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GİRİŞ 

İzmir Kenti ülkemizin nüfus ve kentsel alanının hızla büyüdüğü önemli Metropoliten 

merkezlerinden biridir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan 1/25000 ölçekli 

İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı'na ve hedeflerine uygun olarak, kentteki nüfus 

artışı, göç ve kentleşmenin getirdiği sorunların çözülmesi, sosyo-ekonomik ve mekansal 

hedeflerin yeniden tanımlanması, yatırım ve gelişme eğilimlerinin planlı olarak 

yönlendirilmesi, altyapı gelişmesi ve hizmet sunumunda rasyonellik sağlanması, ilçeler 

bazında planlama ortak dilinin oluşturulması ve böylece planlı gelişmenin sürdürülmesi amacı 

ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmaları başlatılmıştır. 

Kent bütününde sürdürülen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmaları etaplar halinde 

yürütülmekte; planlama alanları, mekansal ve yapısal özelliklerine göre belirlenmektedir. 

Bu kapsamda, batıda İzmir Körfezi, kuzeyde Alsancak Limanı, doğuda Alsancak Garı ve 

demiryolu, güneyde Kemeraltı ile sınırlanan bölge; kentin öngörülen yeni merkezi ile 

geleneksel merkezinin arasında, Merkez Kentin ticari işlevini büyük ölçüde üstlenen, önemli 

bir hizmet merkezi konumundadır. Bu çerçevede planlama alanı sınırları tespit edilmiş, ancak 

planlama alanının içinde kalan sit alanları ise kapsamı gereği farklı planlama disiplinine tabii 

olduğundan planlama alanının dışında bırakılmıştır.  

Bu doğrultuda, Konak I. Etap Alsancak-Kahramanlar Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar 

Planı hazırlanmıştır. 

Bu planın temel önceliği, yeni yerleşim alanları yaratmak değil, yerleşik alanlar içerisindeki 

kentsel sorunlara çözüm üretmektir. 

Raporda; planlama alanının konumu, tarihsel önemi, mekansal analizler, planlama amaç ve 

hedefleri, plan kararları ile plan notları bölümler halinde ayrı ayrı tanımlanmıştır. 
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1. PLANLAMA ALANININ KONUMU VE ÖNEMİ 

1.1. KENT İÇİNDEKİ KONUMU 

Planlama alanının içerisinde yer aldığı Konak İlçesi, İzmir kent merkezinde, İzmir Körfezi'nin 

güneyinde yer almaktadır. Konak İlçesi'nin doğusunda Bornova İlçesi, batısında İzmir 

Körfezi, kuzeyinde Bayraklı İlçesi, güneyinde ise Karabağlar ile Buca İlçeleri bulunmaktadır.  

Planlama alanı, İzmir kentinin 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni 

Planında “Merkez Kent” olarak tariflenen kesiminde, Körfezin doğu ucunda ve İzmir 

Limanının başlangıcında yer almakta olup, içinde eski yerleşim alanlarını barındırmakta, 

kentin ticaret, eğlence, konut kullanımları yönünden prestij bölgeleri olarak kabul edilen 

önemli bir ana merkez konumundadır. 

 

Resim 1: Planlama Alanının Kent İçindeki Konumu 

1.2. İLÇE İÇİNDEKİ KONUMU 

Planlama alanı, Konak İlçe Belediye sınırları içinde kalmaktadır. Konak ilçesi sınırları; 2008 

yılında yürürlüğe giren “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5747 Sayılı Kanuna göre yeniden belirlenmiş 

olup, yasa gereği nüfus ve alansal olarak ayrılarak, ilçenin güney kısmında Karabağlar İlçe 

Belediyesi kurulmuştur. Bu kapsamda 2008 yılı verilerine göre Konak ilçesinin genel nüfus 

ve yoğunluk oranları değişmiştir. 
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Kuzeyde İzmir körfezinin doğu ucunda konumlanan eski adı Punta mevkii olan Alsancak 

Limanının giriş kısmından başlayarak, doğuda Alsancak Garı ve demiryolu, batıda İzmir 

Körfezi, güneyde Fevzipaşa Caddesi ve Gazi Caddesi ile sınırlanan Planlama Alanı; Alsancak, 

Kültür, Mimar Sinan, Akdeniz, İsmetkaptan, Kahramanlar, Oğuzlar Mahalleleri ile birlikte 

kıyı boyunca uzanan yaklaşık 206 hektarlık bölgeyi kapsamaktadır. 

 

Resim 2: Planlama Alanının Uydu Görüntüsü 

1.3. İDARİ YAPI İÇİNDEKİ KONUMU 

Planlama alanı, idari olarak Konak Kaymakamlığı ve Konak Belediye Başkanlığı yetki alanı 

sınırları içinde kalmakta olup, ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içindedir. 

1.4. ULAŞIM AĞI İÇİNDEKİ KONUMU 

Planlama alanı, İzmir merkez kent trafiğinin ana aksları üzerinde yer almakta olup, kenti 

kuzeyden güneye, doğudan batıya bağlayan anayolların kesişim noktasında kalmaktadır. 

Ayrıca planlama alanına erişim; karayolu ile kent içi ulaşımın motorlu özel araç ve toplu 
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taşınım araçlarıyla sağlanmasının yanı sıra, toplu taşınım sistemlerinden raylı toplu taşıma 

hatları (metro, banliyö treni) ve vapur ile de sağlanmaktadır. 

Toplu taşım sistemlerinin, kentin ulaşım alt yapısını en verimli kullanan ulaşım sistemleri 

olması nedeniyle,  kent bütününde toplu taşınım sistemlerinin güçlendirilmesi hedeflenmekte 

olup, bu çerçevede toplu taşımacılık sisteminde öne çıkan raylı sistemlerden tramvay projesi 

geliştirilmiştir. 

Bu kapsamda, Üçkuyular-Fahrettin Altay Meydanı-Konak-Alsancak-Halkapınar arasında 

planlanan “Konak Tramvayı”nın bir bölümü planlama alanından geçmektedir.  

Diğer taraftan, planlama alanının batısındaki kıyı kenar çizgisinin deniz kesimindeki dolgu 

alanını kapsayan alanda; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca yürütülen Kordon Tarihi 

Sit Alanı'na ilişkin İzmirdeniz Projesi (3.Bölge) Alsancak Limanı-Konak Pier Kıyı Kesimi 

1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Plan Değişikliği ile 1/1000 ölçekli 

Koruma Amaçlı İmar Planı’nda mevcut deniz ulaşım ağının geliştirilmesi amacıyla, mevcut 

Alsancak ve Pasaport İskelelerinin genişletilerek güçlendirilmesi hedeflenmiştir. 

 

Resim 3: Planlama Alanına Ulaşım 
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2. PLANLAMA ALANININ OLUŞUMU, TARİHİ VE KÜLTÜREL SÜREÇ 

2.1. PLANLAMA ALANININ MEKANSAL OLUŞUMU 

2.1.1. Doğal Yapı 

İzmir İli Anadolu yarımadasının batısında ve kıyı şeridinde, Ege denizinin doğusunda 38-39 

Enlem, 27-28 Boylamlar arasında bulunmaktadır. 

Batı Anadolu kıyılarında Ege denizinin doğuya doğru uzanarak oluşturduğu İç Körfez merkez 

sınırları içinde 95 km. kıyı uzunluğuna sahiptir. İzmir’de denizden yükselti 50 cm.den 

başlayarak, Basmane yöresine doğru yumuşak bir eğimle 7 metreye ulaşır ve körfezi 

çevreleyen dağlara doğru artarak devam eder. Planlama alanı deniz ile Basmane yöresi 

arasında kalan bu kısımda kalmakta olup; yüksek eğimin veya yükseltilerin olmadığı genel 

anlamda düz bir bölgedir. Alanın tamamına yakını yapılaşmasını tamamlamıştır. Kordon 

boyunca ve Liman kısmında kıyı ile çevrilidir. 

 2.1.2. Jeolojik Yapı 

Planlama 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. 

 

Resim 4: Türkiye, İzmir ve İzmir İlçelerinin Deprem Riski Haritası (DAD, 1996) 
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Planlama alanı İzmir Kentinin merkezinde yeraldığından kentin Jeolojik yapısının tüm 

karakteristik özelliklerini içinde barındırmaktadır. Bu kapsamda İzmir'in genel yapısına 

bakacak olursak; 

İzmir yöresinde üç farklı tektonik kuşak yer alır. Bu kuşaklardan “Menderes Masifi”, tabanda 

çok kalın bir mikaşist biriminden ve üzerindeki platform tipi karbonatların metamorfizmasıyla 

oluşmuş bir mermer istifinden ibarettir. Masifin batısında, "İzmir-Ankara Zonu”olarak 

adlandırılan ve İzmir dolayında genellikle “filiş” karakterli olan bir başka tektonik kuşak yer 

alır. Bu zonun batısında bulunan “Karaburun Kuşağı” ise, platform koşullarında çökelmiş 

kalın bir Mesozoyik karbonat istifinden oluşmaktadır. Üst Kretase sırasında açılmış olan 

İzmir-Ankara zonunda, bloklu iç yapı sunan “Bornova karmaşığı” (melanjı) bulunmaktadır. 

Bu karmaşık birim, kumtaşı-şeyl matriks ile içerisindeki değişik boyutlu platform tipi 

kireçtaşı bloklarından oluşmuştur. Matriksin yaşı Kampaniyen-Daniyen arasında 

değişmektedir. Bornova karmaşığı, Daniyen’den sonra ve olasılıkla Geç Eosen sırasında 

bölgesel metamorfizmasını tamamlamış olan masifin metamorfikleri üzerine itilmiştir. (Özer, 

ve İrtem, 1982, 1989; Erdoğan, 1990; Erdoğan ve diğ., 1990). 

Temeli oluşturan tüm bu birimler, Neojen yaşlı tortul ve volkanik kayaçlar tarafından açısal 

uyumsuz olarak örtülmüştür. 

Orta Miyosen’den itibaren bölgede Neotektonik koşullar geçerli olmaya başlamıştır. Bu 

evrede, değişik tip ve büyüklükteki bölgesel gerilmelerin etkisi altında kalan tüm birimlerde 

ve jeolojik ortamlarda deformasyonlar gelişmiş, bunun sonucunda da Batı Anadolu’nun tipik 

horst-graben yapıları ortaya çıkmıştır (Sözbilir ve Emre, 1995; Emre, 1996). 

İzmir çevresinde gözlenen faylar Doğu-Batı ve Kuzeydoğu-Güneybatı uzanım sunar Doğu-

Batı gidişli normal faylar Kuzeydoğu-Güneybatı gidişli faylara göre daha geç jeolojik 

dönemlerde oluşmuştur. 

İzmir Körfezi ve Bornova ovası oluşumunu günümüzde de sürdüren bir graben üzerinde yer 

almaktadır. Büyük ölçekli major gravite fayları Kuzeydoğu-Güneybatı ve yaklaşık Doğu-Batı 

doğrultu olup, İzmir körfezinin kuzey ve güneyini etkilemiştir. Körfezin kıyılarına paralel 

yaklaşık D-B doğrultulu İzmir Fayı (Balçova Fayı) körfezin güneyini, Çiğli-Cumhuriyet 

Mahallesi–Şemikler semti boyunca K70B istikametinde uzanan ve Karşıyaka’nın kuzeyinde 

D-B yönünde yataylanarak Alaybey-Çay-Osmangazi semtleri yönünde devam eden fayda 

körfezin kuzeyini şekillendirmiştir. 

İzmir metropolitan alanı içerisindeki önemli fay takımları iki grupta toplanabilir: 

Major faylar K70D ve K85D doğrultularında ve eğimleri 70-80º olup, eğim yönleri körfeze 

doğrudur. İzmir fayı (Balçova fayı) ve devamı olan Konak ve Pınarbaşı graben fayları bu 

faylara örnek gösterilebilir. Ayrıca eğim açıları dik ve dike yakın olan K10D ve K50D 

doğrultulu daha küçük ölçekli faylar Körfezin güneyinde Göztepe’de, Hakimevlerinde, 

Üçyol’da ve Varyant’ta gözlenmiştir. Minör faylar İzmir Körfezinin kuzeyinde de dasitik tüf 

ve lavlarda gözlenmiştir. 
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2.1.3. İklim Yapısı 

Planlama alanı, genel olarak İzmir kentinin iklim özelliklerini içermektedir. Akdeniz iklim 

kuşağında kalan İzmir'de, yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlı geçmektedir. Dağların 

denize dik uzanması ve ovaların İç Batı Anadolu eşiğine kadar sokulması, denizel etkilerin iç 

kesimlere kadar yayılmasına olanak vermektedir. Ancak, İl bütününde yükseklik, batı ve 

kıyıdan uzaklık gibi fiziksel coğrafya farklılıkları, yağış, sıcaklık ve güneş açısından önemli 

sayılabilecek iklim farklılıklarına da yol açmaktadır. 

İl bazında yıllık ortalama sıcaklık, kıyı kesimlerde 14-18 ºC arasında değişmektedir. En sıcak 

aylar Temmuz (27.3 ºC ) ve Ağustos (27.6 ºC ), en soğuk aylar ise Ocak (8.6 ºC) ve Şubat (9.6 

ºC)'tır. Yazın kıyı kesiminde sıcaklık, deniz melteminin (İmbat) etkisiyle iç kesimlere göre 1-2 

ºC daha düşük olmaktadır. Kış mevsiminde ortalama 7 ºC olan sıcaklık zaman zaman kuzey 

ve kuzeybatıdan sokulan denizel hava kütlesi nedeniyle düşmektedir. 

İzmir'de yağışın aylara ve mevsimlere göre dağılımında önemli farklar vardır. İzmir'de yıllık 

ortalama yağış miktarı 700 mm. olup yıllık yağışın % 50'den fazlası kış mevsiminde %40- 

45'i ilkbahar ve sonbaharda, % 2-4'ü ise yaz aylarında düşmektedir. Kar yağışlı günler sayısı, 

alçak kesimlerde yok denecek kadar azdır. Yüksek kesimlerde gerek kar yağışlı günler sayısı, 

gerekse karın yerde kalma süresi artmaktadır. 

2.1.4. Nüfus Yapısı 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun(T.Ü.İ.K) 2016 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 

sonuçlarına göre, planlama alanının 2008 yılı toplam nüfusu 31.526 kişi iken, 2016 yılı 

toplam nüfusu 31.290 kişi olmuştur. 

Planlama alanı; kentin merkezinde, konut kullanımlarının çok yoğun olduğu, yol boyu ticaret 

ve hizmet fonksiyonlarının bulunduğu bir bölgedir.  

Planlama alanının toplam nüfusu 31.290 kişi olup, T.Ü.İ.K 2016 yılı verilerine göre planlama 

alanında kalan mahallelerin yıllara göre nüfusları şöyledir: 

 

Tablo 1: Mahallelere Göre Nüfus 
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2.2. ALANIN TARİHSEL GELİŞİMİ 

Planlama Alanının en önemli özelliklerinden birisi; İzmir kentinin geçmişten bu yana 

üstlendiği “Liman, Ticaret ve Kültür Merkezi” rolününün önemli bir kısmını Kemeraltı 

bölgesinden sonra bu bölgenin üstlenmesidir. 

İzmir kentinin ve dolayısıyla planlama alanının tarihsel gelişimine kısaca bakacak olursak; 

İzmir kent tarihi ile ilgili yapılan araştırmalar, geçmişinin M.Ö. 3000’li yıllara uzandığını 

belirlemişken, son yıllarda kentin prehistoryası üzerine yapılan araştırma ve kazılarda 

Yeşilova höyüğü’ndeki buluntularla 8000 yıllık bir geçmişe sahip olduğu bilinmektedir. 

Kentin kuruluşuna ilişkin çeşitli varsayımlara karşın, İzmir kentinin ilk kez, M.Ö.1102’de 

Spilos Dağı (bugünkü adıyla Yamanlar Dağı)’nın güney eteğinde bir yarımada olan Bayraklı-

Tepekule olarak adlandırılan bölgede, SMYRNA adı ile birçok araştırmacıya göre Tantolos 

tarafından kurulduğu kabul edilmektedir. Kuruluşunda bir liman kenti olan İzmir, tarihte 

olduğu gibi tarih öncesinde de birçok uygarlığa (Luvi, Lelejler, Amazonlar, İyonlar, Aolienler, 

Lidyalılar, Frikyalılar, Kayralılar, Persler, Romalılar) ev sahipliği yapmıştır. Kentin; ikinci 

kez, M.Ö.334’te Pagos Dağı (Kadifekale) eteklerinde İskender tarafından yeniden kurulduğu 

bilinmektedir. İzmir tarihi boyunca yoğun ticari işlev üstlenmiş, özellikle dış ticarette önemli 

bir liman kenti olarak gelişmiştir. 

