilmiş ve 1/1000 ölçekli yerleşime uygunluk 

haritalarında "Ö.A.-5.2." simgesi ile gösterilmiştir. Bu alanlardaki yapı yükleri kontrolsüz dolgu 

altındaki jeolojik birimlere taşıttırılmalıdır. Parsel bazı zemin etüt çalışmalarında dolgu kalınlığı 

ve yayılımı ile yapı yüklerinin taşıttırılacağı jeolojik birimlerin şişme, oturma ve taşıma gücü 

parametrelerinin ayrıntılı olarak irdelenmesi ve karşılaşılabilecek zemin sorunlarına yönelik 

gerekli önlemler alınarak yapılaşmaya gidilmesi gerekmektedir. Yapılaşma öncesi yer altı ve 

yüzey sularının yapı temellerine zarar vermemesi için gerekli drenaj çalışmaları yapılarak 

ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Kazı şevleri uygun projelendirilmiş istinat yapıları ile 

korunmalıdır.  

Uygun Olmayan Alanlar (UOA) 

Kütle Hareketleri Tehlikeleri Açısından Uygun Olmayan Alanlar (UOA-2): Uygun Olmayan 

Alanlar 2.1(UOA-2.1):Heyelan Riskli Bölgeler 

Şamlı Tepenin Güneyindeki, Batısındaki ve Kuzeyindeki heyelanın mühendislik jeolojisi 

özellikleri incelenmiş ve meydana gelmiş heyelanların yenilme şartları ile kayma derinliği 

belirlenmiştir. Bu kapsamda arazi, laboratuvar ve büro çalışmaları ile duraylılık analizlerinden 

elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmuştur. Heyelan bölgesinde temel jeolojik birimler Miyosen 

yaşlı gri renkli kireçtaşı ve killi kireçtaşı, gri, bej ve açık kahve renkli kil ve silt, kum ve tabandaki 

çakıldır. Bu birimler Kretase yaşlı ofıtolitik melanj ve meta detritikler üzerine uyumsuz olarak 

gelir. Geriye doğru ilerleyen dairesel kaymalar kum ve çakıl bant, mercek ve tabakaları 

bulunduran gri, bej ve açık kahve renkli killi seviyelerde olmaktadır. Heyelanların oluş 

nedenleri, derelerdeki akış ile topuktan yük alınması, eğimin yüksek olması, yağışın fazla 

olması, yeraltı suyunun yüzeye yakın olması ve killi zeminlerin doygun hale geldiğinde 

kohezyon ve içsel sürtünmesinin azalarak dayanımını kaybetmesi olarak sıralanabilir. 
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İnceleme alanında yeraltı suyu seviyesi 75 cm ile 8.0 m arasında değişmektedir. 

Heyelanların çökme bölgelerinde heyelan gölleri oluşmuştur. Heyelan alanında çokluk sırasına 

göre düşük plastisiteli kil (CL), yüksek plastisiteli kil (CL), killi kum (SC), düşük plastisiteli Silt 

(ML) ve killi çakıl (GC) grubu zeminler bulunmaktadır. Bu birimlerin kalınlıkları yatay ve düşey 

yönde değişmektedir. 

Heyelanların 1/1000 ölçekli mühendislik jeolojisi kesitleri üzerinde duraylılık analizleri 

dairesel olmayan kaymalar için Slide 5.0-Stability programı ile Bishop (1955) e geriye dönük 

analizler yapılmıştır. Kaymaların dairesel düzlemler üzerinde olduğu anlaşılmıştır. Her bir kesit 

için farklı artık kohezyon ve artık içsel sürtünme açısı değerlerinde statik koşullar için kritik 

denge durumu (GS=1.00) sağlanmıştır. Elde edilen verilerin oluşturduğu doğruların kesişim 

noktalarından artık kohezyon 18 kPa, artık içsel sürtünme açısı 4° bulunmuştur. Statik ve 

dinamik koşullarda yapılan analizlerde Güney yamaçtaki heyelanların kayma derinliği 11.0 m 

ile 16.0 m. arasında ve Batı yamacındaki heyelanlardaki kayma derinliği 9.0 m ile 14.0 m. 

arasında değişmektedir. Kuzey yamaçlarındaki heyelanların önemli kısmının kayma derinliği 

ise 10,0 m civarında olduğu belirlenmiştir. 

