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PROJENİN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ 

 

MAN TÜRKİYE A.Ş. tarafından; Ankara İli, Çubuk İlçesi, Güldarpı Mahallesi, 130 ada, 49 no’lu 

parselde her alan 321.302,81 m2 alan üzerinde yeni nesil otobüsler için Ar-Ge Merkezi,  Yeni Nesil 

Parça Üretim Tesisi ve Test Merkezinin kurulması planlanmaktadır. 

 

Dünyada otomotiv sanayii gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin istikrarlı bir şekilde 

büyümesini sağlayan, teknolojik gelişmeleri hızlandıran ve diğer birçok sektörün büyümesine yardımcı 

olan lokomotif niteliğinde sektörler arasında yer almaktadır.  

 

Dünya genelinde üretimdeki yeni coğrafyalara kayış sürecinde Türkiye’ye gelen üretici firma 

sayısı ve yabancı doğrudan yatırımlarını artmıştır. 2000 yılına kadar Türkiye’ye gelen otomotiv 

markaları büyük ölçüde iç pazara yönelik üretim amacıyla yatırımlarını yapmıştır. Avrupa Birliği ile 

1996 yılında Gümrük Birliği anlaşmasının sağlanması sonrasında Türkiye’de Avrupa’yı besleyecek 

ihracat odaklı yatırımlar hızlanmıştır. 2000 yılından sonra küresel üreticilerin Türkiye’de yapmış olduğu 

yatırımlar yalnızca montajlama sürecini genişletmek yerine rekabet için teknolojik yenileme, yeni 

model yatırımları ve AR-GE çalışmaları şeklinde olmuştur.  

 

Türkiye’ye gelecek yeni yatırımlar, üretim artışı ve sonuç olarak sektörün büyümesi başta 

Avrupa olmak üzere dış talep koşullarına bağlı gelişmekle birlikte iç pazarın yapısı da sektörün 

geleceğinde önemli bir paya sahiptir. 

 

Türkiye’ de kurulu bulunan tesislerin gelişmesi, yeni nesil araçların üretilmesi ile mümkündür. 

Ar-Ge merkezlerinde yapılan çalışmalar, bu çalışmalar sonucunda geliştirilen parçaların üretimi ve 

üretimi gerçekleştirilen araçların testleri bir bütün olarak önem arz etmektedir. 

 

Ticari araçların geliştirilmesi aşamasında gerek kalite, gerekse araçların trafiğe çıkabilmesi için 

gerekli yasal gerekliliklerin sağlandığının temini amacıyla bazı fiziksel testlerin yapılması 

gerekmektedir. Bunlardan bazıları yol dayanımı testleri, akustik testler ve çevresel (klimatik) testlerdir. 

Araçlar, üzerlerine etkiyen yol yüklerine karşı dayanıklı, hafif, uygun maliyetli, düşük gürültü seviyesine 

sahip ve aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklarda bile istenen performansı verebilecek şekilde 

tasarlanmalıdır. 

 

Günümüzde Türkiye’deki otomotiv üreticilerinin bir kısmında araç bazlı testlerin yapılabilmesi 

için test pistleri ve klimatik odalar gibi imkanlar olmasına karşın bunların tamamını tek bir merkezde 

içeren bir tesis bulunmamaktadır. 

 

Ankara ili, Çubuk ilçesi, Güldarpı mahallesi, 130 ada, 49 no’lu parsel; yeni nesil otobüsler için 

Ar-Ge Merkezi,  yeni nesil parça üretim tesisi ve Test Merkezinin bir bütün olarak kurulmasına imkan 

verecektir. Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında Münferit Yatırım Yeri tanımında belirtilen,  yatırımın 

http://www.turktraktor.com.tr/default.aspx


  

 
AR-GE MERKEZİ, YENİ NESİL PARÇA ÜRETİM TESİSİ VE TEST MERKEZİ PROJESİ 

PROJE TANITIM DOSYASI 

 

5 
 

niteliği gereği diğer sanayi bölgelerinde yapılması mümkün olmamakla beraber, alan ve yatırım 

maliyetleri açısından büyük ölçekli yatırımlara yönelik sanayi parseli ihtiyacı gerektirmektedir.   

 
Bölgenin, ana sanayiye ve ulaşım yollarına yakınlığı, parsel büyüklüğü ile projeye uygunluğu, 

hazine arazisi olması, dış yatırımların teşvik kapsamında ülkeye getirilecek olması bölgenin fizibilitesini 

artırmaktadır. 

 
Tüm bu değerlendirmeler çerçevesinde; Ankara ili, Çubuk ilçesi, Güldarpı mahallesi, 130 ada, 

49 no’lu parselde yeni nesil otobüsler için Ar-Ge Merkezi,  yeni nesil parça üretim tesisi ve Test 

Merkezi Projesi için 09.02.2018 tarih ve 30327 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 

Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği’nin 48. Maddesi uyarınca münferit yatırım yeri için Fizibilite raporu 

hazırlanarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na müracaat edilmiştir. Başvuru uygun görülmüş olup, yer 

seçimi etüdü oluşturulması aşamasındadır. 

 
 Planlanan proje; 25.11.2014 Tarih ve 29186 Sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Yönetmeliğinin Ek 2 Listesi, Madde 37 – Arabalar ve motosikletler için kalıcı yarış ve test 

parkurları kapsamında değerlendirilmiştir.  

 
Planlanan proje kapasite bilgileri aşağıdaki gibidir. 

 

Proses  Kapasite  

Test pisti  1450 m oval test pisti (615 mx190m) 

Yedek parça üretimi 

İskelet komponent üretimi 54.000 adet/yıl 

Tutamak Üretimi                    720 ton/yıl 

Boru üretimi 1.750 ton/yıl 

Kablo üretimi 6.540 ton/yıl 

 
 

Bu yatırım sayesinde, minumum 452.870.000 TL tutarındaki yabancı sermaye yatırımının 

Türkiye’ye getirilmesi, yurtdışına gidecek olan yıllık yaklaşık 23.100.000 TL’nin ülkemizde kalmasının 

sağlanması ve yeni 700 kişilik nitelikli iş gücü istihdamı sağlayacak olması, ülkemiz ekonomisi ve 

istihdamı açısından büyük önem arz etmektedir.  

 
Proje alanına ait Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 gün ve 116 sayılı ve 

12.05.2017 gün ve 1002 sayılı kararları ile onaylanan 1/100.000 ölçekli 2038 yılı hedefli Ankara 

Çevre Düzeni Planı, Lejantı, İlgili Plan Hükümleri Ek 3’de verilmiştir. 

 
Proje alanını kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bulunmamaktadır. Çubuk Belediye 

Başkanlığı’ndan 11.07.2019 tarih ve E.41444 sayılı yazı ile alınan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı ve Plan Notları Ek 3’de verilmiştir. 

 

Proje alanının güneyinde 1220 m mesafede Esenboğa Mahallesi, kuzeydoğusunda 1250 m 

mesafede Güldarpı Mahallesi, batısında 3050 m mesafede Melikşah Mahallesi bulunmaktadır. Ayrıca 

Esenboğa Havalimanına 1170 m mesafededir. 

http://www.turktraktor.com.tr/default.aspx
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Proje Tanıtım Dosyasına konu yatırımlara ilişkin proje bedeli aşağıdaki tabloda verilmiş olup, 

proje kapsamında yapılacak yatırımlara ilişkin ayrıntılar Bölüm 1.b’de açıklanmıştır.   

 

Tablo 1: Proje Bedeli 

SERİ ÜRETİM YATIRIMLARI Alan (m2)

Toplam 

[Mio ₺] 2019 [₺] 2020 [₺] 2021 [₺] 2022 [₺] 2023 [₺] 2024 [₺]
Parça Üretim Alanı (33.000 m²) 33.000 150,15₺      35,00 80,15 35,00

İlk Numune Parça Üretim Alanı (5000m²) 5.000 22,75₺        22,75

Üretim Destek Binaları (10.500 m²) 10.500 47,78₺        21,00 26,78

Tır Park Alanı (3000 m²) 3.000 0,84₺          0,84

Misafirhane (30 kişi), Sosyal Alan, Kreş (100 çocuk) 12,60₺        5,60 7,00

Seri Üretim Binaları Havalandırma Sistemleri 3,15₺          3,15

Seri Üretim Binaları Yangın Sprinkler Sistemi 1,75₺          1,75

Seri Üretim Binaları Gaz Hattı 1,40₺          1,40

Seri Üretim Binaları Elektrik ve Aydınlatma 2,80₺          2,80

Köprülü Vinçler 4,20₺          4,20

Tutamak Üretimi Makine ve Ekipmanları 7,35₺          7,35

Otobüs Yan Duvar İmalatı Kaynak Robotu 8,75₺          8,75

Otobüs Tavan İmalatı Kaynak Robotu 10,50₺        10,50

Yeni Nesil Otobüs Komponent Kalıpları 12,60₺        12,60

7 Eksenli CNC Tezgah 4,90₺          4,90

Kaynak Makineleri (200 adet) 10,50₺        10,50

Seri Üretim Toplam 51.500 302,02₺      -₺            -₺            -₺            71,54₺        153,13₺      77,35₺        

TEST YATIRIMLARI Alan (m2)

Toplam 

[Mio ₺] 2019 [₺] 2020 [₺] 2021 [₺] 2022 [₺] 2023 [₺] 2024 [₺]
Test Pistleri 18,90₺        1,40 7,00 8,75 1,75

Test Atölyesi ve Ekipmanları (2500 m2) 2.500 8,75₺          1,75 5,25 1,75

Laboratuvar ve Ekipmanları (500 m2) 500 28,00₺        1,40 4,20 8,40 14,00

Dinamometreli Klimatik Oda (700 m2) 700 25,90₺        3,50 10,50 11,90

Yakıt Ölçüm Ekipmanları 3,50₺          3,50

Akustik Test Ölçüm Ekipmanları 2,10₺          2,10

PEMS (Emisyon) Ölçüm Ekipmanları 3,85₺          3,85

Koltuk Test Merkezi (500 m2) 500 14,00₺        14,00

4-poster (Hidrolik Yol Simülatörü) (500 m2) 500 22,40₺        22,40

Elektromanyetik Sarsıcılar (Komponent Testleri) (500 m2) 500 7,00₺          7,00

Tilt Test Düzeneği (250 m2) 250 3,50₺          3,50

NVH Test Ekipmanları 7,00₺          7,00

Çeki Demiri Test Düzeneği (250 m2) 250 3,50₺          3,50

Diğer Ekipmanlar (Frenleme ölçüm cihazı, araç yıkama cihazı vb.) 2,45₺          2,45

Test Toplam 5.700 150,85₺      6,30₺          20,30₺        44,45₺        72,80₺        7,00₺          -₺            

ANA TOPLAM 57.200 452,87₺     6,30₺         20,30₺       44,45₺       144,34₺     160,13₺     77,35₺        

 

Yer seçimi aşamasında komisyon üyesi kurumlara ait Kurum Görüşleri Ek 6’da verilmiş olup, 

aşağıdaki gibidir; 

 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, İmar ve 

Çevre Düzeni Planlama Şube Müdürlüğü’nün 09.07.2019 tarih ve E.56495 sayılı görüşüne göre; 

“Yapılan incelemede; 

-Gürdapı Mahallesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca Ankara Büyükşehir Belediye 

Sınırları içinde olduğu, 

-Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 gün ve 116 sayılı kararı ile onaylanan ve 

12.05.2017 gün ve 1002 sayılı kararıyla son şeklini alan 1/100.000 ölçekli  “2038 yılı hedefli Ankara İli 

Çevre Düzeni Planı” kapsamında kaldığı, 

-1/100.000 ölçekli planların, mekânsal ve işlevsel bütünlük gösteren sınırlar içinde genel bir gösterime 

sahip olduğundan parsel bazında detaylı imar durumu bilgisi verilememekle birlikte, bahse konu alanın 
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büyük bir kısmının 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Tarım Alanı” gösteriminde, bir kısmının 

“Meskun(Yerleşik) ve Planlı Alanlar” gösteriminde yer aldığı, 

-Bahse konu alanın Mera vasfında olması nedeniyle İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

görüşünün alınmasının, ayrıca planlamaya esas tüm kurum-kuruluşların uygun görüşlerinin 

alınmasının gerekli olduğu, 

-Ülkemiz açısından katma değeri yüksek yatırımların, istihdamı arttıracak projelerin ve AR-GE 

çalışmalarının desteklenmesinin önemli olduğu, huşuları tespit edilmiştir.” denilmektedir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitksel Üretim Genel Müdürlüğü’nün 12.07.2019 tarih ve 

E.2137912 sayılı yazısına göre; “4342 sayılı Mera Kanununun  “Tahsis Amacı Değişikliği”  başlıklı 14 

üncü maddesinde; “Tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan bu Kanunda 

gösterilenden başka şekilde yararlanılamaz. Ancak,  bu  Kanuna  veya  daha  önceki  kanunlara  göre 

mera,  yaylak  ve  kışlak olarak tahsis  edilmiş olan  veya kadimden  beri bu  amaçla kullanılan 

arazilerden;…Yerlerin, ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine, 

valilikçe tahsis amacı değiştirilebilir ve söz konusu  yerlerin  tescilleri  Hazine adına, vakıf meralarının 

tescilleri ise vakıf adına yaptırılır.” hükmü bulunmaktadır. 

Ayrıca Mera Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapan 5178 Sayılı  “Mera Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkındaki Kanun” 27.05.2004 tarihinde kabul edilerek, 08.06.2004 

tarih ve 25486 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu kanun ile 

tahsis amacı değişikliği işlemlerinin yürütülmesi Valiliklere devredilmiştir. 

Bu nedenle söz konusu talebinizin Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne yapılması 

gerekmektedir.” denilmektedir. 

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün E.2053893 sayılı yazısına göre; “5403 sayılı kanunun 

25. Maddesi ile 3194 sayılı imar kanunun 8. Maddesinin birinci fıkrasına eklenen (c) bendine “tarım 

arazileri, Toprak koruma ve arazi kullanım kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç 

dışında kullanılmak üzere planlanamaz.” Hükmü eklenmiştir. Mevcut hüküm gereği, meri mevzuatlar 

kapsamında ilgili izinler alınmadan yapılan her türlü planlar Bakanlığımız tarafından geçersiz sayılacak 

ve 5403 sayılı kanunun 21 maddesi kapsamında yer alan idari yaptırımlar uygulanacaktır. 130 ada, 49 

nolu mera parselinin tahsis amacı değişikliği yapılabilmesi için ekte listesi gönderilen belgelerin temin 

edilerek İl Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda” denilmektedir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünün 

05.07.2019 tarih ve 429162 sayılı yazısına göre; “Ankara İli, çubuk İlçesi, Güldaplı mahallesi sınırları 

içerisindeki 130 ada, 49 parsel numaralı taşınmaz Bölge Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan 

Ankara Çubuk Akyurt AT ve TİGH Projesi kapsamında olup; söz konusu 130 ada, 49 parselin Münferit 

yatırım Alanı olarak kullanılmasında uygulanmakta olan arazi toplulaştırma projesi açısından sakınca 

bulunmamaktadır.” denilmektedir. 

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 19.06.2019 tarih 

ve E.507243 sayılı yazısına göre; “söz konusu taşınmaz, 2634 sayılı turizmi Teşvik Kanunu uyarınca 

ilan edilmiş herhangi bir Turizm Merkezi veya Kültür Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde 

kalmamaktadır. Bahsedilen alanda Genel Müdürlüğümüzce yürütülen bir çalışma bulunmamaktadır.” 

denilmektedir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 2 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 25.06.2019 tarih ve E.520738 

sayılı yazısına göre; “ Müdürlüğümüz arşivinde ve ilgi (a) ve (b) yazılar ekinde kadastral bilgileri 

gösterilen alanda Müdürlüğümüz Uzmanlarınca yüzeyde yapılan incelemelerde, 2863 sayılı yasa 

kapsamında taşınır veya taşınmaz herhangi bir kültür varlığına rastlanılmamıştır. Ancak, mezkur 

taşınmaz alanda ileride yapılacak fiziki ve inşai müdahaleler sırasında taşınır veya taşınmaz kültür 

varlığı bulunması durumunda çalışmaların derhal durdurularak 2863 sayılı Kanunun 4. Maddesi 

gereğince ilgili makamlara haber verilmesi gerekmektedir.” denilmektedir. 

 

İl Sağlık Müdürlüğü’nün 129 sayılı yazısına göre; “Yapılması planlanan münferit yatırım yeri 

etrafında sağlık koruma bandı mesafelerinin belirlenmesi amacıyla Müdürlüğümüz teknik 

elemanlarının da olduğu yer seçim komisyonununca 25.06.2019 tarihinde mahallinde inceleme ve 

değerlendirme yapılmıştır. Hazırlanan inceleme kurulu raporuna göre; 

-130 ada 49 numaralı parselin güneybatı yönünde, ilgili parsele sıfır yaklaşım mesafesinden geçen 

Yayla Deresi’nin doğal eşik kabul edilerek bu alanda sağlık koruma bandı uygulanmaması, ancak 

Yayla Deresi ile ilgili Devlet  Su İşleri  Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü’nün önerilerine uyulması, 

-Çubuk Belediye Başkanlığı tarafından onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 130 ada 49 

numaralı parselin doğu ve güneyinden yüksek gerilim hattının geçtiği, yüksek gerilim hattı ile parsel 

arasında kalan alanların yeşil alan olarak imar planında işli olması nedeni ile bu alanda sağlık koruma 

bandı mesafesinin 10 metre olarak uygulanması, bu alanda imara esas herhangi bir yapılaşmaya izin 

verilmemesi, 

-130 ada ve 49 numaralı parselin batısında bitişik konumda bulunan 130 ada 36,37 ve 38 numaralı 

parsellerin tarımsal amaçlı tarlalar olması, imara açılmamış olması ilgili parsel  üzerinde kurulması 

planlanan tesisin kirletici vasfının düşük olması ve söz konusu parselin  1/1000 ölçekli uygulama imar 

planındaki vasıflarının korunması şartıyla bu alanda sağlık koruma bandı mesafesinin  20 metre olarak 

belirlenmesi 

-Çubuk İlçesi, Güldarpı Mahallesi 130 ada, 49 numaralı parsel alanlar haricindeki alanlar için sağlık 

koruma bandı mesafelerinin   4737 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun 4-A maddesi ve bu madde 

doğrultusunda Bakanlığımız ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasındaki  09.02.2005  tarihli  

“Endüstri  Bölgeleri  Mülkiyet  Sınırları  İçinde  Bırakılacak  Sağlık Koruma Bantları İçin Uygulanacak 

Usul ve Esaslar Hakkında Protokol”  hükümleri kapsamında genişleme alanı sınırlarının içerisinden 50 

m. olacak şekilde uygulanması, 

Şartlarının gerçekleşmesi ve belirtilen hususlar dikkate alınarak sağlık koruma bandı mesafelerinin 

imar planına işlenerek korunması şartıyla uygun görülmüştür.” denilmektedir. 

 Çubuk Belediye Başkanlığı’nın E.40126 sayılı yazısına göre; “İlçemiz Güldaplı mahallesi 

130 ada 49 parselin Münferit Yatırım Yeri olarak kullanılması Başkanlığımızca uygun görülmüştür.” 

denilmektedir. 

 Ankara Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’nün 21.06.2019 tarih ve E.41975 

sayılı yazısına göre; “ilimizde yapılacak yeni yatırımların Ülkemiz ekonoımisini uluslararası rekabet 

edebilir bir yapıya kavuşturacağı, teknoloji transferini, üretim ve istihdam ile yabancı sermaye girişini, 
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iktisadi getiri yönünden Ülkemiz Milli gelirini daha fazla arttıracağı, özellikle üretim maliyetleri 

açısından büyük ölçekli yatırımlar için uygun sanayi alanları oluşturulmasına enmsal teşkil edebileceği, 

Bu bağlamda reel sektöre pozitif hareketlilik sağlayacağı, sektörler arası bitçemizin özellikle gelir 

kalemlerinde katma değer oluşturacağı, cari kalemlerimize pozitif katkı sağlayacağı münhasıran 

uluslararası platformlarda ülkemizin olumlu imaj ve algısını daha da arttıracağı; dolayısıyla söz konusu 

alanın “Münferit yatırım Yeri” olarak kullanılmasının olumlu ve faydalı olacağı İl Planlama ve 

Koordinasyon Müdürlüğümüzce değerlendirilmektedir.” denilmektedir. 

Milli Savunma Bakanlığı, Lojistik Genel Müdürlüğü, Ankara İnşaat Emlak Bölge 

Başkanlığı 18.07.2019 tarih ve E.420557 sayılı yazısına göre; “Ankara Asker Alma Bölge 

Başkanlığının sorumluluk ve yetkisindeki askeri alan, askeri yasak ve güvenlik bölgesi bulunmadığı ilgi 

(ç) ile, 4’üncü Kolordu Komutanlığı birlik ve kurumlarına ait askeri alan, askeri yasak ve güvenlik 

bölgesi bulunmadığı ilgi (d) ile, NATO akaryakıt boru hattı ve tesisi bulunmadığı ilgi (e) ile bildirilmiştir. 

Bu kapsamda; imar plan çalışmaları kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı bağlısı (Jandarma Genel 

Komutanlığı hariç) askeri alan, askeri yasak ve güvenlik bölgesi ile NATO akaryakıt botu hattı ve tesisi 

bulunmadığı ilgi (ç,d ve e) ile teyit edilmiştir.” denilmektedir. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın E.52673 sayılı yazısına 

göre; “Birer örneği ilişikte gönderilen Karayolları Genel Müdürlüğü ile Devlet Hava Meydanları 

İşletmesi Genel Müdürlüğünün görüşlerinin dikkate alınması hususunda bilgi ve gereğini arz ederim.” 

denilmektedir. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Etüt, Proje Ve Çevre 

Dairesi Başkanlığı’nın 01.07.2019 tarih ve E.181592 sayılı yazısına göre; “Münferit Yatırım Yeri 

mevcut ve planlanan Karayolu güzergahlarımızın dışında yer almakta olup, Karayolumuza  bağlantı 

yolu ve/veya giriş-çıkış planlanması halinde Kurumumuzdan tekrar görüş alınması gerekmektedir.” 

denilmektedir. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Dairesi 

Başkanlığı’nın 09.07.2019 tarih ve E.69008 sayılı yazısına göre;  

“Hava seyrüsefer usulleri açısından; bahse konu yerin Ankara Esenboğa Havalimanı 21R pist başının 

yaklaşık 1500 metre kuzeybatısında yer aldığı tespit edilmiş olup, kalkış ve aletli alçalma usulerimize 

olumsuz etkisinin olmayacağı değerlendirilmektedir.  

Elektroik sistemler açısından; ilgi yazı eki .kmz uzantılı Google earth görüntü dosyasında belirtilen 

bölgedeki yapıların dış yüzey ve çatılarında elektromanyetik yansıtıcı özelliği olan metal içerikli 

(iletken) malzeme kullanılmaması koşuluyla söz konusu projenin Kuruluşumuz sorumluluğunda 

bulunan Elektronik Sistemlerin sinyal performansı açısından sakınca oluşturmayacağı belirlenmiştir. 

İşletme kriterleri açısından; ilgi azı ekinde yer alan .kml/.kmz uzantılı dosya esas alınarak yapılan 

inceleme neticesinde, söz konusu projenin işletme envanterimizde bulunan Ankara Esenboğa 

Havalimanı Mania Planı Planı İç Yatay Yüzeyde kaldığı tespit edilmiş olup belirtilen yükseklikte 

yapılaşma durumunda yükseklik kriterleri açısından mania teşkil etmeyecektir. 

Bununla birlikte, proje kapsamındaki yapılaşma planlamalarında 24.07.2012 tarih ve 1421 sayılı 

Havaalanları Çevresinde Yapılaşma Kriterleri Hakkındaki Genelgeye uyulması gerekmektedir.” 

denilmektedir. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün E.152990 sayılı 

yazısına göre; “Büyükşehir belediyesi sınırı il mülki sınırı olan Ankara ilinde, üst ölçekli çevre düzeni 

planı ve imar planları ile ilgili iş ve işlemler 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102.  maddesi  

ve  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin  (b) bendi uyarınca Ankara 

Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yürütülmektedir. Bu kapsamda; söz konusu yatırım talebine 

yönelik iş ve işlemlerin ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda yürütülebileceği 

değerlendirilmektedir.” denilmektedir. 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın 02.07.2019 

tarih ve E.25376 sayılı görüşüne göre; “Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği incelenmiş ancak 

Kurumumuzun Ankara ili, Çubuk ilçesi, Güldarpı mahallesinde herhangi bir yatırımı bulunmamaktadır.” 

denilmektedir. 

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘nin 05.07.2019 tarih ve E.10205 sayılı yazısına göre; 

“Şirketimizin 2019 yılı yatırım programı dahilinde herhangi bir çalışmasının bulunmadığını bilgilerinize 

arz ederiz.” denilmektedir. 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Çevre ve Kamulaştırma Dairesi 

Başkanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü’nün E.266712 sayılı yazısına göre; 

“Teşekkülümüzce yapılan incelemeler neticesinde, söz konusu çalışma alanına isabet eden mevcut 

ve yapım aşamasında herhangi bir tesisimizin bulunmadığı” denilmektedir. 

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Etüt ve Proje Daire Başkanlığı’nın E.2085804 sayılı 

yazısına göre; “Yazı ekinde bulunan veriler tarafımızca incelenmiş olup, söz alanda Kuruluşumuz 

tasarrufunda mevcut veya planlanan boru hattı ve tesis bulunmamaktadır.” denilmektedir. 

 

Proje alanında; inşaat öncesi, inşaat ve işletme döneminde yukarıda belirtilen tüm hususlara 

uyulacaktır.  

 

Proje alanı mera vasıflı hazine arazisi olup, ÇED mevzuatı uyarınca “ÇED Gerekli Değildir” 

kararının alınmasının ardından, Bakanlar Kurulu kararı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 

27 nci maddesi uyarınca münferit yatırım yeri olarak tahsis edilecektir. 

 

Bu Raporda, gerçekleştirilecek faaliyet ile oluşacak çevresel etkilerinin değerlendirilmesi, 

olumsuz etkilerinin tespit edilerek önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek şekilde en aza 

indirilmesi ve proje alanının çevresinde bulunan yerleşim birimleri ile etkileşimi incelenmiştir. 
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1. PROJENİN ÖZELLİKLERİ 

 

A) Projenin ve Yerin Alternatifleri (Proje Teknolojisinin ve Proje Alanının Seçilme Nedenleri) 
 

Proje alanı; Ankara İli. Çubuk İlçesi, Güldarpı Mahallesi sınırları içerisinde, 130 ada, 49 nolu 

parsel numarasında kayıtlı bulunan 321.302,81 m2 tapulu alanda yer almaktadır. 

 

Proje sahasına ait; Koordinatlar Ek.1’de, Tapu Kaydı Ek.2’de verilmiştir. 

 

Proje alanında, yeni nesil otobüsler için Ar-Ge Merkezi,  yeni nesil parça üretim tesisi ve Test 

Merkezinin kurulması planlanmaktadır. Yatırımın niteliği gereği diğer sanayi bölgelerinde yapılması 

mümkün olmamakla beraber, alan ve yatırım maliyetleri açısından büyük ölçekli yatırımlara yönelik 

sanayi parseli ihtiyacı gerektirmektedir.   

 

Bölgenin, ana sanayiye ve ulaşım yollarına yakınlığı, parsel büyüklüğü ile projeye uygunluğu, 

hazine arazisi olması, dış yatırımların teşvik kapsamında ülkeye getirilecek olması proje alanı 

fizibilitesini artırmaktadır. 

 

Tüm bu değerlendirmeler çerçevesinde; Ankara ili, Çubuk ilçesi, Güldarpı mahallesi, 130 ada, 

49 no’lu parselde yeni nesil otobüsler için Ar-Ge Merkezi,  Yeni Nesil Parça Üretim Tesisi ve Test 

Merkezi Projesi için 09.02.2018 tarih ve 30327 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 

Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği’nin 48. Maddesi uyarınca münferit yatırım yeri için Fizibilite raporu 

hazırlanarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na müracaat edilmiştir. Başvuru uygun görülmüş olup, yer 

seçimi etüdü oluşturulması aşamasındadır. 

 
Yer seçimi aşamasında komisyon üyesi kurumlara ait Kurum Görüşleri Ek 6’da verilmiş olup, 

aşağıdaki gibidir; 

 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, İmar ve 

Çevre Düzeni Planlama Şube Müdürlüğü’nün 09.07.2019 tarih ve E.56495 sayılı görüşüne göre; 

“Yapılan incelemede; 

-Gürdapı Mahallesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca Ankara Büyükşehir Belediye 

Sınırları içinde olduğu, 

-Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 gün ve 116 sayılı kararı ile onaylanan ve 

12.05.2017 gün ve 1002 sayılı kararıyla son şeklini alan 1/100.000 ölçekli  “2038 yılı hedefli Ankara İli 

Çevre Düzeni Planı” kapsamında kaldığı, 

-1/100.000 ölçekli planların, mekânsal ve işlevsel bütünlük gösteren sınırlar içinde genel bir gösterime 

sahip olduğundan parsel bazında detaylı imar durumu bilgisi verilememekle birlikte, bahse konu alanın 

büyük bir kısmının 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Tarım Alanı” gösteriminde, bir kısmının 

“Meskun(Yerleşik) ve Planlı Alanlar” gösteriminde yer aldığı, 
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-Bahse konu alanın Mera vasfında olması nedeniyle İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

görüşünün alınmasının, ayrıca planlamaya esas tüm kurum-kuruluşların uygun görüşlerinin 

alınmasının gerekli olduğu, 

-Ülkemiz açısından katma değeri yüksek yatırımların, istihdamı arttıracak projelerin ve AR-GE 

çalışmalarının desteklenmesinin önemli olduğu, huşuları tespit edilmiştir.” denilmektedir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitksel Üretim Genel Müdürlüğü’nün 12.07.2019 tarih ve 

E.2137912 sayılı yazısına göre; “4342 sayılı Mera Kanununun  “Tahsis Amacı Değişikliği”  başlıklı 14 

üncü maddesinde; “Tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan bu Kanunda 

gösterilenden başka şekilde yararlanılamaz. Ancak,  bu  Kanuna  veya  daha  önceki  kanunlara  göre 

mera,  yaylak  ve  kışlak olarak tahsis  edilmiş olan  veya kadimden  beri bu  amaçla kullanılan 

arazilerden;…Yerlerin, ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine, 

valilikçe tahsis amacı değiştirilebilir ve söz konusu  yerlerin  tescilleri  Hazine adına, vakıf meralarının 

tescilleri ise vakıf adına yaptırılır.” hükmü bulunmaktadır. 

Ayrıca Mera Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapan 5178 Sayılı  “Mera Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkındaki Kanun” 27.05.2004 tarihinde kabul edilerek, 08.06.2004 

tarih ve 25486 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu kanun ile 

tahsis amacı değişikliği işlemlerinin yürütülmesi Valiliklere devredilmiştir. 

Bu nedenle söz konusu talebinizin Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne yapılması 

gerekmektedir.” denilmektedir. 

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün E.2053893 sayılı yazısına göre; “5403 sayılı kanunun 

25. Maddesi ile 3194 sayılı imar kanunun 8. Maddesinin birinci fıkrasına eklenen (c) bendine “tarım 

arazileri, Toprak koruma ve arazi kullanım kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç 

dışında kullanılmak üzere planlanamaz.” Hükmü eklenmiştir. Mevcut hüküm gereği, meri mevzuatlar 

kapsamında ilgili izinler alınmadan yapılan her türlü planlar Bakanlığımız tarafından geçersiz sayılacak 

ve 5403 sayılı kanunun 21 maddesi kapsamında yer alan idari yaptırımlar uygulanacaktır. 130 ada, 49 

nolu mera parselinin tahsis amacı değişikliği yapılabilmesi için ekte listesi gönderilen belgelerin temin 

edilerek İl Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda” denilmektedir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünün 

05.07.2019 tarih ve 429162 sayılı yazısına göre; “Ankara İli, çubuk İlçesi, Güldaplı mahallesi sınırları 

içerisindeki 130 ada, 49 parsel numaralı taşınmaz Bölge Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan 

Ankara Çubuk Akyurt AT ve TİGH Projesi kapsamında olup; söz konusu 130 ada, 49 parselin Münferit 

yatırım Alanı olarak kullanılmasında uygulanmakta olan arazi toplulaştırma projesi açısından sakınca 

bulunmamaktadır.” denilmektedir. 

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 19.06.2019 tarih 

ve E.507243 sayılı yazısına göre; “söz konusu taşınmaz, 2634 sayılı turizmi Teşvik Kanunu uyarınca 

ilan edilmiş herhangi bir Turizm Merkezi veya Kültür Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde 

kalmamaktadır. Bahsedilen alanda Genel Müdürlüğümüzce yürütülen bir çalışma bulunmamaktadır.” 

denilmektedir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 2 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 25.06.2019 tarih ve E.520738 
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sayılı yazısına göre; “ Müdürlüğümüz arşivinde ve ilgi (a) ve (b) yazılar ekinde kadastral bilgileri 

gösterilen alanda Müdürlüğümüz Uzmanlarınca yüzeyde yapılan incelemelerde, 2863 sayılı yasa 

kapsamında taşınır veya taşınmaz herhangi bir kültür varlığına rastlanılmamıştır. Ancak, mezkur 

taşınmaz alanda ileride yapılacak fiziki ve inşai müdahaleler sırasında taşınır veya taşınmaz kültür 

varlığı bulunması durumunda çalışmaların derhal durdurularak 2863 sayılı Kanunun 4. Maddesi 

gereğince ilgili makamlara haber verilmesi gerekmektedir.” denilmektedir. 

 

İl Sağlık Müdürlüğü’nün 129 sayılı yazısına göre; “Yapılması planlanan münferit yatırım yeri 

etrafında sağlık koruma bandı mesafelerinin belirlenmesi amacıyla Müdürlüğümüz teknik 

elemanlarının da olduğu yer seçim komisyonununca 25.06.2019 tarihinde mahallinde inceleme ve 

değerlendirme yapılmıştır. Hazırlanan inceleme kurulu raporuna göre; 

-130 ada 49 numaralı parselin güneybatı yönünde, ilgili parsele sıfır yaklaşım mesafesinden geçen 

Yayla Deresi’nin doğal eşik kabul edilerek bu alanda sağlık koruma bandı uygulanmaması, ancak 

Yayla Deresi ile ilgili Devlet  Su İşleri  Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü’nün önerilerine uyulması, 

-Çubuk Belediye Başkanlığı tarafından onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 130 ada 49 

numaralı parselin doğu ve güneyinden yüksek gerilim hattının geçtiği, yüksek gerilim hattı ile parsel 

arasında kalan alanların yeşil alan olarak imar planında işli olması nedeni ile bu alanda sağlık koruma 

bandı mesafesinin 10 metre olarak uygulanması, bu alanda imara esas herhangi bir yapılaşmaya izin 

verilmemesi, 

-130 ada ve 49 numaralı parselin batısında bitişik konumda bulunan 130 ada 36,37 ve 38 numaralı 

parsellerin tarımsal amaçlı tarlalar olması, imara açılmamış olması ilgili parsel  üzerinde kurulması 

planlanan tesisin kirletici vasfının düşük olması ve söz konusu parselin  1/1000 ölçekli uygulama imar 

planındaki vasıflarının korunması şartıyla bu alanda sağlık koruma bandı mesafesinin  20 metre olarak 

belirlenmesi 

-Çubuk İlçesi, Güldarpı Mahallesi 130 ada, 49 numaralı parsel alanlar haricindeki alanlar için sağlık 

koruma bandı mesafelerinin   4737 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun 4-A maddesi ve bu madde 

doğrultusunda Bakanlığımız ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasındaki  09.02.2005  tarihli  

“Endüstri  Bölgeleri  Mülkiyet  Sınırları  İçinde  Bırakılacak  Sağlık Koruma Bantları İçin Uygulanacak 

Usul ve Esaslar Hakkında Protokol”  hükümleri kapsamında genişleme alanı sınırlarının içerisinden 50 

m. olacak şekilde uygulanması, 

Şartlarının gerçekleşmesi ve belirtilen hususlar dikkate alınarak sağlık koruma bandı mesafelerinin 

imar planına işlenerek korunması şartıyla uygun görülmüştür.” denilmektedir. 

 Çubuk Belediye Başkanlığı’nın E.40126 sayılı yazısına göre; “İlçemiz Güldaplı mahallesi 

130 ada 49 parselin Münferit Yatırım Yeri olarak kullanılması Başkanlığımızca uygun görülmüştür.” 

denilmektedir. 

 Ankara Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’nün 21.06.2019 tarih ve E.41975 

sayılı yazısına göre; “ilimizde yapılacak yeni yatırımların Ülkemiz ekonoımisini uluslararası rekabet 

edebilir bir yapıya kavuşturacağı, teknoloji transferini, üretim ve istihdam ile yabancı sermaye girişini, 

iktisadi getiri yönünden Ülkemiz Milli gelirini daha fazla arttıracağı, özellikle üretim maliyetleri 

açısından büyük ölçekli yatırımlar için uygun sanayi alanları oluşturulmasına enmsal teşkil edebileceği, 

http://www.turktraktor.com.tr/default.aspx
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Bu bağlamda reel sektöre pozitif hareketlilik sağlayacağı, sektörler arası bitçemizin özellikle gelir 

kalemlerinde katma değer oluşturacağı, cari kalemlerimize pozitif katkı sağlayacağı münhasıran 

uluslararası platformlarda ülkemizin olumlu imaj ve algısını daha da arttıracağı; dolayısıyla söz konusu 

alanın “Münferit yatırım Yeri” olarak kullanılmasının olumlu ve faydalı olacağı İl Planlama ve 

Koordinasyon Müdürlüğümüzce değerlendirilmektedir.” denilmektedir. 

Milli Savunma Bakanlığı, Lojistik Genel Müdürlüğü, Ankara İnşaat Emlak Bölge 

Başkanlığı 18.07.2019 tarih ve E.420557 sayılı yazısına göre; “Ankara Asker Alma Bölge 

Başkanlığının sorumluluk ve yetkisindeki askeri alan, askeri yasak ve güvenlik bölgesi bulunmadığı ilgi 

(ç) ile, 4’üncü Kolordu Komutanlığı birlik ve kurumlarına ait askeri alan, askeri yasak ve güvenlik 

bölgesi bulunmadığı ilgi (d) ile, NATO akaryakıt boru hattı ve tesisi bulunmadığı ilgi (e) ile bildirilmiştir. 

Bu kapsamda; imar plan çalışmaları kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı bağlısı (Jandarma Genel 

Komutanlığı hariç) askeri alan, askeri yasak ve güvenlik bölgesi ile NATO akaryakıt botu hattı ve tesisi 

bulunmadığı ilgi (ç,d ve e) ile teyit edilmiştir.” denilmektedir. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın E.52673 sayılı yazısına 

göre; “Birer örneği ilişikte gönderilen Karayolları Genel Müdürlüğü ile Devlet Hava Meydanları 

İşletmesi Genel Müdürlüğünün görüşlerinin dikkate alınması hususunda bilgi ve gereğini arz ederim.” 

denilmektedir. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Etüt, Proje Ve Çevre 

Dairesi Başkanlığı’nın 01.07.2019 tarih ve E.181592 sayılı yazısına göre; “Münferit Yatırım Yeri 

mevcut ve planlanan Karayolu güzergahlarımızın dışında yer almakta olup, Karayolumuza  bağlantı 

yolu ve/veya giriş-çıkış planlanması halinde Kurumumuzdan tekrar görüş alınması gerekmektedir.” 

denilmektedir. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Dairesi 

Başkanlığı’nın 09.07.2019 tarih ve E.69008 sayılı yazısına göre;  

“Hava seyrüsefer usulleri açısından; bahse konu yerin Ankara Esenboğa Havalimanı 21R pist başının 

yaklaşık 1500 metre kuzeybatısında yer aldığı tespit edilmiş olup, kalkış ve aletli alçalma usulerimize 

olumsuz etkisinin olmayacağı değerlendirilmektedir.  

Elektroik sistemler açısından; ilgi yazı eki .kmz uzantılı Google earth görüntü dosyasında belirtilen 

bölgedeki yapıların dış yüzey ve çatılarında elektromanyetik yansıtıcı özelliği olan metal içerikli 

(iletken) malzeme kullanılmaması koşuluyla söz konusu projenin Kuruluşumuz sorumluluğunda 

bulunan Elektronik Sistemlerin sinyal performansı açısından sakınca oluşturmayacağı belirlenmiştir. 

İşletme kriterleri açısından; ilgi azı ekinde yer alan .kml/.kmz uzantılı dosya esas alınarak yapılan 

inceleme neticesinde, söz konusu projenin işletme envanterimizde bulunan Ankara Esenboğa 

Havalimanı Mania Planı Planı İç Yatay Yüzeyde kaldığı tespit edilmiş olup belirtilen yükseklikte 

yapılaşma durumunda yükseklik kriterleri açısından mania teşkil etmeyecektir. 

Bununla birlikte, proje kapsamındaki yapılaşma planlamalarında 24.07.2012 tarih ve 1421 sayılı 

Havaalanları Çevresinde Yapılaşma Kriterleri Hakkındaki Genelgeye uyulması gerekmektedir.” 

denilmektedir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün E.152990 sayılı 

yazısına göre; “Büyükşehir belediyesi sınırı il mülki sınırı olan Ankara ilinde, üst ölçekli çevre düzeni 
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planı ve imar planları ile ilgili iş ve işlemler 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102.  maddesi  

ve  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin  (b) bendi uyarınca Ankara 

Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yürütülmektedir. Bu kapsamda; söz konusu yatırım talebine 

yönelik iş ve işlemlerin ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda yürütülebileceği 

değerlendirilmektedir.” denilmektedir. 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın 02.07.2019 

tarih ve E.25376 sayılı görüşüne göre; “Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği incelenmiş ancak 

Kurumumuzun Ankara ili, Çubuk ilçesi, Güldarpı mahallesinde herhangi bir yatırımı bulunmamaktadır.” 

denilmektedir. 

 

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘nin 05.07.2019 tarih ve E.10205 sayılı yazısına göre; 

“Şirketimizin 2019 yılı yatırım programı dahilinde herhangi bir çalışmasının bulunmadığını bilgilerinize 

arz ederiz.” denilmektedir. 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Çevre ve Kamulaştırma Dairesi 

Başkanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü’nün E.266712 sayılı yazısına göre; 

“Teşekkülümüzce yapılan incelemeler neticesinde, söz konusu çalışma alanına isabet eden mevcut 

ve yapım aşamasında herhangi bir tesisimizin bulunmadığı” denilmektedir. 

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Etüt ve Proje Daire Başkanlığı’nın E.2085804 sayılı 

yazısına göre; “Yazı ekinde bulunan veriler tarafımızca incelenmiş olup, söz alanda Kuruluşumuz 

tasarrufunda mevcut veya planlanan boru hattı ve tesis bulunmamaktadır.” denilmektedir. 

 

Proje alanında; inşaat öncesi, inşaat ve işletme döneminde yukarıda belirtilen tüm hususlara 

uyulacaktır.  

 

Proje alanı mera vasıflı hazine arazisi olup, ÇED mevzuatı uyarınca “ÇED Gerekli Değildir” 

kararının alınmasının ardından, Bakanlar Kurulu kararı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 

27 nci maddesi uyarınca münferit yatırım yeri olarak tahsis edilecektir. 

 

Otomotiv sektörü üretimde bulunduğu ekonomiye yüksek katma değer sağlayan, teknolojik 

gelişmeleri hızlandıran, ihracat kanalıyla döviz geliri kazandıran, müşterisi olduğu birçok sektörün 

gelişimine katkıda bulunan, tedarik sağladığı inşaat ve turizm gibi imalat sanayiini destekleyen 

sektörlerle savunma, ulaştırma ve altyapı gibi stratejik alanları geliştiren, lokomotif niteliğinde sektörler 

arasında yer almaktadır.  

 

2016 yılı itibarıyla 4 trilyon dolar ile dünya ekonomisinin yaklaşık %5’ini oluşturan otomotiv 

sektörü dünyanın en büyük 4. ekonomisine tekabül etmektedir.  

 

Son yıllarda Asya-Okyanusya ülkelerinin katkısıyla üretimi hızlanan küresel araç üretimi 2015 

yılında bir önceki yıla göre %1,1 artarak 90,8 milyon adet düzeyine yükselmiştir. Çin hariç 

bırakıldığında küresel araç üretimi yıllık yalnızca %0,2 büyüyebilmiştir.  
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Dünyada otomotiv üretiminin son 16 yıllık resmine bakıldığında 2008 küresel finans krizi 

kırılma noktası olmuş, Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Japonya pazar büyümeleri gelişmekte olan 

ülkelerin gerisinde kalmış, bunun neticesinde otomotiv üretiminin gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan 

ülkelere geçiş süreci hızlanmış ve üretici ülkelerin dünya üretiminden aldığı paylar radikal değişim 

göstermiştir. 

 

Araç üretiminde 2000 yılı baz alındığında, son 15 yıllık dönemde, Çin, Hindistan ve Türkiye 

gibi hızlı pazar büyümesine sahip, araç sahiplik oranının doyum noktasından oldukça uzak olduğu 

dinamik ülkelerde üretim sırasıyla 12, 5 ve 3’e katlarken ABD, Japonya ve Kanada gibi pazar 

büyümesinin zayıfladığı, doymuş araç sahiplik oranına sahip gelişmiş ülkelerde üretim azalmış, 

Almanya’da ise bir değişim görülmemiştir.  

 

Önümüzdeki dönemde gelişmekte olan ülkelerdeki talep merkezlerinin pazar ve üretim 

dinamikleri açısından itici güç olmayı sürdürmesi ve üretimde doğunun batıya karşı avantajlı 

konumunun devam etmesi beklenmektedir.  

 

Otomotiv sektörü küresel ticaretten en fazla pay alan sektörler arasında yer almaktadır. 2015 

yılında küresel ticaret, hem döngüsel hem de yapısal nedenlerle, bir önceki yıla göre %14’lük daralma 

kaydederek 16,3 trilyon dolar seviyesine gerilemiştir. Otomotiv sektörü ihracatı ise önceki yıla göre %6 

azalarak 1,3 trilyon dolar düzeyine çekilmiştir.  

 

Öte yandan otomotiv endüstrisinin küresel ticaretten aldığı pay tam anlamıyla küresel kriz 

öncesi seviyesine dönememiştir. Bu durum büyük ölçüde otomotiv endüstrisinin pazara yakın üretim 

stratejisi uygulamasından ve birim araç fiyatlarının yıllar itibarıyla yüksek rekabet sonucunda 

gerilemesinden kaynaklanmaktadır.  

 

Dünya genelinde üretimdeki yeni coğrafyalara kayış sürecinde Türkiye’ye gelen üretici firma 

sayısı ve yabancı doğrudan yatırımlar artmıştır. 2000 yılına kadar Türkiye’ye gelen otomotiv markaları 

büyük ölçüde iç pazara yönelik üretim amacıyla yatırımlarını yapmıştır. Avrupa Birliği ile 1996 yılında 

Gümrük Birliği anlaşmasının sağlanması sonrasında Türkiye’de Avrupa’yı besleyecek ihracat odaklı 

yatırımlar hızlanmıştır. 2000 yılından sonra küresel üreticilerin Türkiye’de yapmış olduğu yatırımlar 

yalnızca montajlama sürecini genişletmek yerine rekabet için teknolojik yenileme, yeni model 

yatırımları ve AR-GE çalışmaları şeklinde olmuştur.  

 

Bu süreçte Türkiye’nin toplam taşıt araçları üretimi (traktör hariç) 2000 yılındaki 431 bin adet 

seviyesinden 2015 yılında 1 milyon 359 bin adet seviyesine yükselmiş, söz konusu 16 yıllık dönemdeki 

ortalama üretim büyüme oranı %12,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

 

İlgili dönem Türk otomotiv ana sanayii için daha yüksek katma değer yaratarak dünya 

pazarına yönelik tasarım ve üretim için sürdürülebilir küresel rekabet sürecine giriş dönemi olmuştur. 
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Böylelikle Türkiye’de otomotiv sektörü AR-GE yoğun bir endüstri olarak son 10 yıldır en fazla ihracat 

yapan sektör konumuna yükselmiştir. 2015 yılında ulaşılan üretim seviyesiyle Türkiye taşıt araçları 

üretimi sıralamasında Avrupa’da 5., dünyada ise 15. sırada yer almaktadır. Bununla birlikte Türkiye 

Avrupa’nın en büyük ticari araç üreticisi konumunda bulunmaktadır. 

 

Bu bağlamda rekabet üstünlüğü yarışında olan otomotiv firmalarının ve otomotiv üretiminde 

yukarı tırmanmayı hedefleyen ülkelerin öncelikle atması gereken adım endüstrideki mevcut trendleri 

yakalayabilen AR-GE alanındaki faaliyetlerini daha da güçlendirmeleridir. Sektördeki dijital dönüşüme 

uygun olarak yapılacak yatırımlar rekabet yarışındaki oyuncuların sıralamasını radikal bir şekilde 

değiştirecek ve belki de geleceğin yeni otomotiv üreticilerini ortaya çıkaracaktır. Aksi taktirde günümüz 

teknolojik seviyesiyle üretime devam edilmesi 2016 yılındaki yüksek rekabete sahip oyuncuların 

gelecekte söz sahibi olmalarına yeterli olmayacaktır.  

 

Türkiye’ye gelecek yeni yatırımlar, üretim artışı ve sonuç olarak sektörün büyümesi başta 

Avrupa olmak üzere dış talep koşullarına bağlı gelişmekle birlikte iç pazarın yapısı da sektörün 

geleceğinde önemli bir paya sahiptir. Nitekim araç üreticilerinin hızlı büyüyen pazarlara yakın üretim 

stratejisiyle hareket ettiği bilinmektedir. Bu açıdan sektörün geleceğine ilişkin beklentiler oluşturulurken 

Türkiye otomotiv pazarının dinamiklerinin de doğru şekilde belirlenmesi gerekmektedir. 

 

Otomotiv Sektöründe AR-GE Harcamaları ve Uzun Vadeli Ekonomik Büyümedeki Önemi 

 

Otomotiv üretiminde üreticilerin maliyetlerini minimuma düşürme gereksinimi, tüketicilerin daha 

verimli çalışan inovatif ürünler talep etmesi, talep edilen ilave ekipmanların geliştirilmesi, artan rekabet 

ve sektörün karşılaştığı pek çok soruna çözüm arayışları sektördeki AR-GE harcamalarının artmasını 

gerektirmektedir.  

 

Otomotiv üretiminde öne çıkan ülkelere bakıldığında inovasyonda önemli yer tutan otomotiv 

sektörünün diğer sektörlere kıyasla toplam AR-GE harcamalarında daha yüksek paya sahip olduğu 

görülmektedir. Örneğin, hem Almanya, Japonya, İtalya, G. Kore gibi gelişmiş ülkelerde hem de 

Romanya, Türkiye ve Meksika gibi gelişmekte olan ülkelerde otomotiv sektörünün toplam AR-GE 

harcamaları içindeki payı %10’un üzerindedir.  

 

Dünyada otomotiv sektörü AR-GE merkezleri pazarın ve üretimin hızla büyüdüğü, AR-GE 

faaliyetlerinin daha düşük maliyetlerle yürütüldüğü bölgelere doğru kaymaktadır. Bu açıdan sektörün 

Asya’da kurulu AR-GE merkezi sayısı Kuzey Amerika ve Avrupa’nın önüne geçmiş durumdadır. 

Global ölçekte daha geniş inovatif ağ kuran otomotiv üreticilerinin diğer otomotiv üreticilerine göre 

finansal olarak daha iyi sonuçlar aldığı belirlenmiştir. AR-GE harcamalarını artıran firmalar elde ettikleri 

gelir artışı sonucunda AR-GE maliyetlerinin toplam gelir içindeki payı sabit seyretmiştir. Yani inovatif 

gelişim firmalara maliyet yönlü baskıda bulunmamış, gelirlerin ve pazar payının artmasına yardımcı 

olmuştur.  
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Endüstri 4.0 ve buna bağlı olarak gelişen toplum 5.0 kavramları müşterilerin akıllı araçları 

tercih etmesine neden olmaktadır. Bu nedenle yeni nesil araçlarda kullanılacak sistemlerin 

geliştirilmesine yönelik Ar-Ge Merkezleri ve burada geliştirilen ürünlerin üretimi büyük önem 

kazanmaktadır.  

 

Ayrıca yeni nesil Ticari araçların geliştirilmesi aşamasında gerek kalite, gerekse araçların 

trafiğe çıkabilmesi için gerekli yasal gerekliliklerin sağlandığının temini amacıyla bazı fiziksel testlerin 

yapılması gerekmektedir. Bunlardan bazıları yol dayanımı testleri, akustik testler ve çevresel (klimatik) 

testlerdir. Araçlar, üzerlerine etkiyen yol yüklerine karşı dayanıklı, hafif, uygun maliyetli, düşük gürültü 

seviyesine sahip ve aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklarda bile istenen performansı verebilecek şekilde 

tasarlanmalıdır. 

 

Günümüzde Türkiye’deki birçok otomotiv üreticisi firma, gerek yeni araç geliştirme sürecinde 

gerekse seri araçlarını iyileştirme sürecinde gerçekleştirmesi gereken testlerini yurtdışındaki test 

merkezlerinde yaptırmaktadır. Bu durum her yıl yüksek miktarlarda finansal kaynağın yurtdışına 

gitmesine neden olmaktadır. 

 

Günümüzde Türkiye’deki otomotiv üreticilerinin bir kısmında araç bazlı testlerin yapılabilmesi 

için test pistleri ve klimatik odalar gibi imkanlar olmasına karşın bunların tamamını tek bir merkezde 

içeren bir tesis bulunmamaktadır. 

 

Yukarıda belirtilen konular dışında proje kapsamında yer alan ar-ge ve üretim birimlerinde 

üretilecek kablo ve otobüs yedek parçaları halen dış kaynaklardan tedarik edilmekte olup bunların son 

nesil otobüsler için kullanımı uygun olmamaktadır. 

 

Proje alanında yapılacak üretim ile özellikle yurt dışında otobüs üretiminde kullanılacak yeni 

nesil parçaların ihracatına da imkan sağlanacaktır. 
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B) Projenin İş Akım Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı 
 

B-1 Projenin Üretim Teknolojisi Ve İş Akım Şeması 

 

Yeni Nesil Parça Üretimi 

 

Parça üretim tesisi 5 ana başlık altında incelenebilir. Bunlar iskelet komponent üretimi, 

tutamak üretimi, boruhane, kablo demeti ve ilk numune parça üretimidir. 

 
İskelet Komponent Üretimi 

Otobüs iskeleti alt detayında profil parçaların kaynaklı birleşiminden oluşur. Bir otobüste 

toplam 8 komponent bulunur. Bunlar ön duvar, arka duvar, sağ ve sol yan duvarlar ile ön, orta ve arka 

taban bileşenleridir.  

 
Komponent üretiminde fikstürler, ters kaynak aparatları, gazaltı kaynak makineleri, taşlama 

makineleri, doğrultma ekipmanları, vinçler, komponent taşıma arabaları ve forkliftler kullanılır. 

 
Mühendislik biriminde araç tasarımına uygun olarak hazırlanan komponentlere ait alt 

komponent çizimleri tedarikçi firmaya gönderilir. Tedarikçi firma birden çok parçadan oluşan bu alt 

komponentleri parçalı olarak üretir. Alt komponentler genellikle tedarikçi firmasında büküm ve kaynak 

işleminden geçirilmiş çelik profillerden oluşan yapılardır. Örneğin bir otobüs yan duvarı, 100’e yakın alt 

komponentten oluşur.  

 
Bu yapılar yarı mamul şekilde iskelet komponent üretim istasyonuna gelir. Bu alt komponentler 

forkliftlerle uygun oldukları istasyondaki fikstürlere getirilir ve operatör tarafından gerektiğinde köprülü 

veya sütunlu vinç yardımı ile kaldırılarak fikstürlere dizilir. Fikstürler, sahip oldukları kaynatılacak 

profillerin boyutlarına uygun kanallar ve profillerin sabitlenmesine yarayan sıkıcılar vasıtasıyla 

kaynatılacak profillerin tam ve hassas biçimde pozisyonlanmasını sağlar. Fikstürlere dizilen alt 

komponentler fikstürlere klempler yardımıyla sıkılarak pozisyonlanır, puntalama ile birbirlerine 

tutturulur ve kaynaklama işlemi ile birleştirilir. Fikstürün operatöre bakan yüzünün kaynak işlemi 

tamamlandıktan sonra tek parça haline gelen komponent fikstürden çıkarılır ve ters çevrilerek bir 

önceki pozisyonda iken kaynatılmayan bölgeler kaynatılır.  

 
Bu aşamadan sonra komponentlerin yüzeylerini kaynak çapaklarından arındırmak için jet taşı 

veya keski yardımıyla düzeltme yapılır. Yüzeyi düzeltilen komponentler doğrultma aparatına takılarak 

oksijenle ısıtma yöntemi ile doğrultulur. Doğrultulan komponentler mastar veya misina çekilerek ve 

şablon kullanılarak doğrusallık kontrolünden geçirilir. Bu işlemler tüm 8 komponent için ayrı ayrı 

istasyonlarda yapıldıktan sonra tüm komponentler topyekün bir otobüs iskeletini oluşturacak şekilde 

birbiri ile kaynaklanmak üzere çatma fikstürüne sevkedilir.  

 
Parçalarda boyutsal hassasiyet ve üretim hızı amacıyla komponentlerini gaz altı kaynağı ile 

otomatik olarak birleştirmeye yarayan kaynak robotlarının kullanımı planlanmaktadır. Bu cihazlar sahip 
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oldukları çok eksenli kolların ucunda bulunan kaynak torku, elle yapılan kaynak işleminden çık daha 

hızlı ve hassas biçimde kaynak yapılmasını sağlar. 

 
Kaynak robotu ile kaynatılamayacak derecede komplike otobüs iskelet bileşenlerinin üretilmesi 

için kurulacak istasyonlarda yeni nesil kaynak makineleri kullanılacaktır. Bu cihazlar sıradan kaynak 

makinelerine göre daha düşük voltaj ve amper değerlerinde dahi daha kaliteli ve daha hızlı kaynak 

dikişi oluşturulmasına müsaade etmektedir. Tıpkı kaynak robotlarında olduğu gibi bu istasyonlarda da 

kaynatılacak profillerin pozisyonlanması amacıyla oluşturulacak bileşene uygun komponent kalıpları 

kullanılacaktır. 

 
Şekil 1: Otobüs Üretiminde Komponent Üretimleri 

 

Parçalarda boyutsal hassasiyet ve üretim hızı amacıyla komponentlerini gazaltı kaynağı ile 

otomatik olarak birleştirmeye yarayan kaynak robotlarının kullanımı planlanmaktadır. Bu cihazlar sahip 

oldukları çok eksenli kolların ucunda bulunan kaynak torcu, elle yapılan kaynak işleminden çık daha 

hızlı ve hassas biçimde kaynak yapılmasını sağlar. 

 
Kaynak robotu ile kaynatılamayacak derecede komplike otobüs iskelet bileşenlerinin üretilmesi 

için kurulacak istasyonlarda yeni nesil kaynak makineleri kullanılacaktır. Bu cihazlar sıradan kaynak 

makinelerine göre daha düşük voltaj ve amper değerlerinde dahi daha kaliteli ve daha hızlı kaynak 

dikişi oluşturulmasına müsaade etmektedir. Tıpkı kaynak robotlarında olduğu gibi bu istasyonlarda da 

kaynatılacak profillerin pozisyonlanması amacıyla oluşturulacak bileşene uygun komponent kalıpları 

kullanılacaktır. 
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Şekil 2: Otobüs İskelet Komponent İş Akım Şeması 

 

Tutamak Üretimi 

 
Araç içindeki yolcuların araç hareket halindeyken ayakta veya otururken tutunmasını 

sağlayan, genellikle çelik veya paslanmaz çelikten mamül, üzerine bilet imha, duracak butonu gibi 

ekstra bileşenlerin bağlanabileceği, içinde elektrik akımının iletilmesini sağlayan kabloların geçmesi 

için uygun boşluklar ve delikler bulunan ve engelli yolcuların tutunabileceği, engelli sandalyesini 

sabitleyeceği farklı aparatlar bulunan otobüs bileşenleridir. 

 
Tutamaklar, özellikle şehir içi araçlarında yoğun olarak bulunmakla birlikte seyahat araçlarında 

da araç giriş ve çıkışlarında kullanılmak üzere bulunur. Tutamaklar, boru, tutamakları birbirine 

bağlayan flanşlar, tutamakları araca bağlayan bağlantı cıvataları ve flanşları tutamağa sabitleyen 

perçinlerden oluşur.  

 
Tutamak üretiminde boru bükme makineleri, boya fırını, MIG ve TIG kaynak makineleri, 

çalışma tezgahları, sulu daire testereler, hammadde boruları taşımak ve istiflemek için vinçler, kaynak 

aparatları ve şablonlar, sütunlu matkap türevi delik delme tezgahları, paslanmaz çelik parlatma 

makineleri, boruların taşınabilmesi için taşıma arabaları, tutamak tiplerine göre taşıma arabaları, kalite 

kontrol bölgesinde boya kalitesini ölçen mikron ölçme cihazları, kalite kontrol için aydınlatma cihazları, 

flanş imalatı içinse kalıplar kullanılır.  
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Şekil 3: Otobüs Kabin Tutamak Görünümleri 

 

Mühendislik bölümünde hazırlanan tasarımlara ve üretim çizimlerine göre flanşlar hazır olarak 

dışarıdan sipariş edilir. Tutamak boruları uygun ölçülerde sulu daire testerelerde kesilir ve boru bükme 

makinalarında soğuk bükülerek istenen şekil ve formlar verilir. Borular üzerinde duracak butonu, bilet 

imha cihazı gibi elektrikli bileşenlerin monte edileceği yerlere kablo geçişi amacıyla delikler delinir. 

 
Tutamak boruları paslanmaz çelik ise MIG ve TIG, normal çelik ise elektrik ark veya gazaltı 

kaynak makineleri ile kaynatılarak birleştirilir. Varsa kaynak çapakları el breyzi yardımıyla manuel 

olarak temizlenir. Temizlenen borular elektrostatik boya ile nümerik kontrollü cihazlar ile boyanır. Final 

kalite kontrolde görsel olarak kontrol edilir, sevkiyata hazırlık için özel koruma malzemeleri ile 

kaplanarak sevk edilir. 
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Şekil 4: Tutamak Üretimi İş Akım Şeması 

 

Boruhane 

 
Boruhane, araçlardaki fren tesisatı, direksiyon hidrolik tesisatı, kalorifer, klima gaz tesisatı, 

hava boruları ve motor soğutma suyu boruları ve CNG gaz boruları gibi çok çeşitli boruların büküm ve 

kesim yoluyla üretiminin gerçekleştirildiği üretim alanıdır. Burada üretilen borular pirinç, bakır ve çelik 

veya alüminyum malzemeden mamuldür.  Boruların çapı 6 mm’den başlayıp 65 mm’ye kadar 

çıkabilmekte, et kalınlıkları 1-1,5 mm aralığında değişmektedir.  

 
Mühendislik bölümünden gelen imalat resmine ve üretim kartlarına uygun şekilde iş akışları 

takip edilerek boru üretimi gerçekleştirilir. Ambardan gelen uygun ebatlardaki borular şekildeki 

uzunluklarda hidrolik daire testere ile kesilir. Ağızlarının kesim çapakları motor üzerine bağlanmış tel 

fırça veya çapak alma makinesi ile alınır. Çapakları temizlenmiş borular boru bükme makinasına girer. 

 
CNC boru bükme makinalarına önceden hazırlanmış programlar çağrılarak bükme işlemi 

soğuk olarak gerçekleştirilir. Borunun uzunluğunun müsaade ettiği ölçüde istenilen sayıda ve açıda 

büküm yapılabilir. İmalat çizimine göre boruda büküm işleminin ardından yeniden kesim gerektiren bir 

durum varsa bükülmüş borular yeniden hidrolik daire testere ile kesilir. Bu durumda yeniden kesim 

çapağının alınması gerekir. Boru pirinç malzemeden mamulse uçlarına birleştirmeleri hortumla 

yapılacağı için kelepçe bağlantılarının atmaması için kordon çekme makinasında şişirme işlemi yapılır. 

Bu sayede borunun uç kısmının çapı bölgesel olarak artırılır. Malzeme çelikse birleştirmeler rakorla 

olacağı için somun ve yüzük takma işlemi boru uçlama makinası kullanılarak yapılır. Boru uçlama 

makinası yüzük ve somunu bir ucu sabit bir ucu hareketli çene arasında presleyerek borunun 

sızdırmazlığını sağlar. Boru bakır ise boru ucu şekillendirme makinasında hareketli ve sabit çene 

arasında boru ucunun yaklaşık 10 mm’lik kısmını sıkıştırmak suretiyle et kalınlığını artırır. Bu işlem 
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özellikle klima gaz borularında sızdırmazlığın sağlanabilmesi için gerekli fittinglerin boruya 

takılabilmesi için gereklidir.  

 
Bu işlemlerden sonra parçalar üzerinde kaynak işlemi ile ilave parça kaynatılacaksa veya 

delme işlemi olacaksa parçalar radyal matkap tezgahına girer. Hidrolik olarak çalışan, ucunda matkap 

bağlama mandreni olan bir sütunlu matkaptır. Bu tezgahta 8mm’den 38,5 mm’ye kadar delik 

delinebilir. Delikler delindikten sonra kesim çapakları raspa aracılığıyla manuel olarak alınır.  

 
Çelik malzemeler paslanma riski nedeniyle yıkanmaz, yalnızca hava ile temizlenir. Alüminyum 

borular, paslanma riski nedeniyle pirinç, ve bakır borulardan tamamen ayrı bir hatta üretilir.  

 
Mauel temizlemeden sonra kaynak gerektiren borular ise kaynak masalarına dağıtılır. 

Resimlerdeki şekillere uygun olarak kaynaklı birleştirmeleri oksi-asetilen kaynağı ile %30 gümüş 

alaşımlı kaynak telleri kullanılarak birleştirilir. Bakır-bakır, bakır-prinç ve pirinç-pirinç birleştirme 

işlemleri bu yöntemle yapılmaktadır. Alüminyum borular ise alüminyuma uygun farklı tellerle yine oksi-

asetilen kaynağı yardımıyla birleştirilir. 

 
Çıkan malzemeler teste tabi tutulur. 2 çeşit test mevcuttur: 1) Sulu test, 2) azotla test. Sulu 

testte pirinç boruları üzerine kaynatılmış küçük çıkıntıları olan boruları bütün ağızlarını kapatarak su 

dolu bir 1,5 m x 1 m x 0,8 m ebatlarında sacdan mamul, içi fiber kaplı su dolu havuza daldırmak 

suretiyle boruların içerisine 2 bar basınçta hava verilerek borularda kaçak olup olmadığı kontrol edilir. 

Kaçak olması durumunda borular kaynak işlemine geri döner ve tekrar test edilir. Azot testinde ise 

klima gaz boruları test edilir. Borunun tüm açıklıkları rekorlu birleştirmelerle kapatılır ve bir ucundan 25 

bar basınçta hava verilir. Manometre üzerinden boru içindeki basınç değişimi takip edilir. Değişim 0,5 

bar değerinden yüksek olduğu durumlarda boru üzerinde kaçak arama spreyleri ile kaçak aranır. 

Kaçak bulunursa kaynak işlemine geri döner.  

 
Testten uygun çıkan ürünler barkod yapıştırma makinasına girer. Barkod cihazı üretim kartı ile 

çalışır. Üretim kartı barkod makinasına okutularak o gün için üretilmiş olan toplam kaç parça varsa 

bunların etiketlerini üretir. Bu etiketler boruların üzerine yapıştırılır. Etiketler, parça numarası, 

kullanılacağı istasyon, kullanılacak araç şasesi ve üretim tarihi gibi bilgileri içerir.  

 

Tapalama aşamasında borunun açık tüm uçları içlerine sevkiyat aşamasında toz, çapak vb. 

kirlettiricilerin girmemesi için plastik tıkaçlarla kapatılır. Boruların üzerinde izolasyon yapılması gereke 

borular uygun çap ve ebatlarda izolasyon hortumları ile yalıtılır. Premium araçlarda izolasyon üzerine 

bir de kolay alev almayan, izolasyonun zarar görmemesi için ilave bir bant sarılır. Bu işlemden sonra 

malzemeler komisyonlama araçlarına yüklenerek şase bazlı dağıtılır.  
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Şekil 5: Boruhane İş Akım Şeması 

 

Araç Elektrik Kablo Üretimi 

 

Şehir içi ve seyahat otobüslerinde elektriksel sistemlerin birbiriyle bağlanabilmesi, akım ve 

gerilim iletimi amacıyla kablo demetlerinin üretilmesi gerekmektedir. Kablo demeti üretiminde spiral 

kesme makinaları, kablo kesim makinaları, uçlama makinaları, kablo izolesi sıyırma makinaları, test 

panoları ve cihazları kullanılmaktadır. 

 

Kablo demeti üretim süreci makaralara sarılmış numarasız ham kabloların teslim alınması ile 

başlar. Bu kablolar 0,50 ila 120 mm çaplarında, bakır malzemeden mamul elektrik iletiminde kullanılan 

endüstriyel tipte kablolardır. Kabloların üzerine teknik resimlerde geçen kablo numaraları kablo kesim 

makinasında yazdırılır ve teknik resme uygun boylarda kesilir.  

.  
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Şekil 6: Kablo Demeti Üretimi İş Akım Şeması 

 

Farklı bir istasyonda kablo demetinin dış etkenlerden koruyan spiral şeklinde plastikten 

üretilmiş, 3 ila 37 mm arasındaki çaplara sahip borular spiral kesme makinaları veya el makasları ile 

istenen ebatlarda ve boylarda kesilir. Kesilen kablolar, spiral boruları içinden geçirilerek hat hazırlığı 

istasyonunda tesisatın teknik resme göre geometrisi oluşturulur ve üzerine kablo demetinin 

fonksiyonunu gösteren plastik bir etiket kelepçelenir. Bu spiraller ve Geometrisi oluşturulan kablo 

demetlerinin uçlarındaki izolasyonlar izolasyon sıyırma makinalarında 6 mm – 20 mm arasında sıyrılır. 

Uçları sıyrılmış kablo demetleri uçlama makinasına verilerek kabloların açık uçlarına altından gümüşe 

çok çeşitli metal malzemeden ve farklı şekillerde ve torklamalarda terminaller uçlanır. Uçlanan kablo 

demetleri soketleme işlemine girer. Soketler plastik malzemeden mamül olup 50’ye kadar terminali 

tutup kabloların bağlı olduğu cihazları birbirine bağlamaya yarayan aparatlardır. Soketler bir ucundan 

uçlanmış kablo demetlerine, diğer ucundan araçta cihazlara bağlanan aparatlardır.  

 

Kablo demetleri, üzerlerinde test cihazları bulunan test panolarında teste girer. Teknik 

resimdekine uygun şekilde programlanmış test cihazı, panoya bağlanan kablo demetinin uçlarının 

bağlandığı noktaların ve kullanılan soketlerin doğruluğunu test eder. Testten geçemeyen kablo 

demetleri uçlama veya soketleme istasyonlarına geri döner. Testten onay alan kablo demetleri 

etiketlenir. Etiketin üzerinde üretim tarihi, ürünün parça numarası, ürünün revizyon harfi ve ürünü 

kontrol eden operatörün sicil bilgileri bulunur. komisyonlama arabalarına yüklenerek sevkedilir. 

 

İlk Numune Parça Üretimi 

 

Bu tesis seri üretim öncesi komponent, tutamak, borulama gibi ilk numune parçalarının üretimi 

için kurulacaktır. Tesis içerisinde bu parçaların üretilebileceği 7 eksenli CNC tezgahı, kaynak 

makinaları, büküm makinaları ve diğer üretim cihazları bulunacaktır. 
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Test Yatırımları 

 

Test Pisti Yatırımları 

Mekanik Test Pisti 

 

Bu pist üzerinde araca kullanım ömrü boyunca etkiyecek yol yükleri canlandırılmaktadır. Bu 

pist üzerinde belirli bölgeler farklı türde koşullandırılarak araç belirli bir kilometre boyunca sürülür. Bu 

sayede araca 1 milyon km eşdeğerinde etkiyecek yükler çok daha kısa sürelerde uygulanmış ve araç 

üzerindeki etkileri öğrenilmiş olur. 

 

Test edilecek araçların park etmesi için 60 araçlık bir park yeri yapılacaktır. Ayrıca, CNG’li 

veya elektrikli araçların herhangi bir tehlike oluşturması durumunda kullanılacak bir karantina alanı da 

bulunacaktır. 

 

Bu pistin en önemli özelliği, test edilecek aracın sabit 100 km/h hızda durmaksızın 

turlayabileceği nitelikte, en az 250 m düzlüğe ve en / boy oranı en az %35 olacak şekilde bir ovalliğe 

sahip olmasıdır. Türkiye’de tüm otomotiv üreticilerinin ihtiyaç duyduğu bu en / boy oranına sahip bir 

pist bulunmamaktadır. 

 

Akustik Test Pisti 

 

Aracın iç ve dış gürültü seviyelerinin ölçülmesini sağlayan bu pist, yaklaşık 250 m 

uzunluğunda, özel yüzey pürüzlülük ve asfalt katmanlarına sahip bir pisttir. Pistin ortasında aracın 

geçişi esnasında özel mikrofonların konumlandırılmasını sağlayan geniş bir bölge ve ölçümler 

sırasında mühendis ve teknisyenlerin gözlem yapmasını sağlayan bir odası bulunur. Akustik test 

pistleri, ISO10844 normlarında belirtilen şartları sağlayacak şekilde inşa edilir. 

 

 

Şekil 7: Test Pisti Görünümü 
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Atölye, Laboratuvar, Diğer Test Düzenekleri, İnşaat ve Ekipmanlar 

 

Test Atölyesi ve Ekipmanları 

 

Testlerde kullanılacak araçların tamir, bakım ve revizyonları için 11 kapılı bir atölye inşa 

edilecektir. Bu atölyeler, içerisinde araçlar üzerinde değişiklikler yapılmasına imkan verecek alet ve 

teçhizata sahip ve köprülü vinçler ve hidrolik lift mekanizmaları ile donatılacaktır. Bu sayede aynı anda 

11 araç üzerinde çalışılabilecektir. 

 

 

Şekil 8: Üretim Destek Binaları 

 

Laboratuvar ve Ekipmanları 

 

Araçlarda kullanılacak tüm parçaların imal edildikleri malzemelerin tüm dünyaca tanınmış 

yanmazlık, mekanik dayanım, çevresel şartlara dayanım gibi belirli standartlara uyması 

beklenmektedir. MAN Truck & Bus AG için bu testlerin büyük bir kısmı Almanya’nın Nürnberg şehrinde 

bulunan merkez laboratuvarda yapılmaktadır. Araçlarda kullanılacak yeni parçalarda veya mevcut 

parçalardaki malzeme veya tedarikçi değiştirilmesi ve iyileştirme çalışmalarında parçaların yeniden 

Nürnberg’e gönderilip test edilmesini gerekmekte, bu durum zaman kaybına ve mali kayıplara neden 

olmaktadır. 

 

İnşa edilecek yeni laboratuvar ve alınacak yeni laboratuvar ekipmanları ile MAN Truck & Bus 

şirketi bünyesindeki birçok test Ankara’da yapılabilecek, böylece yerli tedarikçilerin parçalarının 

onaylanarak daha hızlı devreye alınacak, test ve lojistik maliyetleri düşürülecektir. 

 

Yakıt Ölçüm Ekipmanları 

 

Belirlenen bir sürüş güzergahında yakıt tüketim miktarının tetkik edilebilmesi için kullanılacak 

hassas cihazlardır. Bu cihazlar içerisinden geçen yakıtın sıcaklıkla hacimsel doğrulama yapabilen 

debimetre, hassas GPS alıcısı, CAN Arayüzü ve veri kayıt cihazından oluşur. 
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Debimetreler aracın yakıt tesisatının arasına uygun şekilde bağlanır. Aracın izlediği yolun 

rakımı ve araç hızı hassas GPS cihazları kullanılarak hassas biçimde ölçülür. Aracın yürür aksam 

komponentlerinin gözlemlenebilir olması için yürür aksam sinyalleri de CAN arayüzü üzerinden 

toplanır. Alınan veriler bu testin daha sonra bilgisayar ortamında hesaplamalı olarak simüle 

edilebilmesine olanak sağlar 

 

PEMS (Taşınabilir Emisyon Ölçüm) Cihazları 

2016 yılında Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından kabul edilen araçlar için tip onayı 

sertifikasyonu için prosedürler ve gereklilikler içerisinde taşınabilir emisyon ölçüm sistemleri (PEMS) 

de bulunmaktadır. Hem araştırma ve geliştirme hem de sertifikasyon amaçlı yapılan Gerçek sürüş 

emisyonu (RDE: Real Driving Emission) testleri, bir seri dış faktörlerin etkilerini de hesaba katarak 

daha gerçekçi test sonuçları elde edilmesini mümkün kılar. Farklı yol koşulları, farklı sürüş davranışları 

ve dış hava koşulları bu dış faktörlerden bazılarıdır. Laboratuvar testleri ile kombine edildiğinde yolda 

yapılan RDE testleri, araçların emisyon değerlerinin optimize edilmesini sağlar. 

 

Koltuk Test Merkezi 

Koltuklar, yolcular ve araç arasındaki en temel etkileşim unsurudur. Koltukların daha hafif, 

daha konforlu, daha düşük maliyetli olacak şekilde geliştirilmesi safhalarında koltukların güvenliğine 

etki edecek her türlü yapısal değişikliğin yolcu güvenliğine etkileri açısından kontrol edilmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle koltukların ve bağlantı noktalarının olası bir kaza anında fiziksel 

bütünlüklerini koruduğuna dair testlerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle yeni geliştirilen 

koltukların yahut üzerinde önemli ölçüde iyileştirmelere gidilmiş koltukların güvenilirliğinin test 

edilebilmesi için bir koltuk test merkezi kurulacaktır. 

 

4-Poster (Hidrolik Yol Similaörü) 

Araçlara etkiyen yol yüklerinin aracın iskeletine ve aracın bileşenlerine olan etkilerini 

gözlemlemek için araçların koşullandırılmış pistte 1 milyon km eşdeğerinde sürülmesi gerekmektedir. 

Öte yandan bu etkiler, yoldan gelen kuvvetlerin simüle edilebildiği bir test düzeneği ile de araca 

uygulanabilir. 4 adet yüksek frekanslı ve deplasman kontrollü hidrolik pistondan oluşan 4-poster 

düzeneği, özellikle lastik tekerlekli kara araçlarına etkiyen yol yüklerinin simüle edilmesinde kullanılan 

endüstri standardı niteliğinde bir test düzeneğidir. 4-poster cihazları, önceden toplanmış ve anlamlı 

hale getirilmiş yol verilerini düzenek üzerine bağlanan araca uygulayarak yol kuvvetlerinin araç iskeleti 

ve komponentleri üzerine etkilerinin makul sürelerde ve laboratuvar ortamında simüle edilmesini 

sağlar. 

 

Elektromanyetik Sarsıcılar 

Araç komponentlerine etkiyen yol yüklerinin kontrollü sıcaklık ve nem koşulları altında kombine 

etkilerinin gözlenmesi için elektromanyetik sarsıcılar kullanılır. Bu sarsıcılar, üzerlerine bağlanan 

numunelere 4-poster’lardan çok daha yüksek frekansta titreşim uygulayabildikleri gibi üzerlerine 
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bağlanan ekstra termal kabinler ile titreştirilen numuneye termal etkiler de uygulanabilmektedir. Bu 

sayede komponent bazlı ömür testleri yapılabilmektedir. 

 

Tilt Test Düzeneği 

Tilt testleri, araçların yolda devrilmeden durabileceği azami eğimi tespit etmek veya 

doğrulamak amacıyla yapılan testlerdir. Bu testin yapılmasında kullanılan düzenek, aracın üzerine 

yerleştirildiği ve yanal açısının bir menteşe ve hidrolik bir platform Bu sayede aracın ağırlık dağılımı ve 

ağırlık merkezi konumunun farklı koşullar altında (ör. araç yüklü veya boş iken) değerlendirilir. 

 

Devrilmeden durabilme açısı ülkeden ülkeye ve araçtan araca değişiklik arz eder. Örneğin 

Hong Kong’ta çift katlı otobüsler için devrilmeden durabilme açısı 28°, tek katlı otobüsler için 35°dir. 

 

NVH Test Ekipmanları 

NVH (Noise, Vibration, Harshness) testleri, araç üzerine aracın ömrü boyunca gerçek çalışma 

koşullarını temsil eden çevresel etkilerin uygulanması ve bunların ölçümlerinin yapılmasını 

amaçlamaktadır. Bu ölçümlerde hassas sensörler ve mikrofonlar, çok kanallı veri toplayıcılar, 

özelleştirilmiş bilgisayar programları ve hassas kalibrasyon cihazları kullanılmaktadır. 

 

Çeki Demiri Test Düzeneği 

Binek otomobiller ile karavan veya römork gibi kendi motoru olmayan, barınma amaçlı veya 

yük taşımaya yönelik araçların çekilebilmesi için genellikle araçlara sonradan takılan çeki kancalarının 

ve bağlı bulundukları araç iskeletinin belirli standartlara uygun koşullardaki yük değerleri altında 

davranışını belirlemek amacıyla yapılmaktadır. 