Osmanlı idaresinin ilk yüzyıllarında ise İzmir ikinci derece bir sancak konumuna gelmiş bir 

kenttir. İzmir Limanı sayesinde Kent, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1620 yılında yabancılara 

tanıdığı kapitülasyonlardan sonra giderek İmparatorluğun en önemli ticaret merkezlerinden 

biri haline gelir. 1619'da Fransız, 1620'de İngiliz konsoloslukları açılır. Bu arada şehrin nüfus 

yapısı da değişmeye başlar. Evliya Çelebi de 1672'de İzmir'i ziyaretinde, nüfus yapısındaki 

değişimin ilk gözlemlerini kaydeder ve Alsancak (Punta) mahallesinde giderek artan sayıda 

yerli gayrimüslimlerin, Levantenlerin ve Batılı tüccarların yoğunlaştığını yazar. Bu durum 

eski adıyla Punta bölgesinin gerek ticaret ve kültür gerekse mimari gelişimini etkileyerek 

izleri bugüne dek gelen yeni bir kent dokusu oluşturmuştur. 

Alanda yer alan Alsancak Garı Anadolu'da ilk demiryolu hattının başlangıç noktası olan, 

kentin en önemli kültürel miraslarından biridir. Yapımı İngiliz bir şirket tarafından 

tamamlanan İzmir-Aydın Demiryolu hattının başlangıcı olan Gar binası 1866 yılında hizmete 

açılmış, bir ilk olması ve İzmir Limanı ile bağlantısının yapılması ile o dönemin hem ekonomi 

ve hem de şehir planlaması alanlarında çok önemli bir rol oynadığı gerçektir. Demiryolu 

İzmir'deki yabancı nüfusunun artışına katkıda bulunan diğer etken olmuştur. Başta zengin 

levanten aileler olmak üzere gelen pek çok yabancı, İzmir'in değişik yerlerine yerleşerek, 

ülkelerindeki yaşam standartlarına yakın yerleşim alanları kurmuşlardır. Alsancak’taki 

işyerlerinin sayısı bu dönemlerde artmıştır. 

Demiryolunu takiben mevcut limanın genişletilmesi ve rıhtım ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Zira 

mevcut Liman ve rıhtım genişleyen ticareti kaldıracak kapasiteye sahip değildi. Artık büyük 

tonajlı gemilerin rahatça yanaşıp, yükleme boşaltma yapabilecekleri bir rıhtıma ihtiyaç vardır. 

Bu sebeple Kordon bölgesinde 1867'de İngiliz tüccarların kurdukları şirkete Rıhtım inşaatının 

yapım imtiyazı verilmiş, 1880 yılında da rıhtım tamamlanarak hizmete açılmıştır. Bundan 

sonra rıhtıma tramvay hattı döşenirken, denizden dolgu ve arka taraftaki bataklıklardan 

kazanılan değerli araziler satılarak, kentin yerleşiminde zengin ve batılı semtlerin oluşacağı 

alanlar da kazanılmıştır. Birinci Kordon'a döşenen tramvay hatları ile gündüzleri yolcular 
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taşınıyor, geceleri ise tramvay hattında çalışan tren katarları, Alsancak Garı'na gelen malları 

Birinci Kordon'dan geçirerek İzmir Limanına aktarıyordu. 

Rıhtım Şirketinin denizi doldurarak oluşturduğu bölgede ve Kordon'da, yabancılar kendi 

yaşam alışkanlıklarını sürdürecek mekanlar yaratmışlardır. Özellikle yüksek gelir gruplarına 

yönelik pek çok kulüp ve dernek binası bu civardaydı. 

Bunlar Avrupalılar Derneği (Club Europen), Tüccarlar Derneği ve Kulübü, Avcılar Kulübü, 

Sporting Club ve Concert America Tiyatro salonu en görkemli yapılardı. Artık kentin insan 

kitlesinde büyük farklılaşmalar oluşmuş, bu kitle, Kordon'da konutlar da edinmeye başlamış, 

Pasaport yöresinden kuzeye doğru, konut alanları yoğunlaşmıştı. Sakız'dan gelen tüccarların 

oturdukları ev anlamına gelen Sakız tipi mimari, yani iki katlı ve cumbalı konut mimarisi de 

İzmir'de bu bölgeyle birlikte yaygınlaşmıştır. 

1914'te I. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Osmanlı Devleti, Milli İktisat konusundaki 

düşüncelerini uygulama fırsatı bulmuş ve tek taraflı olarak Kapitülasyonları kaldırarak, 

yabancıların ayrıcalıklarına son vermişti. Bu uygulama, İzmir'de olumlu sonuç vermeye 

başlamış, pek çok Türk, İzmir ticaretinde ön plana çıkarak, iktisadi faaliyetlerde rol üstlenir 

hale gelmiştir. 

I.Dünya Savaşı'nın yitirilmesi ile 15 Mayıs 1919'dan itibaren başta İzmir olmak üzere, tüm 

Ege bölgesi Yunan işgali altına girmiştir. Sevr antlaşması, başta İzmir olmak üzere, Ege 

Bölgesi'nin Yunanistan'a bağlanmasını öngörüyordu. Bunun için bir de plan yapılmış ve 

bölgenin Rum nüfusunu daha fazla gösterebilmek, bölgeyi kolayca Türklerin elinden 

alabilmek amacıyla işgal yıllarında, Ege adalarından ve Yunanistan'dan önemli ölçüde Rum 

nüfus getirtilmiştir. İşgal öncesi yaklaşık 200.000 civarında nüfusu olan İzmir, birden bire 

500.000 - 600.000 nüfuslu bir kent haline gelmiştir. 

1922 yılı sonrası Yunan ordusu işgal ettiği Ege'deki yerleşimlerden çekilirken, çekildiği 

yerleri ateşe vermeye başlamasıyla başlayan büyük yangında 

İzmir'in ve özellikle Alsancak, Kordon ve Kahramanlar bölgesinin önemli bir bölümü yok 

olmuş, 20-25 bin civarında yapı yanmıştır. Alansal olarak, İzmir'in 2 milyon 600 bin 

metrekarelik yerleşim parçası yok olmuştu, bu ise, Türk mahalleleri dışında kalan kent 

parçasının dörtte üçüydü. İzmir'i İzmir yapan önemli öğelerden birisi olan I. ve II. Kordon da 

büyük tahribata uğramış, eski İzmir'den sadece şehrin kenarları kalmış ve ortada tamamı 

yanmış koca bir delik açılmıştır. 

Savaş sonrasında İzmir'de büyük bir nüfus boşalması olmuştur. Bu göçle birlikte, İzmir'in 

bütün ticaret ve sanayisi durmuş, kentin zenginliğini sağlayan sermaye de kenti terk etmiştir. 

1923 Cumhuriyet dönemi ile savaş, göç ve yangın sebebiyle tükenen İzmir'i yeniden 

canlandırma çabaları başlamış, İzmir'e ticaret kimliği tekrar kazandırılmaya çalışılmıştır. Bu 

amaçla İzmir İktisat Kongresi gerçekleştirilmiş ve İzmir Fuarı'nın ilk adımı sayılan "Numune 

Meşheri" açılmıştır, daha sonra 1927 yılında dönemin valisi Kazım (Dirik) Paşanın 

öncülüğünde "9 Eylül Meşheri" adıyla Fuarın kuruluşu gerçekleştirilmiştir. İzmir Fuarı için 

yer aranırken, İzmir'in imarı da göz önünde bulundurulmuş ve yangın yeri 1936'da 

"Kültürpark" olarak imar edilmiş ve İzmir Fuarı, bu kent parkında düzenlenmeye başlanmıştır. 

Kültürpark bu işlevini bugüne dek sürdürmektedir. 

İki katlı bahçeli konutlar 1960 ve 1970'li yıllarda İzmir'in sanayileşme ve zenginleşmesine 

paralel, yoğun yaşanan göçle birlikte, hızlı yapılaşmaya kurban edilmiş ve dışarıya doğru 
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genişleyemeyen kent, yukarıya doğru yükselerek 8 - 10 katlı binalara dönüşmüştür. Özellikle 

1. ve 2. Kordon'daki 2 katlı yapılar yerini bu yüksek katlı yapılara bırakmıştır. 

İzmir'in imar çalışmaları içinde en önemli kazanımlarından birisi, hiç kuşkusuz Cumhuriyet 

Meydanı ve bu meydanda yer alan Atatürk anıtıdır. 1925 yılında yapımı tasarlanan meydan ve 

anıt, ancak 1929 yılında projelendirilmiş ve İtalyan heykeltıraş Canunica'ya ısmarlanmışsa da, 

ekonomik bunalım nedeniyle ancak 1932'de dönemin Belediye Reisi Behçet Uz'un çabaları ile 

tamamlanabilmiştir. 

Yangın yerlerinin imarı çalışmaları sırasında yapılacak kamusal binaların mimarisine özen 

gösterilip, erken Cumhuriyet dönemi mimarisi oluşturulmaya çalışılmıştır. Günümüzde Fevzi 

Paşa ve Gazi Bulvarları civarında görebildiğimiz, Vakıflar Bankası, Osmanlı Bankası, 

Kardıçalı Han, Kavaflar Çarşısı, Borsa Binası, İtfaiye Binası ile İzmir Milli Kütüphane ve 

Operası bu mimari akımın ayakta kalmış ender örnekleri ve prestij yapılarıdır. 

2.3. İZMİR KENTİNİN PLANLAMA TARİHİ 

Gerek coğrafi yapısı, gerekse 19.yy.da Avrupa-Akdeniz ticaretindeki önemli konumu nedeni 

ile Anadolu’nun batısındaki en gelişmiş yerleşme olmasına karşın, İzmir ve yakın çevresinin 

Cumhuriyet dönemine kadar kapsamlı bir planlama çalışmasına konu olduğu söylenemez. 

1925 yılına gelindiğinde, İzmir’in ilk planlarının Fransız Rene ve Raymond Danger kardeşler 

tarafından hazırlandığı görülmektedir. Yine bir yabancı olan Fransız plancı Prost’un 

katkılarıyla yapılmış olan plan ise benzer biçimde yangın alanları ve yakın çevresiyle sınırlı 

kalmıştır. Her iki planın da genel şeması, geometrik düzen, geniş caddeler ve düzenlemenin 

merkezini toplayan büyük park alanıdır. 

Daha sonraları Fransız Mimar Le Corbusier İzmir’in planlama çalışması için Bakanlık 

tarafından 1939 yılında görevlendirilmiştir. İkinci dünya savaşı sürecinde, 1931-1945 yılları 

arasında İzmir’de imar ve inşaat faaliyetleri önemli ölçüde durmuştur. Le Corbusier 1948 

yılında İzmir için bir plan eskizi (taslağı) hazırlamışsa da bu eskiz hiçbir zaman uygulama 

aşamasına getirilememiştir. 

1950 yılında kent nüfusu 230 bin iken, 2000 yılında 400 bine ulaşacağı hesabı ile Uluslararası 

İzmir Şehir İmar Planı yarışması düzenlenmiştir. Prof. Mimar Kemal Ahmet Aru, Mimar 

Emin Canbolat, Mimar Gündüz Özdeş’ten oluşan ekibin kazandığı yarışma sonunda 

hazırlanan imar planları 1955 yılında onanmıştır. Henüz bütünleşmiş bir plana sahip olan 

İzmir, 1950’lerin sonlarında hızlanan göç, göçe dayalı nüfus artışı, ve gecekondulaşma 

karşısında yeniden planlama arayışına ve kapsamlı revizyon çalışmalarına ihtiyaç duymaya 

başlamıştır. 2000 yılı için öngörülen 400000 kişilik nüfus, 1960’lı yılların ilk yarısında 

aşılmıştır. 

1960’lı yılların Planlı Kalkınma Politikaları sonucunda Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuş, 

ülke genelinde gelişmeyi ve ana yatırım kararlarını mekana yansıtacak planlama eylemi için 

İmar ve Planlama Genel Müdürlüğü ve Metropoliten Alan Nazım İmar Planı Büroları 

kurulmuştur. İzmir Metropoliten Alan Nazım İmar Planı Bürosu da bu Genel Müdürlüğe bağlı 

olarak 1965 yılında kurulmuştur. Ayrıntılı araştırmalarla yapılan çalışmalar sonunda bu 

büronun hazırladığı 1/25000 ölçekli İzmir Metropoliten Alan Nazım İmar Planı ve raporu 

1973 yılında İmar ve İskan Bakanlığınca onanmıştır. 
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04.01.1973 tarihinde İmar İskan Bakanlığınca onaylanan 1/25000 ölçekli İzmir Metropoliten 

Alan Nazım İmar Planı, kentte bugüne kadar yapılmış çeşitli plan ve uygulamalar nedeniyle 

geçerliliğini fiilen yitirmiş olduğu gerekçesiyle, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9.maddesi 

gereği Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 07.05.2003 tarihinde iptal edilmiştir. 

1973 Planı’nın ana kararlarını değiştiren ve yukarıda tanımlanan yatırım kararları ve 

uygulamalar nedeniyle çeşitli ölçeklerdeki güncel planlar esas alınarak 1989 tarihinde 

1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Nazım Plan Revizyonu yapılmıştır. Anılan plan da 

2002 yılında, Büyükşehir Belediyelerinin 1/25000 ölçekli plan yapma yetkisinin bulunmadığı 

gerekçesi ile geçersiz kılınmıştır. 

2004 yılında yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca, Büyükşehir 

Belediyesi yetki alanının bütünsel bir yaklaşımla ele alınarak, mekansal gelişme 

bütünlüğünün planlı olarak sürdürülmesinin sağlanması amacıyla, İzmir Büyükşehir 

Belediyesince 1/25000 ölçekli Plan hazırlanmıştır. Bugün yürürlükte olan, İzmir Büyükşehir 

Belediyesi’nin yetki alanının tamamını kapsayan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü 

Çevre Düzeni Planı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2012 tarih ve 05.843 sayılı 

kararı ile onaylanmıştır. 1/25000 ölçekli Planda; planlama alanı, İzmir Kentinin 1. Derece 

Merkezi olarak tanımlanmaktadır. 

2.4. ALANIN PLANLAMA SÜRECİ 

Planlama alanı, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 

1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı kapsamında kalmaktadır.  

Alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bulunmamakta birlikte, 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planları mevcuttur.  

2.4.1. Üst Ölçekli Plan Süreci 

2.4.1.1. 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir Belediyelerine en geç iki yıl 

içerisinde 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planını yapma zorunluluğu getirilmiş olup, bu 

kapsamda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca hazırlanan 1/25000 ölçekli Kentsel 

Bölge Nazım İmar Planı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 16.03.2007 tarih ve 01.315 

sayılı kararı ile kabul edilerek 28.03.2007 tarihinde onaylanmıştır. 

Mülga Çevre ve Orman Bakanlığınca 16.04.2007 tarihinde Manisa-Kütahya-İzmir Planlama 

Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı onaylanmış ve bu planın iptal edilmesi 

sonrasında ise Bakanlık tarafından 14.08.2009 tarihinde Manisa-Kütahya-İzmir Planlama 

Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı yeniden onaylanmıştır. Bu plan doğrultusunda 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca hazırlanan 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge 

Nazım İmar Planı Revizyonu ise İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.10.2009 tarih ve 

01.904 sayılı kararı ile kabul edilerek onaylanmıştır. 

1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu’nun iptal edilmesi 

sonrasında ise 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı’nca hazırlanan 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı, 
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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2012 tarih ve 05.843 sayılı kararı ile uygun 

görülerek onanmış olup, söz konusu plan halen yürürlüktedir. 

Son olarak, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesi uyarınca hazırlanarak Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Makamı’nın 30.12.2014 tarih ve 21137 sayılı Olur’u ile onaylanan İzmir-Manisa 

Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve bu plana askı süresinde yapılan 

itirazların değerlendirilmesi sonucunda yapılan düzenlemeler kapsamında 16.11.2015 

tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 

bulunmakta olup, söz konusu plan yürürlüktedir. 

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname'nin 7. maddesi uyarınca 16.11.2015 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa 

Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda planlama alanı “Kentsel Yerleşik 

Alan” olarak belirlenmiştir.  

 

Resim 5: Planlama Alanının İzmir-Manisa 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Üzerine İşlenmiş Hali. 
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2.4.1.2. 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2012 tarih ve 05.843 sayılı kararı ile onaylan 

1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında planlama alanının 

neredeyse tamamı “Merkezi İş Alanı”, geriye kalan kısmı ise “Turizm Tesis Alanı” olarak 

belirlenmiştir.  

 

Resim 6: Planlama Alanının 1/25000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Üzerine 

İşlenmiş Hali. 
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2.4.2.  Alt Ölçekli Plan Süreci 

2.4.2.1. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 

2.4.2.1.1. Planlama Alanındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Süreci 

1980'li yıllarda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca başlatılan alt ölçekli uygulama imar 

planları çalışmalarında kent merkezinin ve özellikle planlama alanının 1/5000 ölçekli 

planlarının yapılması gündeme geldiği, ancak 1984 yılında Bakanlıkça 1/5000 ölçekli 

planların ön çalışmaları yapılarak oluşturulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları 

onaylanırken 1/5000 ölçekli planların bu aşamada onaylanmadığı, bilgi paftası niteliğinde 

kaldığı, arşiv kayıtlarından anlaşılmaktadır. 

Planlama alanının tamamını içeren ilk 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ise, İzmir Büyükşehir 

Belediye Meclisi’nin 12.03.2010 tarih ve 01.205 sayılı kararı ile onaylanmış, ancak İzmir 

4.İdare Mahkemesi'nin 20.10.2011 tarih, 2011/1535 sayılı ve 28.11.2011 tarih, 2011/1772 

sayılı Kararları ile iptal edilmiştir. 