Bu heyelan alanı Uygun Olmayan Alan olarak belirlenmiş ve UOA-2.1 simgesi ile 

gösterilmiştir. 

• Bu çalışma İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik çalışma niteliğinde olup parsel bazında 

hazırlanan Zemin Etüt Raporu yerine kullanılamaz. İnceleme alanında yapılaşma esnasında 

zemin etütleri yapılması gerekmektedir. 

• Bölge 1. Derece Deprem bölgesi olduğundan "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar 

Hakkındaki Yönetmenlik" hükümlerine aynen uyulmalıdır. 

• Rapor ve eki yerleşime uygunluk haritasında " Önlemli Alan" olarak belirtilen yerlerde 

gerekli önlemlerin alınması, Belediye mücavir alan sınırları içerisinde ilgili Belediyesinin yetki 

ve sorumluluğundadır. Bu alanlarda ancak gerekli önlemler alınmasından sonra plan 

uygulamasına izin verilmelidir. 

4.2. KURUM GÖRÜŞLERİ 

Plan kapsamında alınan kurum görüşleri rapor ile birlikte teslim edilen CD ekinde sunulmaktadır. 
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4.3. ARAZİ MÜLKİYETİ 

Planlama alanı sınırları içerisinde  şahıs mülkiyetine konu olan araziler dışında Dernek, 

Kamu Kurumu, Maliye Hazinesi, Vakıf, Belediye ve İl Özel İdaresine ait araziler bulunmaktadır. 

(Tablo 5) Planlama alanı ait mülkiyet dağılımı ise Tablo 5’de de sunulmuştur. 

Mülkiyet Alan (m2) Yüzde(%) 

Belediye 220016.62 5.06 

Belediye ve Maliye Hazinesi 5110.91 0.12 

Dernek 2884.70 0.07 

İl Özel İdare 19702.89 0.45 

İl Özel İdare- Maliye Hazinesi Hisseli 8117.32 0.19 

Kamu Kurumu 11705.32 0.25 

Maliye Hazinesi 91856.99 2.11 

Özel Mülkiyet 2420257.06 55.64 

Vakıf 700.34 0.02 

Özel Mülkiyet ve Belediye Hisseli 19345.90 0.44 

Özel Mülkiyet ve İl Özel İdaresi Hisseli 7716.86 0.18 

Özel Mülkiyet ve Maliye Hazinesi Hisseli 5790.82 0.13 

Özel Mülkiyet ve Vakıf Hisseli 286.21 0.01 

Tapu Bilgisi Bulunmayan  208603.63 4.80 

Toplam Mülkiyet  3021465.63 69.46 

Tapulama Harici Alanlar 1328504.63 30.54 

TOPLAM 4349970.21 100.00 
Tablo 5: Planlama Alanı Mülkiyet Dağılımı 

(*Tapulama dışı alanlar: kadastral yollar. tapulama dışı alanlar vb.) 

 

4.4. ÜST PLAN KARARLARI VE YASAL ÇERÇEVE 

4.4.1. İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 

Planlama alanı “İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı” 

sınırları içerisinde bulunmaktadır.  İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre 

Düzeni Planı 23.06.2014 tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanmıştır. Onaylanmasının 

ardından İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı askı sürecinde 

gelen itirazlar değerlendirildikten sonra 30.12.2014 tarih ve 21137 sayılı Bakanlık Makamı 

Olur’u ile onaylanmıştır.  



İZMİR İLİ KARABAĞLAR İLÇESİ RİSKLİ ALAN (3.ETAP)  1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 

PLAN AÇIKLAMA RAPORU 

 

42 
 

Askı süreci içerisindeki itirazların değerlendirilmesi sonrasında yeniden düzenleme 

yapılan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı (J-17. J-18. K-

17. K-18. K-20. L- 16. L-17. L-18. L-19. L-20 paftaları ve plan hükümleri) 644 sayılı Çevre 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname’nin 7. maddesi uyarınca 16.11.2015 tarihinde onaylanmıştır. 

İzmir Manisa Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planının onaylanmasından sonra yapılan 

değişiklikler ise sırasıyla: 

• İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (L18 

Plan Paftası ve Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) ise 27.01.2017 tarihinde, 

• İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (K18 

Plan Paftası. L18 Plan Paftası. Plan Hükümleri ve Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 644 sayılı 

Çevre. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca 10.04.2018 tarihinde, 

• İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (L18 

Plan Paftası. Plan Değişikliği Gerekçe Raporu)  1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 

102. maddesi uyarınca 25.07.2018 tarihinde onaylanmıştır.  

• İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (J17. 

J18. J19. K16. K17. K18. K19. K20. K21. L16. L17. L18. L19. L20. L21. M18 Plan Paftaları. Lejant 

Paftası. Plan Hükümleri. Plan Açıklama Raporu. Plan Değişikliği Gerekçe Raporu ve eki) 1. 

No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 10.10.2018 tarihinde 

onaylanmıştır. 

• İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (K18. 

L18 Plan Paftaları ve Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi’nin 97. maddesi uyarınca 17.11.2018 tarihinde onaylanmıştır.  

• İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (L18 

Plan Paftası ve Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 

102. maddesi uyarınca 15.11.2019 tarihinde onaylanmıştır. 

• İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (J17. 

J18. J19. J20. J21. K16. K17. K18. K19. K20. K21. L16. L17. L18. L19. L20. L21. M18 Plan 

Paftaları. Lejant Paftası. Plan Hükümleri. Plan Açıklama Raporu ve Plan Değişikliği Gerekçe 

http://webdosya.csb.gov.tr/db/mpgm/editordosya/file/CDP_100000/izmir_manisa/L18_27012017_duzeltme.jpg
http://webdosya.csb.gov.tr/db/mpgm/editordosya/file/CDP_100000/izmir_manisa/L18_27012017_duzeltme.jpg
http://webdosya.csb.gov.tr/db/mpgm/editordosya/file/CDP_100000/izmir_manisa/plandegisikligigerekceraporu_27012017.pdf
http://webdosya.csb.gov.tr/db/mpgm/icerikler/k18_10042018-20180416154444.jpg
http://webdosya.csb.gov.tr/db/mpgm/icerikler/k18_10042018-20180416154444.jpg
http://webdosya.csb.gov.tr/db/mpgm/icerikler/l18_10042018-20180416154504.jpg
http://webdosya.csb.gov.tr/db/mpgm/icerikler/planhukumler-_10042018-20180416154607.pdf
http://webdosya.csb.gov.tr/db/mpgm/icerikler/plandeg-s-kl-g-gerekceraporu_10042018-20180416154529.pdf
http://webdosya.csb.gov.tr/db/mpgm/icerikler/l18_25072018-20180817123058.jpg
http://webdosya.csb.gov.tr/db/mpgm/icerikler/l18_25072018-20180817123058.jpg
http://webdosya.csb.gov.tr/db/mpgm/icerikler/gerekceraporu-20180817123028.pdf
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Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 07.07.2020 

tarihinde onaylanmıştır. 

• İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (K18. 

L18 Plan Paftaları ve Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 16.12.2020 tarihinde onaylanmıştır. 

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda İzmir merkez kent (Balçova, Bornova, Buca, 

Çiğli, Gaziemir,Güzelbahçe, Karşıyaka, Konak, Narlıdere, Bayraklı, Karabağlar, Menderes, 

Menemen) ilçelerinin 2025 yılı için projeksiyon nüfusu 3.737.000 kişi kabul edilmiştir. 2005 yılı 

nüfus büyüklüğüne göre İzmir merkez kent (Balçova, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, 

Güzelbahçe, Karşıyaka, Konak, Narlıdere, Bayraklı, Karabağlar, Menderes, Menemen) 

ilçelerinde brüt yoğunluk 125 kişi/ha olarak hesaplanmış olup. İzmir Merkez Kenti oluşturan 

“kentsel yerleşik alan” lekesinin brüt nüfus yoğunluğunun bu oranı aşmaması gerektiği 

belirtilmiştir. ancak. İzmir Merkez Kentin konumu. onaylı imar planlarının gerçekleşme oranları 

ve kentin çevresinde planlama açısından varlığı bilinen doğal ve yasal eşikler dikkate 

alındığında. kentin gelişimine ilişkin yoğunlukların mevcut yoğunluk değerlerinin üstüne 

çıkması durumunda; metropol kentin ortak kullanım alanı olan ve yerleşik alan içinde 

hesaplanmış olan merkezi iş alanları vb. çalışma alanları dikkate alındığında. büyük bölümü 

konut yerleşim alanı olarak planlanacak olan kentsel gelişme alanlarında, brüt yoğunluğun 125 

kişi/ha olan yerleşik alan yoğunluğunun üstüne çıkabileceği de eklenmiştir. 

İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda Karabağlar 

ilçesi Kentsel Yerleşik Alan olarak planlanmıştır. İmar Planına konu olan planlama alanı, 

1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında "İzmir L18" paftasında "Kentsel Yerleşik Alan" içinde 

yer almaktadır. 

Bu plana göre "Kentsel Yerleşik Alan" gösterimi ile kullanımı belirlenen alanda kalan 

planlama alanı İzmir-Manisa planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının plan 

uygulama hükümlerinin 4. maddesindeki tanımlar bölümünde; 

“4.7. Kentsel Yerleşik Alanlar: Büyükşehir ve/veya ilçe belediye sınırları içinde var olan. 

içinde boş alanları barındırsa da büyük oranda yapılaşmış olan alanlardır.” olarak 

tanımlanmıştır. 
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• Ayrıca aynı planın genel hükümler başlıklı 7. Maddesinde bulunan; 

“7.24. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve bu planda kentsel yerleşik alan olarak 

gösterilen. fakat imar planı bulunmayan alanların imar planlarının. bu planın ilkeleri ve nüfus 

kabullerine uygun ve bütüncül olarak yapılması zorunludur.” ve 

• Ayrıca uygulama hükümleri başlıklı 8. Maddesinde bulunan; 

“8.1.1.1. Bu planda kentsel yerleşik alanlar ve kentsel gelişme alanları olarak gösterilmiş olan 

alanların bütünüdür. Kentsel yerleşme alanları kapsamındaki kentsel yerleşik alanlar ve kentsel 

gelişme alanlarına ilişkin alt ölçekli planlarda alan büyüklüğü ve nüfus kabulleri 9. bölümde yer 

alan tablolara göre belirlenecektir.  

8.1.1.2. 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 yapılacak alt ölçekli 

planlamalarda; çevre düzeni planında önerilmiş gelişme alanı varsa bu alan sınırları da dikkate 

alınarak. gelişme alanı belirlenmemiş yerleşim birimlerinde ise varsa geçmişte belirlenmiş köy 

yerleşik alanı ve civarına ilişkin sınırlar da dikkate alınarak. yerleşmenin kendi gereksinimi 

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. 

 8.1.1.3. Kentsel yerleşme alanlarında. konut alanları ile eğitim tesisleri. sağlık tesisleri. açık ve 

kapalı spor alanları. yeşil alanlar. kamu kurum alanları. trafo vb. gibi sosyal ve teknik alt yapı 

alanları ile ticaret alanları. küçük sanayi sitesi alanları. turistik tesis alanları. konut dışı kentsel 

çalışma alanları vb. gibi çalışma alanları yer alabilir. Kentsel yerleşme alanlarında organize 

sanayi bölgeleri. endüstri bölgeleri. serbest bölgeler. sanayi tesisleri ile endüstriyel hammadde 

ve mamul ürünlerinin açık ya da kapalı olarak depolanacağı tesisler yer alamaz. kentsel yerleşik 

alanlarda var olan sanayi tesisleri. ekonomik ömrü dolduğunda sanayi alanlarına taşınacaktır. 

Bu planda kentsel yerleşme alanları için belirlenmiş olan nüfus kabulü esas olmak üzere. 

kentsel yerleşmeler içindeki yoğunluk dağılımı imar planlarında yapılacaktır. İmar planında yer 
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alacak nüfus. o yerleşme için bu planla getirilen toplam nüfus kabulünü aşamaz.” hükümleri 

kapsamında kalmaktadır.  (Şekil 6) 

 

Şekil 7:  Planlama Alanının 1/100.000 Ölçekli ÇDP Üzerindeki Yeri 

4.4.2. İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 

İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, İzmir Büyükşehir 

Belediye Meclisi'nin 12.09.2012 tarih ve 05/843 sayılı kararı ile uygun görülerek Başkanlık 

Makamınca 08.10.2012 tarihinde onaylanmıştır.  

İmar planına konu olan alan, İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni 

Planında Kentsel Yerleşik(Meskun) Alanlar olarak planlanmıştır. 
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Bu plana göre "Kentsel Yerleşik(Meskun) Alanlar" lejantı ile kullanımı belirlenen alanda 

kalan planlama alanı İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının plan 

uygulama hükümlerinin 4. maddesindeki tanımlar bölümünde; 

4.7. Kentsel Yerleşme Alanları: Bu planla belirlenmiş kentsel yerleşik (meskun) ve 

gelişme konut alanlarını kapsar. 