 

E-şarj ve CNG Dolum İstasyonu 

Günümüzde konvansiyonel yakıtlı araçlar gün geçtikçe daha ağır emisyon regülasyonlarına 

tabi olmakta ve içten yanmalı motorlu araçların yanı sıra alternatif yakıtlı tahrik sistemlerinin popülerliği 

gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle kurulacak yeni test merkezinde elektrikli ve alternatif yakıtlı 

araçların test edilebilmesi amacıyla en az 1 e-şarj istasyonu ile en az 1 CNG dolum istasyonu 

kurulacaktır. Bu sayede yeni nesil elektrikli ve CNG’li araçlara ait testler de Türkiye’de yapılabilecektir. 

 

Çevresel (Klimatik) Test Merkezi 

Araçların ömürleri boyunca maruz kalacakları zorlu hava ve sıcaklık koşullarını canlandırmak 

amacıyla kullanılan çevresel test merkezinin en önemli iki elemanı klimatik kabin ve dinamometredir. 
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Şekil 9: Klimatik Oda 

 

Klimatik kabin, arka planında devasa iklimlendirici sistemi sayesinde kabin içerisinde araç 

çalışırken dahi kabin içerisindeki sıcaklığı -45 ila +60°C aralığında hassas bir seviyede tutar. Bu 

esnada aracın çalışması nedeniyle oluşan eksoz gazlarını kabinin dışına tahliye eder ve tam olarak 

kabin dışına tahliye edilen hava kadar kabin içerisine iklimlendirilmiş hava tedarik eder. 

 

Dinamometresi ise aracın tekerlekleri üzerinden motorun yüklenmesi amacıyla kullanılır. 

Dinamometreler, aracın doğrudan tahrik şaftına bağlanan tipte (şasi dinamometresi) olabileceği gibi 

lastiklere temas eden tamburlu (roller) tipte de olabilir. Tamburlu tipteki dinamometrelere araç 

bağlamak ve araç sökmek, şasi dinamometresine göre çok daha kısa sürer. Araç, belirli bir güç ile 

dinamometreyi döndürmeye çalışırken dinamometre de aracın bu döndürme kuvvetine karşı koyar, bu 

sayede araç motoru istenen yük koşulları altında yüklenebilir ve motoru ile motoruna bağlı sistemlerin 

bu yükler altında performansı ölçülebilir. 

 

Klimatik kabinlerdeki bir diğer önemli unsur ise güneş simülatörleridir. Güneşten gelen ısı 

enerjisini simüle etmede kullanılan ampulleri ve bu ampullerin konumlarının açısal olarak 

düzenlenmesini sağlayan bir düzenekten oluşan bu sistem ile aracın kendisinin ve klimatik 

sistemlerinin güneş altındaki davranışını ölçmede kullanılır. 

 

2018 yılı sonu itibariyle Türkiye’de tamburlu dinamometreye ve güneş simülatörlerine sahip, 

otobüslerin girebileceği büyüklükte -45 ve +60°C aralığında çalışan bir klimatik test merkezi 

bulunmamaktadır. 
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B-2 Projenin Kapasitesi 

 
Gerçekleştirilmesi planlanan projenin kapasite bilgileri aşağıdaki gibidir. 

 

Proses  Kapasite  

Test pisti  1450 m oval test pisti (615 mx190m) 

Yedek parça üretimi 

İskelet komponent üretimi 54.000 adet/yıl 

Tutamak Üretimi                    720 ton/yıl 

Boru üretimi 1.750 ton/yıl 

Kablo üretimi 6.540 ton/yıl 

 
B-3 Projenin Kapladığı Alan 

 
Proje alanı; Ankara ili. Çubuk ilçesi, Güldarpı mahallesi sınırları içerisinde, 130 ada, 49 nolu 

parsel numarasında kayıtlı bulunan 321.302,81 m2 tapulu alanda yer almaktadır. 

 
Proje sahasına ait; Koordinatlar Ek.1’de, Tapu Kaydı Ek.2’de verilmiştir. 

 
Proje kapsamında, özellikle elektrikli ve CNG’li hibrit otobüsler başta olmak üzere tüm yeni 

nesil otobüslere ait iskelet komponentlerinin kaynak robotları ile imalatı, yeni teknolojili otobüslerin 

kablo demetlerinin, borulamalarının ve tutamaklarının üretilmesi için gerekli üretim ekipmanlarını 

içeren çelik konstrüksiyon veya betonarme binalardan oluşacaktır. 

 
Proje kapsamındaki kapalı alanlara ait bilgiler aşağıdaki gibi planlanmaktadır.  
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Toplam Kapalı Alan : 60.250 m² 
Toplam Açık Alan : 261.051,81 m² 

 

 

 

 

 

Bu binalar, endüstriyel tipte köprülü vinçler gibi makine ve ekipman altyapısının yanı sıra 

tesislerin verimli ve güvenli biçimde çalıştırılabilmeleri için uygun gaz hattı, elektrik ve aydınlatma, 

havalandırma ve otomatik yangın söndürme sistemleri ile donatılacaktır.  

 

İnşa edilecek yeni merkezin şehir merkezine ve ana fabrikaya olan mesafesi göz önünde 

bulundurularak cezbedici hale getirilmesi ve yurtdışından gelecek ziyaretçiler için Ankara’yı ve ülkemizi 

tanıtacak bir vitrin görevi görmesi amacıyla bu yeni komplekse misafirhane, sosyal alanlar ve kreşi de 

içeren bir sosyal kompleks de kurulacaktır. 

 

1. Parça Üretim Alanı          

Boruhane                                          

İskelet Komponent                 

Tutamak üretim                          

Kablo üretim                                

33.000 m² 

3.000 m² 

11.000 m² 

11.000 m² 

8.000 m² 

2. İlk Numune Parça Üretim Alanı   5.000 m² 

Üretim Destek Binaları  

3. Ofis                             

4. Ambar                                        

5. Yemekhane                 

6. Soyunma Odası             

10.500 m² 

3.000 m² 

6.000 m² 

1.000 m² 

500 m² 

7. Tır Park Alanı  3.000 m² 

8. Misafirhane, Kreş    1.000 m² 

9. Yardımcı Hizmetler      1.000 m² 

10. Mekanik Test Pisti  - 

11 Akustik Test Pisti    1.000 m² 

12. Dinamometreli Klimatik Oda   1.000 m² 

13. Laboratuvar ve Ekipmanları  500 m² 

14. İlave Test Binaları                 

Koltuk Test Merkezi                        

Hidrolik Yol Simülatörü                    

Komponent Testleri                         

Tilt Test Düzeneği                           

1.750 m² 

500 m² 

500 m² 

500 m² 

250 m² 

15. Test Atölyesi           2.500 m² 
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Şekil 10: Proje Alanının Genel Yerleşimi 

 

 
Şekil 11: Proje Alanı Yerleşimi 1 

 

 
Şekil 12: Proje Alanı Yerleşimi 2 
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Şekil 13: Proje Alanı Yerleşimi 3 

 

B-4 Projede Çalışacak Personel Sayısı 

 

Proje alanında; inşaat aşamasında 150 kişinin, işletme aşamasında 700 kişinin çalışması 

planlanmaktadır. 
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C) Doğal Kaynakların Kullanımı (Arazi Kullanımı, Su Kullanımı, Kullanılan Enerji Türü vb.) 
 

C-1 Arazi Kullanımı 
 

Proje alanı; Ankara ili. Çubuk ilçesi, Güldarpı mahallesi sınırları içerisinde, 130 ada, 49 nolu 

parsel numarasında kayıtlı bulunan 321.302,81 m2 tapulu alanda yer almaktadır. 

 

Proje sahasına ait; Koordinatlar Ek.1’de, Tapu Kaydı Ek.2’de verilmiştir. 

  
Proje alanına ait Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 gün ve 116 sayılı ve 

12.05.2017 gün ve 1002 sayılı kararları ile onaylanan 1/100.000 ölçekli 2038 yılı hedefli Ankara 

Çevre Düzeni Planı, Lejantı, İlgili Plan Hükümleri Ek 3’de verilmiştir. 

 
Proje alanını kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bulunmamaktadır. Çubuk Belediye 

Başkanlığı’ndan 11.07.2019 tarih ve E.41444 sayılı yazı ile alınan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı ve Plan Notları Ek 3’de verilmiştir. 

 
Proje alanının güneyinde 1220 m mesafede Esenboğa Mahallesi, kuzeydoğusunda 1250 m 

mesafede Güldarpı Mahallesi, batısında 3050 m mesafede Melikşah Mahallesi bulunmaktadır. Ayrıca 

Esenboğa Havalimanına 1170 m mesafededir. 

 

C-2 Su Kullanımı 

 
İçme ve Kullanma Suyu İhtiyacı: 

Proje alanında; inşaat aşamasında 150 kişinin, işletme aşamasında 700 kişinin çalışması 

planlanmaktadır. Çalışacak personel sayısına göre gerekli içme ve kullanma suyu miktarı hesabı 

yapıldığında; (Kaynak: İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik) 

 
 İnşaat aşaması Personel Günlük Su İhtiyacı; 

200 L/ kişi /gün x 150 kişi = 30000 L/gün = 30 m3/gün 
 

 İşletme aşaması Personel Günlük Su İhtiyacı; 

200 L/ kişi /gün x 700 kişi = 140000 L/gün = 140 m3/gün olarak hesaplanmıştır. 
 

Tesiste personel için gerekli içme suyu ihtiyacı damacanalar ile kullanma suyu ise Ankara 

Büyükşehir Beledisi su şebekesinden temin edilecektir.  

 
İnşaat aşamasında beton hazır beton olarak temine dilecek olup, inşaat aşaması su ihtiyacı 

olmayacaktır. 

 
Proses Suyu İhtiyacı 

 

 Proje alanında üretim proseslerinde su kullanımı bulunmayacaktır.  
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C-3 Kullanılacak Enerji Türü 

 

Proje kapsamında ihtiyaç duyulması öngörülen elektrik ve doğalgaz ihtiyaçları aşağıda 

verilmiştir. Elektrik ve doğalgaz ihtiyacının mevcut şebekelerden karşılanması planlanmaktadır.  

 

 Birim Yıllık Tüketim Miktarı 

Elektrik Tüketimi kwh 7.600.000 

Doğalgaz Tüketimi m3 2.400.000 
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Ç) Atık Miktarı (katı, sıvı, gaz ve benzeri) ve Atıkların Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik Özellikleri 

  
Ç-1 Katı Atıklar 

 
Evsel Nitelikli Katı Atıklar 

 
 İnşaat Aşamasında Oluşacak Evsel Nitelikli Katı Atık Miktarı 

 
Projenin inşaatı aşamasında 150 kişinin çalışması planlanmakta olup, oluşacak evsel nitelikli 

katı atık miktarı, birim miktar 1,17 kg/kişi.gün (Kaynak: 2016 TÜİK Atık İstatistikleri) alınarak aşağıda 

hesaplanmıştır. 

 
Projenin inşaatı aşamasında toplam 150 kişilik personelin çalışması öngörülmektedir. Ancak 

proje alanında tüm çalışanların aynı anda bulunması söz konusu olmayacaktır. Aynı anda çalışacak 

personel sayısı yapılacak işin şekli ve niteliğine göre değişiklik gösterecektir. Dolayısıyla aşağıda 

hesaplanmış olan katı atık miktarına hiçbir zaman ulaşılamayacaktır. 

 
İnşaat aşamasında tüm personelin aynı anda çalışması pek mümkün olmasa bile, tüm 

personelin çalışması durumundaki evsel katı atık miktarı; 

 
- 150 kişi x 1,17 kg/kişi.gün = 175,5 kg/gün olarak hesaplanmıştır. 

 
 İşletme Aşamasında Oluşacak Evsel Nitelikli Katı Atık Miktarı: 

 
Projenin tamamlanması ile birlikte sahada hizmet verecek personel sayısının 700 olması 

planlanmaktadır. Buna göre oluşması beklenen evsel katı atık miktarı; 

 
- 700 kişi x 1,17 kg/kişi.gün = 819 kg/gün, 

 
Projenin inşaat ve işletme aşamalarında meydana gelecek evsel nitelikli katı atıklar, ağzı 

kapaklı sıhhi çöp bidonlarında biriktirilerek, ilgili bölümlerde görevlendirilen kişiler tarafından belirli 

aralıklarla toplanacaktır. Toplanacak evsel nitelikli katı atıklar, İlçe Belediyesi tarafından toplanarak 

Belediyenin katı atık depolama sahasına gönderilmesi sağlanacaktır. 

 
Ülkemizde evsel nitelikli katı atık fiziksel ve kimyasal bileşimleri; iklime, yaşanan sosyo-

ekonomik düzeye, mevsimlere ve beslenme alışkanlıklarına göre de değişiklik arz etmektedir. Aşağıda 

katı atıkların fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında orta düzeydeki bir sınıfta ve ilkbahar mevsimi için 

yapılmış genel analiz sonuçları yer almaktadır. 
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Tablo 2: Katı Atıkların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 

Parametre Değer Parametre Değer 

Su (% ağırlıkta) 38.5 Kül 29 

Organik madde muhtevası 

(% kuru ağırlıkta) 

43.2 Kağıt 12 

PH 8.1 Org.Madde 46.5 

Azot    (kuru madde %’sinde) 0.52 Metal 1.5 

Karbon  (kuru madde %’sinde) 18.7 Cam 3 

  Diğer 8 

Kaynak: BAŞTÜRK A. Prof. Dr., 1992. YTÜ Müh. Fak. Çevre Müh. Bölümü Katı atıklar dersi, ders notları, İstanbul 

 

Evsel nitelikli katı atıklar içerisinde bulunması muhtemel patojen mikroorganizmalar ve 

yaşama süreleri aşağıdadır. 

 
Tablo 3: Katı Atıkların İçerisindeki Muhtemel Patojen Mikroorganizmalar ve Yaşama Süreleri 

Mikroorganizma Yaptığı hastalık çeşidi Yaşama süresi-gün 

Salmonella Tifüs 4-115 

Salmonellaparaty Paratifüs 100 

Salmonellaentert. Gıda zehirlenmesi 180 

Vibriocholerae Kolera 1 

Ascarislumbricoides Bağırsak paraziti 120 

Larva durumunda Portör Günlerce 

Kaynak: BAŞTÜRK A. Prof. Dr., 1992. YTÜ Müh. Fak. Çevre Müh. Bölümü Katı atıklar dersi, ders notları, İstanbul 

 
Proje alanında, 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

giren Atık Yönetimi Yönetmeliği ile 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe giren Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik ilgili hükümlerine uyulacaktır. 

 
Tehlikesiz Atıklar 

 
 İnşaat Aşamasında Oluşacak Tehlikesiz Atık Miktarı 

 
Projenin inşaatı aşamasında tehlikesiz atık olarak; 17 01 01 ve 17 04 07 atık kodlu atıkların 

oluşması öngörülmektedir.  

 

 17 01 01 Beton 

 17 04 07 Karışık Metaller 

 
Oluşacak tehlikesiz atıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış firmalara 

gönderilecektir. 

 
 İşletme Aşamasında Oluşacak Tehlikesiz Atık Miktarı 

 
Projenin işletme aşamasında aşağıda verilen tehlikesiz atıkların oluşması öngörülmemektedir.  
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 16 01 17 Demir metaller 

 16 01 18 Demir olmayan metaller 

 16 01 19 Plastik 

 16 01 20 Cam 

 16 01 22 Başka bir şekilde tanımlanmamış parçalar 

 

Proje alanında, “17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 

giren Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğ” ve “01.10.2013 tarih ve 28782 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ” hükümlerine uyulacaktır. 

 
Ambalaj Atıkları 

 
 İnşaat Aşamasında Oluşacak Ambalaj Atık Miktarı 

 
Projenin inşaatı aşamasında getirilen malzemelerin dış ambalajlarından kaynaklı 15 01 01, 15 

01 02, 15 01 04, atık kodlu ambalaj oluşması muhtemeldir. 

 

 15 01 01 Kağıt Ve Karton Ambalaj  

 15 01 02 Plastik Ambalaj  

 15 01 04 Metalik Ambalaj  

 
Oluşacak ambalaj atıkları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış firmalara / İlgili 

Belediye’ye verilecektir. 

 
 İşletme Aşamasında Oluşacak Ambalaj Atık Miktarı 

 
Projenin işletme aşamasında; 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07 atık kodlu kağıt, karton, 

pet şişe, naylon, metal gibi ambalaj atıklarının oluşması muhtemeldir.  

 

 15 01 01 Kağıt Ve Karton Ambalaj  

 15 01 02 Plastik Ambalaj  

 15 01 04 Metalik Ambalaj  

 15 01 07 Cam Ambalaj 

 

Proje alanında oluşacak kağıt, karton, pet şişe, naylon, metal gibi ambalaj atıkları; 27.12.2017 

tarih ve 30283 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 13. Maddede “(1) Ambalaj atığı 

üreticileri, ambalaj atıklarını, bağlı bulundukları belediyenin ambalaj atıkları yönetim planına uygun 

olarak, ayrı biriktirmek ve belediyelerce belirlenen şekilde belediyenin toplama sistemine veya atık 

getirme merkezlerine vermekle yükümlüdür. Ancak çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde ambalaj 

atıklarını oluştuğu noktada cinslerine göre ayrı biriktiren sanayi işletmeleri ile altıncı bölümde belirtilen 

toplama sisteminin oluşturulmadığı ve biriktirme ekipmanlarının temin edilemediği yerlerdeki ambalaj 
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atığı üreticileri ambalaj atıklarını çevre lisanslı ambalaj atığı işleme tesislerine verebilirler. (3) 

Belediyenin yönetim sistemi dışında kalan ambalaj atığı üreticileri, tüketim sonucu oluşan ambalaj 

atıklarını çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde ayrı olarak biriktirerek belediyenin toplama sistemine 

veya çevre lisanslı ambalaj atığı işleme tesislerine verirler.” hükmüne göre diğer atıklardan ayrı olarak 

biriktirilecek ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış firmalara / İlgili Belediye’ye verilecektir. 

 

Proje kapsamında; 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne uyulacaktır. 

 
Tehlikeli Atıklar 

 
 İnşaat Aşamasında Oluşacak Tehlikeli Atık Miktarı 

 
Projenin inşaatı aşamasında oluşması muhtemel atıklar aşağıdaki gibidir.  

 

 15 01 10* Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş 

ambalajlar  

 15 02 02* Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde 

tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler  

 08 01 11* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler 

 08 01 21* Boya ya da vernik sökücü atıkları  

 17 04 10* Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar  

 17 02 04* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, cam 

ve plastik  

 17 08 01* Tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş alçı bazlı inşaat malzemeleri 

 
Bu atıklar 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Atık 

Yönetimi Yönetmeliğine göre, proje alanı sınırları içinde depo ve binalardan uzakta beton saha üzerine 

yerleştirilmiş uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak 

muhafaza edilecek ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış  tesislere MOTAT bilgi sistemi 

üzerinden gönderilecek ve beyan edilecektir. 

 
 İşletme Aşamasında Oluşacak Tehlikeli Atık Miktarı 

 

Projenin inşaatı aşamasında oluşması muhtemel atıklar aşağıdaki gibidir.  

 15 01 10* Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş 

ambalajlar 

 15 02 02* Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde 

tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler 

 16 02 13* 16 02 09’dan 16 02 12’ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar (3) içeren 

ıskarta ekipmanlar 

 16 05 04* Basınçlı tanklar içinde tehlikeli maddeler içeren gazlar (halonlar dahil) 
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 16 05 06* Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da 

tehlikeli maddeler içeren laboratuvar kimyasalları 

 20 01 21* Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar 

 13 02 08* Diğer motor, şanzıman ve yağlama yağları 

  

Proje alanında oluşacak tehlikeli atıklar, MOTAT sistemi üzerinden uygun lisanslı tesislere 

gönderilecektir.   

 

02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi 

Yönetmeliği; “Madde 9 e) Bu Yönetmeliğin ek-4’ünde (M) işareti ile tanımlanan ve ek-3/B’de belirtilen 

özellikleri içermediği iddia edilen atıkların Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarca yapılan 

analizlerle tehlikesiz olduğunu belgelemekle,” hükmü gereği EK-3 analizi yapılmaksızın bu atık kodları 

kullanılmayacaktır.  

 

Proje kapsamında, 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

giren Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. 

 

Proje kapsamında; 

 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Atık 

Yönetimi Yönetmeliği,  

 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, 

 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği,  

 06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği  

 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği  

 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2005 tarihinde 

yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”  

hükümlerine uyulacaktır. 

 

Atık Bitkisel Yağlar 
 

 İnşaat Aşamasında Oluşacak Atık Bitkisel Yağ Miktarı 

 

İnşaat aşamasında çalışacak personelin yemek ihtiyaçları dışarıdan hazır getirileceği için 

bitkisel atık yağ oluşması söz konusu değildir.  
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 İşletme Aşamasında Oluşacak Atık Bitkisel Yağ Miktarı 

 

İşletme aşamasında çalışacak personelin yemek ihtiyaçları, anlaşma yapılacak yemek şirketi 

tarafından sağlanacağından projeden kaynaklanacak bitkisel atık yağ oluşmayacaktır.  

 

Proje kapsamında 06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 

giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulması sağlanacaktır. 

 

Atık Pil ve Akümülatörler 
 

 İnşaat Aşamasında Oluşacak Atık Pil ve Akümülatörlerin Miktarı 

 

Projenin inşaat aşamasında, 20 01 33* atık kodlu atık piller ve kullanılacak güç kaynakları, 

personel tarafından kullanılacak taşıt araçlarından kaynaklanacak atık akümülatörler meydana 

gelecektir. Atık haline gelmiş aküler servisler tarafından değiştirileceğinden alanda atık akümülatör 

oluşmayacaktır. Atık piller ise diğer atıklardan ayrı olarak toplanacak ve Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığından gerekli izinleri almış lisanslı tesislere iletilecektir.  

 

 İşletme Aşamasında Oluşacak Atık Pil ve Akümülatörlerin Miktarı 

 

Proje sahasında, çeşitli kullanımlar sonrasında 20 01 33* atık kodlu atık pil oluşacaktır. 

Projeden kaynaklanacak atık piller ve akümülatörler, 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü 

Yönetmeliği” ve 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık 

Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  hükümlerine 

uyularak, Madde 13 uyarınca evsel atıklardan ayrı toplanacak ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 

gerekli izinleri almış lisanslı tesislere iletilecektir.  

 

Ayrıca kullanılacak güç kaynakları, personel tarafından kullanılacak taşıt araçlarından 

kaynaklanacak atık aküler, servisler tarafından değiştirileceğinden alanda atık akümülatör 

oluşmayacaktır. 

 

Proje alanında 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü 

Yönetmeliği” ilgili hükümlerine uyulacaktır. 

 
Atık Lastikler 

 
 İnşaat Aşamasında Oluşacak Atık Lastik Miktarı 

 
 Projenin inşaat aşamasında, kullanılacak araçların lastik değişimleri proje alanında 

gerçekleştirilmeyeceğinden, proje alanında 16 01 03 atık kodlu atık lastik oluşmayacaktır.  

http://www.turktraktor.com.tr/default.aspx
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 İşletme Aşamasında Oluşacak Atık Lastik Miktarı 

 
 Projenin işletme aşamasında kullanılacak ekipmanların lastik değişimleri proje alanında 

gerçekleştirilmeyeceğinden, proje alanında 16 01 03 atık kodlu atık lastik oluşmayacaktır.  

 
Proje alanında, 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği ilgili hükümlerine uyulacaktır. 

 
Tıbbi Atıklar 

 
 İnşaat Aşamasında Oluşacak Tıbbi Atıklar 

 

Projenin inşaatı aşamasında oluşacak herhangi bir kaza anında, yaralı kişi en yakın sağlık 

kuruluşu ve hastaneye sevk edilecektir. Tıbbi Atık oluşması durumunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından lisanslı tıbbi atık sterilizasyon tesisine gönderilecektir.  

 
 İşletme Aşamasında Oluşacak Tıbbi Atıklar 

 
Proje alanında, 4857 sayılı İş Kanununun 81. maddesinde yer alan ‘’Devamlı olarak en az 50 

işçi çalıştıran işverenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, 

işçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk 

yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına ve işin 

tehlike derecesine göre bir veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak ve bir sağlık birimi oluşturmakla 

yükümlüdür’’ hükmü gereğince, revir oluşturulacakve işyeri hekimi bulundurulacaktır.  

 
Proje alanında oluşacak tıbbi atıklar 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’ de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” Madde 10’da belirtilen özellikteki 

(yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı, orta yoğunluklu polietilen hammaddeden 

sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı 100 mikron olan, en az 10 

kilogram kaldırma kapasiteli, üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde siyah renkli 

“Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik 

torbalar) torbalarda toplanacaktır. Oluşan tıbbi atıklar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslı 

tıbbi atık sterilizasyon tesisine gönderilecektir.  

 
Proje alanında, 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ilgili hükümlerine uyulacaktır. 

 
 Tesiste, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna bağlı çıkarılacak tüzük ve 

yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. 

 

 

 

http://www.turktraktor.com.tr/default.aspx
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Hafriyat Toprağı  

 
Proje kapsamında; 60.000 m3 hafriyat toprağının oluşması beklenmektedir. Hafriyat 

işlemlerinin yaklaşık 1 yıl süreceği öngörülmektedir. Sıyrılacak bitkisel üst toprak ve hafriyat 

taoprağının bir kısmı koruma bantlarında, yeşil alanlarda peyzaj için, geri dolgu işlemlerinde 

kullanılmak üzere uygun şekilde depolanacak ve korunacaktır. Kalan kısmı ise Büyükşehir 

belediyesinin uygun gördüğü hafriyat döküm alanlarına taşınacaktır. 

 
Proje sahasında, 18 Mart 2004 Tarih 25406 Sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ilgili hükümlerine uyulacaktır. 

 
Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Depolama  

 
Proje alanında inşaat ve işletme aşamalarında; ayrı ayrı tehlikeli ve tehlikesiz atık geçici 

depolama konteynerleri bulundurulacak olup aşağıda belirtilen maddeleri sağlayacaktır. 

 
 Geçici depolama alanında atıklar birbirleriyle karıştırılmadan depolanır. Geçici depolama 

alanında tehlikeli ve tehlikesiz atıklar ayrı olarak depolanacaktır.  

 Geçici depolama alanına alınan her bir atık etiketlenecektir. Etiket üzerinde; atığın atık kodu, 

tehlikeli atık olup olmadığı, tehlikeli atıklar için atığın tehlikelilik özellikleri ve riskleri, atığın 

depolama alanına giriş tarihi bilgileri yer alacaktır. 

 Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi kapsamında sigorta yaptırma yükümlülüğü olan 

geçici depolama alanları için miktara bakılmaksızın tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası 

yaptırılacaktır.  

 Tehlikeli atıklar geçici depolama alanında en fazla 180 gün süreyle geçici olarak 

depolanacaktır. Tehlikesiz atıklar ise geçici depolama alanında en fazla 1 yıl süreyle geçici 

olarak depolanacaktır. Belirtilen süreler dolmadan atıklar lisanslı atık işleme tesislerine 

gönderilecektir. 

 Ayda 1000 kg’dan fazla atık oluşması durumunda Tehlikeli Atık Depolama Alanı İzni ve diğer 

gerekli izinler alınacaktır. 

 
Geçici Depolama Alanının Özellikleri; 

- Geçici depolama alanı üstü kapalı ve her türlü dış etkenden atıkları koruyacak şekilde 

oluşturulacaktır. 

- Geçici depolama alanının zemini geçirimsiz malzemeden yapılacaktır. 

- Geçici depolama alanında sızma veya dökülmelere karşı absorban malzeme 

bulundurulacaktır. 

- Geçici depolama alanının sızma ve dökülmelere karşı etrafı ızgarayla çevrelenir. Izgarada 

biriken sıvılar toplanarak uygun yöntemle geri kazanım/bertarafı sağlanır, alıcı ortama deşarj 

edilmeyecektir. 

- Geçici depolama alanında yangın gibi her türlü acil duruma karşı güvenlik tedbirleri alınacaktır. 

- Geçici depolama alanı dışarıdan izinsiz şekilde girişe izin vermeyecek şekilde planlanacaktır. 

http://www.turktraktor.com.tr/default.aspx
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- Geçici depolama alanında atıkların tehlikelilik özelliğine göre uygun bölümlendirme 

yapılacaktır. Atıklar atık kodlarına göre ayrı ayrı depolanacaktır.  

- Geçici depolama alanından/konteynırından sorumlu bir çalışan belirlenecektir. Sorumlu 

çalışan geçici depolama alanına/konteynırına giren ve çıkan tüm atıkların kayıtlarını tutup ve 

izinsiz giriş ve çıkışa engel olunacaktır. Sorumlu çalışanın iletişim bilgileri İl Müdürlüğüne 

bildirilecektir. 

 
Ç-2 Sıvı Atıklar 
 

Evsel Nitelikli Atıksular 

 

31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği 

Kontrolü Yönetmeliği İkinci Bölüm Madde 4.B’ ye göre oluşacak evsel nitelikli atıksu miktarı, temiz su 

miktarına eşit kabul edilir. Tesis sahasında oluşması muhtemel evsel nitelikli atıksu miktarı; 

 
 İnşaat aşaması evsel atıksu miktarı; 

200 L/ kişi /gün x 150 kişi = 30000 L/gün = 30 m3/gün 
 

 İşletme aşaması evsel atıksu miktarı; 

200 L/ kişi /gün x 700 kişi = 140000 L/gün = 140 m3/gün olarak hesaplanmıştır. 
 

Evsel atık suyun özellikleri aşağıda verilmiştir. 

 
Tablo 4: Evsel Atıksu Kirlilik Parametreleri ve Tahmini Değerleri 

Parametre Değer 

KOI   (mg/l) 500 

BOI   (mg/l ) 250 

AKM (mg/l) 225 

PH 6.5-7 

           Kaynak: YTÜ Müh. Fak. Çevre Müh. Bölümü, Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi Dersi,  Ders Notları;  1993,  İstanbul) 

 

Tesiste meydana gelen evsel nitelikli atık sular ASKİ kanalizasyonuna deşarj edilecektir.  

 
Endüstriyel Nitelikli Atıksular 

 
 Proje alanında gerçekleştirilmesi planlanan üretim faaliyetlerinde su tüketimi gerektiren proses 

olmadığından proses kaynaklı atıksu oluşmayacaktır. 

 

Proje alanında, “ASKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği”, “31.12.2004 tarih ve 

25687 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve 

26.11.2005 tarih ve 26005 sayılı Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin 

Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uyulacaktır. 

 
 
 
 
 

http://www.turktraktor.com.tr/default.aspx
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Ç-3 Toz ve Gaz Atıklar 

 
İnşaat Aşaması 

 
Proje kapsamında; 60.000 m3 hafriyat toprağının oluşması beklenmektedir. Hafriyat 

işlemlerinin yaklaşık 1 yıl süreceği öngörülmektedir. Sıyrılacak bitkisel üst toprak ve hafriyat 

taoprağının bir kısmı koruma bantlarında, yeşil alanlarda peyzaj için, geri dolgu işlemlerinde 

kullanılmak üzere uygun şekilde depolanacak ve korunacaktır. Kalan kısmı ise Büyükşehir 

Belediyesinin uygun gördüğü hafriyat döküm alanlarına taşınacaktır. 

 

Hafriyat yoğunluğu 1.600 kg/m3 (Kaynak: http://www.imo.org.tr) olarak kabul edilmiştir. Buna 

göre; 

- 60.000 m3 x 1.600 kg/m3 / 300 gün = 320 ton/gün hafriyat alınacaktır. 

Proje kapsamında oluşacak hafriyat atıkları için Büyükşehir Belediyesine başvuru yapılarak, 

hafriyat döküm noktası belirlenmesi sağlanacaktır. Tesiste oluşacak hafriyat atıkları sadece 

Belediye’nin belirleyeceği hafriyat döküm sahasına dökülecek ve döküm fişleri muhafaza edilecektir. 

 
Proje kapsamında oluşması beklenen toz emisyonunun hesabında kullanılan ve aşağıda verilen 

emisyon faktörleri 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinden alınmıştır.  

 
Tablo 5: Emisyon Faktörleri 

 Kaynaklar Kontrolsüz Kontrollü Birim 

Patlatma 0,080 - 

kg/ton 
Sökme 0,025 0,0125 

Yükleme 0,010 0,005 

Boşaltma 0,010 0,005 

Nakliye (gidiş-dönüş toplam mesafesi) 0,7 0,35 kg/km-araç 

Depolama 5,8 2,9 kg toz/ha gün 

 

 Sökme: Sökme işlemleri emisyon hesabında emisyon faktörü 0,025 kg/ton (kontrolsüz), 0,0125 

kg/ton (kontrollü) alınarak; 

Kontrolsüz: 

Emisyon Debisi: 320 ton/gün x 0,025 kg/ton / 12 saat = 0,67 kg/saat 

Kontrollü: 

Emisyon Debisi: 320 ton/gün x 0,0125 kg/ton / 12 saat = 0,33 kg/saat 

 

 Yükleme: Yükleme işlemleri emisyon hesabında emisyon faktörü 0,010 kg/ton (kontrolsüz), 

0,005 kg/ton (kontrollü) alınarak; 

 

http://www.turktraktor.com.tr/default.aspx
http://www.imo.org.tr/
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Kontrolsüz: 

Emisyon Debisi: 320 ton/gün x 0,01 kg/ton / 12 saat = 0,27 kg/saat 

Kontrollü:  

Emisyon Debisi: 320 ton/gün x 0,005 kg/ton / 12 saat = 0,13 kg/saat 

 

 Nakliye: Proje alanında oluşan hafriyat atığının sahada kullanılamayacak kısmı, mevcut yollar 

kullanılarak taşınacaktır. Bu nedenle taşımadan kaynaklanan toz emisyonu hesabı 

yapılmamıştır. 

 

 Depolama: Proje alanında yaklaşık 3000 m2 alanda geçici olarak hafrita depolanacaktır.   

Kontrolsüz: 

Emisyon Debisi: 5,8 kg/ha-gün x 0,3 ha /gün x 1 gün/24 saat = 0,07 kg/saat 

Kontrollü: 

Emisyon Debisi: 2,9 kg/ha-gün x 0,3 ha /gün x 1 gün/24 saat = 0,04 kg/saat 

 

TOPLAM; 

Kontrolsüz:  

0,67 kg/saat + 0,27 kg/saat + 0,07 kg/saat = 0,91 kg/saat 

Kontrollü:  

0,33 kg/saat + 0,13 kg/saat + 0,04 kg/saat = 0,5 kg/saat 

 
03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi 

Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği EK 2 Tablo 2.1’e göre toz için baca dışındaki yerlerde 1 

kg/saat sınır değerini sağlamaktadır.  

 
Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan iş ve işlemlerin tamamı kontrollü olarak yapılacaktır. 

Bununla beraber emisyonların azaltılması için aşağıda yer alan tedbirler alınacaktır; 

 Malzemenin taşınması sırasında araçların üzeri daima naylon branda ile kapatılarak, 

savurma yapılmadan doldurma yapılacaktır. 

 Araçların tekerlekleri düzenli olarak yıkanacaktır.  

 Boşaltma ve doldurma/yükleme işlemleri savurma yapılmadan gerçekleştirilecektir. 

 Araçlardan kaynaklanacak emisyonların da minimuma indirgenmesi için, 30.11.2013 

tarih ve 28837 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Egzoz Gazı Emisyonu 

Kontrolü Yönetmeliği ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği” uyarınca; kullanılacak tüm 

araç ve ekipmanların rutin kontrolleri yaptırılarak bakım gereken araçlar bakıma alınacak ve 

bakımları bitene dek çalışmalarda başka araçlar kullanılacaktır. Ayrıca Trafik Kanunu’na 

uygun şekilde çalışmaları konusunda uyarılarak özellikle yükleme standartlarına uygun 

yükleme yapmalarına dikkat edilecektir. 

 Proje Kapsamında bütün yerel mevzuatın gereklilikleri yerine getirilecektir. 

 

http://www.turktraktor.com.tr/default.aspx
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Hafriyat toprağının sahada değerlendirilemeyen kısmı direkt olarak hafriyat toprağı taşıma izni 

bulunan araçlara yüklenerek, Belediye tarafından izinli hafriyat toprağı depolama sahasına dökülecektir. 

Proje kapsamında oluşacak hafriyat atıkları için İlgili Belediye’ye başvuru yapılarak, hafriyat döküm 

noktası belirlenmesi sağlanacaktır. Tesiste oluşacak hafriyat atıkları sadece Belediye’nin belirleyeceği 

hafriyat döküm sahasına dökülecek ve döküm fişleri muhafaza edilecektir. Hafriyat çalışmasında 

hafriyat taşıma çalışmaları 07:00-19:00 saatleri arasında çalışılacaktır.  

 
İşletme Aşaması 

 
Proje kapsamındaki yatırımlara ait planlanan proses bacaları ve kirletici parametreleri 

aşağıdaki gibidir. 

 
Tablo 6: Proses Bacalarına Ait Bilgiler 

Yatırımın Adı 
Baca 
Sayısı 

Kirletici parametre 

Toz boya tesisi kurutma fırını 
bacası 

1 Yanma gazı, Toz, VOC 

İskelet bölümü havalandırma 
egsoz bacası 

13 Toz 

Klimarolle binası havalandırma 
egsoz bacası 

2 Toz 

 

Projenin faaliyete geçmesi ile birlikte, üretim faaliyetlerinden kaynaklanacak proses 

emisyonları için ölçümler gerçekleştirilecektir. 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Çevre İzin ve Lisans 

Yönetmeliği gereğince Çevre İzin belgesi alınacaktır.   

 

Proje alanında, personel ve üretim alanlarında ısınma amacıyla 11,6 MW 2 adet ısınma 

kazanı kurulması, atölye ve ambarda 70 adet 40 kW ısıl güce sahip radyant sistemlerin kurulması 

planlanmaktadır.  

 
Buna göre ısınma amaçlı emisyon kaynakları ve kirletici parametreleri aşağıdaki gibi olacaktır. 

 
Tablo 7: ısınma Kaynaklı Bacalara Ait Bilgiler 

Yatırımın Adı 
Baca 
Sayısı 

Kirletici parametre 

Isınma Kazanı Bacası 2 Yanma gazı, Toz 

Radyant Egsoz Bacası 70 Yanma gazı, Toz 

 

Tesiste ortaya çıkacak gaz emisyonları için, “03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı 

Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ve “10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Çevre İzin ve Lisans 

Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. Ayrıca, “13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Isınmadan 

http://www.turktraktor.com.tr/default.aspx


  

 
AR-GE MERKEZİ, YENİ NESİL PARÇA ÜRETİM TESİSİ VE TEST MERKEZİ PROJESİ 

PROJE TANITIM DOSYASI 

 

50 
 

Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine ve “12.11.2008 tarih ve 27052 sayılı 

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır. 

 
Ç-4 Gürültü 

 
 Proje alanında oluşması muhtemel gürültü seviyeleri inşaat ve işletme aşaması olmak üzere 

ayrı ayrı hesaplanmıştır. 

 

İnşaat Aşaması  

 

Proje kapsamında kullanılacak iş makinelerinin kullanımından kaynaklı gürültü oluşacaktır.  

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 15’de belirtildiği üzere; açık 

alanda kullanılan ekipmanların gürültü düzeyi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve 

30/12/2006 tarihli ve 26392 dördüncü mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Açık Alanda 

Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik 

hükümlerine tabidir. 

 

İnşaat makinelerinin çalışma frekans aralığı 500-4000 Hz aralığında olduğundan her bir 

noktanın ses basıncı düzeyi yaklaşık gürültü düzeyine eşdeğerdir. Buna göre; Kullanılacak makine ve 

ekipmanlar ve bu ekipmanlara ait ses gücü düzeyleri aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

 
Tablo 8: Kullanılacak Makine Ekipman Sayıları ve Ses Gücü Düzeyleri 

Makine - Ekipmanlar Adet Ses Gücü Düzeyi, dB 

Kamyon 
4 

82 + 11 log P, 82+11log210 
107 

Yükleyici 2 104 

Ekskavatör  1 109 

Ekskavatör 2 103 

Beton pompası 2 115 

Transmikser 2 102 

Kaynak:  30/12/2006 tarihli ve 26392 dördüncü mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Açık Alanda Kullanılan Teçhizat 
Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik (2000/14/AT) 

 
İnşaat aşamasında kullanılacak ekipmanların, toplam ses gücü düzeyi (LWT) ve toplam ses 

basıncı düzeyi (LPT) aşağıdaki formüller yardımıyla hesaplanır. 





n

i

L

WT

Wİ

L
1

1010log10  

dBALWT 15,11410.210.110.210.210210.4log10 10
102

10
109

10
115

10
103

10
104

10
107







 

24
log10

r

Q
LL WTPT


  

atmPTpg ALL   

Q = Arazi İndirgeme Faktörü  
r   = Kaynaktan Uzaklık 
ƒ  = İletilen Sesin Frekansı  

 = Bağıl Nemlilik (%65,5) 
(Yıllık Ortalama Bağıl Nem Miktarı) 

 

http://www.turktraktor.com.tr/default.aspx
https://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/mevbank/kalite/cevre-mevzuati_iii_/yonetmelikler_iii_2872e-000_/acik-alanda-gurultu-emisyonu-hk.-yon.html
https://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/mevbank/kalite/cevre-mevzuati_iii_/yonetmelikler_iii_2872e-000_/acik-alanda-gurultu-emisyonu-hk.-yon.html
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eqpg LL   






 rf
Aatm

28104,7
 

 
Faaliyet alanından uzaklaştıkça eşdeğer gürültü seviyesi (Leq) de düşmektedir. Proje alanının 

güneyinde 1220 m mesafede Esenboğa Mahallesi, kuzeydoğusunda 1250 m mesafede Güldarpı 

Mahallesi, batısında 3050 m mesafede Melikşah Mahallesi bulunmaktadır. Ayrıca Esenboğa 

Havalimanına 1170 m mesafededir. Proje alanına 30 metre ve 110 metre mesafede kaçak yapılar 

bulunmaktadır. Buna göre belirlenen mesafelere ulaşacak eşdeğer gürültü, gürültü kaynağının 

frekansı 500, 1000, 2000 ve 4000 devir/dak seviyeleri olarak ayrı ayrı hesaplanmıştır.  

 

İnşaat aşamasında 500 Hz Frekansta farklı uzaklıklara göre oluşacak Net Ses Düzeyi; 

r = 30 m.    dBLpg 16,69
5,65

10500104,7
304

1log1015,114
28

2 











 







 

 

Yukarıdaki hesaplama, 30, 50, 110, 250, 500, 1000, 1170, 1220, 1250, 2500, 3000 ve 3050 m 

mesafeler için yapılmış ve aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 
Tablo 9: 500 Hz Frekansta Oluşacak Gürültü Seviyelerinin Uzaklıklara Göre Değerleri 

Uzaklık (m) 30 50 110 250 500 1000 1170 1220 1250 2500 3000 3050 

Makine 

Ekipmandan 

Kaynaklanacak 

Gürültü 

Seviyesinin 

Mesafe İle 

Değişimi 

73,61 69,16 62,30 55,13 49,04 42,87 41,46 41,08 40,86 34,49 32,77 32,61 

 
İnşaat aşamasında 1000 Hz Frekansta farklı uzaklıklara göre oluşacak Net Ses Düzeyi; 

r = 30 m.    dBLpg 12,69
5,65

101000104,7
304

1log1015,114
28

2 











 







 

 

 
Yukarıdaki hesaplama 30, 50, 110, 250, 500, 1000, 1170, 1220, 1250, 2500, 3000 ve 3050 m 

mesafeler için yapılmış ve aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 
Tablo 10: 1000Hz Frekansta Oluşacak Gürültü Seviyelerinin Uzaklıklara Göre Değerleri 

Uzaklık (m) 30 50 110 250 500 1000 1170 1220 1250 2500 3000 3050 

Makine 

Ekipmandan 

Kaynaklanacak 

Gürültü 

Seviyesinin 

Mesafe İle 

Değişimi 

73,58 69,12 62,20 54,91 48,61 42,03 40,47 40,05 39,81 32,37 30,22 30,02 

 

http://www.turktraktor.com.tr/default.aspx


  

 
AR-GE MERKEZİ, YENİ NESİL PARÇA ÜRETİM TESİSİ VE TEST MERKEZİ PROJESİ 

PROJE TANITIM DOSYASI 

 

52 
 

İnşaat aşamasında 2000 Hz Frekansta farklı uzaklıklara göre oluşacak Net Ses Düzeyi; 

r = 30 m.   dBLpg 95,68
5,65

102000104,7
304

1log1015,114
28

2 











 







 

 

 
Yukarıdaki hesaplama 30, 50, 110, 250, 500, 1000, 1170, 1220, 1250, 2500, 3000 ve 3050 m 

mesafeler için yapılmış ve aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 
Tablo 11: 2000 Hz Frekansta Oluşacak Gürültü Seviyelerinin Uzaklıklara Göre Değerleri 

Uzaklık (m) 30 50 110 250 500 1000 1170 1220 1250 2500 3000 3050 

Makine 

Ekipmandan 

Kaynaklanacak 

Gürültü 

Seviyesinin 

Mesafe İle 

Değişimi 

73,48 68,95 61,83 54,07 46,92 38,64 36,51 35,92 35,57 23,90 20,06 19,69 

 

İnşaat aşamasında 4000 Hz Frekansta farklı uzaklıklara göre oluşacak Net Ses Düzeyi; 

r = 30 m.   dBLpg 27,68
5,65

104000104,7
304

1log1015,114
28

2 











 







 

 

 
Yukarıdaki hesaplama 30, 50, 110, 250, 500, 1000, 1170, 1220, 1250, 2500, 3000 ve 3050 m 

mesafeler için yapılmış ve aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 
Tablo 12: 4000 Hz Frekansta Oluşacak Gürültü Seviyelerinin Uzaklıklara Göre Değerleri 

Uzaklık (m) 30 50 110 250 500 1000 1170 1220 1250 2500 3000 3050 

Makine 

Ekipmandan 

Kaynaklanacak 

Gürültü 

Seviyesinin 

Mesafe İle 

Değişimi 

73,07 68,27 60,34 50,68 40,14 25,08 20,64 19,38 18,62 - - - 

 
 
Yukarıda hesaplanan değerler üzerinde frekanslara göre düzeltme faktörü uygulandığında; 

 

 
Tablo 13: Frekanslarda Tespit Edilen Değerlere Düzeltme Faktörünün Uygulanması 

Frekans 
Düzeltme 

Faktörü 
30 50 110 250 500 1000 1170 1220 1250 2500 3000 3050 

500 -3,2 70,41 65,96 59,10 51,93 45,84 39,67 38,26 37,88 37,66 31,29 29,57 29,41 

1000 0 73,58 69,12 62,20 54,91 48,61 42,03 40,47 40,05 39,81 32,37 30,22 30,02 

2000 1,2 74,68 70,15 63,03 55,27 48,12 39,84 37,71 37,12 36,77 25,10 21,26 20,89 

4000 1 74,07 69,27 61,34 51,68 41,14 26,08 21,64 20,38 19,62 - - - 

 

http://www.turktraktor.com.tr/default.aspx
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Tablo 14: Mesafelere Göre Gürültü Düzeyleri 

Frekans 30 50 110 250 500 1000 1170 1220 1250 2500 3000 3050 

Mesafelere göre 

gürültü düzeyi 
79,48 74,90 67,67 59,77 52,76 45,47 43,78 43,33 43,06 35,31 33,20 33,01 

 

Proje kapsamındaki inşaat çalışmaları sırasında oluşacak gürültü seviyesi hesaplanmıştır. Söz 

konusu alanda inşaat işlemleri için gündüz çalışılacak olup, en yerleşim alanı olan 1220 m mesafeye 

ulaşacak eşdeğer gürültü seviyesi 43,33 dBA olarak hesaplanmıştır. Planlanan tesise 30 m mesafede 

bulunan kaçak yapılara (konut) ulaşacak gürültü seviyesi 79,48 dBA olarak hesaplanmıştır. 

 

Hesaplanan oluşması muhtemel gürültü seviyeleri, ilgili sınır değeri aşmaktadır. Ancak 

hesaplanan gürültü değerleri tüm makinaların aynı anda ve aynı yerde çalışması sırasında oluşacak 

gürültü değerleridir. Uygulamada bütün makinaların aynı anda ve yerde çalışması muhtemel değildir. 

Ayrıca makinaların çalışmaları süreklilik arz etmeyecektir.  

 
Yönetmelikte verilen bu sınır değerlerin aşılması durumunda gerekli ek önlemler alınarak 

sürekliliği ve sınır değerler altında kalması sağlanacaktır. Proje alanı ve çevresinin gürültüden olumsuz 

etkilenmelerini önlemek üzere, inşaat bölgesinin çevresine perdeleme yapılarak gürültü kaynakları 

muhafaza içine alınacaktır. Makinelerin çalışması sırasında işçilerin ortam gürültüsünden olumsuz 

etkilenmesini önlemek amacıyla kişiye özel kulaklıklar temin edilecektir. 

 

İşletme Aşaması 

 

İşletme aşamasında, üretim proseslerinin tamamı kapalı alanlar içerisinde greçekleştirilecektir. 

Bu nedenle, işletme aşaması gürültü seviyesi tespitinde, mekanik test pistinde yapılacak çalışmalar 

göz önüne alınmıştır. Test pistinde en fazla 3 araç bulundurulabilecektir. Araçlara ait gürültü seviyesi 

110 dB’dir.  çalışma frekans aralığı 500-4000 Hz aralığında olduğundan her bir noktanın ses basıncı 

düzeyi yaklaşık gürültü düzeyine eşdeğerdir. Buna göre; Kullanılacak makine ve ekipmanlar ve bu 

ekipmanlara ait ses gücü düzeyleri aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

 
Tablo 15: Araç Sayıları ve Ses Gücü Düzeyleri 

Makine - Ekipmanlar Adet Ses Gücü Düzeyi, dB 

Test aracı 3 110 

Kaynak:  Man Türkiye A.Ş. 

 
İşletme aşamasında kullanılacak ekipmanların, toplam ses gücü düzeyi (LWT) ve toplam ses 

basıncı düzeyi (LPT) aşağıdaki formüller yardımıyla hesaplanır. 





n

i

L

WT

Wİ

L
1

1010log10  

dBALWT 77,10810.3log10 10
110







  

http://www.turktraktor.com.tr/default.aspx
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24
log10

r

Q
LL WTPT


  

atmPTpg ALL   

eqpg LL   






 rf
Aatm

28104,7
 

Faaliyet alanından uzaklaştıkça eşdeğer gürültü seviyesi (Leq) de düşmektedir. Proje alanının 

güneyinde 1220 m mesafede Esenboğa Mahallesi, kuzeydoğusunda 1250 m mesafede Güldarpı 

Mahallesi, batısında 3050 m mesafede Melikşah Mahallesi bulunmaktadır. Ayrıca Esenboğa 

Havalimanına 1170 m mesafededir. Proje alanına 30 metre ve 110 metre mesafede kaçak yapılar 

bulunmaktadır, ancak test pistinin bu yapılara olan mesafesi yaklaşık 1000 m’dir. Buna göre belirlenen 

mesafelere ulaşacak eşdeğer gürültü, gürültü kaynağının frekansı 500, 1000, 2000 ve 4000 devir/dak 

seviyeleri olarak ayrı ayrı hesaplanmıştır.  

 
İşletme aşamasında 500 Hz Frekansta farklı uzaklıklara göre oluşacak Net Ses Düzeyi; 

r = 30 m.    dBLpg 23,68
5,65

10500104,7
304

1log1077,108
28

2 











 







 

 

Yukarıdaki hesaplama, 30, 50, 110, 250, 500, 1000, 1170, 1220, 1250, 2500, 3000 ve 3050 m 

mesafeler için yapılmış ve aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 
Tablo 16: 500 Hz Frekansta Oluşacak Gürültü Seviyelerinin Uzaklıklara Göre Değerleri (İşletme) 

Uzaklık (m) 30 50 110 250 500 1000 1170 1220 1250 2500 3000 3050 

Makine 

Ekipmandan 

Kaynaklanacak 

Gürültü 

Seviyesinin 

Mesafe İle 

Değişimi 

68,23 63,79 56,92 49,75 43,66 37,50 36,09 35,71 35,49 29,12 27,39 27,23 

İşletme aşamasında 1000 Hz Frekansta farklı uzaklıklara göre oluşacak Net Ses Düzeyi; 

r = 30 m.    dBLpg 20,68
5,65

101000104,7
304

1log1077,108
28

2 











 







 

 

 
Yukarıdaki hesaplama 30, 50, 110, 250, 500, 1000, 1170, 1220, 1250, 2500, 3000 ve 3050 m 

mesafeler için yapılmış ve aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 

 

 

 

Q = Arazi İndirgeme Faktörü  
r   = Kaynaktan Uzaklık 
ƒ  = İletilen Sesin Frekansı  

 = Bağıl Nemlilik (%65,5) 
(Yıllık Ortalama Bağıl Nem Miktarı) 

 

http://www.turktraktor.com.tr/default.aspx
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Tablo 17: 1000Hz Frekansta Oluşacak Gürültü Seviyelerinin Uzaklıklara Göre Değerleri (İşletme) 

Uzaklık (m) 30 50 110 250 500 1000 1170 1220 1250 2500 3000 3050 

Makine 

Ekipmandan 

Kaynaklanacak 

Gürültü 

Seviyesinin 

Mesafe İle 

Değişimi 

68,20 63,75 56,83 49,54 43,24 36,65 35,10 34,68 34,43 27,00 24,85 24,65 

 
İşletme aşamasında 2000 Hz Frekansta farklı uzaklıklara göre oluşacak Net Ses Düzeyi; 

r = 30 m.   dBLpg 10,68
5,65

102000104,7
304

1log1077,108
28

2 











 







 

 

 
Yukarıdaki hesaplama 30, 50, 110, 250, 500, 1000, 1170, 1220, 1250, 2500, 3000 ve 3050 m 

mesafeler için yapılmış ve aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 
Tablo 18: 2000 Hz Frekansta Oluşacak Gürültü Seviyelerinin Uzaklıklara Göre Değerleri (İşletme) 

Uzaklık (m) 30 50 110 250 500 1000 1170 1220 1250 2500 3000 3050 

Makine 

Ekipmandan 

Kaynaklanacak 

Gürültü 

Seviyesinin 

Mesafe İle 

Değişimi 

68,10 63,58 56,46 48,69 41,54 33,26 31,13 30,54 30,19 18,52 14,68 14,31 

 
İşletme aşamasında 4000 Hz Frekansta farklı uzaklıklara göre oluşacak Net Ses Düzeyi; 

r = 30 m.   dBLpg 70,67
5,65

104000104,7
304

1log1077,108
28

2 











 







 

 

 
Yukarıdaki hesaplama 30, 50, 110, 250, 500, 1000, 1170, 1220, 1250, 2500, 3000 ve 3050 m 

mesafeler için yapılmış ve aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 
Tablo 19: 4000 Hz Frekansta Oluşacak Gürültü Seviyelerinin Uzaklıklara Göre Değerleri (İşletme) 

Uzaklık (m) 30 50 110 250 500 1000 1170 1220 1250 2500 3000 3050 

Makine 

Ekipmandan 

Kaynaklanacak 

Gürültü 

Seviyesinin 

Mesafe İle 

Değişimi 

67,70 62,90 54,97 45,30 34,76 19,70 15,27 14,00 13,25 
-

15,37 
-

25,99 
-

27,04 

 
Yukarıda hesaplanan değerler üzerinde frekanslara göre düzeltme faktörü uygulandığında; 

 
 
 
 
 

http://www.turktraktor.com.tr/default.aspx


  

 
AR-GE MERKEZİ, YENİ NESİL PARÇA ÜRETİM TESİSİ VE TEST MERKEZİ PROJESİ 

PROJE TANITIM DOSYASI 

 

56 
 

Tablo 20: Frekanslarda Tespit Edilen Değerlere Düzeltme Faktörünün Uygulanması (İşletme) 

Frekans 
Düzeltme 

Faktörü 
30 50 110 250 500 1000 1170 1220 1250 2500 3000 3050 

500 -3,2 65,03 60,59 53,72 46,55 40,46 34,30 32,89 32,51 32,29 25,92 24,19 24,03 

1000 0 68,20 63,75 56,83 49,54 43,24 36,65 35,10 34,68 34,43 27,00 24,85 24,65 

2000 1,2 69,30 64,78 57,66 49,89 42,74 34,46 32,33 31,74 31,39 19,72 15,88 15,51 

4000 1 68,70 63,90 55,97 46,30 35,76 20,70 16,27 15,00 14,25 - - - 

 
 

Tablo 21: Mesafelere Göre Gürültü Düzeyleri (İşletme) 

Frekans 30 50 110 250 500 1000 1170 1220 1250 2500 3000 3050 

Mesafelere göre 

gürültü düzeyi 
74,10 69,53 62,29 54,40 47,39 40,10 38,41 37,95 37,69 29,94 27,83 27,64 

 

Projenin işletilmesi aşamsında, 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı “Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” de belirtilen hususlara uyulacak, Tesiste Yönetmeliğin 22. 

maddesinin (a) bendi çerçevesinde yapılan değerlendirme sonuçlarına göre, endüstriyel tesisler için 

çevresel gürültü düzeyleri (07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı “Çevresel Gürültünün Değerlendirmesi ve 

Yönetimi Yönetmeliği” Tablo–4’deki Sınır Değerler) aşılmayacaktır. 
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D) Kullanılan Teknoloji ve Malzemelerden Kaynaklanabilecek Kaza Riski 

 

Her tesiste olabileceği gibi Man Türkiye A.Ş.’de de iş kazaları meydana gelebilme ihtimali söz 

konusudur. Ancak proje alanında 4857 sayılı İş Kanunu ve buna bağlı çıkarılan tüzük ve yönetmelik 

hükümlerine uyulacak, gerekli önlemler alınacak ve iş kazası meydana gelme olasılığı minimuma 

indirgenecektir.  

 
Projenin inşaat alanı içinde insan sağlığı ve çevre açısından özel risk taşıyan herhangi bir 

faaliyet söz konusu olayacaktır. Bununla birlikte, inşaat aşamasında hemen her inşaat çalışmasında 

meydana gelmesi muhtemel olan malzeme sıçraması, kazı kenarının göçmesi, elektrik çarpması, iş 

makinesi kazaları, malzeme arasında uzuv sıkışması, sivri uçlu, keskin kenarlı cisimlerle yaralanma, 

şantiye içi trafik kazaları gibi tehlike ve riskler beklenebilir.  

 
Projenin inşaatı sırasında işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüm mevzuat hükümleri yerine 

getirilerek, olası tüm kaza ve risklerin mümkün olan en alt düzeye indirilmesi için gerekli olan tüm 

önlemlerin alınması sağlanacaktır. 

 
Projenin inşaat aşamasında kurulacak konteyner şantiyede, gerekli uyarı ve ikaz levhaları 

asılacak, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüm mevzuat hükümleri yerine getirilerek çalışacak 

personelin koruyucu ekipmanları kullanmaları sağlanacak ve çalışanlara gerekli eğitim verilecektir. 

Proje etrafı kapatılarak, olası tüm kaza ve risklerin mümkün olan en alt düzeye indirilmesi için gerekli 

olan tüm önlemlerin alınması sağlanacaktır. 

 
İşletme aşamasında olabilecek kazalara karşı alınabilecek en iyi önlem çalışan elemanların 

eğitilmesi, bilinçlendirilmesidir. İşyerinde kullanılan kimyasalların iş ve çevre sağlığı açısında 

oluşturabileceği riskler hakkında çalışanların bilgi edinme hakları göz önünde bulundurularak periyodik 

eğitim çalışmaları yapılacaktır. İşyerinde çalışanları kullanılacak kimyasalların etkilerinden korumak 

amacıyla özellikle solunum, göz, yüz, deri ve vücudun malzeme güvenlik bilgi formlarında belirtilen 

standartlarda kişisel koruyucu malzeme ile korunmaları sağlanacaktır.  

 
              Tesiste kimyasalların taşınması, depolanması ve kullanılması esnasında 23.06.2017 tarihli 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve 

Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik ilgili hükümlerine uyulacaktır.  

 
 Proje alanında, 19.12.2007 tarih 26735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulmaktadır ve uyulacaktır. 

 
Çalışma alanında kaya düşmesi, heyelan gibi doğal afet olayları gözlenmemiştir. Bunun yanı 

sıra zeminde akma, oturma, kabarma gibi deformasyonlar da yoktur. Proje alanında 18.03.2018 tarih 

ve 30362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 

hükümlerine uyulacaktır.    

 

http://www.turktraktor.com.tr/default.aspx
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Proje alanında2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan 

Yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulacaktır.  

 

Projenin işletilmesi süresince; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5491 sayılı Çevre Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile buna bağlı olarak çıkarılan/çıkarılacak olan tüm Yönetmeliklerin 

ilgili hükümlerine uyulacak, mer’i mevzuat kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinler 

alınacaktır. 
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2. PROJENİN YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ETKİLERİ 

 

A) Mevcut Arazi Kullanımı ve Kalitesi (Tarım Alanı, Orman Alanı, Planlı Alan, Su 
Yüzeyi vb) 

 
Proje alanı; Ankara İli. Çubuk İlçesi, Güldarpı Mahallesi sınırları içerisinde, 130 ada, 49 nolu 

parsel numarasında kayıtlı bulunan 321.302,81 m2 tapulu alanda yer almaktadır. 

 

Proje sahasına ait; Koordinatlar Ek.1’de, Tapu Kaydı Ek.2’de verilmiştir. 

 
Tarım Alanı 

 

Proje alanının tamamı mera vasfındadır. Ancak; Çubuk Belediyesi Meclis Kararlarında; 

“Çubuk İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin söz konusu kararlarına 

istinaden ve ayrıca; Y.Çavundur, Esenboğa İlk Kademe Belediyeleri ve Mahallelerinin Belediye 

Sınırlarımıza katılmış olması ile, Belediye Meclisimizin 10.10.2008 tarihli ve 260 sayılı kararının 

yeniden değerlendirilerek revize edilmesi zorunluluğunun oluştuğu, bu nedenle; İlçemizde bulunan 

kanatlı, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık işletmeleri ile mantar üretim tesislerinin yerleşim yeri dışına 

çıkarılması ve bu tesislerin kurulabileceği bölgelerin yeniden belirlenmesi hususunda yeni koşulların 

oluşturulması gerektiği kanaatine varılmıştır.“ denilmektedir. 

 

Bu kapsamda, 

 

■ İlçemiz Belediye ve Mücavir Alanlarında bulunan mevcut hayvancılık işletmelerinin;  

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16.04.2008 tarih ve 2008/B-1-2-3 ve 6 sayılı kararına, ayrıca 

18.12.2009 tarih ve 2009/12 sayılı Çubuk İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararına uyulmasına,  

 

■ Kırsal nitelikli (dış mahalle ve orman köyleri) yerleşik alanlarında; zati ihtiyaçlar dışında, 

yüksek kapasiteli hayvancılık işletmesi kurmak isteyen girişimci kişi ve kuruluşların, ilk etapta 

Çubuk Belediyesi görüşünün alınmasına,   

 

■ Yeni hayvancılık işletmelerinin; A.Çavundur, Ağılcık, Dumlupınar, Esenboğa, Gökçedere,  

Güldarpı, Melikşah, Sünlü, Taşpınar, Yazır ve Yenice Mahallelerinde kurulmamasına, 

 

karar verilmiştir.  

 

Ancak hem İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16.04.2008 tarih ve 2008/B-1-2-3 ve 6 sayılı 

kararına, hem de 18.12.2009 tarih ve 2009/12 sayılı Çubuk İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararına göre 

bölgede hayvancılık yapılmaması yönünde kararlar bulunmaktadır. Bu nedenler bölgede hayvan 

yetiştiriciliği yapılmamakta ve proje alanı mera olarak kullanılmamaktadır.  
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Şekil 14: Proje Alanı Görünümü 

 

Proje alanının bir kısmı, tapu kaydında da belirtildiği üzere geçici olarak bölge halkı tarafından 

tarım amaçlı kullanmaktadır. Bu alanda ve Proje Alanı çevresinde genellikle buğday, arpa ekimi 

yapılmaktadır. Bölgenin toprak yapısı bu tür ürünlerin yetiştirilmesine imkan vermektedir. Bölgede 

orman veya ağaç yapısı gelişmemiştir. 

 

Şekil 15: Proje Alanı Arazi Kullanım Kabiliyeti 

 

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitksel Üretim Genel Müdürlüğü’nün 12.07.2019 tarih ve 

E.2137912 sayılı yazısına göre; “4342 sayılı Mera Kanununun  “Tahsis Amacı Değişikliği”  başlıklı 14 

üncü maddesinde; “Tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan bu Kanunda 
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gösterilenden başka şekilde yararlanılamaz. Ancak,  bu  Kanuna  veya  daha  önceki  kanunlara  göre 

mera,  yaylak  ve  kışlak olarak tahsis  edilmiş olan  veya kadimden  beri bu  amaçla kullanılan 

arazilerden;…Yerlerin, ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine, 

valilikçe tahsis amacı değiştirilebilir ve söz konusu  yerlerin  tescilleri  Hazine adına, vakıf meralarının 

tescilleri ise vakıf adına yaptırılır.” hükmü bulunmaktadır. 

Ayrıca Mera Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapan 5178 Sayılı  “Mera Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkındaki Kanun” 27.05.2004 tarihinde kabul edilerek, 08.06.2004 

tarih ve 25486 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu kanun ile 

tahsis amacı değişikliği işlemlerinin yürütülmesi Valiliklere devredilmiştir. 

Bu nedenle söz konusu talebinizin Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne yapılması 

gerekmektedir.” denilmektedir. 

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün E.2053893 sayılı yazısına göre; “5403 sayılı kanunun 

25. Maddesi ile 3194 sayılı imar kanunun 8. Maddesinin birinci fıkrasına eklenen (c) bendine “tarım 

arazileri, Toprak koruma ve arazi kullanım kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç 

dışında kullanılmak üzere planlanamaz.” Hükmü eklenmiştir. Mevcut hüküm gereği, meri mevzuatlar 

kapsamında ilgili izinler alınmadan yapılan her türlü planlar Bakanlığımız tarafından geçersiz sayılacak 

ve 5403 sayılı kanunun 21 maddesi kapsamında yer alan idari yaptırımlar uygulanacaktır. 130 ada, 49 

nolu mera parselinin tahsis amacı değişikliği yapılabilmesi için ekte listesi gönderilen belgelerin temin 

edilerek İl Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda” denilmektedir. İlgili Görüşler Ek 6’da verilmiştir. 

 

Orman Alanı 

 
Proje alanına ait Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 gün ve 116 sayılı ve 

12.05.2017 gün ve 1002 sayılı kararları ile onaylanan 1/100.000 ölçekli 2038 yılı hedefli Ankara 

Çevre Düzeni Planı, Lejantı, İlgili Plan Hükümleri Ek 3’de verilmiştir. 

 

Proje alanı ve yakın çevresinde orman alanı bulunmamaktadır. 

 
Planlı Alan 

 
Proje alanına ait Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 gün ve 116 sayılı ve 

12.05.2017 gün ve 1002 sayılı kararları ile onaylanan 1/100.000 ölçekli 2038 yılı hedefli Ankara 

Çevre Düzeni Planı, Lejantı, İlgili Plan Hükümleri Ek 3’de verilmiştir. 

 
Proje alanını kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bulunmamaktadır. Çubuk Belediye 

Başkanlığı’ndan 11.07.2019 tarih ve E.41444 sayılı yazı ile alınan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı ve Plan Notları Ek 3’de verilmiştir. 

 
Prole kapsamındaki; Ankara ili, Çubuk ilçesi, Güldarpı mahallesi, 130 ada, 49 no’lu parselde 

yeni nesil otobüsler için Ar-Ge Merkezi,  yeni nesil parça üretim tesisi ve Test Merkezi Projesi için 

09.02.2018 tarih ve 30327 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Endüstri Bölgeleri 
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Yönetmeliği’nin 48. Maddesi uyarınca münferit yatırım yeri için Fizibilite Raporu hazırlanarak Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı’na müracaat edilmiştir. Başvuru uygun görülmüş olup, yer seçimi etüdü 

oluşturulması aşamasındadır.  

 
Proje alanı için yer seçimi etüdü tamamlandıktan sonra özet değerlendirme raporu 

hazırlanarak Kurula sunulacaktır. Önerilen alanın Kurul tarafından yatırıma uygun bulunması 

durumunda, ÇED mevzuatı uyarınca “ÇED Gerekli Değildir” kararının alınması ile birlikte, Bakanlar 

Kurulu kararı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi uyarınca münferit yatırım yeri 

olarak tahsis edilecektir. 

 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, İmar ve 

Çevre Düzeni Planlama Şube Müdürlüğü’nün 09.07.2019 tarih ve E.56495 sayılı görüşüne göre; 

“Yapılan incelemede; 

-Gürdapı Mahallesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca Ankara Büyükşehir Belediye 

Sınırları içinde olduğu, 

-Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 gün ve 116 sayılı kararı ile onaylanan ve 

12.05.2017 gün ve 1002 sayılı kararıyla son şeklini alan 1/100.000 ölçekli  “2038 yılı hedefli Ankara İli 

Çevre Düzeni Planı” kapsamında kaldığı, 

-1/100.000 ölçekli planların, mekânsal ve işlevsel bütünlük gösteren sınırlar içinde genel bir gösterime 

sahip olduğundan parsel bazında detaylı imar durumu bilgisi verilememekle birlikte, bahse konu alanın 

büyük bir kısmının 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Tarım Alanı” gösteriminde, bir kısmının 

“Meskun(Yerleşik) ve Planlı Alanlar” gösteriminde yer aldığı, 

-Bahse konu alanın Mera vasfında olması nedeniyle İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

görüşünün alınmasının, ayrıca planlamaya esas tüm kurum-kuruluşların uygun görüşlerinin 

alınmasının gerekli olduğu, 

-Ülkemiz açısından katma değeri yüksek yatırımların, istihdamı arttıracak projelerin ve AR-GE 

çalışmalarının desteklenmesinin önemli olduğu, huşuları tespit edilmiştir.” denilmektedir. 

 

 Çubuk Belediye Başkanlığı’nın E.40126 sayılı yazısına göre; “İlçemiz Güldaplı mahallesi 

130 ada 49 parselin Münferit Yatırım Yeri olarak kullanılması Başkanlığımızca uygun görülmüştür.” 

denilmektedir. İlgili Görüşler Ek 6’da verilmiştir. 

 

Yerleşim Alanı 

 
Proje alanının güneyinde 1220 m mesafede Esenboğa Mahallesi, kuzeydoğusunda 1250 m 

mesafede Güldarpı Mahallesi, batısında 3050 m mesafede Melikşah Mahallesi bulunmaktadır. Ayrıca 

Esenboğa Havalimanına 1170 m mesafededir. Proje alanına 30 metre ve 110 metre mesafede kaçak 

yapılar bulunmaktadır. 

 
Proje alanında ya da yakın çevresinde bulunan ve projeden etkilenebilecek okul, hastane, kreş 

vb. gibi hassas yerleşimler mevcut değildir.  
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Tesis sahasına ait Uydu Görüntüsü Ek 7’de, Topoğrafik Harita Ek 8’de, Yer Bulduru 

Haritası Ek 9’ da verilmiştir. 

 
Su Yüzeyi 

 
Proje alanının güneyinden sahaya bitişik durumda Dibecik deresi bulunmaktadır. Dibecik 

deresi alanın doğu kısmında Çubuk deresi ile birleşmektedir.  

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünün 05.07.2019 

tarih ve 429162 sayılı yazısına göre; “Ankara İli, çubuk İlçesi, Güldaplı mahallesi sınırları içerisindeki 

130 ada, 49 parsel numaralı taşınmaz Bölge Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan Ankara 

Çubuk Akyurt AT ve TİGH Projesi kapsamında olup; söz konusu 130 ada, 49 parselin Münferit yatırım 

Alanı olarak kullanılmasında uygulanmakta olan arazi toplulaştırma projesi açısından sakınca 

bulunmamaktadır.” denilmektedir. İlgili Görüş Ek 6’da verilmiştir. 

 

Jeolojik Yapı ve Stratigrafi 

1/500.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası Ankara paftasının tamamlanması sırasında, bölgede 

yer alan birimlerin stratigrafik tanımlanmasını amaçlamışlardır. Bu amaçla Ankara güneybatısında beş 

ayrı güzergahta stratigrafi kesiti ölçülmüştür. Bu kesit güzergahlarında bulunan birimleri Paleozoyik, 

Mesozoyik ve Tersiyer yaşlı formasyonlar olarak ayırtlamışlardır. 

 

Paleozoyik yaşlı formasyonlar Karbonifer-Alt Permiyen yaşlı grovak ve Orta Permiyen yaşlı 

masif kireçtaşlarını içermektedir. Bu birim Lodumlu, Lodumlu-Taşpınar ve Alacaatlı-Kutuğun 

kesitlerinde görülmektedir. Mesozoyik serileri Jura ve Kretase yaşlı formasyonlar olarak ikiye 

ayırtlanmıştır. Jura formasyonları genel olarak killi, pseudo-oolitik ve pelletli kireçtaşlarını 

kapsamaktadır. Bu kireçtaşları içerisinde çört ve kumtaşı arabantları bulunmaktadır. Kireçtaşları 

arasında bulunan kalın bir konglomera seviyesi ile Jura yaşlı formasyon iki zona ayrılmaktadır. 

Konglomera altında yer alan kireçtaşları Jura, üst seviyelerdeki kireçtaşları ise Üst Jura (Titoniyen) 

olarak değerlendirilmiştir. Ballıkuyumcu kesitinde Jura kireçtaşları, Tersiyer yaşlı andezitlerle 

kesilmiştir. Bölge içerisinde yanal yönde litolojik değişiklikler saptanan Kretase yaşlı formasyon, 

Alacaatlı-Kutuğun kesitinde Senoniyen yaşlı marnlarla temsil edilmektedir. Bu formasyon, 

Ballıkuyumcu ve Alçılı kesitlerinde konglomera, kireçtaşı, kumlu kireçtaşı ve marn 92 içerikli fliş 

fasiyesinde ve yaşı Senoniyen-Turoniyen olarak yorumlanmaktadır. Bu fliş üzerinde de Turoniyen-

Maastrihtiyen yaşlı Hippuritesli resifal kireçtaşları yer almaktadır. Tersiyer yaşlı formasyonlar ise resifal 

kireçtaşları ile üzerindeki aglomera, andezit ve gölsel kireçtaşları ile temsil edilmektedir. 

 

Tüysüz ve Dellaloğlu (1994); Orta Anadolu'daki Tersiyer çökellerinin paleocoğrafik yayılımları, 

stratigrafisi ve bölgenin Tersiyer tektoniğini incelemişlerdir. Orta Anadolu'daki Tersiyer yaşlı 

sedimanter havzalar Neo-Tetis Okyanusu kuzey kolunun kapanması esnasında ve daha sonraki 

süreçlerde gelişmiştir. Bölgede, farklı tektonik birlikler ve bunlar arasında sütur zonları yer almaktadır. 
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Bu tektonik birlikler kuzeyden güneye doğru; Pontit kıtası, Đntra-Pontit sütur zonu, Sakarya kıtası, 

Ankara-Erzincan sütur zonu ve Kırşehir kıtası olarak yorumlanmaktadır. Neo-Tetis okyanusunun, 

bölgedeki iki kolu (İntra-Pontit ve Ankara-Erzincan) Alt Kretase sonundan itibaren, kuzey yönlü yitimle, 

kapanmaya başladığı ve Maastrihtiyen'de tamamen kapandığı belirtilmektedir. Kırşehir ve Sakarya 

kıtalarının birbiriyle çarpışması sonucunda meydana gelen Ankara-Erzincan sütur zonu üzerinde 

Çankırı havzası gelişmiştir. Çankırı havzasının sedimanter bir havza niteliğini kazandığı ilk dönem 

Kampaniyen-Maastrihtiyen'de olmuştur. Bu dönemde, Çankırı ve Haymana havzaları, Sakarya 

kıtasının güneye bakan kenarında yay önü havzası konumunda bulunmaktadır. 

 

Maastrihtiyen sonunda Sakarya ve Kırşehir kıtalarının çarpışması sonucu, Çankırı ve 

Haymana havzaları birbirinden ayrılmıştır. Çankırı havzası, MaastrihtiyenPaeosen dönemde etrafı kıta 

parçaları ile sarılmış kalıntı havza haline gelmiştir. Geç PaleosenErken Eosen dönemde, Kırşehir 

kıtasının saat ibresinin tersi yönünde, dönmeye başlaması ile NW-SE doğrultulu yanal atımlı faylar ve 

bu fayların kontrolünde havzalar gelişmiştir. Bu havzalarda önce alüvyal, daha sonra derin denizel 

çökellerin yer aldığı transgresif evrede Sakarya ve Kırşehir kıtaları da sığ denizle kaplanmıştır. 

 

Yeniden açılan ve sınırları genişleyen Çankırı havzası da, çarpışma sonrası havza niteliğini 

kazanmıştır. Geç Eosen-Oligosen'de Çankırı havzası ve çevresinde, güneye doğru bindirmeler 

gelişmiş, Sakarya ve Kırşehir kıtaları yükselerek su yüzeyine çıkmıştır. Bu defa Çankırı havzası 

içerisinde kalın karasal çökellerin depolandığı bir dağlar arası havza halinde dönüşmüştür. Bölgede, 

Neo-Tetis okyanusunun kapanmasında ve sonrasında etkili olan sıkışma rejimi Alt Miyosen'e kadar 

sürmüştür. Orta-Üst Miyosen'den itibaren Kuzey Anadolu Fayı ve kollarının oluşturduğu yanal atımlı 

fay sistemlerinin etkili olduğu Neo-tektonik dönem başlamıştır. 

 

Ankara Grubu olarak adlandırılan Triyas yaşlı birimler Emir, Elmadağ, Ortaköy ve Keçikaya 

formasyonlarına, Ortaköy formasyonu, Đmrahor kireçtaşı üyesi ve radyolarit üyesi olarak 

ayırtlanmıştır. Bu grubu oluşturan formasyonlardan Emir formasyonu içinde metaultramafit ve diyabaz, 

Elmadağ ve/veya Ortaköy formasyonları içinde ise Karbonifer ve Permiyen yaşlı kireçtaşı ve kırıntılı 

blokları ayırtlanmıştır. 

 
Emir Formasyonu (Tae): Bölgede otokton olarak izlenen en eski birimdir. Killi, kumlu ve 

volkanik kayaçların bölgesel metamorfizmaya uğraması sonucu yeşilşist fasiyesinde metamorfizma 

geçirmiştir. Muskovit-kuvars şist, serisit-klorit-kuvars şist, serisit-klorit şist, fillit, kuvars-albit-klorit 

şistlerden oluşmaktadır. Genellikle sarı, boz ve kahverengi renklerdedir. 

 

Ankara merkez olmak üzere kuzeydoğu-güneybatı uzanımlıdır. Emir formasyonunu oluşturan 

kaya türleri sık kıvrımlıdır. İnce taneli ve ince tabakalı kesimlerde kıvrımlar daha belirgindir. İnce taneli 

kayaçların yanısıra, iri taneli çakıltaşları da metamorfizmaya uğramıştır. Çakıllarda belirgin uzama ve 

yönlenme gözlenir. Birim ince-orta tabakalı olup tabakalanmaya paralel olarak yönlenme gelişmiştir. 

Hasanoğlan'ın kuzeyinde Eğridere başı tepede Emir formasyonu içinde birimler birlikte 
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metamorfizmaya uğramış ultramafik kayaçlar izlenmektedir. Emir formasyonunun yaşı Alt Triyas 

olarak belirlenmiştir. İnce ve orta taneli kayaçların ardalanmalı olarak çökelimi sırasında gelişen 

volkanitler ve bunların tüfleri çökelmekte olan kayatürleri arasına girerek çökelime katılmışlardır. Bu tip 

volkanitlerin varlığını Aşağı İmrahor mahallesinin güneydoğusunda izlemek olağandır. Emir 

formasyonu'nun ilksel çökelimi flişdir. Çökelim anında bölgedeki ultramafik kütleler, çökeller arasına 

girmiş ve daha sonraki dönemde birlikte metamorfizmaya uğramıştır. 

 
Elmadağ Formasyonu (Tael): Birim bölgede güneybatı-kuzeydoğu yönünde uzanır. Elmadağ 

formasyonu alttan üste doğru metamorfizması gittikçe azalan ilksel halini kısmen koruyan ve/veya 

yeşil şist fasiyesi sınırları içinde metamorfizma geçirmiş konglomera, kumtaşı, çamurtaşı, kumlu 

kireçtaşı, kireçtaşı ile volkarenit, aglomera, volkanit ve tüften oluşur. Birimin içinde Karbonifer ve 

Permiyen yaşlı kireçtaşı ve kırıntılılardan oluşan değişik boyutlu bloklar vardır. Elmadağ formasyonu 

yaygın olarak sarı, boz, kahverengi, gri renklerdedir. İnce ve Orta kalınlıkta tabakalanmalı olan birim, 

sık kıvrımlıdır. Kıvrımlanmalar ince taneli ve ince tabakalı kesimlerde belirgindir. Elmadağ formasyonu 

altta Emir formasyonu ile geçişlidir. Üstte ise Keçikaya formasyonu ile geçişlidir. Elmadağ formasyonu 

geçiş zonunda kumtaşı, kumlu kireçtaşı ardalanması olarak devam ederek Keçikaya formasyonu'na 

geçer. Bu geçiş zonu Hasanoğlan kuzeyinde ve Keçikaya tepe kuzeyinde izlenir. Elmadağ formasyonu 

yanal olarak metavolkanit, metatüf, volkarenit ve aglomeradan oluşan Ortaköy formasyonu ile giriktir. 