Söz konusu planın iptal edilmesinden sonra, üst ölçekli plan ana kararları, genel ilke ve 

stratejileri doğrultusunda, alana ilişkin imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu ve 

İzmir 4.İdare Mahkemesi'nin 20.10.2011 tarih, 2011/1535 sayılı ve 28.11.2011 tarih, 

2011/1772 sayılı kararlarında belirtilen hususlar dikkate alınarak, alanın mevcut durumu, 

yürürlükteki alt ölçekli imar planı kararları ile çevresiyle ilişkileri de gözönüne tutularak 

planlama esasları çerçevesinde yeniden hazırlanan Konak 1.Etap (Alsancak-Kahramanlar 

Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.06.2013 

tarih, 05.869 sayılı kararı ile uygun bulunarak, Başkanlık Makamı'nca 24.06.2013 tarihinde 

onaylanmıştır. Ancak, söz konusu plan İzmir 1.İdare Mahkemesi’nin 10.06.2015 tarih, 

2015/787 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.  

Son olarak planlama alanında; İzmir 1.İdare Mahkemesi'nin 10.06.2015 tarih, 2015/787 sayılı 

Kararında belirtilen hususlar dikkate alınarak, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü 

Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan Konak I.Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Raporu; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 

12.10.2015 gün ve 05.986 sayılı kararı ile uygun bulunarak, Başkanlık Makamı'nca 

16.11.2015 tarihinde onaylanmış, ancak İzmir 3.İdare Mahkemesi'nin 07.11.2017 tarih, 

2017/1601 sayılı kararı ile söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı da iptal edilmiştir. 

Söz konusu mahkeme kararına esas olan Bilirkişi Raporu’nda;  

İzmir Büyükşehir Başkanlık Makamı'nca 16.11.2015 tarihinde onaylanan Konak 1.Etap 

(Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın; 

-Plan hiyerarşisi içinde üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak hazırlandığı, bu kapsamda 

planların kademeli birlikteliği ilkesine uygun olduğu, 

-Etaplar halinde yapılıp onaylanmasının uygun olduğu, dava konusu planda sit alanlarının 

plan dışına çıkarılmasının ise; üst ölçekli bütünlüklü planın varlığı dikkate alınarak imar ve 

koruma mevzuatı ve plan tekniğine biçimsel bir aykırılık teşkil etmediği,  
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-Kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarının alt ölçekli planlarda düzenlenebilecek olması 

nedeniyle korunması yönündeki planlama yaklaşımının planlama tekniği, ilke ve esaslarına 

uygun olduğu,  

-Yaya yollarına ilişkin planlama kararlarının, ölçeği gereği uygulama imar planının konusu 

olması bakımından plan tekniği ve kamu yararına uygun olduğu, 

-Tramvay güzergahına ilişkin planlama kararının plan tekniği ve kamu yararına uygun 

olduğu belirtilmiştir. 

İzmir Büyükşehir Başkanlık Makamı'nca 16.11.2015 tarihinde onaylanan Konak 1.Etap 

(Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın iptal gerekçeleri; 

“Ticaret-Turizm Alanı” ve “Ticaret-Turizm-Konut Alanı” olarak belirlenen farklı 

özelliklerdeki arazi kullanım kararlarına ilişkin Nazım Plan ölçeğinin gerektirdiği tariflere 

plan açıklama raporunda ve plan notlarında değinilmediği, ayrıca planda öngörülen ulaşım ve 

otopark düzenlemelerine ilişkin plan açıklama raporunda ayrıntılı açıklamaların yer almadığı 

hususları olarak özetlenebilir. 

Bu kapsamda, planlama alanının tamamını içeren yürürlükte 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 

bulunmadığından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca anılan Mahkeme Kararında 

belirtilen iptal gerekçelerini de giderecek şekilde bu plan çalışması yürütülmüştür. 

2.4.2.1.2. Planlama Alanı Çevresindeki Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları 

Planlama alanının güneyinde, “Kemeraltı Kentsel Sit Alanı”na ilişkin İzmir Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı’nca hazırlanan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 04.11.2002 

tarih ve 05/85 sayılı kararı ile uygun bulunarak, Başkanlık Makamı’nca 21.11.2002 tarihinde 

onaylanan; Konak Kemeraltı ve çevresi yaklaşık 280 hektar alanın 1/5000 ölçekli Koruma 

Amaçlı Nazım İmar Planı,  

Planlama alanının doğusunda, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.12.2010 tarih, 

01.1301 sayılı kararı ile uygun bulunarak, Başkanlık Makamı'nca 21.01.2011 tarihinde 

onaylanan 1/5000 Ölçekli Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı, 

Planlama alanının kuzey-doğusunda, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 03.11.2015 tarih ve 

2015/82 sayılı kararı ile onaylanan, itirazların değerlendirilmesi sonucunda yapılan 

değişikliklerle Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nca 02.05.2016 tarihinde onaylanan 

“İzmir Kruvaziyer Liman Alanı”na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 03.11.2015 tarih ve 2015/79 sayılı kararı ile onaylanan, 

itirazların değerlendirilmesi sonucunda yapılan değişikliklerle Özelleştirme Yüksek Kurulu 

(ÖYK)’nca 02.05.2016 tarihinde onaylanan “İzmir Yük Liman Alanı”na ilişkin 1/5000 ölçekli 

Nazım İmar Planı değişikliği, 

Planlama alanının içinde kalan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2017 tarih, 

05.1064 sayılı kararı ile uygun bulunarak, Başkanlık Makamı’nca 13.11.2017 tarihinde 

onaylanan Konak Tramvay güzergahının Konak Pier-Halkapınar arasında kalan kısmına 

ilişkin 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği bulunmaktadır. 
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Resim 7: Planlama Alanı ve Çevresine ilişkin yürürlükteki 1/5000 Nazım İmar Planları. 

 

2.4.2.2. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

Planlama Alanında, İzmir geneline ilişkin üst ölçekli Planın dışında, kentsel gelişim sürecini 

etkileyen ve bugüne dek kullanılan uygulama imar planlarına yönelik süreç ise şu şekildedir: 

Planlama alanını kapsayan ilk uygulama imar planı, 1/2000 ölçekli olarak Prof. Mimar Kemal 

Ahmet Aru, Mimar Emin Canbolat, Mimar Gündüz Özdeş’ten oluşan ekibin kazandığı 

yarışma sonunda hazırlanan ve 1955 yılında onanan imar planlarıdır. 

Söz konusu planda; planlama alanının büyük bir bölümünün “Meskun İskan Bölgesi”, geriye 

kalan kesiminin de “İskan Tevsi Bölgesi” olarak planlandığı görülmektedir. 

1960'lardan sonra İzmir'e yapılan göç, göçe dayalı nüfus artışı ve gecekondulaşma karşısında 

1955 yılı onaylı imar planının artık ihtiyaca cevap vermediği görülmüş, yeniden planlama 

arayışına ve kapsamlı revizyon çalışmalarına ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır.  



 

KONAK 1.ETAP 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 

(ALSANCAK-KAHRAMANLAR BÖLGESİ) 

 

17 

 

Bu kapsamda hazırlanan Alsancak-Kahramanlar Bölgesini kapsayan ilk 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı, İzmir Belediye Başkanlığı'nca 24.01.1985 tarihinde onaylanmış olup, 

günümüze kadar farklı tarihlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanan 

1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri kapsamında halen yürürlüktedir.  

 

Resim 8: Planlama Alanına ilişkin yürürlükteki 1/1000 Uygulama İmar Planı. 

 

3.  MEKANSAL  ANALİZ VE ARAZİ KULLANIŞI 

3.1. BUGÜNKÜ DURUM VE ARAZİ KULLANIŞI 

Planlama alanı bugünkü durumuyla, halen İzmir Kent bütününe hizmet eden, neredeyse 

tamamı yapılaşmış eğitim, sağlık, ticaret ve kültürel faaliyetleri ile yaşayan bir merkez 

konumundadır. Planlama alanı içinde farklı dokulara sahip bölgeleri barındırmaktadır. 

Bununla birlikte alanda en fazla gözlenen durumun ticaret ve işyeri kullanımının konut 

kullanımından daha fazla yer aldığıdır. Doğal ve fiziki eşikler ile kullanım fonksiyonlarına 
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göre bir bölgeleme yapıldığında, alanın kuzey kısmı Punta bölgesi, güney kısmı Çankaya 

bölgesi, batısı Kordon-Alsancak bölgesi, doğusu Kahramanlar bölgesi olarak nitelendirilebilir. 

Yaklaşık 206 hektar büyüklüğündeki planlama alanında, yapılan arazi kullanış ve doluluk-

boşluk analizi sonucunda, yaklaşık %98 oranındaki kısmının yapılaşmış olduğu 

görülmektedir. 

Planlama alanında, her türlü yapı, arazi ve parsel uygulamaları, yürürlükteki 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planlarına göre bugüne dek yapılmış ve halen bu doğrultuda sürmektedir. 

Alanda bugüne dek uygulanan imar planları, tarihsel doku, ulaşım ağı, fuar alanı, liman vb. 

doğal eşikler yoluyla oluşan genel arazi kullanımı incelenecek olunursa: 

3.1.1. Mevcut Konut Alanları 

Planlama Alanında yer alan konut yapı adalarının tümünde 1/1000 ölçekli mevcut planlarda 

TM-Ticaret seçenekli Konut bölgesi ve M-Metropolitan Aktivite Merkezi koşulları 

bulunmaktadır. Bu sebeple, koşulların lejant açılımı gereği bu alanlarda ticaret ve konut 

birarada yer almıştır. Alanın büyük bir bölümünde zemin katlar ticaret olarak kullanılmakta, 

üst katlarda da ticaret kullanımı yaygın olarak görülmektedir. Ancak yine de Konut-ticaret 

kullanım dengesinin farklı bölgelere göre değiştiği gözlenmektedir. Örneğin, konut 

kullanımlarının, alanın doğusundaki Kahramanlar bölgesi ile batısındaki Kordon-Alsancak 

bölgesinde yoğunlaştığı görülmektedir. 

Kahramanlar bölgesindeki onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama imar planlarına göre genelde 

Ayrık nizam 5 veya 6 kat ile Bitişik nizam 5 veya 6 katlı TM1-Ticaret Seçenekli konut 

alanları yer almaktadır. Bu bölgede TM koşulundan farklı olarak zemin katlarda konut 

yeralabilmektedir. Batı kısımda yer alan Kordon-Alsancak bölgesinde ise yine Ayrık nizam 6 

kat ile Bitişik nizam 5 veya 8 katlı TM- Ticaret Seçenekli konut alanları bulunmaktadır. 

Planlarda genişliği 12.00 m.den büyük olan taşıt yollarına cepheli kısımlarda yükseklik 8 kat 

olarak belirlenmiştir. Özellikle bu bölgedeki konutlar İzmir kenti içinde rantı ve prestiji en 

yüksek konut bölgelerinden biridir. 

Kuzey kısımdaki Punta Bölgesi (Alsancak mahallesi) ise planlama alanının en eski yerleşim 

birimlerini içeren, mevcut Liman sebebiyle hizmet sektörünün yeraldığı, modern ve eski 

yapıların içiçe olduğu, aktif bir ticaret merkezinin yer aldığı, çoğunlukla ticaret ve daha az 

sayıda konutların bulunduğu bir alandır. Alanda, ilgili Koruma Kurulu’nca korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmiş bir çok yapı bulunmaktadır. Bu yapıların çoğu 

günümüzde ticaret ve hizmet sektöründe kullanılmaktadır. 

 

Güneyde yer alan Çankaya bölgesi ise konut kullanımının en aza düştüğü ve ticaretin yoğun 

olarak bulunduğu bölgedir, bu bölgede gece nüfusu oldukça düşmektedir. Bununla birlikte 

onaylı planlarda alanın genelinde TM koşulu verildiğinden hem konut hem tercihli ticaret 

kullanımı alanın bütününe yayılmıştır. Ancak kentleşme ve nüfus artış sürecinin hızlanmasıyla 

genel olarak planlama alanındaki konut kullanımı yavaş yavaş yerini ticaret, büro, sağlık 

vb.hizmet sektörlerine bırakmaktadır. 
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Tablo 2: Mahallelere Göre Kullamımlar 

 

 

MAHALLE KONUT İŞYERİ 

Akdeniz 23 2619 

Alsancak 815 3479 

Etiler 631 603 

Hilal 22 2730 

İsmet Kaptan 625 671 

Kahramanlar 626 1963 

Kültür 469 1386 

Mimar Sinan 872 552 

Oğuzlar 64 353 
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Resim 9: Planlama Alanındaki Yapılaşma Durumu ( Kat Adetleri) 

 

3.1.2. Ticaret ve Hizmet Alanları 

Planlama Alanının genelinde onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında TM-Ticaret 

Seçenekli Konut Bölgesi tanımlı kullanım kararı getirildiğinden, alanın tümünde bu 

kullanımlar gerek zeminde gerekse üst katlarda yer alabilmektedir. Şöyle ki; 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı’nda TM kullanımı “Konut, çarşı,büro,perakende ticaret, eğlence 

yerleri,turistik tesisler,otel ve motel,yerel ve bölgesel kamu kuruluşları,çok katlı taşıt parkı vb. 

yapılabilir. Zemin katlarda konut yapılamaz.” şeklinde açıklanmaktadır. 

Ancak özellikle Fevzipaşa Bulvarı, Gazi Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı, 

Gazi Osman Paşa Bulvarı, Atatürk Caddesi(1.Kordon) anayolları ile özellikle Punta 

mevkiinde ticaret, büro, muayenehane, yönetim ve hizmet fonksiyonları ağırlıklı olarak 

yeralmaktadır. 
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3.1.3. Turizm ve Otel Alanları 

Planlama alanında; onaylı imar planlarında turistik tesis veya otel alanı olarak belirlenen 

parsellerde plana uygun olarak yapılaşmış oteller bulunmaktadır. Ancak M ve TM koşullu 

imar adalarında da lejant açılımı gereği turistik tesisler yapılabildiği için, yine planlama alanı 

genelinde çeşitli büyüklüklerde otel, motel ya da turistik tesislere rastlamak mümkündür. 

Ticaret ve kentsel hizmetlerin yanı sıra diğer turizm faaliyetlerindeki çeşitlenmelerin en fazla 

yeraldığı bölge ise Kordon-Pasaport Bölgesidir. Özellikle İzmir kentinin kongre turizminin 

gelişmesine katkı sağlayan, Kongre Salonu bulunan ve oda sayısı yüksek önemli otellerden 

Swiss Otel ile Hilton Oteli bu bölgede yer almaktadır. [Swiss (eski Büyük Efes) Otel:13 adet 

salon 1550 kişilik]. Ayrıca Cumhuriyet meydanı çevresi ile Cumhuriyet Bulvarı boyunca da 

başka oteller ve turistik tesisler bulunmaktadır. (Mövenpick Otel, My Hotel, vb.) Yine son 

yıllarda, Gazi Bulvarı ile Mürsel paşa Bulvarı üzerinde yeralan TM koşullu parsellerde otel 

kullanımlarının arttığı gözlenmektedir.  

Fevzipaşa Bulvarı ve civarında da eski tescilli yapıların restore edilmesiyle kullanılan düşük 

yatak kapasiteli mini oteller bulunmaktadır. Alanda İl Turizm Müdürlüğü verilerine göre 

yaklaşık 52 adet konaklama tesisi bulunmaktadır. Mevcutta turizm alanı olarak ayrılan alanlar 

ise toplam 4.03 hektardır. 

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İlçe Belediyeleri arasında 3030 sayılı yasaya göre 

uygulama birliğini sağlamak ve kent bütününde çok katlı otopark yapımını teşvik etmek 

amacıyla İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nce alınan 01.12.1994 tarih ve 05.257 sayılı 

“Otopark Teşvik Meclis Kararı”; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.09.2009 tarih ve 

05.01-01.805 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. 

 

Tablo 3: Turizm Alanları 

 

PAFTA ADA PARSEL ONAMA TARİHİ TEŞVİK TÜRÜ

1 24 M-3B 7648 33-34 26.01.1998 OTOPARK TEŞVİKLİ

2 24 M-3B 1227 33-34 18.02.1998 OTOPARK TEŞVİKLİ

17.03.1989 OTOPARK TEŞVİKLİ

15.07.1994 OTOPARK TEŞVİĞİ İPTALİ

4 24 M-2B 7780 1 20.09.1996 OTOPARK TEŞVİKLİ

5 23 M-2A 1012 16 24.12.2007 TURİZM TEŞVİKLİ

23 M-2A

23 M-2D

23 M-1C

23 M-2D

8 23 M-2D 103 8 1.09.1998 TURİZM TEŞVİKLİ

9 23 M-2D 1030 9 1.09.1988 TURİZM TEŞVİKLİ

10 23 M-2D 1138 19 26.01.1998 TURİZM TEŞVİKLİ

11 23 M-2D 1043 26 25.09.1997 TURİZM TEŞVİKLİ

23 M-2A

23 M-2D

13 23 M-2D 993 22 19.03.2007 OTOPARK TEŞVİKLİ

23 M-2A

23M-2D

15 24 M-3B 1226 15-16-17-18-19-20 25.12.1996 OTOPARK TEŞVİKLİ

16 23 M-2C 1531 126 17.03.1989 TURİZM TEŞVİKLİ

17 24 M-3B 7658 40 17.03.1997 OTOPARK TEŞVİKLİ

1028 3114 1.09.1988 TURİZM TEŞVİKLİ

1002 17 27.11.2000 OTOPARK TEŞVİKLİ12

18.02.1998 TURİZM TEŞVİKLİ

7 2495 1 1.09.1988 TURİZM TEŞVİKLİ

3 24 M-3B 7658 33-34 (1-2)

6 1028 13
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3.1.4. Eğitim ve Sosyal/Kültürel Tesis Alanları 

Planlama alanında özellikle tarihsel geçmişi olan ve İzmir kenti içinde belirli bir ad ve yer 

edinmiş birçok eğitim ve kültür tesisleri bulunmaktadır. Bu eğitim tesislerinin yapılarından 

birçoğu da taşınmaz kültür varlığı olarak tescillidir.  