4.7.1. Kentsel Yerleşik (Meskun) Alanlar: Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde var olan, 

içinde boş alanları barındırsa da büyük oranda yapılaşmış olan alanlardır.   

 

Şekil 8 Planlama Alanının 1/25.000 Ölçekli ÇDP Üzerindeki Yeri 

4.4.3. Önceki Plan Kararları 

İzmir ili. Karabağlar ilçesi  Ali Fuat Erden, Bozyaka, Uzundere,  Salih Omurtak, Bahriye 

Üçok, Limontepe ve Umut Mahalleleri sınırları içerisinde kalan ve 1-A Nolu Riskli Alan planlama 

alanına ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında, planlama çalışması kapsamında kalan 

alanda konut alanları  (Emsal:1.60 Hmax: 21.80. Emsal:2.00 Hmax: 15.80. Emsal:2.50 Hmax: 

24.80 yapılaşma koşullu)   Teknik Altyapı Alanları, Resmi Kurum Alanı, Belediye Hizmet Alanı, 

Dini Tesis Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Eğitim Tesis Alanı, Anaokulu, Kreş. Açık Pazar Alanı, Park ve 

Yapı Yasağı Alanlar olarak planlanmıştır. 
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Mevcut imar planı 2019 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 

1-A Nolu Riskli Alan 2. Etap imar planı değişikliği ile revize edilmiştir. 2020 yılında İzmir 6. İdare 

Mahkemesinin 2020/589 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Böylece 1-A Nolu Riskli Alan 2.Etap 

planlama alanı “plansız” duruma geçmiştir.   

 

Şekil 9 Planlama Alanının 1/1000 Ölçekli Onaylı İmar Planı Bilgisi 
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5. SENTEZ, GENEL DEĞERLENDİRME VE PLANLAMAYA GEÇİŞ 

İzmir ili. Karabağlar ilçesi sınırları içerisinde bulunan planlama alanı yukarıda da 

belirtildiği gibi İzmir ilinin stratejik açıdan önemli bir bölgesinde yer almakta olup, gelişme 

potansiyelleri acısından oldukça güçlü bir yapı içermektedir.  

Planlama alanının Riskli Alan 3. Etabın; 

• Ulaşılabilirlik açısından değerlendirilmesi yapıldığında güçlü ulaşım akslarının etkisi 

altında olduğu gözlenmekte, batısından ve güneyinden İzmir Çevre Yolu’na, kuzeydoğusundan 

kent merkezinde yer alan Konak ilçesine, güneyinde havaalanına, kuzeyinden Mustafa Kemal 

Sahil bulvarına ulaşımın son derece kolay olduğu,  

• Gelişme ve kentsel dönüşüm potansiyelleri açısından incelendiğinde, eğimli bir 

topografik yapısının bulunması nedeni ile deniz manzarasının olumlu katkılarının bulunması ve 

hemen kuzeyinde kentsel dönüşüm örneklerinin hayata geçirilmesinin dönüşüm hareketini 

hızlandırabileceği, 

• Mevcut plan kararları incelendiğinde. kentin böylesi olanaklar içeren bu bölgesinin 

mevcut plan kararlarındaki yetersizliğin neden olduğu bir bölge haline gelmesi sonucu günün 

ihtiyaçlarına cevap veremediği, 

• Stratejik açıdan incelendiğinde ise, konum, doğal yapı ve gelişme olanakları nedeni ile 

dönüşüm potansiyelinin güçlü olduğu, bu nedenle hızlı kentsel dönüşüm hareketinin doğru bir 

planlama ve uygulama ile sağlanabileceği ve böylelikle, kentin bu bölgesinin ve kent 

bütününün gelişmesine katma değer yaratarak örnek olmak gibi bir özellik taşıdığı hususları 

tespit edilmiştir. 

Bu tespit ve değerlendirmeler sonucunda 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında riskli alanların ve rezerv yapı alanlarının 

öncelikle planlanması ilkesi doğrultusunda bu alanda planlama çalışmalarına geçilmiş. alana 

ilişkin hazırlanan jeolojik etüt esasları, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri ve komşuluğunda 

bulunan kentin planlı alanlarının plan kararları ile ilişkiler dikkate alınarak 1/5.000 ölçekli nazım  

imar planı yukarıda belirtilen amaç ve hedefler uyarınca hazırlanmıştır.  