Giriklik Çalıkbağ yayla yolu üzerinde ve Hasanoğlan dere de izlenir. 

 

Elmadağ formasyonu Alt, Orta-Üst Triyas yaşında kabul edilmiştir. Elmadağ formasyonu 

genellikle fliş karakterindeki kayatürleri ile belirgindir. Birim genel olarak kumtaşı ve şeyl ardalanması 

şeklinde çökelen kaya türlerinden ve bunların içinde gelişmiş çakıltaşlı kanal çökellerinden oluşmuştur. 

Birim çökelimine devam ederken gelişen volkanizma ve bunların ürünleri değişik evrelerde çökelime 

katılmışlardır. Çökelim ve volkanizma devam ederken, Karbonifer ve Permiyen yaşlı kırıntılı ve 

kireçtaşları değişik boyutlarda bloklar halinde çökelme havzasına gelmiş ve çökelime katılmıştır. 

 
Ortaköy Formasyonu (Tao): Birim güneybatı-kuzeydoğu yönünde uzanan Elmadağ 

formasyonu'nun yayılımı içinde farklı kayatürü özellikleri ile ayırtlanmıştır. Birim, kısmen ilksel halini 

koruyan, kısmen de düşük derecede metamorfizmaya uğramış bazalt (Spilit), diyabaz türü kayaçlar ile 

bunların tüflerinden, volkanik malzemeli kumtaşlarından ve aglomeralardan oluşur. Ortaköy 

formasyonu içinde sıkça izlenen kireçtaşları İmrahor üyesi, çok az olarak izlenen radyolarit-

çamurtaşları ise radyolarit üyesi, ve dayk konumdaki diyabazlar ise diyabaz daykı olarak ayırtlanmıştır. 

Koyu yeşil siyah renkli bazaltlarda pillov (yastık) yapılarının ender de olsa korunduğu kesimler vardır. 

Spilitler gaz boşluklu olup, gaz boşlukları kalsit tarafından doldurulmuştur. Spilitlerde bölgesel 

kıvrımlanmaya uygun olarak belirgin yönlenme görülür. 

 

Ortaköy formasyonu içinde Permiyen yaşlı kireçtaşları değişik boyutlarda bloklar halinde 

izlenir. Ayrıca Hasanoğlan derede Ortaköy formasyonu'nu oluşturan volkanitler ilksel ilişkili olarak 

Triyas yaşlı kireçtaşlarını sarmış, içine almış olarak izlenir. Ortaköy formasyonu'nu oluşturan kaya 
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türlerinin petrografik incelemesi ise şöyledir; Spilit; albit mikrolitlerinin kalsit, klorit, opak tanelerden 

oluşan bir hamur içinde dağılımı şeklindedir. Boşluklu olan kayaçta boşlukları kalsit, klorit veya albit 

doldurmuştur. Diyabaz; kloritleşmiş hamur içinde yer alan intersertal dokulu plajioklas ve bunların 

arasında gelişmiş piroksen çubuklarından oluşmuştur. 

 

Ortaköy formasyonu, Elmadağ formasyonu ve kısmen de Keçikaya formasyonu'nun çökelimi 

süresince bölgede etkin olan volkanizmanın ürünleri olup yanal olarak Elmadağ formasyonu ve 

Keçikaya formasyonu'nun alt kesimleri ile giriktir. Birimin alt sınırı doğrudan izlenmez, ancak Emir 

formasyonu içinde ayırtlanamamış volkanitlerin varlığı volkanizmanın Emir formasyonunun çökelimi 

süresince de bölgede etkin olduğunu göstermektedir. Üstte ise Keçikaya formasyonu'nun üst düzeyleri 

ile örtülüdür. Ortaköy formasyonu'nun yaşı Orta-Üst Triyas olarak belirlenmiştir. 

 
İmrahor Kireçtaşı Üyesi (Taoi): İmrahor kireçtaşı üyesi, Ortaköy formasyonu'nun yayılım 

alanı içinde ayırtlanan bant şeklindeki kireçtaşlarından oluşur. Orta-Üst Triyas yaşlı, ince-orta 

tabakalanmalı, gri beyaz renkli, seyrek olarak da kırmızı renktedir. Volkanik kumtaşları ile geçişli 

olduğu yerlerde kumlu kireçtaşı özelliğindedir. İmrahor kireçtaşı üyesi altta ve üstte Ortaköy 

formasyonu'nu oluşturan kayatürleri ile geçişlidir. Yanal olarak ise yine Ortaköy formasyonu içinde 

kamalanarak sonlanır. İmrahor kireçtaşı üyesi, Ortaköy formasyonu'nun oluşumu sırasında volkanik 

kumtaşı, aglomeraların çökeliminden sonra zaman zaman ortamın sakinleşmesi sırasında çökelmiştir. 

Spilit, diyabaz ve bunların tüfleri ile volkanik kumtaşı, kumtaşı, aglomera düzeyleri arasında 

tekrarlanan düzeyler olarak izlenirler. 

 
Radyolarit Üyesi (Taor): Birim Ortaköy formasyonu içinde kayatürü özelliğine bağlı olarak 

Lalahan dolayında ayırtlanmıştır. Radyolarit üyesi, kırmızı, nefti renkli, ince tabakalı çamurtaşı ve 

radyolarit ardalanması şeklindedir. Sert midye kabuğu kırılmalı ve kıvrımlıdır. Radyolarit üyesi alttan ve 

üstten volkanik taneli kumtaşı ve volkanitlerle sınırlıdır. Yanal olarak Ortaköy formasyonu'nu oluşturan 

kayatürleri içinde kamalanır. Birim içinde bulunan radyolaryalar fazla deformasyona uğradıkları için 

tayinleri yapılamamıştır. Radyolarit üyesi, birlikte bulunduğu Ortaköy formasyonu ile aynı yaşta olup, 

yaşı Orta-Üst Triyas olarak kabul edilmiştir. Radyolarit üyesi, Ortaköy formasyonu'nu oluşturan 

kayatürlerinin çökelimi sırasında ortamın sakinleştiği ve derinleştiği dönemin ürünleridir. Birim, 

Triyas'ta oluşmaya başlayan okyanus kabuğu malzemesinin yastık lavlarla birlikte çökelen pelajik 

çökeller bölümü olarak düşünülebilir. 

 
Diyabaz daykı (d): Diyabaz daykı çoğunlukla Emir formasyonu'nun yaygın olduğu kesimlerde 

kütleler halinde izlenir. Diyabaz daykları koyu yeşil renkli, sert, ince dokuludur. Emir formasyonu ve 

Elmadağ formasyonu ile birlikte kıvrımlanırken kırılmış ve sucuk yapısı kazanmıştır. Birimin değişik 

kesimlerinden alınan örnekler; Diyabaz; ince taneli (Holokristalin) diyabazik doku gösterir. Plajioklas 

kristallari, albit-oligoklas olup, piroksenler karbonatlaşmış ve kloritleşmiş, hamur içerisine dağılmıştır. 

Plajioklaslarda albitleşme ve spilitleşme izlenir. Metadiyabaz; özelliklerinin tümü tipik diyabaz 

karakterinde olup sadece belli bir basınç etkisi gözlenir. Basınç etkisi şistozite oluşturacak şekilde 
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değil de kıvrıma uygun olarak gelişmiştir. Diyabaz daykları bölgede Emir formasyonu ve Elmadağ 

formasyonu'nu kesmiş olarak izlenir. 

 

Dokanakları Emir ve Elmadağ formasyonlarının yönlenmelerine dik veya verevdir. Birim, 

olasılıkla Ortaköy formasyonu'nu oluşturan volkanizmanın ürünü olarak izlenen bazalt (spilit) gibi 

volkanitlerin daykları olarak düşünülebilir. 

 

Keçikaya Formasyonu (Tak): Bölgede kuzeydoğu-güneybatı yönünde dağılım gösteren 

Elmadağ ve Ortaköy formasyonlarının yaygın olduğu kesimlerde izlenir. Birim, kireçtaşı ve kumlu 

kireçtaşından oluşur. Gri, beyaz renkli, yer yer kristalize, yer yer de dolomitleşmiştir. Orta ve kalın 

tabakalı olup bol kırıklı ve çatlaklı olması ve tabaka yüzeylerinin kolay aşınma özelliği nedeniyle her 

yerde tabakalanma belirgin olarak izlenemez. Keçikaya formasyonu'nun gri renkli kireçtaşı düzeyleri 

bol fosil içerir. Keçikaya formasyonu, altta Elmadağ formasyonu ve Ortaköy formasyonu ile geçişlidir. 

Geçiş zonunda kireçtaşı tabakaları artar. Ortaköy formasyonu'nu oluşturan volkanitler ise Keçikaya 

formasyonunun alt düzeyleri ile sıcak ilişkilidir. Üstte ise Hasanoğlan formasyonu, çakıltaşı, kumtaşı 

düzeyleri ile Keçikaya formasyonu'nu uyumsuz olarak örter. Keçikaya formasyonunun yaşı Orta-Üst, 

Üst Triyas olarak belirlenmiştir.Keçikaya formasyonu altta fliş karakterindeki kayatürlerinin 

çökelmesinden sonra ortamın gittikçe sığlaşması ve sakinleşmesi sonucunda oluşmuştur. Geçiş 

zonunda kumlu kireçtaşı, silttaşı, kumtaşı ardalanmasından kireçtaşına geçilmektedir. 

 
Ankara Grubu İçindeki Bloklar: Ankara grubunu oluşturan formasyonlar içinde değişik yaşta 

ve kayatüründe, çeşitli boyutlarda bloklar vardır. Bloklar içinde bulunduğu formasyonun stratigrafideki 

sırasına göre anlatılmaktadır. Metaultramafit (mu): Bölgede kayatürüne bağlı olarak Hasanoğlan 

kuzeyinde Emir formasyonu içinde ayırtlanmıştır. Ayırtlanmamış olarak da Emir formasyonu içinden 

alınan örneklerde rastlanmıştır. Siyah, koyu yeşil renkli olup, yeşilşist fasiyesinde metamorfizma 

geçirmiş ve belirgin yönlenme kazanmıştır. Yönlenmeleri içinde bulunduğu Emir formasyonunun 

yönlenmeleri ile aynıdır. 

 
Metaultramafitler, Emir formasyonu içinde blok konumlu olarak bulunurlar. Emir 

formasyonu'nun çökelimi sırasında gelişen bir okyanuslaşma sonucu bölgeye gelen ultramafik 

kayaçlar daha sonra birlikte kıvrımlanıp metamorfizmaya uğramışlar ve blok konumu ve/veya sucuk 

yapısı kazanmışlardır. Ultramafiklerin Emir formasyonu içine girişi olasılıkla Alt Triyas'ta, birlikte 

metamorfizmaya uğramaları ise Liyas öncesi zaman aralığındadır. 

 
Karbonifer Yaşlı Kireçtaşı (Kkb): Elmadağ formasyonu içinde çeşitli boyutlarda bloklar 

olarak izlenir. Gri, beyaz renkli, çatlaklı, az kristalize ve ince-orta tabakalı kireçtaşlarıdır. Fosil 

incelemelrde yaşı Karbonifer olarak belirlenmiştir. Karbonifer yaşlı kireçtaşları ilksel yerlerinde sığ 

deniz ve resifal kireçtaşı olarak çökelmişler ve daha sonra bölgeyi etkileyen gerilme kuvvetleri ile 

oluşan havzalarda çökelen Elmadağ formasyonunu oluşturan kayatürleri içerisine çekim kaymaları ile 

çeşitli boyutlarda bloklar olarak yerleşmişlerdir. 
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Permo-Karbonifer Yaşlı Kireçtaşı (PKkb): Elmadağ formasyonu içinde fosil kapsamına göre 

ayırtlanabilmiş kireçtaşı bloklarıdır. En geniş yüzlekleri İncek, Taşpınar, Akpınar ve Lodumlu köyleri 

arasında ayırtlanmıştır. Daha küçük yüzlekleri Elmadağ formasyonu içinde ayırtlanamamış olarak 

bulunur. Gri, beyaz, yer yer kristalize kireçtaşları, Orta-ince tabakalanmalıdır. Yüzleklerin değişik 

kesimlerinde hem Karbonifer ve hem de Permiyen yaşını veren fosil topluluklarına rastlanmıştır. Bu 

fosil topluluklarına göre yaşı Üst Permiyen olarak saptanmıştır. Permo-Karbonifer yaşlı kireçtaşları 

ilksel yerinde sığ denizel kireçtaşı olarak çökelmiş daha sonraki çekim kaymaları ile kısmen ilksel 

konumunu koruyarak bölgede çökelmekte olan Elmadağ formasyonu'nu oluşturan çökel havzasına 

bloklar olarak gelmişlerdir. 

 
Permiyen Yaşlı Kırıntılılar (Pkıb) ve Permiyen Yaşlı Kireçtaşı (Pkb): Elmadağ formasyonu 

ve Ortaköy formasyonu içinde kayatürüne bağlı olarak ayırtlanmıştır. Permiyen yaşlı kırıntılı blokları 

daha az ve küçük yüzlekler halinde, Permiyen yaşlı kireçtaşı blokları ise daha yaygın ve değişik 

boyutlarda izlenir. Permiyen yaşlı kırıntılılar genellikle kumtaşı, çakıltaşı ve kumlu kireçtaşından oluşur. 

Sarı, boz renkli ince-orta tabakalanmalıdır. Yer yer mercan resifi ve bryozoa kolonileri izlenir. Resif ve 

kolonilerden kopan Permiyen yaşlı kireçtaşı parçaları yine Permiyen yaşlı kumtaşı ve çakıltaşı ile 

birlikte çimentolanmıştır. Çakıltaşı ve kumtaşının tanelerini, kuvars, feldspat, az mika oluşturur. Kuvars 

çakılları iyi yuvarlanmış ve çakıllarda boylanma iyi gelişmiştir. Çakıltaşı ve kumtaşının çimentosu 

genellikle karbonattır. Permiyen yaşlı kireçtaşları, gri, beyaz renkli, yer yer kristalize, çatlaklı, ince-orta 

tabakalanmalıdır. Kireçtaşları sparikalsit çamur ve çoğunlukla fosilden oluşurlar ve içlerinde kuvars 

taneleri de bulunur. Bloklar ilksel yerinde resif, resif önü ve havza kenarında çökelmiştir. Resiflerden 

ve bryozoa kolonilerinden kopan parçalar çökel ortamına gelerek henüz taşlaşmamış kireçtaşları içine 

gömülmüşlerdir. Taşlaşmasını tamamlayan kireçtaşı ve kırıntılılar daha sonra bloklar halinde Elmadağ 

ve Ortaköy formasyonlarının çökelimine katılmışlardır. 

 
Hasanoğlan Formasyonu (Jh): Hasanoğlan formasyonu bölgede küçük yüzlekler halinde 

genellikle Akbayır formasyonu'nun altında izlenir. Hasanoğlan formasyonu altta kötü boylanmalı 

çakıltaşı ile başlar. Üste doğru kumtaşı, çamurtaşı, kumlu kireçtaşı ardalanması olarak devam eder. 

En üstte ise sarı, siyah, nefti ve kırmızı renkli kırıntılılardan ve beyaz renkli kireçtaşlarından 96 oluşur. 

Çakıltaşının elemanlarını bol oranda granit, metakumtaşı, kuvars, metavolkanit parçaları, gnays, trakit, 

dasit, riyodasit oluşturur. Hasanoğlan formasyonu içinde mercekler şeklinde kumlu kireçtaşları vardır. 

Hasanoğlan formasyonu altta Ankara Grubu'nun Elmadağ formasyonu üzerine taban çakıltaşı ile 

uyumsuz olarak gelir. Üstte ise Dogger-Malm yaşlı Akbayır formasyonu ile geçişlidir. Geçiş zonunda 

kırmızı marn ve killi kireçtaşları artar. Birimi oluşturan kaya türlerinde yanal olarak kamalanmalar 

izlenir. Liyas yaşlı Hasanoğlan formasyonu ile doğrudan ilişkisi gözlenmese de eş yaşlı olarak 

havzanın daha derin kesimlerinde Günalan formasyonu çökelimini sürdürmektedir. 

 
Günalan Formasyonu (Jg): Birim bölgede Günalan köyü ile Karaali köyü dolaylarında 

ayırtlanmıştır. Günalan formasyonu yer yer pillov yapılı iri feldspatlı volkanitler, aglomera, volkarenit 

ardalanması ve bunların arasında kırmızı renkli, ince tabakalı ve ammonit içeren kireçtaşı ile şelften 

veya resiflerden koparak gelen sığ deniz fosilli kireçtaşından oluşur. Kireçtaşları farklı kayatürü 
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özelliğinden dolayı konumuma bakılmaksızın ayırtlanmış ve Hörç kireçtaşı üyesi (Jgh) olarak 

adlandırılmıştır. Günalan formasyonunun alt dokanağı bölgede Eldivan ofiyolit topluluğunun alt 

kesimleri ile daima bindirmeli olarak gözlenmiştir. Üstten ise Haymana formasyonu tarafından aşmalı 

olarak örtülür. Günalan formasyonu içerisinde volkanik kayaçlar ile ardalanmalı olarak bulunan Hörç 

kireçtaşı üyesinin yaşı zengin fosil içeriği ile Liyas olarak saptanmıştır. Bölgede hızlı olarak gelişen 

derinleşmeyi sağlayan faylar boyunca çıkan volkanitler daha sonra açılmaya başlayacak okyanusun ilk 

belirtileri olarak yorumlanmaktadır. Volkanik aktiviteye bağlı olarak şelften veya resiflerden kopan 

parçalar taşınarak volkanizmanın oluştuğu kesime taşınmıştır. Günalan formasyonunun yaşı 

Titaniyen-Neokomiyen yaşlı olarak belirtilmiştir. 

 
Hörç Kireçtaşı Üyesi (Jgh): Günalan formasyonunun yayılım alanı içerisinde kayatürü 

özelliğinden dolayı üye olarak ayırtlanmıştır. Liyas yaşı saptanmıştır. Hörç kireçtaşları Günalan 

formasyonu içerisinde iki konumda bulunmaktadır. Değişik konumda bulunan kireçtaşlarının 

Litofasiyes ve biyofasiyes özellikleri de birbirinden farklı özellikler göstermektedir. Birinci grupta, 

volkanik kayaçlarla yer yer ilksel dokanak ilişkili, bol ammonit, krinoid ve radiyolaria fosili içeren 

hemiplajik kireçtaşları yer almaktadır. İkinci grupta ise sığ ortamda (Platform kenarında) çökelmiş ve 

daha derin ortamlara taşınan detritik kireçtaşları bulunmaktadır. Bu kireçtaşları volkanitler arasında 

mercekler oluşturur. Mercek boyutları bir kaç m'den bir kaç yüz metreye kadar değişmektedir. Altta 

erozyonal yüzeye sahip olan kireçtaşlarının, üst yüzeyleri yaklaşık düzlemseldir. Resifal ortam ürünü 

olan kireçtaşlarının sparitik özellikteki çakıl ve blokları bol miktarda mercan, mollusk ve alg fosili içerir. 

Ayrıca, kireçtaşları içerisinde, ortamdaki diğer kayaçlardan (çoğunlukla volkanitler) aktarılmış parçalar 

da bulunmaktadır. Aşınmaya karşı duraylı olan kireçtaşları, Günalan formasyonu içerisinde yüksek 

rölyefleri oluşturmaktadır. 

 
Akbayır Formasyonu (Ja): Genel olarak, ince-orta tabakalı, çörtlü, hemiplajik biyomitritik 

kireçtaşları ile temsil edilen birimin tip yeri Hasanoğlan köyü kuzeyinde Akbayır Tepedir. Birimin 

inceleme alanının batısında Alacaatlı ve Ballıkuyumcu köyleri ile güneybatısında Dereköy ve Deveci 

köyleri civarında geniş yüzeylemeleri bulunmaktadır. Akbayır formasyonu beyaz, krem, bej ve yer yer 

kırmızı renkli, midye kabuğu kırılmalı, inceorta tabakalanmalı, yaygın olarak çört yumru ve bantları 

içeren killi kireçtaşı ve/veya biyomitritik kireçtaşlarından oluşmaktadır. Tabaka kalınlıkları 5-40 cm. 

arasında değişen bu kireçtaşları içerisinde, gri-kahverenkli çört mercek ve bantlarının bulunması 

formasyonun tipik özelliğini oluştururken, formasyon içerisinde Radiyolaria, Spongia, Echinodermata 

ve Calpionellid fosil ve kırıntıları yaygın olarak görülmektedir. Kimmeriyen-Titoniyen-Barremiyen 

(Neokomiyen) yaşları saptanmıştır Akbayır formasyonun oluşturan istifin en üst düzeyleri, inceleme 

alanının batısında, yeşil renkli marnlar ve bu marnlar arasındaki olistostromal mercekleri ile 

tamamlanmaktadır. Akbayır formasyonunun mikritik kireçtaşı ve çörtlerinden meydana gelen 

olistostrom elemanlarının boyutu 2-15 cm arasında değişmektedir. Akbayır formasyonu altta 

Hasanoğlan formasyonu ile geçişlidir. Bu uyumlu dokanak Hasanoğlan ve Alacaatlı köyleri civarında 

görülmektedir. Deveci köyü yöresinde ise Dereköy ofiyolitli melanjı ve Elmadağ formasyonunun 

Permiyen kireçtaşları üzerinde tektonik dokanakla bulunmaktadır. Formasyonun üst kesimi 
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Hasanoğlan ve Deveci köyleri civarında aşınma yüzeyli, Alacaatlı köyü, Ballıkuyumcu batısında ise 

Karadağ formasyonunun olistostrom içerikli kayatürleri ile örtülmektedir. Akbayır formasyonu, 

Hasanoğlan formasyonu'nun oluşumunu sağlayan tektonosedimanter sürecin devamında gelişmiştir. 

Ancak Ankara'nın batısında Üst Jura-Alt Kretase zaman aralığında düzenli olarak devam eden istif 

derin deniz çökeli olarak gelişmiştir. Ankara'nın doğusunda ise zaman zaman gelişen denizaltı 

tepelerinde daha sığ kesimlerde yer yer oolitli düzeylerde çökelmiştir. 

 

OFİYOLİTLER: 

Bölgede yaygın olarak yüzeyleyen ofiyolitli kayaçlar iç yapı özellikleri, stratigrafik konumları ve 

diğer birimlerle olan ilişkilerindeki farklılıkları gözönüne alınarak üç ayrı birim olarak ayırtlanmış ve 

tanımlanmıştır. 1- Jura-Alt Berrasiyen oluşum yaşlı ve kısmen iç düzenini korumuş "Eldivan Ofiyolit 

Topluluğu" (JKe). 2- Alt Kretase'de bölgeye yerleşen ve tektonik dokanaklı, değişik yaş ve kökenden 

kayaç bloklarını kapsayan "Dereköy Ofiyolitli Melanjı" (Kd). 3- Üst Kretase yaşlı sedimanter birimler 

içerisinde Eldivan ve Dereköy ofiyolitli kayaçlarından aktarılan "Olistolit ve Olistostromlar" (Keo). 

Eldivan ofiyolit topluluğu kuzeyde Eldivan dağında, Kalecik kuzeyinde ve güneybatısında ve Beynam-

Karaali arasında, Dereköy ofiyolitli melanjı Dereköy, Oyaca, Develi dolaylarında, olistolit ve 

olistostromlara ise Kalecik-Kılıçlar-Irmak dolaylarında yaygın olarak izlenir. 

 
Eldivan Ofiyolit Topluluğu (JKe): Eldivan ofiyolit topluluğu Orta Anadolu'da gözlenen 

ofiyolitli melanj yayılımlarında iç düzeni kısmen korunmuş okyanus kabuğu malzemesidir. Eldivan 

dağında ve Beynam köyü güneyinde izlenen ofiyolit topluluğu düzenli bir istif olarak belirlenmiştir. 

Ofiyolit topluluğu üstten eksikli olarak (Ultramafitler, Gabro-Diyabaz) Kalecik güneybatısında Balkaya 

dere ve (Ultramafitler, Gabro-Diyabaz ve Pelajik arakatkılı volkanitler) Hasayaz doğusunda izlenir. 

Eldivan ofiyolit topluluğu üzerine Senomaniyen-Kampaniyen yaş aralığında çökelmiş Hisarköy 

formasyonu ve bazan da Karadağ formasyonu uyumsuz olarak gelir. Eldivan ofiyolit topluluğundaki 

kaya türleri harita birimi olarak ayırtlanmıştır. 

 
Serpantinleşmiş Ultramafitler (JKes): Harita birimi olarak Beynam köyü güneyinde 

ayırtlanmıştır.Ultramafit olarak ayırtlanan kesimlerde de yer yer serpantinleşmiş ultramafitlere 

rastlamak olasıdır. Koyu yeşil, yeşil renkli, genellikle ilkel hali bozuşmuş, kırılgandır. Peridotit (dunit, 

Harzburgit), piroksenit gibi kayaçların değişimi sonucu oluşmuştur. Kromit ve ince krizotil damarcıkları 

içerir. Mikroskopta hemen hemen tüm mineralleri serpantinleşmiş olarak izlenir. Kalıntı halde az 

plajioklas ve piroksen gözlenir. Kataklastik doku belirgindir. Düzenli ofiyolit topluluğunun en alt kesimini 

oluşturan kaya türlerinin serpantinleşmiş kesimidir. Serpantinleşmiş ultramafitler diğer kesimler ile 

tektonik dokanaklıdır. 

 
Ultramafitler (JKeu): Düzenli ofiyolit topluluğunun en alt bölümü olarak ayırtlanmıştır. Birim, 

dunit, harzburgit, piroksenit, amfibolitten oluşur. Ultramafitler koyu yeşil, siyah, yeşil, kahvemsi yeşil 

renklerdedir. Serpantinleşmenin yaygın olduğu kesimleri serpantinleşmiş ultramafitler (JKes) olarak 

ayırtlanmıştır. Ultramafitlerden alınan örneklerin petrografik incelemesinde; Dunit; kayaç petek dokusu 

göstermekte ve bu gözlerde yer yer serpantinleşmemiş olivinler izlenmektedir. Çatlaklar ve dilinimler 
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boyunca opak mineraller oluşmuştur. Peridotit; Serpantinleşme yaygındır. Kromit, magnetit açığa 

çıkmıştır. Serpantinleşmemiş relikt olivin ve piroksen izlenmektedir. Piroksenit; Holokristalin dokuda 

ortopiroksen, klinopiroksen ve yer yer serpantinleşmiş olivinden oluşmuştur. Uralitleşmiş piroksenit; 

Porfirik dokulu, fenokristal ve hamurun mineral bileşimi klorit ve uralite dönüşmüş piroksendir. 

 

Gabro-Diyabaz (JKeg): Birim Eldivan dağında Kalecik güneybatısında Balkaya derede ve 

Beynam köyü güneyinde ayırtlanmıştır. Gabro-Diyabaz birimi düzenli ofiyolit topluluğunun alttan ikinci 

bölümü olarak gözlenir. Gabrolar koyu yeşil, siyah renklidir. Feldspatlar yer yer beyaz renkli bantlar 

oluştururlar. Gabrolardan bantlı amfibolite geçişler gözlenir. Gabrolarda ince doku yaygındır. Yer yer 

de iri kristalli pegmatitik gabrolar izlenmiştir. Diyabazlar daha koyu renkli ve ince dokuludur. Diyabazlar 

herzaman dayklar şeklinde gabroları kesmiş olarak izlenir. Diyabaz dayklarında, daykın kenarlarından 

içe doğru kristallerde incelme gözlenir. Gabro-Diyabaz birimi içerisinde plajiyo-granitlere de 

rastlanılmaktadır. Eldivan dağında küçük yüzlekler halinde izlenen plajiyogranitlerin Beynam ormanı 

içerisinde, birkaç lokasyonda 1 ila 5 m. genişliğindeki yüzlekleri görülmektedir. Gabro, diyabaz birimini 

kesmiş olarak bulunan mikrotaneli ve holokristalen dokulu plajiyogranitlerde açık renkli mineraller daha 

fazla oranda bulunmaktadır. 

 
Pelajik Arakatkılı Volkanitler (JKev): Birim düzenli ofiyolit topluluğunun en üst kesimini 

oluşturan bazalt, spilitik bazalt, tüfit, killikireçtaşı, radyolarit-çamurtaşından oluşur. Bu kaya türlerinin 

egemen olduğu kesimler ayrı harita birimi olarak ayırtlanmıştır. Pelajik arakatkılı volkanitler, koyu yeşil, 

siyah, kahve renkli, genellikle yastık yapılı lav akıntıları halindedir. Yastık yapılı volkanitlerde 

merkezden dışa doğru ışınsal soğuma eklemleri gözlenir. Amigdoidaller doku yaygındır. Düzenli 

ofiyolit topluluğunun en üst kesimini oluşturan birim diğer kesimleri ile tektonik dokanaklıdır. 

Volkanitlerden alınan örneklerin petrografi incelemelerinde; bazalt; gaz boşluklu, çabuk soğuma 

dokusu gösterir. Plajiyoklas kristalleri yelpaze ve radyal biçimde soğumuş, aralarda bol ölçüde opak 

mineral ve karbonatlaşmış kripto oluşumlar izlenir. Boşluklar kalsit dolguludur. Bu örnekle ilksel ilişkide 

olan kireçtaşının petrografisi ise; organizma parçaları içeren mikrittir. Dolgular sparikalsittir. Bol ölçüde 

demirli konkoidal oluşumlar izlenir. Kireçtaşı içinde bazalta benzer parçacıklar içerir. 

 
Radyolarit (JKer): Düzenli ofiyolit topluluğunun en üst kesimini oluşturan Pelajik Arakatkılı 

Volkanitler içerisinde kayatürü özelliğine göre ayırtlanmıştır. Radyolarit birimi radyolarit ve 

çamurtaşından oluşur. Kırmızı, gri boz ve yeşil renkli, ince tabakalı ve kıvrımlıdır. Radyolarya kavkı 

parçaları, kil ve silt boyutunda kuvars, plajiyoklas tanelerinden oluşur. Radyolarit birimi, Pelajik 

Arakatkılı Volkanitler ile birlikte bulunur ve bu birim içerisinde kamalanır. 

 
Çörtlü Kireçtaşı (JKeç): Çörtlü kireçtaşı, düzenli ofiyolit topluluğunun en üst kesimini 

oluşturan Pelajik Arakatkılı Volkanitler içerisinde kayatürü özelliğine göre ayırtlanmıştır. Çörtlü 

kireçtaşı, kırmızı, beyaz renkli ince tabakalı ve laminalı, çört bant ve yumrulu, kırılma yüzeyi midye 

kabuğumsu ve kıvrımlıdır. Çörtlü kireçtaşları, genellikle Pelajik arakatkılı Volkanitler ve Radyolarit-

Çamurtaşı ile birlikte bulunur. Kireçtaşları genellikle birlikte bulunduğu birim içinde budinleşmiş olarak 

izlenir. Birimin yaşı Üst Titoniyen-Alt Berriasiyen olarak değerlendirilmiştir. 
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Dereköy Ofiyolitli Melanjı (Kd): Dereköy ofiyolitli melanjı, adını Ankara-Haymana yolunda 

Dereköy'den alır. Birim Dereköy, Oyaca ve Develi dolaylarında yaygın olarak izlenir. Bölgede daha 

küçük yüzlekleri ise Karagedik batısında, Beynam köyü güneyinde izlenmiştir. Dereköy ofiyolitli 

melanjı; Serpantinit, gabro, diyabaz, volkanit (bazalt, diyabaz, spilit) radyolarit, çörtlü kireçtaşı ve 

bunların içinde yabancı olarak bulunan Permiyen yaşlı kireçtaşı (Pkb) Triyas yaşlı kireçtaşı (Takb), 

Jura yaşlı kireçtaşı (Jab, Jmb), Kretase yaşlı kireçtaşı (Kb) ve yaşı belirlenemeyen kireçtaşları (xb) 

oluşturur. Bu kaya türleri birbirleriyle tektonik dokanaklı ve belirli bir düzen göstermezler. Dereköy 

ofiyolitli melanjını oluşturan kayatürleri Eldivan ofiyolit topluluğuna ait kayaçların birbiri ile tektonik 

karışımından oluşmuştur. Bölgede iç düzeni kısmen korunmuş ofiyolit topluluğunun yerleşimi sırasında 

gelişen tektonik olaylar Dereköy ofiyolitli melanjının karmaşık yapısını kazanmasına neden olmuştur. 

Dereköy ofiyolitli melanjı, Eldivan ofiyolit topluluğunun yanal devamı olarak düşünüldüğü için oluşum 

yaşı da Eldivan ofiyolit topluluğunun oluşmaya başladığı Jura-Senomaniyen zaman aralığı olarak 

kabul edilmektedir. Üst Jura yaşı saptanmıştır. 

 
YAPISAL JEOLOJİ 

Çalısma alanı Kuzey Anadolu Fayı (KAF) güneyinde Anatolit tektonik kuşağı içerisinde yer alır. 

Tektonik yapısını ise Alpin Orojenik evresi ile kazanmıştır. Bölgede Paleotetis okyanusununizlerine 

Ankara Grubunu oluşturan kaya türlerinde, Neotetis okyanusunun izlerine ise bölgede yaygın olarak 

gözlenen Eldivan ofiyolit topluluğunu oluşturan kayatürlerinde rastlanır. 

 
Uyumsuzluklar: Bölgede ilk uyumsuzluk Triyas yaşlı Ankara Grubu ile Jura yaşlı Hasanoğlan 

formasyonu arasında gözlenir. Bölgede iç düzeni kısmen korunmuş olarak görülen Eldivan ofiyolit 

topluluğu ve/veya Dereköy ofiyolitli melanjı ile Kılıçlar grubunu oluşturan Hisarköy formasyonu ve/veya 

Karadağ formasyonu arasında görülen uyumsuzluk ise Neotetis okyanusunun kayatürlerinin 

kalıntılarını gösterir. Oligosen yaslı Miskincedere formasyonu ile Miyosen yaşlı volkanitler ve çökeller 

arasındaki uyumsuzluk ise bölgede denizel çökelmenin sona erdiğini ve karasal rejimin egemen 

olduğu çökellerin varlığını gösterir. Bölgedeki volkanizmanın son ürünü olan Bozdağ bazaltı ile 

üzerinde gelişen havzanın çökelleri olan Gölbası formasyonu arasındaki uyumsuzluk ise her yerde 

gözlenemez. 

 
Faylar: Bölgede düşük açılı bindirmeler, ters faylar, doğrultu atımlı fay (olasılı) ve düşey faylar 

saptanmıştır. 

 
Bindirmeler: Bölgede kuzeydoğu-güneybatı yönünde yaygın olarak izlenen bindirmeler 

kuzeyde Eldivan dağında, güneyde Beynam köyü güneyinde Eldivan ofiyolit topluluğunu oluşturan 

birimlerin arasında, Eldivan ofiyolit topluluğu ile Hisarköy formasyonu arasında, güneybatıda Oyaca 

doğusunda Jura yaslı Hasanoğlan ve Akbayır formasyonları ile Dereköy ofiyolitli melanjı arasında, 

Deveciköyü-Dereköy kuzeyinde Ankara grubu birimleri ile Dereköy ofiyolitli melanjı arasında, Dereköy 

güneyinde Dereköy ofiyolitli melanjı ile Karadağ formasyonu, Haymana formasyonu ve Eskipolatlı 

formasyonu arasında gözlenir. 
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Ters faylar: Deveciköyüyu batısında Triyas yaşlı Ankara grubunu oluşturan birimler, Akbayır 

ve Hasanoğlan formasyonları üzerine ve bu birimlerde hep birlikte Dereköy ofiyolitli melanjı üzerine 

itilmiş olarak izlenir. 

 
Doğrultu atımlı faylar: Beynam köyünün güneyinde Dereköy ofiyolitli melanjı ile Bozdağ bazaltı 

arasındaki ve Eldivan ofiyolit topluluğu birimlerinden pelajik arakatkılı volkanitler ile Derekoy ofiyolitli 

melanjı arasındaki kuzeydoğu-güneybatı yönlü fayın büyük bir olasılıkla doğrultu atımlı olabileceği 

düşünülmektedir. Ayrıca Karaali kuzeyinde doğrultu atımlı olan fay saptanmıştır. 

 
Düşey faylar: Bölgede düşey ve düşeye yakın faylar gözlenmiş ve ayırtlanmıştır. Bunlardan 

Oyaca doğusunda kuzey-güney doğrultulu fayın yarıklarından Kabasinan tepede Oğulbey dasiti 

çıkmıştır. Kuzeybatıda Tersiyer yaşlı Tekke volkanitleri ile Hancili formasyonu, Mamak formasyonu, 

Golbaşı formasyonu arasında izlenir. 

 

1/25.000 ölçekli Jeoloji Haritası Ek 10’da verilmiştir. 

 
AFET DURUMU VE DEPREMSELLİK 

 
Ankara ili içinde yaygın olarak izlenen volkanik kayaçlarda (andezit, bazalt vb) jeolojik 

süreçlerle gelişen düşey yöndeki soğuma çatlakları ve yoğun eklem sistemlerinde meydana gelen 

kamalanmalar blok düşmelerine yol açmaktadır. Kaya düşmesi olaylarının en sık karşılaşıldığı ilçeler 

ise Altındağ, Mamak ve Keçioren İlçeleridir. Bu ilçelerde yayılım gösteren volkanik kayaçlardan kopan 

bloklar kaya düşmesi tehlikesini yaratabilmektedir. 

 
Ankara kentinin depremselliği Ankara il merkezini 140 km çevreleyecek şekilde çizilen bölge 

içine düşen, 1900 - 1997 yılları arasında oluşmuş ve manyitudu M>=4 olan depremlerden yararlanarak 

belirlenmiştir. Depremlerin büyük bir çoğunluğunun Kuzey Anadolu Fay Zonu ve yakın çevresinde yer 

aldığı ve büyük manyitudlu depremlerin bu bölgede olduğu görülmektedir. 

 
9 Mart 1902 Cankırı Depremi 

19 Nisan 1938 Kırsehir Keskin Depremi 

26 Kasım 1943 Ladik (Samsun) Depremi 

1 Subat 1944 Bolu Gerede Depremi 

13 Ağustos 1951 Kursunlu (Cankırı) Depremi 

7 Eylul 1953 Cerkes (Cankırı) Depremi 

 
Ankara, Deprem Bölgeleri Haritasında genel olarak IV. Derece Deprem bölgesinde 

kalmaktadır. Bununla birlikte III. Derece Deprem Bölgesine ve civardaki aktif zonlara da oldukça yakın 

bir konumda yer almaktadır. Ankara’nın yerleşimi genel olarak üç ayrı cins zemin üzerinde 

bulunmaktadır: 

1. Genç aluvyal dolgu zeminler. 
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2. Eski nehir terasları ve Pliyosen yaslı dolgu zeminler. 

3. Paleozoyik yaşlı şist ve grovaklar, daha genç kalker ve volkanik kayaçların oluşturduğu 

kaya zeminler. 

 
Genç aluvyal dolgu zeminler, Çubuk ve Ankara Çayı vadilerinde toplanmış, gevşek yapılı 

çakıl, kum, şist ve killerden oluşmakta ve kalınlıkları 20-50 m. Arasında değişmektedir. Tasıma güçleri 

1 kg/cm2 den daha azdır. Ampirik olarak hesaplanan hakim titreşim periyodları 0,5 0,8 sn arasındadır. 

Eski aluvyal ve Pliyosen yaşlı dolgu birimler kentin güney ve kuzeyinde oldukça geniş alanları 

kapsamaktadırlar. Kalınlıkları 5-250 m. arasında bulunmuştur. Çok değişik seviyelerde yeraltısuyu 

taşırlar. Taşıma gücü 1-4 kg/cm2 arasında değişmektedir. Ampirik olarak hesaplanan hakim titreşim 

periyodları kalınlıklarına bağlı olarak 0,4-0,8 sn arasında değişmektedir. 

 
Ankara’yı etkileyen deprem kaynakları 90-120 km. uzaklıkta olduğundan kent uzun periyodlu 

yüzey dalgalarından daha çok etkilenecektir. Bu dalgaların özellikle genç aluvyal alanlarla kalın 

Pliyosen dolgu alanlar üzerinde rezonans nedeniyle genliklerinin büyümesi olasılığı vardır. Kaya 

zeminlerle, doğal titreşim periyodları 0,5 sn.nin altında olan zeminler genellikle daha kuçuk yer hareket 

ivmesi vereceklerdir. 

 
Proje alanı; Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün 18.04.1996 tarih ve 96/8109 sayılı kararnamesi ile 

yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına göre 3.derece deprem kuşağında yer almaktadır. 

Depremsellik Haritası Ek 11’de verilmiştir. 

 
18.03.2018 tarih ve 30364 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürülüğe giren Türkiye Bina 

Deprem Yönetmeliği ile uygulamaya alınan Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na ve Türkiye Deprem 

Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulamasına (http://tdth.afad.gov.tr/) göre proje alanının 50 yılda 

aşılma olasılığı %10 olan en büyük yer ivmesi değerleri 0,178 g’dir.   

 

 

Şekil 16: Proje Alanının Bulunduğu Bölgeye Ait Deprem Tehlike Haritası (http://tdth.afad.gov.tr/) 
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 Proje alanında 18.03.2018 tarih ve 30364 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürülüğe giren 

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ilgili hükümlerine uyulacaktır. 

 
Flora Ve Fauna 

 

Proje alanı ile ilgili olarak Prof.Dr. Hayri DUMAN ve Prof.Dr. Zafer AYAŞ tarafından hazırlanan 

Ekolojik Değerlendirme Raporu Ek 5’de verilmiştir.  

  
Bu ekosistem değerlendirme raporu; proje alanının flora-vejetasyon unsurları ve alandaki 

fauna unsurları (İkiyaşamlı: Amphibia; Sürüngen: Reptilia; Kuş: Aves ve Memeli hayvan türleri), habitat 

durumu ile planlanan projenin bu habitatlar ve türler üzerine olabilecek olası olumsuz etkileri ve bu 

etkilerin giderilmesi konusunda alınacak tedbirleri içermektedir. 

 
Bu alanın tamamı hazine arazisi olup kuru tarım alanı olarak işlev görmektedir. Proje alanının 

önemli bir kısmı (yaklaşık % 80) kuru tarım alanıdır ve bu alanlar tamamen insan modifiye olmuş 

(doğal özelliğini yitirmiş), antropojenik bir alandır. Tarım alanları arasında yer yer kum alamı yapılmış 

lokal sahalar  (% 5) ve yer yer çayırlık alanlar  (% 5) bulunmaktadır. Proje sahasının güneybatı 

sınırında ise daimi olarak akan oldukça küçük bir dere bulunmaktadır. Proje alanının yakın çevresinde 

yerleşim birimleri (evler, yollar vb.) yer almaktadır.  

 
Alan, bu yapısı itibari ile flora-fauna (bitki-hayvan türleri varlığı ve yaşamı) açısından, yabanıl 

(doğal) bir alan olarak değerlendirilmemiştir. Alandaki habitatlar, (tarım alanı, riparian zon) özellikle 

flora ve karasal omurgalı fauna yabanıl yaşamını için uygun bir beslenme, barınma ve üreme ortamları 

içememektedir.  

 
Alanın ekolojik taşıma kapasitesi oldukça düşük ve flora-fauna çeşitliliği ise son derece zayıftır. 

Dolayısı ile bu alanda çok az sayıda tür ve bireyi saptanmış olup, belirlenen flora-fauna türleri 

insanlarla bir arada bulunmaya adapte olmuş ve yaygın türler olarak değerlendirilmiştir. Mevcut 

ekolojik yapı ve habitatlar genellikle tarım alanları arasındaki efemeral ve rudeal bitkiler, gezgin küçük 

memeliler, bazı sürüngen türleri ve genellikle küçük ötücü zemin kuşları için beslenme ve dolaşma 

alanı olarak işlev gördüğü değerlendirilmiştir. Söz konusu alan, genel itibari ile, flora-fauna unsurları 

açısından kor üreme/çiçeklenme alanları da içermemektedir. 

 
Ayrıca, proje ve etki alanı için, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın resmi web sitesinde 

yayınlanan Coğrafi Bilgi Sistemi’nden alınan korunan alanlara ait haritaya, Çevre Düzeni Planına, 

arazi gözlemlerimiz ve literatür çalışmalarımıza göre değerlendirme yapılmıştır. Buna göre; söz 

konusu proje alanı 

 

 Türkiye mevzuatına göre korunması gereken bir flora-fauna alanı ve/veya ekosistemi değildir, 

 Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere göre korunması gerekli bir flora-fauna alanı 

da değildir. 
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FLORA ve VEJETASYON ile İLGİLİ BULGU VE DEĞERLENDİRMELER 

 
Metodoloji 

Proje sahasının florasını ve habitat özelliklerini ortaya koymak amacı ile sonbahar ve kış 

dönemlerini kapsayan arazi çalışmaları yapılmıştır. Alan küçük ve genel olarak tek tip habitat yapısına 

sahip olduğu için örnekleme bazlı çalışma yapılmamış tüm alan transekt yöntemiyle taranarak arazi 

çalışması gerçekleştirilmiştir.  

 

Bu proje kapsamında sunulan floristik bulgular alanda tarafımızdan gözlenen örnekler ile iyi 

tanınmadığı için toplanıp herbaryum materyali haline getirilen örneklere dayalı olarak hazırlanmıştır. 

Arazi çalışması proje alanında bulunan habitatlardaki tüm türleri temsil edecek şekilde yürütülmüştür.  

 
Floristik listede verilen türler, tarafımızdan toplanan örnekler ile iyi tanındığı için toplamaya 

gerek olmayan sadece gözleme dayalı olarak tespit edilen türlerden oluşmuştur. Floristik liste; Türkiye 

Florasındaki filogenetik sıraya göre verilmiş ve her grubun altında yer alan familyalar yine Türkiye 

Florasındaki filogenetik sıraya göre dizilmiştir.  

 
Türler otör isimleri ile birlikte verilmiş ve sıra ile varsa yöresel adları, fitocoğrafik bölgesi, 

endemik olup olmadığı, endemik ve nadirlerin tehlike kategorileri, habitatı ile her türün alan içersindeki 

bolluk durumları verilmiştir.  

 
Toplanan örnekler herbaryum materyali haline getirildikten sonra “Flora of Turkey” adlı 

eserden yararlanılarak teşhis edilmiştir (Davis, 1965-1988). Endemik ve  Endemik olmadığı halde 

nadir yayılışlı bitkilerin tehlike kategorileri belirlenirken IUCN 1994 ve IUCN 2001 kriterleri göz önüne 

alınarak Ekim ve arkadaşlarının hazırladığı esere göre tespit edilmiştir (Ekim ve ark., 2000) 

 

Proje Alanının Florası ve Değerlendirmeler 

 
Ankara ili, Türkiye’nin İç Anadolu bölgesinde yer alır. Dolayısı ile iklim olarak kışı soğuk Akdeniz 

Biyoiklim katında yer alır. Proje alanın da içersinde bulunduğu Çubuk ilçesi ve çevresi florası en iyi bilinen 

bölgelerimizden birisidir. Ankara il florası da bu kapsamda çalışılmıştır. Ankara il sınırları içerisinde yayılış 

gösteren endemik türler daha çok yüksek dağlar ile doğallığını kaybetmemiş habitatlarda yayılış 

göstermektedir. Proje alanının büyük kısmı tarımsal amaçlı kullanıldığı için antropojenik etkiler nedeniyle 

doğallığını tamamen kaybetmiştir. Bu nedenle alanda daha çok yaygın kozmopolit türler yayılış 

göstermektedir.   

 
Alanda yaptığımız arazi çalışmaları neticesinde proje alanından 25 familyaya ait 86 tür ve tür altı 

seviyede bitki taksonu tespit edilmiştir (Tablo 2.1). Alandan tespit edilen türlerin nerede ise tamamına 

yakını oldukça geniş yayılışlı olup kozmopolittir. Proje alanından tespit edilen türlerin büyük çoğunluğu da 

bir yıllık türlerden oluşur. 
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Tehlike Sınıfı ve Endemizm Açısında Alandaki Bitkilerin Durumu 

 
 Alandan tespit edilen 86 bitki türünün tamamı oldukça geniş yayılımlı kozmopolit bitkilerden 

oluşmuştur. Bu türler arasında uluslararası ve ulusal kriterlere göre nesli tehlike altında ve nadir-endemik 

bitki türleri bulunmamaktadır. Çünkü alan genel olarak doğallığını kaybettiği için endemik veya endemik 

olmadığı halde nadir yayılımlı tehlike kategorilerinde bitki türlerinin varlığını sürdürmesi için uygun 

değildir. Türkiye’de yayılım gösteren bitki türlerinin 1/3’ü nün endemik olduğu düşünülür ise alanın nadir 

bitkiler açısından oldukça fakir olduğu değerlendirilmiştir.  

 

Vejetasyon Özellikleri 

 

Alan doğallığını büyük oranda kaybetmiştir. Çünkü proje alanının önemli bir kısmı kuru tarım alanı 

olarak kullanılmaktadır. Proje alanı içerisinde kuru tarım alanı ve küçük dere boyunca gelişen riparian 

vejetasyon tipleri bulunur (Şekil 17 ve Şekil 18). Proje alanında bulunan habitat tipleri ve bu habitatların 

karakteristik türleri şunlardır. 

 

 

Şekil 17: Tarım Alanı Habitatı 
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Şekil 18: Riparian (Dere Kıyıları) Habitatı 
 

Proje alanında belirlenen habitat tipleri 

 
Tarım Alanı (I1.2): Proje alanının nerede ise tamamına yakını bu habitat tipi ile temsil edilir 

(Şekil.17). Tarım habitatını oluşturan türler kolay gelişen bir yıllık otsu kozmopolit türlerden oluşur. Tek 

tabakalı bir yapıya sahip olan bu habitatın baskın türleri Consolida orientalis, Sinapis arvensis, 

Rapistrum rugosum, Sisymbrium officinale, Rumex patientia, Conium maculatum, Cirsium arvense, 

Cirsium vulgare, Centaurea iberica, Centaurea solstitialis, Bromus tectorum, Elymus hispidus, 

Alopecurus myosuroides’dir.  

 
Riparian alanlar (G1.1): Proje alanı içerisinden geçen dere boyunca bu habitat temsil edilir 

(Şekil.18).  Habitatı karakterize eden türler ağırlıklı olarak su isteği yüksek olan türlerdir. Bunlar Salix 

alba, Populus nigra, Phragmites australis, Dipsacus laciniatus, Conium maculatum, Typha 

domingensis’dir.  

 
FAUNA BULGULARI VE DEĞERLENDİRMELER 

 
Bu raporda sunulan fauna verileri ve değerlendirmeleri, 

 Ağustos 2018 ve Ocak 2019 döneminde yapılan saha çalışmaları,  

 Daha önce bu bölgede geçmiş yıllarda yapılan literatür verileri, 

 Alanın habitat yapısına uygunluk ve  

 Yöre halkı ile yapılan anket çalışmalarından derlenmiştir. 

 
Metodoloji 

 
Faunistik saha çalışmaları, proje sahası ve yakın çevresini kapsayacak şekilde 

gerçekleştirilmiştir. Buna ilave olarak, değişken bir topografya ve/veya vejetasyon yapısından 

http://www.turktraktor.com.tr/default.aspx
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kaynaklanabilecek ve bu nedenle farklı bir fauna yapısının olabileceği durumlarda ise çalışma alanı 

daha da genişletilmiştir.  

 
Proje alanının ve yakın çevresinin faunistik durumunun ortaya konmasında özellikle daha önce 

bu bölge ve yakın çevresinde yaptığımız çalışmalardan, literatürden, yöre halkı ile yapılan anket 

çalışmalarından da yararlanılmış ve elde edilen bulguları tablo halinde sunulmuştur (Tablo.1)  

 
Çalışmalarda, hayvan türlerinin tercihlerine uygun habitatların varlığından ve hayvanlara ait 

yuva-yavru-kusuk-ayakizi (özellikle kuş ve büyük memeli türlerinin tanımlanmasında), dışkı-besin artığı 

(özellikle, memelilerin tanımlanmasında), deri-boynuz-bağa ve kemik kalıntılarından da 

yararlanılmıştır. Faunistik unsurların tür düzeyinde teşhis edilmesi sırasında, avlama-toplama-öldürme 

yapılmamıştır. Memeliler ve kuşların tür teşhisleri için doğrudan gelişmiş optik aletler kullanılarak 

yapılan gözlemlerle gerçekleştirilmiştir. Daha küçük memeliler, sürüngenler, iki yaşamlıların 

teşhislerinde ise atraplar, ağlar ve canlı tuzaklar kullanılmış olup, yakalamalar sonucunda tür teşhisleri 

yapılan hayvanlar tekrar doğaya salıverilmiştir.  

 
Kuş türlerinin teşhisi için ağ ile yakalama ve tuzaklama yapılmamıştır. Kuşların teşhisinde hat 

ve nokta sayım yöntemleri uygulanmıştır. Fauna unsurlarına ait literatürler daha önce toplanmış müze 

materyalleri, yöre halkı ve amatörler tarafından yakalanmış ve doldurulmuş hayvan örnekleri de 

hazırlanan listelere kaynak oluşturmuştur. 

 
Faunistik çalışmalar için, çalışma alanındaki çalışmalar sırasında saha gözlemleri yürüyerek 

ve/veya araç ile gerçekleştirilmiş ve 1/25 000 ölçekli haritalardan yararlanılmıştır. Ayrıca harita 

çalışmaları sırasında yükseltilerin ve coğrafi koordinatların saptanması amacı ile GPS kullanılmıştır. 

Gözlemlere sabah erken saatlerde başlanmış ve gün batımına kadar devam ettirilmiştir. Sahada 

belirlenen bazı fauna türlerine, iz ve işaretlerine ait fotoğraflar raporda sunulmuştur. 

 
Faaliyet alanı ile ilgili olarak alandaki habitatlar, endemik türler, tehlike altındaki türler, yaban 

yaşamı habitatları hakkında da veriler toplanmış ve değerlendirilmiştir. Fauna elemanlarının tehlike-

koruma statüleri CITES, Bern Sözleşmesi ve IUCN- Red List’e göre verilmiştir.  
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Tablo 22: Proje Sahasında Tespit Edilen Flora (Bitki) Türleri, Tehlike Kategorileri, Endemizm Durumları, Nispi Bollukları Habitatları 

FAMILYA NO BİTKİ TÜR ADI 

TÜRKÇE ADI 
FİTOCOĞRAFİK  

BÖLGE 

ENDEMIZM T.S. BERN CITES HABITAT 
NİSPİ 

BOLLUK 

R W   Anx1 App1 App2 App3 1 2 1 2 3 4 5 ANGIOSPERMAE 

RANUNCULACEAE 1 Ranunculus arvensis L. Dugun cicegi Akdeniz               x   x         

  2 Ranunculus muricatus L. Düğün çiçeği Geniş yayılışlı               x     x       

  3 
Consolida orientalis (Gay) 
Schröd 

Mor çiçek Geniş yayılışlı               x       x     

  4 
Adonis aestivalis L. subsp. 
aestivalis 

Kan damlası Geniş yayılışlı               x     x       

  5 
Ceratocephalus falcatus (L.) 
Pers. 

– Geniş yayılışlı               x     x       

  6 Nigella nigellastrum (L.) Willk Çörek otu Geniş yayılışlı               x     x       

PAPAVERACEAE 7 Hypecoum procumbens L. – Akdeniz               x     x       

  8 Papaver rhoeas L. Gelincik Geniş yayılışlı               x     x       

BRASSICACEAE 9 Sinapis arvensis L. Hardal Geniş yayılışlı               x     x       

  10 
Hirsfeldia incana (L.) Lag.-
Foss. 

– Geniş yayılışlı               x     x       

  11 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. – Geniş yayılışlı               x     x       

  12 Raphanus raphanistrum L. Yabani turp Geniş yayılışlı               x     x       

  13 Lepidium perfoliatum L. – Geniş yayılışlı               x     x       

  14 Rapistrum rugosum (L.) All. – Geniş yayılışlı               x       x     

  15 Descurainia sophia (L.)  – Geniş yayılışlı               x x   x       

  16 Thlaspi perfolatum L. akça çiçeği Geniş yayılışlı               x   x         

  17 
Alyssum minutum 
(L.)Rothm.var. minutum 

– Geniş yayılışlı               x     x       

  18 
Capsella bursa-pastoris  (L.) 
Medik. 

Cobancantasi Geniş yayılışlı               x     x       

  19 
Sisymbrium officinale (L.) 
Scop. 

Çalgıcı otu Geniş yayılışlı               x     x       

RESEDACEAE 20 Reseda lutea L. var. lutea Mine çiçeği Geniş yayılışlı               x     x       
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FAMILYA NO BİTKİ TÜR ADI TÜRKÇE ADI 
FİTOCOĞRAFİK  

BÖLGE 

ENDEMIZM T.S. BERN CITES HABITAT 
NİSPİ 

BOLLUK 

R W   Anx1 App1 App2 App3 1 2 1 2 3 4 5 

ANGIOSPERMAE 
                

CARYOPHYLLACEAE 21 
Minuartia hamata 
(Hausskn.) Mattf.  

– Geniş yayılışlı               x   x         

  22 
Holosteum umbellatum L. 
var. Umbellatum 

– Geniş yayılışlı               x     x       

  23 
Silene vulgaris (Moenc) 
Garcke var. vulgaris 

Gıvışkan otu Geniş yayılışlı               x x   x       

GERANIACEAE 24 
Erodium cicutarium (L.) L. 
Herit subsp. cicutarium 

Turna gagası Geniş yayılışlı               x   x         

MALVACEAE 25 Malva sylvestris L. Ebegümeci Geniş yayılışlı               x x x         

  26 Malva neglecta Wallr. Ebegümeci Geniş yayılışlı               x     x       

POLYGONACEAE 27 Polygonum arenastrum Bor. – Geniş yayılışlı               x     x       

  28 Rumex patientia L. Evelik Geniş yayılışlı               x x   x       

  29 Rumex crispus L. Evelik Geniş yayılışlı               x x   x       

CHENOPODIACEAE 30 Chenopodium murale L. Sirken Geniş yayılışlı               x     x       

AMARANTHACEAE 31 
Amaranthus blitoides S. 
Wats. 

Sirken Geniş yayılışlı               x     x       

FABACEAE 32 
Alhagi pseudoalhagi (Bieb.) 
Desv. 

Kayışkıran Iran-Turan               x     x       

  33 
Lotus corniculatus L. var. 
tenuifolius L. 

Sepik Geniş yayılışlı               x x   x       

  34 
Ononis spinosa L. subsp. 
leiosperma (Boiss.) Sirj. 

– Geniş yayılışlı               x x   x       

  35 
Trifolium resupinatum L. 
var. resupinatum 

Üçgül Geniş yayılışlı               x     x       

  36 Medicago sativa L. Yonca Geniş yayılışlı               x     x       
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FAMILYA NO BİTKİ TÜR ADI 

TÜRKÇE ADI 
FİTOCOĞRAFİK  

BÖLGE 

ENDEMIZM T.S. BERN CITES HABITAT 
NİSPİ 

BOLLUK 

R W   Anx1 App1 App2 App3 1 2 1 2 3 4 5 ANGIOSPERMAE 

ROSACEAE 37 
Pyrus elaeagnifolia Pallas subsp. 
elaeagnifolia 

Ahlat Geniş yayılışlı               x             

APIACEAE 38 Torilis leptophylla (L.) Reichb. – Geniş yayılışlı               x   x         

  39 Conium maculatum L. Baldıran Geniş yayılışlı                 x   x       

  40 Scandix iberica Bieb. – Geniş yayılışlı               x   x         

  41 Bifora radians Bieb. Yabani kişniş Geniş yayılışlı               x     x       

  42 Daucus carota L. Yabani havuc Geniş yayılışlı                 x   x       

DIPSACACEAE 43 Dipsacus laciniatus L. Fesci tarağı Geniş yayılışlı                 x   x       

ASTERACEAE 44 Senecio vernalis Waldst. et Kit  – Geniş yayılışlı               x     x       

  45 Carduus nutans L. sensu lato Kenger Geniş yayılışlı               x     x       

  46 
Carduus pycnocephalus L. subsp. 
albidus (Bieb.) Kazmi 

– Geniş yayılışlı               x     x       

  47 Cirsium vulgare (Savi) Ten. Su dikeni Geniş yayılışlı               x   x         

  48 
Cirsium arnvense (L.) Scop. Subsp. 
vestitum (Wimmer & Grab.) Petrak 

– Geniş yayılışlı               x     x       

  49 
Centaurea solstitialis L. subsp. 
solstitialis 

Peygamber çiçeği Geniş yayılışlı               x       x     

  50 Centaurea iberica Trev. Ex Sprengel Peygamber çiçeği Geniş yayılışlı               x     x       

  51 Chondrilla juncea L. var. juncea – Geniş yayılışlı               x     x       

  52 Acroptilon repens (L.) DC. – Geniş yayılışlı               x     x       

  53 Xanthium spinosum L. Pıtrak Geniş yayılışlı               x     x       

  54 
Xanthium strumarium L. Subsp. 
strumarium 

Pıtrak Geniş yayılışlı               x     x       

  55 Cichorium intybus L. Karahindiba Geniş yayılışlı               x     x       
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FAMILYA NO BİTKİ TÜR ADI 

TÜRKÇE ADI 
FİTOCOĞRAFİK  

BÖLGE 

ENDEMIZM T.S. BERN CITES HABITAT 
NİSPİ 

BOLLUK 

R W   Anx1 App1 App2 App3 1 2 1 2 3 4 5 ANGIOSPERMAE 

  56 Lactuca serriola L. – Geniş yayılışlı               x   x         

  57 
Scariola viminea (L.) F. W. 
Schmiddt. 

– Geniş yayılışlı               x     x       

  58 
Sonchus asper (L.) Hill 
subsp. glaucescens 
(Jordon) Ball 

– Geniş yayılışlı               x     x       

  59 Crepis sancta (L.) Babcock – Geniş yayılışlı               x   x         

  60 Picnamon acarna (L.) Cass – Geniş yayılışlı               x     x       

BORAGINACEAE 61 
Anchusa undulata L. subsp. 
hybrida (ten. ) Coutinho 

– Akdeniz               x     x       

  62 
Buglossoides arvensis (L.) 
Johnston 

– Geniş yayılışlı               x     x       

SCROPHULARIACEAE 63 
Veronica grisebachii S.M. 
Walters 

– Akdeniz               x     x       

  64 
Kickxia commutata (Bernh. 
Ex Reichb.) Fritsch 

– Akdeniz               x     x       

CONVOLVULACEAE 65 Convolvulus arvensis L.  – Geniş yayılışlı               x     x       

LAMIACEAE 66 Lamium amplexicaule L. Ballibaba Geniş yayılışlı               x     x       

PLANTAGINACEAE 67 Plantago lanceolata L. Sinirotu Geniş yayılışlı                 x   x       

SALICACEAE 68 Salix alba L. Ak söğüt Avrupa-Sibirya                 x           

  69 
Populus nigra L. subsp. 
nigra 

Karakavak Geniş yayılışlı                 x           

RUBIACEAE 70 
Galium fissurense  
Ehrend.& Schönb. -Tem. 

Yogurt otu Iran-Turan               x     x       
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FAMILYA NO BİTKİ TÜR ADI 

TÜRKÇE ADI 
FİTOCOĞRAFİK  

BÖLGE 

ENDEMIZM T.S. BERN CITES HABITAT 
NİSPİ 

BOLLUK 

R W   Anx1 App1 App2 App3 1 2 1 2 3 4 5 ANGIOSPERMAE 

  71 Sherardia arvensis L. – Akdeniz               x     x       

TYPHACEAE 72 Typha angustifolia L. Saz Geniş yayılışlı                 x     x     

JUNCACEAE 73 Juncus effusus L. Kofa Geniş yayılışlı                 x   x       

POACEAE 74 Poa bulbosa L. – Geniş yayılışlı               x     x       

  75 Poa trivialis L. – Geniş yayılışlı               x     x       

  76 
Bromus japonicus Thunb. 
subsp. japonicus 

– Geniş yayılışlı               x     x       

  77 Bromus tectorum L. – Geniş yayılışlı               x     x       

  78 Aegilops biuncialis Vis.  – Iran-Turan               x     x       

  79 
Elymus hispidus (Opiz) 
Melderis subsp. hispidus 

– Geniş yayılışlı               x     x       

  80 
Phragmites australis (Cav.) 
Trin. Ex Steudel 

Saz Avrupa-Sibirya                 x     x     

  81 
Alopecurus myosuroides 
Hudson var. myosuroides 

– Avrupa-Sibirya               x     x       

  82 
Alopecurus arundinaceus 
Poiret 

– Avrupa-Sibirya               x     x       

  83 
Calamagrostis epigejos (L.) 
Roth 

– Avrupa-Sibirya                 x   x       

  84 
Cynodon dactylon (L.) Pers. 
Var. dactylon 

Ayrık Geniş yayılışlı                 x   x       

  85 
Hordeum murinum L. subsp. 
glaucum (Steudel) Tzvelev 

Arpa Geniş yayılışlı               x     x       

  86 
Phleum phleoides (L.) 
Karsten  

– Avrupa-Sibirya               x     x       
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Faunistik Bulgular Ve Değerlendirmeler 

 
Bu kapsamda hazırlanan proje sahası ve yakın çevresindeki fauna (hayvan) türleri listesi 

Tablo 1’de gösterilmiştir. Son kısımda ise bu tablolarda kullanılan kısaltmalar ve semboller için “lejant” 

verilmiştir. Bu bağlamda alanı temsil eden omurgalı fauna türlerine ait bulgular İkiyaşamlılar-Amphibia, 

Sürüngenler-Reptilia, Kuşlar-Aves ve Memeliler-Mammalia sınıflarına göre ayrı arı değerlendirilmiştir. 

 

İki Yaşamlılar (Amphibia) 

 

İkiyaşamlılar en azından üremek için sucul habitatlara gereksinim duyarlar. Söz konusu alanın 

batı sınırında güney-kuzey konumlu akışkan daimi sucul bir habitat (küçük bir dere) bulunmaktadır. 

Yapılan saha çalışmalarında bu derenin durgun yerlerinde ve sulak nemli riparian zonda (dere 

kenarları) 2 İkiyaşamlı-kurbağa türü (Pelophylax ridibundus ve Pseudepidalea variabilis) saptanmıştır. 

 

Şekil 19: Pseudepidalea variabilis (gece kurbağası) 

 

 

Şekil 20: Pelophylax ridibundus (ova kurbağası) 
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Bu türlerin IUCN’e göre (uluslararası kırmızı liste) “tehlike kategorilerinde (CR-EN-VU) yer 

almayan “LC=Least Corncern=En az endişe verici) kategorisindedirler. Bern Sözleşmesine göre 

Pseudepidalea variabilis (gece kurbağası) Ek-II (kesinlikle korunması gereken türler)¸ Pelophylax 

ridibundus (ova kurbağası) ise Bern Sözleşmesine göre Ek-3 (korunması gereken türler) 

kategorisindedir. Bu iki kurbağa türü, Türkiye Omurgalıları Kırmızı Listesine göre ise “nt=not 

threatened=tehlikede olmayan” kategorisinde olup, bu bölge ve Türkiye geneli için oldukça geniş 

yayılımlı türlerdir. Alanda endemik ikiyaşamlı türü bulunmamaktadır. 

 

Sürüngenler (Reptilia) 

 

Proje sahası ve yakın çevresinde 5 sürüngen türü saptanmış ve bu türler Tablo 1’de 

gösterilmiştir. Bu türlerden sadece 1 tanesi (Testudo graeca: tosbağa), IUCN’e göre “VU: Hassas” 

kategorisindedir. Ancak bu kaplumbağa türü, Türkiye’nin genelinde geniş yayılımlı bir türdür. Bu türün 

Türkiye’deki popülasyonu Avrupa popülasyonuna göre oldukça fazladır ve bu nedenle Türkiye 

Omurgalıları Kırmızı Listesine göre ise “nt=not threatened=tehlikede olmayan” kategorisindedir. Bu 

sürüngen türleri bu bölgede dahil Türkiye’nin genelinde oldukça geniş yayılımlı ve bol bulunan 

türlerdir. 

 

 

Şekil 21: Testudo graeca (tosbağa) 
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Şekil 22: Ophisops elegans (tarla kertenkelesi) 

 

Sürüngen türleri Bern Sözleşmesine göre Ek-II (kesinlikle korunması gereken türler) 

kategorisindedir. Bu sürüngen türleri çok az bireyle temsil edildikleri değerlendirilmiştir. Bu türler 

alanda sadece tarla açıklıkları ve çayırlıkları beslenme ve dolaşma alanı olarak kullanan türlerdir. 

Sadece sucul yılan (Natrix tesellata) mevcut dere habitatındaki riparian zonda üreyebileceği 

değerlendirilmiştir. Alanda endemik sürüngen türü bulunmamaktadır. 

 

Kuşlar (Aves) 

 

Proje sahası ve yakın çevresinde 15 kuş türü saptanmış ve bu türler Tablo.1’de gösterilmiştir. 

Belirlenen kuş türleri genellikle küçük ötücü zemin kuşları olup şahin, kızıl şahin ve kerkenez türlerinin 

zaman zaman beslenme amacı ile kullanabilecekleri bir alandır. Alanda kuşların üremesi için uygun bir 

habitat yoktur. Alan kenarlarındaki birkaç bodur ağaçta saksağan yuvaları dışında herhangi bir üreme 

aktivitesi de saptanmamıştır. 

 

 

Şekil 23: Motacilla alba alba (akkuyruk sallayan) 
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Şekil 24: Pica pica (saksağan) 

 

 

Şekil 25: Passer domesticus (ev serçesi) 

 

 

Şekil 26: Sturnus vulgaris (sığırcık) 
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Alanda saptanan 15 kuş türünden 5 tanesi Bern Ek-2, 5tanesi de Bern Ek-3 listesinde yer 

almaktadır. Kalan 7 tür ise herhangi bir kategoride bulunmamaktadır. Kuş türlerinin tamamı IUCN’e 

göre “tehlike kategorilerinde (CR-EN-VU) yer almazlar ve Türkiye için geniş yayılımlıdırlar. Bu bölgeye 

ve/veya Türkiye’ye endemik olan bir tür de bulunmamaktadır. Ayrıca, alan ve yakın çevresi ana kuş 

göç yolu üzerinde ve/veya konaklama/kışlama alanı olarak da kullanılmamaktadır.  

 

Memeliler (Mammalia) 

Proje sahası ve yakın çevresinde 7 memeli türü saptanmış ve bu türler Tablo.1’de 

gösterilmiştir. Bu 7 tane memeli türünden 1 tanesi Bern Ek-III listesinde yer almaktadır. Belirlenen 7 

memeli türü IUCN’e göre “tehlike kategorilerinde (CR-EN-VU) yer almazlar ve Türkiye için geniş 

yayılımlıdırlar. Bu bölgeye ve/veya Türkiye’ye endemik olan bir tür de bulunmamaktadır 

 

Şekil 27: Lepus europeus (yabani tavşan)-dışkı izleri 

 

 

Şekil 28: Vulpes vulpes (kızıl tilki) 

 

Bununla beraber bu türler, bu alanda-yakın çevresinde ve Türkiye’de yaygın olarak bulunan 

türlerdir. Kızıl tilki, yabani tavşan gibi türleri alanı dolaşma alanı olarak kullanan “vagrant-rastlantısal” 

türler olduğu ve memeli türleri için üreme-kışlama ve/veya alanı olarak ekolojik işlevi olmadığı 

değerlendirilmiştir.  
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Tablo 23: Proje Sahasında Saha Gözlemleri, Literatür, Habitat Uygunluğu Ve Anket Çalışmaları İle Tespit Edilen Fauna Türleri, Tehlike Kategorileri, Endemizm Durumları, 
Habitatları Ve Veri Kaynakları 

  Tür Türkçe 

TEHLİKE KATEGORİLERİ 
HABİTATI 

V
E

R
İ 
 

K
A

Y
N

A
Ğ

I 

G
Ö

R
E

C
E

  

B
O

L
L

U
K

 

M
E
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S
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S

E
L

 

S
T
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T

Ü
S

Ü
 

ULUSLARARASI  ULUSAL 
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C

N
 

B
E
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N
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E
S

 

T
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B
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N
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E
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M
 

T
a

rı
m

 A
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n
ı 

Ç
a
y
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k
 

D
e
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 v
e

 

R
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a
ri

a
n
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o

n
 

AMPHIBIA (İKİYAŞAMLILAR) 

1 Pseudepidalea variabilis (Pallas, 1769) Gece Kurbağası DD EK-II - nt -     + G-L-H-A B Y 

2 Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) Ova kurbağası LC EK-III - nt -     + G-L-H-A C Y 

REPTILIA (SÜRÜNGENLER) 

1 Testudo graeca (Linnaeus, 1758) Tosbağa VU EK-II - nt - + +   G-L-H-A A Y 

2 Ophisops elegans Ménétries, 1832 Tarla Kertenkelesi LC EK-II - nt - + +   G-L-H-A B Y 

3 Ablepharus kitaibelii Bibron & Bory, 1833 ince kertenkele LC EK-II - nt -   + + L-H-A B Y 

4 Dolichophis caspius (Gmelin, 1789) Hazer Yılanı LC EK-II - nt - + +   L-H-A A Y 

5 Natrix tasellata (Laurenti, 1768) Su Yılanı LC EK-II - nt -     + G-L-H-A A Y 

AVES (KUŞLAR) 

1 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Şahin LC EK-III EK-2 A.3 - + + + G-L-H-A A Y-G 

2 Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827) Kızıl Şahin LC EK-III EK-2 A.3 - + + + G-L-H-A A Y-G 

3 Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Kerkenez LC EK-II EK-2 A.2 - + + + G-L-H-A A G 

4 Columba livia Gmelin, 1789 Kaya Güvercini LC EK-III - A.5 - + +   G-L-H-A C Y 

5 Streptopelia decaocto Frivaldszky 1838 Kumru LC EK-III - A.5 - + +   G-L-H-A B Y 

6 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Ak Kuyruksallayan LC EK-II - A.3.1 -     + G-L-H-A B G 

7 Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Kızılgerdan LC EK-II - A.3 -     + G-L-H-A A KZ 

8 Oenanthe isabellina (Temminck, 1829) Boz Kuyrukkakan LC EK-II - A.3 - + +   G-L-H-A B KZ 
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Tür Türkçe 

TEHLİKE KATEGORİLERİ 
HABİTATI 

V
E

R
İ 
 

K
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9 Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) Çıvgın LC EK-II - A.3.1 -     + G-L-H-A B G 

10 Pica pica (Linnaeus, 1758) Saksağan LC - - A.5 - + + + G-L-H-A B Y 

11 Corvus monedula Linnaeus, 1758 Küçük Karga LC - - A.5 - + + + G-L-H-A B Y 

12 Corvus corone corone Linnaeus, 1758 Gri Leş Kargası LC - - A.5 - + + + G-L-H-A B Y 

13 Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Sığırcık LC - - A.5 - + + + G-L-H-A C KZ 

14 Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Ev Serçesi LC - - A.5 - + + + G-L-H-A C Y 

15 Miliaria calandra Linnaeus, 1758 Tarla Çintesi LC EK-III - A.4 - + + + G-L-H-A B G 

MAMMALIA (MEMELİLER) 

1 Erinaceus concolor Martin, 1837 Kirpi LC - - nt -   + + L-H-A A Y 

2 Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) Beyazdişli Böcekçil LC EK-II - nt -     + L-H-A B Y 

3 Lepus europaeus Pallas, 1778 Yaban TavşanI LC - - nt - + + + G-L-H-A C V 

4 Microtus spp. (Nehring, 1898) Tarla faresi DD - - nt - + +   G-L-H-A B Y 

5 Rattus rattus (Linnaeus, 1758) Ev Sıçanı LC - - nt - + + + L-H-A B Y 

6 Mus musculusLinnaeus, 1758 Ev Faresi LC - - nt - + + + L-H-A   Y 

7 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Kızıl Tilki LC - EK-3 nt - + + + G-L-H-A   V 
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 KISALTMALAR DİZİNİ  

  
BERN SÖZLEŞMESİ (flora ve fauna türleri için) 

Ek 2: Kesinlikle Korunması Gereken  Hayvan Türleri 

Ek 3 : Korunması Gereken  Hayvan Türleri 

    

IUCN (Uluslararası Doğayı Koruma Birliği) Tehlike Altındaki Kırmızı Liste Türleri  (fauna türleri için) 

(IUCN 2009. IUCN Tehlike Altındaki Kırmızı Liste Türleri . sürüm 2009.2. <www.iucnredlist.org>. Güncelleme; 22 Aralık 2009.) 

 2001 (sürüm 3.1) 2009 (sürüm 2.0) 

EX:  Yok olmuş EX:  Yok olmuş 

EW:  Doğada Yok olmuş EW:  Doğada Yok olmuş 

CR: Kritik Derecede Tehlike Altında CR: Kritik Derecede Tehlike Altında 

EN: Tehlike Altında EN: Tehlike Altında 

VU: Hassas, Tehlike Altına Girebilir VU: Hassas, Tehlike Altına Girebilir 

LR: Düşük Riskli NT: Tehlikeye Yakın 

       cd: korumaya bağımlı LC:  En az ilgi gösterilen en az riskli 

       nt: tehlikeye yakın DD: Veri Eksik 

       lc: en az riskli NE: Değerlendirilmemiş 

DD: Veri Eksik   

NE: Değerlendirilmemiş   
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  CITES (Nesli Tükenmekte Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararasi Ticaretine İlişkin Sözlesme) 

Ek 2:  Türlerin nesilleri mutlak olarak tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmamakla birlikte, nesillerinin devamıyla bağdaşmayan kullanımlarını önlemek amacıyla ticaretleri belirli esaslara 

bağlanmıştır.  

Ek 3:  taraflardan herhangi birinin aşırı kullanımını önlemek veya kısıtlamak amacıyla kendi yetki alanında düzenlemeye tabi tutulan ve ticaretinin denetime alınmasında diğer taraflar ile işbirliğine 

ihtiyaç duyduğu belirtilen bütün türleri kapsar. 

  

ULUSAL TEHLIKE KATEGORILERI (kuş türleri için) 

( Kiziroğlu, İ., 2009. Türkiye Kuşları-Cep Kitabı (The Pocket Book for Birds of Türkiye, ISBN: 975-7460-01-X, Ankamat Matbbası, Ankara, 564 s.) 

A.2.   Türkiye'de yabanıl yaşamda nesli tükenme tehlikesi olan  üreyen türler  (EN) 

A.3.   Türkiye'de yabanıl yaşamda hassas olan  üreyen türler= (VU) 

A.3.1. Türkiye'de yabanıl yaşamda hassas olan ve gözlendikleri bölgede sayıları azalan üreyen türler= (D: Declining) 

A.4.   Türkiye'de  günümüzde Tehlike Altında olmayan ama yakın gelecekte tehlike altına girebilecek üreyen kuşlar = (NT: Near Threatened) 

A.5.   Türkiye'de En düşük düzeyde tehlike altında olan  üreyen kuşlar = (LC: Least Concern) 

  

T-RDB (Türkiye Omurgalıları Kırmızı Listesi) ULUSAL TEHLİKE STATÜSÜ (Amfibi, Sürüngen ve Mememli türleri için) 

Demirsoy, A. 2002. Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası, Meteksan Yayınları, Ankara, ISBN:975-7746-33-9) 

nt   : Yaygın, bol ve nesli tehlike altında olmayan türler   

TURKİYE İÇİN STATÜLERİ (kuş türleri için) 

(Kiziroğlu, İ.,  2009. Türkiye Kuşları-Cep Kitabı (The Pocket Book for Birds of Türkiye, ISBN: 975-7460-01-X, Ankamat Matbbası, 

Ankara, 564 s.) 

KZ  : Kış Ziyaretçisi, Kış aylarını bölgede geçiren türler   GÖRECE BOLLUK 

G    : Göçmen, İlkbahar yaza aylarında üredikten sonra bölgeden göç eden türler  A: 1-9 birey 

Y    : Yerli, yılboyunca gözlenen türler B: 10-99 birey 

V   : Vagrant: Bölgede nadir, rastlantısal olarak bulunan (başıboş=gezgin) türler C: 100-999 birey  

  
VERİNİN KAYNAĞI 

 
G: Sahada doğrudan gözlenerek 

 L: Literaturden 

 A: Yerel halk ile görüşmeler ve anketlerden 

 
H: Habitat Uygunluğundan 
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Söz konusu alanla ilgili ekolojik ve faunistik bulgu ve değerlendirmeler aşağıda maddeler 

halinde sunulmuştur; 

 

 Alanın mevcut habitat yapısı doğallığını yitirmiş, tarım alanına dönüşmüş modifiye bir alandır 

ve doğal habitat çeşitliliği de ortadan kalkmıştır. Bu bağlamda alanın uluslararası ve/veya 

ulusal kriterlere göre önemli bir flora-fauna türleri ve habitatları içermediği belirlenmiştir. Zira 

alan fauna unsurlarının kullanabileceği uygun beslenme, barınma ve üreme alanları 

içermeyen, ekolojik taşıma kapasitesi son derece düşük antropojenik bir alan olarak 

değerlendirilmiştir. 

 Alanda çok az sayıda flora ve fauna türü tespit edilmiştir. Bu durum alanın doğallığını yitirmesi 

ile açıklanabilir. Alandan tespit edilen 86 bitki türünün tamamı oldukça geniş yayılımlı 

kozmopolit bitkilerden oluşmuştur. Toplamda 29 omurgalı fauna türünün (2 tür İkiyaşamlı-

kurgbağa; 5 tür sürüngen; 15 tür kuş ve 7 tür memeli) belirlendiği bu alan, büyüklüğü ile 

görece olarak kıyaslandığında çok daha fazla türle temsil edilmesi beklenirdi. Oysa, alanın 

fauna unsurlarının beslenme, barınma ve üremelerini sağlayacak yeterli ve uygun bir ekolojik 

yapısının olmaması, tür çeşitliliğini de azaltmıştır. 