Alanda yer alan başlıca mevcut eğitim tesisleri şöyle sıralanabilir: 

 

Tablo 4: Eğitim Alanları 

Planlama alanı genelinde ayrıca mevcut sosyo-kültürel tesislerin bulunduğu alanlar da 

bulunmaktadır. Mevcut eğitim alanları toplamı 15.93 hektar, sosyo-kültürel tesislerin 

bulunduğu alanlar ise 2.08 hektardır. 

 3.1.5. Yeşil Alanlar  

İzmir kentinin şüphesiz en önemli kentsel yeşil alan dokusunu Fuar alanı oluşturmaktadır. 

Planlama alanının merkezinde konumlanan Fuar Alanı, hem planlama alanı hem de Merkez 

kent açısından korunması gerekli bir açık alan olarak büyük önem taşımaktadır.  

Planlama alanı için diğer önemli kentsel yeşil alanlardan biri ise dolgu yoluyla elde edilen 

Kordon kıyısı boyunca yapılan yeşil alan düzenlemesidir.  

Bunun dışında alanın yoğun iş ve konut merkezi olması sebebiyle, nitelikli ve uygun 

büyüklükte yeşil alan veya benzeri açık alanlara rastlanmamaktadır.  

Fuar ve Kordon kıyısı dışında alandaki çeşitli büyüklüklerdeki düzenlenmiş mevcut yeşil 

alanların toplam büyüklüğü yaklaşık 0.53 hektardır. 

3.1.6. Resmi Tesis ve Belediye Hizmet Alanları 

Planlama alanında yönetim merkezi niteliğinde oluşmuş bir bölge bulunmamakla birlikte, 

alan bütününe yayılmış çeşitli büyüklüklerde belli başlı resmi tesislerden; Konak Belediyesi 

ve Büyükşehir Belediyesi kullanımında bulunan Belediye Hizmet alanları yer almaktadır. 

(Konak Belediyesi Hizmet binaları, Eski İtfaiye binası Kent kütüphanesi vb.) 

ADI MAHALLE ADA PARSEL TESCİL KARARI ALAN (M²)

Fransız Koleji Alsancak 1272 1 Var 2868

İtalyan İlkokulu Alsancak 1287 1 Var 1749

Salih İşgören İlkokulu Alsancak 1234 2 Yok 1362

Gazi İlkokulu Kültür 1167 1 Var 3846

Atatürk Lisesi Kültür 1180 1 Var 32237

Ticaret Lisesi Akdeniz 979 19 Var 2772

Cumhuriyet Kız Lisesi Kültür 2186 10 Var 16075

Dokuz Eylül Üni. Rektörlüğü Kültür 2186 9 Yok 14242

Tevfik Fikret Lisesi Kültür 1194 2 Yok 2659

Fransız Kültür Merkezi Kültür 1193 1 Yok 5015

Sağırlar ve Körler Okulu Mimar Sinan 1823 3-4 Var 5712

Namık Kemal Lisesi Mimar Sinan 3336 109 Var 29543

Kahramanlar İlkokulu Kahramanlar 1914 5 Yok 3526
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3.1.7. Sağlık Alanları 

Planlama alanında kent halkı tarafından yoğun olarak kullanılmakta olan iki büyük ve önemli 

hastane bulunmaktadır.  

Bunlar, Behçet Uz Çocuk Hastanesi ve eski adıyla Fransız Hastanesi yeni adıyla Alsancak 

Salih İşgören Devlet Hastanesidir.  

Ayrıca her iki hastane yapısı da Cumhuriyet dönemi yapı özelliği taşıdığından Koruma 

Kurulunca korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Bunun dışında 3 adet 

sağlık ocağı ve dispanser bulunmaktadır. Mevcut sağlık tesislerinin toplam büyüklüğü 3.54 

hektardır. 

 3.1.8. Fuar Alanı (Kültürpark) 

Fuar Alanı (Kültürpark), 2. Derece Doğal Sit ve Tarihi Sit Alanı olması, sit alanlarının içerik 

ve kapsam yönünden farklı türde plan çalışmaları gerektirmesi nedeniyle, her ne kadar 

planlama alanının dışında bırakılmışsa da planlama alanı ile bütünleşmektedir. Bu çerçevede 

planlama alanı ile Kültürpark etkileşimine raporda değinilmektedir.  

Kültürpark, gerek fuar etkinlikleri, eğlence ve kültür faaliyetleri gerekse çok çeşitli 

rekreasyon özellikleri ile İzmir kentinin birçok özelliği içinde barındırabilen en önemli açık 

alanıdır. 

Tarihi sürecine kısaca bakacak olursak; Atatürk'ün talimatı ile Cumhuriyetin ilanından 8 ay 

önce 17 Şubat 1923'te İzmir'de toplanan Birinci Türkiye İktisat Kongresi, İzmir Enternasyonal 

Fuarının kurulması sürecini başlatmıştır. Aynı yıl kongrenin ardından "9 Eylül Yerli Malları 

Sergisi" açılmıştır. İktisat Kongresi Sergisinden sonra ilk sergi 4 -25 Eylül 1927'de, 9 Eylül 

Mahalli Sergisi adı altında Mithatpaşa Sanat Enstitüsü’nde açılmıştır. İkinci 9 Eylül Sergisi 4 - 

20 Eylül 1928 tarihleri arasında aynı binada fakat bu kez uluslararası düzeyde, 155'i yabancı 

olmak üzere 515 firmanın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Kültürpark alanı ise 1936 yılında 

oluşturularak İzmir Fuarının kullanımına sunulmuştur. 1 Eylül 1936'da ilk kez Kültürpark 

alanında düzenlenen uluslararası düzeydeki Fuar’a, Mısır, Yunanistan ve Sovyetler 

Birliği'nden 48 yabancı kuruluş, 32 vilayet ve 45 yerli kuruluş katılmıştır. 1939 yılında İzmir 

Fuarına 60.000 m2’lik alan eklenmiştir. 1940 yılında sürmekte olan İkinci Dünya Savaşı 

fuarın zararla kapatılmasına neden olmuştur. 1942 fuarı ise sürmekte olan savaş gerekçesiyle 

Hükümet kararı ile açılamamıştır. 1943 İzmir Enternasyonal Fuarının belirleyici özelliği ise 

ziyaretçi sayısının bir milyon kişiyi aşmasıdır. İzmir Enternasyonal Fuarı 1948'de Uluslararası 

Fuarlar Birliğine (UFI) üye olmuştur. Türkiye'nin Uluslararası Fuarlar Birliğine (UFI) üye tek 

genel ticaret fuarıdır. İzmir Enternasyonal Fuarı Türk ve dünya ekonomisindeki gelişmelere 

paralel olarak kabuk değiştirirken özellikle 80'li yılların ikinci yarısından itibaren ihtisas 

fuarcılığının gelişmesi üzerine, 7 Şubat 1990 tarihinde kısa adı İZFAŞ olan İzmir Fuarcılık 

Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri A.Ş. kurulmuştur. 

İzmir kentinin ihtisas fuarı niteliğinde, Gaziemir İlçesi’nde, Yeni Fuar Alanı’nın faaliyete 

geçmesiyle, planlama alanının merkezinde konumlanan Fuar Alanı, tamamiyle Kültürpark 

işlevi ve açık yeşil alan kullanımıyla öne çıkmıştır. Toplam 421.000 m2’lik alanda 250 çeşit 

bitki ve 8.000 üzerindeki ağaç sayısı ile 156.000 m2’lik yeşil dokuya sahip olan Kültürpark 

bugün, bu özelliğiyle kent merkezinin akciğeri niteliğindedir. 
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Ayrıca, Kültürpark içerisinde yer alan 760 kişilik kapasiteye sahip uluslararası standartlardaki 

İsmet İnönü Sanat Merkezi, 3.000 kişilik Atatürk Açık Hava Tiyatrosu ve cep sineması ile 

Özdemir Sabancı Fuar ve Sergi Sarayı, güzel sanatların tüm dallarına hizmet verebilecek 

kapasiteye sahip olan İZFAŞ Sanat Galerisi ve Gençlik Merkezi ile İzmir'in kültür-sanat 

merkezi konumundadır. 

3.1.9. Liman  

İzmir Limanı, tarihsel rolü çerçevesinde İzmir'in ticaret potansiyelinin belirleyici 

unsurlarından biridir.  

İzmir Limanı, bölge ihracatının yaklaşık %90’ınını ülke ihracatının ise yaklaşık % 30’unun 

gerçekleştirildiği doğal bir limandır (UTİKAD, 2008). Liman öncelikli olarak Ege Bölgesi 

olmak üzere, Marmara Bölgesi’nin güneyi, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’nin batısındaki dış 

ticaret şirketlerinin ihracat ve ithalat işlemleri için kullandığı en önemli konteyner limanıdır. 

Limanda, başta konteyner olmak üzere her tür yüke hizmet verilmektedir. 

İzmir Yük Limanı, boyları 97 m. ve 216 m. arasında, derinlikleri ise -6 m. ve -10.20 m. 

arasında değişen 15 rıhtım ile gemilere hizmet vermektedir. 

Limanın yolcu kapasitesi 250 000 kişi, konteyner kapasitesi 810.208 TEU/Yıl, Ro- Ro 

kapasitesi ise 350 000 araçtır. 

Limandaki, konteyner elleçleme hizmetleri geniş bir makine ve teçhizat parkı ile 

sağlanmaktadır. Terminalde, gemi üzerindeki konteynerleri elleçleyebilen 4 adet 40 ton ve 1 

adet 35 ton kaldırma kapasiteli gantry vinci,   4 adet 40 ton ve 10 adet 35 ton kapasiteli 

transtainer, kapasiteleri 8-12 ton arasında değişen 16 adet boş konteyner mobil vinci, 42 ton 

kapasiteli 17 adet dolu konteyner mobil vinci, kapasiteleri 1.5-3.5 ton arasında değişen 12 

adet forklift, 5 adet 10 ton ve 1 adet 25 ton kapasiteli lastik tekerlekli vinç, 49 adet 40 tonluk 

treyler ve 49 adet çekici bulunmaktadır. 

İzmir Alsancak Limanına 2003 yılından beri kruvaziyer gemileri ile turistik seferler 

yapılmaktadır. 2010 yılı seferleri kapsamında 141 sefer ile 355899 yolcu gelmiş ve kruvaziyer 

turizminde son 7 yılda İzmir İlinde kruvaziyer turist sayısı 1596309’a ulaşmıştır.  

İzmir Limanı; Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 30.12.2004 tarih ve 2004/128 sayılı Kararı ile 

özelleştirme programına alınmış, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 02.06.2005 tarih ve 

2005/54 sayılı kararı ile işletme hakkı devri yöntemi ile özelleştirilmesine, 25.10.2010 tarih 

ve 2010/89 sayılı Kararı ile de ‘Yolcu (Kruvaziyer) Limanı’ ve ‘Yük Limanı’ olarak faaliyet 

gösterecek şekilde yeniden yapılandırılmasına karar verilmiştir. 

Bu kapsamda hazırlanan “İzmir Kruvaziyer Liman Alanı” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile “İzmir Yük Liman Alanı” 1/5000 ölçekli 

Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; Özelleştirme Yüksek 

Kurulu (ÖYK)’nca 02.05.2016 tarihinde onaylanmıştır.  

Günümüzde her tip gemi ve yük türüne hizmet verebilen İzmir Yük Limanı; konumu, niteliği 

ve potansiyeli bakımından Türkiye'nin stratejik limanlarından biridir. İzmir Yük Limanının 

mevcut kapasitesinin artırılması ve dünyanın önde gelen konteyner limanlarından biri olarak 
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hizmet vermesi hedeflenmektedir. 

3.1.10. Tescilli Parseller 

Planlama alanında, farklı tarihlerde ilgili Koruma Bölge Kurulu’nca tescil edilen parseller 

bulunmaktadır. 

 

Resim 10: Planlama Alanındaki Tescilli Parseller 

3.1.11. Ulaşım 

İzmir, iç bölgelere ve diğer kentlere güçlü bir karayolu ağı ile bağlıdır. İzmir’i diğer illere 

bağlayan ve kent içinden geçen başlıca 5 farklı ulaşım aksı bulunmaktadır. Planlama alanı, bu 

farklı 5 ulaşım aksından üçünün kesişim noktası olan bir konumda yer almaktadır.  

Bunlardan, Kuzeyde Menemen-Aliağa Karayolu; Karşıyaka ilçesinden Altınyol, Karşıyaka ve 

Çiğli’den Anadolu Caddesi olarak geçip, Menemen’e ve Aliağa’ya, daha sonra Çanakkale’ye 

kadar devam etmektedir. Kuzeydeki bu yolun güneye doğru devamı Mürselpaşa Caddesi, 

Yeşildere Caddesi, Yeşillik Caddesi ve Gaziemir’de Akçay Caddesi'nden geçerek Aydın 
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Karayolu olarak devam etmektedir. Kısıkköy, Ayrancılar, Yazıbaşı, Torbalı, Subaşı, Selçuk’ta 

bu iki koridor (Çanakkale–Aydın Karayolu) İzmir’in kuzey-güney aksını oluşturmaktadır. Şair 

Eşref Bulvarı, Gaziosmanpaşa Bulvarı da bu aksta yeralmaktadır. 

Doğuda, Altınyol’dan ayrılarak Bornova-Kemalpaşa yönünde Ankara Caddesi, İzmir’i İç Ege 

ve İç Anadolu’ya bağlamaktadır. Alandaki Liman Caddesi bu aksın önemli caddelerindendir. 

Batıda ise kuzey-güney aksından koparak batıya bağlanan Mithatpaşa Caddesi ve İnönü 

Caddesi ile birleşerek Narlıdere ve Güzelbahçe üzerinden geçip Çeşme Karayolu ile Çeşme 

Yarımadasına bağlanmaktadır. Bu yol, Urla, Seferihisar, Karaburun, Alaçatı ve Çeşme’ye 

kadar devam etmektedir. Bu akstaki planlama alanına ait caddeler ise; Cumhuriyet Bulvarı, 

Talatpaşa Bulvarı, Gazi Bulvarı, Fevzipaşa Caddeleridir. 

Ayrıca, Basmane Garı’ndan direkt yada bağlantılı seferlerle ülkenin birçok yerine ulaşım 

imkanı sağlanmaktadır. Türkiye’nin en büyük limanlarından Alsancak limanı hem yük 

taşımacılığı hem de deniz yolcu limanı olma özelliğinden dolayı iç ve dış hat tarifeli seferleri 

ile İzmir ilinin denizyolu bağlantısını sağlamaktadır.  

Diğer taraftan, toplu ulaşım sistemlerinden deniz ulaşımı ile de Karşıyaka, Konak, Göztepe ve 

Üçkuyular'a erişim sağlanmaktadır. Bununla birlikte, planlama alanının güney ve doğu 

bölümünde faaliyet gösteren Metro ve Raylı Sistem hatları alandaki önemli ulaşım 

alternatiflerindendir. Ayrıca, planlama alanından Fahrettin Altay Meydanından başlayarak, 

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı boyunca devam ederek, Halkapınar’da sonlanan Konak 

Tramvay güzergahının bir bölümü geçmektedir. 

3.1.12. Otoparklar 

Kent Merkezinde yer alan planlama alanında; otopark kullanımına ayrılmış yol boyu veya 

açık alanların yanı sıra, bazı yapıların belirli katları da otopark olarak kullanılabilmektedir. 

Planlama alanında, Fuar alanı içinde ve Alsancak Spor Salonu bitişiğinde olmak üzere büyük 

çaplı iki adet yeraltı otopark alanı, katlı bölge otoparkları, açık otopark alanları 

bulunmaktadır. 

Alan genelindeki otopark olarak kullanılan alanlar ve kapasiteleri şöyledir: 
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Tablo 5: Mevcut Otoparklar ve Araç Kapasiteleri 

Diğer taraftan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 2030 yılı hedefli hazırlanan ve 

Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı’nda onay aşamasında olan “Ulaşım Ana 

Planı” sonuç raporunda da; “Kent Merkezi Açık ve Kapalı Otopark Alanları”na ilişkin yapılan 

analiz aşağıda yer almaktadır. 