Bu doğrultuda hazırlanmış bulunan planlarda , kentsel dönüşüm teması çağdaş bir 

yaklaşımla kurgulanmış, yeni oluşturulacak iş ve yaşam alanları ile açık alanları son yıllarda 
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yaşanan pandemi, deprem ve küresel iklim değişikliği gibi afetlere karşı duyarlı tasarım ilkeleri 

içerecek şekilde geliştirilmiştir. 
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6. PLAN KARARLARI 

6.1. ULAŞIM KARARLARI 

Planlamada , Karabağlar ilçesinin bütünü ve kentsel alanında mevcut ulaşım sistemi,  

imar planlarında ve yerinde yapılan tespitler doğrultusunda incelenmiş, dönüşüm öngörülen 

alanın ulaşım sistemi çevredeki planlı alanın sistemi ile bütünlük ve devamlılık ilkesi 

doğrultusunda tasarlanmıştır. 

Riskli Alan 3. etabında kentsel alanda ulaşım sisteminde bir kademelenme 

gözlenmemekle birlikte planlamada ana bağlantılar dikkate alınmıştır. Bu çerçevede alanın 

topografik verileri ve ulaşımda kademelenme esasları ulaşım ve dolaşım sisteminin 

oluşturulmasında dikkate alınmıştır.  

Planlama alanında ulaşım sistemi alanı güneyden çevreleyen karayolu ile alana 

güneyden girerek planlama alanının ana ulaşım akslarını oluşturup,  alanı kuzeyden çevreleyen 

yola bağlanıp kentsel alana dağılan ana akslar üzerinde kurgulanmıştır.  

Planlama alanını güneyinden çevreleyen D-300 karayolu ve bu karayoluna bağlanan 

kuzey-güney doğrultuda uzanan. 30 metre profilde öngörülen Eski İzmir Caddesi ile 

kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan. 25 metre profilde öngörülen Öğretmen Rasime 

Şeyhoğlu Sokak üzerine oluşturulmuştur.  

Bu ana taşıyıcı sistem, alanın topoğrafik yapısı dikkate alınarak 10, 12, 15, 20, 25 ve 30 

metrelik trafik yolları ile desteklenerek trafik sisteminin bütünlüğü oluşturulmuş, bu sisteme 

alanda öngörülen kullanımlar ve merkez, alt merkez kurgusu içerisinde bir yaya ulaşım sistemi 

ilave edilerek planlama alanının ulaşım ve dolaşım sistemi oluşturulmuş, alt bölgelerde yeterli 

otopark alanları ve meydan kullanımları öngörülmüştür. 

 

6.2. MEKANSAL KULLANIM KARARLARI 

İzmir ilinin ve Karabağlar ilçesinin kentsel alanı ile bütünlük ve devamlılık içerisinde 

kamunun ve alandaki hak sahiplerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan planın 

mekânsal kullanım kararları alanın doğal yapısı dikkate alınarak kurgulanmıştır. 

Bu kapsamda, 397 hektar yüzölçümündeki planlama alanına hizmet verecek mekânsal 

kararlar oluşturulmuştur.  
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Planlama alanının Riskli Alan 3. etap kısmında planlama alanının ana merkezi,  alanın 

en hakim ve deniz manzarası olan bir bölgesinde planda 25 metre genişliğinde öngörülen ve 

yerinde var olan Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Caddesi üzerinde konumlandırılmış, içerisinde 

karma kullanım (konut ve ticaret), konut, ticaret, park, akaryakıt tesisi ve sosyal altyapı alanları 

düzenlenmiş, trafik ve yaya yolları ile desteklenmiştir. Ana merkez, sosyal donatı alanları, 

ticaret, açık alanlar ve konut alanları ile desteklenmiş bulunan alt merkezlerle bağlantılı olarak 

tasarlanmıştır.  

Bunun dışında iskanı öngörülen nüfusun yaşam alanlarını oluşturacak konut alanları 

ayrılmış, konut yapı adaları anlamlı büyüklükler içerecek şekilde tasarlanmıştır. Planda iş ve 

yaşam alanları ,  kendi içerinde bütünlük içerisinde tasarlanırken bölgenin merkezi konumunda 

bulunan ve ana ulaşım sistemleri üzerinde bulunan yapı adalarında konut ve ticaretin birlikte 

tasarlanacağı karma kullanım alanları öngörülmüştür. 