 Belirlenen fauna türleri genellikle oldukça az sayıda bireyle temsil edilmektedirler. Birçok türün 

bu alanı daimi değil, geçici olarak kullandığı ve çoğunun vagrant=rastlantısal=başıboş gezgin 

türler olduğu, bu nedenle de çok az bireyle temsil edilebileceği (genellikle 1-9 birey) saptanmış 

ve değerlendirilmiştir. 

 Alandaki çok az sayıdaki flora-fauna türü, uluslararası/ulusal ölçekte nesli tehlike altında 

değildir. Alanda Özel koruma statüsüne sahip endemik türlerin olmayışı ve bu türlerin 

genellikle bu bölge de dahil küresel ve/veya Türkiye için oldukça geniş yayılımlı türler olmaları 

alanın flora-fauna açısından önemsiz, hassas olamayan, nadirlik içermeyen bir alan olduğu 

fikrini vermektedir. 

 Belirlenen fauna türlerinin çoğu yılın her döneminde alanda ve yakın çevresinde bol olarak 

bulunan “Yerli” türlerdir. Bunun yanısıra ilkbaharda gelip özellikle dere kenarlarındaki ağaç ve 

çalılıklarda üredikten sonra sonbaharda alanı terk eden “Göçmen” ve “Vagrant=Rastlantısal” 

türlerin olması, alanda koloni halinde üreyen, konaklayan türler olmaması alanın fauna 

açısında oldukça zayıf olduğunu da göstermektedir. 

 Bu alanda herhangi bir faaliyet yapılacak ise etkilerinin flora-fauna habitatları ve türleri üzerine 

oldukça düşük/bertaraf edilebilir düzeyde olabileceği ve alınacak bazı basit tedbirler ile 

olumsuz etkilerin tamamen ortadan kaldırılabileceği değerlendirilmiştir. Bu bağlamda her ne 

kadar sayıları az da olsa bazı hareket yeteneği sınırlı kirpi ve tosbağa gibi türlerin faaliyet 

öncesi toplanarak yakındaki doğal ortamlara transfer edilmesi etki düzeyini çok daha fazla 

indirgenebilecektir. 

 Türkiye mevzuatına ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere göre göre 

korunması gereken bir fauna alanı ve/veya ekosistemi değildir. 
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B) Ek-V Deki Duyarlı Yöreler Listesi Dikkate Alınarak Korunması Gereken Alanlar. 
 

Proje ve etki alanı için, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi web sitesinde yayınlanan Coğrafi 

Bilgi Sistemi’nden alınan korunan alanlara ait haritaya, Çevre Düzeni Planına, arazi gözlemlerimiz ve 

literatür çalışmalarımıza göre değerlendirme yapılmıştır. Duyarlı Yöreler Listesi’ne göre yapılan 

değerlendirme aşağıda verilmiştir: 

 
1. Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar 

 

a) Milli Parklar Kanunu’nun 2 nci maddesinde tanımlanan ve 

bu Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca belirlenen "Milli 

Parklar", "Tabiat Parkları", "Tabiat Anıtları" ve "Tabiat 

Koruma Alanları", 

Proje sahasının; 

 28 km kuzey-kuzeybatısında Çubuk-Karagöl Tabiat 

Parkı 

41 km kuzeybatısında Kartaltepe Tabiat Parkı, 

45 km kuzeybatıda Soğuksu Milli Parkı 

bulunmaktadır.  

b) Kara Avcılığı Kanunu uyarınca belirlenen "Yaban Hayatı 

Koruma Sahaları, Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ve 

Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları", 

Proje sahası ve çevresinde tanımlı alanlar 

bulunmamaktadır. 

c) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 3 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının "Tanımlar" başlıklı (a) bendinin 

1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 5 inci alt bentlerinde "Kültür 

Varlıkları", "Tabiat Varlıkları", "Sit" ve "Koruma Alanı" olarak 

tanımlanan ve aynı Kanun ile 17/6/1987 tarihli ve 3386 sayılı 

Kanunun (2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 

Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) ilgili maddeleri 

uyarınca tespiti ve tescili yapılan alanlar, 

Proje sahası ve çevresinde tanımlı alanlar 

bulunmamaktadır 

ç) Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri İstihsal 

ve Üreme Sahaları, 

Proje sahası ve çevresinde tanımlı alanlar 

bulunmamaktadır 

d) Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin 17 nci, 18 inci, 19 uncu 

ve 20 nci maddelerinde tanımlanan alanlar, 

Proje sahası ve çevresinde tanımlı alanlar 

bulunmamaktadır 

e)Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’nde 

tanımlanan alanlar 

Proje sahası ve çevresinde tanımlı alanlar 

bulunmamaktadır 

f) Çevre Kanunu’nun 9 uncu maddesi uyarınca Bakanlar 

Kurulu tarafından "Özel Çevre Koruma Bölgeleri" olarak 

tespit ve ilan edilen alanlar, 

Proje sahasının; 

37 km güney-güneybatısında Gölbaşı Özel Çevre 

Koruma Bölgesi bulunmaktadır.  

g) Boğaziçi Kanunu’na göre koruma altına alınan alanlar, Proje sahası ve çevresinde tanımlı alanlar 

bulunmamaktadır 

ğ) Orman Kanunu uyarınca orman alanı sayılan yerler, Proje sahasının; 

10 km güney-güneybatısında Karaköy Atatürk 

Ormanı bulunmaktadır.  

h) Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar, Proje sahası ve çevresinde tanımlı alanlar 

bulunmamaktadır 

ı) Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması 

Hakkında Kanunda belirtilen alanlar, 

Proje sahası ve çevresinde tanımlı alanlar 

bulunmamaktadır 

i) Mera Kanununda belirtilen alanlar, Proje sahasının 321,302.81 m2’lik kısmı Mera 

Kanunu kapsamındaki mera alanıdır. 

j) Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’nde belirtilen 

alanlar, 

Proje sahası ve çevresinde tanımlı alanlar 

bulunmamaktadır  
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2. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar 

 

a) "Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma 

Sözleşmesi" (BERN Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış 

alanlardan "Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları"nda belirtilen 

I. ve II. Koruma Bölgeleri, "Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları", 

Proje sahası ve çevresinde tanımlı alanlar 

bulunmamaktadır 

b) "Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi" 

(Barcelona Sözleşmesi) uyarınca korumaya alınan alanlar, 

Proje sahası ve çevresinde tanımlı alanlar 

bulunmamaktadır 

1) "Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol" 

gereği ülkemizde "Özel Koruma Alanı" olarak belirlenmiş alanlar, 

-  

2) Cenova Bildirgesi gereği seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre 

Programı tarafından yayımlanmış olan "Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 

100 Kıyısal Tarihi Sit" listesinde yer alan alanlar, 

-  

3) Cenova Deklerasyonu’nun 17 nci maddesinde yer alan 

"Akdeniz’e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin" yaşama ve 

beslenme ortamı olan kıyısal alanlar, 

- 

c) "Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi"nin 1 inci 

ve 2 nci maddeleri gereğince Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına 

alınan "Kültürel Miras" ve "Doğal Miras" statüsü verilen kültürel, tarihi 

ve doğal alanlar, 

Proje sahası ve çevresinde tanımlı alanlar 

bulunmamaktadır 

ç) "Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme 

Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi" (RAMSAR Sözleşmesi) 

uyarınca koruma altına alınmış alanlar, 

Proje sahası ve çevresinde tanımlı alanlar 

bulunmamaktadır 

d) Avrupa Peyzaj Sözleşmesi. Proje sahası ve çevresinde tanımlı alanlar 

bulunmamaktadır 

 

3. Korunması Gereken Alanlar 

 

a) Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan 

olarak tespit edilen ve yapılaşma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri 

korunacak alan, biogenetik rezerv alanları, jeotermal alanlar ve 

benzeri), 

Proje sahası ve çevresinde tanımlı alanlar 

bulunmamaktadır 

b) Tarım Alanları: Tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması 

mümkün ve arazi kullanma kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, 

yağışa bağlı tarımda kullanılan I. ve II. sınıf ile özel mahsul plantasyon 

alanlarının tamamı, 

Proje sahası, 1/100.000 ölçekli Çevre 

Düzeni Planına göre tarım alanlarında 

kalmaktadır.  

c) Sulak Alanlar: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suların 

durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin 

çekilme devresinde 6 metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su 

kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan 

bütün sular, bataklık sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar 

çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan 

yerler, 

Proje sahası ve çevresinde tanımlı alanlar 

bulunmamaktadır  

ç) Göller, akarsular, yeraltı suyu işletme sahaları, 

 

Proje sahasının; 

300 m Güneydoğusunda Çubuk Çayı, 

15 km güney-güneybatısında Çubuk 

Barajı, 

43 km güneybatısında Mogan Gölü,  

58 km güney-güneydoğuda Bala Gölü 

bulunmaktadır. 

Bilimsel araştırmalar için önem arz eden ve/veya nesli tehlikeye 

düşmüş veya düşebilir türler ve ülkemiz için endemik olan türlerin 

yaşama ortamı olan alanlar, biyosfer 

rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki 

jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar. 

Proje sahası ve çevresinde tanımlı alanlar 

bulunmamaktadır  
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3. PROJENİN İNŞAAT VE İŞLETME AŞAMASINDA ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK 

ÖNLEMLER  

 

İşletmede oluşacak katı, sıvı ve gaz atıklar aşağıdaki şekilde bertaraf edilecektir.  

 

 Katı Atıklar 
 

Evsel Nitelikli Katı Atıklar 

 
 İnşaat Aşamasında Oluşacak Evsel Nitelikli Katı Atık Miktarı 

 
Projenin inşaatı aşamasında toplam 150 kişilik personelin çalışması öngörülmektedir. Ancak 

proje alanında tüm çalışanların aynı anda bulunması söz konusu olmayacaktır. Aynı anda çalışacak 

personel sayısı yapılacak işin şekli ve niteliğine göre değişiklik gösterecektir. Dolayısıyla aşağıda 

hesaplanmış olan katı atık miktarına hiçbir zaman ulaşılamayacaktır. 

 
İnşaat aşamasında tüm personelin aynı anda çalışması pek mümkün olmasa bile, tüm 

personelin çalışması durumundaki evsel katı atık miktarı 175,5 kg/gün olarak hesaplanmıştır. 

 
 İşletme Aşamasında Oluşacak Evsel Nitelikli Katı Atık Miktarı: 

 
Projenin tamamlanması ile birlikte sahada hizmet verecek personel sayısının 700 olması 

planlanmaktadır. Buna göre oluşması beklenen evsel katı atık miktarı 819 kg/gün olarak 

hesaplanmıştır. 

 
Projenin inşaat ve işletme aşamalarında meydana gelecek evsel nitelikli katı atıklar, ağzı 

kapaklı sıhhi çöp bidonlarında biriktirilerek, ilgili bölümlerde görevlendirilen kişiler tarafından belirli 

aralıklarla toplanacaktır. Toplanacak evsel nitelikli katı atıklar, İlçe Belediyesi tarafından toplanarak 

Belediyenin katı atık depolama sahasına gönderilmesi sağlanacaktır. 

 
Proje alanında, 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

giren Atık Yönetimi Yönetmeliği ile 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe giren Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik ilgili hükümlerine uyulacaktır. 

 
Tehlikesiz Atıklar 

 
 İnşaat Aşamasında Oluşacak Tehlikesiz Atık Miktarı 

 
Projenin inşaatı aşamasında tehlikesiz atık olarak; 17 01 01 ve 17 04 07 atık kodlu atıkların 

oluşması öngörülmektedir. Oluşacak tehlikesiz atıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış 

firmalara gönderilecektir. 
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 İşletme Aşamasında Oluşacak Tehlikesiz Atık Miktarı 

 
Projenin işletme aşamasında aşağıda verilen tehlikesiz atıkların oluşması öngörülmemektedir.  

 16 01 17 Demir metaller 

 16 01 18 Demir olmayan metaller 

 16 01 19 Plastik 

 16 01 20 Cam 

 16 01 22 Başka bir şekilde tanımlanmamış parçalar 

 

Oluşacak tehlikesiz atıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış firmalara 

gönderilecektir. 

 

Proje alanında, “17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 

giren Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğ” ve “01.10.2013 tarih ve 28782 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ” hükümlerine uyulacaktır. 

 
Ambalaj Atıkları 

 
 İnşaat Aşamasında Oluşacak Ambalaj Atık Miktarı 

 
Projenin inşaatı aşamasında getirilen malzemelerin dış ambalajlarından kaynaklı 15 01 01, 15 

01 02, 15 01 04, atık kodlu ambalaj atıklarının oluşması muhtemeldir. 

 
Oluşacak ambalaj atıkları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış firmalara / İlgili 

Belediye’ye verilecektir. 

 
 İşletme Aşamasında Oluşacak Ambalaj Atık Miktarı 

 
Projenin işletme aşamasında; 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07 atık kodlu kağıt, karton, 

pet şişe, naylon, metal gibi ambalaj atıklarının oluşması muhtemeldir.  

 
Proje alanında oluşacak kağıt, karton, pet şişe, naylon, metal gibi ambalaj atıkları; 27.12.2017 

tarih ve 30283 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 13. Maddede “(1) Ambalaj atığı 

üreticileri, ambalaj atıklarını, bağlı bulundukları belediyenin ambalaj atıkları yönetim planına uygun 

olarak, ayrı biriktirmek ve belediyelerce belirlenen şekilde belediyenin toplama sistemine veya atık 

getirme merkezlerine vermekle yükümlüdür. Ancak çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde ambalaj 

atıklarını oluştuğu noktada cinslerine göre ayrı biriktiren sanayi işletmeleri ile altıncı bölümde belirtilen 

toplama sisteminin oluşturulmadığı ve biriktirme ekipmanlarının temin edilemediği yerlerdeki ambalaj 

atığı üreticileri ambalaj atıklarını çevre lisanslı ambalaj atığı işleme tesislerine verebilirler. (3) 

Belediyenin yönetim sistemi dışında kalan ambalaj atığı üreticileri, tüketim sonucu oluşan ambalaj 

atıklarını çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde ayrı olarak biriktirerek belediyenin toplama sistemine 
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veya çevre lisanslı ambalaj atığı işleme tesislerine verirler.” hükmüne göre diğer atıklardan ayrı olarak 

biriktirilecek ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış firmalara / İlgili Belediye’ye verilecektir. 

 

Proje kapsamında; 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne uyulacaktır. 

 
Tehlikeli Atıklar 

 
 İnşaat Aşamasında Oluşacak Tehlikeli Atık Miktarı 

 
Projenin inşaatı aşamasında oluşması muhtemel atıklar aşağıdaki gibidir.  

 

 15 01 10* Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine 

olmuş ambalajlar  

 15 02 02* Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde 

tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler  

 08 01 11* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler 

 08 01 21* Boya ya da vernik sökücü atıkları  

 17 04 10* Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar  

 17 02 04* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, 

cam ve plastik  

 17 08 01* Tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş alçı bazlı inşaat malzemeleri 

 
Bu atıklar 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Atık 

Yönetimi Yönetmeliğine göre, proje alanı sınırları içinde depo ve binalardan uzakta beton saha üzerine 

yerleştirilmiş uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak 

muhafaza edilecek ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış  tesislere MOTAT bilgi sistemi 

üzerinden gönderilecek ve beyan edilecektir. 

 
 İşletme Aşamasında Oluşacak Tehlikeli Atık Miktarı 

 

Projenin inşaatı aşamasında oluşması muhtemel atıklar aşağıdaki gibidir.  

 15 01 10* Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine 

olmuş ambalajlar 

 15 02 02* Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde 

tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler 

 16 02 13* 16 02 09’dan 16 02 12’ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar (3) içeren 

ıskarta ekipmanlar 

 16 05 04* Basınçlı tanklar içinde tehlikeli maddeler içeren gazlar (halonlar dahil) 

 16 05 06* Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da 

tehlikeli maddeler içeren laboratuvar kimyasalları 

 20 01 21* Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar 
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 13 02 08* Diğer motor, şanzıman ve yağlama yağları 

Proje alanında oluşacak tehlikeli atıklar, MOTAT sistemi üzerinden uygun lisanslı tesislere 

gönderilecektir.   

 

02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi 

Yönetmeliği; “Madde 9 e) Bu Yönetmeliğin ek-4’ünde (M) işareti ile tanımlanan ve ek-3/B’de belirtilen 

özellikleri içermediği iddia edilen atıkların Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarca yapılan 

analizlerle tehlikesiz olduğunu belgelemekle,” hükmü gereği EK-3 analizi yapılmaksızın bu atık kodları 

kullanılmayacaktır.  

 

Proje kapsamında, 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

giren Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. 

 

Proje kapsamında; 

 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Atık 

Yönetimi Yönetmeliği,  

 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, 

 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği,  

 06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği  

 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği  

 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2005 tarihinde 

yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”  

hükümlerine uyulacaktır. 

 

Atık Bitkisel Yağlar 
 

 İnşaat Aşamasında Oluşacak Atık Bitkisel Yağ Miktarı 

 

İnşaat aşamasında çalışacak personelin yemek ihtiyaçları dışarıdan hazır getirileceği için 

bitkisel atık yağ oluşması söz konusu değildir.  

 

 İşletme Aşamasında Oluşacak Atık Bitkisel Yağ Miktarı 

 

İşletme aşamasında çalışacak personelin yemek ihtiyaçları, anlaşma yapılacak yemek şirketi 

tarafından sağlanacağından projeden kaynaklanacak bitkisel atık yağ oluşmayacaktır.  

 

Proje kapsamında 06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 

giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulması sağlanacaktır. 
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Atık Pil ve Akümülatörler 
 

 İnşaat Aşamasında Oluşacak Atık Pil ve Akümülatörlerin Miktarı 

 

Projenin inşaat aşamasında, 20 01 33* atık kodlu atık piller ve kullanılacak güç kaynakları, 

personel tarafından kullanılacak taşıt araçlarından kaynaklanacak atık akümülatörler meydana 

gelecektir. Atık haline gelmiş aküler servisler tarafından değiştirileceğinden alanda atık akümülatör 

oluşmayacaktır. Atık piller ise diğer atıklardan ayrı olarak toplanacak ve Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığından gerekli izinleri almış lisanslı tesislere iletilecektir.  

 

 İşletme Aşamasında Oluşacak Atık Pil ve Akümülatörlerin Miktarı 

 

Proje sahasında, çeşitli kullanımlar sonrasında 20 01 33* atık kodlu atık pil oluşacaktır. 

Projeden kaynaklanacak atık piller ve akümülatörler, 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü 

Yönetmeliği” ve 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık 

Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  hükümlerine 

uyularak, Madde 13 uyarınca evsel atıklardan ayrı toplanacak ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 

gerekli izinleri almış lisanslı tesislere iletilecektir.  

 

Ayrıca kullanılacak güç kaynakları, personel tarafından kullanılacak taşıt araçlarından 

kaynaklanacak atık aküler, servisler tarafından değiştirileceğinden alanda atık akümülatör 

oluşmayacaktır. 

 

Proje alanında 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü 

Yönetmeliği” ilgili hükümlerine uyulacaktır. 

 
Atık Lastikler 

 
 İnşaat Aşamasında Oluşacak Atık Lastik Miktarı 

 
 Projenin inşaat aşamasında, kullanılacak araçların lastik değişimleri proje alanında 

gerçekleştirilmeyeceğinden, proje alanında 16 01 03 atık kodlu atık lastik oluşmayacaktır.  

 
 İşletme Aşamasında Oluşacak Atık Lastik Miktarı 

 
 Projenin işletme aşamasında kullanılacak ekipmanların lastik değişimleri proje alanında 

gerçekleştirilmeyeceğinden, proje alanında 16 01 03 atık kodlu atık lastik oluşmayacaktır.  

 
Proje alanında, 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği ilgili hükümlerine uyulacaktır. 

 

http://www.turktraktor.com.tr/default.aspx
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Tıbbi Atıklar 

 
 İnşaat Aşamasında Oluşacak Tıbbi Atıklar 

 
Projenin inşaatı aşamasında oluşacak herhangi bir kaza anında, yaralı kişi en yakın sağlık 

kuruluşu ve hastaneye sevk edilecektir. Tıbbi Atık oluşması durumunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından lisanslı tıbbi atık sterilizasyon tesisine gönderilecektir.  

 
 İşletme Aşamasında Oluşacak Tıbbi Atıklar 

 
Proje alanında, 4857 sayılı İş Kanununun 81. maddesinde yer alan ‘’Devamlı olarak en az 50 

işçi çalıştıran işverenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, 

işçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk 

yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına ve işin 

tehlike derecesine göre bir veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak ve bir sağlık birimi oluşturmakla 

yükümlüdür’’ hükmü gereğince, revir oluşturulacakve işyeri hekimi bulundurulacaktır.  

 
Proje alanında oluşacak tıbbi atıklar 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’ de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” Madde 10’da belirtilen özellikteki 

(yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı, orta yoğunluklu polietilen hammaddeden 

sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı 100 mikron olan, en az 10 

kilogram kaldırma kapasiteli, üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde siyah renkli 

“Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik 

torbalar) torbalarda toplanacaktır. Oluşan tıbbi atıklar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslı 

tıbbi atık sterilizasyon tesisine gönderilecektir.  

 
Proje alanında, 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ilgili hükümlerine uyulacaktır. 

 
 Tesiste, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna bağlı çıkarılacak tüzük ve 

yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. 

 
Hafriyat Toprağı  

 
Proje kapsamında; 60.000 m3 hafriyat toprağının oluşması beklenmektedir. Hafriyat 

işlemlerinin yaklaşık 1 yıl süreceği öngörülmektedir. Sıyrılacak bitkisel üst toprak ve hafriyat 

taoprağının bir kısmı koruma bantlarında, yeşil alanlarda peyzaj için, geri dolgu işlemlerinde 

kullanılmak üzere uygun şekilde depolanacak ve korunacaktır. Kalan kısmı ise Büyükşehir 

belediyesinin uygun gördüğü hafriyat döküm alanlarına taşınacaktır. 

 
Proje sahasında, 18 Mart 2004 Tarih 25406 Sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ilgili hükümlerine uyulacaktır. 

 

http://www.turktraktor.com.tr/default.aspx


  

 
AR-GE MERKEZİ, YENİ NESİL PARÇA ÜRETİM TESİSİ VE TEST MERKEZİ PROJESİ 

PROJE TANITIM DOSYASI 

 

103 
 

Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Depolama  

 
Proje alanında inşaat ve işletme aşamalarında; ayrı ayrı tehlikeli ve tehlikesiz atık geçici 

depolama konteynerleri bulundurulacak olup aşağıda belirtilen maddeleri sağlayacaktır. 

 
 Geçici depolama alanında atıklar birbirleriyle karıştırılmadan depolanır. Geçici depolama 

alanında tehlikeli ve tehlikesiz atıklar ayrı olarak depolanacaktır.  

 Geçici depolama alanına alınan her bir atık etiketlenecektir. Etiket üzerinde; atığın atık kodu, 

tehlikeli atık olup olmadığı, tehlikeli atıklar için atığın tehlikelilik özellikleri ve riskleri, atığın 

depolama alanına giriş tarihi bilgileri yer alacaktır. 

 Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi kapsamında sigorta yaptırma yükümlülüğü olan 

geçici depolama alanları için miktara bakılmaksızın tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası 

yaptırılacaktır.  

 Tehlikeli atıklar geçici depolama alanında en fazla 180 gün süreyle geçici olarak 

depolanacaktır. Tehlikesiz atıklar ise geçici depolama alanında en fazla 1 yıl süreyle geçici 

olarak depolanacaktır. Belirtilen süreler dolmadan atıklar lisanslı atık işleme tesislerine 

gönderilecektir. 

 Ayda 1000 kg’dan fazla atık oluşması durumunda Tehlikeli Atık Depolama Alanı İzni ve diğer 

gerekli izinler alınacaktır. 

 
Geçici Depolama Alanının Özellikleri; 

- Geçici depolama alanı üstü kapalı ve her türlü dış etkenden atıkları koruyacak şekilde 

oluşturulacaktır. 

- Geçici depolama alanının zemini geçirimsiz malzemeden yapılacaktır. 

- Geçici depolama alanında sızma veya dökülmelere karşı absorban malzeme 

bulundurulacaktır. 

- Geçici depolama alanının sızma ve dökülmelere karşı etrafı ızgarayla çevrelenir. Izgarada 

biriken sıvılar toplanarak uygun yöntemle geri kazanım/bertarafı sağlanır, alıcı ortama deşarj 

edilmeyecektir. 

- Geçici depolama alanında yangın gibi her türlü acil duruma karşı güvenlik tedbirleri alınacaktır. 

- Geçici depolama alanı dışarıdan izinsiz şekilde girişe izin vermeyecek şekilde planlanacaktır. 

- Geçici depolama alanında atıkların tehlikelilik özelliğine göre uygun bölümlendirme 

yapılacaktır. Atıklar atık kodlarına göre ayrı ayrı depolanacaktır.  

- Geçici depolama alanından/konteynırından sorumlu bir çalışan belirlenecektir. Sorumlu 

çalışan geçici depolama alanına/konteynırına giren ve çıkan tüm atıkların kayıtlarını tutup ve 

izinsiz giriş ve çıkışa engel olunacaktır. Sorumlu çalışanın iletişim bilgileri İl Müdürlüğüne 

bildirilecektir. 
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 Sıvı Atıklar 
 

 Evsel Nitelikli Atıksular 

Tesis sahasında oluşması muhtemel evsel nitelikli atıksu miktarı; inşaat aşamasında 30 

m3/gün, işletme aşamasınd 140 m3/gün olarak hesaplanmıştır. 

 

Tesiste meydana gelecek evsel nitelikli atık sular ASKİ kanalizasyonuna deşarj edilecektir.  

 
Endüstriyel Nitelikli Atıksular 

 
 Proje alanında gerçekleştirilmesi planlanan üretim faaliyetlerinde su tüketimi gerektiren proses 

olmadığından proses kaynaklı atıksu oluşmayacaktır. 

 

Proje alanında, “ASKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği”, “31.12.2004 tarih ve 

25687 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve 

26.11.2005 tarih ve 26005 sayılı Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin 

Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uyulacaktır. 

 
 

 Toz ve Gaz Atıklar 

 
İnşaat Aşaması 

 

Projenin inşaatı aşamasında, 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği EK 2 Tablo 2.1’e göre toz için 

baca dışındaki yerlerde 1 kg/saat sınır değerini sağlamaktadır.  

 

Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan iş ve işlemlerin tamamı kontrollü olarak yapılacaktır. 

Bununla beraber emisyonların azaltılması için aşağıda yer alan tedbirler alınacaktır; 

 Malzemenin taşınması sırasında araçların üzeri daima naylon branda ile kapatılarak, 

savurma yapılmadan doldurma yapılacaktır. 

 Araçların tekerlekleri düzenli olarak yıkanacaktır.  

 Boşaltma ve doldurma/yükleme işlemleri savurma yapılmadan gerçekleştirilecektir. 

 Araçlardan kaynaklanacak emisyonların da minimuma indirgenmesi için, 30.11.2013 

tarih ve 28837 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Egzoz Gazı Emisyonu 

Kontrolü Yönetmeliği ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği” uyarınca; kullanılacak tüm 

araç ve ekipmanların rutin kontrolleri yaptırılarak bakım gereken araçlar bakıma alınacak ve 

bakımları bitene dek çalışmalarda başka araçlar kullanılacaktır. Ayrıca Trafik Kanunu’na 

uygun şekilde çalışmaları konusunda uyarılarak özellikle yükleme standartlarına uygun 

yükleme yapmalarına dikkat edilecektir. 

 Proje Kapsamında bütün yerel mevzuatın gereklilikleri yerine getirilecektir. 
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Hafriyat toprağının sahada değerlendirilemeyen kısmı direkt olarak hafriyat toprağı taşıma izni 

bulunan araçlara yüklenerek, Belediye tarafından izinli hafriyat toprağı depolama sahasına dökülecektir. 

Proje kapsamında oluşacak hafriyat atıkları için İlgili Belediye’ye başvuru yapılarak, hafriyat döküm 

noktası belirlenmesi sağlanacaktır. Tesiste oluşacak hafriyat atıkları sadece Belediye’nin belirleyeceği 

hafriyat döküm sahasına dökülecek ve döküm fişleri muhafaza edilecektir. Hafriyat çalışmasında 

hafriyat taşıma çalışmaları 07:00-19:00 saatleri arasında çalışılacaktır.  

 

İşletme Aşaması 

 
Proje kapsamındaki yatırımlara ait planlanan proses bacaları ve kirletici parametreleri 

belirlenmiştir. Projenin faaliyete geçmesi ile birlikte, üretim faaliyetlerinden kaynaklanacak proses 

emisyonları için ölçümler gerçekleştirilecektir. 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Çevre İzin ve Lisans 

Yönetmeliği gereğince Çevre İzin belgesi alınacaktır.   

 

Proje alanında, personel ve üretim alanlarında ısınma amacıyla 11,6 MW 2 adet ısınma 

kazanı kurulması, atölye ve ambarda 70 adet 40 kW ısıl güce sahip radyant sistemlerin kurulması 

planlanmaktadır.  

 
Tesiste ortaya çıkacak gaz emisyonları için, “03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı 

Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ve “10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Çevre İzin ve Lisans 

Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. Ayrıca, “13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Isınmadan 

Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine ve “12.11.2008 tarih ve 27052 sayılı 

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır. 

 

 Gürültü 

 
İnşaat aşaması 

Proje kapsamındaki inşaat çalışmaları sırasında oluşacak gürültü seviyesi hesaplanmıştır. Söz 

konusu alanda inşaat işlemleri için gündüz çalışılacak olup, en yerleşim alanı olan 1220 m mesafeye 

ulaşacak eşdeğer gürültü seviyesi 43,33 dBA olarak hesaplanmıştır. Planlanan tesise 30 m mesafede 

bulunan kaçak yapılara (konut) ulaşacak gürültü seviyesi 79,48 dBA olarak hesaplanmıştır. 

 

Hesaplanan oluşması muhtemel gürültü seviyeleri, ilgili sınır değeri aşmaktadır. Ancak 

hesaplanan gürültü değerleri tüm makinaların aynı anda ve aynı yerde çalışması sırasında oluşacak 

gürültü değerleridir. Uygulamada bütün makinaların aynı anda ve yerde çalışması muhtemel değildir. 

Ayrıca makinaların çalışmaları süreklilik arz etmeyecektir.  

 
Yönetmelikte verilen bu sınır değerlerin aşılması durumunda gerekli ek önlemler alınarak 

sürekliliği ve sınır değerler altında kalması sağlanacaktır. Proje alanı ve çevresinin gürültüden olumsuz 

etkilenmelerini önlemek üzere, inşaat bölgesinin çevresine perdeleme yapılarak gürültü kaynakları 
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muhafaza içine alınacaktır. Makinelerin çalışması sırasında işçilerin ortam gürültüsünden olumsuz 

etkilenmesini önlemek amacıyla kişiye özel kulaklıklar temin edilecektir. 

 

İşletme Aşaması 

Proje alanına 30 metre ve 110 metre mesafede kaçak yapılar bulunmaktadır, ancak test 

pistinin bu yapılara olan mesafesi yaklaşık 1000 m’dir. Planlanan test pistine yaklaşık 1000 m 

mesafede bulunan kaçak yapılara (konut) ulaşacak gürültü seviyesi 40,10 dBA olarak hesaplanmıştır. 

 

Projenin işletilmesi aşamasında, 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı “Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” de belirtilen hususlara uyulacak, Tesiste Yönetmeliğin 22. 

maddesinin (a) bendi çerçevesinde yapılan değerlendirme sonuçlarına göre, endüstriyel tesisler için 

çevresel gürültü düzeyleri (07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı “Çevresel Gürültünün Değerlendirmesi ve 

Yönetimi Yönetmeliği” Tablo–4’deki Sınır Değerler) aşılmayacaktır. 

 

Proje alanında;  

 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel 

Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” 

 
 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre İzin 

ve Lisans Yönetmeliği” 

 
 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi 

Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” 

 
 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Çevresel 

Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” 

 
 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği 

Kontrolü Yönetmeliği’’ 

 
 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık 

Yağların Kontrolü Yönetmeliği’’ 

 
 06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Bitkisel Atık 

Yağların Kontrolü Yönetmeliği” 

 
 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren   “Ambalaj 

Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” 

 
 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Pil ve 

Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” 
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 08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Toprak 

Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” 

 
 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi 

Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” 

 
 19.12.2007 tarih 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Binaların 

Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”  

 
 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ömrünü 

Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” 

 
 26.11.2005 tarih ve 26005 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli 

Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği” 

 
 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık 

Yönetimi Yönetmeliği” 

 
 21.11.2008 tarih ve 27061 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre 

Denetimi Yönetmeliği” 

 
 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Hava Kalitesi 

Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğine” 

 
 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 

 
 İş Kanununa 

 
 İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe 

 

hükümlerine, İşletmede 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapılmasına dair 

5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile buna bağlı olarak 

çıkarılan/çıkarılacak olan tüm Yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulacaktır. Aynı zamanda ekolojik 

dengenin bozulmaması için gerekli tüm önlemler alınacak ve çevrenin korunmasında gerekli 

hassasiyet gösterilecektir. Ayrıca hazırlanmış olan taahhütnamede belirtilen esaslara uyulacaktır.  

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi açısından, işletmenin potansiyel etkilerinin ve bu etkilerin en aza 

indirilmesini amaçlayan kontrol yöntemlerinin değerlendirilmesinde kapsamlı çalışmalar yapılmıştır. Bu 

bağlamda, çevresel etki değerlendirilmesi prosedürünün bilimsel ve yasal gereklerinin sağlanması için 

özen gösterilmiştir. Bu analizlerin ışığında, önerilen kontrol ve koruma yöntemlerinin tam olarak 

uygulanması durumunda, MAN TÜRKİYE A.Ş.’ ne ait projenin işletilmesi aşamasında çevresel 

etkilerinin minimum olacağı sonucuna varılmıştır.   
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EKLER 

 

1. Koordinatlar 

2. Tapu kaydı 

3. Onaylı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Lejantı, Plan Hükümleri, 1/1000 Ölçekli 

Uygulama İmar Planı ve Plan Notları  

4. Vaziyet Planı  

5. Ekolojik Değerlendirme Raporu 

6. Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği Gereğince Yerseçimi Aşamasında Alınan Kurum Görüşleri 

7. Uydu Görüntüsü 

8. Topoğrafik Harita 

9. Yer Buldur Haritası 

10. Jeoloji Haritası 

11. Yer Görme Dilekçesi 
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Köşe 

No 

Koor. Sırası           ; Sağa,Yukarı 
Datum                   ; ED-50 
Türü                       ; UTM  
DOM                      ; 33    
ZON                       ; 36 
Ölçek Fak.             ;6 derecelik   

Koor. Sırası           ; Enlem,Boylam 

Datum                   ; WGS-84 
Türü                       ; COĞRAFİK 
DOM                      ; -- 
ZON                       ; 36 
Ölçek Fak.             ; -- 

Y X ENLEM BOYLAM 

Güldarpı 130 Ada, 49 Parsel Alanı Koordinatları (321.302,81 m2) 

1 499399.30 4444936.27  40.153179  32.992539 

2 499457.34 4444990.69  40.153670  32.993220 

3 499423.15 4444996.71  40.153724  32.992818 

4 499374.60 4445001.97  40.153771  32.992248 

5 499327.37 4445009.07  40.153835  32.991694 

6 499289.24 4445016.28  40.153900  32.991246 

7 499221.32 4445036.44  40.154082  32.990449 

8 499207.54 4444994.29  40.153702  32.990287 

9 499202.27 4444978.03  40.153556  32.990225 

10 499161.94 4444987.63  40.153642  32.989751 

11 499155.28 4445025.84  40.153986  32.989673 

12 499126.76 4445031.48  40.154037  32.989338 

13 499069.20 4445044.26  40.154152  32.988662 

14 499061.53 4445080.26  40.154477  32.988572 

15 499052.29 4445077.43  40.154451  32.988464 

16 499031.24 4445054.60  40.154245  32.988217 

17 498959.41 4445072.99  40.154411  32.987373 

18 498958.36 4445101.90  40.154671  32.987361 

19 498933.90 4445111.12  40.154754  32.987074 

20 498922.51 4445092.09  40.154583  32.986940 

21 498899.05 4445130.13  40.154926  32.986665 

22 498890.82 4445137.84  40.154995  32.986568 

23 498871.79 4445143.88  40.155049  32.986344 

24 498853.42 4445143.24  40.155044  32.986129 

25 498811.87 4445152.75  40.155129  32.985641 

26 498793.36 4445164.81  40.155238  32.985424 

27 498771.68 4445172.08  40.155303  32.985169 

28 498730.49 4445189.51  40.155460  32.984685 

29 498700.68 4445193.30  40.155494  32.984335 

30 498668.40 4445192.61  40.155488  32.983956 

31 498655.88 4445193.20  40.155493  32.983809 

32 498638.26 4445203.03  40.155582  32.983602 

33 498627.86 4445203.19  40.155583  32.983480 

34 498605.69 4445225.05  40.155780  32.983220 
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35 498578.27 4445251.08  40.156015  32.982898 

36 498561.40 4445265.37  40.156144  32.982700 

37 498546.33 4445259.24  40.156088  32.982523 

38 498523.74 4445247.91  40.155986  32.982258 

39 498537.81 4445176.55  40.155343  32.982423 

40 498540.34 4445166.48  40.155253  32.982453 

41 498594.21 4445165.74  40.155246  32.983085 

42 498764.11 4445137.41  40.154991  32.985080 

43 498758.43 4445115.44  40.154793  32.985014 

44 498748.80 4445085.73  40.154525  32.984900 

45 498733.74 4445050.71  40.154210  32.984724 

46 498714.88 4445007.44  40.153820  32.984502 

47 498699.78 4444983.64  40.153606  32.984325 

48 498687.06 4444967.55  40.153460  32.984176 

49 498675.31 4444950.64  40.153308  32.984038 

50 498704.22 4444937.63  40.153191  32.984377 

51 498755.50 4444917.09  40.153006  32.984979 

52 498829.31 4444882.42  40.152694  32.985846 

53 498900.67 4444847.34  40.152378  32.986684 

54 498881.97 4444815.29  40.152089  32.986465 

55 498872.05 4444808.04  40.152024  32.986348 

56 498844.43 4444796.39  40.151919  32.986024 

57 498767.25 4444815.71  40.152093  32.985118 

58 498754.00 4444794.68  40.151903  32.984962 

59 498743.55 4444768.79  40.151670  32.984839 

60 498798.73 4444729.94  40.151320  32.985487 

61 498791.37 4444712.41  40.151162  32.985401 

62 498952.50 4444631.40  40.150432  32.987293 

63 498893.03 4444546.04  40.149663  32.986595 

64 499128.42 4444442.17  40.148728  32.989359 

65 499146.89 4444359.10  40.147979  32.989576 

66 499157.59 4444372.35  40.148099  32.989701 

67 499180.38 4444400.58  40.148353  32.989969 

68 499192.41 4444413.72  40.148471  32.990110 

69 499206.70 4444426.18  40.148584  32.990278 

70 499213.32 4444430.72  40.148625  32.990355 

71 499173.01 4444454.28  40.148837  32.989882 

72 499169.94 4444456.85  40.148860  32.989846 

73 499251.52 4444554.43  40.149739  32.990804 

74 499271.31 4444655.64  40.150651  32.991036 

75 499345.60 4444750.32  40.151504  32.991908 



76 499397.18 4444816.16  40.152097  32.992514 

77 499411.49 4444827.96  40.152204  32.992682 

78 499423.62 4444841.19  40.152323  32.992824 

79 499443.49 4444869.04  40.152574  32.993057 

80 499461.44 4444900.24  40.152855  32.993268 

81 499468.26 4444906.29  40.152909  32.993348 
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1- AMAÇ VE VİZYON 
1/100.000 Ölçekli 2038 Yılı hedefli Ankara 

Çevre Düzeni Planı, hedef yılı baz alınarak, 

planlama bölgesi sınırları içerisinde; yaşanan 

hızlı nüfus artışına paralel gelişen kentleşme 

ve sanayileşmenin kontrollü olarak 

gelişmesini, yaşanan gelişmelerin 

sürdürülebilir ve ekolojik dengeye zarar 

vermeden yaşanılabilir bir çevre ile uyumlu 

hale getirilmesini, tarihi, kültürel ve doğal 

değerlerin koruma-kullanma dengesi 

gözetilerek korunmasını ve geliştirilmesini, 

Türkiye'nin ülke bütününde belirlenen 

kalkınma hedeflerine uygun olarak tüm 

sektörlerde planlı bir şekilde büyümeyi 

amaçlamaktadır. 

 

Ankara çevre düzeni planı, 2038 yılı vizyonu 

olarak; " yenilikçi ve girişimciliği ile dünya 

ile rekabet eden; sosyal bağları güçlü; doğal, 

tarihi ve kültürel mirası koruyup geliştiren; 

tarihi, kültürü, cumhuriyet değerleri ve 

başkent kimliği ile harmanlanmış; insan ve 

çevre odaklı, her alanda sürdürülebilir 

büyüyüp hakça paylaşan; yönetiminde 

katılımcılık ve şeffaflık olan; her bireyin ve 

topluluğun kendisini özgür ve eşit hissettiği; 

yüksek kalitede yaşam sunulan; bölgesinde ve 

ülkesinde ÖRNEK BAŞKENT ANKARA" 

şeklinde bir vizyon belirlemiştir. 

 

2- KAPSAM 
Bu çevre düzeni planı, plan onama sınırı olan 

Ankara il sınırlarının bütününde; planlama 

amaç, hedef ve ilkeleri ile alt ölçek planlara 

esas teşkil edecek ana kararlarını, gelişme 

önerilerini ve sorunlara müdahale stratejilerini 

kapsamaktadır. Bu plan, plan açıklama raporu 

ve plan hükümleri ile bir bütündür. 

 

3- HEDEFLER 
3.1. Planlama bölgesini oluşturan alan 

bütününde koruma-kullanma dengesini 

sağlamak. 

 

3.2. Planlama bölgesi olan Ankara için sosyal, 

ekonomik ve kültürel kalkınma stratejileri 

belirleyerek bunların uygulamaya geçmesini 

sağlayacak mekansal kararlar oluşturmak.  

 

3.3. Sektörler arası işbirliğinin geliştirilmesini 

sağlamak. 

3.4. Bütün sektörlerde bilimsel yöntemlere ve 

ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer 

üretilmesini sağlamak 

 

3.5. Sürdürülebilir büyüyen, rekabetçi, 

yenilikçi, çevreye duyarlı ve doğal kaynakları 

koruyarak kullanan bir ekonomik ortamın 

oluşmasını sağlamak. 

 

3.6. Katma değeri yüksek ileri teknoloji 

ürünlerin üretilmesi ve istihdamın artırılması 

için bilgi ve teknoloji merkezi odaklı 

teknokentler ile ar-ge yatırımlarının 

yapılmasını sağlamak. 

 

3.7. Ankara'nın coğrafi konumu ve ulaşım 

güzergahlarının kavşak noktasında olma 

potansiyelinin değerlendirilerek Türkiye'nin 

lojistik merkezi olmasını sağlamak.  

 

3.8. Ankara'nın eğitim, sanat, sağlık, bilişim 

ve savunma sanayi alanında Türkiye’nin 

merkez üssü olma potansiyellerini 

destekleyerek bu potansiyellerin daha da 

geliştirilmesini sağlamak. 

 

3.9. Doğal, kültürel, tarihsel, sosyal ve 

ekonomik değerlerin korunarak 

geliştirilmesini, sosyal hayatın 

canlandırılmasını ve kültürel faaliyetlerin 

bölge bütününde yaygınlaştırılmasını 

sağlamak. 

 

3.10. Kent merkezleri dışında yaşanabilir 

kırsal doku oluşturularak kırsal bölgelerdeki 

şehre göç nedenli nüfus kaybının azaltılmasını 

ve yaşam koşullarının iyileştirilerilip kırsal 

alanlara dönüş özendirilerek tersine göç 

kavramının geliştirilmesini sağlamak. 

 

3.11. Tarım, hayvancılık ve tarıma dayalı 

sanayinin desteklenerek gelişmesini sağlamak. 

 

3.12. TOKİ ve belediyelerin düşük ve orta 

gelir grubundaki vatandaşlara yönelik toplu 

konut projelerini yerel ihtiyaçlara uygun 

şekilde yaygınlaştırılmasını sağlamak. 

 

3.13. Atık ve emisyon azaltma ile geri 

kazanım sistemleri oluşturarak; enerji, su ve 

kaynak verimliliği sağlayarak; gürültü, 

görüntü, toprak, su ve hava kirliliğini 

önleyerek; çevre dostu malzeme kullanımı 
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gibi uygulamalar yaparak yaşam kalitesinin 

arttırılmasını sağlamak. 

 

3.14. Altyapı, ulaşım ve üstyapı hizmet 

kalitesinin iyileştirilmesini sağlamak. 

 

3.15. Mevcut ulaşım altyapısının 

güçlendirilerek, raylı sistemin ve toplu 

taşımacılığın özendirilerek geliştirilmesini 

sağlamak. 

 

3.16. Sağlıklı kentsel dönüşüm projelerine 

ağırlık verilmesini amaçlamak. 

 

3.17. Tarihi ipek yolu koridorunun 

canlandırılmasını sağlamak. 

 

3.18. Sit alanları, milli parklar, tabiat parkları, 

tabiatı koruma alanları, tabiat anıtları, 

jeoparklar ve doğal güzelliğe sahip alanların 

koruma-kullanma dengesi gözetilmek şartıyla 

farkındalık oluşturularak turizme 

kazandırılmasını sağlamak. 

 

3.19. Kent gelişimini etkileyen iç ve dış 

dinamikler gözetilerek, kent bütününde 

yerleşme düzeni ve kademelenmesinin 

oluşturulmasını sağlamak. 

 

3.20. İmar faaliyetlerinde erişilebilir bütüncül 

yeşil alanlar, konut otoparkları ve umumi 

otoparklar ile kent merkezlerinde kamusal 

açık alanlar oluşturulmasını ve korunmasını 

sağlamak,  

 

3.21. Alıcı ortamlarda (su, toprak ve hava) var 

olan kirlenmenin giderilmesi ve yeni 

kirlenmelerin oluşmasını önleyecek kararların 

geliştirilmesini hedeflemek. 

 

3.22. Küresel ısınma dikkate alınarak suyu 

tasarruflu kullanmak, arıtılan suların sulamada 

kullanmayı sağlayacak sistemler geliştirmek. 

 

4- İLKELER 
4.1. KORUMA İLKELERİ 

4.1.1. Planlama bölgesinde çevresel 

değerlerin, koruma-kullanma dengesi 

gözetilecek şekilde korunmasının sağlanması. 

4.1.2. Kültür ve tabiat varlıkları ile sit niteliği 

taşıyan alanların korunması ve koruma-

kullanma dengesi gözetilerek turizme 

kazandırılması. 

4.1.3. 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu ile 2873 sayılı Milli Parklar 

Kanunu uyarınca belirlenen ve belirlenecek 

olan milli parklar, tabiat parkları, tabiatı 

koruma alanları, tabiat anıtları, jeoparklar ve 

yaban hayatı geliştirme sahalarının korunması 

orman alanlarının korunması. 

 

4.1.4. Mera, yaylak (yayla, yaylakıye), kışlak 

ve otlakıyelerin 4342 sayılı Kanun hükümleri 

kapsamında korunması. 

 

4.1.5. Bitkisel üretimde önemli paya sahip 

olan tarım alanları, sulama alanları, tarım 

reformu uygulama alanları, arazi toplulaştırma 

alanları ve diğer tarım topraklarının 

korunması. 

 

4.1.6. Üzerinde yetişen özel ürünler açısından 

önem taşıyan tarım alanlarının korunması 

(ayva, dut, üzüm, kavun, armut, havuç, 

kimyon, aspir v.s gibi). 

 

4.1.7. Mutlak tarım arazileri, özel ürün 

arazileri ve ekonomik olarak verimli olan 

dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazilerinin 

korunması, iyileştirilmesi ve tarım dışı 

amaçlarla kullanılmasının önüne geçilmesinin 

sağlanması. 

 

4.1.8. Belirlenen ve belirlenecek olan enerji 

kaynak alanlarının, ilgili yasalar ve 

yönetmelikler uyarınca korunması. 

 

4.1.9. Göl, baraj ve akarsu havzalarıyla kıyı 

ekosistemlerinin korunması. 

 

4.1.10. Yerüstü ve yer altı sularının 

kirlenmesinin önlenmesi. 

4.1.11. İçme ve kullanma suyu ile tarımsal 

sulama amacıyla kullanılan ve kullanılacak 

olan barajların, rezervuarların, su toplama 

havzalarının, yeraltı su kaynakları ile kaynak 

çevresinde belirlenen/belirlenecek kaynak 

koruma alanlarının muhafazası. 

 

4.1.12. Sulama yatırımları gerçekleştirilmiş 

alanlar ile ilgili kuruluşların yatırım 

programında yer alan sulama alanlarının 

korunması. Arıtma tesislerinde temizlenen 

suların tekrar sulamada kullanılması. 
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4.1.13. Su ürünleri üretim yerleri ve 

çevrelerinin korunması. 

 

4.1.14. Biyolojik çeşitliliğin korunması. 

 

4.1.15. Flora ve fauna açısından zengin sulak 

alanlar, ovalar, göller vb. gibi ekolojik açıdan 

önemli alanların muhafazası.. 

 

4.1.16. Nesli tükenmekte olan bitki ya da 

hayvan türlerinin yaşama ve üreme alanlarının 

korunması. 

 

4.1.17. Kentsel ve kırsal yerleşim 

merkezlerinde erişilebilir kamusal alanların 

(kent meydanı, park vb.) korunması ve 

arttırılması. 

 

4.1.18. Korunacak alanlarda, kentsel gelişme 

baskılarını azaltacak tedbirlerin alınması. 

 

4.2. GELİŞTİRME İLKELERİ  

4.2.1. Planlama bölgesindeki tüm mekânsal 

gelişme gereksinimlerinin; koruma-kullanma 

dengesi ve eşik değerler gözetilerek, verimli 

tarım arazilerini, su havzalarını, yeraltı ve 

yerüstü su kaynaklarını, ovaları, orman 

alanlarını, yenilenebilir enerji kaynak 

alanlarını ve tüm doğal kaynak değerleri 

koruyacak şekilde karşılanması.  

 

4.2.2. Planlama bölgesindeki tüm gelişme 

alanlarının; nüfus, sosyal yaşam, ekonomik 

yaşam ve kültürel yaşam gelişimleri arasında 

bir denge ve koordinasyon sağlanarak 

geliştirilmesi. 

 

4.2.3. Kentsel gelişimin belirli alanlarda 

yoğunlaşmasını önlemek amacıyla alt kademe 

yerleşmelerin oluşturulması kırsal özelliği 

süren yerleşimlerin rehabilite edilerek cazibe 

merkezleri haline getirilmesi. 

 

4.2.4. Planlama bölgesi içinde yer alan 

yerleşmelerin, sosyal, kültürel, ekonomik ve 

teknik altyapı standartları yüksek, sağlıklı 

yaşanabilir yoğunlukta gelişmesinin 

sağlanması. 

 

4.2.5. Sektörel gelişmelerin yerel 

potansiyeller de dikkate alınarak 

sürdürülebilir ve dengeli (ilçeler arasında ve 

ilçe içerisinde gelir adaletini sağlayacak 

şekilde) bir dağılım sağlayacak biçimde 

geliştirilmesi. 

 

4.2.6. Planlama bölgesindeki ekonomik 

gelişimin, ekonomik sektörler ile üniversiteler 

ve teknoloji merkezleri arasında eşgüdüm 

sağlanarak gerçekleştirilmesi. 

 

4.2.7. İstihdam ve üretimi arttırmaya yönelik 

plan kararlarının alınması 

 

4.2.8. Planlama bölgesinde tarım ve 

hayvancılık sektörünü geliştirmeye yönelik 

kararlar üretilmesi. 

 

4.2.9. Tarımsal üretimde ekolojik tarımın 

desteklenerek geliştirilmesi. 

 

4.2.10. Tarım arazilerinde uygulanan 

toplulaştırma projelerinin desteklenerek, 

tarımsal faaliyetlerde büyük ölçekli işletme 

tipinin geliştirilmesi. 

 

4.2.11. Su ürünleri üretiminin desteklenerek 

geliştirilmesi 

 

4.2.12. İnanç, tarih, kongre, sağlık, kültür, 

yayla, mağara ile doğa turizmi ve su 

sporlarına yönelik turizmi geliştirecek plan 

kararlarının üretilmesi. 

 

4.2.13. Havza içerisinde kalan su ürünleri 

yetiştiricilik tesislerinde uygun görülecek 

arıtma tesislerinin kurulmasının ve üretimine 

devam etmesinin sağlanması. 

4.2.14. Çevresel kirliliğe yol açan ve kent 

içerisinde düzensiz gelişmiş sanayi alanlarının 

organize sanayi bölgelerine kaydırılması veya 

organize nitelik kazandırılarak, bu bölgelerde 

çevresel kirliliğe yol açan tedbirlerin alınması.  

 

4.2.15. Kara Avcılığı Kanunu, Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 2873 

sayılı Milli Parklar Kanunu uyarınca 

belirlenen milli parklar, tabiat parkları, tabiatı 

koruma alanları, ova ve özel çevre koruma 

sahaları,  tabiat anıtları, jeoparklar ve yaban 

hayatı geliştirme sahalarının korunması ve 

koruma-kullanma dengesi gözetilerek 

geliştirilmesi ve turizme kazandırılması 

4.2.16. Yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, 

rüzgar, jeotermal vb.) kullanımının, sağlık, 

turizm, altyapı yatırımları ve üretim 
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sektörlerine yönlendirilmesinin 

desteklenmesi.  

 

4.2.17. Kent içi Askeri alanlardan atıl 

olanlarının özel mülkiyete konu olmayacak 

tarzda Ankara şehrinin ihtiyacı olan 

üniversite, eğitim, resmi kurum, vb. kamusal 

kullanımlara tahsis edilmesine katkı verilmesi. 

 

4.3. PLANLAMA İLKELERİ 

4.3.1. Ankara ili çevre düzeni planının komşu 

illerin çevre düzeni planlarıyla 

entegrasyonunun sağlanması. 

 

4.3.2. Mekansal kullanım kararlarının, koruma 

kararları ve sektörel gelişme eğilimleri 

dikkate alınarak verilmesi.  

 

4.3.3. Mevcut veya olası düzensiz 

yapılaşmanın önüne geçecek mekansal 

gelişme kararlarının oluşturulması. 

 

4.3.4. Planlama bölgesinde yer alan tüm 

sosyal, ekonomik, kültürel, tarihi ve doğal 

potansiyellerin katma değerlerini arttıracak 

planlama kararlarının üretilmesi. 

 

4.3.5. Verimli tarım arazilerine yönelik baskı 

oluşturan kentleşme ve sanayileşme 

taleplerinin önlenmesi ve yönlendirilmesine 

ilişkin plan kararlarının oluşturulması. 

4.3.6. Ulaşım türleri arasında entegrasyon 

sağlayacak ve toplu ulaşımı özendirecek plan 

kararlarının oluşturulması. 

 

4.3.7. Afet riski taşıyan alanlarda koruyucu 

plan kullanım kararlarının geliştirilmesi. 

 

4.3.8. Koruma ilkeleri bölümünde belirtilen 

korunacak alanların ilgili mevzuat hükümleri 

uyarınca korunması, kullanılması ve bu 

doğrultuda hazırlanacak alt ölçek planların 

hazırlık aşamasında ilgili kurumlardan görüş 

alınması, alınan görüşlere alt ölçek planlarda 

ve plan hükümlerinde yer verilmesi. 

 

4.3.9. Atıklardan kaynaklanan çevre kirliliğini 

önlemek ve atıkları geri dönüşüm ile 

ekonomiye tekrar kazandırmak için geri 

dönüşüm, arıtma, katı atık düzenli depolama 

vb. gibi tesislerin yapılmasını sağlayacak plan 

kararlarının üretilmesi 

 

4.3.10. Endüstriyel ve kentsel gelişmelerin 

mevzii uygulamalarda korunacak alanlar 

içinde yapılaşmasını önleyecek kararların 

geliştirilmesi, mevcut tesislerin çevresel 

etkilerinin kontrol altına alınması.  

 

4.3.11. Alt ölçeklerde hazırlanacak planların, 

bütüncül olarak hazırlanmasının 

desteklenmesi, birbirinden kopuk parçacı 

gelişmelerin engellenmesi, kentsel yerleşime 

açılacak alanların öncelikli olarak mevcut 

parçacıklı planlar arasında kalan ve tarımsal 

niteliğini kaybetmiş mekanlardan seçilmesinin 

sağlanması. 

 

4.3.12. Her türlü toprak hareketi ve erozyona 

karşı gerekli planlama kararlarının alınması.  

 

4.3.13. Rüzgar, güneş, jeotermal vb. 

yenilenebilir doğal enerji kaynaklarının; 

altyapı yatırımları, tarım, sağlık ve turizm 

sektörlerinde kullanılmasını destekleyecek 

plan kararlarının oluşturulması.  

 

5.DENETİM 
5.1. Uygulamadan sorumlu idareler, 

1/100.000 Ölçekli 2038 Ankara Çevre Düzeni 

Planı, plan kararları ve uygulama hükümleri 

doğrultusunda hazırlanacak alt ölçekli 

planların ve uygulamaların, ilgili mevzuat ve 

bu plan kararlarına uygunluğunu sağlamak 

için ilgili kurum ve kuruluşların üzerlerine 

düşen görevlerini yapmalarına katkı vermek, 

denetlemek ve yasal süreçleri işletmekle 

yükümlüdür.  

 

5.2. Bu planın hedef, ilke, strateji ve 

kararlarının kentin gelişimine paralel olarak 

güncelliğini koruyup korumadığı ve 

uygulamaya yönelik kararların denetimi 

amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi 

teknik elemanlarından oluşan asgari 5 kişilik 

bir " Çevre Düzeni Planı Eşgüdüm 

Komisyonu" oluşturulacaktır. Komisyonun 

gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile 

sivil toplum kuruluşlarının da görüşlerini 

alarak beşer yıllık periyotlar halinde 

hazırlayacağı rapor, büyükşehir belediye 

meclisince görüşülerek ve bu planın hedef, 

ilke, strateji ve kararlarında revizyon ve/veya 

ilaveler gerekiyorsa karara bağlanacaktır. 

5.3. Merkezi yönetim birimlerinin; planlama 

bölgesinde önemli etki ve değişiklikler 

oluşturacak nitelikteki yatırımların 
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planlanması aşamasında, ilgili kurum-kuruluş 

valilikler ve ilgili belediyelerle  gerekli 

koordineli çalışma yapılacaktır. 

 

6- PLANLAMA YAKLAŞIMI 
1/100.000 ölçekli 2038 Ankara Çevre Düzeni 

Planı; Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 

hazırlanan 2014-2023 Bölge Planı, EGO 

Ulaşım Dairesi Başkanlığının Gazi 

Üniversitesi ile birlikte hazırladığı 2038 

hedefli Ankara Ulaşım Ana Planı ve 2007 

yılında Belediyemizce yapılarak onaylanan 

1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım 

İmar Planı çerçevesinde belirlenen kabul ve 

esasları da dikkate alacak şekilde 2038 hedef 

yılı temel alınarak hazırlanmıştır. 

 

2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı on 

altı ilçeyi kapsarken, il sınırını büyükşehir 

belediye sınırı yapan 6360 sayılı Yasa'nın 

yürürlüğe girmesiyle Büyükşehir Belediyesi 

sınırları içerisindeki ilçe sayısı yirmi beşe 

çıkmıştır. Sonradan katılan dokuz ilçenin 

Ankara'nın çeperlerinde bulunan ilçeler 

olması ve bu ilçelerle birlikte 672 adet köy ve 

20 adet beldenin mahalle statüsüyle 

büyükşehir belediyesi sınırlarına katılması 

planlama bölgesinin büyük bölümünün 

kentsel yerleşme sahaları dışında kalan kırsal 

yaşam özellikleri olan alanlardan olmasını 

sağlamıştır.  

 

Planlama bölgesinin büyük ölçüde kentsel 

yerleşim alanı dışında kalan alanlardan 

oluşması ve kentsel yerleşim alanında kalan 

yerlerin (dokuz ilçe hariç) ölçeği farklı 

olmakla birlikte belediyemizce yapılarak 

onaylanan ve güncelliğini koruyan ve üst 

ölçek plan nitelikli 1/25.000 ölçekli 2023 

Başkent Ankara Nazım İmar Planı sınırlarını 

da kapsaması,  bu planın plan çalışmalarında 

daha çok 6360 sayılı Yasa ile birlikte 

Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine giren 

dokuz ilçe, onlara bağlı kırsal nitelik taşıyan 

mahalleler ve iskan dışı kalan alanlar üzerinde 

yoğunlaşılmasını sağlamıştır. Buna karşın 

2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı 

içerisinde kalan alanlar üzerinde de durularak, 

planın onaylanmasından itibaren geçen süre 

boyunca bu planın aksayan yönleri ile ilgili 

yapılan tespitler göz önünde bulundurularak 

bu aksaklıkların giderilmesine yönelik 

çalışmalarda bulunulmuş ve buna yönelik 

güncelleme ve plan kararları oluşturulmuştur.  

 

Planlamanın tek disiplin altında bir dal 

olmadığı göz önünde bulundurularak, bu plan 

çalışmasında disiplinler-arası bir yaklaşımın 

daha uygun olacağından hareketle, planlama 

ekibinin çeşitli meslek dallarından 

oluşturulmasına özen gösterilmiştir. Bu 

bakımdan, planlama çalışmaları Şehir 

Plancıları ile birlikte içinde Arkeolog, Jeoloji 

Mühendisi, Çevre Mühendisi, Peyzaj Mimar 

ve Petrol Mühendisi gibi çeşitli mesleklerden 

oluşan bir grup tarafından yürütülmüştür. 

 

Çevre Düzeni Planı çalışmasında katılımcılık 

en temel ilkelerden biri olarak kabul 

edilmiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalarda 

öncelikle bu planın tüm paydaşlarıyla temasa 

geçilerek, paydaşların hedef yıl olan 2038 yılı 

da göz önünde bulundurulmak suretiyle, 

planlama bölgesi içerisindeki yatırım 

programları ve planlama sürecine yönelik 

görüş ve önerileri dikkate alınmıştır. Ancak, 

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. Maddesinin 

(e) fıkrası uyarınca kendilerinden görüş 

istenmesine rağmen yasal süreci içerisinde 

görüş bildirmeyen kamu kurum ve 

kuruluşlarının plan hakkında olumsuz 

görüşlerinin bulunmadığı kabul edilmiş ve bu 

kurum ve kuruluşlara ilişkin eldeki mevcut 

veriler kullanılmıştır. 

 

Bu çevre düzeni planı çalışmasının hazırlık 

aşamasında, kurumlardan elde edilen bilgi, 

belge ve görüşlerin değerlendirilmesinin ve 

literatür taramasının yanı sıra, sorunların 

yerelde belirlenmesi ve yerel dinamiklerin 

planlama sürecine dahil edilmesi temel 

planlama yaklaşımı olarak benimsenmiştir.  

Yaklaşık 2500 km yol kat edilerek 25 ilçe 

Belediye Başkanlığı ziyaret edilerek ayrı ayrı 

görüşmeler yapılmış, bu görüşmelerde ilçe 

belediye yetkilileri ve ilçe belediye meclis 

üyelerine planlama süreci hakkında bilgiler 

verilmiş, ilçe belediyelerinin çevre düzeni 

planı ile ilgili olarak görüş ve önerileri 

alınmıştır. Ayrıca, planlama bölgesindeki 

kentsel yerleşimlerin yanı sıra kırsal yerleşim 

bölgeleri de yerinde görülerek bu bölgelere 

ilişkin tespitler yapılmıştır.  Böylece, Ankara 

kent merkezi ve merkez dışında en ücra 

konumda bulunan yerleşik alanlardaki mevcut 

ve olası sorunlar, potansiyeller ve 

kırılganlıklar, yapay ve doğal çevre arasındaki 

mekansal ve sosyal ilişki, topoğrafik özellikler 
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vb. plan unsurları yerinde tespit edilerek, 

bunlara yönelik müdahale biçimleri ve 

planlama süreçlerini oluşturmak, çözüm 

önerilerini tanımlamak ve yeni açılımlar 

geliştirmek yönünde bir analiz-sentez 

çalışması yapılmıştır. Ayrıca Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Gazi Üniversitesi, 

Ankara Kent Konseyi, Şehir Plancıları Odası 

Ankara Şubesi, Büyükşehir Belediyesindeki 

bütün siyasi parti grupları, Belediye Meclisi 

İmar Komisyonu ve Belediyemiz Daire 

Başkanlıkları ile iştişari toplantılar yapılarak 

detaylı bilgi verilmiş, alınan görüş ve öneriler 

bu planın, amaç, ilke ve kararlarının 

oluşmasında büyük bir rol oynamıştır. 

 

Planlama yaklaşımında uygulanan bir diğer 

yöntem ise, planın sadece hedef yılı 2038 göz 

önünde bulundurularak bu yılda nasıl bir 

Ankara tasarımı düşünülerek ulaşılacak son 

durumunu belirlemeye indirgenmemesidir. 

Dolayısıyla hedef yıla ilişkin süreç dinamik 

tutularak, yaşanacak süreçte ortaya çıkacak 

sorunların çözülmesi ve müdahale biçimleri 

sürecin kendisine bırakılmış, bir bakıma 

planın kendisi bir süreç yönetimi olarak ele 

alınmıştır. Bu bakımdan, böylesi bir üst ölçek 

planda kırsal yerleşme ve iskan dışı alanlar 

hariç diğer bölgelerde çekme mesafeleri, 

yapılaşma koşulları gibi alt ölçek planlarla 

belirlenecek hususlarla ilgilenilmemiş, bunun 

yerine plana ilişkin temel stratejik yaklaşım, 

ilke ve hedefler ile öngörü ve müdahale 

biçimleri ortaya konmuştur. 

 

2038 Ankara Çevre Düzeni Planı'ndaki 

planlamaya ilişkin genel yaklaşımı şu şekilde 

özetlemek mümkündür:  

 

Planlama bölgesi bir bütün olarak ele 

alınmış, ancak ekonomik, sosyal, 

kültürel, topoğrafik, iklim özellikleri, 

ulaşım ve altyapı ile coğrafi koşullar 

yönünden ortaklaşan alanlar bir arada 

değerlendirilerek, alt bölgeler bazında 

oluşturulan planlama bölgeleri ile 

sürdürülebilir kalkınmanın, ekonomik 

kararlarla ekolojik kararların bir arada 

düşünülmesi gerektiği ve bunu 

destekleyecek fiziksel planlamalarla 

mümkün olacağı ilkesi benimsenmiştir. 

Ekonomik kalkınma kavramı sadece 

ekonomik sektörlerin gelişimi ve 

birbirleriyle ilişkisi bağlamında ele 

alınmamış, bunun yerine ekonomik 

kalkınmanın sürdürülebilir kılınması 

için;  sektörel gelişimin sosyo-kültürel 

gelişmişlik, altyapı, çevre ve koruma-

kullanma dengesinin sağlanması ile bir 

bütün olduğu ilkesi benimsenmiştir.  

 

Ekonomik kalkınmanın yanında 

paylaşım kavramı da planlama 

yaklaşımında üzerinde önemle durulan 

bir kavram olup, ekonomik 

kazanımların hakça paylaşılması, 

planlama bölgeleri arasındaki gelir 

adaletsizliklerinin giderilmesine 

yönelik plan kararlarının oluşturulması 

gerektiği ilkesi benimsenmiştir. 

 

Koruma kavramı tek başına ele 

alınmamış çevrenin sürdürülebilirliğine 

yönelik olarak, ekolojik öneme sahip 

hassas alanlar, özel çevre koruma 

bölgeleri, milli parklar, tabiat parkları, 

tabiatı koruma alanları, yaban hayatı 

geliştirme sahaları, doğal yaşam 

alanları ve önemli doğa alanları, 

koruma-kullanma dengesi çerçevesinde 

korunacak alanlar olarak kabul 

edilmiştir. Tarihi, kültürel ve doğal 

mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasını 

ve turizme kazandırılmasını sağlamak 

üzere, arkeolojik, kentsel ve doğal sit 

alanları, ilgili mevzuat çerçevesinde ve 

koruma kullanma dengesi gözetilerek 

korunacak alanlar olarak kabul 

edilmiştir.  

 

Kalkınma sürecinde büyük öneme 

sahip olan kırsal kalkınma ile tarım ve 

hayvancılığın sürdürülebilirliğini 

sağlamak amacıyla; kırsal kalkınmaya 

yönelik plan kararlarının oluşturulması, 

kırsal yerleşme alanlarında teknik ve 

sosyal altyapının geliştirilmesi ve tarım 

arazilerinin ilgili kanun ve 

yönetmelikler çerçevesinde 

değerlendirilmesi ve korunması ilkesi 

benimsenmiştir. 

 

 Tarımsal üretim verimliliğinin 

arttırılması için toplulaştırma kavramı 

ilkesel olarak benimsenmiş ve bu 

konudaki çalışmaların desteklenerek 

devam ettirilmesi öngörülmüştür. 
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Su alanları, havzaları ve koruma 

kuşakları korunacak alanlar olarak 

kabul edilmiştir. Bu alanların aynı 

zamanda ekolojik-organik tarım için 

kullanılması gerektiği ilkesi 

benimsenmiştir. 

 

 Özel çevre koruma bölgeleri, kültür 

ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, 

turizm merkezleri, organize sanayi 

bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri 

ve askeri yasak ve güvenlik bölgeleri 

gibi özel kanunlara tabi alanlarda bu 

planla yeni kullanım kararı 

getirilmemiştir. Bununla birlikte, 

bölgesel bütünlük ve sürdürülebilir 

kalkınma amacı ile bu alanlarda yetkili 

kurum ve kuruluşlarca yapılacak 

planlama çalışmalarının, ilgili özel 

kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni 

Planının ilke ve stratejileri ile nüfus 

kabulleri doğrultusunda yapılması 

gerektiği belirtilmiştir.  

 

Yürürlükteki Mevcut 1/25000 ve 

1/5.000 ölçekli nazım ile 1/1.000 

ölçekli uygulama imar planları sınırları 

içinde, planlamada eşik oluşturan 

kullanımlar, tarım, orman, jeolojik 

sakıncalı alanlar vb. alanlar 

korunmuştur.  

Planlamada verilecek mekansal 

kararların, ilgili ekonomik sektörler ve 

sektörler arasındaki koordinasyona 

bağlı olarak üretilmesi gerekliliği kabul 

edilmiştir.  

 

Mekansal planlama kararlarının, 

istihdam alternatifleri oluşturulması 

amacıyla, Ankara kentinin 

potansiyelleri ve kırılganlıkları 

doğrultusunda üretilmesi ilkesi 

benimsenmiştir.  

 

Sürdürülebilir ekonomik kalkınmada 

tarım sektörünün çok önemli bir rol 

üstlendiği kabulü ile tarım ve tarıma 

dayalı sanayinin eşgüdüm halinde 

desteklenmesi gerekliliği kabul 

edilmiştir.  

 

Sanayi alanlarının, tarım arazileri 

üzerindeki baskısını azaltmak, düzensiz 

ve kontrolsüz gelişimini önlemek ve 

finans kaynaklarının israfını önlemek 

amacıyla sanayi yatırımlarının mevcut 

sanayi alanları ve OSB'ler içerisinde 

değerlendirilmesi ve mevcut sanayi 

alanları ile OSB'lerin tam kapasite ile 

çalışması gerektiği ilkesi 

benimsenmiştir. Buna karşın, 

Ankara'daki sanayi potansiyeline ilişkin 

gelişmeler de dikkate alınarak mevcut 

OSB'ler ve sanayi alanları çevresinde 

öncelikli olarak ileri teknoloji ve 

yüksek katma değer üretimine yönelik 

yeni sanayi ve depolama alanları 

önerilmiştir. Bu alanların OSB alanları 

içerisine alınması için Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı nezdinde 

girişimlerde bulunulması gerektiği 

değerlendirilmiştir.  

 

Planda Ankara'nın ve ekonomik 

gelişimi açısından kentin ve bölgenin 

beklentilerine yönelik olarak, şehirlerin 

yük ve mal ulaşımının belirli 

merkezlerden gerçekleştirilmesini 

sağlamak ve ağır tonajlı araçların kent 

içi trafiğine girişini engellemek 

amacıyla kentin çeperlerindeki belirli 

alanlarda Lojistik Bölgeler önerilmiştir. 

 

Kentsel ve Kırsal Yerleşme Alanları, 

özelliklerine gö; meskun+planlı alanlar, 

gelişme alanları ve iskan dışı alanlar 

olarak değerlendirilmiştir. 

 

Bu çevre düzeni planının hazırlanması 

sırasında yapılan analiz çalışmalarında, 

mevcut imar planlarında, 

projeksiyonlarla belirlenen nüfus 

eşiklerinin aşıldığı, pek çok imar 

planında ihtiyacın çok üstünde bir 

nüfusa yetecek alanın konut üretimi 

amaçlı imara açıldığı tespit edilmiştir. 

Bu bağlamda, gerekli durumda bu 

planın ilke, hedef ve nüfus kabulleri 

doğrultusunda zorunlu olmadıkça yeni 

konut gelişme alanları oluşturmak 

yerine mevcut imar planları arasında 

kalıp bu planlarla bütünsellik taşıyan 

ancak imar planı bulunmayan alanların 

imara açılması ve gerekiyorsa mevcut 
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imar planlarındaki yoğunluk 

dağılımlarının yeniden düzenlenmesi 

onaylı konut kullanımlarının eğitim, 

sanayi, ticaret vb. istihdama yönelik 

konut dışı kullanımlara plan 

revizyonlarının teşvik edilmesi 

yaklaşımı benimsenmiştir. 

 

Ankara nüfusunun artan kentleşme ile 

beraber başta kırsal yerleşme alanları 

olmak üzere giderek yaşlandığı ve bu 

yaşlanmanın önümüzdeki süreçte 

devam edeceği öngörüsüyle, yapılacak 

planlamalarda ve uygulanacak sosyal 

politikalarda bu hususun göz önünde 

bulundurulması gerektiği 

değerlendirilmiştir. 

 

Sosyal donatı hesabında kullanılan 

ortalama hane halkı büyüklüğünün her 

ilçede faklılık göstermesi ve yıllara 

göre giderek düşme göstermesi veya 

değişmesi planlarda ayrılan sosyal 

donatı alanların hesaplanmasında yeni 

bir yaklaşım tarzının geliştirilmesini 

gerektirmiştir. Bugüne değin 4 (dört) 

olarak alınan "Ortalama Hane Halkı 

Büyüklüğü" bu plan ve bu planın 

yürürlüğe girmesinden sonra 

oluşturulacak alt ölçek planlarda TÜİK 

verileri esas alınmak üzere her yıl 

güncellenmesi ve her ilçeye ait donatı 

standartları hesabında o ilçeye ait 

ortalama hane halkı büyüklüğü 

verisinin kullanılması gerektiği ilkesi 

benimsenmiştir. 

 

Ankara kentini bir kültür ve turizm 

kenti haline getirmek, turizm 

faaliyetlerini kentin geneline yayarak 

bölgeler arası gelişmişlik farkını 

asgariye indirmek için turizm kavramı; 

Doğal Kaynaklar, Kentsel-Tarihi ve 

Arkeolojik Değerler, Kültür Turizmi, 

Kongre Turizmi ve Agro Turizm 

bağlamında ele alınarak 

değerlendirilmiştir. 

 

İklim değişikliğinin uzun dönemli 

etkileri dikkate alınarak bu doğrultuda 

araştırmalar yapmak, küresel ısınma ve 

iklim değişikliği ile mücadelede 

farkındalık bilinci oluşturma amacıyla 

ilgili kurum ve kuruluşlarca "İklim Risk 

Yönetimi" ve Ankara için "İklim 

Değişikliği ile Mücadele Eylem Planı" 

hazırlanması gerektiği 

düşünülmektedir.  

 

Ulaşım modeli olarak; bireyin ve 

toplumun temel erişim ihtiyacını 

güvenli bir şekilde karşılayan, 

adaletten, insan ve toplum sağlığından 

taviz verilmeyen, maliyet ve işletme 

açısından etkin, ekonomiyi olumlu 

anlamda destekleyen, emisyonların ve 

atıkların sınırlandırıldığı, yenilenebilir 

kaynakların verimli kullanıldığı, arazi 

kullanımının ve gürültü düzeyinin 

minimize edildiği bir ulaşım sistemi 

olan sürdürülebilir ulaşım kavramı 

ekseninde bir model oluşturularak, bu 

model çerçevesinde stratejiler 

belirlemiş, çözüm yöntemleri ve 

öneriler geliştirilmiştir. 

 

Ankara kentinin enerji kullanımında 

yenilenebilir enerji kaynaklarının 

payının arttırılması gerektiği 

değerlendirilerek, ilgili kurum ve 

kuruluşlarca Ankara Kenti için 

"Yenilenebilir Enerji Kaynak 

Yönetim Planı" oluşturulması 

gerektiği düşünülmektedir.  

 

Katılımcılık ilkesi, planlama 

yaklaşımının en temel ilkelerinden biri 

olarak benimsenmiş; planlamanın her 

aşamasında plan paydaşlarının kendi 

yaşam koşullarının oluşturulma 

sürecinde plan kararlarına katılımı 

sağlanmış. Ayrıca, bu çevre düzeni 

planı bir süreç yönetimi olarak 

tanımlanarak, bu sürecin her 

aşamasında kent paydaşlarının sürece 

dahil olmasını ve süreci 

denetleyebileceği mekanizmaları 

oluşturacak plan kararları üretilmiştir. 

 

7. NÜFUS KABULLERİ 
1/100.000 ölçekli 2038 Ankara Çevre Düzeni 

Planı'nın onayından sonra, bu plan sınırları 

içerisinde kalan alanlarda yapılacak olan her 

türlü alt ölçek planlama çalışmasında, bu 

bölümde verilen hedef yıla ilişkin nüfus 

kabullerine uyulacaktır. 
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Tablo: 2038 Nüfus Projeksiyonu  

İLÇE 
2015 

NÜFUS 

ARTIŞ 

ORANI 

İLLER 

BANKASI 
ÜSTEL ORTALAMA 

PLAN 

PROJEKSİYONU 
ÖNGÖRÜLEN 

ETİMESGUT 527959 1269347 818357 2171335 1419680 2313971 1419680 

MAMAK 607878 876472 1302534 826742 1001916 2339211 1302534 

KEÇİÖREN 889875 1273097 1667568 1292948 1411204 1551875 1273097 

YENİMAHALLE 632286 1221542 1474800 1446210 1380851 1735055 1221542 

ÇANKAYA 922536 1070213 1059980 1205440 1111878 1754702 1111878 

SİNCAN 506950 764442 908752 863941 845712 2258587 908752 

GÖLBAŞI 122288 317218 208509 657938 394555 803074 657938 

PURSAKLAR 133961 295856 237382 470103 334447 1091354 334447 

ALTINDAĞ 363687 345932 274466 336296 318898 943097 365000 

POLATLI 121858 170012 190406 155473 171964 754469 190406 

KAZAN 51764 82383 58313 100620 80439 472754 150000 

ÇUBUK 86055 93689 108455 94160 98768 746925 98768 

ELMADAĞ 43776 64319 73362 56308 64663 103680 73362 

BEYPAZARI 47582 53038 62073 48564 54558 250148 62073 

AKYURT 30245 44439 50245 50278 48321 491818 100000 

Ş.KOÇHİSAR 33729 36205 48013 28398 37539 133546 48013 

NALLIHAN* 29209 22562 23140 25442 23715 74939 30000 

K.HAMAM* 25179 17685 19069 18579 18444 60057 30000 

HAYMANA* 28355 3471 26085 12218 13925 93283 35000 

KALECİK* 13388 5623 11314 5960 7632 92435 15000 

BALA* 21618 3272 17844 1390 7502 294139 25000 

AYAŞ* 12678 1950 10503 7399 6617 291874 15000 

GÜDÜL* 8392 2381 7018 4511 4637 21178 10000 

ÇAMLIDERE* 6479 389 6196 1288 2624 66059 10000 

EVREN* 2847 111 2856 449 1139 41104 5000 

Toplam 5270574 8035648 8667240 9881990 8861628 18779334 9.492.490 

 

Çevre düzeni planı kapsamında 2038 yılı için 

nüfus projeksiyonu yapılırken, Artış Oranı, 

İller Bankası ve Üstel Yöntem olmak üzere üç 

farklı yöntem kullanılmıştır. Ancak ilçelerin 

hedef yıl 2038 için öngörülen nüfus kabulleri 

yapılırken nüfus hareketleri sadece nicel 

değerler üzerinden değerlendirilmemiş; 

ilçenin nüfus artış hızının yanı sıra, sosyolojik 

yapı, göç, ekonomik gelişim, mevcut 

planlamaların ve bu plan ile belirlenen 

fonksiyonların bu ilçelerin nüfus hareketlerine 

olan etkileri gibi çeşitli kriterler üzerinden 

değerlendirme yapılarak belirlenmiştir. Bu 

nedenle; kimi ilçelerde projeksiyon nüfusu 

olarak üç yöntemle hesaplanan nüfustan en 

yükseği, kimi ilçelerde en düşüğü, kimi 

ilçelerde üç yöntemin ortalaması, kimi 

ilçelerde ise bu yöntemlerle bulunan 

değerlerden faklı değerler kabul edilmiştir. 