 

Resim 11: Geleneksel Kent Merkezi Açık ve Katlı Otopark Alanları (Ulaşım Ana Planı Sonuç Raporu) 

MEVCUT OTOPARK ALANLARI MEVCUT KULLANIM TÜRÜ ARAÇ KAPASİTESİ

FUAR YER ALTI OTOPARKI 594

KAHRAMANLAR KATLI BÖLGESEL OTOPARK 1000

MİGROS KATLI OTOPARK 550

DEVLET DEMİRYOLLARI DEVLET DEMİRYOLLARI 350

KORDON OTOPARK 100

AKSOY PLAZA TİCARET SEÇENEKLİ KONUT (TM) 260

PUNTA TİCARET SEÇENEKLİ KONUT (TM) 200

THE PORT RES. TİCARET SEÇENEKLİ KONUT (TM) 148

KRİSTAL TİCARET SEÇENEKLİ KONUT (TM) 28

KENET TİCARET SEÇENEKLİ KONUT (TM) 28

KAPALI SPOR SALONU YER ALTI OTOPARKI 133

ALSANCAK CAMİ KARŞISI KATLI OTOPARK 270

TANSAŞ ÜSTÜ TİCARET SEÇENEKLİ KONUT (TM) 50

REKTÖRLÜK YANI TİCARET SEÇENEKLİ KONUT (TM) 40

HİLTON OTEL 870

HİLTON KARŞISI OTOPARK 100

SUSUZLU KATLI OTOPARK 350

VAKIFBANK ÜSTÜ ÖZEL KATLI OTOPARK 450

GİRİT İŞHANI TİCARET SEÇENEKLİ KONUT (TM) 194

TOPLAM 5715
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3.1.13. Mevcut Arazi Kullanım Tablosu 

Planlama alanında yer alan mevcut kullanımların alansal dağılımı şöyledir: 

 

Tablo 6: Mevcut Arazi Kullanım Tablosu 

 

 

Resim 12: Arazi Kullanış Durumu 

KULLANIM TÜRÜ ALAN (HA)

TİCARET-KONUT ALANI 77.69

BELEDİYE HİZMET ALANI 1.19

KAMU HİZMET ALANI 4.58

ASKERİ ALAN 1.69

TURİZM ALANI 4.47

EĞİTİM ALANI 13.56

SAĞLIK ALANI 2.55

KÜLTÜREL TESİS ALANI 1.84

İBADET ALANI 1.17

PARK ALANI 2.4

GENEL OTOPARK ALANI 2.07

AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU ALANI 0.16

BOŞ PARSEL 2.09
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4. EŞİKLER, ÇEVRESEL FAKTÖRLER VE DİĞER UNSURLAR 

Planlama alanında; çalışma stratejisi, tasarım tekniği, amaç, sorun ve kabuller ile plan 

kararları, notları ve ilkelerinin tespitine yönelik unsurlar, bununla bağlantılı olarak da plan 

onama sınırlarının belirlenmesine yönelik eşikler ve çevresel faktörler şöyle sıralanabilir: 

4.1. JEOLOJİK ETÜT ANALİZİ 

Planlama alanının tamamında, yaklaşık 220 hektarlık alanda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 28.09.2011 tarih ve 102732 sayılı genelgesi 

uyarınca hazırlanan imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğünce 15.05.2013 tarihinde onaylanmıştır.  

Raporda; planlama alanı genel olarak “Önlemli Alan” olarak tanımlanmış, “Önlemli Alan 1.1 

(ÖA-1.1), Sıvılaşma Tehlikesi Açısından Önlemli Alanlar”, “Önlemli Alan 5.1 (ÖA-5.1), 

Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme Oturma Açısından Sorunlu Alanlar”, “Önlemli Alan 5.3 

(ÖA-5.3), Yüksek Yer Altı Suyu Seviyesine Sahip, Deniz Suyu Girişimi Olan vb. Sorunlu 

Alanlar” şeklinde tariflenmiştir. 

Raporun sonuç ve öneriler bölümünde; zeminde oturma problemi olduğuna değinilerek parsel 

bazında yapılacak olan zemin etütleri aşamasında ayrıntılı olarak iredelenmesi gerektiği, 

oturma ve şişme problemlerinin önüne geçilmesi için yeni yapılacak binalarda gerekli zemin 

iyileştirmelerinin yapılması gerektiği önerilmekte olup, bu raporun zemin etüt raporu yerine 

kullanılamayacağı belirtilmiştir. 

Planlama alanında yapılaşma büyük ölçüde tamamlanmış olmakla birlikte, planlama alanının 

kent içindeki konumu ve arazinin değerli olması nedeniyle, alanda mevcut yapılar yıkılarak 

yeni yapılaşmaya yönelik talepler olabileceği göz önüne alındığında, jeolojik-jeoteknik etüt 

raporu büyük önem arz etmektedir. 
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Resim 13: Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu Bilgi Paftası 

4.2. İLGİLİ KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ 

Konak 1.Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarına başlandığı süreçte; 18.01.2010 

tarih, 627 sayılı yazımız ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı etüt çalışmalarına veri teşkil 

etmek üzere çeşitli Kurum/Kuruluşlardan görüş talep edilmiştir. Bu görüşlerden; 

Gelen Kurum görüşleri ise; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Emlak ve İnşaat 

Başkanlığı’nın 14.06.2010 tarih ve 9178 sayılı yazısı, İzmir 1 Nolu KTVKBK 

Müdürlüğü’nün 17.02.2010 tarih, 4329-560 sayılı yazısı, DSİ 2.Bölge Müdürlüğü’nün 

03.02.2010 tarih, 11306 sayılı ve 10.12.2010 tarih, 266808 sayılı yazıları, İBŞB Banliyö ve 

Hafif Raylı Sistem Yatırımlar Daire Başkanlığı Raylı Sistem Müdürlüğü’nün 19.03.2010 

tarih, 755-6HO-74 sayılı yazısı, Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın 

01.06.2010 tarih, 2173 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğü’nün 

07.04.2010 tarih, 2884 sayılı yazısı, İl Tarım Müdürlüğü’nün 02.04.2010 tarih, 13104 sayılı 

yazısı, İzsu Genel Müdürlüğü’nün 23.03.2010 tarih, 4921 sayılı yazısıdır. 
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Planlama alanının tamamını içeren yürürlükte 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 

bulunmadığından, İzmir 3.İdare Mahkemesi'nin 07.11.2017 tarih, 2017/1601 sayılı Kararında 

belirtilen iptal gerekçelerini de giderecek şekilde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 

bu plan çalışması yürütülmüştür. 

Diğer taraftan; planlama alanına ilişkin Konak Belediye Başkanlığı ile koordineli yürütülen 

çalışmalara veri teşkil etmek üzere, Konak Belediye Başkanlığı’nın 14.07.2017 tarihli ve 

15683 sayılı yazısı ile çeşitli Kurum/Kuruluşlardan alınan görüşler güncellenmiştir. Bu 

görüşlerden; 

BOTAŞ Etüt ve Proje Daire Başkanlığı’nın 24.07.2017 tarih, E.30411 sayılı yazısında; 

planlama alanında boru hattı ve tesislerinin bulunmadığı, 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürlüğü’nün 24.07.2017 tarih, 6417 

sayılı yazısında; planlama alanındaki vakıf parsellerinin kısıtlanmaması gerektiği, 

İzmirgaz A.Ş’nin 25.07.2017 tarih, 10906 sayılı yazısında; mevcut altyapı tesislerinin 

iletildiği, imar planı tamamlandığında bilgi verilmesinin istendiği, 

TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Müdürlüğü’nün 01.08.2017 tarih, E.291031 

sayılı yazısında; söz konusu bölgeye kuruşları sorumluluğundaki 154 kV Hilal-Bahribaba Yer 

altı Kablosu Enerji İletim Hattı güzergahının isabet ettiği ve bu alandaki yapılaşma öncesinde 

TEİAŞ görüşünün aranmasının imar planı notu olarak yer almasının sağlanması gerektiği, 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğü’nün 

09.08.2017 tarih, 550224 sayılı yazısında; planlama alanından Melez Çayı’nın geçtiği, söz 

konusu dere yatağının ıslah şerit genişlikleri ile dere yatağının görüş istenen alan tarafında 

ayrılacak imar yolu şerit genişliğinin min. 5.00 metre ayrılması gerektiği,  

Ulaştırma, Deniziclik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün 

14.08.2017 tarih, 65584 sayılı yazısında; planlama alanında herhangi bir etüt ve proje 

çalışmalarının bulunmadığı, 

Karayolları Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğü’nün 18.08.2017 tarih, E.270859 sayılı 

yazısında; planlama alanında çalışma yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı, 

Türk Telekom A.Ş.’nin 18.08.2017 tarih, 162914 sayılı yazısında; mevcut şebekelerin 

iletildiği,  

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 21.08.2017 tarih, E.220000 sayılı 

yazısında; İzmir Ulaşım Ana Planı Revizyonu kapsamındaki görüş ve önerilerin iletildiği, 

Gediz Elketirik Dağıtım A.Ş.’nin 21.08.2017 tarih, 40071 sayılı yazısında; planlama 

çalışmasında aydınlatma elektrik direkleri ile yeraltı kablolarının korunması kaydıyla 

herhangi bir kısıtlamanın bulunmadığı, 

Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın 22.08.2017 tarih, 53524 sayılı yazısında; 

planlama alanında EK1 tablosundaki tahsisli taşınmazların tahsis amacı doğrultusunda plan 

kararı verilmesi ve EK2 tablosundaki taşınmazlarında daha önce imar uygulaması görmüş 

olduğundan mülkiyet hakları gözetilerek plan kararlarının verilmesinin uygun olacağı, 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı’nın 23.08.2017 tarih, 2085384 sayılı 

yazısında; planlama alanında Jandarma Genel Komutanlığı’na ait taşınmaz bulunmadığı, 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 23.08.2017 tarih ve 7920 sayılı yazısında; planlama 

alanında Bakanlığa tahsisli 7 adet taşınmazın bulunduğu, söz konusu taşınmazların tahsis 

amacına göre kullanım verilmesinin uygun olacağı, 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 11.09.2017 tarih, E.13503378 sayılı yazısında; konuya ilişkin 

olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın 08.09.2017 tarih, 13316848 sayılı yazısının dikkate 

alınması gerektiği, 

İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün 07.09.2017 tarih, 1475 sayılı yazısında; planlama 

alanında mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı taşınmazlardan toplam 1500-2000 m² kullanım 

alanlı yeni bir Polis Hizmet Binası yapılması için planda Resmi Tesis (karakol) ayrılması 

gerektiği, 

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Harita ve Yer Altı Tesisleri Şube 

Müdürlüğü'nün 19.09.2017 tarih, 67384 sayılı yazısında; söz konusu bölgeye isabet eden 

Melez Deresinin mevcut ıslahlı kesit genişliklerinin ve güzergahlarının korunması gerektiği, 

TCDD 3.Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Servis Müdürlüğü’nün 21.09.2017 tarih, 338309 

sayılı yazısında; planlama alanında kalan ve mülkiyeti 3.şahıslara ait parsellerin kurumca 

ihtiyaç bulunmaması sebebiyle planda demiryolu alanından çıkarılması gerektiği,  

Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı'nın 21.09.2017 tarih, 3300 sayılı 

yazısında; yazı ekinde gönderilen alanların planda “Askeri Alan” olarak gösterilmesi ile plan 

notlarına “bu bölgede 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu 

Hükümleri Geçerlidir.” İfadesinin eklenmesi gerektiği, 

Orman Genel Müdürlüğü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nün 10.11.2017 tarih, E.2397392 

sayılı yazısında; planlama alanının orman sınırları dışında kaldığı ve orman sınırları dışına 

çıkarılacak alanlar olmadığı, 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün bila tarih ve E.33649 sayılı yazısında; planlama alanının 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 16.11.2015 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama 

Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Kentsel Yerleşik Alan”da kaldığı 

belirtilmektedir. 

4.3. SİT VE KORUMA ALANLARI, ONAYLI KORUMA AMAÇLI İMAR 

PLANLARI: 

Planlama alanının içinde ve bitişiğinde korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli 

taşınmazların yanısıra, ilgili Koruma Kurulu'nca belirlenen sit alanları da bulunmaktadır.  

Ancak, söz konusu sit alanlarında Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereği koruma 

amaçlı imar planı çalışmaları yapılması gerekli olduğundan, planlama alanı dışına çıkarılmış 

olup, bu alanların nazım imar planı çalışmaları ileride ayrıca ele alınacaktır.  

Ayrıca, bazı sit alanlarına ilişkin ilgili Koruma Kurulunca onaylı 1/1000 veya 1/5000 ölçekli 

Koruma amaçlı imar planları da bulunmaktadır. Bu alanlar; Konak 1.Etap (Alsancak-
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Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli nazım imar planı onama sınırı dışında bırakılmıştır. Bu 

sit alanları ise şunlardır: 

4.3.1. Kordon-Pasaport Tarihi Sit Alanı : 

İzmir 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca 20.1.1994 tarihinde Konak 

Gümrük-Cumhuriyet Meydanı arası, 27.2.1998 tarihinde ise Cumhuriyet Meydanı-Alsancak 

Limanı arası İzmir 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca Tarihsel Sit olarak 

tescil edilmiştir. Ancak söz konusu kurul kararları ile belirlenen Tarihi Sit Alanlarının deniz 

tarafında açık kalan kısımları, İzmir 1 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 

17.05.2013 tarih, 1309 ve 1310 sayılı kararları ile kapatılarak son şeklini almıştır. 

Tarihi sit alanı olarak belirlenen alanda, İkiztepe-Konak-Halkapınar kent içi geçişinin 

İkiztepe-Gümrük arası 1/5000 ölçekli nazım imar planı 24.2.1994 tarihinde, Gümrük-

Cumhuriyet Meydanı-Halkapınar arası 15.11.1996 tarihinde onaylanmış, ancak Bakanlık 

aleyhine Danıştay 6.Dairesinde açılan davada Bakanlık tarafından 1996 tarihinde onanan 

1/5000 ölçekli plan, Anıtlar Kurulu Kararı dikkate alınarak iptal edilmiştir. 

Anıtlar Kurulu Kararları ile Danıştay 6.Daire kararı doğrultusunda hazırlanan Konak, Kordon 

Koruma Planı ve Liman-Halkapınar bağlantısının Kıyı Kanunu kapsamı dışında kalan 

kısmının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.12.1999 tarih 

ve 05/268 sayılı Kararı ve İzmir 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 

17.2.2000 gün ve 8349 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onanmıştır.  

Cumhuriyet Meydanı, Alsancak Limanı arası Kordon Tarihi Sit Alanı ve dolgu alanını 

kapsayan Alsancak Kıyı kesimi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 

22.10.1999 tarihinde mahkeme tarafından iptal edilmiş olan Liman, Halkapınar, Zafer Payzın 

Köprülü Kavşakları ulaşım bağlantılarını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, İzmir 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.11.2003 tarih ve 05.233 sayılı Kararı ile uygun görülerek 

onanmıştır.  

4.3.2. Mimar Kemalettin Kentsel Sit Alanı: 

Mimar Kemalettin Kentsel Sit Alanı, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu'nun 23.6.1988 tarih ve 391 sayılı kararı ile tespit edilmiş, Konak Belediyesince 2001 

yılında bölgede yapılan çalışmalar sonucunda korunacak nitelikte yeni yapı ve parseller 

belirlenerek, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ile yapılan 

çalışmalar sonucunda tescilli parsel adedi arttırıldığından, ilgili Koruma Kurulunun 21.6.2002 

tarih ve 9997 sayılı kararı ile “Mimar Kemalettin Kentsel Sit Alanı” sınırı yeniden 

belirlenmiştir. 

Söz konusu sit alanı dokuya ve tescilli yapılara aykırı birçok yeni yapıyı barındırmakla 

birlikte; kentsel ve yöresel nitelikleri, mimari ve sanat tarihi açısından gösterdiği fiziksel 

özellikleri ve bu özellikleri ile oluşan çevrenin, dönemin sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel 

yapılanmasını, yaşam biçimini yansıtarak bir arada bulunduran ve bu açılardan doku 

bütünlüğü gösteren bir alan niteliği taşımaktadır.  

Bu nedenle mevcut tescilli yapıları koruyacak, diğer tescilli parseller tescilli yapı gabarileri 

dikkate alınarak kademelendirilecek ve tescilli yapıların niteliklerini ön plana çıkaracak fiziki 
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müdahaleler tespit edilerek, 1/1000 ve 1/500 ölçekli “Mimar Kemalettin Kentsel Sit Alanı ve 

Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı”, plan notları ve yapılanma koşulları, ada dosyaları Konak 

Belediye Meclisinin 17.2.2003 tarih ve 4724/5141 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 

Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 18.4.2003 tarih ve 10507 sayılı 

kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 23.9.2003 tarih ve 10561 

sayılı yazısı ile onaylanmıştır. 

4.3.3. Kale Arkası Toplu İşyeri Kentsel Sit Alanı: 

İzmir merkezi iş alanında değişik dönemlerde gerek kentsel doku gerekse tekil yapı özellikleri 

ön plana çıkan alanların korunması ve değerlendirilmesi amacıyla İzmir 1 Numaralı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 19.4.1996 tarih ve 419 sayılı ilke kararı 

kapsamında “Kale Arkası Toplu İşyeri Kentsel Sit Alanı” belirlenmiştir.  

Konak, Gazi Bulvarı ile Vali Kazım Dirik Caddesi arasındaki “Kale Arkası “olarak 

adlandırılan bölgeye ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, İzmir 

Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 27.09.2011 tarihinde onaylanmıştır.  