Ana merkez ve alt merkezlerde ticaret merkezleri ile onları destekleyecek sosyal donatı 

alanları ile açık alanlar tasarlanmış, planlama alanını doğu- batı ve kuzey-güney yönünde kat 

eden ve ana merkezden geçen büyük ve güçlü ekoloji koridorları (parklarla desteklenmiş açık 

alanlar, bisiklet yolları,  yaya yolları gibi kullanımların yer alacağı) öngörülmüştür. 

Ayrıca, planlama alanının afet riski altında olan bir bölgede olması nedeni ile mekânsal 

kararlar oluşturulurken oldukça hassas yaklaşılmış, iklim değişikliği, pandemi, deprem gibi 

afetler konularında gerekli mekânsal kararlar verilmesine özen gösterilmiştir. 

Bu kapsamda, site tarzı yapılaşmalar öngörülürken yapı yoğunlukları ve yükseklikleri 

jeolojik etüt sonuçları dikkate alınarak verilmiş, ulaşım sisteminin devamlılık, bütünlük ve   

kademeli olması sağlanmış, planlamada bölgelemeye gidilerek her bir bölgenin ihtiyaçları 

kendi içerisinde çözümlenmiş, açık alanlar ve meydanlar olabildiğince geniş olarak  

tasarlanmış,  yapılaşmalara ilişkin plan notları oluşturulmuştur. 
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6.3. YOĞUNLUK KARARLARI 

Planda konut alanlarında yoğunluklar, 1-A Nolu Riskli Alanı kapsayan planlama alanında 

gelişme konut alanları için yüksek yoğun konut alanları (251-400 kişi/hektar) olarak 

belirlenmiştir.   

Planda kullanımların her biri için yapılanma koşulları plan üzerinde belirtilmiş, yapı 

yoğunluğunda bölgeleme yapılarak nüfusun dengeli dağılımına özen gösterilmiştir.  

İzmir ili, çekirdek aile yapısının gözlendiği bir ilimizdir. İlde hane halkı büyüklüğü Türkiye 

ortalamasının (3.23) altındadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı verilerine göre ilin 

ortalama hane halkı büyüklüğü 2.85 kişidir. Yapılan hesaplamalarda hane halkı büyüklüğü 2.85 

kişi olarak kabul edilmiştir. 

KULLANIMLAR ADET ORAN ALAN (M2) ALAN (HA) 

GELİŞME KONUT ALANI 
(YÜKSEK) 

95 40.85% 1622499.25 162.25 

TİCARET KONUT ALANI 38 17.37% 689879.59 68.99 

TİCARET ALANI 7 0.51% 20244.95 1.16 

İBADET ALANI 18 0.61% 24342.80 3.50 

KHA 3 0.11% 4259.53 0.43 

BHA 3 0.21% 8143.34 0.81 

EĞİTİM ALANI 32 4.15% 164802.21 16.48 

SOSYAL TESİS ALANI 10 0.42% 16614.06 1.66 

KÜLTÜREL TESİS ALANI 6 0.28% 10972.24 1.10 

PARK ALANI 113 11.18% 443985.72 44.40 

SPOR ALANI 2 0.28% 11069.05 1.11 

AKARYAKIT SERVİS ALANI 3 0.25% 9891.94 0.99 

SAĞLIK ALANI 18 1.72% 68252.30 6.83 

OTOPARK  5 0.00% 196.59 0.02 

TEKNİK ALTYAPI ALANI  21 0.20% 7963.52 0.80 

ASKERİ ALAN 3 0.22% 8570.15 0.86 

REKREASYON ALANI 1 0.38% 15087.51 1.51 

REFÜJ 72 1.39% 55204.32 5.52 

KDKÇA 2 0.11% 4502.20 0.45 

SU YÜZEYI 11 0.52% 20536.05 2.05 

DERE 9 0.09% 3708.39 0.37 

YOLLAR   19.16% 761093.89 76.11 

TOPLAM   100.00% 3971819.60 397.38 

Tablo 6: Mekansal Kullanımlar 
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 ALAN 
(HA) 

YOĞUNLUK (KİŞİ / HA) 

 

GELİŞME KONUT ALANI 
(YÜKSEK) 

162.25 251-400  

Tablo 7: Riskli Alan (3.Etap) Yoğunluk Kararları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