Nüfusu düşme eğilimi gösteren ilçelere* plan 

kararlarıyla müdahalelerde bulunularak ters 

göç kavramıyla bu ilçelerin nüfuslarında 

artışlar öngörülmüştür. 

8. PLANLAMA BÖLGELERİ 
Bu planla, Ankara keti sınırları içerisinde 

coğrafi ve topoğrafik özellikler, idari sınırlar, 

sosyo-ekonomik ve kültürel ilişkiler ile ulaşım 

ilişkileri de göz önünde bulundurularak altı 

planlama bölgesi öngörülmüş ve kent 

sorunlarına müdahale biçimlerini bu altı alt 

planlama bölgelerini oluşturan ilçelerin 

birbirleri ile etkileşimleri göz önünde 

bulundurarak belirlemiştir. 

 

8.1.1. I. ALT BÖLGE (MERKEZ) 

Merkez Alt Bölgesi kendi içerisinde iki alt 

bölgeye indirgenerek değerlendirilmiştir. 

Birinci alt bölge, içerisinde daha çok merkezi 

iş alanlarının yer aldığı kent merkezi 

çekirdeğini oluşturan "Kentsel Yaşam Kuşağı 

Alt Bölgesi" iken, diğer alt bölge ise Çevre 

Otoyolunun 1. Halkası içerisinde yer alıp 

Kentsel Yaşam Kuşağı Alt Bölgesini 

çevreleyen ve ağırlıklı olarak konut 

alanlarından oluşan"1. Halka Çevre Otoyolu 

Alt Bölgesi"dir. Bu bölge ile ilgili detaylı 
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değerlendirme ve çalışmalar bu planın 

onayından sonra gerçekleştirilecek 1/25000 

ölçekli revize imar planında gerçekleştirilecek 

olup, bu plan çalışmasında Merkez Alt 

Bölgesi diğer bölgeleri ile fonksiyonel 

ilişkiler ve ulaşım ilişkileri bağlamında 

değerlendirilmiştir. 

 

8.1.1.1. Kentsel Yaşam Kuşağı Bölgesi 

Bu çevre düzeni planı ile Merkez Planlama 

Bölgesi içerisinde yer alan ve farklı işlevlere 

sahip; Çankaya Köşkü, Seğmenler Parkı, 

Botanik Parkı, Portakal Çiçeği Parkı, 

Kuğulupark, Dikmen Vadisi, Kara Harp 

Okulu, Kuğulupark-Kızılay mekez arası 

Atatürk Bulvarı, Bulvar güzergahı boyunca 

yer alan kamu kurum ve kuruluş alanları, 

elçilikler, TBMM, Güvenpark, Kızılay Kent 

Merkezi,  Abdi İpekçi Parkı, Kurtuluş Parkı, 

Hastaneler Bölgesi, Adliye Binası, İtfaiye 

Meydanı, Samanpazarı, Hamamönü, Ankara 

Kalesi, Bentderesi, Hacıbayram, Ulus Kent 

Merkezi, Eski Meclis, Roma Hamamı, 

Gençlik Parkı, Devlet Opera ve Balesi, 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Atatürk 

ve Arena kapalı spor salonları, 19 Mayıs 

Stadyumu, AKM alanı, Altınpark, İskitler Mia 

(Oteller bölgesi) ve UTM alanı, Etlik Şehir 

Hastanesi, Gar Bölgesi, Tandoğan, Üniversite 

alanları, Anıtkabir, AOÇ arazisi boyunca 

Çiftlik, Temapark ve yeni Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesi, TBMM'den başlayarak 

Çukurambar'a kadar  İnönü Bulvarı güzergahı, 

Turgut Özal Bulvarı-Mevlana Bulvarı 

güzergahı ve Söğütözünden başlayarak 

Beytepe Kavşağına kadar Eskişehir Yolu  

paraleli  ve bu alanda kalan üniversite 

alanlarını kapsayan bir "Kentsel Yaşam 

Kuşağı" oluşturularak Ankara halkının 

kullanımına sunulması öngörülmüştür. 

 

8.1.1.2. 1. Halka Çevre Otoyolu Bölgesi 

Altındağ, Çankaya, Mamak, Yenimahalle, 

Etimesgut, Keçiören, Yenimahalle ilçelerinin 

kentsel yaşam kuşağı dışında kalıp yine bu 

ilçelerin Çevre Otoyolu içerisinde kalan 

kısımları ile Sincan, Gölbaşı ve Pursaklar 

ilçelerinin Çevre Otoyolu içi ve dışında kalan 

kent merkezlerini kapsamaktadır. Bu bölge 

ağırlıklı olarak konut alanlarından oluşmakla 

birlikte, ulaşım ilişkileri ve gelişme 

potansiyelleri bakımından Kentsel Yaşam 

Kuşağı Bölgesi ile belirlenen alandaki sorun 

ve potansiyellerle yakın ilişki içerisindedir. 

8.1.2. II. ALT BÖLGE  
Elmadağ, Kalecik, Akyurt ve Çubuk İlçeleri 

ile Altındağ İlçesi’nin Kuzeyi ve Mamak 

İlçesi’nin doğusunu kapsamaktadır. Bölgede 

tarım ve sanayi sektörleri hakimdir. Bölgenin 

hem yüzölçümü hem de nüfus bakımından en 

büyük ilçesi Çubuk’tur. Sanayi ağırlıklı olarak 

Elmadağ Hasanoğlan ve Akyurt ilçesinde 

gelişmişken, tarım ve hayvancılık sektörü ise 

ağırlıklı olarak Çubuk İlçesinde 

görülmektedir. "Kalecik Karası" üzümü ve 

"Çubuk Turşusu" bölgenin marka 

değerlerindendir. Bu değerlerin geliştirilmesi, 

ulusal ve uluslararası pazarlarda tanınırlığının 

sağlanması için çalışmalarda bulunulacaktır. 

 

Çevre Düzeni Planı ile bölgeye yönelik 

olarak: Esenboğa Hava alanının varlığı da 

dikkate alınarak havaalanı çevresinde "Sanayi 

ve Depolama Bölgesi"; Akyurt’taki Sanayi ve 

Fuar Alanının geliştirilmesi; deri, tekstil ve 

hazır giyim sektörünün kümelenmesini ve 

markalaşmasını sağlamak amacıyla Akyurt-

Altındağ ilçe sınırları içerisinde "Sanayi ve 

Depolama Bölgesi"; hem bölgeye hem de 

Ankara’nın Kuzey ilçelerine hizmet 

sağlayacak şekilde Akyurt İlçe sınırlarında 

"Üniversite ve Lojistik Bölge" kurulması; 

Elmadağ ilçe sınırlarında "Üniversite ve 

Bölge Hastanesi"; Çubuk ilçe sınırlarında 

"Üniversite"; Hurda Depolama, Bertaraf, 

İşletim, Üretim ve Tranfer faaliyetlerinde 

bulunmak üzere Elmadağ ilçe sınırları 

içerisinde "Sanayi ve Depolama Bölgesi"; 

Elmadağ ilçe sınırları içerisinde tır ve kamyon 

park alanlarını da kapsayacak şekilde 

"Lojistik Bölge" önerilmiş ve yerseçimi kararı 

verilmiştir. Bölgedeki hayvancılık 

faaliyetlerinin varlığı dikkate alınarak Çubuk 

İlçesi Mutluköy'de bulunan "Hayvancılık 

İhtisas OSB"ye ilaveten Altındağ ilçe sınırları 

içerisinde hayvancılığın geliştirilmesine 

yönelik "Tarım ve Hayvancılık Tesisleri 

Alanı"; Çubuk ve Akyurt ilçelerinde "Tarıma 

Dayalı Sanayi Bölgesi" alanı öngörülerek  

yerseçiminde bulunulmuştur. Ayrıca, 2038 

Ulaşım Ana Planı Çalışması öneri havaalanı 

metrosunun iki ayrı hat olarak Çubuk ve 

Akyurt ilçelerine, "Banliyö Hattı"nın ise 

Elmadağ ilçesine uzatılması öngörülmüştür. 

 

8.1.3. III. ALT BÖLGE  

Çamlıdere, Kazan, Kızılcahamam İlçeleri ile 

Yenimahalle, Keçiören ve Pursaklar 



 

 11 

İlçelerinin kuzeyini kapsamaktadır. Bölgenin 

yüzölçümü bakımında en büyük ilçesi 

Kızılcahamam, nüfus bakımından da en büyük 

ilçesi ise Kazan’dır. Ankara orman varlığının 

en yoğun olduğu bölgedir. Kazan, içerisinde 

bulundurduğu sanayi tesisleri, lojistik bölgesi, 

Ankara Havacılık ve Uzay Sanayi İhtisas OSB 

ile bölgenin en gelişmiş ilçesidir.  

 

Çevre Düzeni Planı ile bölgeye yönelik 

olarak:Savunma sanayisinin varlığı dikkate 

alınarak Kazan ilçe sınırlarında sanayi ve 

depolama alanı; Konut Bölgeleri içerisinde 

sıkışık bir şekilde faaliyette bulunan Altındağ 

Siteler Küçük Sanayi Sitesinin kent dışına 

desantralizasyonu sağlamak üzere Çamlıdere 

ve Kızılcahamam ilçelerinin potansiyelleri de 

dikkate alınarak Kazan ilçesinde İstanbul 

Yolu bağlantılı bir bölge "Kereste ve Mobilya 

Ürünleri Üretimi" faaliyetlerinde bulunmak 

üzere "Sanayi ve Depolama Alanı"; bölgedeki 

ağaç işçiliği ve orman varlığı dikkate alınarak 

Çamlıdere ilçesinde "Orman Ürünleri Üretimi 

ve Ağaç İşçiliği"nin geliştirilmesine yönelik 

"Sanayi ve Depolama Alanı"; Kazan-Saray 

Sanayi Koridoru, Temelli-Yenikent bağlantı 

yolu ve sanayi koridoru, öneri II. Halka Çevre 

Otoyolu ve Sincan OSB-Saray banliyö sistemi 

ile entegrasyon sağlayacak şekilde Kazan ilçe 

sınırlarında "Lojistik Bölge"; Çamlıdere’de 

oksijen miktarının fazla olması dikkate 

alınarak "Spor Kompleksi" öngörülerek 

yerseçiminde bulunulmuştur. Bunun yanında 

bölgedeki jeotermal kaynaklar ile turizm 

potansiyellerinin geliştirilmesi öngörülmüştür. 

 

8.1.4. IV. ALT BÖLGE  

Sincan İlçesinin kuzeyi ile Güdül, Ayaş, 

Nallıhan ve Beypazarı İlçelerini 

kapsamaktadır. Bölgede hakim sektör tarım, 

turizm ve madencilik faaliyetleridir. Bölgenin 

nüfus bakımından en büyük ilçesi ve 

ekonomik olarak en gelişmiş ilçesi Beypazarı, 

yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi ise 

Nallıhan’dır.  

 

Çevre Düzeni Planı ile bölgeye yönelik 

olarak: Yaşayan nüfusun sosyal teknik altyapı 

alanlarına erişimini kolaylaştırmak, hizmet 

kalitesinin arttırılmasını sağlamak ve kırdan 

kente göç oranını azaltmak amacıyla 

Beypazarı’nda "Bölge Hastanesi"; bilim ve 

teknolojinin bölgedeki sektörel yapılarla 

entegrasyonunu sağlamak amacıyla Ayaş ve 

Beypazarı ilçelerinde "Üniversite Alanı"; 

bölge ilçelerindeki turizm potansiyellerinin 

değerlendirilerek turizme kazandırılması 

amacıyla "Turizm Alanları", bölgedeki 

tarımsal potansiyelin değerlendirilerek sanayi 

ürünlerine dönüşümünü sağlamak için Ayaş-

Beypazarı ilçeleri arasında "Tarıma Dayalı 

Sanayi Bölgesi"; havayolu taşımacılığında ve 

hizmet sunumunda önümüzdeki dönemde 

kamu sektörü ve bireysel amaçlı küçük tip 

uçak ile helikopter kullanımlarının artacağı, 

dolayısıyla bu tip uçak ve helikopterlerin iniş-

kalkış amacına yönelik pistler ile bakım,  

onarım ve korunmasının sağlanacağı 

hangarların bulunacağı, ayrıca bu bölgenin 

orman alanlarına yakınlığı da dikkate alınarak 

afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere 

Beypazarı ilçe sınırları içerisinde 

"Havaalanı" öngörülmüş ve yerseçiminde 

bulunulmuştur. Bölgedeki jeotermal kaynaklar 

geliştirilerek jeotermal kaynakların tarım ve 

turizm sektöründe kullanılması sağlanacaktır. 

Bölgenin tarımsal varlığı dikkate alınarak 

Güdül Leblebisi, Ayaş dutu, ipekböcekçiliği, 

Ayaş ve Nallıhan domatesi, Beypazarı havucu 

gibi marka değerlerinin geliştirilmesi, ulusal 

ve uluslararası pazarlarda tanınırlığının 

sağlanması için çalışmalarda bulunulacaktır. 

Bölge aynı zamanda Ankara'nın 

sembollerinden tiftik keçisi üretiminde önemli 

bir potansiyele sahip olup bu potansiyelin ve 

Nallıhan'da ipekböcekçiliğinin geliştirilmesi 

sağlanacaktır. Bölgede gerçekleştirilecek 

organik tarım ve seracılık faaliyetleri 

desteklenecektir. Ayrıca bir bölümü Nallıhan 

ilçe sınırları içerisinde Tabduk Emre 

Tekkesinin varlığı ile inanç turizmi, Sarıyar 

barajının varlığı değerlendirilerek su 

sporlarına yönelik turizm faaliyetleri 

geliştirilecektir. 

 

8.1.5. V. ALT BÖLGE  

Etimesgut ve Sincan ilçelerinin güneyi ile 

Polatlı ve Haymana İlçelerini kapsamaktadır.  

Bölgede hakim sektör tarım, turizm ve 

sanayidir. Polatlı ilçesi bölgenin ekonomik 

olarak en gelişmiş ilçesidir. Haymana 

ilçesinde jeotermal kaynakların varlığından 

ötürü turizm sektörü ön plana çıksa da ilçenin 

güney kesimlerinde tarıma elverişli alanlar ile 

Güneş enerjisinin etkin kullanımını 

sağlayacak alanlar bulunmaktadır. Bölgenin 

hem yüzölçümü hem de nüfus bakımından en 

büyük ilçesi Polatlı’dır.  
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1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 

bölgeye yönelik olarak; Polatlı ilçesinde 

Bölge Hastanesi ve Üniversite Alanı;ASO 2, 

ASO 3, Başkent OSB, Anadolu OSB ve 

Ankara Dökümcüler İhtisas OSB gibi 

OSB'lerin yoğunlaştığı Sincan Temelli 

bölgesinin Ankara-Eskişehir Karayolu aksı 

boyunca bir sanayi koridoru olarak gelişeceği 

düşünülerek bu alanda ilave "Sanayi ve 

Depolama Alanları"; Ankara-İzmir Otoyolu, 

Ankara-Eskişehir Devlet Karayolu, Temelli-

Yenikent sanayi koridoru, Temelli-Polatlı 

sanayi koridoru ve demiryolları ağı ile 

entegrasyon sağlayacak şekilde Polatlı ilçe 

sınırlarında "Lojistik Bölge" ve "Üniversite 

Alanı"; Haymana ilçesinin turizm potansiyeli 

de dikkate alınarak afet durumunda da 

kullanılmak amacıyla "Havaalanı"; 

Haymana ilçe sınırlarında "GES Alanı"; tarım 

ve hayvancılık sektörünün sanayi sektörü ile 

entegrasyonunu sağlamaya yönelik olarak 

Haymana ilçe sınırları içerisinde "Tarıma 

Dayalı Sanayi Bölgesi" öngörülmüştür. 

Polatlı’da kurulacak olan Lojistik Bölge 

içerisinde "Lisanslı Depolama Alanları" 

oluşturulacaktır. Ayrıca Haymana ilçesinde 

bulunan jeotermal kaynaklar geliştirilerek 

tarım, turizm ve sağlık sektörlerinde 

kullanılacaktır. 

 

8.1.6. VI. ALT BÖLGE  

Çankaya’nın güneyi ile Gölbaşı, Bala, 

Şereflikoçhisar ve Evren ilçelerini 

kapsamaktadır. Bölgede hakim sektör 

tarımdır. Evren İlçesindeki Hirfanlı Barajı ve 

Şereflikoçhisar ilçesindeki Tuz Gölü’nün 

varlığı bölgenin turizm potansiyeli açısından 

ve doğalgaz depolaması açısından önemlidir. 

Bölgenin nüfus bakımından en büyük ilçesi 

Gölbaşı, yüzölçümü bakımında en büyük 

ilçesi ise Şereflikoçhisar’dır. 

 

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 

bölgeye yönelik olarak: Şereflikoçhisar ve 

Evren ilçelerinin Ankara’ya olan uzaklığı da 

gözetilerek Şereflikoçhisar ilçesinde Bölge 

Hastanesi; Bölgenin tarım ve hayvancılık 

varlığı ile bu konudaki yerel dinamiklerin 

talepleri dikkate alınarak Şereflikoçhisar ve 

Evren ilçeleri arasında kalan bir bölgede 

"Tarım ve Hayvancılık Tesisleri Alanı"; 

Şereflikoçhisar’da afet durumunda da 

kullanılmak amacıyla "Havaalanı"; Ankara-

Konya Devlet Karayolu ve öneri III. Halka 

Çevre Otoyolu ile entegrasyon sağlayacak 

şekilde Gölbaşı ilçe sınırlarında Ahiboz 

yakınlarında depolama alanı, tır ve kamyon 

park alanları ve toptancı hal içerecek şekilde 

"Lojistik Bölge"; Evren ilçesinde "Turizm 

Tesis Alanları" önerilerek yerseçiminde 

bulunulmuştur. Bunun yanında Tuz Gölü'nün 

üretim, depolama ve turizm potansiyeli 

değerlendirilerek bölgedeki turizm faaliyetleri 

geliştirilecektir. Bala-Beynam  Orman 

alanının korunup genişletilerek bölgenin 

dinlenme ve mesire alanı ihtiyacını 

karşılaması sağlanacaktır. Çankaya ilçe 

sınırları içerisinde kalan Elmadağ Kayak 

Merkezi, bölgenin kış turizmi açısından öne 

çıkan potansiyelidir. Elmadağ kayak 

merkezinin bulunduğu alan bu planın fiziki 

şemasında "Turizm Alanı" olarak gösterilmiş 

olup, bu alanın "Turizm Merkezi" olarak ilan 

edilmesi için girişimlerde bulunulacaktır. 

 

9.PLAN ÇERÇEVESİ, 

TANIMLAMALAR VE 

KISITLAMALAR 
9.1. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE 

İnsanlar hayatlarının her döneminde çevre ile 

doğrudan etkileşimde bulunmuş, çevrenin 

içerisinde barındırdığı kaynakları kullanarak 

ondan fayda sağlamış, refahını arttırmış ve 

uzun yıllar çevreyle uyumlu bir hayat sürmüş 

olmasına karşın son yıllara kadar onu 

yeterince önemsememiştir. 

 

Ancak, insan refahının arttırılması devamlı 

olacaksa çevrenin ve doğal kaynakların da 

sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. 

Çevresel sürdürülebilirlik kavramı bu 

bağlamda ortaya çıkmakta ve doğal 

kaynakların sürekliliğinin sağlanması 

anlamına gelmektedir. Kaynakların kullanım 

düzeyinin, bu kaynakların kendini yenileme 

hızını; salınan kirleticilerin oranının, doğal 

kaynakların bu kirleticileri işleme tabi tutma 

hızını aşmaması gerekmektedir. Biyo-

çeşitliliğin, insan sağlığının, hava, su ve 

toprak kalitesinin, hayvan ve bitki 

yaşamlarının korunması da çevresel 

sürdürülebilirlik içerisinde yer almaktadır. 

 

2038 Ankara Çevre Düzeni Planının temel 

yaklaşımlarından biri olan Sürdürülebilir 

Çevre Kavramı, sadece çevreye zarar 

vermeyen bir kalkınma modeli olarak değil; 
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insan, kalkınma ve çevre ilişkileri bir bütün 

halinde ilişkilendirilerek, merkezinde insan ve 

çevrenin olduğu bir yaklaşım benimsenmiştir. 

Bu bakımdan plan kararlarında plan-çevre 

ilişkisi sadece doğal kaynakların korunduğu 

indirgemeci bir mantıkla ele alınmamış aynı 

zamanda koruma, geliştirme ve kullanma 

dengesinin bir arada gözetildiği bir yaklaşım 

tarzı geliştirilmiştir. 

 

Ankara'nın çevre sorunlarının incelendiği 

Çevre Sorunları ve Etkilenen Alanlar başlığı 

altında yapılan analizlerde, Ankara'nın birincil 

çevresel sorunun "Hava Kirliliği" olduğu 

tespit edilmiştir. Günümüzde, her geçen gün 

artan çevre sorunlarının başında gelen hava 

kirliliği, geleceğin dünyasını ciddi bir şekilde 

tehdit etmekte, ekolojik tehlikelerle karşı 

karşıya bırakmaktadır. Dünya nüfusunun hızla 

artmasına paralel olarak, artan enerji 

kullanımı, endüstrinin gelişimi ve 

şehirleşmeyle ortaya çıkan hava kirliliği insan 

sağlığı ve diğer canlılar üzerinde olumsuz 

etkiler yaratmaktadır. Bu olumsuz etkilerin en 

başında ise Küresel Isınma gelmektedir. Bu 

çevre düzeni planında küresel ısınmanın 

önlenmesine yönelik olarak bir dizi öneri 

geliştirilmiştir. 

 

Bu kapsamda: 

Ankara'nın doğal enerji 

kaynaklarının başında gelen HES 

projeleri doğayla uyumlu ve çevreye 

zarar vermeyecek şekilde 

desteklenecektir. Bu projelerin hayata 

geçirilmesi Ankara'nın enerji 

ihtiyacının karşılanması bağlamında 

ne kadar önemliyse, çevreye 

uyumluluğu da o derece önemlidir. 

Hayata geçirilen HES Projelerinin 

doğal habitata zarar vermemesinin 

sağlanması gerekmektedir. Bu planın 

Fiziksel ve Doğal Yapı Bölümünde 

incelenen Ankara'daki endemik bitki 

türleri ve nesli tükenmekte olan 

hayvanlar göz önünde 

bulundurulduğunda, HES Projelerinin 

yer seçimlerinde çok hassas 

davranılması ve ilgili kurum 

görüşlerinin alınması mutlaka 

sağlanmalıdır. 

 

Ankara’nın en fazla güneş alan 

ilçeleri başta olmak üzere bu planda 

Güneş Enerjisi Sistemi (GES) alanı 

olarak yer seçimi yapılan bölgelerde 

güneş enerjisi santrallerinin kurulması 

sağlanacaktır. 

 

Kentsel alan içerisindeki öncelikle 

kamusal alanlar olmak üzere, açık 

alanlar, parklar, cadde ve sokaklarda 

güneş enerjisi ile aydınlatma 

yöntemleri araştırılıp, geliştirilecektir. 

 

Güneş enerjisi kullanan konutların 

yapımı teşvik edilecektir.  

 

Ankara'da bulunan jeotermal 

kaynaklar daha etkin bir şekilde 

değerlendirilerek; ev ve sera 

ısıtmasında, soğutmada, kümes ve 

ahır ısıtmasında, mantar 

yetiştiriciliğinde, balenolojik 

banyolarda, toprak ısıtmasında, 

yüzme havuzlarında, fermantasyon 

işlemlerinde, damıtma işlemlerinde, 

sağlık tesislerinde turizm tesislerinde 

ve balık çiftliklerinde kullanılacaktır. 

 

Kent içi ulaşımda fosil kaynaklı 

yakıt kullanan araçların payının 

azaltılarak raylı sistem ağırlıklı toplu 

taşım ile yaya ve bisiklet ağırlıklı 

sistemler etkin olarak kullanımı 

sağlanacaktır. 

 

Biyoenerji kullanımına yönelik 

çalışmalar araştırılarak, kırsal 

alanlarda biyokütle üretimi ve 

biyoenerji kullanımı teşvik 

edilecektir. 

 

Ağaçlandırma çalışmaları ve yeşil 

alanların payı artırılacaktır. 

 

Yeni sanayi alanları belirlenirken 

komşu illerden olası kirletici taşınımı 

göz önünde bulundurulmalı, rüzgar 

yönü ve ortalama rüzgar hızı dikkate 

alınmalıdır. Bu Çevre Düzeni 

Planında Hava Kirliliği 1. öncelikli 

çevre sorunu olan Kırıkkale ve Konya 

illerine sınır olan bölgelerimizde hava 

kirletici vasfı yüksek sanayi tesisleri 

önerilmemiştir. 
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Çevre Sorunları ve Etkilenen Alanlar başlığı 

altında incelenen diğer çevresel sorunlar, 

Atıklar, Gürültü Kirliliği, Toprak Kirliliği, Su 

Kirliliği, Erozyon ve Doğal Çevrenin 

Tahribatıdır. 

 

Bu çerçevede; 

 

"Yenilenebilir Enerji Kaynak 

Yönetim Planı"nın oluşturulması 

önerilerek yenilenebilir enerji 

kaynaklarının etkin ve verimli bir 

şekilde kullanılmasının sağlanması, 

bu husustaki yatırımların teşvik 

edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

 

Atıksuların arıtmadan sonra tarımsal 

sulamada ve yer altı sularının 

beslenmesinde tekrar kullanılması 

önerilmiştir. 

 

İklim değişikliği ile mücadelenin 

"İklim Risk Yönetimi" oluşturularak 

Ankara için "İklim değişikliği ile 

Mücadele Eylem Planı"nın 

hazırlanması gerektiği önerilmiştir. 

 

Çevresel sorunlara yaklaşım tarzının 

öncelikle il sınırları odaklı değil, 

bölgesel ve küresel düzeyde olması 

gerektiği belirtilmiştir. 

 

Sürdürülebilir çevrenin sağlanmasına 

yönelik olarak il düzeyinde geri 

dönüşümün yaygınlaştırılması 

gerektiği belirtilerek, Elmadağ ilçe 

sınırları içerisinde hurda sanayisinin 

geri dönüşümüne, Polatlı ilçe sınırları 

içerisinde ise cam ve cam ürünleri 

sanayisinin geri dönüşümünün 

sağlanmasına yönelik plan kararı 

oluşturularak yer seçiminde 

bulunulmuştur. 

 

Sanayi tesislerinde çevresel kirliliği 

önleyici her türlü tedbirin alınmasının 

zorunluluğu kararı getirilmiştir. 

 

Korunacak alanların koruma-

kullanma dengesi içerisinde korunup 

kullanılmasına yönelik plan kararları 

oluşturulmuştur. 

 

Fosil yakıtlara bağımlı araç 

kullanımı odaklı bir seçim yerine, 

toplu taşımacılığa dayalı, yaya ve 

bisiklet ağırlıklı sistemlerin etkin 

kullanılması önerilmiş ve buna 

yönelik plan kararları geliştirilmiştir. 

 

Su kaynaklarının koruma-kullanma 

içinde etkin değerlendirilip, verimli 

kullanımı, dağıtımı ve tüketimine 

iliksin usul ve esasların ilgili tüm 

kurumlarla eşgüdüm halinde hayata 

geçirilmesi, suyun israf edilmemesine 

yönelik önlem paketlerin 

geliştirilmesi, Su Kaynakları ve 

Yönetimi Ana Planı yapılması 

gerektiği belirtilmiştir. 

 

Pestisit ve kimyasal gübre kullanımı 

konusunda Türkiye ortalaması 

değerlerinin altında bulunan 

Ankara'da bu özelliğin devam 

ettirilmesinin sağlanarak organik 

tarımın yaygınlaştırılması, doğal ürün 

yetiştiriciliğinin arttırılması ve bu 

ürünlerin markalaşmasının sağlanması 

gerekmektedir. 

 

Su toplama havzalarının organik 

tarım amaçlı kullanımının sağlanarak 

bu havzaların korunmasına yönelik 

kararlar alınmıştır. 

 

Ankara orman varlığının % 7'si 

kadar bir alanın ormana dönüşecek 

alan statüsünde ağaçlandırılacak alan 

olarak yerseçimi yapılmıştır. 

 

Madencilik faaliyetlerinin çevreye 

olan zararlarını minimize edecek ve 

bu alanların madencilik faaliyeti 

sonrasında tekrar çevreye 

kazandırılmasını sağlayacak bir dizi 

plan kararı geliştirilmiştir. 

 

9.2. SINIRLAR 

9.2.1. İDARİ SINIRLAR 

9.2.1.1. İl Sınırı 

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili 

maddeleri ve Bakanlar Kurulu kararlarına 

göre oluşturulmuş, Ankara İlinin diğer komşu 

illerle olan idari sınırlarıdır.  

 



 

 15 

2038 Ankara Çevre Düzeni Planı, bütüncül bir 

planlama yaklaşımı benimseyerek kentlerin 

sadece kendi idari sınırları içerisinde 

değerlendirilemeyeceği ilkesinden hareketle, 

etkileşimde bulunduğu diğer bölge ve 

kentlerin ekonomik, sosyal, tarihi, kültürel, 

demografik, coğrafi, topoğrafik, mekansal 

gelişim vb. unsurlarını da dikkate alacak 

şekilde bölge bütününe yönelik stratejiler, 

çözüm önerileri ve mekansal kararlar 

geliştirmiştir.  

 

9.2.1.2. İlçe Sınırı 

6360 sayılı Yasa uyarınca belirlenen Ankara 

Büyükşehir Belediyesi Belediye Sınırları 

içerisinde, 5442 sayılı Kanun ve diğer Kanun 

hükümlerine göre oluşturulmuş ve sınırları 

belirlenmiş yirmi beş ilçenin idari sınırlarıdır. 

 

9.2.1.3. Belediye Sınırı 

06.12.2012 gün ve 28489 sayılı Resmi 

Gazete’ de yayımlanan 6360 sayılı Yasa'nın 5. 

maddesi ile büyükşehir belediyelerinin 

sınırları il mülki sınırı, ilçe belediyelerinin 

sınırları ise ilçe mülki sınırları olarak 

belirlenmiştir. 

 

Mevzuatımızda il ve ilçe sınırlarının 

belirlenmesi 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na 

göre gerçekleşirken, belediye ve mahalle 

sınırlarının tespiti ve kesinleşmesi ise 5393 

sayılı Belediye Kanunu'na göre 

gerçekleşmektedir. 6360 sayılı Kanun ile aynı 

sınır haline gelen ilçe sınırı ile belediye 

sınırlarının farklı Kanunlara tabii olması, 

uygulamada çeşitli sorunları da beraberinde 

getirmektedir. İlçe belediyeleri sınırlarında 

yaşanan sınır problemlerinin çözümü her ne 

kadar bu plan ve alt ölçek planların konusu 

olmasa da, planlamaya bütünsel olarak 

yaklaşan 2038 Ankara Çevre Düzeni Planı 

sınır düzenlemelerine ilişkin dil birliğini 

sağlayacak değişmez fiziki eşikleri baz alan 

ilçe belediye sınırları amaçlı yeni bir yasal 

düzenleme yapılması gerektiğini 

önermektedir.  

 

9.2.1.4. Mahalle Sınırı 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye 

Sınırları içerisinde 6360 sayılı Yasa'dan önce 

mevcut olan mahalleler ile 6360 sayılı Yasa 

uyarınca mahalle statüsüne dönüşen köy ve 

belde belediyelerinin oluşturduğu 

mahallelerin sınırlarıdır. 

9.2.2. PLANLAMA SINIRLARI 

9.2.2.1. Çevre Düzeni Plan Onama Sınırı 

6360 sayılı Yasa'nın 5. maddesi ile 

Büyükşehir Belediyelerinin Sınırları il mülki 

sınırı olarak belirlenmiş olup, 2038 Hedef Yılı 

Ankara Çevre Düzeni Planı onama sınırı 

Büyükşehir Belediyesi sınırlarını oluşturan 

(yaklaşık 2.557.000) alanı kapsamaktadır. 

 

Bu sınırlar içerisinde bu planın onayından 

sonra yapılacak olan alt ölçek planlama 

çalışmalarında bu planın hedef, ilke, karar ve 

stratejilerine uyulacaktır. 

 

9.2.3. ÖZEL KANUNLARLA 

BELİRLENEN ALANLAR VE 

SINIRLARI 

9.2.3.1.Turizm Merkezi, Kültür ve Turizm 

Koruma ve Gelişim Alt Bölgesi 

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri 

içinde veya dışında, öncelikle geliştirilmesi 

öngörülen; yeri, mevki ve sınırları 2634 sayılı 

Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca, T.C. Kültür 

ve Turizm Bakanlığı’nın önerisi ve Bakanlar 

Kurulu kararıyla tespit ve ilan edilen, turizm 

hareketleri ve faaliyetleri yönünden önem 

taşıyan yerler veya merkezlerdir.  

 

Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kent 

içinde çeşitli turizm merkezleri tespit edilerek, 

bu bölgelerde oteller inşa edilmiştir. Bu 

kapsamda ilan edilen 8 ha büyüklüğündeki 

804 yatak kapasiteli Çankaya Gaziosmanpaşa 

Turizm Merkezi (Hilton oteli), 5 ha 

büyüklükte, 500 yatak kapasiteli Kavaklıdere 

Turizm Merkezi (Sheraton otel) ve Atakule 

Turizm Merkezi karaları, Bakanlar Kurulu 

kararları ile iptal edilmiş olup, bu alanlarda 

önemli merkezler inşa edilmiştir. Kent 

merkezinin Kavaklıdere–Çankaya aksına 

yöneliminde de önemli etkenler olan kent 

içindeki bu otellerin inşası ile eş zamanlı 

olarak Yenişehir Turizm Merkezi adı altında 

yapılan ilan ise, Danıştay tarafından 

27.09.1991 tarih ve 265 sayılı karar ile iptal 

edilerek, bölgede diğer oteller gibi bir 

yapılaşma gerçekleşmesine izin verilmemiştir. 

Bunların yanında,16.12.2006 tarih ve 26378 

sayılı resmi Gazete’ de yayımlanan 

04.12.2006 gün ve 11354 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile, Haymana Termal Turizm 

Merkezi ilan edilmiştir. 7500 ha 

büyüklüğündeki merkezin 10.000 yatak 

kapasitesi taşıması düşünülmekte olup, kentin 
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turizm potansiyeli ve gelişimi için büyük 

önem taşımaktadır. Ankara'da bulunan diğer 

turizm merkezleri ise, Kızılcahamam-

Seyhamamı Termal Turizm Merkezi, Hirfanlı 

Turizm Merkezi ve Kırşehir-Terme Turizm 

Merkezi'dir. 

 

9.2.3.2.Teknoloji Geliştirme Bölgesi 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

Kanunu uyarınca kuruluşu gerçekleştirilen, 

yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni 

teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir 

üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya 

da ar-ge merkez veya enstitüsünün 

olanaklarından yararlanarak teknoloji veya 

yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik 

bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet 

haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri 

ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda 

bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji 

enstitüsü ya da ar-ge merkez veya enstitüsü 

alanı içinde veya yakınında; akademik, 

ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği 

siteler veya bu özelliklere sahip teknopark 

alanlarıdır.  

 

2013 yılı itibariyle Türkiye'de toplam 59 

teknolojik bölge kurulmuş olup, bunun 41 

tanesi faaliyette bulunmaktadır. Ankara'da ise 

6 adet teknopark kurulmuştur. Türkiye'deki 

teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan 

firmaların % 37'si Ankara'da bulunurken, 

teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışanlıların 

yaklaşık % 50'si Ankara'da bulunan 

teknokentlerde istihdam edilmektedir. 

Ankara'daki teknoparklarda yazılım, bilişim, 

savunma sanayi, elektronik ve 

telekomünikasyon alanlarında faaliyet 

gösteren birçok firma yer alırken öne çıkan 

sektörler ise yazılım, savunma, elektronik, tıp, 

medikal, biyomedikal, ileri malzeme, 

biyoteknoloji ve enerjidir. Bu potansiyel 

varlığa rağmen Ankara'da bulunan ileri 

teknoloji üretim bileşenlerinin büyük ölçüde 

orta ve düşük teknolojili bileşenlerden olması 

düşündürücü olduğu kadar bir ana önce 

çözülmesi gereken sorunların başında 

gelmektedir. Başkentin sahip olduğu zengin 

beşeri sermaye ve teknolojik altyapı 

geliştirilerek katma değeri yüksek, yenilikçi 

ve bilgi yoğun sektörlerin üretimdeki payları 

arttırılmalıdır. Üniversiteler, teknoparklar ve 

sanayi sektörü arasındaki işbirliği 

geliştirilerek, teknoloji odaklı projeler 

geliştirilmesi desteklenmelidir. Bu işbirliğinin 

geliştirilmesi aynı zamanda Ankara'da 

bulunan sektörlerin yenilikçilik, girişimcilik 

ve rekabetçilik güçlerini de arttıracaktır. 

 

Bu çevre düzeni planı ile Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan 

mevcut Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin 

daha etkin bir şekilde kullanılması 

desteklenecektir. Teknoloji Geliştirme 

Bölgelerine ihtiyaç duyulması halinde, ilgili 

Bakanlık, kurum ve kuruluşların görüşleri 

doğrultusunda üniversite ve sanayi bölgeleri 

içerisinde bu planda revizyona gerek 

kalmaksızın yeni Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri kurulabilir. Bu alanlarla ilgili 

yapılaşma koşulları 4691 sayılı Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca 

hazırlanacak alt ölçekli nazım imar planı ve 

uygulama imar planlarında belirlenecektir. 

Ar-Ge merkezlerinin öncelikle teknokentler, 

üniversiteler ve organize sanayi bölgeleri 

içerisinde geliştirilmesi ilkesi benimsenmiştir. 

 

9.2.3.3.Organize Sanayi Bölgesi 

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri 

Kanunu’na göre statü kazanmış olan, 

sanayinin uygun görülen alanlarda 

yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme 

ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi 

yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, 

bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, 

sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde 

yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; 

sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar 

planlarındaki oranlar dahilinde gerekli idari, 

sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük 

imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık 

alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile 

donatılıp, planlı bir şekilde ve belirli sistemler 

dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle 

oluşturulan ve bu kanun hükümlerine göre 

işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleridir.  

 

Mevcut OSB'ler ve sanayi kümelenmeleri 

Ankara imalat sanayisi açısından büyük önem 

teşkil etmektedir. Ankara'da 10 adet sicil 

almış OSB bulunmakta olup, Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı'nın 2014 yılı verilerine 

göre bu OSB'lerin doluluk oranları karma 

OSB'lerde %28, ihtisas OSB'lerde % 0 ve 

OKSB'lerinde ise % 95 civarındadır. 

Ankara'da OSB'ler dışında bulunan küçük 

ölçekli sanayi işletmelerinin bir kısmı kent 
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merkezlerinde yer alan küçük sanayi siteleri 

içerisinde yer alırken büyük bir bölümü de 

meskun alanlar içerisinde yer almaktadır. Bir 

taraftan OSB'ler yeterli doluluk oranına sahip 

değilken diğer taraftan sanayi alanlarının 

büyük bir kısmının meskun mahaller 

içerisinde yer alması, ekonomik verimsizliğin 

yanında çeşitli çevresel sorunlara da yol 

açmaktadır. Ankara’da doluluk oranları düşük 

olan organize sanayi bölgelerinin doluluk 

oranları, teknik altyapıları ve hizmet 

sunumlarının nitelikleri geliştirilerek 

artırılacaktır. OSB'ler dışında bulunan sanayi 

alanlarının OSB’lere taşınması için özendirici 

şartlar oluşturulacaktır. Ayrıca OSB'ler 

içerisinde mevcut firmaların ara eleman 

ihtiyacını karşılayacak teknik ve mesleki 

okulların açılmasını sağlayacak yasal 

düzenlemeler oluşturulmalı ve bu okullarda 

okuyacak öğrencilere gerek OSB içerisinde 

bulunan firmalarca gerekse devlet 

imkanlarıyla burs sağlanarak daha sonra 

firmaların ihtiyacına yönelik istihdam 

sağlanmalıdır. Ayrıca, kadın istihdamının 

OSB'ler içerisindeki payının arttırılmasına 

yönelik çalışmalar yapılmalı, OSB'ler 

içerisinde kreş ve çocuk bakım evlerinin 

oluşturulması sağlanmalıdır. 

 

Savunma sanayinin merkez üssü konumunda 

bulunan Başkent, "Ankara Havacılık ve Uzay 

Sanayi İhtisas OSB"nin kurulması ile birlikte 

bu sektörde ülkenin merkez üssü olmaya 

adaydır. Kazan ilçesinde 723 Ha. üzerinde 

yaklaşık 10.000 kişiye istihdam olanağı 

sağlayacağı öngörülen OSB'nin kurulması ile 

birlikte Ankara, küresel bir Ar-Ge, 

yenilikçilik ve teknolojik yatırımların yer 

aldığı, ulusal ve uluslararası pazarlara yüksek 

katma değerli ürün çeşitliliğiyle entegre olmuş 

bir savunma sanayi merkezi haline 

gelecektir. Savunma, havacılık ve uzay 

sektörünün sağlayacağı fırsatlardan 

yararlanarak ileri teknolojilerin kullanılması, 

sürekli yeni teknolojilere ihtiyaç duyulması ve 

bu alanda geliştirilen teknolojilerin de aynı 

zamanda sivil amaçla kullanılmasıyla 

ülkemizin ekonomik kalkınmasına da katkı 

sağlayacaktır.  

 

İleri teknolojiye dayalı katma değeri yüksek 

ürünlerin imalatına yönelik yatırımlar bu 

çevre düzeni planının en çok önem verdiği 

konuların başında gelmektedir. Bu sektörün 

savunma sanayisi ile ilişkisi, Ankara'nın 

savunma sanayinin merkezi konumunda 

oluşu, bu sektörde bulunan firmaların büyük 

çoğunluğunun Ankara'da bulunması vb. 

nedenlerle bu sektörün gelecekte daha da 

gelişeceği düşünülerek, bu plan kapsamında 

ilave yer tahsis edilmesi gerektiği 

değerlendirilmiştir. Bu amaçla mevcut ihtisas 

OSB alanları çevresinde öneri ilave sanayi ve 

depolama bölgesi alanı yerseçimi yapılmıştır.  

 

ASO 2, ASO 3, Başkent OSB, Anadolu OSB 

ve Ankara Dökümcüler İhtisas OSB gibi 

OSB'lerin yoğunlaştığı Sincan Temelli 

bölgesinin Ankara-Eskişehir Karayolu aksı 

boyunca bir sanayi koridoru olarak gelişeceği 

öngörülerek bu alanda ilave öneri sanayi ve 

depolama bölgesi alanları için yerseçimleri 

yapılmıştır.Bu alanların OSB statüsüne 

dönüşmeleri için Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı nezdinde girişimlerde 

bulunulacaktır. 

 

Kentsel yerleşme alanları içinde veya kentsel 

yerleşme alanları ile bütünlük oluşturan 

konumda yer alan sanayi alanlarında bulunan 

tesislerin ekonomik ömrünü tamamlamasının 

ardından, anılan alanların tekrar üretim alanı 

olarak değil, üretim alanlarının vitrini olarak 

tasarlanması gerekmektedir. Bu bağlamda 

OSTİM Organize Sanayi Bölgesinin 

ekonomik ömrünü tamamlamasının ardından 

içerisinde showroom, fuar, otel, sergi ve satış 

mekanlarının yer aldığı bir mekan olması 

gerektiği düşünülmektedir. 

 

Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı 

Organize tarım bölgeleri, tarımsal alanda 

verimliliği, çeşitliliği, ürün kalitesini, 

güvenirliliği ve sağlığı sağlayabilmek 

amacıyla kurulan alanlardır Organize Tarım 

Bölgelerinin oluşturulmasında sulama, 

tohumlama, arıtma, hijyen, toplama ve 

dağıtıma gibi hususlarda temel gerekliliklerin 

hayata geçirilmesi gerekmektedir.  

 

Bu plan kapsamında Ankara'da hayvancılık 

sektörü desteklenerek, et ve süt ürünleri 

üretimi bakımından verimli ırkların 

arttırılmasına yönelik faaliyetler teşvik 

edilecektir. Bilgi ve teknolojiye dayalı modern 

hayvancılığın yapıldığı pazara yönelik üretim 

tipine geçilmesi sağlanacaktır. Organize 

hayvancılık bölgelerinin kurulması bu tip 
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işletmeciliğin yapılması bakımından büyük 

önem teşkil etmekte olup, Ankara'da Çubuk-

Mutluköy’de Hayvancılık İhtisas Organize 

Sanayi Bölgesi kurulma çalışması devam 

etmektedir.  

 

9.2.3.4. Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgesi 

2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve 

Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında kalan 

alanlardır. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tesis 

ve yapılar için 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 

İstisnalar başlıklı 4. maddesinde belirtilen 

koşul ve esaslar ile 2565 sayılı Askeri Yasak 

Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu 

hükümlerine uyulacaktır. Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin harekat, eğitim ve savunma 

amaçlı yapıları için gerçekleştirilecek 

planlama ve uygulama çalışmaları kent 

bütünü ve yakın çevresi ile kurulacak ilişkiler 

bağlamında değerlendirilecektir. 

 

Kentsel gelişime paralel olarak bazı askeri 

tesisler kent içerisinde meskûn alanların 

bulunduğu bölgelerde kalmış olup; bu alanlar 

bir yandan kent içerisindeki açık-yeşil alan 

sisteminin önemli bir parçasını oluştururken 

diğer yandan meskûn alanlar içerisinde 

bulunması dolayısıyla çeşitli sorunlara yol 

açmaktadır. Özellikle Etimesgut'ta bulunan 

Güvercinlik Havaalanını uçuş koridoru 

Etimesgut, Çankaya ve Yenimahalle 

ilçelerinin önemli bir kısmını kapsamakta 

olup, uçuş koridorunun kent içerisinde 

yerleşik alanların üzerinde bulunması bu 

alanlarda ses ve görüntü kirliliğinin 

oluşmasının yanı sıra güvenlik sorunlarına da 

yol açmaktadır. 

Kent içerisinde kalan bu alanlar gerekli 

koordinasyon toplantıları ve gereksinim 

duyulan yeni yerseçimlerinin yapılması ile 

birer işlevsel dönüşüm sürecine tabii 

tutulacaktır. Bu alanlarda; havacılık bilincinin 

oluşturulması amacıyla "Havacılık Müzesi", 

uzay ve gökbilimleri araştırmalarına yönelik 

olarak "Gözlemevleri", hava savunma, fuar ve 

eğitim alanı, "Kurtuluş Savaşı Müzesi" vb. 

işlevler yer alacaktır. Bu alanlarda 

geçekleştirilecek işlevsel dönüşüm sonrasında, 

bu tesislerin yarattığı kentsel açık alan 

dengesinin bozulması engellenecek, 

yapılaşma mevcut yapıların oluşturduğu oran 

ile uyumlu olarak sınırlı tutulacaktır. Ayrıca, 

bu alanların olası bir afet anında afet destek 

merkezleri de içerecek şekilde geçici 

toplanma ve barınma alanları olarak 

kullanılabilmesi sağlanacaktır. 

 

2038 Çevre Düzeni Planı'nın fiziki 

şemasındaki tüm askeri bölgeler, askeri 

güvenlik bölgeleri, askeri yapı ve tesisler için 

yürürlükteki mevzuat hükümleri saklıdır. 

 

9.2.3.5. Endüstri Bölgesi 

Yatırımları teşvik etmek, yurt dışında çalışan 

Türk işçilerinin tasarruflarını Türkiye’de 

yatırıma yönlendirmek ve yabancı sermaye 

girişinin artırılmasını sağlamak üzere 

9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri 

Bölgeleri Kanunu uyarınca kurulacak üretim 

bölgeleridir. 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri 

Kanunu ve Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği'ne 

göre belirlenen/belirlenecek endüstri 

bölgelerinin yer seçiminde öncelikle organize 

sanayi bölgesi olarak ilan edilip parsellerinin 

tamamının tahsis edilmediği organize sanayi 

bölgeleri tercih edilmelidir. 

 

9.3. KORUNACAK ALANLAR 

9.3.1. SİT VE KORUNACAK ALANLAR 

Bu alanlar: sit alanları, kesin korunacak 

hassas alanlar, nitelikli doğal koruma alanları, 

sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım 

alanı, uluslararası sözleşmelerle belirlenen 

koruma alanları, milli parklar, tabiat parkı 

alanları, tabiatı koruma alanları, yaban hayatı 

geliştirme ve koruma alanları, özel çevre 

koruma bölgeleri, korunması gerekli flora ve 

fauna alanları, ekolojik niteliği korunacak 

alanları ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde 

belirlenen/belirlenecek diğer koruma 

alanlarını ifade eder. Bu alanlarda yapılacak 

olan her türlü plan, proje, yapılaşma, 

işlevlendirme ve fiziki müdahaleye ilişkin 

olarak imar planı, imar uygulaması, proje ve 

inşaat aşamalarında, Ankara Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun ve 

Tabiat Varlıkları Komisyonunun karar ve 

görüşlerine uyulacaktır. 

 

Kentsel, çevresel, doğal ve kültürel değerlerin 

korunması ve geliştirilmesi esastır. Bu 

amaçla, daha önce tescillenmiş varlıkların 

etkin bir şekilde korunmasına yönelik olarak 

koruma amaçlı planların tamamlanması ve 

koruma mevzuatında tanımlandığı üzere 

"Alan Yönetimleri" kurularak sit alanlarının 

yönetimi ve geliştirilmesi çerçevesinde 

açılımlar geliştirilmelidir. Bunun dışında yerel 
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ölçekteki tüm planlarda tespit edilecek doğal, 

çevresel, kültürel ve Başkente özgü varlıkların 

tescile önerilmesi, sit alanları ile korumaya 

değer varlıkların niteliksel/niceliksel olarak 

geliştirilmesi esastır. 

 

Kentsel sit alanlarında, koruma ve 

işlevlendirilmeye yönelik koruma amaçlı imar 

planı ve kentsel tasarım projelerine göre, 

konut, merkezi iş alanlarında yer alabilecek 

kullanımlar ile turizm, eğlence ve ticaret 

kullanımları yer alabilir. Buna yönelik, 

koruma, canlandırma ve işlevlendirme 

projeleri yapılabilir. 

 

Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi 

Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü 

yetkisinde olan alana ilişkin 1/25000 ölçekli 

Gölbaşı Çevre Düzeni Planı sınırları ve 

hükümleri geçerli olup Ankara Çevre Düzeni 

Planında bu sınırlar gösterilmiştir. Bu alanda 

mülga ÖÇKK tarafından yapılan ve onaylanan 

her tür ve ölçekteki imar planları 

yürürlüktedir. Ancak, söz konusu planın 

yürürlükten kalkması durumunda bu planın 

ilke ve kararları doğrultusunda uygulama 

yapılabilecektir. 

 

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 

Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü 

yetkisinde olan alana ilişkin 1/25000 ölçekli 

Tuz Gölü Çevre Düzeni Planının bir kısmı 

Ankara Çevre Düzeni Planı kapsamında 

kalmakta olup, bu alana ilişkin plan sınırları 

ve hükümleri geçerli olup Ankara Çevre 

Düzeni Planında bu sınırlar gösterilmiştir. 

Ancak, söz konusu planın yürürlükten 

kalkması durumunda komşu illerin 

belediyeleri ile eşgüdüm sağlanarak bu planın 

ilke ve kararları doğrultusunda uygulama 

yapılabilecektir. Bu planın onayından önce 

mülga Özel Çevre Koruma Kurulu'nca 

onaylanmış alt ölçek planlar geçerlidir. 

 

9.3.2.BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI 

DEVAM ETTİRİLECEK VE 

KORUNACAK ALANLAR 

 

9.3.2.1.Orman Alanı 

Bu planda orman alanı olarak gösterilen 

alanlar CORİNE verisi kullanılarak 

oluşturulmuş devlet ormanları, hükmi 

şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait 

ormanlar, özel ormanlar ve muhafaza 

ormanlarıdır. 

 

Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde kalan 

alanların yaklaşık % 19'u orman alanı olup; bu 

alanların yaklaşık % 47'si Nallıhan, 

Beypazarı, Ayaş ve Güdül ilçelerinde yer 

alırken, yaklaşık % 37'si Kızılcahamam, 

Çamlıdere ve Kazan ilçelerinde 

bulunmaktadır. Kentsel açık-yeşil alan 

sisteminin en önemli parçası olan ormanların, 

ağaçlık alan, makilik-fundalık, 

ağaçlandırılacak alan ve diğer açık-yeşil 

alanlarla bir bütünlük oluşturacak şekilde ele 

alınması gerekmektedir. Orman varlığının 

geliştirilmesi ve ağaçlandırma çalışmaları 

yapılmak suretiyle "ormana katılacak 

alan"ların oluşturulması sağlanacaktır.  

 

Orman alanlarının korunması, bakımı ve 

işletilmesi 6831 sayılı Orman Kanunu'na göre 

yapılacaktır. Orman alanlarının doğal ve 

rekreatif özellikleri korunacaktır. Yürürlükteki 

imar planında yerleşim kararı bulunan ve/veya 

imar uygulaması yapılmış alanlar içerisinde, 

Orman Genel Müdürlüğü ile davalı veya 

sınırları kesinleşmemiş orman alanı bulunması 

halinde, mülkiyet ve sınırlar idari veya yargı 

kararı ile kesinleşinceye kadar, bu alanlarda 

tahsis, satış ve inşaat izni verilemez.Bu planda 

karar getirilen ve yerleşim alanı içerisinde 

kalan orman statüsündeki alanlar imar 

planlarında, 6831 sayılı Orman Kanunu'na 

uygun olarak, park, rekreasyon, günübirlik 

turizm, altyapı tesisleri ve diğer kamusal 

amaçlar için planlanabilir ve tahsis edilebilir. 

Orman alanı içerisinde kalan, özel mülkiyete 

konu olan ve ağaçlandırılacak alan olarak 

planlanmış alanlarda, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri 

Bakanlıklarının görüşleri alınmak üzere bu 

planın 10.2.1.4.8. maddesinde belirtilen iskan 

dışı alanlar yapılaşma koşulları geçerli 

olacaktır. 

 

9.3.2.2.Mera, Otlakiye, Yaylak ve Kışlak 

Alanı 

4342 sayılı Mera Kanunu uyarınca saptanmış 

ve saptanacak olan, hayvanların barınması, 

otlatılması ve otundan yararlanılması için 

tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla 

kullanılan alanlardır.  Büyükşehir Belediyesi 

Belediye Sınırları içerisinde yer alan alanların 

yaklaşık % 16'sı çayır ve meralardan 
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oluşmakta olup; bu alanların % 32 ile en fazla 

kısmı Bala, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Evren, 

Polatlı ve Haymana ilçelerinde 

bulunmaktadır. Ankara tarım ve hayvancılık 

sektörünün en önemli unsurlarından bir olan 

mera alanlarının korunması, 4342 sayılı Mera 

Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda 

gerçekleştirilecektir. 

 

Mera alanlarındaki imar planı, proje ve 

uygulamalar Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı'nın görüşleri doğrultusunda 

gerçekleştirilebilecektir. 4342 sayılı Mera 

kanunu hükümlerine göre mera olarak tahdit, 

tescil ve tahsisi yapılan alanlar, mera alanı 

olarak korunacaktır. Mera alanlarında tahsis 

amacı mevzuata uygun olarak değiştirilmeden 

imar planı uygulaması onaylanamaz, yapı ve 

tesislere izin verilmez. 

 

9.3.2.3. Doğal Karakteri Korunacak Alan 

Bu planda gösterilmiş olsun ya da olmasın 

tespit edilmiş/edilecek sazlık-bataklık, 

kayalık-taşlık, vadi tabanı vb. alanlar alt ölçek 

planlarda korunacaktır. Her tür ölçekteki 

planlama çalışmalarında vadi tabanlarının 

tespit edilip, sel, su baskını vb. tehlike ve 

risklere meydan vermeyecek şekilde 

planlanması, bu alanların özgünlüklerinin 

tespit edilerek açık-yeşil alan sisteminin 

parçaları haline getirilmesi esastır. 

 

9.3.2.4.Tarım Alanı 

Toprak, topografya ve iklimsel özellikleri 

tarımsal üretim için uygun olup halihazırda 

tarımsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun 

olan veya imar, ihya, ıslah edilerek tarımsal 

üretim yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen 

arazilerdir.  Bu alanlar 5403 sayılı toprak 

Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ve ilgili 

mevzuat doğrultusunda korunacaktır. İlgili 

bakanlık veya kuruluş tarafından tarımsal 

amaçlı arazi kullanımına yönelik plan ve 

projeler hazırlanması durumunda bunlara 

uyulacaktır. 

 

 2038 Ankara Çevre Düzeni Planında Orman 

Alanları, Kentsel ve Kırsal Yerleşme Alanları, 

Mera, Otlak, Yaylak, Kışlak, Baraj, Göl ve 

Akarsular ile plan kararı verilen alanlar 

haricinde kalan alanlar tarım alanı olarak 

gösterilmiş olup herhangi bir sınıflandırmaya 

tabi tutulmamıştır. 

 

Ankara’nın toplam yüzölçümü 2.557.614 Ha. 

olup bunun 2014 yılı verilerine göre yaklaşık 

1.220.207 ha. kısmını tarım alanı 

oluşturmaktadır. Tarım alanlarının toplam 

alan içerisindeki payı yaklaşık olarak % 

47.7dir.  2013 yılında Ankara’da bitkisel 

üretim değeri 2.720.318 milyon TL olup, 

Türkiye bitkisel üretiminde % 2.94’lük bir 

paya sahiptir. Ankara bu değeriyle Türkiye 

iller sıralamasında 7. sırada bulunmaktadır. 

 

Tarım alanlarının korunması, ürün çeşitliliği 

ve verimliliğinin geliştirilmesi esas olup; bu 

amaçla, arazi toplulaştırma projelerinin 

gerçekleştirilmesi, organize tarım ve 

hayvancılığın geliştirilmesi, tarıma dayalı 

sanayi bölgelerinin oluşturulması, tohum ve 

hayvan ıslah çalışmalarının desteklenmesi, 

gen kaynaklarının korunması, tarım ve 

hayvancılık borsalarının oluşturulması, 

sulanabilir tarım alanlarının arttırılması ve 

bilim ve teknolojinin tarım ve hayvancılık 

sektörüne entegre edilmesi, jeotermal 

enerjinin tarıma entegrasyonun 

sağlanması,tarım sektöründe çalışacak 

nitelikli elman ihtiyacını karşılayacak 

projelerin gerçekleştirilmesi ve tersine göç 

kavramının geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Bu doğrultuda tüm kurum ve kuruluşlar ile 

koordineli çalışmalar yapılacak olup, 

planlamalarda DSİ Genel Müdürlüğünün 

sulama proje ve uygulamaları ile çelişen 

yerleşim ve kullanım kararları 

üretilmeyecektir. 

 

Tarımsal arazi olarak tespit edilmiş ancak bu 

planın onayından önce ruhsatlandırılarak 

faaliyette bulunan işletmeler, faaliyetlerini 

çevre ve tarım arazilerine zarar vermeyecek 

şekilde yürütmekle ve kendilerine tahsis 

edilen yerleri tahsis süresi bitiminde eski 

haline getirmekle yükümlü olacaklardır. 

Kamu yatırımları için ihtiyaç duyulan yerler 

hariç olmak üzere tarım arazileri, belirlenen 

yeter büyüklükteki tarımsal arazi 

parsellerinden daha küçük parçalara 

bölünmeyecektir.  

 

Özel Ürün Arazileri 

Mutlak tarım arazileri ve dikili tarım arazileri 

dışında toprak ve topoğrafik sınırlamaları 

nedeniyle yöreye adapte olmuş her tür bitkisel 

üretim yapılamayan sadece özel bitkisel 

ürünlerin yetiştiriciliği ile su ürünleri 
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yetiştiriciliğinin ve avcılığının yapılabildiği, 

ülkenin tarımsal üretiminde ülkesel, bölgesel 

veya yerel önemi nedeni ile tarımda kalması 

gereken arazileri kapsamaktadır.  

 

Ankara sadece tahıl üretiminde değil sebze ve 

meyve üretiminde de söz sahibi bir ildir. 

Ankara kuru soğan, balkabağı, marul 

(aysberg), kavun, taze soğan, kimyon ve aspir 

üretiminde Türkiye sıralamasında birinci 

sırada yer alırken, çerezlik ayçiçeği, ıspanak, 

havuç, yeşil mercimek ve vişne üretiminde 

ikinci, marul (göbekli), kabak (sakız), armut, 

fiğ (dane) ve yulaf (dane) üretiminde üçüncü 

sırada bulunmaktadır. Bu ürünlerden özellikle 

Ayaş’ın domates ve dutu, Beypazarı’nın 

havucu, Kazan ve Polatlı’nın kavunu ve 

Kalecik’in şaraplık üzümü olan Kalecik 

Karası Ankara’nın marka değerleridir. Buna 

karşın armut, dut ve havuç gibi ürünlerin 

üretimlerinde yıllar içerisinde düşüş 

yaşanmıştır. Bu ürünlerin üretiminde meydana 

gelen düşüş gelecekte Ankara’nın marka 

değerlerini kaybetmesine neden olacaktır. Bu 

nedenle bu ürünlere gereken önemin verilerek 

birer marka değeri olarak tescillenmesi ve 

uluslararası pazarlarda tanıtımının yapılarak 

pazar payının arttırılması sağlanmalıdır.  

 

Tarım ve Hayvancılık Tesisleri Alanı 

Tarımsal alanda verimliliğin arttırılması, ürün 

çeşitliliğinin sağlanması, hijyen ve kalite 

unsurlarının geliştirilmesi, tarım ve 

hayvancılıkta bilimsel yöntemlerin 

kullanılarak tarım ve hayvancılığın daha 

organize bir şekilde yapılmasına yönelik 

olarak Şereflikoçhisar ve Evren ilçeleri 

arasında kalan bir bölge ile Altındağ ilçe 

sınırları içerisinde Aydıncık ve Doğanoluk 

Mahalleleri arasında kalan bir bölgenin 

organize hayvancılık yapılmasına yönelik 

"Tarım ve Hayvancılık Tesisleri Alanı" olarak 

yerseçimi yapılmıştır. Bu alanların Organize 

Hayvancılık İhtisas OSB olması için Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde 

girişimlerde bulunulacaktır. Sincan’a bağlı 

Anayurt ve Türkobası mahalleri arasındaki 

286.5 hektarlık alanda kurulan bölge yapımı 

tamamlandığında yaklaşık 50.000 büyükbaş 

hayvan kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük 

Organize Hayvancılık Bölgesi olacaktır. 

 

9.3.2.5. Sulama Alanı  

Geliştirilmiş kamusal yatırımlarla sulamaya 

açılan ya da sulaması projelendirilen alanlar 

ile 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi 

Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu 

uyarınca, sulamaya açılan veya projeleri 

bitirilmiş olup sulama yatırımlarına başlanan 

ve devam eden alanlardır.  

 

Ankara tarım arazilerinin yaklaşık olarak % 

8'i sulanmakta olup, buna ilaveten yaklaşık % 

8'lik bir kısım da gerekli yatırımlar yapıldığı 

takdirde sulanabilir durumdadır. Bu alanlarda; 

toprağın verimli şekilde işletilmesini, 

korunmasını, birim alandan azami verim 

alınmasını, üretimin sürekli olarak 

arttırılmasını, değerlendirilmesini ve istihdam 

imkanlarının arttırılmasını, yeterli toprağı 

bulunmayan ve topraksız çiftçilerin zirai aile 

işletmeleri kurabilmeleri için devletin 

mülkiyetinde bulunan topraklarla 

topraklandırılmalarını, tarım arazilerinin 

toplulaştırma ile genişletilmesini sağlamak 

amacıyla ilgili kurumlarla koordineli projeler 

gerçekleştirilecektir. Toplulaştırma yapılacak 

alanlarda parçacıklı arazi yapılaşmasının 

önüne geçilerek, her tarlanın sulama 

hizmetinden ve tarla içi hizmet yollarından 

daha iyi yararlanması sağlanacaktır. Böylece 

sulama verimliliği arttırılarak üretimde artış 

sağlanırken, aynı zamanda tarımsal istihdamın 

arttırılması ve gelir düzeyinin arttırılması 

sağlanmış olacaktır. 

 

Tarımsal sulama alanları ile ilgili olarak 3083 

sayılı Sulama Alanlarında Arazi 

Düzenlenmesine dair Tarım Reformu Kanunu 

ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerli olup, 

bu alanlarda yapılacak olan ayırma, 

birleştirme, satış vb. işlemler ile sulama 

projesi kapsamında tarım dışı arazi kullanım 

talepleri, belirtilen yaklaşımlar çerçevesinde 

DSİ Genel Müdürlüğü ve Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğü'nden alınacak görüşler 

doğrultusunda değerlendirilecektir. Bu alanlar 

hiçbir şekilde yapılaşma ve planlama 

çalışmalarına konu edilemez.  

 

9.3.2.6. Toplulaştırma Alanları 

Arazilerin doğal ve yapay etkilerle 

bozulmasını ve parçalanmasını önlemek, 

parçalanmış arazilerde ise doğal özellikleri, 

kullanım bütünlüğü ve mülkiyet hakları 

gözetilerek birden fazla arazi parçasının 

birleştirilip ekonomik, ekolojik ve toplumsal 
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yönden daha işlevsel yeni parsellerin 

oluşturulmasını ve bu parsellerin arazi 

özellikleri ve alanı değerlendirilerek kullanım 

şekillerinin belirlenmesini, köy ve arazi 

gelişim hizmetlerinin sağlanmasını amaçlayan 

alanlardır. 

 

Ankara’da 2014 yılında43.797 işletme ÇKS 

(Çiftçi Kayıt Sistemi)’ ye kayıtlı olup; bu 

işletmelerin % 8.5’i 20 dekardan az, % 21’ i 

20-50 dekar aralığında, % 27’ si ise 50-100 

dekar aralığındadır. Dolayısıyla toplam 

işletme sayısının % 57’sinin 100 dekardan az 

olduğu görülmektedir. Tarım arazilerinin bu 

parçalı yapısı tarım sektörünün gelişmesinde 

ve entegre tarımın yapılmasındaki en önemli 

sorunların başında gelmektedir. Bu sorunun 

giderilmesine yönelik olarak Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı tarafından arazi 

toplulaştırma projesi uygulanmakta olup, 

Ankara’da 2014 verileri ile toplam: 6.956 Ha 

arazinin toplulaştırılması yapılmış, 122.634 

Ha.’lık alanın toplulaştırma çalışmaları ise 

devam etmektedir. 

 

Yeni açılacak yollar da toplulaştırma kavramı 

içerisinde değerlendirilerek, hem bu alanlara 

erişilebilirlik sağlanacak hem de kamulaştırma 

maliyetlerinin önüne geçilmiş olacaktır. 

 

9.3.2.7. Ova Alanları 

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi 

Kullanımı Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca 

Ankara Toprak Koruma Kurulunun 

05.08.2016 gün ve 2016/7 sayılı kararı ile 

tespit edilen, Çubuk, Haymana, İlhanköy, 

Polatlı, Sarayköy, Sarıyar ve Şereflikoçhisar 

Büyük Ovalarıdır. Büyük ova sınırları 

içerisinde yer alan yerleşik alanlar, onaylı 

planlı alanlar ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığınca tarım dışı kullanma izni verilen 

alanlar ova sınırları kapsamı dışında 

bırakılmıştır. 

 

9.3.2.8. Madencilik Faaliyet Alanı 

3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili 

yönetmelik hükümlerine tabi olan ve gruplara 

ayrılarak tanımlanmış madenler, madenlerin 

işletme tesisleri ile geçici tesisler, maden 

sahaları ve ocaklarının yer alabileceği 

alanlardır. 

Tasarım hesapları, Güvenlik Katsayısı dikkate 

alınarak yapılmalı, belirlenen şev açıları ve 

şev geometrisi teknik sınır değerlerle uyumlu 

olmalıdır. Ayrıca zorunlu olmadıkça bütün 

şev yüzeyleri, dayanma duvarı ile 

tutulmaksızın doğal hali ile duraylı olacak 

şekilde düzenlenmelidir. 

 

Yer altı ve yer üstü su kaynaklarını tehdit 

eden, suyun akış rejimini etkileyen madencilik 

faaliyetlerine izin/ruhsat verilmemeli, 

mevcutta su kaynaklarını kirleten ya da tehdit 

eden madencilik faaliyetlerinin ruhsatları iptal 

edilmelidir. Madencilik faaliyetleri 

değerlendirilirken su kaynaklarının korunması 

daima öncelikli olmalıdır. İlimizde yer alan 

tüm madencilik faaliyetlerinde ASKİ Genel 

Müdürlüğünden uygun görüş alınması 

gerekmektedir. 

 

Maden işletmesi için ön hazırlık çalışması 

yapılırken yüzeydeki toprak sıyrılmalı uygun 

bir yerde depolanmalıdır.  

 

Kırma-eleme tesislerinde toz indirgeme 

sistemi olacak şekilde ve bunker, kırıcılar, 

elekler, bantlar ve malzeme dökülme 

noktalarının en az ünite bazında kapatılması 

yönünde işletme projesi hazırlanması ve 

işletilmesi esastır. Nakliye için kullanılan 

araçların üzeri branda ile kapatılmalıdır. 

Madencilik faaliyetlerinde nakliye güzergahı 

olarak köy içi yollar seçilemez. Şahıs 

mülkiyetinde olan ancak mevcutta yol olarak 

kullanılan parsellerde malik muvafakati 

olmadan nakliye/taşımacılık yapılamaz. 

 

Nakliye güzergâhı Tarım alanlarının 

yakınından geçirilmemelidir. Alternatif 

nakliye güzergahı olmadığı durumlarda ise 

tarım alanlarını olumsuz etkileyecek yolların 

faaliyet sahibi tarafından toz oluşumunu 

engelleyecek şekilde kaplanması ve yaz 

aylarında yolların sulanması gerekmektedir. 

 

Birden fazla madencilik faaliyetinin yer aldığı 

bölgelerde çevresel etkiler toplu olarak 

değerlendirilmelidir. Kirlilik yükünün arttığı 

bölgelerde yeni madencilik faaliyetlerine, 

kapasite artışına izin verilmemelidir. 

 

Doğaya yeniden kazandırma çalışmaları 

madencilik faaliyeti bitiminde değil terk 

edilen etaplarda faaliyet devam ederken 

başlamalıdır. Bu şekilde doğaya yeniden 

kazandırma süreci daha hızlı ilerleyecektir.  
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Doğaya yeniden kazandırma çalışmaları 

kapsamında hazırlanan projenin uygulanması 

sonucunda ortaya çıkacak yapının veya oluşan 

yeni alanın kullanımı için bölge halkı 

bilgilendirilmeli,  proje çevre koşullarına 

uyumlu ve tüm canlılar için jeolojik risklere 

karşı güvenli bir ortam yaratılmış olmalıdır.  

 

Kent ekonomisinin gelişmesinde önemli bir 

pay sahibi olan maden sahalarına ilişkin 

uygulamalar plan hükümleri ile belirlenirken, 

bu alanların büyük bölümü yürürlükteki 

nazım ve uygulama imar planları üzerinde 

gösterilmemiştir. MİGEM tarafından 

başkanlığımıza sunulan Kanun kapsamında 

verilmiş yürürlükteki işletme ruhsat alanları 

ve ilgili tesisler madencilik faaliyet alanı 

olarak 2038 Ankara Çevre Düzeni Planına 

işlenmiş olup, alt ölçek imar planlarında 

dikkate alınarak plan notu olarak işlenmelidir. 

Bu planın onayından sonra alınan işletme 

ruhsat sahaları MİGEM tarafından her yılın 

Aralık ayında Başkanlığımıza sunulmalı ve 

ruhsat başvuru tarihinden itibaren bir yıl 

içerisinde Çevre Düzeni Planı'na işlenmelidir. 

 

Madencilik faaliyetlerinde ilgili tüm mevzuata 

uyulacaktır. 

 

9.3.3. YAPI SINIRLAMASI 

GETİRİLEREK KORUNACAK 

ALANLAR 

9.3.3.1. İçme ve Kullanma Suyu Koruma 

Alanı 

Koruma alanları, Su kirliliği kontrol 

yönetmeliği, Ankara Su ve Kanalizasyon 

İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Havza 

Koruma Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat 

uyarınca, su toplama havzası içinde mutlak, 

kısa mesafeli, orta mesafeli ve uzun mesafeli 

olarak belirlenen derecelendirilmiş koruma 

kuşak alanlarıdır.Bu nedenle, Ankara'ya içme 

suyu sağlayan tüm baraj ve kaynakların 

korunabilmesinde ASKİ Genel Müdürlüğü ile 

eşgüdüm halinde havza koruma önlemleri 

alınacak, bu doğrultudaki mevzuat 

hükümlerine uyulacaktır. 

 

Tarım topraklarının giderek azaldığı ve 

kirlendiği, gıda güvenirliliğinin önem 

kazandığı ve buna yönelik olarak da organik 

tarımın önem kazandığı günümüzde su 

koruma alanları, organik tarım için en uygun 

alanlar olup, bu alanların organik tarım 

amacıyla kullanılması sağlanacaktır.  

 

Mutlak Koruma Alanı 

Mutlak koruma alanı, içme ve kullanma suyu 

rezervuarının maksimum su seviyesinden 

itibaren 300 metre genişliğindeki şerittir. Söz 

konusu alanın sınırının su toplama havzası 

sınırını aşması hâlinde, mutlak koruma alanı 

havza sınırında son bulur. Su Kirliliği Kontrol 

Yönetmeliği, Havza Koruma Yönetmeliği ve 

ASKİ Havza Koruma Yönetmeliğince bu 

alanlarda mecburi tesisler hariç yapılaşmaya 

ve kirliliğe yol açıcı faaliyetlere izin 

verilemez.  

 

Kısa Mesafeli Koruma Alanı 

Kısa mesafeli koruma alanı, içme ve kullanma 

suyu rezervuarlarının mutlak koruma alanı 

sınırından itibaren 700 metre genişliğindeki 

şerittir. Söz konusu alan sınırının, su toplama 

havzası sınırını aşması hâlinde, kısa mesafeli 

koruma alanı havza sınırında son bulur. Su 

Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, Havza Koruma 

Yönetmeliği ve ASKİ Havza Koruma 

Yönetmeliğince belirlenen faaliyetler dışında 

hiçbir şekilde yapılaşma yapılamaz. 

 

Orta Mesafeli Koruma Alanı 

Orta mesafeli koruma alanı içme ve kullanma 

suyu rezervuarlarının kısa mesafeli koruma 

alanı sınırından itibaren 1 kilometre 

genişliğindeki şerittir. Söz konusu alan 

sınırının su toplama havzası sınırını aşması 

halinde, orta mesafeli koruma alanı havza 

sınırında son bulur. Su Kirliliği Kontrol 

Yönetmeliği, Havza Koruma Yönetmeliği ve 

ASKİ Havza Koruma Yönetmeliğince 

belirlenen faaliyetler dışında hiçbir şekilde 

yapılaşmaya açılamaz. 

Uzun Mesafeli Koruma Alanı 

Uzun mesafeli koruma alanı ASKİ Havza 

Koruma Yönetmeliğince iki kısma ayrılmıştır. 

I.Kısım: Orta mesafeli koruma alanı 

sınırından itibaren yatay olarak ilk 3 kilometre 

genişliğindedir. 

II.Kısım: İlk kısmın bittiği yerden havza 

sınırının sonuna (yağış alanı) kadarki diğer 

kısımdır. 

Bu alanlarda ASKİ Havza Koruma 

Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. 

 

9.3.3.2.Sulak Alan Bölgesi 
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Tabii veya suni, devamlı veya geçici, suları 

durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, 

denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme 

devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri 

kapsayan, başta su kuşları olmak üzere 

canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan 

bütün sular, bataklık, sazlık ve turbiyeler ile 

bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren 

kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan 

kalan yerlerdir. 

 

Sulak alanlar "Sulak Alanların Korunması 

Yönetmeliği" esasları doğrultusunda 

korunacak olup; bu alanların ekolojik 

karakterinin korunması, doğal yapılarının 

bozulmaması, biyolojik çeşitliliğinin 

korunması ve geliştirilmesi ve ekolojik 

karakteri bozulmuş alanların rehabilitasyonu 

için ilgili kurum ve/veya kuruluşlarla 

koordinasyona geçilerek her türlü önlem 

alınacaktır.Sulak alanlarda hiçbir amaçla 

doldurma ya da kurutma yapılamaz. Koruma 

bölgelerinden kum alınamaz, doğal yapıyı 

bozacak uygulamalarda bulunulamaz. Sulak 

alan niteliğinde olup henüz sulak alan statüsü 

kazanmamış alanlar da bu kapsamda 

korunacaktır.  

 

9.4.TEKNİK ALTYAPI 

9.4.1.ULAŞIM 

2038 Ankara Çevre Düzeni Planı; Ankara'nın 

ulaşım sistemlerini, yatırımcı kuruluşların 

ulaşım politikaları ve kararlarının analizi ile 

2038 Ankara Ulaşım Ana Planı çalışmalarında 

belirlenen hedef ve öngörüleri de dikkate 

alacak ve ona uyumlu olacak şekilde hem 

kentiçi ulaşım sistemleri ve sorunları hem de 

diğer kentlerle ve uluslararası merkezlerle 

ilişkisi bağlamında ele alarak 

değerlendirmiştir.  Ankara’nın diğer kentlerle 

ve uluslararası merkezlerle olan ulaşım ilişkisi 

bu ilişkinin unsurları olan havayolu, 

demiryolu ve karayolu bağlamında 

değerlendirilirken,  kentiçi ulaşım ise kent içi 

ulaşım sisteminin unsurları olan raylı sistem 

(banliyö, metro, ankaray), lastik tekerlekli 

sistem ( belediye otobüsü, özel halk otobüsü, 

özel toplu taşım aracı, minibüs, taksi ve özel 

araç), teleferik, yaya ulaşımı ve bisikletle 

ulaşım bağlamında ele alınarak 

değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler 

sonucu Ankara'nın gelişim dinamikleri ve 

öngörüler ile bu plan kararları da dikkate 

alınarak hem ulusal ve uluslararası ulaşım 

sistemlerine hem de kentiçi ulaşım 

sistemlerine yönelik sürdürülebilir ulaşım 

kavramı ekseninde stratejiler belirlenerek 

çözüm yöntemleri ve öneriler geliştirilmiştir. 

Bu çalışmaların sonucu olarak; bu planla her 

ne kadar fiziksel olarak bir ulaşım şeması 

oluşturulmaya çalışılmış ise de, Ankara 

ulaşım sistemlerinin oluşturulmasının ve 

ulaşım sistemlerine çözüm bulunmasının bu 

planla sınırlandırılamayacağı da tespit 

edilmiştir. Dolayısıyla çok karmaşık bir konu 

olan ulaşım sistemlerinin kent politikaları ile 

birlikte düşünülerek kent sorunlarının 

çözümüne yönelik bir ulaşım sisteminin 

geliştirilmesi bağlamında "Ana Ulaşım 

Planı'nın" da hayata geçirilmesini sağlamak da 

bu planın temel hedeflerindendir. 

 

Kent içi ulaşımda artan araç sayısına yeterli 

gelmeyen yol altyapısının bireysel ulaşımı 

özendirecek biçimde kullanılması 

engellenecektir. Talep doğrultusunda 

biçimlenen yol altyapısı üretme seçeneği 

yerine “talebin yönetilmesi” eksenine oturan, 

toplu taşımı geliştirip, bireysel ulaşımı kent 

merkezinde sınırlandıran, yaya bölge ve 

alanlarını arttırıp, çevre ve doğa kaynaklarını 

koruyan, metro, banliyö sistemi ve diğer toplu 

taşım olanaklarını geliştirebilecek çekme-itme 

politikalarını araştıran bir ulaşım seçimi 

yapılacaktır. Kent içi ulaşımda toplu taşımın 

geliştirilmesi, metro hatlarının tamamlanması 

ve raylı sistemlerin etap etap hayata 

geçirilmesi temel ilkedir.  

 

İmar planlarının yapımında; ulaşımla ilgili 

olarak, kent merkezi, alt merkezler ve sit 

alanlarında yaya bölgelerinin toplu taşınım 

hizmetleri ile bütünleşik geliştirilmesi ve yeni 

yaya bölgelerinin oluşturulmasına öncelik 

verilecektir. Yaya ulaşımının kolaylaştırılması 

ve erişilebilirliğinin arttırılabilmesine yönelik 

düzenlemeler yapılacak, buna ilişkin kentsel 

tasarım projelerinin yapılması 

özendirilecektir.  

 

Merkez çeperinde, bölge otoparkları 

düzenlenerek kent merkezindeki otopark 

sunumunun sınırlandırılmasına yönelik 

önlemler alınacaktır. Kent merkezinde yaya 

bölgelerinin nitelik ve nicelik olarak 

geliştirilmesi yönünde bir özel proje 

yürütülecek, merkezi iş alanı ve stratejik alt 

merkezlerde yoğunlaşan otopark sorunu ve 
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kent mobilyalarından kaynaklanan 

eksikliklerin giderilebilmesine yönelik kentsel 

tasarım projeleri, kent bütünü ve bölgesel 

ilişkiler dikkate alınarak, bu planda ortaya 

koyulmuş ilkeler ile çelişmeyecek biçimde 

hayata geçirilecektir. Yaya ve bisiklet yolu ağı 

oluşturulmasına özen gösterilecektir. 