Söz konusu Kentsel Sit Alanını içeren bölgenin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ise, 

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.02.2013 tarih ve 05.152 sayılı kararı ile ilgili 

koruma kuruluna iletilmiş olup, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 27.08.2013 

tarihinde onaylanmıştır. 

4.3.4. Fuar Tarihi ve 2. Derece Doğal Sit Alanı: 

Kültürpark alanı ilk kez Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu'nun 25.1.1985 

tarih ve 599 sayılı kararı ile “Doğal Sit Alanı” olarak tescil edilmiştir. 

Daha sonra, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu'nun 19.3.1987 tarih ve 3049 

sayılı kararı ile “3. Derece Doğal Sit+Tarihsel Sit Alanı” olarak tescil edilmiştir. 

İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 1.2.1990 tarih ve 1655 

sayılı kararı ile Kültürpark Alanı’nın doğal sit derecesine ilişkin değerlendirmede, “2.Derece 

Doğal Sit Alanı” olarak tesciline karar verilmiştir. 

İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 12.11.1992 tarih ve 4072 

sayılı kararı ile Kültürpark Alanının “2. Derece Doğal Sit+Tarihsel Sit Alanı” olarak tescilinin 

devamına karar verilmiştir. 

4.3.5. Kemeraltı Kentsel ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı:  

Planlama alanının güney sınırında kalan Kemeraltı bölgesinde, İzmir 1 Nolu Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 10.02.2002 gün ve 9727 sayılı kararı ile kentsel sit sınırları 

genişletilmiş, aynı kurulun 10.02.2002 gün ve 9728 sayılı kararı ile de söz konusu bölge 

“Kentsel+3.Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmiştir. 

İzmir 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 10.02.2002 gün ve 9728 sayılı 

kararı ile belirlenen Kemeraltı Bölgesi 3.Derece Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı sınırlarına 

uygun olarak, Konak, Kemeraltı ve Çevresi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı 
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hazırlanmış, bu plan; İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 

14.10.2002 tarih, 10138 sayılı kararı doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 

3.5.2002 tarih, 05/32 sayılı ve 4.11.2002 tarih, 05/85 sayılı Kararları ile onanmıştır. Planlama 

alanının güney kısmı, Kemeraltı Koruma Planı ile sınırlanmaktadır. 

4.3.6. Alsancak Kentsel Sit Alanı: 

Planlama alanının doğusunda; İzmir 1 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 

09.05.2017 tarih ve 5948 sayılı kararı ile sınırları belirlenerek tescil edilen, aynı kurulun 

06.06.2017 tarih ve 6069 sayılı kararı ile geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları 

belirlenen ve yine aynı kurulun 20.12.2017 tarih ve 6917 sayılı kararı ile sınırları düzeltilen 

“Alsancak Kentsel Sit Alanı” bulunmaktadır. 

 

Resim 14: Planlama Alanı ve Yakın Çevresi Sit Alanları 
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4.4. DİĞER KURUMLARIN PLAN YETKİSİNDE KALAN ALANLAR: 

4.4.1. Kıyı Kenar Çizgisi ve Dolgu Alanları: 

Planlama alanı, Kordon kıyısı boyunca yapılan dolgu alanları ve Liman dolgu alanları ile 

sınırlanmaktadır. Kıyı kenar çizgisinin deniz kesimindeki dolgu alanında; 04.07.2011 

tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan “644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetki ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” uyarınca;  3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 

Uygulama Yönetmeliği kapsamında bulunan alanlara ilişkin kıyı kenar çizgisi tespit ve 

aktarım iş ve işlemlerinin yürütülmesi, bu alanlardaki imar planı tekliflerine ilişkin iş ve 

işlemleri “Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğe” uygun 

olarak yürütülmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisindedir. 

Bu kapsamda, planlama alanının batısındaki kıyı kenar çizgisinin deniz kesimindeki dolgu 

alanını kapsayan alanda; "Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin 

Tebliğ" kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca yürütülen Kordon Tarihi Sit 

Alanı'na ilişkin İzmirdeniz Projesi (3.Bölge) Alsancak Limanı-Konak Pier Kıyı Kesimi 

1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Plan Değişikliği ile 1/1000 ölçekli 

Koruma Amaçlı İmar Planı’nda mevcut deniz ulaşım ağının geliştirilmesi amacıyla, mevcut 

Alsancak ve Pasaport İskelelerinin genişletilerek güçlendirilmesi hedeflenmektedir.  

Bu çerçevede; planlama alanının batısında kıyı kenar çizgisiyle bütünleşen dolgu alanında, 

3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca farklı bir planlama çalışması yürütüldüğünden kıyı kenar 

çizgisi bu planda sınır alınmıştır. 

4.4.2. Farklı Kurumca Onaylanan Alanlar: 

4.4.2.1. Özelleştirme Kapsamındaki Alanlar: 

Planlama alanı içinde Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca özelleştirme kapsamına 

alınan yapı ve taşınmazlar bulunmaktadır.  

Bunlar; Eski Tekel Fabrikası, Tütün Depoları, Tütün Mam. Satış Başmüdürlüğü ile diğer 

Tekel binalarının bulunduğu 1823 ada 17 parsel, 1252 ada ve 1249 adalar, 1125 ada 1 parsel, 

1037 ada 1 parsel ile 7490 ada 4 nolu parsellerdir.  

1823 ada 17 parselin Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 05.02.2001 tarih ve 2001/06 sayılı 

kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınması ile başlayan plan sürecinde; 

Son olarak, 1823 ada, 17 parselin "Ticaret+Konut Alanı" ve "Park" olarak belirlenmesine 

ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile TAKS= 0.40 ve KAKS= 3.50 Yençok: Serbest 

yapılaşma koşullu "Ticaret+Konut Alanı (TİCK)" ile "Park" olarak belirlenmesine ilişkin 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı; Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) tarafından 

13.03.2017 tarih ve 2017/09 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

Ancak, söz konusu planların iptali talebiyle, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 

Danıştay Altıncı Dairesinin 2017/3894 esasına kayden açılan davada, 27.09.2017 tarihli karar 

ile yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir. 
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Bu kapsamda 1823 ada, 17 parsel; 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Statüsü Özel 

Kanunlarla Belirlenen Alan Sınırı” olarak belirlenerek, onama sınırı dışında bırakılmıştır. 

4.4.2.2. Bakanlık Yetkisiyle Onaylanan Alanlar: 

Bunlardan biri; Konak İlçesi, Alsancak Kültür Mahallesi, 7777 ada, 2 parselin (eski 2334 ada, 

33 parsel) "Spor ve Sağlık Tesis Alanı"na dönüştürülmesi ve ilave plan notlarına ilişkin 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği; Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı'nca 27.01.2014 tarihinde onaylanmıştır. 

Ancak söz konusu plan değişikliklerinin iptali ile açılan davada; İzmir 5.İdare Mahkemesi’nin 

20.01.2016 tarih, E.2014/1078, 2016/30 sayılı kararı ile “parselin arazi kullanım kararının 

aynı lejand altında gösterilerek Spor ve Sağlık Tesis Alanı olarak belirlenmesinin ve bu 

kullanımların ne şekilde ayrılacağının plan uygulama hükümlerinde gösterilmiş olmasının, 

plan tekniğine, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 1.maddesinde yer alan arazi 

kullanımlarına ilişkin tanımlara, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik ekinde yer alan 

lejand ve çizim normlarına ve Bakanlık Genelgesine aykırı olması” nedenleriyle dava konusu 

işlem iptal edilmiş, söz konusu parsel plansız kalmıştır. 

Daha sonra, mahkeme iptal kararları doğrultusunda; Konak İlçesi, Kültür Mahallesi, 7777 

ada, 2 parselde (eski 2334 ada,33 parsel) "Otel Alanı, Özel Sağlık Tesis Alanı, Açık ve Kapalı 

Spor Tesis Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 

Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından 05.02.2016 tarihinde onaylanmıştır.  

Son olarak, söz konusu plan değişikliklerinin iptali ile İzmir 4.İdare Mahkemesi’nin 2016/501 

Esasına açılan dava  süreci devam etmekte olup, bu kapsamda; 7777 ada, 2 parsel (eski 2334 

ada, 33 parsel) Konak 1.Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda işlenmiş olmakla birlikte 

plan onama sınırı dışında bırakılmıştır.  

Diğeri ise; Toplu Konut İdaresi mülkiyetindeki İzmir İli, Konak İlçesi, Kültür Mahallesi, 7775 

ada, 30 parselin “Kentsel ve Bölgesel İş Alanları (MİA)” ve “Park ve Yeşil Alanlar” olarak 

belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik önerisi ile 

“Ticaret+Konut Alanı (Emsal:2.00 Yençok:8 kat yapılaşma koşullu)” ile “Park Alanı (Taban 

Alanı max:100 m² Yençok:1 kat yapılaşma koşullu)” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik önerisi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 

11.05.2016 tarihinde onaylanmıştır. 

Ancak söz konusu plan değişikliklerinin iptali ile açılan 2016/1842 Esasına açılan davada; 

İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin 03.11.2017 tarihli kararı ile “üst ölçekli planlara, imar 

mevzuatı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı, imar planının bütünlüğüne aykırı 

olması” nedenleriyle dava konusu işlem iptal edilmiş, söz konusu parsel plansız kalmıştır. 

Bu kapsamda; 7777 ada, 2 parsel (eski 2334 ada, 33 parsel) Konak 1.Etap 1/5000 ölçekli 

Nazım İmar Planı'nda onama sınırı içinde bırakılarak, İzmir Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı'nca 24.01.1985 tarihinde onaylanan ilk 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda 

E:2.00, H:48.90 m. yapılaşma koşullu “TRT Alanı” kararları kapsamında “KHA (Kamu 

Hizmet Alanı)” olarak belirlenmiştir. 
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5. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 

5.1. PROBLEM TANIMI 

Raporun yukarıdaki başlıklarında açıkça tanımlanan mevcut durum, yapılaşmalar, arazi 

kullanışı, sınırlar, onaylı planlar, planlama süreçleri, mekansal analiz ve diğer tüm çevresel 

faktörler ışığında planlama alanı için ortaya çıkan problem tanımı ve sorunlar şöyle 

tanımlanabilir: 

- Planlama alanı için tespit edilen en önemli problem, alanın tümünde onaylı 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı bulunurken alan genelinde bütüncül bir 1/5000 ölçekli Nazım İmar 

Planı’nın olmayışı, 1980’li yıllardan bugüne dek uygulamaların bu şekilde sürdürülmesi ve 

alan bütününde yapılaşmanın büyük oranda tamamlanmış olması, 

- Zamanla mevcut uygulama imar planlarının kentin nüfus ve fiziki gelişimine ayak 

uyduramaması ve bir çok alanda yetersiz kalması sebebiyle artan talepler sonucu imar planı 

değişiklikleri yolu ile mevcut planlarda hızla değişim süreçleri başlamıştır. Böylece bu 

değişiklikler ile birlikte, şahıslar, kurumlar ya da sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan 

itirazlar sonucu oluşan çeşitli dava süreçlerinde 1/5000 ölçekli üst ölçekli planların olmaması 

ve uygulama planlarında yapılan değişikliklerin üst ölçekli planla karşılaştırma imkanının 

bulunmaması gibi hususların Mahkemeler ve bilirkişiler tarafından tespit edilen bir eksiklik 

olarak karşımıza çıkması, 

- Planlama Alanının birçok yerinde imar uygulaması görmüş, parselasyon planları 

oluşturulmuş bölgeler bulunması sebebi ile onaylı planların mevcut olarak kabul edilmesi ve 

korunması gereği veya yenilenmesi halinde bu süreçlerde oluşacak uygulamaya ilişkin 

açmazlar, 

- Alanın kent merkezi niteliğiyle, arazi değerlerinin ve rantın aşırı yüksek olması ve 

uygulamaların alanın büyük kısmında tamamlanmış olması sebebiyle kamulaştırma yoluyla 

yeni teknik altyapı ve sosyal donatı alanlarının kazanılmasının zor olması, 

- Alandaki mevcut doku ve yapılaşma sebebiyle alternatif ulaşım şemalarının ve çözümlerinin 

getirilememesi, hızla artan araç sahipliği nedeniyle belli bölgelerde oluşan otopark ihtiyacının 

karşılanması için yeni otopark alanlarının ayrılamaması, 

- Planlama alanında bulunan sit alanlarının 2863/3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereği, sit sınırları kapsamında koruma amaçlı 

planlar olarak ayrıca ele alınması gerekmesi, 

- Planlama alanında parsel ölçeğinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına açılan 

davalarda Mahkemelerce bölgenin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının olmayışının 

gerekçe gösterilerek, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının iptal edilmesi, 

olarak ifade edilebilir. 
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5.2. AMAÇ VE HEDEFLER 

Planlama çalışmasının temel amaç ve hedefleri ise; 

 Planlama çalışmasının en belirgin amacı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu ile 

Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarının belirlendiği 3. bölümün 

7.maddesinin (b) bendinde de belirtilen “Büyükşehir Belediye sınırları içinde 1/5000 

ile 1/25000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve 

onaylayarak uygulamak” ile ilgili yükümlülüğün Belediyemizce yerine getirilmesi ve 

yıllardan beri bu alanda süregelen üst ölçekli plan eksikliği sorununu 

çözümleyebilmek, 

 Konak ilçesinin merkez konumundaki Alsancak bölgesi ve çevresinde yaşanan hızlı 

kentleşmenin, parçacı ve sektörel planlamanın yarattığı sorunların ortadan 

kaldırılması, kentleşmenin kontrollü gelişiminin sağlanması ve gelişmelerin 

sürdürülebilir kılınması, kültürel ve doğal değerlerin korunmasını sağlayacak biçimde 

gelişmenin yönlendirilmesini sağlamak, 

 Planlama alanındaki mevcut arazi kullanımlarında, 1/25000 ölçekli plandan 

başlayarak 1/1000 ölçekli planlara kadar, mekansal süreklilik ve planlama hiyerarşisini 

sağlamak, 

 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı’nda bölgeye ilişkin 

öngörülen plan ana kararlarını 1/5000 ölçekli plana aktarmak ve plan hiyerarşisini 

sağlamak, 

 Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gerekliliklerinin yerine getirildiği yasal bir plan 

oluşturulması, 

 Doğal, kültürel ve tarihsel değerlerin korunmasını sağlamak, koruma-kullanma 

dengesi gözetilerek sektörel olanakların değerlendirilmesini ve geliştirilmesini 

sağlamaktır. Dokunun korunması amacıyla, alanda yoğunluk artışını engellemek, 

mevcut sosyal donatı ve teknik altyapı alanlarının maksimum oranda kullanılmasını 

sağlamak, bunların azaltılması amacıyla yapılacak müdahaleleri bertaraf etmek,  

olarak belirlenmiştir. 

5.3. PLANLAMA UNSURLARI 

5.3.1. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI SÜRECİ 

Planlama alanının tamamına ilişkin ilk hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, İzmir 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.03.2010 tarih ve 01.205 sayılı kararı ile uygun görülerek 

Başkanlık Makamı'nca 06.04.2010 tarihinde onaylanmış, ancak İzmir 4.İdare Mahkemesi'nin 

20.10.2011 tarih, 2011/1535 sayılı ve 28.11.2011 tarih, 2011/1772 sayılı Kararları ile iptal 

edilmiştir. 

Söz konusu planın iptal edilmesinden sonra, üst ölçekli plan ana kararları, genel ilke ve 

stratejileri doğrultusunda, alana ilişkin imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu ve 

İzmir 4.İdare Mahkemesi'nin 20.10.2011 tarih, 2011/1535 sayılı ve 28.11.2011 tarih, 
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2011/1772 sayılı kararlarında belirtilen hususlar dikkate alınarak, alanın mevcut durumu, 

yürürlükteki alt ölçekli imar planı kararları ile çevresiyle ilişkileri de gözönüne tutularak 

planlama esasları çerçevesinde yeniden hazırlanan Konak 1.Etap (Alsancak-Kahramanlar 

Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ise, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 

14.06.2013 tarih, 05.869 sayılı kararı ile uygun bulunarak, Başkanlık Makamı'nca 24.06.2013 

tarihinde onaylanmış, İzmir 1.İdare Mahkemesi’nin 10/06/2015 tarih, 2015/787 sayılı kararı 

ile iptal edilmiştir.  

Devam eden süreçte; İzmir 1.İdare Mahkemesi'nin 10.06.2015 tarih, 2015/787 sayılı 

Kararında belirtilen hususlar dikkate alınarak, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü 

Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan Konak I.Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Raporu; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 

12.10.2015 gün ve 05.986 sayılı kararı ile uygun bulunarak, Başkanlık Makamı'nca 

16.11.2015 tarihinde onaylanmış, ancak İzmir 3.İdare Mahkemesi'nin 07.11.2017 tarih, 

2017/1601 sayılı kararı ile söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı da iptal edilmiştir. 

İzmir Büyükşehir Başkanlık Makamı'nca 16.11.2015 tarihinde onaylanan Konak 1.Etap 

(Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın iptal gerekçeleri; 

“Ticaret-Turizm Alanı” ve “Ticaret-Turizm-Konut Alanı” olarak belirlenen farklı 

özelliklerdeki arazi kullanım kararlarına ilişkin Nazım Plan ölçeğinin gerektirdiği tariflere 

plan açıklama raporunda ve plan notlarında değinilmediği, ayrıca planda öngörülen ulaşım ve 

otopark düzenlemelerine ilişkin plan açıklama raporunda ayrıntılı açıklamaların yer almadığı 

hususları olarak özetlenebilir. 