 

9.4.1.1.Karayolları 

Ankara kenti karayolu ağı, Ankara'nın diğer 

kentler ve uluslararası merkezlerle 

bağlantısını sağlayan Otoyollar ve Devlet 

Karayolları ile daha çok kent içi ulaşım 

sistemine entegre bulvar, cadde, sokak ve iç 

yol bağlamında değerlendirilmiştir. 

Ankara'nın karayolu ağının oluşturulmasında 

2038 Ana Ulaşım Planı çalışmalarından elde 

edilen sonuçlar esas alınmış, bu çalışmalarda 

belirlenen kabuller ve öneriler 2038 Ankara 

Çevre Düzeni Planı'nda dikkate alınarak 

çeşitli kademelerde ilave karayolu güzergahı 

önerilerinde bulunulmuştur. 2038 Ana Ulaşım 

Planı bu öneriler dikkate alınarak hazırlanmalı 

ve yapılan çalışma ve değerlendirmeler bu 

planın öngörüleri doğrultusunda revize 

edilmelidir.  

 

9.3.1.1.1. Erişme Kontrollü Karayolu 

(Otoyol) 

2038  Ankara Çevre Düzeni Planı'nda Ankara-

İstanbul Otoyolu, Ankara-Pozantı Otoyolu, 

Ankara-İzmir Otoyolu, Ankara-Samsun 

Otoyolu, I. Halka Çevre Otoyolu, öneri II. 

Halka Çevre Otoyolu ve öneri III. Halka Dış 

Çevre Otoyolu Erişme kontrollü karayolu 

olarak tanımlanmıştır. Bu yollardan 

karayolları yol ağında E.88, E.89, E.90 olarak 

tanımlanan Kuzey Çevre Yolu, Güney Çevre 

Yolu, Doğu Çevre Yolu, Batı Çevre Yolu ve 

Ankara-İstanbul Otoyolu olarak bilinen yollar 

faal olarak kullanılan, Ankara-Pozantı, 

Ankara-İzmir, Ankara-Samsun Otoyolları ise 

Karayollarınca projelendirilen otoyollardır. II. 

Halka Çevre Otoyolu ve 3. Halka Dış Çevre 

Otoyolu ise bu plan kapsamında öneri 

otoyollardır. 

 

II. Halka Çevre Otoyolu (öneri) 

Kuzeyde 1. Halka Çevre Otoyolunun trafik 

yükünü azaltmak,  Güneyde yerleşim yerleri 

ile kent içi ulaşım arasındaki bağlantıyı 

sağlamak, Ankara'nın sanayi ağırlıklı ilçeleri 

olan Polatlı, Sincan, Kazan, Akyurt ve 

Elmadağ arasındaki işlevsel bağlantıları 

güçlendirmek ile Kızılcahamam ve Kazan 

ilçelerinin 1. Halka Çevre Otoyolunu 

kullanmadan havaalanına olan erişimini 

sağlamak amacıyla kurgulan II. Halka Çevre 

Otoyolu; Temelli'nin doğusundan, Gölbaşı 

ilçesinin güneyinden, Elmadağ ilçe sınırları 

içerisinde III. Halka Dış Çevre Otoyolu ile 

aynı güzergahı kullanarak Akyurt ilçesine, 

Çankırı Devlet karayolunu kullanarak Akyurt-

Ülker kavşağına kadar devam etmekte, Ülker 

kavşağından itibaren Sirkeli'nin kuzeyinden 

geçerek Çubuk-Yakuphasan civarında III. 

Halka Dış Çevre Otoyolu ile birleşmekte, 

buradan Kazan'a kadar III. Halka Dış Çevre 

Otoyolu ile aynı güzergahı kullanarak 

kuzeybatıda Batı Çevre Yolu'na bağlantı 

sağlamakta olup eski E.5 Karayolunu 

kullanarak Kazan merkezden devam 

etmektedir.  

 

III. Halka Dış Çevre Otoyolu (öneri) 

Ankara’dan transit geçiş yapacak araçların 

Ankara kent trafiğine sokulmadan transit 

geçiş yapmalarını sağlamak amacıyla 

kurgulanan III. Halka Dış Çevre Otoyolu; 

Polatlı ilçesini çevreleyerek Haymana ve Bala 

ilçeleri ilçe merkezinin güneyinden geçerek 

kuzeye yönelmekte, Elmadağ ilçe sınırları 

içerisinde II. Halka Çevre Otoyolu ile 

birleşerek kuzeye doğru Hasanoğlan'ın 

doğusundan Akyurt ilçesine, buradan tekrar 

kuzeye doğru devam ederek Çubuk ilçesinin 

çevresinden dolanmakta, Kazan ilçesinin 

kuzeyinden geçerek Batı Çevre Yoluna 

bağlantı sağladıktan sonra güneye doğru 

yönelip Ayaş ilçesinin kuzeybatısından 

geçerek Polatlı ilçesine doğru devam ederek 

tam bir halka oluşturmaktadır. 

 

9.3.1.1.2. Devlet Yolları-Birinci Derece Yol 

Erişme kontrollü karayolu yollar dışında I. 

Derece Yollar olarak; Konya yolu, Samsun-

Sivas Yolu, İstanbul Yolu, Esenboğa Yolu, 

Eskişehir Yolu, Sincan-Beypazarı-Ayaş-

Nallıhan Yolu gibi  40 ila 50 m. 

genişliğindeki yollar ana güzergah olarak 

belirlenmiştir. Bu güzergahlardan Beypazarı 

ilçe merkezinden geçen güzergah Beypazarı 

ilçesinin güneyinden geçen öneri güzergah ile, 

Şereflikoçhisar ilçe merkezinden geçen 

güzergah ise Şereflikoçhisar ilçesinin 

güneybatısından geçen öneri güzergah ile ilçe 

merkezi dışında tanımlanmıştır. 

 



 

 26 

Plan bütününde karayolu ağı, hem Ankara 

ketine hizmet edecek hem de Ankara’nın tüm 

ülke genelinde bağlantılarını güçlendirecek 

şekilde Erişme Kontrollü Karayolu hariç 5 

derecede kademelendirilmiş olup, ayrıca 

mevcut yerleşkeler ve topoğrafik engeller 

nedeniyle yol açımının mümkün olmadığı 

güzergahlarda kent içi trafiği rahatlatmak 

amacıyla "Tünel Yollar" önerilmiştir. 

 

1.Derece yollar 50 m. ile 40 m. arası 

genişlikteki yolları, 

2.Derece yollar 40 m. ile 30 m. arası 

genişlikteki yolları, 

3.Derece yollar 30 m. ile 20 m. arası 

genişlikteki yolları, 

4.Derece yollar 20 m. ile 15 m. arası 

genişlikteki yolları, 

5.Diğer yollar 15 m. ile 15 m.den az 

genişlikteki yolları göstermektedir. 

6. Tünel Yollar. 

 

Planlama sınırları içerisinde yer alan karayolu 

güzergahlarının tarım alanı içerisinde kalan 

kısımlarının toplulaştırma ile yapılması esas 

olacaktır. 

 

9.4.1.2.Terminal (Otogar) 

İnsan veya eşya taşımalarında, araçların 

indirme, bindirme, yükleme, boşaltma, 

aktarma yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile 

bekleme, haberleşme, şehir ulaşımının 

sağlandığı, ilgili firmaların büroları, 

yolcuların günlük ihtiyaçlarını karşılamaya 

yönelik ticari üniteler, araç parkı, bakım, 

servis ile uygulama imar planında gösterilmek 

kaydıyla konaklama ve yakıt ikmaline ilişkin 

fonksiyonların yer aldığı, kat irtifakı ve kat 

mülkiyeti ile birden fazla bağımsız bölüm 

oluşturulamayan alanlardır. 

Ülkede karayolu ulaşımının ağırlıklı yapısı ve 

Ankara’dan yapılan şehirlerarası yolculuklar 

içinde karayolu taşımacılığının ağırlıklı bir 

yapı sunması, Konya yolu üzerinde, Eskişehir 

yolu bağlantısının da olduğu bir bölgede yer 

seçen AŞTİ terminalini çok önemli bir ulaşım 

odağı haline getirmektedir. Ancak AŞTİ 

terminalinin, yayılan kentin ve konut 

alanlarının gereksinimlerini tek bir merkezden 

karşılamasının zorluğu, yolcu taşımacılığı 

yapan otobüslerin kent merkezinde bu kadar 

yoğun olarak yer alması ile birlikte artan 

trafik yoğunluğu kaçınılmaz olarak bu 

terminalin kent merkezi dışına taşınmasını 

gerektirmektedir.  

 

Bu amaçla, planlama çalışmaları bitmiş batı 

oto terminali Etimesgut-Elvan bölgesinde 

hayata geçirilecek olup, doğuda Natoyolu 

bölgesinde doğu terminali, güneyde ise 

Hallaçlı bölgesinde güney oto terminali 

yapılacaktır. Ayrıca Çevreyolu güzergahları 

üzerinde bulunan çeşitli alanlarda cep 

terminali şeklinde aktarma merkezleri 

oluşturulacaktır. 

 

9.4.1.3. Demiryolları 

Demiryolu 

Coğrafi bakımdan ülkenin merkezi 

konumunda bulunan Ankara, ülke demiryolu 

ağının da merkezinde yer almaktadır. Ankara, 

ülkenin doğusu ve batısı ile güneyi ve kuzeyi 

arasında yük ve yolcu taşımacılığının da 

merkezinde yer almaktadır. Bununla birlikte 

taşımacılık tüm Türkiye'de olduğu gibi 

Ankara'da da ağırlıklı olarak karayolu ile 

yapılmaktadır. Ankara'da son yıllarda 

demiryolu yatırımları büyük önem kazanmış 

olmasına karşın bu yatırımlar büyük ölçüde 

hızlı tren projelerine yöneliktir. Hızlı tren 

projelerinde olduğu gibi yük taşımacılığına da 

gereken önemin verilmesi ve yatırımların 

gerçekleştirilmesi, ülke ticaret hacminin 

genişlemesine katkı sunacağı gibi bu alanda 

istihdamın artmasını da sağlayacaktır. 

 

Bu kapsamda, 2038 Ankara Çevre Düzeni 

Planında, Ankara ile Antalya ve Konya'yı 

birbirine bağlayacak yük taşımacılığı ağırlıklı 

bir demiryolu projesinin hayata geçirilmesi 

önerilmektedir. Yük taşımacılığına yönelik bu 

projenin hayata geçirilmesi Antalya ve çevresi 

güney illerinden Ankara ve diğer iller olan yaş 

meyve ve sebze taşımacılığının karayolu 

ekseninden demiryolu eksenine kaymasına 

katkı sağladığı gibi, ülke ekonomisine de 

önemli katkı sunacaktır. 

 

Demiryolu ulaşımının kent içi yolcu 

taşımacılığından aldığı payın arttırılabilmesi 

için banliyö hatlarının etkinliği, verimliliği ve 

ona entegre ulaşım sistemlerinin kullanılması 

sağlanacaktır. 

 

Hızlı Tren 

Ülke demiryolu sistemleri içerisinde konfor 

düzeyi yüksek olan hızlı trenlere son yıllarda 
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özel bir önem atfedilip bu alanda önemli 

yatırımlar gerçekleştirilmektedir.Ülke 

içerisinde hayata geçirilen veya 

projelendirilen Yüksek Hızlı Tren 

güzergahlarına bakıldığında Ankara'nın bu 

güzergahların kesişme noktasında olduğu ve  

budurumun, Ankara kenti için özellikle ele 

alınması gereken bir nitelik taşıdığı ortadadır.  

 

Ankara-İstanbul arasında Yüksek Hızlı 

Demiryolu dışında projelendiren ve İstanbul-

Ankara arasını 1,5 saate düşürecek Çok 

Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi Sincan'dan 

başlayıp İstanbul'da sona ermektedir. Projeye 

ilişkin Sincan-Çayırhan etabı Çevre Düzeni 

Planına işlenmiş olup söz konusu hattın 

güzergahında değişiklik olması durumunda 

ilgili idaresince hazırlanacak imar planları bu 

planda değişikliğe gerek olmaksızın ilgili 

idaresince hazırlanacak ve onaylanacaktır.  

 

Raylı Sistem 

Ankara’da mevcut karayolu ağlarını kullanan 

toplu taşım sistemlerinin kullanımın belli bir 

düzeyi aştığından ve karayolu ulaşım 

koridorlarının yetersiz kalmasından belli 

ulaşım koridorlarında raylı sistemlerin 

uygulanması kaçınılmaz olmaktadır.  

 

Banliyö Sistemi 

Ankara kentinin gelişme potansiyeli 

değerlendirildiğinde, Yenikent-Temelli ve 

Temelli-Polatlı arasında öngörülen sanayi 

yapılanması bu bölgedeki mevcutta planları 

olup yapılaşmamış alanlardaki konut arzını da 

arttıracaktır. Artan konut arzına paralel olarak 

bu alandaki ulaşım talebini karşılayacak bir 

toplu ulaşım sistemi gerekliliği, banliyö 

hattının Temelli üzerinden Polatlı’ya kadar 

uzatılmasını ihtiyaç haline getirirken, 2038 

Ulaşım Ana Planı tarafından önerilen bu hat 

Çevre Düzeni Planınca da kabul edilmiştir.  

Benzer şekilde Hasanoğlan sanayi bölgesinin 

de Elmadağ aksı üzerinde gelişeceği 

öngörülerek banliyö hattının Kayaş-Elmadağ 

arasında da uzatılması gerektiği 

değerlendirilmiştir. 

 

Dolayısıyla Sincan-Kayaş Banliyö Hattı, 

Kayaş istasyonuna Ortaköy, Gökçeköy, 

İstasyon Mahallesi, Hasanoğlan OSB, 

Elmadağ istasyonlarının eklenmesiyle doğu 

yönünde; Sincan OSB istasyonuna Törekent 

ve Saray istasyonlarının eklenmesiyle (yük ve 

lojistik ağırlıklı) kuzey yönünde, Malıköy, 

Temelli, Temelli Sanayi, Polatlı 

istasyonlarının eklenmesiyle güneybatı 

yönünde; Etimesgut İstasyonuna Şeker 

Mahallesi, Eryaman 1-2, Susuz, Saray, Aydın, 

Kazan, Satıkadın Mahallesi ve Fatih 

Mahallesi istasyonlarının eklenmesiyle kuzey 

yönünde uzatılacaktır. 

 

2038 Ankara Metropoliten Alanı ve Yakın 

Çevresi Ulaşım Ana Planı çalışmalarında 

önerilen ve Çevre Düzeni Planı ile de kabul 

edilen öneri Banliyö hatları şöyledir; 

 

Kayaş-Elmadağ Hattı 
Bu hat ile birlikte kentin doğusunda bulunan 

Kayaş ile kentin günlük yolcu  hareketliliğinin 

yoğun olduğu Elmadağ arasındaki güzergâhın 

birleştirilmesi amaçlanmıştır. Güzergâh 

üzerinde 6 istasyon planlanmaktadır. Bu 

istasyonlar; Kayaş, Ortaköy, Gökçeköy, 

İstasyon Mahallesi, Hasanoğlan OSB ve 

Elmadağ’dır. 

 

Kazan–Etimesgut Hattı 

Kentin kuzey-batısında yer alan sanayi ve 

konut alanlarının bulunduğu Kazan 

bölgesinden Etimesgut’a bağlantı 

sağlamaktadır. Güzergâh üzerinde 11 istasyon 

planlanmaktadır.Bu stasyonlar; Etimesgut, 

Şeker Mahallesi, Eryaman 1-2,  Susuz, Saray, 

Bitik, Aydın, Kumpınar, Kazan, Satıkadın 

Mahallesi, Fatih Mahallesi’dir. 

 

Sincan OSB–Ayaş Hattı 
Bu hat uzatmasıyla birlikte Sincan’dan kentin 

batısında ve görece uzakta yer alan Ayaş 

yerleşim bölgesine erişim amaçlanmıştır. 

Güzergâh üzerinde 2 durak planlanmaktadır. 

Bu istasyonlar; Sincan OSB, Ayaş’dır. 

 

Sincan–Temelli-Polatlı Hattı 
Bu hattın uzatılmasıyla Sincan ile Polatlı 

arasındaki ulaşım ihtiyacı raylı sistemlerle 

sağlanmış olacaktır. Güzergâh üzerinde 5 

istasyon planlanmaktadır. Bu istasyonlar; 

Sincan, Sincan OSB, Maliköy, Temelli, 

Temelli Sanayi’dir. 

 

Sincan OSB–Saray Hattı 
Sincan OSB ile Saray istasyonlarını birbirine 

bağlayacak olan bu hat yük ve lojistik ağırlıklı 

olacak şekilde planlanacaktır. 
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Metro Sistemi 

Mevcut sistemde aktif olarak yolcu 

taşımacılığı yapan 5 güzergâhın yanı sıra, 

Tandoğan-Atatürk Kültür Merkezi ve AŞTİ 

Söğütözü (Ankaray uzatma) güzergâhlarının 

yapımı devam etmekte ve Kızılay-Esenboğa 

güzergâhı planlanma aşamasındadır. 

EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Dairesi 

Başkanlığınca planlama çalışmaları yapılan 

ancak henüz kesinleşmemiş Ankara 

Metropolitan Alanı ve Yakın Çevresi Ulaşım 

Ana Planına ilişkin yapılan çalışmalar 

neticesinde mevcut raylı sistem hatlarına ilave 

olarak yeni raylı sistem hat ve güzergâhları 

belirlenmiştir. Buna göre çevre “C” hattı ve 

merkezde “O” hattı olmak üzere iki temel 

öneri raylı sistem hattına ilaveten kentin  arklı 

kesimlerini birbirine bağlayan ve raylı sistem 

hattına eklemlenerek uzayan yeni raylı sistem 

güzergâhları önerilmiştir. 

 

2038 Ankara Metropoliten Alanı ve Yakın 

Çevresi Ulaşım Ana Planında önerilen ve 

Çevre Düzeni Planı ile de kabul edilen öneri 

Metro hatları şöyledir; 

 

Çevre Hattı (C) 

Kentin kuzey-güney hattındaki yolculukları 

batı bölgelerden toparlama işlevi görür. 

Güzergâh üzerinde 21 istasyon 

planlanmaktadır. Bu İstasyonlar; Yükseltepe

Mahallesi, Ostim3, Ostim2, Ostim1, 

Yuvaköy, Eryaman 1-2, Akşemsettin 

Mahallesi, Sincan, Cimşit, Batı Terminali, 

Bağlıca Mahallesi, Başkent Üniversitesi, 

Yaşamkent, Konutkent, Beytepe, Odtü, 

Çiğdem Mahallesi, Keklikpınarı, Oran Sitesi, 

Eymir ‘dir 

 

Dikimevi – Natoyolu- Doğu Terminali Hattı 

Bu güzergâhla birlikte kentin merkezi konut 

bölgesi kentin güney doğusundaki alanlara 

bağlanmaktadır. Güzergâh üzerinde 10 durak 

planlanmaktadır. Bu istasyonlar; Dikimevi, 

A.Ü. Tıp Fakültesi, Cebeci M. Lisesi, 

Cumhuriyet Parkı, Tuzluçayır L. G.Zeki 

Doğan Mahallesi, Şahintepe, Fahri Korutürk, 

NataVega, Doğu Terminali’dir. 

 

Dikmen – Gar Hattı 
Kentin ülke ağına bağlanan hızlı tren ve 

demiryolu ağında önemli bir bağlantı noktası 

olan Gar bölgesini kent merkezi konut alanı 

bölgesi olan Dikmen’e bağlayan bu hat 

güzergâhı üzerinde 6 istasyon 

planlanmaktadır. Bu İstasyonlar; Gar, 

Yücetepe Mahallesi, Bakanlıklar, Ayrancı, 

Öveçler, Dikmen’dir. 

 

Gar – Esenboğa Hattı 

Raylı sistem önerileri içerisinde önemli bir 

konumda olan bu güzergâh, kentin merkezi iş 

alanına yakın bölgeleri ve inşaatı devam 

etmekte olan yüksek hızlı tren istasyonunu 

havalimanına bağlama özelliğine sahiptir. 

Güzergâh üzerinde 15 istasyon 

planlanmaktadır. Bu istasyonlar; Gar, Gençlik 

Parkı, Hacı Bayram, Aktaş, Gülveren, Siteler, 

Ulubey, Solfasol, Kuzey Ankara, Pursaklar, 

Sarayköy, Karyağdı Mahallesi, Otogaleri 

Sitesi, Fuar ve Esenboğa’dır. 

 

Forum–Dışkapı Hattı 

Bu hat ile kentin kuzeyindeki forum alanına 

raylı sistem bağlantısı planlanmaktadır. 

Güzergâh üzerinde 7 durak planlanmaktadır. 

Bu istasyonlar; Dışkapı, Gata, Etlik Sağlık, 

Etlik Caddesi, Etlik Şelale, Yozgat Bulvarı, 

Forum’dur. 

 

Gazino-Forum Hattı 

Bu hatla birlikte kentin kuzey bölgesindeki 

yoğun konut alanlarının raylı sistemlerle 

birbirine bağlanması hedeflenmiştir. Güzergâh 

üzerinde 5 durak planlanmaktadır. Bu 

istasyonlar; Gazino, Kuşcağız Mahallesi, 

Atapark Mahallesi, Ovacık Mahallesi, 

Forum’dur. 

 

Koru–Tuluntaş Hattı 

Şu an işlemekte olan Kızılay-Koru metrosuna 

eklemlenerek Tuluntaş mevkiinebağlantı 

amaçlanmıştır. Güzergâh üzerinde 7 durak 

planlanmaktadır. Bu istasyonlar; 

Koru,Yaşamkent, Alacaatlı, Dodurga, 

Güneykent, Tuluntaş, Havaalanı’dır. 

 

Merkez Toplama Hattı (O) 

Bu hatla birlikte kent merkezindeki yolculuk 

taleplerinin karşılanması, kent çeperinden 

merkeze olan özel taşıt trafiğinin C hattı ile 

toplanarak merkez hatta aktarılması ve kentin 

özeğinin daha erişilebilir hale getirilmesi 

amaçlanmıştır. Güzergâh üzerinde 20 durak 

planlanmaktadır. Bu istasyonlar; Siteler, 

Aydılıkevler, Ziraat Fakültesi, Meteoroloji, 

Gata, Etlik Sağlık, İvedik, Temapark, Gazi, 

Başbakanlık, TOBB, Söğütözü, Öveçler, 
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Çankaya Mahallesi, Mutlu Mahallesi, 

Şahintepe, Misket Mahallesi, Bağderesi, 

Şafaktepe Mahallesi, Siteler’dir.  

 

Söğütözü-Çukurambar Hattı 
AŞTİ istasyonuna eklemlenerek yoğun konut 

kullanımı ve ticari faaliyetlerin  bulunduğu iş-

konut-eğitim alanlarının kent merkezine 

bağlantısı sağlanmış olacaktır. Güzergâh 

üzerinde 4 durak planlanmaktadır. Bu 

istasyonlar; AŞTİ, Söğütözü, 100. Yıl, 

ODTÜ’dür. 

 

2038 Ana Ulaşım Planı çalışmalarında 

önerilmemiş olmasına karşın bu Çevre Düzeni 

Planı ile önerilen ve Ulaşım Ana Planına da 

işlenecek olan hatlar ise şunlardır; 

 

Esenboğa-Akyurt Hattı 

Gar-Esenboğa hattına eklemlenerek Akyurt 

ilçesinin kent merkezi ve Havaalanı ile 

bağlantısı sağlanmış olacaktır.  

 

Esenboğa- Çubuk Hattı 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesini de kapsayacak 

şekilde Gar-Esenboğa hattına eklemlenecek 

bu hat ile hem Çubuk ilçesinin hem de 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin  kent 

merkezine yönelik ulaşım talebi karşılanmış 

olacaktır. 

 

9.3.1.4. Havayolları 

Uçuş sayısı, yük ve yolcu taşıma kapasitesi 

bakımından ülkenin dördüncü büyük 

havaalanı olan Esenboğa Havaalanı, Başkent 

Ankara'nın sosyal ve mekansal gelişimi 

açısından büyük önem teşkil etmesinin yanı 

sıra, 2038 Ankara Çevre Düzeni Planı'nın 

temel hava ulaşım unsuru olarak kabul 

edilmiştir. 

 

Esenboğa Havaalanı mevcut durumda Ankara 

hava ulaşımında yeterli kapasiteye sahip olsa 

da, bu çevre düzeni hedefleri ve vizyonu 

öngörüsü ile şekillenen bir Ankara'da plan 

dönemi sonuna yük ve yolcu kapasitesi 

bakımından mevcut terminal binasının yeterli 

olmayacağı öngörülmektedir. Havayolu 

ulaşım sistemi kapasitesinin arttırılması ve 

artan kapasiteye paralel olarak yanında uçak 

bakım onarımının yapılacağı hangarlara da 

ihtiyaç duyulacağı öngörüsüyle mevcut 

Esenboğa Havaalanı'nın çevresinde 

havaalanının genişlemesini sağlayacak 

yerseçimi yapılmıştır. 

 

Ankara'da Mürted, Temelli, Güvercinlik ve 

Etimesgut olmak üzere askeri amaçla 

kullanılan dört adet havaalanı bulunmaktadır. 

Bunların yanısıra, gelecekte havayolu 

ulaşımının bir unsuru olarak hem yolcu 

taşımacılığında hem de sağlık, itfaiye vb. 

hizmetlerin verilmesinde küçük ölçekli iş 

jetleri, helikopter, hava ambulans uçakları vb. 

araçların yaygınlaşacağı öngörülerek 

Beypazarı, Haymana ve Şereflikoçhisar 

ilçelerinde bu araçların iniş-kalkış ve bakım-

onarımına yönelik yerseçimleri yapılmıştır. 

 

9.4.2. ENERJİ ÜRETİM-DAĞITIM VE 

DEPOLAMA 

9.4.2.1. Enerji Üretim Alanı 

Enerji piyasası düzenleme kurumundan 

verilen lisans ve/veya ilgili kurumlardan 

alınan izinler sonrasında kurulmuş/kurulacak 

olan enerji üretim tesislerinin yer alabileceği 

alanlardır. 

 

Ankara Türkiye enerji tüketiminin % 5,45'ine 

sahipken, Türkiye enerji üretiminin % 

3.06'sına sahiptir. Ankara'da toplam kurulu 

güç 1.952,118 MW iken, bunun yaklaşık % 

15,6'sı hidrolik santrallerden, % 82,2'si termik 

santrallerden, %2,2' si yenilenebilir kurulu 

güçten karşılanmaktadır. 

 

Ankara'da yenilenebilir enerjinin 

yönetilmesine ilişkin "Yenilenebilir Enerji 

Kaynak Yönetim Planı"nın oluşturularak, 

yenilenebilir enerji potansiyelinin ortaya 

çıkarılması ve bu plan doğrultusunda 

yenilenebilir enerji üretimine yönelik 

yatırımların teşvik edilmesi sağlanmalıdır. 

 

2038 Ankara Çevre Düzeni Planı ile 

Ankara'da bulunan yenilenebilir enerji 

kaynaklarının çevre duyarlılığını da esas 

alacak şekilde etkin ve verimli bir şekilde 

kullanımı amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 

öncelikli olarak güneş alma potansiyelleri 

yüksek Şereflikoçhisar, Bala, Gölbaşı, 

Haymana ve Polatlı ilçelerinde GES alanları 

için yerseçimi yapılmıştır.  

 

Ankara’daki rüzgar potansiyeli genel olarak 

büyük ölçekli elektrik enerjisi üretimine 

elverişli olmayıp 3m/sn gibi daha düşük 
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rüzgar hızlarında mekanik olarak çalışabilen 

su pompaj sistemlerinde kullanılabilir 

niteliktedir. Bu nedenle bu planda RES alanı 

için yerseçimi yapılmamıştır. Ancak, Çubuk, 

Akyurt, Kalecik, Kızılcahamam Çamlıdere, 

Elmadağ, Gölbası, Bala ve Nallıhan gibi 

ilçelerde lokal olarak daha yüksek değerlerin 

bulunduğu alanlar mevcuttur. Bu alanlarda 

kurulabilecek RES'ler için ilgili kurum ve 

kuruluş görüşü doğrultusunda yapılacak imar 

planları bu planda değişikliğe gerek 

kalmaksızın onaylanacaktır. 

 

Güneş ve Rüzgar gibi elektrik üretim 

santrallerine yönelik planlamalarda tesislerin 

çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesi 

amaçlanmalıdır. Bunun için tesisin tanımı, 

amacı, türü, kapasitesi, çevresel etkileri 

boyutlarıyla birlikte değerlendirilmeli, çevre 

mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen 

kurallar dikkate alınmak suretiyle bu 

tesislerin; işlemleri, yer seçimi, büyüklüğü, 

kapasitesi, koruma bandı ve güvenlik 

tedbirleri gibi planlamaya esas olabilecek 

bilgi ve belgelerin bir bütün olarak 

değerlendirilerek ilgili mevzuatlara uygun 

olarak imar planları hazırlanmalıdır. 

 

Ayrıca tesise ilişkin değerlendirmenin İşyeri 

Açma ve Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 

Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi 

Yönetmeliği ile Çevre İzin ve Lisans 

Yönetmeliği ekindeki listede yer alan 

işletmelerle ilgili belirlemeler ile birlikte ele 

alınarak yapılması gerekmektedir. İmar 

planları hazırlanırken konuya ilişkin Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığından görüş 

alınması gerekmektedir. 

 

9.4.2.2. Doğalgaz Boru Hattı 

Doğalgaz-akaryakıt boru-iletim hatlarının 

planlama çalışmalarında koruma kuşakları ve 

yapılaşma kısıtları ile birlikte 

değerlendirilmesi zorunludur. Bu ve benzeri 

stratejik yapı ve tesislerin “Afet Etki 

Değerlendirmesi” ile yakın çevresi için olası 

risk ve tehlikelerinin belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu ve benzeri iletim hatlarının 

koruma alanında yapı ve tesis yapılamaz, ağaç 

dikilemez, yol olarak kullanılamaz. Boru 

hattını enine kesen yol geçişleri, için ilgili 

kurum görüşleri doğrultusunda hareket 

edilecektir. 

 

9.4.2.3. Enerji Nakil Hattı 

Enerji iletim hatlarının planlama 

çalışmalarında ilgili yatırımcı kurumdan 

alınacak görüş ve koşullar uyarınca 

değerlendirilmesi ve mevzuat hükümleri 

gereği belirlenen koşul ve kısıtlara uyulması 

gerekmektedir. Enerji iletim hatlarının 

öncelikle yer altından gidebileceği 

seçeneklerin değerlendirilmesi, bu amaçla 

mümkünse yol refüjlerinin değerlendirilmesi 

önerilmektedir. Enerji nakil hatları ve koruma 

kuşağında “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri 

Yönetmeliğine” uyulacaktır.  

 

Haberleşme ve İletişim Hatları 

Haberleşme ve iletişim hatlarının verimli bir 

biçimde kurgulanıp, kesintisiz işleyişinin 

sağlanabilmesine yönelik gereklilikler yerine 

getirilecektir. İnternet altyapısının tüm 

yerleşme alanları için yaygınlaştırılması, tüm 

teknik altyapı hizmetlerinin bir bütün 

içerisinde kentlilere ulaştırılması temel esastır. 

Bu amaçla yatırımcı kuruluşlar ile Büyükşehir 

Belediyesi birimleri arasında tam ve sağlıklı 

bir eşgüdüm sağlanması Altyapı 

Koordinasyon Merkezi (AYKOME)’nin etkin 

biçimde işlemesi ve buna yönelik 

düzenlemelerin yapılması gereklidir. 

 

9.4.3. SU-ATIKSU VE ATIK 

SİSTEMLERİ 

6360 sayılı Yasa kapsamında Ankara 

Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dokuz ilçe 

belediyesi katılmış olup; Büyükşehir 

Belediyesine yeni katılan, ilçe ve mahalleye 

dönüştürülmüş olan belde ve köylerin su-

kanal sorunları tamamen çözülmesi, 

Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde suyu 

olmayan ilçe ve mahalle bırakılmaması, 

alternatif su kaynakları geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. 

 

9.4.3.1. Su Kaynakları Toplama Yeri 

(Kaptaj Alanı) 

Sınırlı su kaynaklarına sahip Ankara'da su 

kaynaklarının korunması çok önem 

taşımaktadır. Bu bakımdan su yüzeylerinin, 

yer altı ve yer üstü su kaynaklarının, kaptaj 

alanlarının, ılıca ve kaplıca sularının 

korunması zorunludur. Her ölçekteki 

planlarda yer altı ve yer üstü su varlığının 

tespit edilip su havzalarının korunabilmesi ve 

yerleşim alanları dışında tutulabilmesi 

amacıyla ilgili uzman kuruluş görüşlerinin 
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alınması ve plan açıklama raporu eki olarak 

belgelenmesi gerekmektedir. Bu bakımdan 

2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı ile 

önerilen "Su Kaynakları ve Yönetimi Ana 

Planı" önerisi bu çevre düzeni planı ile de 

kabul edilmiştir.  

 

Kaptaj alanlarında,23.11.1981 gün ve 17523 

sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 2560 sayılı İSKİ Kanunu'nun 

geçici 10. maddesi uyarınca kurulan ASKİ 

Genel Müdürlüğünce çıkarılan ASKİ Havza 

Koruma Yönetmeliğinin gereklerine 

uyulacaktır. Buna göre belediye sınırları 

dışında da kalsa, Ankara'ya içme suyu 

sağlayan tüm baraj ve kaynakların 

korunabilmesinde ASKİ Genel Müdürlüğü ile 

eşgüdüm halinde havza koruma önlemleri 

alınacak, yürürlükteki mevzuat hükümlerine 

titizlikle uyulacaktır.  

 

9.4.3.2.  İçme Suyu Ana Hattı 

Mevcut hatlar muhafaza edilmiş olup, su 

iletim (isale) hatlarının planlama 

çalışmalarında ilgili yatırımcı kurumdan 

alınacak görüş ve koşullar uyarınca 

değerlendirilmesi ve mevzuat hükümleri 

gereği belirlenen koşul ve kısıtlara uyulması 

gerekmektedir. Su iletim hatlarının 

yapılmasında, öncelikle yer altından 

gidebileceği seçeneklerin değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

 

9.4.3.3. İçmesuyu Tesisleri Alanı 

(Depolama, Arıtma, Terfi Merkezi) 

Su kaynaklarının azaldığı bu yüzyılda 

mevcutsu potansiyellerinin en verimli ve 

tasarruflu bir şeklide kullanılması ve 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Ankara'nın 

uzun dönemde su ihtiyacını karşılamak 

maksadıyla yeni kaynaklardan su temin 

edilmeli, alt yapı ve inşaat çalışmaları 

gerçekleştirilmeli ve içme suyu tesisi 

kapasiteleri arttırılmalıdır.Bu maksatla 

çalışmaları sürdürülen Ankara İçmesuyu 

2.Merhale Projesi Gerede Sistemi ile 

Ankara'nın 2050 yılına kadarki su ihtiyacı 

karşılanmış olacaktır. 

 

9.4.3.4. Atıksu Tesisleri Alanı (Arıtma, 

Terfi Merkezi) 

Her türlü sıvı atığın ilgili mevzuatta belirtilen 

standartları sağlayacak şekilde arıtılması veya 

bertaraf edilmesi için kurulan tesislerin yer 

alabileceği alanlardır.  

 

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak kabul edilen 

İç Anadolu bölgesinde yağışlar deniz 

kıyısındaki şehirlere göre oldukça azdır. 

Konya, Ankara, Aksaray, Kayseri ve benzeri 

yerleşimlerde atıksuların özellikle yaz 

aylarında uygun bir arıtma sonrası tarımsal 

sulamada kullanılması sürdürülebilirlik 

açısından önemlidir. Tarım alanlarının fazla 

olduğu yerleşimlerde atıksular arıtılarak göl, 

gölet veya baraj yapılarında biriktirilebilir. 

Böylece, atıksuların arıtılması ile maddi 

karşılığı olan ürünlerin yetiştirilmesi söz 

konusu olacaktır.  

 

Arıtılmış sularının bir başka değerlendirme 

şeklide yeraltı suyuna beslenerek daha sonra 

talebin fazla olduğu zamanlarda veya kuraklık 

dönemlerinde şehirlerin içme suyu ihtiyacının 

karşılanması veya tarım arazilerinin 

sulanmasında kullanılmasıdır. Böylece hem 

yeniden kullanılan atıksu miktarı artırılırken 

ileride ihtiyaç duyulacak sular kolayca ve 

düşük maliyetle depolanması gerçekleştirilmiş 

olur.  

 

Yeraltı suyu beslenmesinde tıkanma ile zemin 

geçirgenliğinin azalması, yeraltı suyuna 

patojen karışımı ve yeraltı suyu kalitesinin 

bozulması gibi sorunlarla karşılaşılmaması 

için çok iyi planlama yapılması ve uygulama 

sırasında periyodik kontroller 

gerçekleştirilmelidir. Zemin tıkanmasının 

önlenmesi için besleme suyunun askıda katı 

madde muhtevasının düşük olması 

gerekmektedir. Bununla birlikte atıksuların 

zeminden süzülmesi sırasında patojen, 

organik madde ve THM giderimi ile su 

kalitesinde artışta olabilmektedir. 

 

İlimizin de içinde bulunduğu Sakarya, 

Kızılırmak ve Konya havzaları en fazla yeraltı 

suyu potansiyeline sahip havzalar arasındadır. 

Arıtılmış atıksular ile yeraltı sularının 

beslenmesi yeraltı suyu miktarına katkıda 

bulunacaktır. Ayrıca, potansiyel 

kullanılabilecek su rezervine de katkı 

sağlayacaktır. Hem tarımsal sulama ve hem de 

yeraltı suyunun arıtılmış atıksular ile 

beslenmesi konusunda ilave mevzuatlara veya 

mevcut mevzuatların güncellenmesine ihtiyaç 

olduğu görülmektedir.  
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Su kirliliğini de diğer çevresel sorunlar gibi il 

sınırları odaklı değil bölgesel ve küresel 

düşünmenin bir zaruret olduğu bilinmelidir. 

Bu kapsamda komşu illerimiz olan Bolu, 

Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir ve Aksaray 

illerinde Su Kirliliğinin 1. ya da 2. Öncelikli 

çevre sorunu olduğu göz önünde 

bulundurularak oluşturulan eylem planları 

çerçevesinde ortak projeler üretilmesi 

gerekmektedir. 

 

9.4.3.5. Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, 

Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama) 

İlimizde rehabilite edilmekte olan Mamak 

Katı Atık Alanı, Sincan Çadırtepe Düzenli 

Depolama Alanı ve Şereflikoçhisar Düzenli 

Depolama Alanı dışındaki yerlerde evsel katı 

atıklar düzensiz depolama yapılmaktadır. 

Mevcut bulunan Mamak ve Sincan Çadırtepe 

Katı Atık Düzenli Deponi Alanlarının 

kapasitesi ilimizdeki atığı 49 yıl süreyle 

bertaraf edecek kapasitede olup kullanım 

ömrü 49 yıldır.Mevcut tesisler artan nüfusun 

ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli olacağından 

bu plan kapsamında yeni katı atık tesisleri 

alanı önerilmemiştir. 

 

İlçelerden kaynaklanan atıklar transfer 

istasyonları aracılığıyla Mamak ve Sincan 

Çadırtepe Katı Atık Düzenli Deponi 

Alanlarına nakledilecek olup ilçelerde mevcut 

bulunan vahşi depolama alanları kapatılarak 

2002 yılında yapılan Ankara Katı Atık 

Yönetimi Projesi İhalesi doğrultusunda ihaleyi 

alan firmanın koordinatörlüğünde ve İlçe 

Belediyeleri tarafından rehabilite edilecektir. 

 

Kaynağında ayrıştırma ve geri dönüşüm 

konusunda Ambalaj Atıklarının Kontrolü 

Yönetmeliğine göre İlçe Belediyeler 

sorumludur. İlçe Belediyelerinin Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığından lisans almış firmalar 

aracılığıyla çalışmaları yürütmesi 

gerekmektedir. Kaynağında ayrıştırma ve geri 

dönüşüm konusunda halkın bilinçlendirilmesi 

ve farkındalık oluşturmak amacıyla diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak 

çalışmalar yapılmalıdır. Sürdürülebilir bir 

çevre için ilimizin tamamında geri dönüşüm 

yaygınlaştırılmalıdır. 

 

İçme suyu kaynaklarımızı ve halk sağlığını 

tehdit eden atıkların (Tehlikeli atıklar, madeni 

ve bitkisel yağlar, atık piller vb.) uygun bir 

şekilde depolanması konusunda yapılan 

çalışmalar genişletilerek yaygınlaştırılmalıdır. 

 

Bolu, Eskişehir, Konya ve Kırşehir’de 

“Atıklar” 1. ya da 2. öncelikli çevre sorunu 

olarak göze çarpmaktadır. Katı atık yönetimi 

konusunda ortak çalışmalar yapılarak, atık 

konusunda bölgesel stratejiler geliştirilmelidir. 

 

9.4.3.6. Tehlikeli Atık Tesisleri Alanı 

(Bertaraf ve Depolama) 

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

hükümleri uyarınca tıbbi atıkların toplanması 

ve zararsız hale getirilmesi için uygun 

teknoloji ve bertaraf yönteminin seçilmesi 

gerekmektedir. İlimizde “Tıbbi Atıkların 

Kontrolü Yönetmelik” kapsamında sağlık 

kuruluşlarından ve diğer alanlardan oluşan 

tıbbi atıklar tüm il genelinde Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı uhdesinde tek tıbbi atık 

firması tarafından toplanmakta 2015 yılında 

hizmete giren Entegre Endüstriyel ve Tıbbi 

Atık Bertaraf Tesislerinde yakılarak gaza 

dönüştürülmektedir. 

 

9.4.3.7. Teknik Altyapı Alanı 

Kamu ve Özel sektör tarafından yapılacak 

elektrik, petrol ve doğalgaz iletim hatları, 

içme ve kullanma suyu ile yer altı ve yer üstü 

her türlü arıtma, kanalizasyon, atık işleme 

tesisleri, trafo, her türlü enerji, ulaştırma, 

haberleşme gibi servislerin temini için yapılan 

tesisler ile açık ve kapalı otopark kullanım 

alanlarıdır. 

 

9.5. YERLEŞME ALANLARI 

2038 Ankara Çevre Düzeni Planı yerleşme 

alanlarını Kentsel Yerleşme Alanı ve Kırsal 

Yerleşme Alanı olarak iki ayrı bölüm olarak 

ele almıştır. 6360 sayılı Yasa ile Ankara 

Büyükşehir Belediye Sınırları Ankara İl 

Mülki Sınırları haline gelirken, bu Yasa'dan 

önce köy statüsünde bulunan tüm yerleşme 

alanları köy tüzel kişiliklerini kaybederek 

bağlı bulundukları ilçe belediyelerinin birer 

mahallesi haline gelmiştir. Benzer şekilde 

belde belediyeleri de tüzel kişiliklerini 

kaybederek bağlı bulundukları ilçe 

belediyelerinin birer mahallesi haline 

gelmiştir. 6360 sayılı Yasa ile birlikte 672 

adet köy ve 20 adet belde belediyesi tüzel 

kişiliklerini kaybederek Ankara Büyükşehir 

Belediyesi'nin birer mahallesi haline gelmiştir. 
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2015 TÜİK Adrese dayalı Nüfus verilerine 

göre Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları 

içindeki nüfusun  % 100'ü kentte yaşıyor olup, 

kırsal nüfusu bulunmamaktadır. Ancak, 

nitelikleri gereği kırsal yaşam özelliği devam 

edip, yasal statü olarak kentsel sınırlar 

içerisine dahil olan bu yerleşim alanlarını 

kentsel yerleşme alanı olarak ele almak 

gerçekçi bir yaklaşım olmayacağı gibi, daha 

çok tarım ve hayvancılığın başat geçim 

kaynağı olduğu bu yerleşim alanlarında 

uygulamada da çeşitli sorunlara yol açacaktır. 

 

9.5.1. KENTSEL YERLEŞME ALANLARI 

Kentsel yerleşme alanı; bu planda kentsel 

yerleşme alanı olarak gösterilen sınırlar 

içerisinde kalan kentsel 

meskun(yerleşik)+planlı alanlar ile kentsel 

gelişme alanları olarak gösterilmiş olan 

alanların bütünüdür. Kentsel yerleşme alanları 

kapsamındaki kentsel meskun alanlar ve 

kentsel gelişme alanlarına ilişkin yapılacak alt 

ölçekli planlardaki alan büyüklüğü ve nüfus 

kabulleri, bu planın 7. Maddesinde yer alan 

tabloya göre belirlenecektir. 

  

9.5.1.1. Kentsel Meskun (yerleşik)+Planlı 

Alanlar 

Büyükşehir ve/veya ilçe belediye sınırları 

içinde var olan, içinde boş alanları barındırsa 

da büyük oranda yapılaşmış olan alanlar ile 

imar planları kesinleşmiş, tapuya tescil 

edilmiş alanlardır. 

 

9.5.1.1. Kentsel Gelişme Alanı 

Bu planın hedef yıla ilişkin nüfus kabulleri ile 

ilke ve stratejilerine göre bu planla kentsel 

yerleşime uygun bulunan kentsel 

kullanımların öngörüldüğü alanlardır. 

 

9.5.2. KIRSAL YERLEŞME ALANLARI 

Kentsel yerleşme (yerleşik+gelişme) alanı 

dışında kalıp, 5216 ve 6360 sayılı Yasalar ile 

mahalle statüsüne dönüşerek büyükşehir 

belediyesi sınırlarına dahil olan, köy yerleşik 

alan sınırı/kırsal yerleşme alan sınırı ve/veya 

planı olsun ya da olmasın, bu planda sınırları 

şematik olarak gösterilmiş veya plan ölçeği 

gereği gösterilmemiş, kırsal yaşam özellikleri 

devam eden ve nüfusu 2015 yılı verilerine 

göre 5000 in altında kalan yerleşme 

(yerleşik+gelişme) alanları ile kırsal yerleşme 

alanı dışında (iskan dışı) kalan alanlardır. 

 

2038 Ankara Çevre Düzeni Planı'nın kırsal 

yaşam özelliği devam eden yerleşme 

alanlarına olan temel yaklaşımı, bu yerleşme 

alanlarının niteliklerinin korunması, kentsel 

gelişme baskısını azaltacak tedbirlerin 

alınması ve bu alanların desteklenerek 

geliştirilmesidir. Ankara kentinin en büyük 

sorunlarından biri bölgeler arası gelişmişlik 

farkı ve gelir dağılımındaki 

adaletsizliktir.Yapılan analiz ve 

değerlendirmelerde Beypazarı ve Polatlı 

ilçeleri dışındaki çeper ilçelerin kent 

merkezindeki ilçelere göre daha az gelişkin 

olduğunu göstermektedir. Ankara Çevre 

Düzeni Planının temel hedeflerinden biri bir 

yandan Ankara kentinin ekonomik 

büyüklüğünü arttırmak iken, diğer yandan 

bölgeler arası gelişmişlik farkının en aza 

indirilmesi ve hakça bir gelir paylaşımının 

sağlanmasıdır.Bu doğrultuda;tarım ve 

hayvancılık faaliyetleri desteklenecek, bu 

bölgelerle ilişkili olmak üzere tarıma dayalı 

sanayi bölgeleri oluşturulacak, tarıma dayalı 

sanayi bölgelerine erişimin kolaylaştırılması 

için ulaşım altyapısı ve imkanları arttırılacak, 

nüfus kaybını azaltacak sosyal projeler 

geliştirilecek, tersine göç konseptinin 

sağlanmasına yönelik bu bölgelere 

sağlanacak, teşvikler desteklenirken sosyal 

donatı imkanlarının arttırılması sağlanacak, 

sektörler arası işbirliği sağlanarak agro-

turizm, eko-turizm vb. çalışmalarla bölgelerin 

tarihi, kültürel ve ekonomik potansiyelleri ön 

plana çıkarılacaktır.  

 

2038 Ankara Çevre Düzeni Planında kırsal 

yerleşme alanları için mevzuatta eksiklikler de 

olduğu düşünülerek bu alanların 

planlanmasına yönelik 10.2.1.4. maddesinde 

ele alınan çeşitli standartlar belirlenmiştir. 

Öncelikle kırsal yerleşme alanı olarak,"kentsel 

yerleşme alanı sınırı dışında olma ve/veya 

nüfus sınırlaması "getirilerek, ketsel yerleşme 

alanı içerisinde olup halen kırsal yaşam 

özellikleri devam eden ancak kentsel 

gelişmeye açık yerleşme alanları bu kapsam 

dışında tutulmuştur. Bunun yanı sıra bir 

yandan tüm bölgelerde düzensiz yapılaşmanın 

önüne geçecek, kentsel gelişme baskısını 

azaltacak ve dil birliğini sağlayacak kararlar 

alırken diğer yandan plan yapılıncaya kadar 

tersine göç konseptine zemin hazırlayacak ve 
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yapılaşmayı kolaylaştıracak bir takım 

avantajlar sağlayan kararlar üretmiştir. 

 

Köy yerleşik alan sınırı bulunmayan kırsal 

yerleşme alanlarında ilçe belediyelerinin 

yapacakları uygulamalarda başta İl Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olmak 

üzere ilgili kurum ve kuruluşların uygun 

görüşü alınmak suretiyle bu planla belirlenen 

"Kırsal Yerleşme Alan Sınırı"nın esas 

alınması ilkesi getirilmiştir.Böylelikle 600'ün 

üzerinde kırsal yerleşme birimi için ayrı ayrı 

belirlenmesi gereken ve çalışmaları yıllarca 

sürecek kırsal yerleşme alan sınırı belirleme 

yükü ortadan kaldırılmıştır. 

 

9.6. KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI 

Merkezi İş Alanı, ticaret, hizmet, turizm, 

sanayi, toplu işyerleri, endüstriyel gelişme 

bölgesi, lojistik bölgeler vb. kullanımlar için 

belirlenmiş alanlardır. 

 

9.6.1. MERKEZİ İŞ ALANI (MİA) (1. 

DERECE MERKEZ) 

Ankara’nın Merkezi İş Alanlarını 

kapsamaktadır. Başkent Ankara Türkiye’nin 

idari hizmetler sektörü açısından öncü 

kentlerindendir. Bu bağlamda Merkez bölge 

içerisinde “Kızılay, Ulus Kent Merkezi, 

İskitler Mia (Oteller bölgesi) ve Uluslar arası 

Ticaret Merkezi  Alanı” Ankara Kentinin 

Merkezi İş Alanı’nı oluşturmaktadır. Merkez 

bölgesi içinde yer alan metropol ilçelerde de 

tali merkezler oluşmuştur. Sosyal, kültürel ve 

tarihi bir çok değere sahip olan Ankara’da 

kentte yaşayan nüfusun alışveriş ve yaşam 

kültürünü değiştiren Alışveriş merkezlerinin 

kent merkezine olan ilgiyi azalttığı da göz 

önüne alınarak yerel esnafa da katkı 

sağlanması ve kent merkezinin 

canlandırılması, sosyal, kültürel ve tarihi 

dokunun ön plana çıkarılması adına 1/100.000 

ölçekli Çevre Düzeni Planı ile mevcut imar 

planları ile oluşmuş olan merkezi iş alanlarına 

müdahale edilmemekle birlikte Kentsel 

Yaşam Kuşağı Alt Bölgesi olarak tanımlanan 

bölge içerisinde yer alan Merkezi İş 

Alanlarının, Kentsel Yaşam Kuşağı ile 

tanımlanan diğer fonksiyonlarla birlikte 

irdelenip değerlendirilmesi gerekmektedir. 

  

9.6.2. TALİ MERKEZ  (2. VE 3. DERECE 

MERKEZ) 

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 

kırsal nitelikli bölgelerin kalkındırılması ve bu 

kalkınmanın çevre ile uyumlu olarak 

sürdürülebilir kılınmasına yönelik olarak 

ilçelerin ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi 

özellikleri ile bu ilçelerin birbirleri arasındaki 

geçişenlikleri, ilişkileri ve gelişim eğilimleri 

göz önünde bulundurularak belirli alanlarda 

alt planlama bölgeleri oluşturulmuştur. Bu alt 

planlama bölgeleri içerisinde; diğer ilçeler ve 

merkez planlama bölgesi ile ekonomik, 

sosyal, kültürel ve ulaşım etkileşimleri ile öne 

çıkan Beypazarı, Akyurt, Kazan, Polatlı ve 

Şereflikoçhisar ilçelerinde, kırsal bölgelerde 

yaşayan nüfusun sosyal teknik altyapı 

alanlarına erişimini kolaylaştırmak, hizmet 

kalitesinin arttırılmasını sağlamak, kırdan 

kente göç oranını azaltmak ile üretilen mal ve 

hizmetlerin tüketiciye daha hızlı ve ulaşmasını 

sağlamak amacıyla alt merkezler oluşturularak 

kentsel merkezlerin kademelenmesi 

amaçlanmıştır. Bu alanlardaki yer seçimi ve 

yapılaşma koşullarına ilişkin hususlar alt 

ölçekli imar planlarında belirlenecektir. 

 

9.6.3. LOJİSTİK BÖLGELER 

Kara, demir, deniz ve hava yollarıyla 

taşımacılık faaliyetlerine yönelik tüm 

depolama, dağıtım ve destek hizmetlerinin 

yürütüldüğü alanlardır. Bu alanlarda; 

konteynır alanları, antrepo ve depo, yükleme 

ve boşaltma gibi tüm lojistik ve taşımacılık ile 

ilgili özel ve kamuya ait kuruluşların yönetim 

birimleri ile konaklamayı da içeren lojistik 

faaliyetleri destekleyici hizmetler yer alabilir. 

 

Ülke coğrafyasının merkezi konumunda olan 

Ankara, aynı zamanda kara, hava ve 

demiryolu ulaşımının da kesişme noktasında 

bulunmaktadır. Bu özelliklerinin yanı sıra 

sahip olduğu ekonomik büyüklüğü, rekabetçi, 

yenilikçi ve buluşçu üretim yapısı, hastaneleri, 

üniversiteleri, eğitimli ve dinamik nüfus 

yapısı ile ülke içerisinde potansiyel bir üretim 

ve lojistik üs konumunda bulunmaktadır. 

 

Ankara'nın bu özellikleri göz önünde 

bulundurularak kara, hava ve demiryolları ile 

entegrasyon sağlayacak alanlarda lojistik 

bölge olarak yer seçimleri sağlanmıştır. Bu 

amaçla, 2023 Başkent Ankara Nazım İmar 

Planında yer seçimi yapılan Yenimahalle-

Susuz, Esenboğa Havaalanı çevresi, Sincan-

Temelli, Mamak-Nenek ve Gölbaşı-Mahmatlı 
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lojistik merkezlerine ilaveten;Ankara-İzmir 

Otoyolu,  Ankara-Eskişehir Devlet Karayolu, 

Temelli-Yenikent sanayi koridoru, Temelli-

Polatlı sanayi koridoru ve demiryolları ağı ile 

entegrasyon sağlayacak şekilde Polatlı ilçe 

sınırlarında; Kazan-Saray Sanayi Koridoru, 

Temelli-Yenikent bağlantı yolu ve sanayi 

koridoru, öneri dış çevre otoyolu ve Sincan 

OSB-Saray banliyö sistemi ile entegrasyon 

sağlayacak şekilde Kazan ilçe sınırlarında; 

öneri dış çevre otoyolu, Ankara-Çankırı 

Devlet Karayolu ve Havaalanı ile entegrasyon 

sağlayacak şekilde Akyurt ilçe sınırlarında; 

Samsun Yolu güzergahında demiryolu ile de 

entegrasyon sağlayacak şekilde Elmadağ ilçe 

sınırlarında; Ankara-Konya Devlet Karayolu 

ve öneri Güney Dış Çevre Otoyolu ile 

entegrasyon sağlayacak şekilde Gölbaşı ilçe 

sınırlarında Ahiboz yakınlarında "Lojistik 

Bölgeler" öngörülmüştür.  

 

Bu planla ve alt ölçekli planlarda 

önerilen/önerilecek lojistik bölge ve 

merkezlerde; depolanacak ürünün türü, 

niteliği, yoğunluğu, miktarı, taşınması ve 

nakliyesi gibi unsurları göz önünde 

bulunduracak biçimde yer seçimleri yapılacak 

ve planlarda, bu hususların tümüne çözümler 

üretecek ayrıntılı, mekansal düzenlemeler 

gerçekleştirilecektir.  

 

Tır-Kamyon Park Alanı ve Depolama 

Alanları 

Tır-Kamyon Park Alanları ve depolama 

alanları lojistik merkezlerin birer unsuru 

olduğundan,  bu planla ayrıca Depolama 

Alanı ve Tır-Kamyon Park Alanı 

önerilmemiş,  öneri lojistik bölgeler içerisinde 

tır-kamyon park alanları ve depolama 

alanlarının oluşturulması sağlanacaktır.  

 

9.6.4. SANAYİ VE DEPOLAMA 

BÖLGESİ 

Orta ve büyük ölçekli sanayi işletmelerinin 

1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve 

ilgili yönetmeliklerine uygun olarak, çevre ve 

sağlık koşulları gözetilerek, herhangi bir özel 

mevzuat kapsamında ve organize nitelikli 

sanayi bölgesi içerisinde yer almayıp,  toplu 

olarak yer almaları öngörülen her türlü sanayi 

tesislerinin yer alabileceği alanlardır.  

 

Ankara sanayi yapısı daha çok küçük ve orta 

ölçekli işletme tipinden oluşmakla birlikte, 

2012 verileri ile Türkiye'nin en büyük 500 

firması arasında 7 tanesi kamu kuruluşu 

olmak üzere 34 Ankara firması 

bulunmaktadır. Ankara, Türkiye sanayi 

sektöründe işletme sayısı bakımından % 7'lik 

payla İstanbul ve Bursa'dan sonra üçüncü 

sırada gelirken; savunma sanayi başta olmak 

üzere, sağlık teknolojileri ile iş ve inşaat 

makineleri gibi sektörlerde Türkiye'nin 

merkez üssü konumuna gelmiştir. Bu 

sektörlerle ilişkili diğer imalat sanayi 

sektörleri de büyük bir gelişim içerisindedir. 

 

Bu planla Ankara sanayi yapısının 

potansiyelleri ve kırılganlıkları göz önünde 

bulundurularak Ankara sanayisinin 

geliştirilmesine yönelik bir dizi öngörülerde 

bulunulmuştur: 

 

Kentin münferit alanlarında yer alan 

ve dağınık halde bulunan sanayi 

tesisleri niteliklerine göre mevcut 

sanayi alanları ve organize sanayi 

bölgeleri içerisine yönlendirilecektir. 

 

Tüm sanayi tesislerinin çevresel ve 

doğal değerlere zarar vermeyecek, 

kirletici unsurlardan arındırılmış ve 

her türlü sağlık-güvenlik-koruma 

önlemi alınmış bir şekilde faaliyette 

bulunmasına yönelik planlama ve 

uygulama çalışması yapılacaktır. 

 

Ankara sanayisinin büyük ölçüde 

oluşturan KOBİ'lerin rekabet 

güçlerini arttıracak projeler 

geliştirilerek desteklenecektir. 

 

Ankara sanayisinde ileri teknoloji 

ürünlerin üretim payının arttırılmasına 

yönelik projeler geliştirilip 

desteklenecektir. 

 

Ankara imalat sanayinin çevre illerle 

entegrasyonunu sağlayacak şekilde 

ithalata dayalı üretim yapısından 

ihracata dayalı üretim yapısına 

dönüştürecek kararlar üretilecektir. 

 

Sanayi sektörünün üniversiteler, 

teknoloji geliştirme bölgeleri ve ar-ge 

merkezleri ile entegrasyonunu 

sağlayacak kararlar üretilecektir. 
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Sanayi sektörünün nitelikli eleman 

ihtiyacını karşılayacak kararlar 

oluşturulacaktır. 

 

Sektörel yapı içerisinde 

kümelenmelerin oluşturulması 

sağlanacak, bu doğrultuda Ankara 

imalat sanayisi içerisinde önemli bir 

paya sahip olan tekstil, hazır giyim ve 

mobilya gibi emek yoğun 

sektörlerdeki markalaşma çalışmaları 

desteklenecektir. Tekstil ve hazır 

giyim sektöründe kent içerisinde 

küçük ölçekli imalatta bulunan 

firmaların kümelenmesi ve 

markalaşmasını sağlamak için bu 

planla Akyurt-Altındağ ilçe sınırları 

içerisinde yer alan bir alanın yer 

seçimi öngörülmüş olup, söz konusu 

sektörlerin yerseçimi yapılan bu 

sanayi ve depolama bölgesi içerisine 

kümelenmesi sağlanacaktır.  

 

Ankara sanayi sektörünce üretilen 

malların ulusal ve uluslararası 

piyasalarda rekabet güçlerini 

arttırmak ve markalaşma çalışmalarını 

sağlamak amacıyla Akyurt ilçe 

sınırları içerisinde otoyol bağlantılı 

bir alanın  "Ulusal ve Uluslararası 

Akreditasyon, Referans, Araştırma ve 

Sertifikasyon Merkezi"  olarak 

faaliyette bulunmak üzere yerseçimi 

yapılmıştır. 

 

Ego Genel Müdürlüğü Ulaşım 

Dairesi Başkanlığı tarafından 

çalışmaları yürütülen 2038 Ankara 

Ana Ulaşım Planı analizlerinde ve bu 

çevre düzeni planının öngörülerinde 

özellikle kent merkezinde ağırlıklı 

ulaşımın raylı sistemler üzerinden 

gerçekleştirilmesi gerekliliği, raylı 

sistemin gelecekte yaygın hale 

gelecek olması ve Ankara'nın konumu 

nedeniyle ülke demiryolları ve 

Yüksek Hızlı Tren ulaşım hatlarının 

kesişme noktasında bulunması 

nedeniyle özellikle lokomotif ve 

vagon üretimi ve bakımında bir 

ihtiyacın ortaya çıkacağı öngörülerek, 

Ankara-Eskişehir Karayolu üzerinde 

Temelli-Polatlı sanayi koridoru 

arasında kalan bir bölge "Lokomotif 

ve Vagon Üretim ve Bakım 

Faaliyetlerinde" kullanılmak üzere 

sanayi ve depolama bölgesi alanı 

olarak ayrılmıştır. 

 

Ankara'da toplanan cam ve cam 

ürünlerinin depolanması ve geri 

dönüşümünün sağlanması amacıyla 

Polatlı Organize Sanayi Bölgesi 

içerisinde faaliyette bulunan Trakya 

Polatlı Cam Sanayi A.Ş.'nin varlığı da 

dikkate alınarak bu bölgede cam 

sanayisi sektörüne yönelik 

kümelenmenin oluşturulması 

bağlamında Polatlı Organize Sanayi 

Bölgesi çevresinde bir alanın sanayi 

ve depolama bölgesi alanı olarak 

yerseçimi yapılmıştır. 

 

Tarım ve Hayvancılığa Dayalı Sanayi 

Bölgeleri 

Tarım ve sanayi sektörünün entegrasyonunu 

sağlamaya yönelik tarıma dayalı sanayi 

girdisini oluşturan bitkisel ve hayvansal 

üretimin ve bunların işlenmesine yönelik 

sanayi tesislerinin yer alabileceği ve ilgili 

mevzuatı uyarınca öngörülen biyogüvenlik 

tedbirlerine uyulması şartıyla kurulan Tarıma 

Dayalı Sanayi Bölgeleridir. 

 

Ankara’da tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi 

işletmeleri büyük oranda merkez ilçelerde 

toplanmış iken, tarım alanlarının ve 

üretimlerinin büyük oranda çevre ilçelerde 

gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda ürün 

çeşitliliğine göre Beypazarı, Akyurt, Bala, 

Haymana,ve Polatlı gibi ilçelerde tarım ve 

hayvancılığa dayalı sanayinin geliştirilmesi 

sağlanacaktır.  Tarıma dayalı sanayi bölgeleri 

tarımsal sanayinin geliştirilmesi, diğer 

tarımsal üretim bölgelerine yakınlıkları, sahip 

oldukları lojistik avantajları ve tarım 

ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi gibi 

sanayi yatırımları için uygun alanlardır. 

 

9.6.5. TÜBİTAK TEKNOLOJİ VADİSİ 
Başkent Ankara'nın 2038 Ankara Çevre 

Düzeni Planında belirtilen hedeflere 

ulaşabilmesi için üniversite-kamu-sanayi 

işbirliğinin gerçekleştirildiği, İnovasyon ve 

teknoloji transferinin yapıldığı, yüksek 

teknolojiye dayalı katma değeri yüksek üretim 
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yapısının oluşturulduğu bir kent olması 

gerekmektedir.  

 

Türkiye'nin rekabet gücünü arttırmak, bilim 

ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları 

gerçekleştirecek alt yapının ve araçların 

oluşturulmasına katkı sağlamak, araştırma ve 

geliştirme faaliyetlerini özendirmek, 

desteklemek, koordine etmek, yürütmek; 

bilim ve teknoloji kültürünün geliştirilmesinde 

öncülük yapmak amacıyla 17.07.1963 gün ve 

278 sayılı Kanun'la kurulan Türkiye Bilimsel 

ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun merkezi 

Ankara'da olup, bu kurum bilim ve teknoloji 

konusunda faaliyet gösteren kurumların 

başında gelmektedir.  

 

TÜBİTAK Başkanlığı ile birlikte Ulusal 

Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), 

Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme 

Enstitüsü (SAGE), Uzay Bilimleri Araştırma 

Enstitüsü (UZAY), TÜBİTAK MAM Enerji 

Enstitüsü (EE), İleri Teknolojiler Araştırma 

Enstitüsü (İLTAREN), Ulusal Elektronik ve 

Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE), 

Kamu Sertifikasyon Merkezi (KamuSM), 

Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü 

(YTE), Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE) ve 

Ankara Test ve Analiz Laboratuvarı (ATAL) 

gibi bağlı birimleri Ankara kent sınırları 

içerisinde başka kamu kurum ve kuruluşların 

arazileri üzerinde tesisi edilmiş binalarda 

faaliyetlerini devam ettirmektedir.  

 

TÜBİTAK Başkanlığı ve bu kuruma bağlı 

birimlerin kuruluş Kanun'undaki amacı, 

misyonu ve vizyonu doğrultusunda faaliyet 

gösterebilmesi için kentle bütünleşik ancak 

kentin karmaşasını da hissettirmeyecek 

araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yapıldığı 

yeni bir alana desantralize olması 

gerekmektedir. Bu amaçla Yenimahalle ilçe 

sınırları içerisinde Karacakaya Mahallesi 

çevresinde Çevre Otoyolu ile entegre olacak 

şekilde bir bölge tespit edilerek bu alanın 

teknoloji vadisi olarak hizmet verecek şekilde 

yerseçimi öngörülmüştür.  

 

Ankara, sahip olduğu kurum ve kuruluşları, 

girişimci ve rekabetçi yapısı, üniversiteleri, 

dinamik ve eğitimli nüfus yapısıyla geleceğin 

inşasında bu bölgelere her zaman ihtiyaç 

duyacaktır. TÜBİTAK Teknoloji Vadisi; 24 

saat yaşayan, Ar-Ge konuşulup tartışılan, ileri 

teknoloji ve inovasyon ekosistemini hayata 

geçirmeyi hedefleyecek şekilde sosyal donatı 

alanları ile birlikte kurgulanmalıdır.  

Dolayısıyla bu alanda hizmet verecek olan 

kurum ve kuruluşların kentin ekonomik ve 

sosyal refahına önemli katkıları olacağı gibi, 

kent kimliğinin ve sosyo-demografik 

yapısının şekillenmesinde de önemli katkılar 

sağlayacaktır. 

 

9.6.6. ULUSAL VE ULUSLARARASI 

AKREDİTASYON, REFERANS, 

ARAŞTIRMA, TEST VE 

SERTİFİKASYON MERKEZİ 
Ülkemizde üretimi yapılan ve milli olan 

birçok ürünümüz ülkemize ait test merkezi 

olmadığı için yabancı ülkelerden sertifika 

almak durumunda kalmaktadır. Bu durumda, 

ülke üreticisi hem bulduğu ve yaptığı ürünün 

sırlarını paylaşmak zorunda kalırken hem de 

ciddi ekonomik ve zaman kayıpları 

yaşanmaktadır. Özellikle ülkemizin içerisinde 

bulunduğu jeopolitik konum ve son yıllarda 

ülkemiz ve Ankara savunma sanayisinin 

gelişimi göz önünde bulundurulduğunda bu 

konu daha da büyük önem kazanmaktadır.  

2038 Ankara Çevre Düzeni Planı ile Ülkemiz 

ve Ankara sanayi sektörünce üretilen malların 

ulusal ve uluslar arası piyasalarda rekabet 

güçlerini arttırmak ve markalaşma 

çalışmalarını sağlamak, milli sırların yabancı 

şirketlerce ve ülkelerce ele geçirilmesine 

engel olmak, ekonomik kayıpları engellemek 

vs.  amacıyla, Elmadağ ilçe sınırları içerisinde 

otoyol bağlantılı bir alan  "Ulusal ve 

Uluslararası Akreditasyon, Referans, 

Araştırma, Test ve Sertifikasyon Merkezi"  

olarak faaliyette bulunmak üzere yerseçimi 

yapılmıştır. 

 

9.6.7. ENDÜSTRİYEL GELİŞME 

BÖLGESİ 

Şehirlerin, bölgenin veya ülkenin ekonomik 

kalkınmasını desteklemek üzere; uluslararası 

ve yerel unsurlar dikkate alınarak, çevre 

sağlığı yönünden tehlike oluşturmayan veya 

yeni üretim sistemine dayalı sanayi, hizmet ile 

lojistiğin bir arada yer aldığı, bu faaliyetlerin 

gerektirdiği ticari ünitelerin bulunduğu, 

ihracata yönelik ve gerektiğinde gümrük 

işlemlerinin de yapıldığı alanlardır.  

 

9.6.8. KENTSEL SERVİS ALANI 
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Belediye hizmet alanı, kamu hizmet alanı, 

konut dışı kentsel çalışma alanı, toplu işyerleri 

ve küçük sanayi sitesi alanlarının yer aldığı 

kentsel alandaki çalışma alanlarıdır. Bu 

alanlarda; büro, iş hanı, lokanta, çarşı, çok 

katlı mağaza, banka, otel, sinema, tiyatro gibi 

sosyal kültürel tesisler; yönetimle ilgili 

tesisler, özel / resmi eğitim ve sağlık vb. 

tesisler bölgesel ihtiyacı karşılamak üzere yer 

alabilir. 

 

Küçük Sanayi Sitesi Alanları 

Küçük ölçekte sanayi işletmelerinin yer aldığı, 

daha çok doğrudan kentliye yönelik hizmet 

üreten, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 

Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygun 

olarak, çevre ve sağlık koşulları açısından 

ayrılmaları ve gruplaşmaları gerekli görülen iş 

ünitelerinin yer alabileceği alanlardır. 

 

2038 Ankara Çevre Düzeni Planında yeni 

Küçük Sanayi Sitesi Alanı öngörülmemiş 

olmakla birlikte, mevcut Siteler Küçük Sanayi 

Sitesi ve Hurdacılar Küçük Sanayi Sitesinin 

kent dışına desantralizasyonu öngörülmüştür. 

Bu bağlamda Çamlıdere ve Kızılcahamam 

ilçelerinin potansiyelleri de dikkate alınarak 

Kazan ilçesinde İstanbul Yolu bağlantılı bir 

bölge Kereste ve Mobilya Ürünleri Üretim 

faaliyetlerinde bulunmak üzere, Elmadağ ilçe 

sınırları içerisinde demiryolu bağlantılı bir 

bölgenin ise "Hurda Depolama, Bertaraf, 

İşletim, Üretim ve Transfer" faaliyetlerinde 

bulunmak üzere "Sanayi ve Depolama Alanı" 

olarak yerseçimi yapılmıştır. 

 

9.6.9. TERCİHLİ KULLANIM BÖLGESİ 
Tercihli Kullanım Alanları; öngörülen alanın 

doğal, tarihi, kültürel, arkeolojik vb. 

potansiyelleri ile kent içindeki önemi dikkate 

alınarak turizm öncelikli oluşturulacak 

alanlardır. Bu alanlarda konut ve diğer kentsel 

sosyal teknik altyapı alanları ancak turizm 

sektörüne hizmet verecek şekilde yer alabilir.  

 

9.6.10. TURİZM ALANLARI 

Turizm sektörü Ankara ve art bölgeleriyle 

birlikte bütüncül bir yaklaşım içinde 

değerlendirilmelidir. Önemli turizm değerleri 

olan Erciyes, Kapadokya, Ilgaz Dağı, 

Safranbolu ve Mevlana Türbesi gibi marka 

değeri yüksek turizm alanları Ankara ile 

bütünleştirerek İpek yolu koridoru üzerinde 

ortak bir turizm rotası içerisinde ele alınmalı 

ve turizm acenteleri aracılığıyla tanıtımı 

yapılarak tüm bölgelerin turizm kapasitesi 

arttırılmalıdır. 

 

Bu Planla Ankara kentini bir kültür ve turizm 

kenti haline getirmek, turizm faaliyetlerini 

kentin geneline yayarak bölgeler arası 

gelişmişlik farkını askeriye indirmek için 

turizm kavramı; Doğal Kaynaklar, Kentsel-

Tarihi ve Arkeolojik Değerler, Kültür 

Turizmi, Kongre Turizmi ve Agro Turizm 

bağlamında ele alınarak değerlendirilmiştir. 

Özellikle kırsal nitelikli yerleşim 

bölgelerindeki doğal kaynakların turizme 

kazandırılması ve yine bu bölgelerde Agro-

Turizme yönelik olarak gerçekleştirilecek 

turizm yatırımları bu bölgelerin ekonomik 

kalkınmasına önemli katkı sunacaktır. Ankara 

sağlık sektöründe Türkiye ve Ortadoğu 

bölgesinin merkezi konumunda olup, sağlık 

sektöründeki bu potansiyel turizm sektörü ile 

entegre edilerek sağlık turizminin gelişmesi 

sağlanacaktır. Benzer şekilde başta Haymana, 

Kızılcahamam, Ayaş ve Güdül ilçeleri olmak 

üzere Ankara'nın jeotermal potansiyelinin 

sağlık tesislerinde yaygın bir şekilde 

kullanımı sağlanacak bu konudaki girişimler 

desteklenecektir.Elmadağ kış turizmi 

merkezinin kent halkı ve yakın çevre için 

daha aktif kullanılabileceği mekansal 

düzenlemeler yapılarak özel tanıtım 

çalışmaları yürütülecektir. 

 

Bu kapsamda Ankara'nın turizm potansiyeli 

değerlendirilerek turizm alanları önerilmiş, bu 

alanlardan başta Elmadağ Kayak Merkezi 

olmak üzere turizm bölgesi ve/veya turizm 

merkezi niteliğine sahip olanların turizm 

bölgesi/turizm merkezi ilan edilmesi için 

çalışmalar yapılacaktır. 

 

Ankara'da tespiti yapılıp plan paftasında 

gösterilen turizm alanları şunlardır: 

 

Çankaya ilçe sınırları içerisinde 

Elmadağ kayak tesislerinin bulunduğu 

bölge kış turizmine yönelik olarak 

turizm alanı olarak belirlendi. 

 

 Haymana ilçesinde kongre, sağlık 

turizmi ve günübirlik turizm 

faaliyetlerine yönelik 2 adet turizm 

alanı tespit edildi. 
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Şereflikoçhisar ilçesinde sağlık 

turizmi, günübirlik turizm ve agro 

turizm faaliyetlerine yönelik 2 adet 

turizm alanı tespit edildi. 

 

Evren ilçesinde kongre turizmi ve 

günübirlik turizm faaliyetlerine 

yönelik 1 adet turizm alanı tespit 

edildi. 

 

Polatlı ilçesinde kongre, arkeopark 

ve günübirlik turizm faaliyetlerine 

yönelik 2 adet turizm alanı tespit 

edildi.  

 

Beypazarı ilçesinde kongre turizmi, 

yayla turizmi, agro turizm ve 

günübirlik turizm ile kamping 

faaliyetlerine yönelik 4 adet turizm 

alanı tespit edildi. 

 

Güdül ilçesinde kongre turizmi, 

sağlık turizmi, agro turizm, kış 

turizmi ve günübirlik turizm 

faaliyetlerine yönelik 4 adet turizm 

alanı tespit edildi. 

 

Ayaş ilçesinde kongre turizmi, sağlık 

turizmi, agro turizm ve günübirlik 

turizm faaliyetlerine yönelik 2 adet 

turizm alanı tespit edildi. 

 

Çamlıdere ilçesinde yayla turizmi, 

spor ve günübirlik turizm 

faaliyetlerine yönelik 3 adet turizm 

alanı tespit edildi. 

 

Nallıhan ilçesinde su sporları, 

kamping ve günübirlik turizm 

faaliyetlerine yönelik 2 adet turizm 

alanı tespit edildi. 

 

Çubuk ilçesinde kamp ve günübirlik 

turizm faaliyetlerine yönelik olarak 1 

adet turizm alanı tespit edildi. 

 

Kalecik ilçesinde kamp ve 

günübirlik turizm faaliyetlerine 

yönelik olarak 1 adet turizm alanı 

tespit edildi. 

 

2038 Ankara Çevre Düzeni Planı ile 

Ankara'nın turizm potansiyeli 

değerlendirilerek, bu potansiyelin etkin bir 

şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla 

doğal, kültürel, tarihi ve arkeolojik, kongre ve 

agro turizme yönelik faaliyetleri kapsayacak 

şekilde turizm rotası oluşturulmuştur. 

 

9.7. SOSYAL ALTYAPI ALANLARI 

Birey ve toplumun  kültürel, sosyal ve 

rekreatif ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlıklı 

bir çevre ile yaşam kalitelerinin arttırılmasına 

yönelik kamu veya özel sektör tarafından 

yapılan eğitim, sağlık, dini, kültürel ve idari 

tesisler, açık ve kapalı spor tesisleri ile park, 

çocuk bahçesi, oyun alanı, meydan, 

rekreasyon alanı gibi açık ve yeşil alanlardır. 

 

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında 

sosyal ve teknik altyapı alanları Eğitim Tesis 

Alanları, Sosyal Açık ve Yeşil Alanlar, Sağlık 

Tesis Alanları, Sosyal ve Kültürel Tesis 

Alanları, İbadet Alanları olmak üzere 5 ana 

başlıkta incelenmiştir.  

 

9.7.1. KENTSEL VE BÖLGESEL YEŞİL 

VE SPOR ALANI 

Planlama alanında büyük kentsel yeşil alanlar 

baraj ve göletlere yakın doğal zenginliği 

yüksek alanlarda mesire alanı olarak, çevreyi 

kirletecek tampon olacak alanlarda kentin açık 

ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere 

fonksiyonları birbirine bağlayan bir unsur 

olarak önerilmiştir. 

Bu alanlara ilişkin onaylı imar planı ile 

getirilen plan kararları korunmuştur. 

Merkezde yeşil alanlar homojen bir dağılım 

gösterse de gelişimi Gölbaşı ilçesi 

yönündedir. Bunda Özel Çevre Koruma 

Bölgesi içinde bulunan Mogan Gölü'nün 

büyük etkisi bulunmaktadır. Ankara genelinde 

toplam 21.200 ha yaklaşık Ankara’nın 

yüzölçümünün % 0.82’si kadar sosyal açık ve 

yeşil alan önerilmiştir. Çamlıdere-Çamkoru 

bölgesinde önerilen Kentsel ve Bölgesel Yeşil 

ve Spor Alanı, bu bölgedeki oksijen varlığı da 

dikkate alınarak  "Spor Kompleksi" olarak 

kullanım amacı taşımaktadır. Önerilen büyük 

kentsel yeşil alanlar afet durumunda 

kullanılmak üzere altyapısı hazır hale 

getirilerek bu alanların geçici barınma alanları 

olarak kullanılması sağlanacaktır. 

 

9.7.2. KENTSEL VE BÖLGESEL 

SOSYAL ALTYAPI ALANI 
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Ankara Genelinde yönetmelik standartlarına 

göre yapılan incelemelerde Sosyal Açık ve 

Yeşil Alanların nüfusun ihtiyacına yeterli 

düzeyde olduğu ancak Ankara’nın eğitim ve 

sağlık alanında öncü bir kent olmasına rağmen 

bu alanların yeterli olmadığı tespit edilmiştir. 

Bu doğrultuda ilçeler üzerinde yapılan 

analizlerin dikkate alınarak alt ölçekli imar 

planlarında nüfusun ihtiyacı doğrultusunda 

gerekli planlamanın yapılması öngörülmüştür. 

 

2038 Ankara Çevre Düzeni Planı'nın temel 

hedeflerinden olan kırdan kente göçün 

engellenmesi, tarımsal nüfusun arttırılması ve 

tersine göç konseptinin geliştirilmesi için 

kırsal yerleşme alanlarında ve/veya bu 

alanlara yakın merkezlerdeki teknik altyapı ve 

sosyal donatı alanlarının varlığı geliştirilmeye 

çalışılmıştır. Bu bağlamda kent merkezine 

uzaklık ve diğer ilçelerle ulaşım ilişkileri de 

dikkate alınarak Akyurt, Elmadağ, Beypazarı 

ve Şereflikoçhisar ilçelerine bölge hastaneleri, 

Altındağ ilçe sınırları içerisinde engellilerin 

eğitim hizmetinde kullanılmak üzere 

"Engelsiz Eğitim Tesisleri Alanı" önerilmiştir. 

 

9.7.3. MESİRE ALANI 

Planda hangi kullanımda kaldığına 

bakılmaksızın, 2873 sayılı Milli Parklar 

Kanunu ile 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 

25. Maddesine göre tespit (tescil) edilmiş 

veya edilecek alanlardır. Ankara’da 

rekreasyon alanları dışında birçok ilçede 

mesire alanı bulunmaktadır. Bu alanlardan en 

önemlileri; Nallıhan İlçesi Hoşebe Mesire 

Alanı, Çamlıdere İlçesi Aluçdağı Mesire 

Alanı, Güdül İlçesi Sorgun Mesire Alanı, 

Çubuk İlçesi Karagöl Mesire Alanı, Beypazarı 

İlçesi Eğriova Mesire Alanı, Bala İlçesi 

Beynam Mesire Alanı, Kızılcahamam İlçesi 

Akyarma ve Soğuksu Mesire Alanlarıdır. 

 

9.7.4. ÜNİVERSİTE ALANI 

Yüksekokul, lisans, lisansüstü eğitim, 

araştırma-bilgi, öğretim ve iletişim merkezi 

işlevlerini yüklenen ve içerisinde tekno-park, 

sağlık, kültür, kongre vb. işlevli tesislerinin de 

yer alabileceği alanlardır.  

 

Üniversite alanlarının, yeşil alan sisteminin 

bir parçası olması dolayısıyla yeşil alan 

sistemiyle, bilim ve teknoloji üreten işlevleri 

nedeniyle sektörel yapılarla, yoğun yolcu 

üretme kapasitesiyle ulaşım sistemi ile birlikte 

değerlendirme yapılarak yerseçimi yapılması 

esas olup, 2038 Ankara Çevre Düzeni 

Planında bu unsurlar göz önünde 

bulundurarak, Ayaş, Beypazarı, Çubuk, 

Polatlı, Akyurt ve Elmadağ ilçelerinde 

"Üniversite Alanı" olarak yerseçimide 

bulunulmuştur. 

 

9.7.5. AĞAÇLANDIRILACAK ALAN 

2038 Çevre Düzeni Planının hedeflerinden bir 

de mevcut orman varlığına ilaveten % 7 lik bir 

artış sağlanarak Ankara orman varlığının 

arttırılmasıdır. Bu doğrultuda Ankara orman 

varlığının % 7'si kadar bir alanın ormana 

dönüşecek alan statüsünde "Ağaçlandırılacak 

Alan" olarak yerseçimi yapılmıştır.  

 

9.7.6. MEZARLIK ALANI 

2038 Ankara Çevre Düzeni Planı ile mevcut 

mezarlık alanlarının yeterlilik düzeyleri de 

göz önünde bulundurularak; kuzeyde 

Keçiören İlçesi Kösrelik Mahallesi ile 

Pursaklar ilçesi Abadan, Yeşilova, Sirkeli ve 

Kösrelikkızığı Mahallelerinin bir kısmını 

kapsayacak şekilde, güneyde ise Gölbaşı ilçesi 

Yurtbeyi Mahallesi sınırları içerisinde olmak 

üzere iki yeni mezarlık alanı öngörülmüştür. 

 

9.7.7. TEMAPARK VE HAYVANAT 

BAHÇESİ 

Ankapark adı ile; belli bir temaya dayanan, 

oldukça yoğun insan topluluklarına ve her 

yaşta kişiye hitap eden, geniş bir sahada açık 

ve kapalı alanlarda yer alan farklı eğlence 

tesislerinden oluşan; eğlence merkezi, oyun 

alanları, satış birimleri (büfe, kafe, yeme-içme 

mekanı, temapark’a ait çeşitli hediyelik eşya 

vb. ürün reyonları), içerisinde raylı ve lastik 

tekerlekli çeşitli ulaşım araçları, (tren, 

monoray, otobüs vb.) ve teleferik hattı, 

helikopter pisti bulunan, temalı havan 

barınaklarını ihtiva edebilen, açık veya kapalı 

otopark, yapısal peyzaj yapıları (havuz, köprü 

vb.) idari binalar, güvenlik birimleri, WC, 

enerji temin ve dağıtım yapıları, arıtma tesisi, 

su deposu, ibadet yeri ile yapılara ait bakım 

onarım ve depo üniteleri barındıran projeyle 

ayrı ayrı veya birlikte şekillendirilen alanları 

kapsayan “Temapark”  ile modern kafes 

alanlarında farklı hayvan türlerine, safari 

alanlarına ve çeşitli gezinti alanlarına sahip 

olacak “Hayvanat Bahçesi” alanını 

kapsamaktadır. 
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9.7.8. ULUSLARARASI FUAR ALANI 

Rekabet gücünün arttırılması, yeni pazarlarla 

tanışılması, bölgenin sosyo-ekonomik ve dış 

ticaret kapasitesinin arttırılması amacıyla 

içerisinde  açık ve kapalı fuar tesisleri, home 

office, alışveriş merkezi, kongre merkezi, spor 

tesisleri, kültürel tesisleri, festival, sergi ve 

satış yapılacak tesisler, turizm tesisleri (otel, 

motel vb.), günübirlik tesisler ile eğlence ve 

dinlenmeye yönelik tesisler; sinema tiyatro, 

amfitiyatro, (odeon), odito, opera, müze, 

kütüphane, konferans salonu, film platosu gibi 

sanatsal ve kültürel tesisler, özel eğitim 

tesisleri, özel sağlık tesisleri, konut alanları, 

heliport alanı, dini tesis alanı gibi 

kullanımların yer alacağı alanlardır. 

 

9.8. AFET TEHLİKELİ ALANLAR 
Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma 

sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski 

taşıyan, Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 

görüşü alınarak belirlenen ve Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı'nın teklifi üzerine 

Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanlardır. 

 

Ankara’da, heyelan, kaya düşmesi, su 

baskınları ve deprem gibi doğal afetler 

meydana gelmekte olup, bu afetlerin 

zararlarını azaltmak için ilgili kurum ve 

kuruluşların görüş ve önerileri dikkate 

alınarak Afette Duyarlı Planlama yapılması 

gerekmektedir. 

 

Afette Duyarlı Planlama; afet tehlike ve 

risklerini göz önüne alarak,  afetlerin 

önlenmesi ve zararlarının azaltılmasına 

yönelik yaklaşımları içermektedir. Afete 

duyarlı planlamanın temel özelliği, kent 

planlamasında sağlıklı, güvenli yaşanabilir 

yaklaşımlar içermesidir. Yaşanabilir bir 

kentsel çevrenin oluşması için, planın sorun 

çözücü dinamik bir süreç olarak tasarlanması 

ve risk azaltıcı önlemlerin planlamada yer 

alması sağlanmalıdır. 

 

9.8.1. AFETLER AÇISINDAN RİSKLİ 

ALAN 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediyeler 

tarafından yapılan çalışmalar sonucunda afet 

riski taşıyan alanlar tespit edilmiş olup bu 

alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 

önerisiyle Bakanlar Kurulu tarafından riskli 

alanlar ilan edilmiştir. Riskli alanlardaki risk 

unsuru taşıyan yapılar yıkılarak oluşturulacak 

rezerv alanlarında,  güvenli bir yaşam için 

ulusal veya uluslararası mühendislik 

standartlarına uygun yapılar inşa edilmelidir. 

 

9.8.2.DİRİ FAY HATLARI 

Ankara il sınırlar içerisinde irili ufaklı çok 

sayıda aktif fay mevcut olup, değişik 

magnitüd’te depremler üretmektedirler. 

Bugüne değin tespit edilen ve 

Başkanlığımızca elde edilebilen faylar Çevre 

Düzeni Planında gösterilmişlerdir. 

 

Ankara’da tespit edilen/edilecek aktif fayların 

arazi kullanımı etkisi araştırılmalı, yapılacak 

paleosismolojik ve benzeri çalışmalar ile fayın 

iki tarafının kaç metre yapı yasaklı alan 

olduğu tespit edilmeli ve gerektiğinde 

çevresinde tampon bölgeler oluşturulmalıdır. 

 

10. PLAN HÜKÜMLERİ  
10.1. GENEL HÜKÜMLER 

10.1.1. 1/100.000 ölçekli 2038 Ankara Çevre 

Düzeni planı, lejantı, plan açıklama raporu ve 

plan hükümleriyle bir bütündür. Alt ölçekli 

planlar yapılırken bu belgelerin tümü göz 

önünde bulundurulacaktır.  

 

10.1.2. Bu plan ölçeği gereği şematik olup, 

üzerinden ölçüm, yer belirleme ve uygulama 

yapılamaz. 

 

10.1.3. Plan sınırları dahilinde, bu plan ve 

plan hükümlerinde yer almayan konularda, 

halen yürürlükte olan ve bu planın onayından 

sonra yürürlüğe girecek olan mevzuat 

hükümleri ve mevzuat değişiklikleri (kanun, 

tüzük, yönetmelik, tebliğ vb.) geçerli 

olacaktır. 

 

10.1.4. Bu planda şematik olarak gösterilen 

idari sınırlar ile özel kanunlara tabii alanların 

sınırlarında farklılıklar olsa dahi, yürürlükteki 

idari sınırlar ile yetkili kurumlarca belirlenen 

sınırlar geçerlidir. Bu sınırlarda değişiklik 

olması durumunda, kabul edilen yeni sınırlar 

plan değişikliğine gerek olmaksızın geçerli 

olacaktır.  

 

10.1.5. Bu plan kapsamında, ulusal ve 

uluslararası mevzuat çerçevesinde belirlenen 

ve belirlenecek olan milli parklar, tabiat 

parkları, sulak alanlar vb. gibi koruma alanları 

için onaylanmış ve onaylanacak olan her tür 
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ve her ölçekteki planlar, bu planda değişikliğe 

gerek kalmaksızın geçerli olacaktır.  

 

10.1.6. Plan yapma yetkisine sahip olan 

kurumlarca yapılacak olan alt ölçekli 

planlarda bu planın kabulleri, ilke ve yakın 

çevresine ilişkin kararları dikkate alınacak 

birliktelik sağlanacaktır. 

 

10.1.7. Bu planın onama tarihinden önce 

onaylanmış ve tapuda tescil olmuş tüm imar 

planları ve hükümleri geçerlidir. Ancak, 

1/25000 Ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar 

Planında yer alıp; bugün için güncelliğini 

yitirmiş, meri mevzuatta yeri olmayan ve söz 

konusu planın onaylandığı tarihten bu yana 

herhangi bir çalışmanın yapılmadığı 

Merkezler Ana Planı, Havza ve Koridor 

Planları, Mücavir Alan Sınırı, 2038 Ankara 

Çevre Düzeni Planı kararları ile çelişen 

kullanım kararları gibi karar ve hükümler, bu 

planın onayından sonra gerçekleştirilecek 

1/25000 ölçekli Revize İmar Planında ayrıca 

değerlendirilecek olup, revize imar planı 

onaylanıncaya kadar söz konusu kararlar 

hükümsüzdür. 

 

10.1.8. Bu plan, planın onayından önce 

mevzuata aykırı olarak yapılaşmış yapılar için 

herhangi bir hak oluşturmaz. Bu planın 

onayından önce mevzuata aykırı olarak 

oluşmuş yapılaşmalar için ilgili mevzuat 

hükümleri uyarınca ilgili idarelerce gerekli 

işlemler yapılır.  

 

10.1.9. Bu planın onayından önce düzensiz 

olarak yapılaşmış alanların; sıhhileştirilmesi, 

yenilenmesi ve yaşanılabilir bir hale 

getirilmesi esastır. 

 

10.1.10. Bu plan ile belirlenen kentsel gelişme 

alanları, bu alanların tamamının yerleşime ve 

o kullanıma açılacağını göstermez. Bu 

alanların sınırları, alt ölçekli planlama 

çalışmalarında ilgili kurum ve kuruluşların 

görüşleri ile doğal, yapay ve yasal eşikler 

doğrultusunda, bu planda belirlenen hedef 

nüfus ve olası gelişme potansiyelleri ve 

talepleri dikkate alınarak alt ölçekli planlarla 

kesinleştirilir. 

 

10.1.11. Taşkın alanlarında, "4373 Sayılı 

Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı 

Koruma Kanunu" ve ilgili yönetmelik 

hükümlerine uyulacaktır. İlgili kurum ve 

kuruluşlar tarafından tespit edilmiş/edilecek 

taşkın alanlar ile akarsu/çay/dere yatakları alt 

ölçekli planlarda yapılaşmaya açılmayacaktır. 

Bu alanlar ancak yeşil alan amaçlı olarak 

değerlendirilebilir. Bu alanlardaki mevcut 

yapılar, dondurulmuş yapılar kapsamında 

değerlendirilir, tevsii ve yoğunluk artışı 

yapılamaz.  

 

10.1.12. Çevre kirliliğine yol açması 

muhtemel faaliyet ve tesisler için, faaliyet 

türüne göre çevre kirliliğini önleme yolunda 

gereken tedbirlerin alınmasına yönelik 

hususların alt ölçek planlarda belirlenmesi 

zorunludur. 

 

10.1.13. Bu planın onayından önce mevzuata 

uygun olarak yer seçmiş ve yapılaşmış olan 

sanayi tesislerinde kirliliği önleyici her türlü 

tedbirin alınması zorunludur.  

 

10.1.14. İhtiyaç olması durumunda; mezarlık, 

kent ve bölge bütününe yönelik her türlü atık 

bertaraf tesisleri,  geri dönüşüm tesisleri, 

arıtma tesisleri, güneş enerjisi santrali (GES), 

rüzgar enerjisi santrali (RES) , mezbaha, 

karayolu, demiryolu, havaalanı, baraj, sulama 

kanalı, enerji iletim hattı ve doğalgaz 

depolama vb. teknik altyapı alanları; organize 

sanayi bölgeleri, sanayi bölgeleri, serbest 

bölgeler vb. yapılabilir. Bu kullanımlara 

ilişkin imar planları, ÇED yönetmeliği 

kapsamında olanlar için "çevresel etki 

değerlendirmesi olumlu" veya "çevresel etki 

değerlendirmesi gerekli değildir" kararının 

bulunması, ÇED yönetmeliği dışında kalanlar 

içinse ilgili kurum ve kuruluşların uygun 

görüşü alınmak koşuluyla bu planda 

değişikliğe gerek kalmaksızın, ilgili idaresince 

hazırlanır ve onaylanır. Söz konusu tesisler 

amacı dışında kullanılamaz.  

 

10.1.15. Bu plan kapsamındaki alanlarda, 

kentsel ve kırsal yerleşme alanları dışında 

gereksinim duyulması halinde toplu konut 

idaresine tahsis edilmiş alanlarda TOKİ 

tarafından üretilecek toplu konut alanlarına 

ilişkin başvurular, 6306 sayılı Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanun'a tabi alanlara ilişkin uygulamalar ve 

6107 sayılı Kanun uyarınca İlbank A.Ş. 

tarafından yapılan uygulamalar bu planın 

ilkeleri ve nüfus kabulleri esas alınarak, ilgili 
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kurum ve kuruluşlarının görüşlerinin 

alınmasıyla bu planda değişikliğe gerek 

kalmaksızın ilgili idaresince Büyükşehir 

Belediyesi görüşü değerlendirilir. 

 

Söz konusu taleplerin kentsel ve kırsal 

yerleşme alanları içerisinde kalması 

durumunda ise, plan bütünlüğü çerçevesinde 

ve nüfus kabulü dahilinde, ilgili idaresince 

Büyükşehir Belediyesi görüşü alınarak alt 

ölçekli planlarda değerlendirilir. 

 

10.1.16. Bu plan sınırları içinde ve bu planın 

ilkeleri doğrultusunda yapılacak alt ölçekli 

planlarda, ulusal mevzuat ve taraf olduğumuz 

uluslararası sözleşmeler ile koruma altına 

alınarak koruma statüsü kazandırılmış alanlar 

(özel kanunlara tabi alanlar dahil) ve ekolojik 

değeri olan hassas alanların gösterilmesi 

zorunludur. Bu alanlarda, ilgili mevzuat 

çerçevesinde belirlenen koruma kararlarına 

göre işlem yapılacaktır. 

 

10.1.17. Kırsal yerleşme alanlarıyla ilgili 

çalışmalar bu planın 10.2.1.4. nolu hükmüne 

göre yapılacaktır.  

 

10.1.18. Belediye sınırları içinde yer alan ve 

bu planla belirlenen kentsel gelişme 

alanlarının nazım imar planları, bu planın 

ilkeleri ve nüfus kabullerine göre, bütüncül 

olarak yapılacak olup nazım imar ve 

uygulama imar planları etaplar halinde 

yapılabilir. 

 

10.1.19. Mevcut ve kurum görüşlerine göre 

işlenen öneri ulaşım altyapısı dışında, bu 

planla önerilen havaalanı, demiryolu ve 

karayolu güzergahlarında bu planda herhangi 

bir değişikliğe gerek olmaksızın alt ölçek 

planlarda değişiklik öngörülebilir. Bu planın 

onayından sonra karara bağlanacak olan 

yatırımlar gerekli görülmesi halinde bu planın 

ilkeleri doğrultusunda bu plana işlenir.  

 

10.1.20. Termal kaynak tespiti yapılan alanlar 

çevresinde, bu kaynakları kullanacak olan 

sektöre (tarım, turizm, sağlık vb.)  yönelik 

yatırımlar, ilgili kurum ve kuruluşların uygun 

görüşü alınmak şartı ile bu planda herhangi 

bir değişiklik yapılmadan yapılabilir. Kurum 

ve kuruluşlardan alınacak görüşler 

doğrultusunda bu yatırımlar için yapılacak 

imar planları ilgili idarece onaylanmadan 

uygulamaya geçilemez. Yapılanma koşulları 

alt ölçekli planlarda belirlenecektir. 

 

10.1.21. Jeotermal kaynağın enerjiye 

dönüşümüne yönelik tesislerin, kaynak 

sahalarının yakınında yer almasının zorunlu 

olduğu durumlarda ilgili bakanlığın uygun 

görüşü doğrultusunda işlem yapılacaktır. 

 

10.1.22. Katı atıkların düzenli toplanması, 

depolanması ve işlenmesi esas olup bu 

alanlarda ilgili yönetmelik hükümlerinde 

belirlenen kriterler çerçevesinde uygulama 

yapılacaktır. 

 

10.1.23. Kanalizasyon şebekeleri ve pis su 

çukurları açık alan, göl, gölet ve akarsulara 

bağlanamaz ve boşaltılamaz. Atıksu, ilgili 

mevzuatta belirtilen standartlarda arıtılmadan 

deşarj yapılamaz ve arıtma sistemi 

gerçekleştirilmeden yapı kullanma izni 

verilemez. Atıksu şebekesi olmayan yerlerde 

atıksu arıtma sistemi kurulması ve işletilmesi 

zorunludur. Planlama bölgesi bütününde toplu 

arıtma sistemlerine geçilmesi konusunda 

entegre projelere ağırlık verilecektir. 

 

10.1.24. İçme ve kullanma suyu ile tarımsal 

sulama amacıyla kullanılan ve kullanılacak 

olan barajların; su kaynakları, rezerv alanları 

ve su toplama havzaları korunacaktır. 

 

10.1.25. İçme ve kullanma suyu kaynağı 

olarak belirlenmiş alanlarda Su Kirliliği 

Kontrolü Yönetmeliği ve ASKİ Havza 

Koruma Yönetmeliği hükümleri geçerli olup 

içme ve kullanma suyu koruma alanları içinde 

kalan tüm kentsel ve kırsal yerleşmelerin 

altyapıları öncelikle ele alınıp 

iyileştirilecektir. Bu alanlarda yapılacak 

uygulamalarda ilgili kurumların görüşü 

alınacaktır. 

 

10.1.26. Yeraltı su kaynakları ile kaynak 

çevresinde belirlenecek kaynak koruma 

alanları korunacaktır. 

 

10.1.27. Havzadan havzaya, bölgeden bölgeye 

sınır aşan yerüstü suların havza içerisindeki 

ilgili idarelerce korunarak, kirletilmeden 

kullanılmasının sağlanması esastır. Kirliliği 

önleyici tedbirler ilgili idarelerce alınacaktır.  
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10.1.28. Sulak alan ilan edilen alanlarda, sulak 

alan yönetim planları oluşturuluncaya kadar 

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği 

hükümlerine uyulacaktır. Yönetim planı 

oluşturulması durumunda, bu planda 

değişikliğe gerek kalmaksızın yönetim planı 

hükümleri geçerli olacaktır.  

 

10.1.29. Sulak alan niteliğindeki, ancak henüz 

sulak alan statüsü kazanmamış alanlar, ilgili 

kurum ve kuruluşlarca, ilgili mevzuat 

çerçevesinde korunacaktır. 

10.1.30. Ulusal ve uluslararası mevzuatla 

belirlenmiş veya belirlenecek olan hassas alan 

ve ekosistemler ile flora ve fauna açısından 

zengin alanlar ilgili mevzuat çerçevesinde 

korunacaktır.  

 

10.1.31. Orman alanları, 6381 sayılı Orman 

Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde 

korunacaktır. 

 

10.1.32. Bu planda kentsel ve kırsal yerleşme 

alanı olarak ifade edilen alanların baraj gölü 

altında kalması veya afet riski dolayısıyla yeni 

yer seçimi gereksinmesi ve/veya tahliye 

edilmesi durumunda, bu alanlara ilişkin yeni 

yer seçimleri ve alt ölçekli planlar ilgili kurum 

ve kuruluş görüşleri doğrultusunda çevre 

düzeni planı değişikliği yapılmaksızın ilgili 

idarelerce yapılır ve onaylanır 

 

10.1.33. Bu planda sembol olarak gösterilen 

kullanım türlerinde, sembolün bulunduğu alan 

planın ölçeği gereği yer seçimi kararı verilmiş 

kesin alan olmayıp bu şematik kullanıma 

ilişkin yer seçimi ilgili kurum ve kuruluşların 

görüşleri doğrultusunda çevre imar bütünlüğü 

dikkate alınarak alt ölçekli planlarla 

yapılabilecektir. Ayrıca bu planın ölçeği 

gereği arazi kullanım türünün ve sınırlarının 

gösterim tekniği nedeniyle (sembol, yol vb.) 

algılanamadığı alanlarda, bu planın diğer 

hükümleri dikkate alınarak alt ölçekli 

planlarda yetkili idarelerce kullanım kararı 

belirlenir. 

 

10.1.34. Bu plan sınırları içerisinde bulunan 

jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla 

ilgili uygulamalar 5876 sayılı Jeotermal 

Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri 

doğrultusunda gerçekleştirilir. 

 

10.1.35. Plan sınırları içerisinde yer alan 

kaynak suları, içme suları ve içme-kullanma 

suları ile ilgili uygulamalarda ilgili kanunlar 

ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında 

Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. 

 

10.1.36.  Bu plan kapsamındaki yeraltı suları 

ile ilgili uygulamalar 167 sayılı Yeraltı Suları 

Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat 

hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir. 

 

10.1.37. Planlama bölgesi içerisinde yer alan 

madencilik faaliyetlerinde 3213 sayılı Maden 

Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine 

uyulacaktır. 

 

10.1.38. Madencilik faaliyetlerinde çevreye 

zarar verilmemesi için her türlü önlem tesis 

sahiplerince alınacak olup, ÇED yönetmeliği 

ve diğer mevzuat hükümlerine uyulacaktır.  

 

10.1.39.İçme ve kullanma suyu kaynaklarının 

mutlak, kısa ve orta mesafeli koruma 

kuşaklarında madencilik faaliyetlerine izin 

verilmez. Uzun mesafeli koruma kuşaklarında 

yapılacak madencilik faaliyetleri sırasında ise 

içme suyunun kirletilmemesi sağlanacaktır. 

 

10.1.40. Ankara'ya içme ve kullanma suyu 

temin edilmesi amacıyla ASKİ tarafından 

belirlenen yerüstü ve yer altı su kaynaklarının 

koruma alanları ile içme ve kullanma suyu 

rezervuarlarının koruma alanlarında, 

yapılacak, sürdürülecek madencilik 

faaliyetlerinde ASKİ Havza Koruma 

Yönetmeliği hükümlerine uyulması 

zorunludur. 

 

10.2. UYGULAMAYA YÖNELİK 

HÜKÜMLER 

10.2.1. YERLEŞME ALANLARI 

10.2.1.1. Bu planın onayından sonra yapılacak 

alt ölçek planlarda kullanılacak "Ortalama 

Hane Halkı Büyüklüğü" değeri, her ilçe için 

ayrı ayrı olmak ve TÜİK verileri esas alınmak 

üzere her yıl güncellenerek kullanılacaktır. 

 

10.2.1.2. Bu planın onayından sonra belediye 

sınırlarında değişme olması durumunda, 

ayrılacak olan kısmın alanı, nüfusu ve 

öngörülen/öngörülecek nüfusu, bağlandıkları 

belediyenin alanına, nüfusuna ve bu plan ile 

öngörülen nüfus kabulüne eklenirken, 

ayrıldıkları belediyenin alanından, nüfusundan 



 

 45 

ve bu plan ile öngörülen nüfus kabulünden 

düşülür. 

 

10.2.1.3. Kentsel Yerleşme Alanı 

10.2.1.3.1. Kentsel yerleşme alanı; bu planda 

kentsel yerleşme alan sınırı olarak gösterilen 

sınırlar içerisinde kalan kentsel meskun 

(yerleşik)+planlı alanlar ile kentsel gelişme 

alanları olarak gösterilmiş olan alanların 

bütünüdür. Kentsel yerleşme alanları 

kapsamındaki kentsel meskun alanlar ve 

kentsel gelişme alanlarına ilişkin yapılacak alt 

ölçekli planlardaki nüfus kabulleri ve alan 

büyüklüğü, nüfus kabulleri başlığı altında yer 

alan tabloya göre belirlenecektir.  

 

10.2.1.3.2. Planda kentsel yerleşme alanı 

olarak gösterilen alan içerisinde kalan, ancak 

bağlı bulundukları kentsel yerleşme 

merkezlerinden kopuk biçimde konumlanan 

kırsal niteliği devam eden yerleşme 

alanlarında yapılacak alt ölçekli 

planlamalarda; varsa geçmişte belirlenmiş köy 

yerleşik alanı ve civarına ilişkin sınırlar 

dikkate alınarak, yoksa yerleşmenin kendi 

gereksinimi kadar belirlenecek alanın alt 

ölçekli planları hazırlanacaktır. Söz konusu 

yerleşmenin dokusu ve yapılaşma özellikleri 

özel bir öneme sahip nitelik taşıyorsa, alt 

ölçekli planlarda, yerleşmenin sahip olduğu 

geleneksel doku ve yapılaşma özellikleri ile 

çevresindeki alanın doğal özelliklerinin 

planlama aşamasında dikkate alınması ve 

koruma kararlarına dönüştürülmesi 

zorunludur. 

 

10.2.1.3.3. Kentsel yerleşme alanlarında; 

konut alanları, eğitim tesisleri, sağlık tesisleri, 

dini tesisler, açık ve kapalı spor alanları, yeşil 

alanlar, kamu kurum alanları, trafo vb. sosyal 

ve teknik alt yapı alanları ile ticaret alanları, 

küçük sanayi sitesi alanları, turistik tesis 

alanları, konut dışı kentsel çalışma alanları 

v.b. gibi çalışma alanları yer 

almaktadır/alabilir.  

 

Kentsel yerleşme alanlarında organize sanayi 

bölgeleri, endüstri bölgeleri, serbest bölgeler, 

sanayi tesisleri ile endüstriyel hammadde ve 

mamul ürünlerinin açık ya da kapalı olarak 

depolanacağı tesisler yer alamaz. Kentsel 

yerleşik alanlarda var olan sanayi tesisleri, 

ekonomik ömrü dolduğunda sanayi alanlarına 

taşınacaktır.  

 

10.2.1.4. Kırsal Yerleşme Alanları ve Kırsal 

Yerleşme Alanı Dışında (İskan Dışı) Kalan 

Alanlar 

10.2.1.4.1. Kentsel yerleşme 

(yerleşik+gelişme) alanı dışında kalıp, 5216 

ve 6360 sayılı Yasalar ile mahalle statüsüne 

dönüşerek büyükşehir belediyesi sınırlarına 

dahil olan, köy yerleşik alan sınırı/kırsal 

yerleşme alan sınırı olsun ya da olmasın, bu 

planda sınırları şematik olarak gösterilmiş 

veya plan ölçeği gereği gösterilememiş, kırsal 

yaşam özellikleri devam eden ve nüfusu 2015 

yılı verilerine göre 5000 in altında kalan 

yerleşme (yerleşik+gelişme) alanları ile kırsal 

yerleşme alanı dışında kalan (iskan dışı)  

alanlarda imar planı yapılıncaya kadar bu 

hükümler uygulanır. 

 

10.2.1.4.2. Bu alanlarda yapılacak yapılar, 

ilgili bakanlık ve kuruluşları ile 

belediyelerince, bölgenin tarihi ve kültürel 

dokusu ile fen, sanat ve sağlık şartlarına 

uygun olarak hazırlanmış bulunan (1/50) 

ölçekli veya (1/100) ölçekli tip projeler 

üzerinden de yapılabilir. 

 

10.2.1.4.3. Bu alanlardaki yapılaşmalarda, 

renk, çatı kaplaması, cephede doluluk ve 

boşluk oranları, bina birim ölçüleri vb. gibi 

konularda çevre karakteristiklerine uyularak, 

bölgenin tarihi ve kültürel kimliği 

korunacaktır.   

 

10.2.1.4.4. Bu alanlarda; ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun olarak yapılacak kanatlı, 

küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliği vb. 

tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile koku 

oluşturan emisyonlara sebep olan tüm 

tesislerin yerleşme alanlarına olan uzaklığı, 

ilgili yasa ve yönetmelikler dikkate alınarak 

ilçe belediyeleri tarafından belirlenir. 

 

10.2.1.4.5.Bu alanlarda yer alacak tesislerin 

çevresel etki değerlendirmesine (ÇED) tabi 

olması halinde, ÇED yönetmeliği hükümleri 

uygulanacaktır. 

 

10.2.1.4.6.Kırsal yerleşme alanlarında kamu 

yararı niteliğinde yapılacak yapılar hariç diğer 

tüm yapılaşmaların özel mülkiyete ait 

parsellerde yapılması esastır. Bu alanlarda 

yapılacak tüm yapılaşmalarda ilgili mevzuat 

ve yürürlükteki 1/25.000 ölçekli nazım imar 
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planı hükümleri dikkate alınarak  ilgili ilçe 

belediyesinden izin almak zorunlu olup, yapı 

yapılabilmesi için taşınmazın yola cephesinin 

olması şarttır. Ayrıca, tüm yapılar ulusal adres 

bilgi sistemine kayıtlı olmak zorunda olup, 

kullanım amacı dışında kullanılamazlar. 

 

Belediyeler yapılaşma için izin verirken ilgili 

kurum ve kuruluşlardan alınacak gerekli 

görüşleri dikkate almak zorundadır. 

 

10.2.1.4.7. Kırsal Yerleşme Alanları 

Kırsal Yerleşme Alanı: Kırsal Yerleşik 

(meskun) alan ile Kırsal Gelişme Alanının 

bütünüdür. Kırsal Yerleşik Alan: Yapımı 

tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat 

hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş 

yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde 

mevcut binaların en dışta olanlarının dış 

kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan 

yerleşik (meskun) alandır.    

 

10.2.1.4.7.1. 5216 ve 6360 sayılı Yasalar ile 

mahalle statüsüyle büyükşehir belediyesi 

sınırlarına giren kırsal yerleşme alanlarında, 

bu planın onayından önceden onaylanmış köy 

yerleşik alan sınırı varsa, bu sınır geçerlidir. 

 

10.2.1.4.7.2. Köy yerleşme alan sınırı 

bulunmayan kırsal yerleşim birimlerinde ilçe 

belediyelerince gerçekleştirilecek 

uygulamalarda başta İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü olmak üzere ilgili 

kurum ve kuruluşların uygun görüşleri 

alınmak koşuluyla bu planda belirlenen kırsal 

yerleşme alan sınırı esas alınacaktır.  

 

10.2.1.4.7.2.1 Bu planla tespit edilen sınırların 

yeniden tespit edilmesini gerektirecek 

durumlarda; "Kırsal Yerleşme Alan Sınırı" 

tespiti; mahalle muhtarı ile Büyükşehir ve İlçe 

Belediyesinden birer kişinin oluşturduğu bir 

komisyon marifetiyle yapılır ve onaylanır. 

10.2.1.4.7.2.2. Kırsal yerleşme alan sınır 

tespitlerinde kırsal yerleşik (meskûn) alandaki 

en son yapı esas alınacak olup, en son yapıdan 

sonra 100 metrenin altında yapı 

bulunmamalıdır. Kırsal yerleşme alan 

sınırının son yapıdan (kırsal yerleşik alan 

sınırından) maksimum 100 metre uzaklıkta 

bulunması esas olmakla birlikte; topoğrafik 

engeller, taşkın alan, riskli alan vb. kırsal 

yerleşme alanının gelişmesine engel olan 

zorunlu nedenlerin bulunması durumunda bu 

sınır ilgili kurum ve kuruluş görüşleri 

doğrultusunda belirlenir ya da bu alanlar sınır 

dışı tutulur. 

 

10.2.1.4.7.2.3. İhtiyaç duyulması halinde 

kırsal yerleşme alanının gelişme yönü de göz 

önünde bulundurularak ilgili kurum görüşleri 

alınmak ve ilgili kanun ve yönetmelik 

hükümlerine aykırı olamamak koşuluyla, 

yeniden "kırsal gelişme alan sınırı" tespit 

edilebilir. 

 

10.2.1.4.7.3. Kırsal yerleşme alan sınırı 

içerisinde3.7.2005 tarihli ve 5403 sayılı 

toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu 

hükümleri kapsamında Tarım İl Müdürlüğü 

görüşü aranmaz.  

 

10.2.1.4.7.4. Kırsal yerleşme alan sınırlarının 

parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan 

sınırı taşınmazın ifraz hattı olarak kabul edilir. 

 

10.2.1.4.7.5. Kırsal yerleşme alanlarında; 

konut, eğitim tesisi, dini tesis, tarım ve 

hayvancılık amaçlı yapılar, pansiyon ve 

günübirlik tesis, el sanatlarına yönelik tesis ve 

atölyeler, yöresel  ticaret üniteleri, köy 

konakları, üretim kooperatif binaları, kamu 

hizmetine yönelik yapılar, sosyal ve teknik 

altyapı alanları, pazar yeri, mezarlık, açık ve 

kentsel yeşil alanlar gibi alanlar yer alabilir. 

 

10.2.1.4.7.6. Kırsal yerleşme alanlarında 

heyelan, taşkın, deprem vb. afet risklerinin 

bulunması durumunda, ilçe belediyesince 

gerekli incelemeler yapılarak, ilgili kurum ve 

kuruluşlardan görüş alınmak kaydıyla gerekli 

tedbirler alınacaktır. Teknik raporun zorunlu 

kılması halinde ilçesince yerleşim tasfiye 

projesi geliştirilecektir. 

 

10.2.1.4.7.7. Planlı kırsal yerleşme alanlarında 

onaylı imar planları geçerlidir. Planların 

revize edilmesi veya ilave plan yapılması 

durumunda bu planda belirtilen koruma ve 

geliştirme ilkelerine uyulacaktır. 

 

10.2.1.4.7.8. Plan yapılacak alanlarda kırsal 

yerleşme alan sınırı uygulamaya yönelik alt 

ölçek imar plânı onama sınırı içindeki yerleşik 

ve gelişme alanlarının tümüdür.  

 

10.2.1.4.7.9. Uygulamaya yönelik alt ölçek 

planlarda, bölgenin ekonomik, sosyal, tarihi 
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ve kültürel potansiyellerinin 

değerlendirilmesine yönelik plan kararları 

üretilmesi esastır. 

 

10.2.1.4.7.10. TÜİK verilerine göre 2015 yılı 

nüfusu 5000'in üzerinde olan ve/veya nüfusu 

bu değerin altında olsa bile hızlı gelişme 

istidadı gösteren kırsal yerleşme alanlarında 

bu planın koruma ve gelişme ilkelerine göre 

ilçe belediyelerince uygulamaya yönelik alt 

ölçek plan yapılması zorunlu olup bu 

alanlarda plan yapılmadan uygulama 

yapılamaz. 

 

10.2.1.4.7.11. Yapılaşma koşulları 

10.2.1.4.7.11.1. Kırsal yerleşme alan sınırı 

içerisinde yapılacak ifrazlarda, minimum 

parsel genişliği (20) metreden, minimum 

parsel derinliği (25) metreden ve minimum 

parsel büyüklüğü 500m2'den az olmayacaktır. 

 

10.2.1.4.7.11.2. Kırsal yerleşme alanlarında; 

konut, bakkal, manav, berber, fırın, kahve, 

lokanta, el sanatlarına yönelik tesis ve 

atölyeler, tanıtım ve teşhir büfeleri ve mahalle 

halkı tarafından kurulan ve işletilen 

kooperatiflerin işletme binaları için; 

 

Binaların kotlandırmaları, cephe hatları ile 

çekme mesafeleri; mahallelerin mevcut 

teşekkülü, civarın yapı düzeni ve 

karakteristiği esas alınarak, bölgenin tarihi ve 

kültürel kimliğine uygun olacak şekilde ilgili 

belediyesi tarafından belirlenecektir. 

 

Yapı inşaat alanı: 250 metrekareyi, toplam kat 

adedi (bodrum hariç) 2 katı, bağımsız bölüm 

sayısı 2' yi ve yapı yüksekliği: 7,50 metreyi 

(bodrum hariç) geçmeyecektir. Müştemilatlar 

(ticari amacı bulunmayan odunluk, kömürlük, 

kapalı garaj, samanlık, ahır, ağıl, depo (kiler), 

silo, yem deposu, silaj çukuru vs.) yapı inşaat 

alanına dahil değildir.  

10.2.1.4.7.11.3. Kırsal yerleşme alanlarında; 

tarımsal üretimi korumak amacıyla üretimden 

pazarlamaya kadar tüm faaliyetleri içeren 

entegre tesis niteliğinde olmayan mandıra, 

kümes, ahır, ağıl, su ve yem deposu, ürün 

toplama merkezi, hububat depoları, gübre ve 

silaj çukuru, arı haneler, balık üretim tesisleri, 

un değirmenleri vb. yapılar ile seralar için; 

 

Yapı yüksekliği: 7,50’yi (bodrum hariç),  

maksimum inşaat alanı: 1000 metrekareyi 

geçmeyecektir. 

 

Cephe aldığı yola (10) metreden, parsel 

hudutlarına (5) metreden fazla yaklaşmamak 

koşuluyla parselde bulunan bütün yapılara ait 

KAKS (0,40)dır 

 

Bu yapıların, inşa edilecek konutla birlikte 

yapılması durumunda da KAKS (0,40)’ı 

geçemez.   

 

Beton temel ve çelik çatılı seralar ile basit örtü 

mahiyetindeki seralar; yaklaşma mesafeleri, 

Emsal ve KAKS sınırlamalarına tabi değildir. 

 

10.2.1.4.7.11.4. İmar planı olmayan kırsal 

yerleşme alan sınırları içerisinde, mahallenin 

ihtiyacına yönelik olarak eğitim tesisi, ibadet 

yeri, sağlık tesisi, spor tesisi, mezarlık, pazar 

yeri, su deposu, karakol, belediye hizmet 

alanı, mahalle konağı, alt yapı tesisleri ve 

güvenlik tesisi gibi kamusal yapılar için imar 

planı şartı aranmaz ve yapılaşma koşulları 

ilgili idaresince belirlenir. Ancak, bu 

kullanımların yer seçimi, bağlı bulunduğu 

belediyesince oluşturulan bir komisyon 

tarafından, halihazır harita veya kadastro 

paftaları üzerinde kesin sınırları ile belirlenir. 

Bu yapı ve tesislere, uygulama projelerine 

göre, ilgili kurum ve kuruluş adına yapı 

ruhsatı ve yapı kullanma izni verilir.  

 

Bu kullanımlar haricindeki büyük kamu ve 

özel sektör yatırımı gerektiren tüm 

kullanımlar için imar planı yapılması zorunlu 

olup yapılaşma koşulları imar planlarında 

belirlenecektir. 

 

10.2.1.4.8. Kırsal Yerleşme Alanı Dışında 

(İskan Dışı) Kalan Alanlar 

10.2.1.4.8.1. 1/5000, 1/1000 ölçekli imar 

planları bulunmayan iskan dışı alanlarda 

minimum parsel büyüklüğü 5000 metrekare 

olmak üzere; 

 

10.2.1.4.8.2. Sıhhi ve estetik mahzur olmadığı 

takdirde inşaat alanları toplamı yapılması 

ihtiyari (1) bodrum hariç (2) katta (250) 

metrekareyi, saçak seviyesinin tabii zeminden 

yüksekliği (7,50) metreyi aşmamak yol(lar)a 

ve parsel sınırlarına (5) metreden fazla 

yaklaşmamak şartı ile bir ailenin oturmasına 
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mahsus bağ, sayfiye evleri, eğlence, turizm 

tesisleri ile bu gibi tesislerin eklentileri ve 

ortak yerleri, ilgili belediyesinden izin almak 

kaydıyla yapılabilir. 

 

10.2.1.4.8.3. Ayrıca, bu alanlarda ve ilgili 

yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun olmak 

ve tarımsal üretimi korumak amacı ile 

üretimden pazarlamaya kadar tüm faaliyeti 

içeren entegre tesis niteliğinde olmamak kaydı 

ile konutla birlikte veya ayrı ayrı yapılan 

mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem 

depoları, hububat depoları, gübre ve silaj 

çukurları, arı haneler, balık üretim tesisleri ve 

un değirmenleri gibi konut dışı tarım ve 

hayvancılık amaçlı yapılar; cephe aldığı yola 

(10) metreden, parsel hudutlarına (5) 

metreden fazla yaklaşmamak; parselde 

bulunan bütün yapılara KAKS (0,20), yapı 

yüksekliği (7,50) metreyi ve iki katı 

geçmemek ve ilgili belediyesinden izin almak 

kaydıyla yapılabilir. 

 

10.2.1.4.8.4. Bu yapıların, 10.2.1.4.8.2. 

Maddede belirtilen koşullara uymak üzere 

inşa edilecek konutla birlikte yapılması 

durumunda da KAKS (0,20)’i geçemez.   

 

10.2.1.4.8.5. Beton temel ve çelik çatılı 

seralar, yapı yaklaşma mesafelerine uyulmak 

şartı ile parsel büyüklüğü ve KAKS’a tabi 

değildir. Beton temel ve çelik çatı dışındaki 

basit örtü mahiyetindeki seralar yukarıda 

belirtilen parsel büyüklüğü,  çekme mesafeleri 

ve KAKS’a tabi değildir.  

 

10.2.1.4.8.6. Bu alanlarda yapılan her türlü 

yapı ve müştemilatı ile yerleştirilen her çeşit 

ağaç, bitki örtüsü için, imar planları 

uygulanması aşamasında herhangi bir hak 

talebinde bulunulmayacağına, bütün yapıların 

başka bir amaçla kullanılmayacağına dair 

yapı, sahipleri tarafından noter onaylı 

taahhütname verilmeden ve yapılacak tesisler 

hakkında yapım amacına göre varsa ilgili 

kurum ve kuruluşların uygun görüşü 

alınmadan yapı izni verilemez. 

 

10.2.1.5. Hobi Bahçeleri  

10.2.1.5.1. Bu tür faaliyetler; başta İl Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olmak 

üzere ilgili kurum görüşleri alınmak koşuluyla 

kamu mülkiyetinde bulunan veya 

belediyelerce kiralanacak araziler üzerinde, 

büyükşehir belediyesi, ilgili ilçe belediyeleri 

veya bir devlet kuruluşu tarafından 

geliştirilecek imar planı gerektirmeyen 

tarımsal faaliyetler doğrultusunda  

gerçekleştirilecektir. 

 

10.2.1.5.2. Kent sakinlerinin kendi 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek veya tarımsal 

faaliyetlere dayalı hobilerini 

gerçekleştirebilecek amaçlar dışında 

(konut,ticaret vb.) kullanımının önüne 

geçilecektir. 

 

10.2.1.5.3. Parsel büyüklüklerinin en fazla bir 

ailenin ihtiyacını karşılayacak tarımsal 

faaliyete uygun olarak maksimum (250) m2, 

parsel üzerindeki yapılaşma ise maksimum 

(40) m2 ve tek kat olacak şekilde olacaktır. 

 

10.2.1.5.4. Bir ailenin veya kişinin en fazla bir 

parsel kiralayacak şekilde toplu kiralamanın 

önüne geçilecektir. 

 

10.2.1.5.5.Oluşturulacak yapılar bölgenin 

tarihi ve kültürel kimliğine uygun olacak 

şekilde yerel malzemeler kullanılarak 

(Andezit taşı, Ahşap, vb.) yapılacaktır. 

 

10.2.1.5.6. Proje kapsamında ortak alanlara ve 

ihtiyaçlara yönelik altyapı ve üstyapı 

yatırımları (Altyapı, Yapı, Otopark, Çöp vb.) 

ilgili belediyelerce yapılacaktır. 

 

10.2.1.5.7. Proje kapsamında güvenlik ilgili 

belediyelerce karşılanacaktır. 

 

10.2.1.5.8. Proje faaliyeti sona erdiğinde 

mevcut yer ilgili belediyelerce eski haline 

getirilecektir. 

 

10.2.1.6. Kır Evleri 

10.2.1.6.1.Kentsel yaşam içerisinde doğa ile 

bütünleşme ve kırsal alana açılabilme,  

amaçlarıyla tespit edilmiş/edilecek ikincil 

konut alanlarıdır. 

 

10.2.1.6.2. Bu tür alanlara ilişkin yer seçimleri 

ve alt ölçekli planlar başta İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü olmak üzere ilgili 

kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda 

çevre düzeni planı değişikliği gerekmeksizin 

onaylanır. 
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10.2.1.6.3.Bu alanlarda parsel büyüklüğünün 

bölgesel dinamikler göz önünde 

bulundurularak en yüksek düzeyde tutulması 

esas olmakla birlikte, minimum parsel 

büyüklüğü (1500) m2 den az olmayacaktır. 

 

İnşaat alanları toplamı bodrum hariç tek kat 

ve maksimum (150) metrekare,saçak 

seviyesi4,5 metreyi aşmamak yol(lar)a ve 

parsel sınırlarına (5) metreden fazla 

yaklaşmamak şartı ile bir ailenin oturmasına 

mahsus olacak şekilde yapılacaktır. 

 

Oluşturulacak yapılar bölgenin tarihi ve 

kültürel kimliğine uygun olacak şekilde yerel 

malzemeler kullanılarak (Andezit taşı, Ahşap, 

vb.) yapılacaktır 

 

10.2.1.6.4. Bu bölgelerin doğayla bütünleşme 

hedefinden uzaklaşan beton yığınları haline 

gelmesini engellemek amacıyla varsa orman 

varlığı ve tarımsal potansiyel ile bütünleşen, 

doğal ve kültürel değerlere zarar vermeyen 

kentsel tasarım projeleri olarak 

gerçekleştirilmesi esas olacaktır. 

 

10.2.2. KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI 

10.2.2.1. Merkezi İş Alanı (MİA) (1. Derece 

Merkez) 

10.2.2.1.1. Bu alanlarda eğitim, sağlık, kültür, 

ibadet, yeme içme ve eğlence gibi sosyal 

yaşam üniteleri ile park, çocuk bahçesi, oyun 

alanı, meydan, rekreasyon ve spor alanı gibi 

sosyal altyapı alanları yer alabilir. 

 

10.2.2.1.2.Bu alanlar çevresinde bu planın ilke 

ve nüfus kabulleri doğrultusunda bu alanların 

canlılığını ve sürekliliğini sağlayacak şekilde 

konut amaçlı yapılar yer alabilir. 

10.2.2.1.3. Bu alanlarda tekel dışı bırakılan 

patlayıcı maddeler ve av malzemesi ve 

benzerlerinin üretimi, ithali, taşınması, 

saklanması, depolanması, satışı, kullanılması, 

yok edilmesi, denetlenmesi usul ve esaslarına 

ilişkin tüzükte belirtilen her tür çevresel 

olumsuz etkisi bulunan malzemeler için 

depolama yapılamaz.  

 

10.2.2.1.4. Bu alanlardaki yapılanma koşulları 

alt ölçekli planlarda belirlenecektir. 

 

10.2.2.1.5. Tali Merkez (2. ve 3. Derece 

Merkezler) 

10.2.2.1.5.1. Merkezi iş alanları ile ilişkili 

olacak şekilde tali merkezler oluşturulacak ve 

merkezi iş alanı içerisinde yer alan 

hizmetlerin bir kısmı çeperlerde yaşayanların 

hizmet alımını kolaylaştıracak şekilde tali 

merkezlere aktarılacaktır. 

 

10.2.2.1.5.2. Büyük alışveriş merkezleri ile 

hipermarketlerin öncelikle tali merkezler 

içerisinde yer alması sağlanacaktır. 

 

10.2.2.1.5.3.Tali merkezler sosyal altyapı 

alanları ile birlikte değerlendirilecektir.  

 

10.2.2.2. Lojistik Bölge 

10.2.2.2.1. Bu alanlarda; konteynır alanları, 

antrepo ve depo, yükleme ve boşaltma gibi 

tüm lojistik ve taşımacılık ile ilgili özel ve 

kamuya ait kuruluşların yönetim birimleri ile 

konaklamayı da içeren lojistik faaliyetleri 

destekleyici hizmetler yer alabilir.  

 

10.2.2.2.2. Bu alanlarda tekel dışı bırakılan 

patlayıcı maddeler ve av malzemesi ve 

benzerlerinin üretimi, ithali, taşınması, 

saklanması, depolanması, satışı, kullanılması, 

yok edilmesi, denetlenmesi usul ve esaslarına 

ilişkin tüzükte belirtilen her tür çevresel 

olumsuz etkisi bulunan malzemeler için 

depolama yapılamaz.  

 

10.2.2.2.3. Bu alanlardaki yapılanma koşulları 

alt ölçekli planlarda belirlenecektir.  

 

10.2.2.2.4. Bu planda gösterilenler dışında 

lojistik bölge alanlarına ihtiyaç olması 

halinde, ilgili kurum ve kuruluş görüşlerine 

bağlı kalınarak, yer seçimi yapılabilir. Yer 

seçimi yapılan alanlara ilişkin imar planları bu 

planda değişikliğe gerek olmaksızın ilgili 

idaresince hazırlanır ve onaylanır. 

 

10.2.2.3. Sanayi ve Depolama Bölgesi 

10.2.2.3.1. Onaylı alt ölçekli planlarda sanayi 

ve depolama bölgesi olarak belirlenmiş 

alanlarında, mevcut plan koşulları geçerlidir. 

 

10.2.2.3.2. Kentsel ve kırsal yerleşme alanları 

içerisinde yeni sanayi tesislerinin yer seçimine 

izin verilemez.  

 

10.2.2.3.3. Bu planla belirlenmiş olan sanayi 

ve depolama bölgelerinde sanayi 

kullanımlarına hizmet veren ve konut dışı 
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kentsel çalışma alanları altında tanımlanmış 

olan kullanımlar yer alabilir. 

 

10.2.2.3.4. Bu planla belirlenmiş sanayi ve 

depolama bölgelerinin, organize sanayi 

bölgeleri olarak geliştirilmesi için, ilgili 

idarelerce, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulması 

sağlanacaktır.  

 

10.2.2.3.5. Bu planda belirlenmiş olan sanayi 

ve depolama bölgelerinde, ilgili mevzuata 

uygun olarak OSB yerseçimi kesinleştirildiği 

taktirde, bu planda değişikliğine gerek 

kalmaksızın OSB alanı olarak kullanılabilir.  

 

10.2.2.3.6. Yeni oluşacak sanayi tesisi 

taleplerinin bu alanlara yönlendirilmesi ve 

aynı sanayi faaliyet türlerinin bir araya 

getirilmesi sağlanacaktır.  

 

10.2.2.3.7. Bu planın onayından sonra, ihtiyaç 

duyulabilecek olan sanayi ve depolama 

bölgeleri, planın koruma kullanma dengelerini 

gözeten ilke kararları kapsamında, öncelikle 

5403 sayılı Kanun kapsamındaki, tarımsal 

potansiyelin düşük olduğu alanlarda, T.C. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ve 

ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşleri 

alınarak, Organize Sanayi Bölgesi statüsünde 

veya minimum 50 hektar alana sahip olacak 

sanayi alanları şeklinde oluşabilecektir. 

 

10.2.2.3.8. Bu planda gösterilen sanayi ve 

depolama bölgeleri içinde, niteliği gereği yer 

alamayan, tekel dışı bırakılan patlayıcı 

maddelerle, av malzemesi ve benzerlerinin 

üretimi, ithali, taşınması, saklanması, 

depolanması, kullanılması, yok edilmesi, 

denetlenmesi esaslarına ilişkin tüzükte 

tanımlanan maddelerin üretimi, atık bertarafı, 

depolanması, tesis yerseçimi, izin ve ruhsata 

ilişkin her türlü iş ve işlemleri, ilgili mevzuatı 

doğrultusunda hazırlanacak alt ölçekli planları 

ilgili idaresince onaylandıktan sonra 

yapılabilir.Söz konusu tesisler/tesis alanları 

amacı dışında kullanılamaz. 

 

10.2.2.3.9. Bu alanlarda çevre kirliliğini 

önlemek amacıyla alınacak önlemlerle 

birlikte, "Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik 

Usuller Tebliği"nde belirtilen kriterler 

sağlanacaktır.  

 

10.2.2.3.10. Bu alanlarda yer alacak tesislerin 

çevresel etki değerlendirmesine (ÇED) tabi 

olması halinde, ÇED yönetmeliği hükümleri 

uygulanacaktır.  

 

10.2.2.3.11. Geçici tesis niteliğinde olmayan 

ve ÇED yönetmeliği kapsamında kalan maden 

sanayi tesislerinin, öncelikle bu planda yer 

alan sanayi ve depolama alanlarına 

yönlendirilmesi esastır. Ancak, işletme izni 

alınan maden sahalarında, çıkarılan 

madenlerin işlenmesi amacıyla gerek 

duyulacak sanayi tesislerinin, zorunlu olarak 

maden sahası içinde yer almasının gerektiği 

durumlarda, bu kullanımlar, ilgili kurum ve 

kuruluşların görüşleri doğrultusunda Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığının uygun görmesi 

halinde maden sahası içinde yapılabilir. 

 

10.2.2.3.12. Bu alanlarda sanayi hammadde 

ve üretim malzemeleri ile bitkisel ve 

hayvansal ürünler için, açık ve kapalı 

depolama ve stok alanı, yükleme ve boşaltma 

alanları ile bunların ihtiyacı olan açık ve 

kapalı otoparklar, garajlar ve altyapı tesis 

alanları yer alabilir.  

 

10.2.2.3.13. Alt ölçekli planlarda, aynı 

depolama alanı içinde yer alabilecek sanayi 

hammadde ve üretim malzemeleri ile bitkisel 

ve hayvansal ürünlerin ayrı bölgelerde 

depolanmalarına yönelik kararlar üretilecektir.  

 

10.2.2.4. Turizm Alanı 

10.2.2.4.1. Doğal, kültürel, tarihi, arkeolojik, 

jeotermal vb. turizm potansiyelleri 

bakımından önem teşkil ettiği bu planla 

belirlenen ve turizm açısından 

değerlendirilmesi gereken alanlardır. Bu 

alanlardan Turizm Merkezi niteliğine sahip 

olanların Turizm Bölgesi/Turizm Merkezi 

olarak ilan edilmesi için Kültür ve Turizm 

Bakanlığı nezdinde girişimlerde 

bulunulacaktır. 

 

Yapılaşma koşulları alt ölçek planlarla 

belirlenecektir. 

 

10.2.2.4.2. Turizm Tesis Alanları 

10.2.2.4.2.1. Turizm Tesis Alanlarında, 2634 

sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve ilgili 

yönetmelikleri doğrultusunda uygulama 

yapılacaktır.  
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10.2.2.4.2.2. Kentsel yerleşme alanları 

içerisinde turizm tesisleri için yer ayrılabilir. 

Bu kullanımların yapılanma koşulları alt 

ölçekli planlarda belirlenecektir.  

 

10.2.2.4.2.3. Bu tesislerin imar planları ile 

mimari projeleri topografya ve doğal bitki 

örtüsüne uygun olarak hazırlanacaktır.  

 

10.2.2.4.2.4. Turistik tesislerde renk, çatı 

kaplaması, cephede doluluk ve boşluk 

oranları, bina birim ölçüleri vb. gibi konularda 

çevre karakteristiklerine uyularak, bölgenin 

tarihi ve kültürel kimliği korunacaktır.  

 

10.2.2.4.3. Günübirlik Tesis Alanları 

10.2.2.4.3.1. Bu alanlarda kamping ve 

konaklama ünitelerini içermeyen, duş, 

gölgelik, soyunma kabini, wc gibi altyapı 

tesislerinin yanı sıra yeme-içme, eğlence ve 

spor tesisleri ile yerel özellik taşıyan el 

sanatları ürünlerinin sergi ve satış ünitelerini 

içeren yapı ve tesisleri yer alabilir.  

 

10.2.2.4.3.2. Yapılanma koşulları, ilgili 

mevzuat ile bulunduğu bölge yapılanma 

koşulları doğrultusunda alt ölçekli planlarda 

belirlenecektir.  

 

10.2.2.4.4. Sağlık Turizmi Alanları 

10.2.2.4.4.1. Bu alanlarla ilgili yapılanma 

koşulları alt ölçekli planlarda belirlenecek 

olup doğal kaynakların korunmasına ilişkin 

her çeşit önlem yatırımcı tarafından alınır. 

 

10.2.2.4.4.2. Planlama bölgesinde konusuna 

göre ilgili kurum ve kuruluşların uygun 

görüşü alınmak, ilgili mevzuat çerçevesinde, 

alt ölçekli planları hazırlamak ve ilgili idarece 

onaylanmak koşuluyla sağlık turizmine 

yönelik tesisler yapılabilir. Bu alanlarda, 

ilgisine göre diğer turizm alanlarında geçerli 

olan kurallar geçerlidir.  

 

10.2.2.4.5. Agro-Turizm Alanları 

10.2.2.4.5.1. Alt ölçekli planlarda 

belirlenebilecek olan bu alanlarda; Turizm 

Tesislerinin Belgelendirilmesine ve 

Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine 

uygun olan, turizme dönük, ekolojik yapı ile 

bütünleşik butik oteller, pansiyonlar, konutlar 

(çiftlik evi, dağ evi vb.), günübirlik tesisler, 

sağlıklı yaşam tesisleri, spor tesisleri, satış 

üniteleri ve gerekli sosyal donatı alanları yer 

alabilir.  

 

10.2.2.4.5.2. Yapılacak yapılarda doğal yapı 

ve geleneksel mimari dokunun korunması 

sağlanacaktır.  

 

10.2.2.4.6. Kamping Alanları 

10.2.2.4.6.1.Bu alanlarda, konaklama 

ihtiyacını karşılamak üzere, çadır, karavan 

v.b. gibi taşınabilir üniteler ve emsal dahilinde 

kalmak koşulu ile sadece ortak kullanıma 

ayrılan; duş, tuvalet, çamaşırhane, mutfak ve 

depo gibi servis üniteleri ile resepsiyon gibi 

yapılar yer alabilir.  

 

10.2.2.4.7. Kış Sporları ve Kayak 

Merkezleri 

10.2.2.4.7.1. Bu tesislerde kullanıcıların 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; güneşlenme 

ve seyir noktaları, idare ünitesi, genel 

tuvaletler, korunak ve servis üniteleri ile 

teleski türü hariç olmak üzere alt, üst veya ara 

istasyonlarda büfe hizmeti düzenlenir. 

Kullanıcıların mekanik düzenlemelerden 

kaynaklanabilecek tehlikelere karşı 

güvenliklerini sağlayacak önlemler işletmece 

alınır, sağlık ve ilkyardım hizmeti bulunur.  

 

10.2.2.4.7.2. Bu alanlarla ilgili yapılanma 

koşulları, ilgili kurum ve kuruluşların görüşü 

doğrultusunda, alt ölçekli planlarda 

belirlenecektir.  

 

10.2.2.4.8. Golf Tesis Alanları  

10.2.2.4.8.1. Bu alanlarda, 2634 sayılı 

Turizmi Teşvik Kanunu ve ilgili 

yönetmelikleri doğrultusunda uygulama 

yapılacaktır.  

 

10.2.2.4.8.2. Bu alanlarda yapılacak imar 

planları, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri 

doğrultusunda, ilgili idarece onaylanmadan 

uygulamaya geçilemez. Bu alanlarda yer altı 

ve yer üstü sularının korunması ile ilgili her 

türlü önlem, ilgili idare veya yatırımcılar 

tarafından alınmak zorundadır.  

 

10.2.2.4.8.3. Golf tesislerinde, golf sahası-

parkuru, golf kulübü, golf villaları, konaklama 

tesisleri, yeme-içme ve eğlence tesisleri ile bu 

kullanımlara dönük diğer donatı ve kullanım 

alanları yer alabilir.  
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10.2.2.4.9. Yayla Turizmi Alanları 

10.2.2.4.9.1.Bu alanlarda, Mera Kanunu’nun 

ilgili maddesi doğrultusunda, motel, pansiyon 

ve yayla evlerinin oluşturduğu konaklama 

tesisleri yer alabilir. Yayla turizmine hizmet 

edecek tesisler için doğal bitki örtüsüne uygun 

çözümlerle hazırlanmış, yaylaların yöresel 

mimarisi ile uyum gösteren ve mevzuata 

aykırı olmayan bir yapılaşma anlayışı ile 4342 

sayılı Kanun’un 20. maddesine uygun olarak 

alt ölçekli planlarda, turizm tesis alanının 

kapasitesine göre; restoran, büfe, mini 

alışveriş merkezi, piknik alanları ve gerekli 

altyapısı, bisiklet tur güzergâhları gibi 

kullanımlara, ilgili kurumların görüş ve onayı 

ile yer verilir. 

 

Bu alanlarda, mera, yaylak, kışlak v.b. gibi 

hazineye kayıtlı alanlar dışında kalmak ve 

kadastral bir yola cephesi bulunmak şartı ile 

özel mülkiyete tabi olan parsellerde; doğal 

çevre içerisinde yer alan doğal yaşam ile 

bütünleşecek etkinliklerin yer aldığı dış 

görünüşte yöresel mimari ve yapı 

malzemelerinin kullanıldığı konaklama, 

günübirlik ve tamamlayıcı kullanımlar 

yapılabilir.  

 

10.2.2.4.9.2. Yapılaşma koşulları alt ölçek 

planlarla belirlenecektir.Bu alanlarda ifraz 

yapılarak yeni parsel oluşturulamaz. 

 

10.2.2.5. Kentsel Servis Alanı 

10.2.2.5.1. Onaylı alt ölçekli planlarda 

Kentsel Servis Alanı olarak ayrılmış 

alanlarda, mevcut plan koşulları geçerlidir.  

 

10.2.2.5.2. Bu planının onayından sonra 

ihtiyaç duyulacak yeni Kentsel Servis 

Alanları, bu planda gösterilen kentsel 

yerleşme alanları içerisinde yer alabilir. Yer 

seçiminde bu kullanımların çevresel etkileri 

dikkate alınacaktır. Bu alanlarla ilgili 

yapılanma koşulları alt ölçekli planlarda 

belirlenecektir.  

 

10.2.2.6.Tercihli Kullanım Bölgesi 

10.2.2.6.1. Bu alanlarda turizm kullanımı 

ağırlıklı olmak üzere, konut kullanımı ile 

bunların tamamlayıcısı olan ticari faaliyetler 

ile sosyal ve teknik altyapıya ilişkin 

yapılanma koşulları çevre imar bütünlüğü 

gözetilerek alt ölçekli planlarda 

belirlenecektir.  

10.2.3. SOSYAL ALTYAPI ALANLARI 

10.2.3.1.Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor 

Alanı 

10.2.3.1.1.Bu alanlarda bölgenin doğal 

nı telı klerı  göz önüne alınarak, kullanım türlerı  

ve yapılanma koşulları imar planlarında 

belirlenmek üzere, temalı parklar, spor 

alanları, fuar ve rekreasyon alanları vb. 

kullanımlar yer alabı lı r.  

 

10.2.3.1.2.Büyük kentsel yeşil alanlar afet 

durumunda kullanılmak üzere altyapısı hazır 

hale getirilerek bu alanların geçici barınma 

alanları olarak kullanılması sağlanacaktır.  

 

10.2.3.1.3.Yerleşme alanları ı çı ndekı  aktif 

kentsel yeşı l alanların dağılımı, 3194 sayılı 

“İmar Kanunu” ve ı lgı lı  yönetmelı klerdekı  

standartlar çerçevesı nde belı rlenecektı r.  

 

10.2.3.2.Kentsel ve Bölgesel Sosyal Altyapı 

Alanı 

10.2.3.2.1. Öncelikle bölge ve ilçe bazında 

yapılan ayrıntılı analizler uyarınca donatı 

alanlarındaki eksikliklerin tespit edilerek, bu 

eksikliklerin giderilebilmesine yönelik 

planlama alt ölçekli imar planı çalışmalarında 

yapılacaktır. 

 

10.2.3.2.2. Bu alanlara ilişkin yapılaşma 

koşulları alt ölçekli imar planlarında 

belirlenecektir. 

 

10.2.3.2.3. Bu alanlarda belirtilmeyen 

hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili 

yönetmelik hükümleri geçerlidir. 

 

10.2.3.3.Mesire Alanı 

10.2.3.3.1. Bu alanlarda "Mesire Yerleri 

Yönetmeliği" hükümleri kapsamında 

uygulama yapılacaktır. 

10.2.3.4.Üniversite Alanı 

10.2.3.4.1. Bu alanlarda üniversite ve 

yükseköğrenim kurumlarının eğitim ve 

öğretim tesisleri, sosyal ve kültürel tesisler, 

idari kullanımlar ile teknopark ve teknoloji 

gelişim merkezleri yer alabilir. Bu alanlarda 

öğrenci yurtları ile kampus içi konaklamaya 

yönelik lojman yapıları dışında konut amacına 

yönelik yapı yapılamaz. 

 

10.2.3.4.2. Mevcut üniversite yerleşkelerinde, 

bu planın onayından önce ilgili idaresi 

tarafından onaylanmış olan imar planı 
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koşulları geçerlidir. Bu planın onayından 

sonra belirlenecek ve/veya yapılaşmaya 

açılacak olan üniversite yerleşkelerindeki 

yapılaşma koşulları alt ölçekli planlarda 

belirlenecektir. 

 

10.2.4. AFET TEHLİKELİ ALANLAR 

10.2.4.1.Afetler Açısından Riskli Alan 

10.2.4.1.1. Bu alanlardan, afet bölgesi olarak 

ilan edilen/edilecek olan bölgeler için 7269 

Sayılı Umumi Hayatta Müessir Afetler 

Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak 

Yardımlara Dair Kanun ve ilgili diğer 

mevzuat hükümleri geçerlidir.  

 

10.2.4.1.2. Jeolojik, jeomorfolojik, hidrolojik 

ve depremsellik yönünden sakıncalı olan 

alanlarda; imar planlarının yapımı sırasında, 

ilgili mevzuat doğrultusunda hazırlanan 

yerleşime uygunluk amaçlı jeolojik ve 

jeoteknik etütlerin sonuçlarına uygun 

düzenleme yapılması zorunludur. Yerleşime 

uygun olmayan alanlar alt ölçekli planlarda 

açık alan ve/veya rekreasyon alanı olarak 

düzenlenecektir.  

 

10.2.4.1.3. Kesinlikle yapılaşmaya izin 

verilmeyecek alanlar dışında kalan, önlemli 

alanlar ve diğer alanlarda da yapılaşma türü 

ve koşulları alt ölçekli planlarda, ayrıntılı 

jeolojik ve jeoteknik etüt sonuçları dikkate 

alınarak belirlenecektir.  

 

10.2.4.1.4. Akarsu ve dere yatakları 

çevresinde, taşkın alanlarında taşkın önleme 

çalışmaları tamamlanıncaya kadar 

yapılaşmaya izin verilemez. İmar planlarında 

taşkından korunmayı ve zararlarını azaltmayı 

amaçlayan kararlar ve yapılaşma koşulları 

geliştirilmelidir. 

 

10.2.4.1.5. Bu planda gösterilen ve/veya daha 

sonra tespit edilecek diri fayların bulunduğu 

alanlarda alt ölçek plan yapımı esnasında bu 

durum dikkate alınarak ilgili kurum görüşleri 

doğrultusunda fay hattı boyunca tampon bölge 

oluşturulması esastır. 

 

10.2.4.1.6.Tespit edilen/edilecek diri fay 

hatlarının bulunduğu alanlarda yapılacak 

detaylı jeolojik ve jeoteknik etütler 

doğrultusunda mevcut imar planları revize 

edilecektir. 

 

10.2.5.ÖZEL KANUNLARLA 

BELİRLENEN ALANLAR 

10.2.5.1.Turizm Merkezi, Kültür ve Turizm 

Koruma ve Gelişim Alt Bölgesi 

10.2.5.1.1.2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 

ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim 

Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin 

Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmeliğe 

göre belirlenen/belirlenecek alanlarda 

yapılacak olan alt ölçekli planlarda bu planın 

karar ve hükümleri esas alınacaktır. 

 

10.2.5.1.2. 2634 sayılı Turizmi Teşvik 

Kanunu ve Kültür ve Turizm Koruma ve 

Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin 

Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmeliğe 

göre belirlenen/belirlenecek alanlarda 

yapılacak olan alt ölçekli planlarda bu planın 

arazi kullanım kararlarına ve plan 

hükümlerine uyulacaktır. 

 

10.2.5.1.3.Yapılaşma koşulları kültür ve 

turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve 

turizm merkezlerinde imar planlarının 

hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin 

yönetmeliğe göre hazırlanacak alt ölçekli 

planlarda belirlenecektir. 

 

10.2.5.2.Teknoloji Geliştirme Bölgesi 

10.2.5.2.1. Yapılaşma koşulları, 4691 sayılı 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 

uyarınca hazırlanacak alt ölçekli nazım imar 

planı ve uygulama imar planlarında 

belirlenecektir. 

 

10.2.5.3.Organize Sanayi Bölgesi 

10.2.5.3.1. Bu alanlarda 4562 sayılı Organize 

Sanayi Bölgeleri Kanunu ve uygulama 

yönetmeliği hükümleri geçerlidir.  

 

10.2.5.3.2. Mevcut organize sanayi 

bölgelerindeki çevre sorunlarını önlemek 

amacıyla, arıtma tesisi olmayan bölgelerde 

arıtma tesisleri iş termin planına göre 

yapılacaktır. Bu tesislerin verimli 

çalıştırılması zorunludur. 

 

10.2.5.3.3. Organize Tarım ve Hayvancılık 

Alanı  

10.2.5.3.3.1. Bu alanlar içerisinde tarımsal 

amaçlı yapılar, tarımsal üretim için tarım 

alanları, seralar, mantar üretim tesisleri, 

hayvancılık ve et üretim tesisleri, otlakalar, 

tarımsal işletme tesisleri, tarımsal ürün işleme 
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ve paketleme tesisleri, soğuk hava depoları, 

yem depoları, tarımsal işletmelerin ön arıtma 

veya toplu arıtma tesisleri, geri dönüşüm 

tesisleri, hayvan klinikleri, çevresel kirliliğe 

neden olmayacak şekilde önlem alınmış 

hayvan gömü çukurları, tarımsal araç-gereç 

parkları, tarımsal ürün toplama, depolama, 

saklama ve pazarlama tesisleri, ürün borsası, 

tarımsal eğitim merkezleri, tarım ve 

hayvancılığın geliştirilmesine yönelik ar-ge ve 

teknoloji geliştirme merkezleri, laboratuar 

alanları gibi gıda, tarım ve hayvancılık 

bakanlığının uygun görüş verdiği/vereceği 

tesisler ile çalışanların ihtiyaçlarına yönelik 

sosyal altyapı alanları yer alabilir. 

 

10.2.5.3.3.2.. Bu alanlardaki yapılaşma 

koşulları alt ölçek planlarda belirlenecektir. 

 

10.2.5.3.3.3.. Bu alanlarda çevresel kirliliği 

önleyecek her türlü tedbirin alınması zorunlu 

olup; her türlü atığın bertarafı için gerekli 

tedbirler alınacak ve atıklar önlem alınmadan 

alıcı ortamlara verilmeyecektir. 

 

10.2.5.4. Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgesi 

10.2.5.4.1. Bu alanlada, 2565 sayılı Askeri 

Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri 

Kanunu ve bu kanuna ilişkin yönetmelik 

hükümleri geçerlidir.  

 

10.2.5.4.2. Bu planda gösterilen askeri 

alanların Milli Savunma Bakanlığı tarafından 

askeri alan dışına çıkarılarak ilgili idaresine 

tahsis edilmesi halinde, çevre düzeni planı 

değişikliği yapılmaksızın bu alanlar alt ölçekli 

planlarda öncelikle eksik olan sosyal ve teknik 

altyapı alanı olarak kullanılmak üzere ilgili 

idaresince planlanabilir. 

 

10.2.6.KORUNACAK ALANLAR 

10.2.6.1.Sit ve Korunacak Alanlar 

10.2.6.1.1. Bu alanlar: sit alanları, kesin 

korunacak hassas alanlar, nitelikli doğal 

koruma alanları, sürdürülebilir koruma ve 

kontrollü kullanım alanı, uluslararası 

sözleşmelerle belirlenen koruma alanları, milli 

parklar, tabiat parkı alanları, tabiatı koruma 

alanları, yaban hayatı geliştirme ve koruma 

alanları, özel çevre koruma bölgeleri, 

korunması gerekli flora ve fauna alanları, 

ekolojik niteliği korunacak alanları ve ilgili 

mevzuatlar çerçevesinde 

belirlenen/belirlenecek diğer koruma 

alanlarını ifade eder ve bu alanlarda ilgili 

kanun hükümleri geçerlidir. 

 

10.2.6.1.2. Bu alanlarda ilgili kanun 

hükümleri saklı kalmak koşuluyla yetkili 

kurum ve kuruluşlarca yapılacak planlama 

çalışmalarının bu planın ilke ve hedeflerine 

uygun olması gerekir. 

 

10.2.6.1.3. İlgili kurumlarınca bu alanlarda 

yapılacak planlama çalışmalarında, bu alanlar 

içerisinde ve çevresinde yer alan hassas 

alanlar, orman alanları, tarım alanları, sulak 

alanlar vb. Alanları tehdit edici yönde plan ve 

yapılaşma kararları getirilemez. 

 

10.2.6.1.4. Bu alanlarda çevresel kirliliği 

önleyecek her türlü tedbirin alınması zorunlu 

olup; her türlü atığın bertarafı için gerekli 

tedbirler alınacak ve atıklar önlem alınmadan 

alıcı ortamlara verilmeyecektir. 

 

10.2.6.1.5. Bu alanlarda yer alan içme ve 

kullanma suyu, yüzeysel sular ile su havzaları 

ve kaynaklarının korunması ilgili kanun ve 

diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda 

sağlanacaktır. 

 

10.2.6.1.6. Bu alanlardaki planlama 

çalışmaları 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu, 644 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ve/veya 

Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair 

Yönetmelik hükümleri uyarınca 

gerçekleştirilecektir. 

 

10.2.6.1.7. Bu plan kapsamındaki arkeolojik, 

tarihi, kentsel ve doğal sit alanlarında (planda 

gösterilmiş ya da gösterilememiş), Kültür ve 

Turizm Bakanlığı ve bakanlığa bağlı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 

alınmış kararlar ile bu plandan önce 

onaylanmış koruma amaçlı imar planları 

yürürlüktedir.  

 

10.2.6.1.8. Çevre düzeni planında yerleşme 

alanı olarak gösterilmiş olan sit alanlarında 

yapılacak koruma amaçlı imar planlarının 

nüfusu, sit alanının bulunduğu yerleşim için 

çevre düzeni planında kabul edilen nüfus 

dahilinde değerlendirilecektir.  

 

10.2.6.1.9. Bu plan kapsamındaki doğal, 

arkeolojik, tarihi, kentsel ve kentsel-arkeolojik 
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sit alanlarında (planda gösterilmiş ya da 

gösterilememiş) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu ile 644 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili 

yönetmelikleri uyarınca hazırlanan bilimsel 

araştırma raporuna uygun olarak sit 

statüsünde değişiklik olması durumunda, 

koruma statüsü değişen alanlar; belirlenen 

yeni statüsü dikkate alınarak, ilgili koruma 

bölge kurulu veya tabiat varlıklarını koruma 

merkez ve bölge komisyonu tarafından alınan 

kararlar, ilke kararları ve bu planın ilke ve 

esasları çerçevesinde bu planda değişikliğe 

gerek olmaksızın koruma amaçlı imar planları 

hazırlanabilir. 

 

10.2.6.1.10. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu ve Korunan 

Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin 

Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri 

uyarınca belirlenen, bu planda 

gösterilmiş/gösterilmemiş kesin korunacak 

hassas alan, nitelikli doğal koruma alanı ve 

sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım 

alanlarında ilgili mevzuata uygun olarak 

onaylanmış/onaylanacak olan her tür ve 

ölçekteki planlar ve plan hükümleri geçerlidir. 

 

10.2.6.1.11. Milli parklar, tabiat parkları, 

tabiat anıtları ve tabiatı koruma sahalarında 

2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve diğer 

mevzuat hükümleri doğrultusunda uygulama 

yapılacaktır.  

 

10.2.6.1.12. Milli parklar, tabiat parkları, 

tabiat anıtları ve tabiatı koruma sahalarında, 

ilgili mevzuata uygun olarak 

onaylanmış/onaylanacak olan her tür ve 

ölçekteki planlar ve plan hükümleri geçerlidir.  

 

10.2.6.1.13. Milli parklar, tabiat parkları ve 

benzeri koruma statüsü bulunan diğer 

alanlarda, kaynak değerlerinin etkin 

korunması, devamlılığının sağlanması, 

koruma-kullanma dengesi gözetilerek arazi 

kullanım kararlarının geliştirilmesi, korunan 

alan ile etkileşim halinde bulunan yerleşim 

alanlarının olumsuz etkileri gözetilerek sosyo-

ekonomik faaliyetlerin belirlenmesi için 

öncelikle ilgili kurum görüşleri de alınarak 

uzun devreli gelişme planı veya yönetim 

planları hazırlanması esastır. 

 

10.2.6.1.14. Bu plan sınırları içinde bu planın 

ilke ve stratejileri doğrultusunda yapılacak alt 

ölçekli planlarda ulusal mevzuat ve taraf 

olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile 

koruma altına alınarak koruma statüsü 

kazandırılmış alanların gösterilmesi 

zorunludur. Bu alanlarda, ilgili mevzuat 

çerçevesinde belirlenen koruma kararlarına 

göre işlem yapılacaktır.  

 

10.2.6.1.15. Yaban hayatı koruma ve 

geliştirme alanlarında 4915 sayılı Kara 

Avcılığı Kanunu ve diğer mevzuat 

hükümlerine göre uygulama yapılacaktır. 

 

10.2.6.1.16. Bu plan sınırları içinde bu planın 

ilke ve stratejileri doğrultusunda yapılacak alt 

ölçekli planlarda, korunması gereken flora ve 

fauna alanlarında ilgili mevzuat çerçevesinde 

belirlenen koruma kararlarına göre işlem 

yapılacaktır.  

 

10.2.6.1.17. Bu plan sınırları içinde bu planın 

ilke ve stratejileri doğrultusunda yapılacak alt 

ölçekli planlarda, ekolojik niteliği korunacak 

alanlarda ilgili mevzuat çerçevesinde 

belirlenen koruma kararlarına göre işlem 

yapılacaktır.  

 

10.2.6.2.Bugünkü Arazi Kullanımı Devam 

Ettirilecek ve Korunacak Alanlar 

10.2.6.2.1. Orman Alanları 

10.2.6.2.1.1.Bu planda Corine verisi esas 

alınarak orman alanı olarak gösterilen alanlar, 

devlet ormanları, hükmi şahsiyeti haiz amme 

müesseselerine ait ormanlar, özel ormanlar ve 

muhafaza ormanlarıdır. 

 

10.2.6.2.1.2. Orman sınırları konusunda 

tereddüt oluşması durumunda veya imar 

planlarının yapımı sırasında, orman kadastro 

sınırları esas alınacak olup ilgili kurum 

görüşünün alınması şarttır. 

 

10.2.6.2.1.3. Planlama bölgesi bütününde, 

hangi kullanımda kaldığına bakılmaksızın, 

orman mülkiyetinde olan ve Orman Genel 

Müdürlüğü’nce tahsisi yapılan alanlar, gerekli 

izinler ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 

görüşünün alınması kaydı ile bu planda 

değişikliğe gerek kalmaksızın, tahsis süresi 

dahilinde tahsis amacına uygun olarak 

kullanılabilir.  
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10.2.6.2.1.4.Bu planda orman alanı olarak 

gösterilmiş, ancak özel mülkiyete tabi olup 

mülkiyeti kesinleşmiş ve tapuya tescil edilmiş 

parsellerde, kadastral bir yola cephesi olmak 

şartıyla, 10.2.6.2.5.1 Tarım arazileri plan 

hükümleri geçerlidir. Ancak, orman bütünlüğü 

içerisinde kalan ve etrafı orman dokusu ile 

çevrili olan özel mülkiyeti kesinleşmiş 

(tapuya tescil edilmiş) parsellerde, kadastral 

bir yola cephesi olmak şartıyla, sadece, tarım 

ve hayvancılıkla ilgili yapılar ile çiftçinin 

barınması amaçlı yapılar yer alabilir.  

 

10.2.6.2.3.Mera Alanı 

10.2.6.2.3.1. Bu alanların ıslah edilmesi ve 

tarımsal amaçlı kullanılması esastır.  