Söz konusu Mahkeme Kararları önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmakta olup, bu 

kapsamda yeniden hazırlanan Alsancak-Kahramanlar Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar 

Planı’nda; Mahkeme Kararlarında belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak plan 

kararlarının üretilmesi hedeflenmiştir. 

5.3.2. DİĞER UNSURLAR 

Yukarıda açıklanan Mahkeme Kararları ile anılan mahkeme kararına dayanak bilirkişi 

raporunda belirtilen hususların yanı sıra, mevcut arazi kullanış şeması, yürürlükteki imar planı 

kararları ve uygulamaları, çevre kullanımlar ve çevresindeki imar planı kararları gibi girdiler, 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hazırlanırken dikkate alınan ve plan kararlarını etkileyen 

diğer unsurlardır. 

5.4. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI KARARLARI 

5.4.1. Genel Kararlar: 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda; genel olarak, planlama alanının bugünkü durumu olan 

İzmir Kent bütününe hizmet eden, neredeyse tamamı yapılaşmış eğitim, sağlık, ticaret ve 

kültürel faaliyetleri ile yaşayan bir merkez konumunun korunarak merkez niteliğinin 

gelecekte de devam ettirilmesi öngörülmüştür. 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni 

Planı doğrultusunda hazırlanmış olup, 1/25000 ölçekli Planın planlama alanına ilişkin genel 

kararları 1/5000 ölçekli Plana üst veri oluşturmuştur. 
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1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı; alanın mevcut durumu, mevcut imar planı kararları ve daha 

önce alınan Mahkeme Kararları da göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. 

Planlama alanının tamamına ilişkin yürürlükte 1/1000 ölçekli imar planı bulunduğu ve 

uygulamaların bu doğrultuda sürdürüldüğü göz önüne alındığında, mevcut alt ölçekli imar 

planı kararları da 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na veri teşkil etmiştir. 

Planlama alanına ilişkin; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel 

Müdürlüğünün 28.09.2011 tarih ve 102732 sayılı genelgesi uyarınca hazırlanan, imar planına 

esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 15.05.2013 

tarihinde onaylanmıştır. Raporda; planlama alanı “Önlemli Alan” olarak tanımlanmıştır. Söz 

konusu jeolojik-jeoteknik etüt raporu, Plana önemli bir veri oluşturmuştur. 

Planlama alanının kent merkezi niteliğinin sürdürülme öngörüsü ile birlikte kent içindeki 

konumu ve arazinin değerli olması nedeniyle, alan büyük oranda yapılaşmış olsa dahi mevcut 

yapılar yıkılarak yeni yapılaşmaya yönelik talepler olabileceği göz önüne alındığında, 

jeolojik-jeoteknik etüt raporu ve özellikle parsel bazında yapılacak zemin etüt raporları büyük 

önem arz etmektedir. 

Bu kapsamda, planlama alanında yerinde dönüşüm sağlanarak yapı kalitesinin arttırılması 

sağlanabilecek olup, bu aşamada jeolojik-jeoteknik etüt raporunda belirtilen gerekli 

önlemlerin alınması esastır. 1/5000 ölçekli Planın plan notlarının diğer hükümler bölümünde 

“Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce 15.05.2013 tarihinde onaylanan imar planına esas 

jeolojik-jeoteknik etüt raporunda belirtilen hususlara uyulacaktır” hükmü getirilmiştir. 

Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 2030 yılı hedefli hazırlanan ve Ulaştırma, 

Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne onaylanmak 

üzere iletilen; İzmir kent bütünündeki ulaşım kararlarının belirlendiği “İzmir Ulaşım Ana 

Planı” ulaşım kararları da 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda göz önünde 

bulundurulmuştur. 

5.4.2. Yoğunluk Kararları ve Nüfus: 

Ağırlı olarak Ticaret, Konut ve Turizm işlevini barındıran planlama alanında, mevcut plan 

kararları ve yapılaşmalar ve mevcut plan kararlarından gelen yoğunluklar göz önünde 

bulundurularak bölgenin genelinde yoğunluk kararları; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 

çerçevesinde; “Ticaret-Turizm-Konut Alanları”nda “Çok Yüksek Yoğunluklu” (601 kişi/ha 

üstü) olarak tanımlanmıştır. 

Planlama alanının tamamında, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na göre 

yapılaşması tamamlanmış ve imar uygulamasına konu olacak herhangi bir parsel kalmamıştır. 

Bu kapsamda, planlama alanındaki plan nüfusu ile mevcut nüfusun neredeyse aynı olduğunu 

söylemek mümkündür.  

Planda, “Ticaret-Turizm-Konut Alanları” 65.3 hektar büyüklüğünde, “Çok Yüksek 

Yoğunluklu” (601 kişi/ha üstü) olarak belirlenmiş olup, plan nüfusu yaklaşık olarak 31.500 

kişi hesaplanmıştır. 
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Yapılaşmasını büyük ölçüde tamamlamış olan bölgede; mevcut imar planı kararlarından gelen 

yoğunlukların arttırılmaması ve kentsel teknik ve sosyal altyapı alanlarının korunması 

hedeflenmiş, bu kapsamda bölgeye ilişkin plan kararları özellikle plan notları ile üretilmeye 

çalışılmıştır. 

Plan notlarının Genel Hükümler bölümünde bu durum, “Bu planın genel ve özel hükümlerine 

aykırı ve alt ölçekli planların mevcut yoğunluğunu arttırıcı nitelikte 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planı değişikliği veya revizyonu yapılamaz” şeklinde tariflenmiştir. 

5.4.3. Arazi Kullanım Kararları: 

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.06.2013 tarih, 05.869 sayılı kararı ile uygun 

bulunarak, Başkanlık Makamı'nca 24.06.2013 tarihinde onaylanan, ancak İzmir 1.İdare 

Mahkemesi’nin 10/06/2015 tarih, 2015/787 sayılı kararı ile iptal edilen bir önceki Konak 

1.Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) Nazım İmar Planı'nın en önemli iptal gerekçesi olan; 

söz konusu planda alanın bütününü içeren “Merkezi İş Alanı” kullanım kararının, farklı 

özelliklerdeki alt kademe bölgesel ve işlevsel gelişim alanları tariflerini içermemesi hususu, 

bölgenin genel arazi kullanış biçiminin oluşmasında temel belirleyici unsur olmuştur. 

Bu kapsamda planlama alanındaki farklı arazi kullanım türlerinin yoğunluklu olduğu bölgeler 

tespit edilmiş olup, söz konusu bölgelerin yoğunluklu kullanım türü ile yürürlükteki alt 

ölçekli imar planı kararları ilişkilendirilmiştir.  

Planlama alanında konut, ticaret ve turizm kullanımlarının yoğun olarak alanın kuzeyindeki 

Alsancak bölgesinde yoğunlaştığı, ticaret ve turizm kullanımlarının ise yoğun olarak Çankaya 

bölgesinde yoğunlaştığı söylenebilir. Bununla birlikte, kentleşme ve nüfus artış sürecinin 

hızlanmasıyla genel olarak planlama alanındaki konut kullanımının yerini yavaş yavaş ticaret, 

büro, sağlık vb. hizmet sektörlerine bıraktığı söylenebilir. Ayrıca, planlama alanında var olan 

büyük çaplı Turizm Alanları, içerisinde aynı zamanda Kongre Salonu gibi hizmeti de 

barındırmakta olup, İzmir kentinin kongre turizminin gelişmesine katkı sağlamaktadır.  

Bu kapsamda planlama alanının genel arazi kullanım kararları; batıda İzmir Körfezi, doğuda 

Alsancak Garı ve demiryolu alanı, güneyde Hürriyet ve Mürsel Paşa Caddeleri ile sınırlanan 

alanda yoğunluklu karma kullanım türleri nedeniyle “Ticaret+Turizm+Konut Alanı”, batıda 

İzmir Körfezi, doğuda Yeşil Dere Caddesi, güneyde Fevzi Paşa ve Gazi Caddeleri ile 

sınırlanan alanda yoğunluklu kullanımın ticaret olması, bunun yanısıra otellerin bulunması 

nedeniyle “Ticaret+Turizm Alanı” olarak belirlenmiş olup, otellerin bulunduğu alanlar ise 

“Turizm Alanı” kullanımına ayrılmıştır.  

Diğer taraftan; bu Planda Ticaret+Turizm+Konut Alanı kullanımına ayrılan alanlar 1/1000 

ölçekli imar planında Ticaret Seçenekli Konut (TM1) kullanımına ayrılmış alanlar olup, TM1 

kullanımı “Konut, çarşı, büro, perakende ticaret, eğlence yerleri,turistik tesisler,otel ve 

motel,yerel ve bölgesel kamu kuruluşları,çok katlı taşıt parkı vb. yapılabilir.” şeklinde 

açıklanmakta, Ticaret+Turizm Alanı kullanımına ayrılan alanlar ise 1/1000 ölçekli imar 

planında Ticaret Seçenekli Konut (TM) kullanımına ayrılmış alanlar olup, TM kullanımı da 

“Konut, çarşı, büro, perakende ticaret, eğlence yerleri,turistik tesisler,otel ve motel,yerel ve 

bölgesel kamu kuruluşları,çok katlı taşıt parkı vb. yapılabilir. Zemin katlarda konut 

yapılamaz” şeklinde açıklanmaktadır. 
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Kaldı ki; 1/5000 ölçekli planda, planlama alanının “Ticaret-Turizm Alanı” ve “Ticaret-

Turizm-Konut Alanı” şeklinde karma kullanım alanları ile bölgeleme yapılmak suretiyle 

ayrıştırılması, iptal edilen planın mahkeme kararının dayanağı olan Bilirkişi Heyetince 

hazırlanan raporda da, gerek mevcut durum gerekse alt ölçekli imar planı kararlarının 

gözetilmiş olmasının doğru bir planlama yaklaşımı olduğu değerlendirilmiştir. 

Diğer taraftan bir önceki planın; Anılan Mahkeme Kararına dayanak Bilirkişi Heyetince 

hazırlanan rapordaki; “Ticaret-Turizm Alanı” ve “Ticaret-Turizm-Konut Alanı” olarak 

belirlenen farklı özelliklerdeki arazi kullanım kararlarına ilişkin Nazım Plan ölçeğinin 

gerektirdiği tarifleri içermemesi hususu ise bu planda değerlendirilmiş olup, Mekansal Planlar 

Yapım Yönetmeliği’nde “Ticaret+Turizm+Konut” karma kullanım alanlarına ilişkin yer alan 

hükümler doğrultusunda, yapılaşma koşullarının ve oranlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı’nda belirlenmesine yönelik plan notu geliştirilmiştir.  

Bu kapsamda; Konak 1.Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) Nazım İmar Planı Plan 

Uygulama Hükümlerinde söz konusu bölgelere getirilen Ticaret+Turizm+Konut Alanı; 

“Ticaret, Turizm, Konut kullanımlarının bir arada yer alabildiği alanlardır. Bu alanlarda 

ayrıca plan kararı gerekmeden gerçek ve tüzel kişilere veya kamuya ait; yurt, kurs, dershane, 

ticari katlı otopark, sosyal ve kültürel tesisler ile belediye hizmet alanları yapılabilir. Ancak 

bu alanlarda katlı otopark, özel eğitim veya özel sağlık tesisi yapılabilmesi için bu planda bu 

amaçla değişiklik yapılması gerekmektedir. Yapılaşma koşulları ve oranları 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planında belirlenecektir.” ve Ticaret+Turizm Alanı; “Bu alanlarda; iş 

merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağazalar, kamu veya özel katlı otoparklar, alışveriş 

merkezleri, otel ve diğer konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu 

gibi sosyal ve kültürel tesisler, lokanta, restoran, gazino, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik 

birimler, yönetim binaları, katlı otopark, banka, finans kurumları, yurt, kurs, dershane, özel 

eğitim ve özel sağlık tesisleri gibi ticaret ve hizmetler sektörüne ilişkin yapılar yapılabilen 

alanlardır. Ancak bu alanlarda katlı otopark, özel eğitim veya özel sağlık tesisi yapılabilmesi 

için bu planda bu amaçla değişiklik yapılması gerekmektedir. Yapılaşma koşulları 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planında belirlenecektir.” şeklinde açıklanmış olup, yapılaşma 

koşullarının ve oranlarının alt ölçekli planda belirlenebileceği hüküm altına alınmıştır. 

Planlama alanındaki eğitim, kültürel tesis, sağlık kullanımlarına ayrılmış olan donatı 

alanlarının alanın geneline dengeli olarak dağıldığını söylemek mümkündür. Planlama 

alanındaki yeşil alan ihtiyacı ise, sit alanı statüsü nedeniyle onama sınırının dışında bırakılan 

ancak planlama alanı ile bütünleşen, Kordon kıyı düzenlemesi ve Kültürpark Fuar Alanı ile 

karşılanabilmektedir. 

Planlama alanında yönetim merkezi niteliğinde oluşmuş bir bölge bulunmamakla birlikte, 

alan bütününe yayılmış çeşitli büyüklüklerde kamu hizmet alanları ve belediye hizmet alanları 

bulunmaktadır. 

5.4.4. Ulaşım Kararları: 

Planlama alanında, karayolu ile kent içi ulaşımın motorlu özel araç ve toplu taşınım 

araçlarıyla sağlanmasının yanı sıra, toplu taşınım sistemlerinden deniz yolu ve hafif raylı 

sistem ile de erişim sağlanmaktadır. 
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Kent içi ulaşımın, kolaylık, zaman, fiyat ve konfor bakımından kalitesinin arttırılması hem 

sosyal hem de ekonomik gelişmeyi hızlandırmaktadır. Ancak, kent içi ulaşımda özel araç 

kullanımlarının giderek artması; hava kirliliği, gürültü kirliliği, stres, trafik sıkışıklığı, zaman 

kaybı, serbest yaya hareketlerinin kısıtlanması gibi nedenlerle yaşam kalitesini olumsuz 

yönde etkilemektedir. Bu durum, kent içi ulaşımda toplu taşımın önemini karşımıza 

çıkarmaktadır. 

Toplu taşım sistemleri, taşıdığı yolcu sayısına oranla az enerji tüketen, kentin ulaşım alt 

yapısını en verimli kullanan, ulaşım sistemleridir. Kent içi toplu taşım sistemlerinin diğer bir 

avantajı, çevreyi az kirletmesi ve az gürültüye neden olmasıdır. 

Kentsel ulaşım sorununun çözümünde önem taşıyan toplu taşımacılık sisteminde, özellikle 

raylı sistemler öne çıkmaktadır. 

Planlama alanının güney kesiminde doğu-batı aksında hafif raylı sistem ile, doğusunda kalan 

bölümünde kuzey-güney aksında banliyö ile alana farklı noktalarda erişim sağlanabilmektedir. 

Diğer taraftan, planlama alanına deniz ulaşımı ile erişim mevcuttaki Pasaport ve Alsancak 

Vapur İskeleleri ile sağlanmakta olup, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca hazırlanan 

ve Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı’nca onama sürecinde olan 2030 yılı hedefli 

“İzmir Ulaşım Ana Planı” kapsamında; İzmir Körfezinde hizmet vermek üzere alınan 15 adet 

yeni yolcu gemisinin yanaşmasını sağlamak üzere, mevcut vapur iskelelerinin uygun hale 

getirilmesi kapsamında yürütülen çalışmalar ile vapur seferleri ve yolcu taşıma kapasiteleri 

arttırılmıştır. Bu sayede hızlı ve güvenilir deniz yolu ulaşımı ile toplu taşınımın 

güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.  

Ayrıca, “Ulaşım Ana Planı” kapsamında planlama alanının içinden tramvay güzergahı 

geçmekte olup, alana toplu taşınım ile ulaşımının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

“Ulaşım Ana Planı” kapsamında, Üçkuyular Fahrettin Altay Meydanı-Konak-Alsancak-

Halkapınar arasında yaklaşık 12,6 km uzunlukta yapılması planlanan Konak tramvayının, 

Ulaşım Ana Planı’nda 2030 hedef yılı için öngörülen yolculuk talebini karşılayabilecek 

kapasiteye sahip olan çift hatlı bir cadde tramvay sistemi olarak yapılması öngörülmektedir. 

Gerek yolculuk talepleri, gerek raylı sistem yolcu erişiminin ve diğer toplu taşım araçlarına 

aktarmaların kolaylıkla sağlanabilmesi, gerek yüksek işletme hızına ulaşılabilmesi ve gerekse 

arazinin en ekonomik şekilde kullanılabilmesi amacıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda 

Konak tramvayı için belirlenen güzergah; Üçkuyular Fahrettin Altay Meydanı’ndan 

başlayarak, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı boyunca devam etmekte, Konak Pier’in önünde 

Atatürk Caddesi’nden geçerek Gazi Caddesine dönmekte, Gazi Caddesinden Şair Eşref 

Bulvarı boyunca devam ederek, Alsancak garı önünden geçerek Liman caddesi ve Şehitler 

caddesini takip ederek Halkapınar deposunda sonlanmaktadır. 

 

“Ulaşım Ana Planı” kapsamında kent bütününde çalışmaları sürdürülen tramvay 

güzergahlarından yapımı tamamlanan Konak Tramvay güzergahının, planlama alanından 

geçen bölümü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında gösterilmiştir. 
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Tramvay hattının kent içi ulaşım entegrasyonunun sağlanması ayrıntılı proje çalışmalarını ve 

mühendislik etütlerini gerektirmekte olup, 1/5000 ölçekli imar planında belirlenen söz konusu 

güzergahın kent içi geçişlerinde ve kavşak alanlarında çözümlemelerinin alt ölçekli detaylı 

proje çalışmalarıyla üretilmesi öngörülmektedir. 

“Ulaşım Ana Planı”nın stratejileri kapsamında, planlama alanında alternatif toplu taşınım 

sistemleri özellikle tramvay ile kolay erişimin sağlanabileceği öngörüsüyle, orta erimli süreçte 

alandaki özel araç kullanımının azaltılması, ayrıca otobüs gibi geniş hacimli toplu taşınım 

araçlarının da bölgeden çekilmesi hedeflenmekte olup, bu kapsamda motorlu araç yoğunlunun 

azalması ile ulaşım ve trafik sorununun da azalacağı düşünülmektedir. 

Bu bilgiler ışığında, “Ulaşım Ana Planı” verileri de göz önüne alındığında; kentin merkezi 

konumunda olan planlama alanında, toplu taşımın güçlendirilmesi öngörülmüş, alana özel 

araç ile erişimin özendirilmemesi benimsenmiştir.  

5.4.4.1. Otopark Kararları: 

Planlama alanındaki otopark kararlarının oluşturulmasında; İzmir Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı’nca hazırlanan ve onay aşamasında olan “Ulaşım Ana Planı”nın kent merkezine 

araçlar yerine insanları ulaştırmayı hedefleyen ulaşım stratejileri esas alınmıştır. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca hazırlanan “Ulaşım Ana Planı”nda otopark 

politikalarının oluşturulmasında; kentin özel araç baskısının yoğunlaştığı alanlarda “Kentsel 

Kademelenme Stratejisi” kapsamında bölgeler belirlenmiş olup, planlama alanının içinde 

olduğu “Pasaport-Alsancak-Çankaya Bölgesi” için “Kent Merkezi Alanı Otopark Politika 

Önerileri” kapsamında otopark kararları geliştirilmiştir. 

Bu kapsamda, Ulaşım Ana Planı’nın bölgeye ilişkin önermeleri; 

- Birçok fonksiyonu içinde barındıran Kentin Merkezinde; özel araç trafiği ile otopark 

talebinin artışı, kentsel alanın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemekte, bu nedenle 

yeni otopark alanları oluşturmak yerine, otopark alanlarının kapasitelerinin 

sınırlandırılması (yüksek fiyat politikasının oluşturulması), 

- Bu kapsamda, özel araç yerine toplu taşıma araçları (İzban, Metro, Tramvay, Vapur 

vb) ile kent merkezine erişimin sağlanması yönünde kent merkezi çeperlerinde yeni 

otopark alanlarının özellikle toplu taşıma güzergahları duraklarının yakınlarında 

oluşturulması (park-et-devam-et alanlarının oluşturulması),  

- Kent merkezindeki yerleşik nüfusun kullanımı, kısa süreli duraklamalar, planlama 

alanında faaliyet gösteren işletmelerin mal ve hizmet tedarikleri için de mevcut 

otopark alanlarının kullanılması, 

şeklinde sıralanabilir. 

Planlama alanında “Ulaşım Ana Planı”nın genel stratejileri ve kararlarının sürdürülmesi bir 

planlama yaklaşımı olarak benimsenmiştir. 
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Bu kapsamda, planlama alanına ilişkin ulaşım kararlarımızın temelini oluşturan toplu taşımın 

güçlendirilerek, alana özel araç ile erişimin özendirilmemesi amacına yönelik “Ulaşım Ana 

Planı”  kararlarının “Kent Merkezi Alanı Otopark Politika Önerileri” doğrultusunda, kent 

merkezi niteliğindeki planlama alanında yeni otopark alanları önerilmemiştir.  

Kaldı ki; raporun arazi kullanımlara ilişkin bölümündeki 3.1.12. maddesinde mevcut otopark 

alanlarının yer ve kapasitelerine ilişkin bilgiler kapsamında, planlama alanındaki yerleşik 

nüfusun kullanımı ile kısa süreli duraklamalar için yeterli sayıda otopark alanı bulunmaktadır. 

5.4.6. Arazi Kullanım Dağılımı: 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın arazi kullanım dağılımı şöyledir: 

KULLANIM TÜRÜ 

ALAN 

(HA) ORAN 

Ticaret – Turizm Alanı  26.16 12.69 

Ticaret-Turizm-Konut Alanı (Çok Yüksek) (601 kişi/ha) 65.32 31.70 

Turizm Alanı 4.03 1.95 

Belediye Hizmet Alanı 1.45 0.70 

Kamu Hizmet Alanı 5.33 2.58 

Askeri Alan 1.75 0.84 

Akaryakıt + LPG ve Servis Alanı 0.17 0.08 

Eğitim Alanı 13.03 6.32 

Özel Eğitim Alanı 1.40 0.67 

Yüksek Eğitim Alanı 1.47 0.71 

Sağlık Tesisi 2.70 1.31 

Özel Sağlık Tesisi 1.26 0.61 

Kültürel Tesis Alanı 1.95 0.94 

İbadet Alanı 1.23 0.59 

Park 9.33 4.52 

Pasif Yeşil Alan 5.04 2.44 

Dere 0.88 0.42 

Demiryolu Alanı 18.03 8.75 

Genel Otopark  1.87 0.90 

Yollar 43.6 21.28 

TOPLAM 206 100.00 

 

Tablo 7: Öneri Plan Arazi Kullanış Dağılımı Tablosu 
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6. KONAK 1.ETAP (ALSANCAK-KAHRAMANLAR BÖLGESİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ 

NAZIM İMAR PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ (PLAN NOTLARI) 

6.1. GENEL HÜKÜMLER: 

1. Bu planın yürütücüsü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği İzmir 

Büyükşehir Belediyesi'dir. 

2. Bu plan plan uygulama hükümleri ve plan açıklama raporuyla bir bütündür. 

3. Bu plan üzerinden ölçü alınarak, imar uygulaması yapılamaz. 

4. Bu plana aykırı ve alt ölçekli imar planlarının mevcut yoğunluğunu arttırıcı nitelikte 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı, değişikliği ve revizyonu yapılamaz. 

5. Bu plana uygun olmayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının revize edilmesi 

zorunludur. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları bu plana uygun olarak revize 

edilmeden, bu plana aykırı olan bölümlerde imar uygulaması ve yapı yapılamaz. 

6. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, değişikliği veya revizyonu yapılmadan önce 

alanın özelliğine göre ilgili kurum ve kuruluş görüşlerinin alınması gerekmektedir.  

7. Bu planda ölçeği gereği gösterilemeyen her türlü sosyal, kültürel donatı alanı ve teknik  

8. altyapı alanları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda belirlenecektir. Bu planda 

gösterilmiş olsun ya da olmasın alt ölçekli planlarda var olan sosyal kültürel donatı ve 

teknik altyapı alanlarını azaltıcı plan değişikliği yapılamaz. 

9. Plan genelinde; alt ölçekli planda ilave ulaşım bağlantıları belirlenebilir ve ulaşım 

bağlantılarında genişleme yapılabilir. Bu Planda ölçeği gereği gösterilemeyen taşıt 

yolları ile yaya yolu bağlantıları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 

belirlenecektir.  

10. İlgili Koruma Bölge Kurulunca tescil edilmiş parsellerde ya da bu parselin yakın 

çevresinde bulunan tescilli “yapı” nın ya da “tarihi ve kültürel değer” in tescile esas 

olan özellikleri dikkate alınarak hazırlanan mimari projelerin uygulanacağı planlama 

alanında bulunan ve ilgili Koruma Bölge Kurulunca tescilli taşınmaz kültür varlığı 

parseller, bu parsellere bitişik parseller ve tescilli kültür varlığı parsellerinin cephe 

aldığı yolun karşısındaki parsellerde 5226-3386 sayılı kanunlarla değişik 2863 sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Koruma Yüksek Kurulu’nun ilgili 

ilke kararları uyarınca; her türlü imar uygulaması, proje onayı ve inşaat ruhsatı, inşai 

ve fiziki müdahale için ilgili koruma bölge kurulunun kararı alınacaktır. Tanımlanan 

bu alanlarda gerçekleştirilecek çalışmalar için gerekli bilgi ve belgeler (plan, proje, 

rapor, vb.) ilgili koruma kuruluna iletilecektir. Bu parsellerde ilgili Koruma Kurulunun 

uygun görüşü alınmaksızın uygulama yapılamaz. 
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6.2. TANIMLAR VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER: 

1. TİCARET-TURİZM ALANI: Bu alanlarda; iş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı 

mağazalar, kamu veya özel katlı otoparklar, alışveriş merkezleri, otel ve diğer konaklama 

tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi sosyal ve kültürel tesisler, 

lokanta, restoran, gazino, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik birimler, yönetim binaları, 

katlı otopark, banka, finans kurumları, yurt, kurs, dershane, özel eğitim ve özel sağlık 

tesisleri gibi ticaret ve hizmetler sektörüne ilişkin yapılar yapılabilen alanlardır. Ancak bu 

alanlarda katlı otopark, özel eğitim veya özel sağlık tesisi yapılabilmesi için bu planda bu 

amaçla değişiklik yapılması gerekmektedir. Yapılaşma koşulları 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planında belirlenecektir. 

2. TİCARET-TURİZM-KONUT ALANI: Ticaret, Turizm, Konut kullanımlarının bir arada 

yer alabildiği alanlardır. Bu alanlarda ayrıca plan kararı gerekmeden gerçek ve tüzel 

kişilere veya kamuya ait; yurt, kurs, dershane, ticari katlı otopark, sosyal ve kültürel 

tesisler ile belediye hizmet alanları yapılabilir. Ancak bu alanlarda katlı otopark, özel 

eğitim veya özel sağlık tesisi yapılabilmesi için bu planda bu amaçla değişiklik yapılması 

gerekmektedir. Yapılaşma koşulları ve oranları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 

belirlenecektir. 

3. TURİZM TESİS ALANI: Turizm kullanımı amaçlı alanlardır. Bu alanda turizme yönelik 

tesisler ile tamamlayıcı unsurları yer alabilir. Yapılaşma koşulları 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planında belirlenecektir. 

1. Bu alanlarda otel, tatil köyü ve 2634 Sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu” uyarınca 

yürürlükte bulunan “Turizm Tesisleri Yönetmeliği”nde yer alan diğer turistik tesisler 

(turizm kompleksi, sağlık ve termal turizm tesisi, otel ve kür merkezi) yapılabilir. 

2. Turizm Tesis Alanı olarak planlanan alanlarda yapılacak tesislerin “Turizm Tesisleri 

Yönetmeliği”ne uygunluğu zorunludur. 

3. Turizm Tesis Alanı olarak planlanmış alanlarda yapılan turizm tesis ve yapıları başka 

amaç için kullanılamaz. Bu alanlarda yapılan tesisler kat mülkiyetine konu edilemez. 

4. BELEDİYE HİZMET ALANI (BHA): Belediyelerin görev ve sorumlulukları 

kapsamındaki hizmetlerinin götürülebilmesi için gerekli itfaiye, acil yardım ve kurtarma, 

ulaşıma yönelik transfer istasyonu, araç ve makine parkı, bakım ve ikmal istasyonu, garaj 

ve triyaj alanları, belediye depoları, asfalt tesisi, atık işleme tesisi, zabıta birimleri, 

mezbaha, ekmek üretim tesisi, pazar yeri, idari, sosyal ve kültürel merkez gibi mahallî 

müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan tesisler ile sermayesinin yarıdan 

fazlası belediyeye ait olan şirketlerin sahip olduğu tesislerin yapılabileceği alandır. 

Yapılaşma koşulları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında belirlenecektir. 

5. KAMU HİZMET ALANI (KHA): Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel 

bütçeli idarelerle, il özel idaresi ve belediyeye veya bu kurumlarca sermayesinin 

yarısından fazlası karşılanan kuruluşlara, kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulmuş 

kamu tüzel kişilerine ait bina ve tesislerin yapıldığı alanlardır. Yapılaşma koşulları 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planında belirlenecektir. 
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6. AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU ALANI: Araçların akaryakıt ve sıvılaştırılmış 

petrol gazı, yağ, su, basınçlı hava gibi ihtiyaçlarının sağlandığı, bunun yanı sıra araçların 

bakım-onarım, yağlama, yıkama gibi işlerinin yapıldığı tesislerdir. Yapılaşma koşulları 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında belirlenecektir.  

7. ASKERİ ALAN: Türk Silahlı Kuvvetlerini oluşturan Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri 

Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının 

savunma, harekat, hudut ve sahil güvenliğine yönelik yapıları, kışla, ordugah, karargah, 

birlik, karakol, askerlik şubesi, askeri havaalanları, sosyal, teknik ve lojistik gibi askeri 

veya güvenlik amaçlı ihtiyaçlara yönelik tesisler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına 

yönelik idari, eğitim, sağlık, lojman, orduevi gibi diğer sosyal tesislerin yer aldığı 

alanlardır. Bu alanlarda; 22.12.1991 tarih ve 17552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu” ve bu kanuna ilişkin yönetmelik 

hükümleri geçerlidir. Kentsel Yerleşmeler içerisinde yer alan Askeri Alanların, Milli 

Savunma Bakanlığı’nın programı dahilinde Askeri Alandan çıkarılması halinde, bu alanlar 

kamusal kullanıma yönelik olarak değerlendirilecektir. 

8. EĞİTİM ALANI: Okul öncesi, ilk ve orta öğretim ile yüksek öğretime hizmet vermek 

üzere kamuya veya gerçek veya tüzel kişilere ait; eğitim kampüsü, genel, mesleki ve 

teknik eğitim fonksiyonlarına ilişkin okul ve okula hizmet veren yurt, yemekhane ve spor 

salonu gibi tesisler için bu planda özel veya kamu tesisi alanı olduğu belirtilmek suretiyle 

ayrılan alanlardır. Özel Eğitim Tesisi yapılacak alanlar belirlenmeden Milli Eğitim 

Bakanlığının taşra teşkilatının uygun görüşü alınması zorunludur. Yapılaşma koşulları, 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında belirlenecektir.  

9. SAĞLIK ALANI: Hastane, sağlık ocağı, aile sağlık merkezi, doğumevi, dispanser ve 

poliklinik, ağız ve diş sağlığı merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, entegre 

sağlık kampüsü gibi fonksiyonlarda hizmet veren gerçek veya tüzel kişilere veya kamuya 

ait tesisler için bu planda özel veya kamu tesisi alanı olduğu belirtilmek suretiyle ayrılan 

alanlardır. Özel Sağlık Tesisi yapılacak alanlar belirlenmeden Sağlık Bakanlığının taşra 

teşkilatının uygun görüşü alınır. Yapılaşma koşulları, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planında belirlenecektir.  

10. KÜLTÜREL TESİS ALANI: Toplumun kültürel faaliyetlerine yönelik hizmet vermek 

üzere kütüphane, halk eğitim merkezi, sergi salonu, sanat galerisi, müze, konser, 

konferans, kongre salonları, sinema, tiyatro ve opera gibi fonksiyonların yer aldığı kamu 

tarafından yapılacak alanlardır. Yapılaşma koşulları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planında belirlenecektir.  

11. İBADET ALANI: İbadet etmek ve dini hizmetlerden faydalanmak amacıyla insanların 

toplandığı, dinî tesis ve külliyesinin, dinî tesisin mimarisi ile uyumlu olmak koşuluyla dinî 

tesise ait; lojman, kütüphane, aşevi, dinlenme salonu, yurt ve kurs yapısı ile gasilhane, 

şadırvan ve hela gibi müştemilatların, açık veya zemin altında kapalı otoparkın da 

yapılabildiği alanlardır. Yapılaşma koşulları, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 

belirlenecektir.  

12. PARK VE YEŞİL ALAN: Toplumun yararlanması için ayrılan park, oyun alanı, çocuk 

bahçesi vb. kullanımları içeren açık alanlardır. Bu alanlar amacı dışında başka bir amaçla 

kullanılamaz. 
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13. GENEL OTOPARK: Kamu kullanımına açık, bölgenin genel otopark ihtiyacına cevap 

verecek şekilde bölgesel açık veya katlı ve yeraltı otoparkı olarak düzenlenen alanlardır.  

14. STATÜSÜ ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN: Bu alanlar, 4046 sayılı 

Özelleştirme Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine tabi olan alanlardır. 

6.3. DİĞER HÜKÜMLER: 

1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 28.09.2011 tarih 

ve 102732 sayılı genelgesi uyarınca, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce 15.05.2013 

tarihinde onaylanan imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunda belirtilen 

hususlara uyulacaktır. 

2. Planda veya yukarıdaki plan notlarında belirtilmeyen veya açıklanmayan durumlarda; 

ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uyulacaktır. 

 

 

 

 




