 

10.2.6.2.3.2. Bu alanlardaki tescilli mera 

arazilerinde, 4342 sayılı Mera Kanunu 

kapsamında uygulama yapılacaktır.  

 

10.2.6.2.3.3. Bu planın onayından önce, alt 

ölçekli planlarla arazi kullanım kararı 

getirilmiş tescilli meralarda, mevzuata uygun 

olarak mera vasfı kaldırılmadan imar 

uygulaması yapılamaz. İnşaat izni verilemez.  

 

10.2.6.2.3.4. Bu alanlarda, tescilli mera 

dışında kalıp, özel mülkiyete konu olan 

arazilerden, 5403 sayılı Kanun kapsamındaki 

arazilerde 10.2.6.2.5.1. Tarım arazileri plan 

hükümleri geçerlidir.  

 

10.2.6.2.4.Doğal Karakteri Korunacak Alan 

10.2.6.2.4.1. Bu planda gösterilmiş olsun ya 

da olmasın tespit edilmiş/edilecek sazlık-

bataklık, kayalık-taşlık, vadi tabanı vb. alanlar 

uygulamaya yönelik alt alt ölçek planlarda 

korunacaktır. 

  

10.2.6.2.5.Tarım Alanı 

10.2.6.2.5.1.Tarım Arazileri  

10.2.6.2.5.1.1. Bu kapsamdaki tarım arazileri, 

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi 

Kullanımı Kanunu ve ilgili yönetmeliğinde 

tanımlanan tarım arazileri sınıflarına 

ayrılmamış olup tarım arazilerinin sınıflaması, 

ilgili kurum ya da kuruluşlarca yapılacaktır.  

 

10.2.6.2.5.1.2. Bu kapsamdaki tarım arazileri 

ve fiilen sulanan veya sulama projeleri ilgili 

kuruluşlar tarafından hazırlanmış ve yatırım 

programına alınmış/alınacak tarım arazilerinin 

tarımsal üretim amaçlı korunması esastır.  

10.2.6.2.5.1.3. Yapılacak ifrazlarda 5403 

sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım 

Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri 

uyarınca işlem yapılacaktır.  

 

10.2.6.2.5.1.4. Tarım arazilerinin amaç dışı 

kullanımı taleplerinde, 5403 sayılı Toprak 

Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ve İl Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün izni 

çerçevesinde bu plan karar ve hükümlerine 

göre işlem yapılacaktır.  

 

10.2.6.2.5.1.5. Bu planın onay tarihinden 

önce, T.C. Başbakanlık, T.C. Gıda Tarım Ve 

Hayvancılık Bakanlığı, ilgili bakanlıklar ve 

bunların bağlı kuruluşları tarafından 

desteklenen projeye dayalı tarımsal faaliyetler 

kapsamında tarımsal amaçlı yapılar (tarımsal 

kalkınma kooperatiflerince uygulanan 

projeler, üretici birlikleri/kooperatifleri 

tarafından uygulanan projeler, Avrupa Birliği 

kaynaklı projeler, Dünya Bankası destekli 

projeler, sosyal riski azaltma projesi 

kapsamında uygulanacak projeler gibi) ile 

destekleme projeleri kapsamında yapılan 

başvurulara ilişkin iş ve işlemler başvuru 

yapılan idarelerce değerlendirilerek 

sonuçlandırılır.  

10.2.6.2.5.1.6. Bu planın onayından önce 

yürürlükteki mevzuat uyarınca inşaat ruhsatı 

veya yapı kullanma izni verilmiş olan tarımsal 

amaçlı yapılara ilişkin haklar saklıdır.  

 

10.2.6.2.5.1.7. Tarım alanlarında yapılacak 

tarımsal amaçlı yapılar için bu plan ile 

verilmiş olan yapılanma koşulları ve ilgili 

mevzuat hükümlerine uyulacaktır 

 

10.2.6.2.5.1.8. İçme ve kullanma suyu temin 

edilen yerüstü su kaynaklarının bulunduğu 

havzalarda, kısa mesafeli koruma 

kuşaklarında yapılan tarımsal faaliyetlerde, 

organik tarım özendirilecektir.  

 

10.2.6.2.5.1.9. Organik tarım faaliyetleri 5262 

sayılı Organik Tarım Kanunu ile Organik 

Tarımın Esasları ve Uygulanmasına Dair 

Yönetmelik koşullarına uygun olarak 

gerçekleştirilecektir. 

 

10.2.6.2.5.1.10. Tarım arazilerinde örtü altı 

tarım yapılması durumunda seralar emsale 

dahil değildir. 
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10.2.6.2.5.1.11. Tarımsal amaçlı yapılar amacı 

dışında kullanılamaz ve başka bir kullanıma 

dönüştürülemez.  

 

10.2.6.2.5.1.12. Tarım arazisi olarak 

gösterilmiş alanlarda, mera vasıflı alanlar 

bulunması durumunda, bu alanlarda 

10.2.6.2.3. Mera alanları plan hükümleri 

doğrultusunda uygulama yapılır.  

 

10.2.6.2.5.1.13. Teknolojik Sera Bölgeleri 

Bu alanlar, jeotermal kaynak ve güneş enerjisi 

gibi sistemler kullanılarak, teknolojik seracılık 

uygulamalarının 

gerçekleştirildiği/gerçekleştirileceği 

bölgelerdir.  

 

10.2.6.2.5.1.13.1. Bu alanlarda, beton temel, 

çelik çatılı vb. nitelikli seralar yapılabilir. 

Seralar inşaat alanına dahil değildir.  

 

10.2.6.2.5.1.14. Özel Ürün Arazileri 

10.2.6.2.5.1.14.1. Alt ölçek planlarda 

belirlenecek özel ürün arazi alanlarında hiçbir 

şekilde yapılaşma ve yapılaşma amaçlı plan, 

proje ve uygulama yapılamaz. Tarımsal 

üretimin sürekliliğini sağlayıp verimini 

arttıracak her tür önlem alınacaktır. 

10.2.6.2.5.2. Tarım ve Hayvancılık Tesisleri 

Alanı 

10.2.6.2.5.2.1. Bu alanlarda bu planın 

Organize Tarım ve Hayvancılık Alanlarında 

geçerli olan plan hükümleri geçerlidir. 

 

10.2.6.2.5.3. Su Ürünleri Yetiştirme 

Alanları 
10.2.6.2.5.3.1. Su ürünleri yetiştirme 

alanlarının 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 

ilgili yönetmelikleri uyarınca yapılacak yer 

seçimlerinde, ilgili kurum ve kuruluşların 

görüşlerinin alınması ve bu planla arazi 

kullanım kararı belirlenmiş alanlara (turizm 

alanları, yerleşme alanları, korunan alanlar 

vb.) olası olumsuz etkilerinin önlenmesi için 

mesafe, akıntı hızı, akıntı yönü, derinlik vb. 

kriterlerin göz önünde bulundurulması esastır.  

 

10.2.6.2.5.3.2. Bu alanlarda, 1380 sayılı Su 

Ürünleri Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 

2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili 

yönetmelikleri ile yürürlükteki diğer mevzuat 

hükümleri doğrultusunda uygulama 

yapılacaktır. 

 

10.2.6.2.6. Sulama Alanı  

10.2.6.2.6.1. Bu arazilerde, ilgili kanun 

kapsamında yapılan/yapılacak uygulamalarda 

bu plan kararlarına uyulacaktır.  

 

10.2.6.2.6.2. Yapılacak ifrazlarda 3083 sayılı 

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine 

Dair Tarım Reformu Kanunu ve ilgili 

yönetmelik hükümleri uyarınca işlem 

yapılacaktır.  

 

10.2.6.2.6.3. Bu arazilerin tarımsal üretim 

amaçlı korunması esas olup, uygulama 

alanlarında, Sulama Alanlarında Arazi 

Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre, 

sahibine bırakılan, dağıtılan veya Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı’nın emrine geçen 

tarım arazisi, tarım dışı amaçla kullanılamaz.  

 

10.2.6.2.6.4. Bu arazilerde; bu plan 

hükümlerinin 10.2.1.4.8 maddesinde belirtilen 

yapılaşma koşullarını aşmamak üzere çiftçinin 

barınacağı konut ve entegre nitelikte olmayan 

tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir. 

 

10.2.6.2.7. Madencilik Faaliyet Alanı  

10.2.6.2.7.1. Maden ruhsat sahasında ihtiyaç 

duyulan geçici tesisler, Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü’nden izin ve geçici tesis olduğuna 

dair belge alınmak kaydı ile yapılabilir.  

 

10.2.6.2.7.2. Geçici tesislerin kullanımı 

maden ruhsatının veya maden rezervinin 

işletme süresi ile sınırlıdır. Bu tesisler, 

kullanım süresinin bitmesi durumunda 

kaldırılır.  

 

10.2.6.2.7.3. İşletme izni alınan maden 

sahalarında, çıkarılan madenlerin işlenmesi 

amacıyla gerek duyulacak sanayi tesislerinin, 

zorunlu olarak maden sahası içinde yer 

almasının gerektiği durumlarda, bu 

kullanımlar, ilgili kurum ve kuruluşların 

görüşleri doğrultusunda, bakanlığın uygun 

görmesi halinde, gerekli izin ve onaylar 

tamamlanarak maden sahası içinde yapılabilir.  

 

10.2.6.2.7.4. Birinci sınıf gayrisıhhi 

müesseseler kapsamına giren maden üretim 

faaliyetleri ve bu faaliyetlere dayalı olarak 

üretim yapılan tesislerin etrafında, sağlık 

koruma bandı bırakılması zorunludur. Sağlık 

koruma bandı mülkiyet sınırları dışında 
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belirlenemez ve bu alan içinde yapılaşmaya 

izin verilmez. ÇED raporu düzenlenmesi 

gereken tesislerde, ÇED raporunda belirlenen 

mesafeler esas alınır.  

 

10.2.6.2.7.5. İçme ve kullanma suyu 

kaynaklarının uzun mesafeli koruma 

kuşaklarında, koruma alanının yatay olarak ilk 

3 km. genişliğindeki kısmında galeri yöntemi 

patlamalar, kimyasal ve metalürjik 

zenginleştirme işlemleri yapılamaz. Kirlilik 

oluşturmayacağı bilimsel ve teknik olarak 

belirlenen, ÇED yönetmeliği hükümlerine 

göre uygun bulunan ve atıklarını havza dışına 

çıkaran veya geri dönüşümlü olarak 

kullanabilen madenlerin çıkarılmasına, sağlık 

açısından sakınca bulunmaması, mevcut su 

kalitesini bozmayacak şekilde çıkartılması, 

faaliyet sonunda arazinin doğaya geri 

kazandırılarak terk edileceği hususunda 

faaliyet sahiplerince bakanlığa noter tasdikli 

yazılı taahhütte bulunulması şartları ile izin 

verilebilir.  

 

10.2.6.2.7.6. Maden ruhsat süresinin veya 

maden rezervinin bitmesi halinde işletme 

sahasının çevre ile uyumlu hale getirilmesini 

içeren projenin ilgili idareye sunulması ve bu 

projenin gerçekleştirileceğine dair yazılı 

taahhütte bulunulması zorunludur.  

 

10.2.6.2.7.7. Bu planın onayından önce, tesis 

kullanıcılarına ulaşılamayan ve faaliyeti sona 

ermiş veya terk edilmiş kum, çakıl ya da taş 

ve maden ocakları iyileştirme projesi ve 

uygulaması, valilik denetiminde ilgili idareye 

yaptırılır ve sonuçlandırılır. 

 

10.2.6.2.7.8. Madencilik, jeotermal ve doğal 

mineralli sular, kaynak suları ve yer altı suları 

ile ilgili faaliyetlerde imar durumuna ilişkin 

Büyükşehir Belediyesinden görüş alınmadan 

uygulamaya geçilemez. 

 

10.2.6.2.7.9. Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Yönetmeliğine tabi madencilik faaliyetlerinde 

“ÇED Olumlu” ya da “ÇED Gerekli Değildir” 

kararı alınmadan teşvik, onay, izin, yapı ve 

kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma 

başlanamaz ve ihale edilemez. 

 

10.2.6.2.7.10. Diri fay hatlarının geçtiği 

bölgelerde ilgili kurum ve kuruluşlardan 

uygun görüş alınmadan patlatmalı madencilik 

faaliyetlerine izin verilmez. 

 

10.2.6.2.7.11. II (a) ve patlatma yapılarak 

üretim yapılan I (b) Grubu madenlerin 

projesinde talep edilen izin alanı ve kırma-

eleme tesis yerlerinin, Karayolları Genel 

Müdürlüğü sorumluluğunda olan yollar ile 

1/5000 ölçekli imar planı onaylanmış alanlar, 

organize hale gelmiş tarım ve hayvancılık 

bölgeleri, birinci derece arkeolojik sit 

alanlarında fiziki olarak ortaya çıkarılmış 

kültürel varlıkların ön görünüm alanında 

yatay olarak en az 300 metre mesafede, ön 

görünüm alanı dışında ise en az 150 metre 

mesafe dahilinde izin verilmez.  

 

Kamu hizmeti veya umumun yararına 

ayrılmış binalardan yatay olarak en az 300 

metre mesafe dahilinde II (a) grubu ve 

patlatma yapılarak üretim yapılan I (b) grubu 

madencilik faaliyetlerine izin verilmez. 

 

10.2.6.2.7.12. İşletme ruhsatının imar 

planlarına işlenmesi için; Maden ruhsatı 

sahibi işletme ruhsatını ve ilgili kurumdan 

“ÇED Olumlu”, “ÇED Gerekli Değildir” veya 

“ÇED Muaf” kararını aldıktan sonra gerekli 

belgelerle ilgili kamu kurum ve kuruluşuna 1 

ay içerisinde müracaat etmelidir. 

 

10.2.6.2.7.13. Ankara Büyükşehir 

Belediyesinin plan yapma yetkisi içerisinde 

kalan alanlardaki madencilik ruhsatları, ruhsat 

sahibinin başvuru tarihinden itibaren 1 yıl 

içerisinde imar planlarına işlenir. 

 

10.2.6.2.7.14. Bu planda MİGEM tarafından 

gönderilen "yürürlükteki işletme ruhsat 

alanları ve ilgili tesisler" müktesep hak kabul 

edilmiş ve "madencilik faaliyet alanı" olarak 

sınırları gösterilmiştir. 

 

10.2.6.2.7.15. Madencilik faaliyet alanı 

sınırları içerisinde yapılacak alt ölçek 

planlama çalışmalarında MİGEM' den görüş 

alınması zorunludur. 

 

10.2.6.3.Yapı Sınırlaması Getirilerek 

Korunacak Alanlar 

10.2.6.3.1. İçme ve Kullanma Suyu Koruma 

Alanı 

10.2.6.3.1.1. Suyun dengeli kullanımı esastır. 

Su kullanımında suyun verimli kullanılması 
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sağlanacaktır. Yerüstü ve yeraltı sularının 

bütüncül bir yaklaşımla miktar, fiziksel, 

kimyasal ve ekolojik kalite açısından 

korunması ilgili mevzuat hükümleri 

çerçevesinde ilgili kurumlar tarafından 

yapılacaktır.  

 

10.2.6.3.1.2. İçme ve kullanma suyu temin 

edilen Yerüstü su kaynaklarının korunmasında 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili 

hükümleri geçerlidir.  

 

10.2.6.3.1.3. İçme ve kullanma suyu temin 

edilen Yerüstü su kaynaklarına ilişkin özel 

hüküm belirleninceye kadar su kirliliği 

kontrolü yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

İçme ve kullanma suyu temin edilen Yerüstü 

su kaynaklarının su kirliliği kontrolü 

yönetmeliği 16’ncı maddesi kapsamında özel 

hüküm belirleme çalışmasının yapılması 

durumunda belirlenen özel hükümlerin her tür 

ve ölçekteki planlara işlenmesi zorunludur. 

 

10.2.6.3.1.4. İçme ve kullanma su 

kaynaklarının sürdürülebilir koruma ve 

kullanımına yönelik yapılacak olan havza 

koruma veya özel hüküm belirleme 

çalışmalarında bu plan ile getirilen nüfus 

projeksiyonları kullanılır. Bu plan sınırları 

içerisinde ilgili idarece bu planın projeksiyon 

hedef yılı baz alınarak su projeksiyonlarının 

yapılması esas olup suyun verimli 

kullanılması için gerekli tedbirler (suyun 

fiyatlandırılması, vergilendirilmesi, su 

kullanım yöntemleri, geri kazanım vb.) ilgili 

idarece alınacaktır.  

 

10.2.6.3.1.6. İlgili kurum tarafından su 

dağıtımı konusunda sistem kurulmasına ilişkin 

entegre proje üretilecektir. Yeraltı sularının 

gelişigüzel kuyular açılarak kullanımı 

önlenecektir.  

 

10.2.6.3.1.7. Yeraltı su kaynaklarının fiziksel, 

kimyasal, biyolojik ve bakteriyolojik 

özelliklerini olumsuz yönde etkileyecek atıksu 

deşarjına izin verilemez.  

 

10.2.6.3.1.8. İçme ve kullanma suyu temin 

edilen yeraltı su kaynaklarının korunması 

amacıyla kuyunun çevresi, ilgili mevzuatta 

belirtilen mesafeler kapsamında çevrilerek bu 

alan tapu kaydına işlenir.  

 

10.2.6.3.1.9. Yeraltı su kaynaklarının mevcut 

miktarının korunması için her türlü kullanıma 

ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan 

izin ve tahsis belgesi alınması zorunludur.  

 

10.2.6.3.1.10. Yeraltı su seviyesinin tehlikeli 

boyutlara düşmesini engellemek için, yeraltı 

su potansiyeli Dsi Genel Müdürlüğünce 

belirlenir. DSİ Genel Müdürlüğünce 

belirlenen yeraltı su potansiyelini korumak 

amacıyla verilen tahsisler iptal edilir veya 

yeniden düzenlenir.  

 

10.2.6.3.1.11. Su kaynaklarının mutlak 

koruma alanı içindeki bütün yapılar 

dondurulmuş olup bu yapılar kanalizasyon 

şebekesine bağlanacaktır. Toplanan 

kanalizasyon suyu havza dışındaki arıtma 

tesisine boşaltılacaktır.  

 

10.2.6.3.1.12. Kaynak suları, içme suları ve 

içme-kullanma suları şişeleme ve depolama 

alanları, ilgili kuruluşlardan alınacak görüşler 

doğrultusunda, ilgili idarelerce belirlenir. Bu 

alanlarda yapılacak tesisler için ilgili 

kuruluşların görüşleri doğrultusunda 

hazırlanacak imar planları, bu planda 

değişikliğe gerek kalmaksızın ilgili idarece 

onanmadan uygulama yapılamaz. Söz konusu 

tesisler amacı dışında kullanılamaz. Bu 

tesislerdeki yapılanma koşulları İnsani 

Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 

hükümlerine göre belirlenir. 

 

 10.2.6.3.2.Sulak Alan Bölgesi 

10.2.6.3.2.1. Bu alanlarda sulak alan yönetim 

planlarının hazırlanması ve bu plana göre 

uygulama yapılması esastır. Bu alanlarda 

yönetim planları hazırlanıncaya kadar, sulak 

alanların korunması yönetmeliği hükümlerine 

uyulması, yapılacak alt ölçekli planlamalarda 

Orman Ve Su İşleri Bakanlığı’nın görüşünün 

alınması zorunludur. Ulusal Sulak Alan 

Komisyonu (USAK) tarafından alana ilişkin 

yönetim planının oluşturulması durumunda, 

çevre düzeni planı değişikliğine gerek 

kalmadan yönetim planı hükümleri geçerli 

olacaktır. Ramsar alanlarında ilgili kanun ve 

yönetmelik hükümleri doğrultusunda 

uygulama yapılır.  

 

10.2.7.TEKNİK ALTYAPI 

10.2.7.1.Ulaşım 

10.2.7.1.1.Karayolları 
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10.2.7.1.1.1. Bu alanlardaki uygulamalar 

Karayolu Yolboyu Mühendislik Yapıları İçin 

Afet Yönetmeliği ve diğer mevzuat 

hükümlerine göre yapılacaktır. 

 

10.2.7.1.1.2. Belediye sınırları içindeki 

karayolları kenarında yapılacak tesislerde, 

2918 sayılı karayolları trafik kanunu ve 

karayolları kenarında yapılacak tesisler ve 

açılacak tesisler hakkında yönetmelik ile 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 

Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve ilgili 

yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.  

 

10.2.7.1.1.3. Karayolları Genel 

Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki 

güzergahlarda akaryakıt ve LPG istasyonları 

ile bunlara bütünleşik olan konaklama tesisi, 

yeme içme tesisi vb. karayoluna hizmet 

verecek tesisler yer alabilir. Bu alanlarda 

yapılacak imar planları ilgili kurum ve kuruluş 

görüşleri doğrultusunda, bu planda değişiklik 

yapılmaksızın ilgili idaresince onaylanabilir.  

 

10.2.7.1.1.4. Karayolları Genel 

Müdürlüğü’nün sorumluluğu ve/veya 

dışındaki güzergahlarda mevzuata uygun 

olmak koşulu ile akaryakıt ve LPG 

istasyonları yapılabilir. Bu alanlarda yapılacak 

imar planları ilgili kurum ve kuruluş görüşleri 

doğrultusunda, bu planda değişiklik 

yapılmaksızın ilgili idaresince onaylanabilir. 

 

10.2.7.1.1.5. Otoyol geçişinin bulunduğu 

bölgede ve bu bölgeye komşu kullanımların 

yapılaşmasında; otoyol kaplamasının bittiği 

noktadan en az 50 m. çekilmesi, bu mesafeyi 

aşan yol gövdesi kullanımlarında ise, 

yarmalarda şev üstü, dolgularda ise, şev dibi 

noktadan itibaren en az 30 m. çekilmesi 

sağlanacaktır. Bu mesafe her koşulda karayolu 

kamulaştırma sınırına 15 m. den yakın 

olamaz. 

 

10.2.7.1.1.6. Devlet karayollarının geçtiği 

bölgede, bu bölgeye komşu kullanımların yol 

kamulaştırma sınırının bittiği noktadan en az 

30 m. çekilmesi suretiyle yapılaşmasına izin 

verilecektir. Bu yolların olası bir afet anında 

tahliye-tasfiye amaçlı olarak 

kullanılacağından hareketle, gerekli emniyet 

şeritleri ayrılacak, bu şeritlerin her tür 

tıkanıklık ve amaç dışı kullanımı 

engellenecektir.  

 

10.2.7.1.1.7. Bölge içinde alt ölçek planlarla 

belirlenecek dağıtıcı-toplayıcı niteliğinde 

bulunan ana arterler için yolun genişliğine ve 

gereğinde afet durumunda kullanılabilme 

hassasiyetine göre yeterli çekme mesafeleri 

ayrılacaktır. Mesafenin ölçüsü alt ölçek 

planlarla belirlenir ve olabildiğince kentin tüm 

bölgelerinde bir standart üzere uygulanır. Bu 

amaçla Ankara Büyükşehir Belediyesince 

yapılmış yerleşik uygulamalar ve İmar ve 

Şehircilik Dairesi Başkanlığı görüşü esastır. 

 

10.2.7.1.2. Demiryolları 

10.2.7.1.2.1.2038 Çevre Düzeni Planında 

gösterilmiş olan demiryolu ve hızlı tren 

hatlarında kendi mevzuatları ile belirlenen 

güvenlik önlemlerinin alınması esastır. Bu 

hatlarda yapılacak çekme mesafeleri TCDD 

ve diğer ilgili uzman kuruluş görüşleri 

doğrultusunda belirlenir. 

 

10.2.7.1.3. Havayolları-Havaalanları 

10.2.7.1.3.1. Bu alanlarda 2920 sayılı Türk 

Sivil Havacılık Kanunu ve ilgili yönetmelik 

hükümleri doğrultusunda uygulama 

yapılacaktır.  

 

10.2.7.1.3.2. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 

görev ve sorumluk alanı içindeki 

havaalanlarında; Havalimanı Mania Planı 

sınırları içindeki alanda uygulamaya konu 

1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planlarının hazırlanması 

aşamasında, Havalimanı Mania Planı kriterleri 

ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı'nın 26.06.2007 tarihli "Havaalanı 

Çevresindeki Yapılaşma Kriterlerine İlişkin 

Genelge" hüküm ve esaslarına uyulması ve 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden görüş 

alınması gereklidir. 

 

10.2.7.2. Enerji Üretim - Dağıtım ve 

Depolama 

10.2.7.2.1. Enerji Üretim Alanı 

10.2.7.2.1.1. Yenilenebilir enerji (rüzgar, 

güneş, jeotermal, hidroelektrik) üretim 

alanlarında, ilgili kurum ve kuruluşlardan 

alınan izinler ve Enerji Piyasası Düzenleme ve 

Denetleme Kurulunca verilecek lisans 

kapsamında 1/100.000 ölçekli çevre düzeni 

planı değişikliğine gerek kalmaksızın, ilgili 
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kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda 

hazırlanan nazım ve uygulama imar planları, 

ilgili idaresince onaylanır.  

 

10.2.7.2.1.2.Bu planda termik santral olarak 

gösterilen alanlarda var olan onaylı planlar 

geçerlidir. Bu alanlarda ilave yapılaşma ve 

yenilemelerde bu planın ilke ve kararlarına 

aykırı olmayacak biçimde yapılaşma 

kararlarının üretilmesi zorunludur. 

 

10.2.7.2.2. Boru Hattı 

10.2.7.2.2.1. Alt ölçekli planlar yapılırken 

doğalgaz boru hatları, enerji iletim hatları, 

enerji iletim tesisleri, ana isale hatları için 

ilgili kurum/kuruluş görüşlerinin alınması ve 

bu doğrultuda söz konusu hatlar/tesisler ve 

etkileşim alanları ile ilgili plan kararları 

verilmesi esastır.  

 

10.2.7.2.2.2. İlgili kurum/kuruluştan aksine 

bir görüş alınmadığı takdirde uyulması gerekli 

planlama koşulları ve güvenlik kriterleri 

aşağıdaki gibidir: kamulaştırılarak BOTAŞ 

adına mülkiyet ya da irtifak hakkı tesis 

edilmiş olan güzergah şeridi üzerinde 

yapılaşmaya kesinlikle izin verilmeyecektir. 

 

Boru hattı kamulaştırma şeridi üzerinde yapı 

niteliği taşımayan yaya ve trafik yolları 

geçişleri ve boru ekseni üzerinde süreklilik arz 

etmeyecek yol, su, elektrik vb. gibi teknik 

altyapı projeleri için BOTAŞ izninin alınması 

gereklidir. BOTAŞ ek güvenlik önlemleri 

önerdiğinde bu tedbirler alınmadan inşaat 

uygulamasına geçilemez. 

 

Kamulaştırma şeridi üzerinde yeşil alan, bina 

niteliği taşımayan açık tesisler, projelerin 

BOTAŞ tarafından uygun bulunmasından 

sonra yapılabilir.  

 

Trafolar kamulaştırma şeridine 30-120 kW 

için en az 20 m., 120-380 kW için 40 m.’den 

daha yakına yapılamaz. Bu mesafelerin altına 

düşülmesi gereken durumlarda BOTAŞ 

tarafından belirlenecek ek güvenlik 

önlemlerinin yerine getirilmesi zorunludur.  

 

10.2.7.2.3. Enerji Nakil Hattı 

10.2.7.2.3.1. Enerji iletim tesislerinde, 

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 

değişikliğine gerek kalmaksızın ilgili kurum 

ve kuruluş görüşleri doğrultusunda hazırlanan 

nazım ve uygulama imar planları, ilgili 

idaresince onaylanır.  

 

10.2.7.2.3.2. Enerji iletim hatlarının yaklaşma 

mesafeleri uygulamalarında, ilgili 

kurum/kuruluş tarafından belirlenen minimum 

mesafelere uyulacaktır.  

 

10.2.7.2.3.3. Alt ölçekli planlar yapılırken 

TEİAŞ’ın (Türkiye Elektrik İletim Anonim 

Şirketi) yetki ve sorumluluğunda bulunan 36 

kw üstündeki enerji iletim tesisleri (iletim 

hatları ve trafo merkezleri) ile ilgili 

faaliyetlere ilişkin TEİAŞ Genel 

Müdürlüğü’nün görüşü alınacak ve Elektrik 

Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ndeki 

hükümlere göre uygulama yapılacaktır. 

 

10.2.7.3. Su-Atıksu ve Atık Sistemleri 

10.2.7.3.1. Su Kaynakları Toplama Yeri 

(Kaptaj Alanı) 

10.2.7.3.1.1. Bu alanlarda Su Kirliliği 

Kontrolü Yönetmeliği ve ASKİ Havza 

Koruma Yönetmeliği hükümlerine 

uyulacaktır. 

 

10.2.7.3.2.  İçme Suyu Ana Hattı 

10.2.7.3.2.1. Kente içme suyu taşıyan ana 

boru hattının geçtiği alanlarda yapılacak alt 

ölçekli planlama çalışmalarında DSİ Genel 

Müdürlüğü ve ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 

görüşü alınacaktır.  

 

10.2.7.3.3. İçme Suyu Tesisleri Alanı 

(Depolama, Arıtma, Terfi Merkezi) 

10.2.7.3.3.1. Ankara'ya içme suyu sağlayan 

tüm tesislerde içme suyu depolama ve arıtıma 

işlemlerinin ilgili mevzuat hükümleri 

doğrultusunda yapılması zorunludur. 

 

10.2.7.3.4. Atıksu Tesisleri Alanı (Arıtma, 

Terfi Merkezi) 

10.2.7.3.4.1.Bu plan kapsamındaki alanlarda, 

her türlü sıvı atıkların ilgili mevzuatta 

belirtilen standartları sağlayacak şekilde 

arıtılması veya bertaraf edilmesi zorunludur.  

 

10.2.7.3.4.2. Planlama bölgesinde bulunan 

yerüstü ve yer altı su kaynaklarının kalitesinin 

olumsuz yönde etkilenmesini önlemek 

amacıyla, atık sularını, akarsu, toprak v.b. gibi 

alıcı ortamlara veren yerleşim alanlarında 

kanalizasyon sistemleri tamamlanacak ve 
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kanalizasyon sisteminin sonlandığı noktada 

atık su arıtma tesisleri inşa edilecektir.  

 

10.2.7.3.4.3. Her tür ve ölçekteki, planlama ve 

uygulamalarda “Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği”ne 

uyulacaktır. Atık sular, göl ve akarsulara 

bağlanamaz ve boşaltılamaz. Yapı ve 

tesislerin atık suları ve pissu kanalları, 

yerleşme ve tesislerin çerçevesinde 

gereksinmeyi karşılayacak ve sağlık 

kurallarına uygun kanalizasyon şebekesine 

bağlanacaktır. Organize sanayi bölgelerinin, 

küçük sanayi sitelerinin, turizm tesislerinin, 

toplu olarak gerçekleştirilecek konut, toplu ve 

organize işyerleri vb. toplu yerleşmelerin atık 

suları, kanalizasyon şebekesine bağlanacaktır. 

Bunun teknik olarak mümkün olmadığı 

durumlarda, bu tesisler için atık su arıtma 

sistemi kurulması ve işletilmesi zorunludur.  

Atık su % 90 oranında arıtılmadan deşarjı 

yapılamaz, arıtma sistemleri 

gerçekleştirilmeden bu tesislere yapı kullanma 

izni verilemez. 

 

10.2.7.3.4.4. Arıtma tesisi alanlarının yer 

seçimi ve uygulaması, bu planın genel arazi 

kullanımı, koruma ve gelişme ilke ve 

hedefleri çerçevesinde, ilgili kurum ve 

kuruluşların uygun görüşleri alınarak, 

belediyeler ile kurum ve kuruluşlar tarafından 

oluşturulan veya oluşturacak birlikler 

vasıtasıyla yapılabilir.  

 

10.2.7.3.5. Katı Atık Tesisleri Alanı 

(Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve 

Depolama)  

10.2.7.3.5.1. Bu plan kapsamındaki alanlarda, 

her türlü atıkların kaynağında ayrı toplanması, 

transfer istasyonlarının kurulması, geri 

kazanım ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, 

depolama alanlarına taşınması ve bertaraf 

edilmesi gibi iş ve işlemleri kapsayan atık 

yönetimi sisteminin kurulması ile ilgili 

çalışmalar, bakanlık, valilikler ve belediyeler 

tarafından yapılacaktır.  

 

10.2.7.3.5.2. Bu tesislerin uygulanmasına 

yönelik olarak önerilen birlik modelleri katı 

atık yönetim sisteminin kurulmasını 

üstlenebilir. Yönetim sistemi kuruluncaya 

kadar katı atıkların kontrolü yönetmeliği 

koşulları geçerlidir.  

 

10.2.7.3.5.3. Yakma veya düzenli depolarının 

yanı sıra fiziksel/ kimyasal/ biyolojik önişlem 

ünitelerini içeren entegre atık bertaraf veya 

geri kazanım tesislerinin yer seçiminde, atığın 

en yakın ve en uygun olan tesiste bertaraf 

edilmesi ilkesi çerçevesinde, bölgenin atık 

miktarı dikkate alınarak ilgili kurum ve 

kuruluşların görüşü doğrultusunda tesisin yer 

seçimi belirlenir.  

 

10.2.7.3.6. Tehlikeli Atık Tesisleri Alanı 

(Bertaraf ve Depolama) 

10.2.7.3.6.1. Tehlikeli atıkların depolama 

işlemi sırasında alınan önlemlerin yeterli 

olduğu veya atığın özelliği sebebi ile 

depolama işleminde çevrenin olumsuz yönde 

etkilenmeyeceğinin bilimsel olarak ispat 

edilmesi hallerinde, atıklar depolanabilir veya 

bu amaçla depo tesisi kurulmasına izin 

verilebilir. Bu plan bütünü içinde her türlü 

tehlikeli atıkların ilgili mevzuatta belirtilen 

standartları sağlayacak şekilde bertaraf 

edilmesi zorunludur.  

 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

BELEDİYE MECLİSİ'NİN 12.05.2017 

GÜN VE 1002 SAYILI KARARI İLE 2038  

ANKARA ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN 

HÜKÜMLERİNDE YAPILAN 

DEĞİŞİKLİK VE İLAVELER. 

 

1. 10.2.5.4. Nolu Plan Hükmünde "Askeri 

Yasak ve Güvenlik Bölgesi"  olarak geçen 

ifade "Askeri Alan,  Askeri Yasak ve 

Güvenlik Bölgesi" olarak değiştirilmiştir.  

 

2. Boru Hattı başlıklı plan hükmünün son 

maddesine 

 

"10.2.7.2.2.3. BTC ham petrol boru hattı 

(TANAP) ile ilgili olarak 4585 sayılı 

Kanun'la onaylanması uygun bulunan ev 

sahibi hükümet antlaşması" hükümlerine 

uyulur "  hükmü eklenmiştir. 
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Ankara ili, Çubuk ilçesi, Güldarpı mahallesi 
Münferit Yatırım Yeri 
Ekolojik Değerlendirme Raporu 
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PROJE AMACI, ALANIN YERİ 

 

Ankara ili. Çubuk ilçesi, Güldarpı mahallesi, 130 ada, 49 no’lu parselin Endüstri Bölgesi Kanunu 

kapsamında Münferit Yatırım Yeri olarak ilan edilmesi ile başta otobüs olmak üzere ticari araçların 

fiziki testlerinin ve doğrulamalarının yapılabileceği bir test ve validasyon merkezinin kurulması 

amaçlanmaktadır. Bu Ekolojik değerlendirme raporu söz konusu proje alanının fauna (hayvan türleri) 

türleri ve habitatları açısından değerlendirmesinin yapılması amacı ile hazırlanmıştır. Ekosistem 

değerlendirmesi çalışması yapılmasının amacı; proje alanının Münferit Yatırım Yeri olarak ilan 

edilmesinde biyoçeşitlilik ve habitat açısından bir sakıncanın olup olmadığını bilimsel çalışmalar 

doğrultusunda belirlemektir. 

 

Bu ekosistem değerlendirme raporu; proje alanının flora-vejetasyon unsurları ve alandaki fauna 

unsurları (İkiyaşamlı: Amphibia; Sürüngen: Reptilia; Kuş: Aves ve Memeli hayvan türleri), habitat 

durumu ile planlanan projenin bu habitatlar ve türler üzerine olabilecek olası olumsuz etkileri ve bu 

etkilerin giderilmesi konusunda alınacak tedbirleri içermektedir. 

 

Bu alanın tamamı hazine arazisi olup kuru tarım alanı olarak işlev görmektedir. Alanın bazı 

bölümlerinde kum alımı yapılan lokal sahalar mevcuttur (Şekil 1 ve Şekil 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-1 Proje Alanı 
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Şekil -2 Alanın genel ekosistem yapısı (tarım alanı) 

 

 

Proje alanının önemli bir kısmı (yaklaşık % 80) kuru tarım alanıdır ve bu alanlar tamamen insan 

modifiye olmuş (doğal özelliğini yitirmiş), antropojenik bir alandır. Tarım alanları arasında yer yer kum 

alamı yapılmış lokal sahalar  (% 5) ve yer yer çayırlık alanlar  (% 5) bulunmaktadır. Proje sahasının 

güneybatı sınırında ise daimi olarak akan oldukça küçük bir dere bulunmaktadır. Proje alanının yakın 

çevresinde yerleşim birimleri (evler, yollar vb.) yer almaktadır.  

 

Alan, bu yapısı itibari ile flora-fauna (bitki-hayvan türleri varlığı ve yaşamı) açısından, yabanıl (doğal) 

bir alan olarak değerlendirilmemiştir. Alandaki habitatlar, (tarım alanı, riparian zon) özellikle flora ve 

karasal omurgalı fauna yabanıl yaşamını için uygun bir beslenme, barınma ve üreme ortamları 

içememektedir.  

 

Alanın ekolojik taşıma kapasitesi oldukça düşük ve flora-fauna çeşitliliği ise son derece zayıftır. Dolayısı 

ile bu alanda çok az sayıda tür ve bireyi saptanmış olup, belirlenen flora-fauna türleri insanlarla bir 

arada bulunmaya adapte olmuş ve yaygın türler olarak değerlendirilmiştir. Mevcut ekolojik yapı ve 

habitatlar genellikle tarım alanları arasındaki efemeral ve rudeal bitkiler, gezgin küçük memeliler, bazı 

sürüngen türleri ve genellikle küçük ötücü zemin kuşları için beslenme ve dolaşma alanı olarak işlev 

gördüğü değerlendirilmiştir. Söz konusu alan, genel itibari ile, flora-fauna unsurları açısından kor 

üreme/çiçeklenme alanları da içermemektedir. 
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Ayrıca, proje ve etki alanı için, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın resmi web sitesinde yayınlanan Coğrafi 

Bilgi Sistemi’nden alınan korunan alanlara ait haritaya, Çevre Düzeni Planına, arazi gözlemlerimiz ve 

literatür çalışmalarımıza göre değerlendirme yapılmıştır. Buna göre; söz konusu proje alanı 

 

 Türkiye mevzuatına göre korunması gereken bir flora-fauna alanı ve/veya ekosistemi değildir, 

 Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere göre korunması gerekli bir flora-fauna alanı 

da değildir. 
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1.  FLORA ve VEJETASYON ile İLGİLİ BULGU VE DEĞERLENDİRMELER 

 

1.1. Metodoloji 

Proje sahasının florasını ve habitat özelliklerini ortaya koymak amacı ile sonbahar ve kış 

dönemlerini kapsayan arazi çalışmaları yapılmıştır. Alan küçük ve genel olarak tek tip habitat 

yapısına sahip olduğu için örnekleme bazlı çalışma yapılmamış tüm alan transekt yöntemiyle 

taranarak arazi çalışması gerçekleştirilmiştir.  

 

Bu proje kapsamında sunulan floristik bulgular alanda tarafımızdan gözlenen örnekler ile iyi 

tanınmadığı için toplanıp herbaryum materyali haline getirilen örneklere dayalı olarak 

hazırlanmıştır. Arazi çalışması proje alanında bulunan habitatlardaki tüm türleri temsil edecek 

şekilde yürütülmüştür.  

 

Floristik listede verilen türler, tarafımızdan toplanan örnekler ile iyi tanındığı için toplamaya gerek 

olmayan sadece gözleme dayalı olarak tespit edilen türlerden oluşmuştur. Floristik liste; Türkiye 

Florasındaki filogenetik sıraya göre verilmiş ve her grubun altında yer alan familyalar yine Türkiye 

Florasındaki filogenetik sıraya göre dizilmiştir.  

 

Türler otör isimleri ile birlikte verilmiş ve sıra ile varsa yöresel adları, fitocoğrafik bölgesi, endemik  

olup olmadığı, endemik ve nadirlerin tehlike kategorileri, habitatı ile her türün alan içersindeki 

bolluk durumları verilmiştir.  

 

Toplanan örnekler herbaryum materyali haline getirildikten sonra “Flora of Turkey” adlı eserden 

yararlanılarak teşhis edilmiştir (Davis, 1965-1988). Endemik ve  Endemik olmadığı halde nadir 

yayılışlı bitkilerin tehlike kategorileri belirlenirken IUCN 1994 ve IUCN 2001 kriterleri göz önüne 

alınarak Ekim ve arkadaşlarının hazırladığı esere göre tespit edilmiştir (Ekim ve ark., 2000) 

 

1.2. Proje Alanının Florası ve Değerlendirmeler 

Ankara ili, Türkiye’nin İç Anadolu bölgesinde yer alır. Dolayısı ile iklim olarak kışı soğuk Akdeniz 

Biyoiklim katında yer alır. Proje alanın da içersinde bulunduğu Çubuk ilçesi ve çevresi florası en iyi 

bilinen bölgelerimizden birisidir. Ankara il florası da bu kapsamda çalışılmıştır. Ankara il sınırları 

içerisinde yayılış gösteren endemik türler daha çok yüksek dağlar ile doğallığını kaybetmemiş 

habitatlarda yayılış göstermektedir. Proje alanının büyük kısmı tarımsal amaçlı kullanıldığı için 
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antropojenik etkiler nedeniyle doğallığını tamamen kaybetmiştir. Bu nedenle alanda daha çok yaygın 

kozmopolit türler yayılış göstermektedir.   

 

Alanda yaptığımız arazi çalışmaları neticesinde proje alanından 25 familyaya ait 86 tür ve tür altı 

seviyede bitki taksonu tespit edilmiştir (Tablo 2.1). Alandan tespit edilen türlerin nerede ise 

tamamına yakını oldukça geniş yayılışlı olup kozmopolittir. Proje alanından tespit edilen türlerin 

büyük çoğunluğu da bir yıllık türlerden oluşur. 

 

1.3. Tehlike Sınıfı ve Endemizm Açısında Alandaki Bitkilerin Durumu 

Alandan tespit edilen 86 bitki türünün tamamı oldukça geniş yayılımlı kozmopolit bitkilerden 

oluşmuştur. Bu türler arasında uluslararası ve ulusal kriterlere göre nesli tehlike altında ve nadir-

endemik bitki türleri bulunmamaktadır. Çünkü alan genel olarak doğallığını kaybettiği için endemik 

veya endemik olmadığı halde nadir yayılımlı tehlike kategorilerinde bitki türlerinin varlığını 

sürdürmesi için uygun değildir. Türkiye’de yayılım gösteren bitki türlerinin 1/3’ü nün endemik olduğu 

düşünülür ise alanın nadir bitkiler açısından oldukça fakir olduğu değerlendirilmiştir.  

 

1.3.1. Vejetasyon Özellikleri 

Alan doğallığını büyük oranda kaybetmiştir. Çünkü proje alanının önemli bir kısmı kuru tarım alanı 

olarak kullanılmaktadır. Proje alanı içerisinde kuru tarım alanı ve küçük dere boyunca gelişen 

riparian vejetasyon tipleri bulunur (Şekil 3 ve Şekil 4). Proje alanında bulunan habitat tipleri ve bu 

habitatların karakteristik türleri şunlardır. 

 

 
 

Şekil-3 Tarım Alanı Habitatı 
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Şekil-4 Riparian (Dere Kıyıları) Habitatı 

 

 

 

Proje alanında belirlenen habitat tipleri 
 

Tarım Alanı (I1.2): Proje alanının nerede ise tamamına yakını bu habitat tipi ile temsil edilir 

(Şekil.3). Tarım habitatını oluşturan türler kolay gelişen bir yıllık otsu kozmopolit türlerden 

oluşur. Tek tabakalı bir yapıya sahip olan bu habitatın baskın türleri Consolida orientalis, 

Sinapis arvensis, Rapistrum rugosum, Sisymbrium officinale, Rumex patientia, Conium 

maculatum, Cirsium arvense, Cirsium vulgare, Centaurea iberica, Centaurea solstitialis, 

Bromus tectorum, Elymus hispidus, Alopecurus myosuroides’dir.  

 
Riparian alanlar (G1.1): Proje alanı içerisinden geçen dere boyunca bu habitat temsil edilir 

(Şekil.4).  Habitatı karakterize eden türler ağırlıklı olarak su isteği yüksek olan türlerdir. Bunlar 

Salix alba, Populus nigra, Phragmites australis, Dipsacus laciniatus, Conium maculatum, 

Typha domingensis’dir.  
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2. FAUNA BULGULARI VE DEĞERLENDİRMELER 

Bu raporda sunulan fauna verileri ve değerlendirmeleri, 

 Ağustos 2018 ve Ocak 2019 döneminde yapılan saha çalışmaları,  

 Daha önce bu bölgede geçmiş yıllarda yapılan literatür verileri, 

 Alanın habitat yapısına uygunluk ve  

 Yöre halkı ile yapılan anket çalışmalarından derlenmiştir. 

 

2.1. Metodoloji 

Faunistik saha çalışmaları, proje sahası ve yakın çevresini kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiştir. 

Buna ilave olarak, değişken bir topografya ve/veya vejetasyon yapısından kaynaklanabilecek ve 

bu nedenle farklı bir fauna yapısının olabileceği durumlarda ise çalışma alanı daha da 

genişletilmiştir.  

 

Proje alanının ve yakın çevresinin faunistik durumunun ortaya konmasında özellikle daha önce bu 

bölge ve yakın çevresinde yaptığımız çalışmalardan, literatürden, yöre halkı ile yapılan anket 

çalışmalarından da yararlanılmış ve elde edilen bulguları tablo halinde sunulmuştur (Tablo.1)  

 

Çalışmalarda, hayvan türlerinin tercihlerine uygun habitatların varlığından ve hayvanlara ait yuva-

yavru-kusuk-ayakizi (özellikle kuş ve büyük memeli türlerinin tanımlanmasında), dışkı-besin artığı 

(özellikle, memelilerin tanımlanmasında), deri-boynuz-bağa ve kemik kalıntılarından da 

yararlanılmıştır. Faunistik unsurların tür düzeyinde teşhis edilmesi sırasında, avlama-toplama-

öldürme yapılmamıştır. Memeliler ve kuşların tür teşhisleri için doğrudan gelişmiş optik aletler 

kullanılarak yapılan gözlemlerle gerçekleştirilmiştir. Daha küçük memeliler, sürüngenler, iki 

yaşamlıların teşhislerinde ise atraplar, ağlar ve canlı tuzaklar kullanılmış olup, yakalamalar 

sonucunda tür teşhisleri yapılan hayvanlar tekrar doğaya salıverilmiştir.  

 

Kuş türlerinin teşhisi için ağ ile yakalama ve tuzaklama yapılmamıştır. Kuşların teşhisinde hat ve 

nokta sayım yöntemleri uygulanmıştır. Fauna unsurlarına ait literatürler daha önce toplanmış 

müze materyalleri, yöre halkı ve amatörler tarafından yakalanmış ve doldurulmuş hayvan 

örnekleri de hazırlanan listelere kaynak oluşturmuştur. 

 

Faunistik çalışmalar için, çalışma alanındaki çalışmalar sırasında saha gözlemleri yürüyerek 

ve/veya araç ile gerçekleştirilmiş ve 1/25 000 ölçekli haritalardan yararlanılmıştır. Ayrıca harita 
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çalışmaları sırasında yükseltilerin ve coğrafi koordinatların saptanması amacı ile GPS 

kullanılmıştır. Gözlemlere sabah erken saatlerde başlanmış ve gün batımına kadar devam 

ettirilmiştir. Sahada belirlenen bazı fauna türlerine, iz ve işaretlerine ait fotoğraflar raporda 

sunulmuştur. 

Faaliyet alanı ile ilgili olarak alandaki habitatlar, endemik türler, tehlike altındaki türler, yaban 

yaşamı habitatları hakkında da veriler toplanmış ve değerlendirilmiştir. Fauna elemanlarının 

tehlike-koruma statüleri CITES, Bern Sözleşmesi ve IUCN- Red List’e göre verilmiştir.  

 

2.2. Faunistik Bulgular Ve Değerlendirmeler 

Bu kapsamda hazırlanan proje sahası ve yakın çevresindeki fauna (hayvan) türleri listesi Tablo 

1’de gösterilmiştir. Son kısımda ise bu tablolarda kullanılan kısaltmalar ve semboller için “lejant” 

verilmiştir. Bu bağlamda alanı temsil eden omurgalı fauna türlerine ait bulgular İkiyaşamlılar-

Amphibia, Sürüngenler-Reptilia, Kuşlar-Aves ve Memeliler-Mammalia sınıflarına göre ayrı arı 

değerlendirilmiştir. 

İki Yaşamlılar (Amphibia) 

İkiyaşamlılar en azından üremek için sucul habitatlara gereksinim duyarlar. Söz konusu alanın batı 

sınırında güney-kuzey konumlu akışkan daimi sucul bir habitat (küçük bir dere) bulunmaktadır. 

Yapılan saha çalışmalarında bu derenin durgun yerlerinde ve sulak nemli riparian zonda (dere 

kenarları) 2 İkiyaşamlı-kurbağa türü (Pelophylax ridibundus ve Pseudepidalea variabilis) 

saptanmıştır (bkz. Tablo 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-5 Pseudepidalea variabilis (gece kurbağası) 
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Şekil-6 Pelophylax ridibundus (ova kurbağası) 

 

 

 

Bu türlerin IUCN’e göre (uluslararası kırmızı liste) “tehlike kategorilerinde (CR-EN-VU) yer 

almayan “LC=Least Corncern=En az endişe verici) kategorisindedirler. Bern Sözleşmesine göre 

Pseudepidalea variabilis (gece kurbağası) Ek-II (kesinlikle korunması gereken türler)¸ 

Pelophylax ridibundus (ova kurbağası) ise Bern Sözleşmesine göre Ek-3 (korunması gereken 

türler) kategorisindedir. Bu iki kurbağa türü, Türkiye Omurgalıları Kırmızı Listesine göre ise 

“nt=not threatened=tehlikede olmayan” kategorisinde olup, bu bölge ve Türkiye geneli için 

oldukça geniş yayılımlı türlerdir. Alanda endemik ikiyaşamlı türü bulunmamaktadır. 

 

Sürüngenler (Reptilia) 

 

Proje sahası ve yakın çevresinde 5 sürüngen türü saptanmış ve bu türler Tablo 1’de 

gösterilmiştir. Bu türlerden sadece 1 tanesi (Testudo graeca: tosbağa), IUCN’e göre “VU: 

Hassas” kategorisindedir. Ancak bu kaplumbağa türü, Türkiye’nin genelinde geniş yayılımlı bir 

türdür. Bu türün Türkiye’deki popülasyonu Avrupa popülasyonuna göre oldukça fazladır ve bu 

nedenle Türkiye Omurgalıları Kırmızı Listesine göre ise “nt=not threatened=tehlikede 

olmayan” kategorisindedir. Bu sürüngen türleri bu bölgede dahil Türkiye’nin genelinde 

oldukça geniş yayılımlı ve bol bulunan türlerdir. 
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Şekil-7 Testudo graeca (tosbağa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-8 Ophisops elegans (tarla kertenkelesi) 
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Sürüngen türleri Bern Sözleşmesine göre Ek-II (kesinlikle korunması gereken türler) 

kategorisindedir. Bu sürüngen türleri çok az bireyle temsil edildikleri değerlendirilmiştir. Bu 

türler alanda sadece tarla açıklıkları ve çayırlıkları beslenme ve dolaşma alanı olarak kullanan 

türlerdir. Sadece sucul yılan (Natrix tesellata) mevcut dere habitatındaki riparian zonda 

üreyebileceği değerlendirilmiştir. Alanda endemik sürüngen türü bulunmamaktadır. 

 

Kuşlar (Aves) 

 

Proje sahası ve yakın çevresinde 15 kuş türü saptanmış ve bu türler Tablo.1’de gösterilmiştir. 

Belirlenen kuş türleri genellikle küçük ötücü zemin kuşları olup şahin, kızıl şahin ve kerkenez 

türlerinin zaman zaman beslenme amacı ile kullanabilecekleri bir alandır. Alanda kuşların 

üremesi için uygun bir habitat yoktur. Alan kenarlarındaki birkaç bodur ağaçta saksağan 

yuvaları dışında herhangi bir üreme aktivitesi de saptanmamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-9 Motacilla alba alba (akkuyruk sallayan) 
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Şekil-10 Pica pica (saksağan) 

 

 
Şekil-11 Passer domesticus (ev serçesi) 

 

 
Şekil-12 Sturnus vulgaris (sığırcık) 
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Alanda saptanan 15 kuş türünden 5 tanesi Bern Ek-2, 5tanesi de Bern Ek-3 listesinde yer 

almaktadır. Kalan 7 tür ise herhangi bir kategoride bulunmamaktadır. Kuş türlerinin tamamı 

IUCN’e göre “tehlike kategorilerinde (CR-EN-VU) yer almazlar ve Türkiye için geniş 

yayılımlıdırlar. Bu bölgeye ve/veya Türkiye’ye endemik olan bir tür de bulunmamaktadır. 

Ayrıca, alan ve yakın çevresi ana kuş göç yolu üzerinde ve/veya konaklama/kışlama alanı 

olarak da kullanılmamaktadır.  

 

Memeliler (Mammalia) 

Proje sahası ve yakın çevresinde 7 memeli türü saptanmış ve bu türler Tablo.1’de 

gösterilmiştir. Bu 7 tane memeli türünden 1 tanesi Bern Ek-III listesinde yer almaktadır. 

Belirlenen 7 memeli türü IUCN’e göre “tehlike kategorilerinde (CR-EN-VU) yer almazlar ve 

Türkiye için geniş yayılımlıdırlar. Bu bölgeye ve/veya Türkiye’ye endemik olan bir tür de 

bulunmamaktadır 

 

Şekil-13 Lepus europeus (yabani tavşan)-dışkı izleri 

 

Şekil-14 Vulpes vulpes (kızıl tilki) 
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Bununla beraber bu türler, bu alanda-yakın çevresinde ve Türkiye’de yaygın olarak bulunan 

türlerdir. Kızıl tilki, yabani tavşan gibi türleri alanı dolaşma alanı olarak kullanan “vagrant-

rastlantısal” türler olduğu ve memeli türleri için üreme-kışlama ve/veya alanı olarak ekolojik 

işlevi olmadığı değerlendirilmiştir.  

 

 

3. FLORA- FAUNA ÜZERİNE PROJENİN OLASI ETKİLERİ ve ÖNLEMLER 

 

Planlanan bu faaliyetle ilgili yabanıl yaşam ve flora-fauna üzerindeki olumsuz etkiler aşağıda 

tanımlanmıştır. 

3.1 Habitat Kaybı:  

Bu çeşit faaliyetlerinde, inşaat ve işletme sahalarındaki flora-fauna unsurları için mevcut 

doğal habitat büyük ölçüde ortadan kalktığı için beklenen en olumsuz etki türlerin dolaşma ve 

beslenme alanlarında “Habitat Kaybı” şeklinde ortaya çıkacaktır. Bu proje özelinde meydana 

gelecek habitat kayıpları daha ziyade flora-fauna yaşamının çok yüksek düzeyde olmadığı 

tarım alanına dönüşmüş modifiye alanlarda meydana gelecektir. Söz konusu proje alanı doğal 

bir yabanıl flora-fauna sahası özelliği göstermediğinden söz konusu habitat kayıplarının flora-

fauna üzerindeki etkisinin çok düşük düzeyde önemsiz ve bertaraf edilebilir düzeyde 

olabileceği değerlendirilmiştir.  

 

Proje alanında belirlenen türlerin tamamı oldukça geniş yayılımlı kozmopolit türlerden 

oluşmuştur. Bu nedenle yapılması planlanan faaliyet flora ve habitat açısından hiçbir olumsuz 

etkiye sebebiyet vermeyeceği değerlendirilmiştir. 

 

Bu bağlamda, kaybolacak habitatlardaki flora-fauna unsurlarının proje alanının yakınlarında 

(hatta bitişiğinde) alternatif olabilecek ekolojik açıdan daha elverişli, benzer, geniş ve taşıma 

kapasitesi yeterli doğal alanlarda bulunması, flora-fauna üzerindeki etkinin bertaraf edilmesi 

açısından yeterlilik ve uygunluk göstermektedir.  

 

Proje alanı ve yakın çevresinde belirlenen habitatlar flora-fauna unsurları, proje sahası 

dışındaki alanlarda da varlıkları belirlenmiş ve bu alanların inşaat ve işletme aşamasında 

etkilenecek fauna unsurları için alternatif alan özelliği gösterdiği de değerlendirilmiştir. 
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3.2 Gürültü ve Toz Oluşumu:  

Projenin inşaat ve işletme dönemlerinde çalışan ekskavatör ve kamyonların oluşturacağı 

gürültü ve toz fauna unsurlarının rahatsız olmasına ve uzaklaşmasına neden olacağından 

olumsuz bir etki olarak değerlendirilmiştir. İnşaat ve işletme zamanlarında gereksiz gürültü 

çıkaran alet ve makinelerin susturulması ve toz oluşumunun önlenmesi için inşaat ve işletme 

sahalarında sulama yapılması gereklidir. Toz ve gürültünün önlenmesine yönelik tedbirlerin 

uygulanması oluşacak olumsuz etkilerin azalması sağlanabilecektir. 

 

3.3 Araç Trafiği:  

Hafriyatın taşınması sırasında proje alanı içinde ve dışındaki yollarda fauna unsurlarının 

araçlar tarafından ezilerek telef olmaları ve yaralanmamalarını önlemek için araçların yollarda 

en fazla 20 km hızla gitmeleri sağlanmalı, kamyon kullanıcılarının bu konuda 

bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirmeleri sağlanmalıdır. 

 

Söz konusu proje kapsamında yukarıda tanımlanan etkilerin inşaat, işletme ve işletme sonrası 

dönemlerde yabanıl yaşamın sürdürülebilirliği için alınması gerekli önlemler her dönem için 

ayrı olarak aşağıda belirtilmiştir.  

 

 İnşaat sahalarından alınan bitkisel toprak depolanmalı ve peyzaj uygulamalarında 

kullanılmalıdır. Bu sayede alandaki bitki türlerinin yeniden oluşması sağlanacaktır. 

 Planlanan saha dışında inşaat, kazı ve hafriyat yapılmamalıdır.  

 Alanda özellikle hareket yeteneği kısıtlı hayvanların (tosbağa, kirpi gibi) bu türlerin varlığı 

araştırılmalıdır ve bu türlere ait yuva varlığı kontrol edilmelidir 

 Proje alanındaki mevcut dere korunmalı, miktarı, debisi ve yatağı kesinlikle 

değiştirilmemelidir.  

 İnşaat faaliyetlerinin yapılacağı sahalar hayvanların girmesini engelleyecek şekilde tel 

örgü-çit ile çevrelenmelidir. 

 İnşaat faaliyetleri (özellikle bitkisel toprağın sıyırılması ve depolanması aşaması) 

hayvanların üreme döneminde (ilkbahardan önce ve/veya yaz sonu) yapılmamalıdır. 

İnşaat faaliyetleri  olabildiğince kısa sürede tamamlanmalıdır.  

 İnşaat sırasında gürültü ve toz oluşumu en düşük düzeyde olmalıdır. Bu amaçla toz 

kalkmasına neden olacak alanlar sulanmalı ve gürültü yaparak hayvanları rahatsız edecek 

araçlar gerekmediği zaman çalıştırılmamalıdır. 
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 İnşaat ve işletme dönmelerinde, hayvanları proje alanına çekecek açıkta besin 

bırakılmamalı ve çöpler itinalı olarak depolanmalı ve alandan uzaklaştırılmalıdır. 

 Personel inşaat faaliyetleri başlamadan önce alandaki hayvan türlerinin varlığı konusunda 

bilgilendirilmeli ve bu hayvanlara rastladıklarında neler yapacakları (tosbağa ve kirpilerin 

toplanması ve proje sahası dışındaki alternetif uygun alanlara transferi) konusunda eğitim 

verilmelidir. 

 Araçların yakıt ve yağları etrafa bulaştırılmamalı ve/veya dökülmemelidir. 

 Personel tarafından hiçbir hayvan avlanmamalı ve/veya öldürülmemelidir. 
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3.4 İşletme Aşamasında Etki Azaltıcı Önlemler 

 İşletme personeli, alınan önlemlere rağmen işletme alana giren, uzaklaşmayan ve risk 

altında olabilecek türlere ait bireyleri (tosbağa, kirpi, vb.) alandan uzaklaştırılmalı ve/veya 

proje sahası dışındaki uygun alternatif alanlara taşımalıdır. 

 Mevcut yollar kullanılmalı, proje alanı dışında yeni bir yol açılmamalıdır. 

 İşletme süresince yabanıl hayvanların tehdit olarak algılayabileceği ve/veya hayvanları bu 

alana çekebilecek kokular (yiyecek artıkları), ışık ve se üreten cihazlar bertaraf edilmelidir. 

 İşletme sırasında gürültü ve toz oluşumu en düşük düzeyde olmalıdır. Bu amaçla toz 

kalkmasına neden olacak alanlar sulanmalı ve gürültü yaparak hayvanları rahatsız edecek 

araçlar gerekmediği zaman çalıştırılmamalıdır. 

 İnşaat ve işletme dönmelerinde, hayvanları proje alanına çekecek açıkta besin 

bırakılmamalı ve çöpler itinalı olarak depolanmalı ve alandan uzaklaştırılmalıdır. 

 Alanda görülebilecek hayvan türlerinin çoğu gece (nokturnal) ve alacakaranlıkta (diurnal) 

aktif olduklarından alacakaranlık ve gece kesinlikle işletme faaliyeti yapılmamalıdır ve 

gece ışıklandırma olmamalıdır. 

 Araçların yakıt ve yağları etrafa bulaştırılmamalı ve/veya dökülmemelidir. Kullanılacak 

araçların rutin bakımları yapılmalı, ses ve egzoz emisyonları kontrol edilmelidir. 

 Hafriyat yüklü araçlarda hafriyat kasalarının üstü örtülmeli ve kamyon sürücüleri gereksiz 

korna çalmamalıdır. 

 Personel tarafından hiçbir hayvan avlanmamalı ve/veya öldürülmemelidir. 
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4. PROJE ALANI JEOLOJİK YAPI 

 

Genel Jeoloji  

Bölgede ilk uyumsuzluk Triyas yaşlı Ankara grubu ile Jura yaşlı Hasanoğlan formasyonu arasında 

gözlenir. Bu uyumsuzluk Paleotetis okyanusunun kapanması belirlenmesi açısından önemlidir. 

Bölgede iç düzeni kısmen korunmuş olarak görülen Eldivan Ofiyolit topluluğu ve/veya Dereköy 

Ofiyolitli melanjı ile Kılıçlar grubunu oluşturan Hisarköy formasyonu ve/veya Karadağ formasyonu 

arasında görülen uyumsuzluk ise Neotetis okyanusunun kayatürlerinin kalıntılarını gösterir.  

 

Oligosen yaşlı Miskincidere formasyonu ile Miyosen yaşlı volkanitler ve çökeller arasındaki 

uyumsuzluk ise, bölgede denizel çökelmenin sona erdiğini ve karasal rejimin egemen olduğu 

çökellerin varlığını gösterir. Bölgedeki volkanizmanın son ürünü olan bozdağ bazaltı ile üzerinde 

gelişen havzanın çökelleri olan Gölbaşı Formasyonu arasındaki uyumsuzluk ise her yerde gözlenemez.   

 

Faylar  

Bölgede düşük açılı bindirmeler, ters faylar, doğrultu atımlı faylar ve düşey faylar saptanmıştır.  

 

Bindirmeler  

Bölgede kuzeydoğu-güneybatı yönünde yaygın olarak izlenen bindirmeler, kuzeyde Eldivan dağında, 

güneyde Beynam köyü güneyinde Eldivan ofiyolit topluluğunu oluşturan birimler arasında, Eldivan 

ofiyolit topluluğu ile Hisarköy formasyonu arasında, güneybatı oyaca doğusunda Jura yaşlı 

Hasanoğlan ve Akbayır formasyonları ile Dereköy ofiyolitli melanjı arasında, Deveciköyü-Dereköy 

kuzeyinde Ankara grubu birimleri ile Dereköy ofiyolitli arasında, Dereköy güneyinde Dereköy ofiyolitli 

melanjı ile Karadağ formasyonu, Haymana Formasyonu, ve Eslipolatlı formasyonu arasında gözlenir.   

 

Ters Faylar  

Deveci Köyü batısında Triyas yaşlı Ankara grubunu oluşturan birimler, Akbayır ve Hasanoğlan 

formasyonları üzerine ve bu birimler de hep birlikte Dereköy ofiyolitli melanjı üzerine itilmiş olarak 

izlenir.  
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Doğrultu Atımlı Faylar  

Beynam Köyünün güneyinde Dereköy ofiyolitli melanjı ile Bozdağ bazaltı arasındaki ve Eldivan ofiyolit 

topluluğu birimlerinden pelajik arakatkılı volkanitler ile Dereköy ofiyolitli melanjı arasındaki 

kuzeydoğu-güneybatı yönlü fayın büyük bir olasılıkla doğrultu atımlı olabileceği düşünülmektedir. 

Ayrıca Karaali kuzeyinde doğrultu atımlı olan fay saptanmıştır.   

 

Düşey Faylar  

Bölgede düşey ve düşeye yakın faylar gözlenmiş ve ayırtlanmıştır. Bunlardan Oyaca doğusunda kuzey-

güney doğrultulu fayın yarıklarından Kabasinan tepede oğulbey dasiti çıkmıştır. Kuzeybatıda Tersiyer 

yaşlı Tekke volkanitleri ile Haniçili Formasyonu, Mamak Formasyonu, Gölbaşı Formasyonu arasında 

izlenir.  

 

Jeolojik Evrim  

Bölge, Permo-Karbonifer esnasında gelişen ve Triyas’da varlığını sürdüren Paleotetis evrimin 

etkisinde kalmıştır. Paleotetis okyanusunun açılımı ile birlikte gelişen blok faylanma sonucu, hızla 

derinleşen denizin inceleme alanındaki en yaşlı çökelleri Triyas yaşlı Ankara grubudur. Triyasta 

çökelim Emir formasyonu ile başlar. Gerek Emir formasyonu, gerekse Elmadağ Formasyonu derin 

denizde kıta yamacında çökelmiştir. Bu birimlerin oluşumunda başlıca bulantı akıntıları, pelajik 

çökelim ve kısmen de moloz akması süreçleri etkin olmuştur. Bölgeyi etkileyen gerilme kuvvetlerinin 

etkisi ile gelişen tektonik hatlardan çıkan spilit ve ditabaz türü volkanitler de (Ortaköy formasyonu), 

çökelme yüzeyi üzerinde akmış ve değişik evrelerde çökellerde ardalanmıştır. Bu gerilme etkisi ile, 

havzada gelişen ve başlıca düşey hareketlere yol açan tektonizma, kayma, çökme ve kaya 

yuvarlanması olaylarına neden olmuştur. Kıta şevinden Karbonifer ve Permiyen yaşlı kireçtaşı ve 

kırıntılı kayaçlar koparak, bloklar halinde çökelme havzasına gelmişlerdir. Üst triyasta havza çökellerle 

önemli ölçüde dolmuş ve Keçikaya formasyonunu sığ deniz karbonatları çökelmiştir.  

 

Ankara grubu içinde okyanus kabuğu gerecinden ultramafitler, diyabazlar, yastık lavlar ve pelajik 

çökeller bulunmaktadır. Ultramafitlerin az görünmesine karşın, volkanitler ve radyolitler yaygındır. 

Triyas sonunda okyanuslaşma tam olarak gerçekleşmeden, sıkışma kuvvetlerinin etkisi ile paleotetis 

kapanmaya başlamıştır. Bunun sonucunda Ankara grubunu oluşturan çökel kayalar, volkanitler ve 

bloklar karmaşık bir yapı kazanmış ve kısmen su yüzüne çıkmıştır. Liyas başında hızlı bir blok faylanma 

ile birlikte, Paleotetis’in güneyinde yeni açılmaya başlayan Neotetis’in kenarındaki alüvyon 

yelpazelerinin oluşumu, ardından kumsal çökellerin çökelmesi ile başlayan transresyon sonunda, 

Ankara grubu Liyas yaşlı çakıltaşı ve kumtaşları ile uyumsuz olarak örtülmüştür.   
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Sığ denizel fasiyeste çökelen platform ve resifal kireçtaşları blokları ile birlikte etkin olan volkanizma 

ve Kalkoro Ammonicita Rosso fasiyesinde kireçtaşları da çökelir. Yer yer sığ denizel kireçtaşları 

çökelir. Bu Liyas yaşlı çökeller, bölgesel hızlı grabenleşmeye bağlı olarak çabucak açık denizdeki bir 

denizaltı tepesi konumuna geçen havzada, dalga tabanı altında çökelen killi kireçtaşları ile son bulur.  

 

Bölgenin Statigrafik Kesiti ve proje alanı ve çevresine ait 1/25.000 ölçekli Jeoloji Haritası aşağıdaki 

gibidir. 

  

Şekil 15: Bölgenin Statigrafik Kesiti 
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Şekil 16: Bölgenin 1/25.000 ölçekli Jeoloji Haritası 
 

Formasyonlar  

 

Kumartaş Formasyonu (Tku)  

İlk kez Akyürek ve diğerleri (1980) tarafından kullanılmıştır. Birim, konglomera, kumtaşı, silttaşı 

ardalanmasından, daha az da marn, tüf ve kireçtaşından oluşur. Konglomeralar kırmızı, gri renkli, kötü 

boylanmalı, az tutturulmuş, kalın ve çok kalın tabakalanmalıdır. Konglomera ve kumtaşlarının bazı 

kesimlerinde derecelenme ve çapraz tabakalanma izlenmektedir. Konglomera ve kumtaşları karbonat 

ve kil çimentoludur.  

 

Birimden alınan kumtaşının petrografik incelenmesi, volkarenit, taneler döşeli olup çok az taşınmış ve 

çok kötü boylanmıştır. Tane boyları çok ince kum ile kaba kum boyu arasında değişiklik gösterir. 

Taneler, bol ölçüde olup porfilik dokulu ve volkanit, kristal parçalıdır. Kristal parçaları bol ölçüde 

plajiyoklas, daha az da biyotit ve opak mineraldir. Çimento sparikalsittir.  

 

Kumartaş Formasyonu, kendinden daha yaşlı birimler üzerine uyumsuz olarak gelir. Üstte ve yanalda 

Hançili formasyonu ile geçişli ve giriktir. Bazı kesimlerde ise Hançili Formasyonu olmaksızın doğrudan 

Mamak Formasyonu tarafından örtülür. Yanal olarak Tekke volkanitleri ile giriklik gösterir. Kumartaş 
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Formasyonu fosil içeriği bakımından fakirdir. Bulunabilen tatlısu gastropodoları tayin edilememiştir. 

Çalgın ve diğerleri birimin eşdeğerinde bulunan fosillere göre Miyosen-Pliyosen yaşını saptamıştır.   

 

Kumartaş Formasyonunun üstte geçişli olduğu Hancili Formasyonu Üst MiyosenTortoniyen yaşlı 

olduğu için birimde Üst Miyosen yaşlı olarak kabul edilmiştir. Kumartaş Formasyonu Miyosen yaşlı göl 

çökellerinin taban seviyesini oluşturan birimdir. Bu dönemde bölgeyi kaplayan geniş göller ve göllerin 

gelişimi sırasında havzayı besleyen nehirlerde çökelen sedimanlardan oluşmuştur.   

 

Konglomera ve kumtaşının çakıllarında volkanik parçaların az da olsa bulunması nedeni ile bölgedeki 

volkanizmanın bu dönemde ya da hemen öncesinde başlamış olduğu düşünülmektedir. Kumartaşı 

Formasyonu Miyosen-Pliyosen yaşlı birim, gölsel klastikler, karasal çökeller, Karapınar formasyonu ile 

deneştirilebilir.   

 

Mamak Formasyonu (Tma)  

Volkanizmanın yaygın olduğu kesimlerde ayırtlanmıştır. Mamak formasyonu, aglomera, tüf ve 

andezit, bazalt bileşimli lavlardan oluşur. Aglomeralar beyaz, gri, kırmızı renkli, tüf ile tutturulmuş 

değişik boylarda andezit, dasit, bazalt çakıllarından oluşur. Bazı kesimlerde belirgin tabakalanma 

gözlenir. Aglomeralar arasında izlenen tüfler değişik renklerde ve ince tabakalanmalıdır. Andezitler 

ise aglomeralar içinde siler halinde izlenir.  

 

Mamak formasyonu, Kumartaş formasyonu ile geçişlidir. Yanal olarak, Tekke volkanitleri, Hançili 

formasyonu, Karakoçaş formasyonu ile giriktir. Üstte ise Bozdağ bazaltı ile örtülüdür. Mamak 

formasyonu girik olduğu birimlerle aynı yaşta Üst Miyosen  olarak kabul edilmiştir. Mamak 

formasyonu volkanizma merkezlerine yakın göllerde oluşmuş, volkaniklerin de zaman zaman etkin 

olduğu volkano sedimenter çökellerdir. Mamak formasyonu, agloemera-andezit birimi, Eregez 

aglomerası ile eşdeğerdir.   

 

Gölbaşı Formasyonu (Tg)  

İlk kez Akyürek ve diğerleri tarafından adlandırılan birim, gri, boz, kırmızı renkli, tutturulmamış veya 

az tutturulmuş değişik boyda, farklı kökenli konglomera, kumtaşı, çamurtaşından oluşur. Çoğunlukla 

tabakalanmasız olup, bazı yerlerde yatay tabakalıdır. Kumtaşları ve çamurtaşları arasında moloz 

olması süreçleri ile oluşmuş konglomeralar yaygındır.   
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Kumtaşı ve konglomeranın tane ve çakıllarını kuvarsit, bazalt, çeşitli kireçtaşları, diyabaz, metamorfik 

kayaç parçaları, radyolarit, serpantinit, gabro oluşturur. Çimento kalsit ve killidir. Gölbaşı formasyonu 

çoğunlukla ayrışmış olarak gizlenir. Gölbaşı formasyonu Bozdağ bazaltı ve daha eski birimler üzerine 

uyumsuz olarak gelir. Üst sınırı ise izlenmez. Yanal devamlılığında Gölbaşı Formasyonunu oluşturan 

kayatürlerine değişimler izlenir. Gölbaşı Formasyonunda fosil bulunamamıştır. Calvin ve Kleinsorge 

aynı birim içinde Pliyosen yaşlı mastodon fosilleri bulmuştur. Birimin yaşı Pliyosen olarak kabul edilir.   

 

Eski Alüvyon ve Alüvyon (Qe, Qa)  

Bölgedeki nehirlerin yatağına göre çeşitli yüksekliklerde korunmuş eski alüvyonlar izlenir. 

Tutturulmamış veya çok az tutturulmuş kum, mil ve çakıllardan oluşur.   

 

 

Şekil 17: Bölgenin 1/100.000 Ölçekli Jeoloji Haritası 
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5- DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 

Söz konusu alanla ilgili ekolojik ve faunistik bulgu ve değerlendirmeler aşağıda maddeler halinde 

sunulmuştur; 

 

 Alanın mevcut habitat yapısı doğallığını yitirmiş, tarım alanına dönüşmüş modifiye bir alandır 

ve doğal habitat çeşitliliği de ortadan kalkmıştır. Bu bağlamda alanın uluslararası ve/veya 

ulusal kriterlere göre önemli bir flora-fauna türleri ve habitatları içermediği belirlenmiştir. 

Zira alan fauna unsurlarının kullanabileceği uygun beslenme, barınma ve üreme alanları 

içermeyen, ekolojik taşıma kapasitesi son derece düşük antropojenik bir alan olarak 

değerlendirilmiştir. 

 Alanda çok az sayıda flora ve fauna türü tespit edilmiştir. Bu durum alanın doğallığını yitirmesi 

ile açıklanabilir. Alandan tespit edilen 86 bitki türünün tamamı oldukça geniş yayılımlı 

kozmopolit bitkilerden oluşmuştur. Toplamda 29 omurgalı fauna türünün (2 tür İkiyaşamlı-

kurgbağa; 5 tür sürüngen; 15 tür kuş ve 7 tür memeli) belirlendiği bu alan, büyüklüğü ile 

görece olarak kıyaslandığında çok daha fazla türle temsil edilmesi beklenirdi. Oysa, alanın 

fauna unsurlarının beslenme, barınma ve üremelerini sağlayacak yeterli ve uygun bir ekolojik 

yapısının olmaması, tür çeşitliliğini de azaltmıştır. 

 Belirlenen fauna türleri genellikle oldukça az sayıda bireyle temsil edilmektedirler. Birçok 

türün bu alanı daimi değil, geçici olarak kullandığı ve çoğunun vagrant=rastlantısal=başıboş 

gezgin türler olduğu, bu nedenle de çok az bireyle temsil edilebileceği (genellikle 1-9 birey) 

saptanmış ve değerlendirilmiştir. 

 Alandaki çok az sayıdaki flora-fauna türü, uluslararası/ulusal ölçekte nesli tehlike altında 

değildir. Alanda Özel koruma statüsüne sahip endemik türlerin olmayışı ve bu türlerin 

genellikle bu bölge de dahil küresel ve/veya Türkiye için oldukça geniş yayılımlı türler olmaları 

alanın flora-fauna açısından önemsiz, hassas olamayan, nadirlik içermeyen bir alan olduğu 

fikrini vermektedir. 

 Belirlenen fauna türlerinin çoğu yılın her döneminde alanda ve yakın çevresinde bol olarak 

bulunan “Yerli” türlerdir. Bunun yanısıra ilkbaharda gelip özellikle dere kenarlarındaki ağaç ve 

çalılıklarda üredikten sonra sonbaharda alanı terk eden “Göçmen” ve “Vagrant=Rastlantısal” 

türlerin olması, alanda koloni halinde üreyen, konaklayan türler olmaması alanın fauna 

açısında oldukça zayıf olduğunu da göstermektedir. 
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 Bu alanda herhangi bir faaliyet yapılacak ise etkilerinin flora-fauna habitatları ve türleri 

üzerine oldukça düşük/bertaraf edilebilir düzeyde olabileceği ve alınacak bazı basit tedbirler 

ile olumsuz etkilerin tamamen ortadan kaldırılabileceği değerlendirilmiştir. Bu bağlamda her 

ne kadar sayıları az da olsa bazı hareket yeteneği sınırlı kirpi ve tosbağa gibi türlerin faaliyet 

öncesi toplanarak yakındaki doğal ortamlara transfer edilmesi etki düzeyini çok daha fazla 

indirgenebilecektir. 

 Türkiye mevzuatına ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere göre göre 

korunması gereken bir fauna alanı ve/veya ekosistemi değildir. 

 

 

Sonuç olarak; 

Proje alanı doğal yapısı nerede ise tamamen ortadan kalkmış, kritik flora-fauna ve habitatlar 

içermeyen, flora-fauna çeşitliliği ve popülasyon düzeyi oldukça düşük olan ulusal ve/veya uluslararası 

kriterlere göre önemli bir flora-fauna alanı olmayan, ekolojik taşıma kapasitesi oldukça düşük 

antropojenik (insan etkisi altında) bir alan olarak değerlendirilmiştir.  

Bu bağlamda, söz konusu alanda bu proje faaliyetlerinin oluşturacağı olumsuz etkilerin çok 

düşük düzeyde olacağı ve yukarıda sözü edilen önlemler ve tedbirler alındığında etkilerin flora-fauna 

açısından bertaraf edilebilir düzeyde ve önemsiz olabileceği değerlendirilmiştir. 
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Tablo 1. Proje sahasında tespit edilen flora (bitki) türleri, tehlike kategorileri, endemizm durumları, nispi bollukları habitatları  

FAMILYA NO BİTKİ TÜR ADI 

TÜRKÇE ADI 
FİTOCOĞRAFİK  

BÖLGE 

ENDEMIZM T.S. BERN CITES HABITAT 
NİSPİ 

BOLLUK 

R W   Anx1 App1 App2 App3 1 2 1 2 3 4 5 ANGIOSPERMAE 

RANUNCULACEAE 1 Ranunculus arvensis L. Dugun cicegi Akdeniz               x   x         

  2 Ranunculus muricatus L. Düğün çiçeği Geniş yayılışlı               x     x       

  3 
Consolida orientalis (Gay) 
Schröd 

Mor çiçek Geniş yayılışlı               x       x     

  4 
Adonis aestivalis L. subsp. 
aestivalis 

Kan damlası Geniş yayılışlı               x     x       

  5 
Ceratocephalus falcatus (L.) 
Pers. 

– Geniş yayılışlı               x     x       

  6 Nigella nigellastrum (L.) Willk Çörek otu Geniş yayılışlı               x     x       

PAPAVERACEAE 7 Hypecoum procumbens L. – Akdeniz               x     x       

  8 Papaver rhoeas L. Gelincik Geniş yayılışlı               x     x       

BRASSICACEAE 9 Sinapis arvensis L. Hardal Geniş yayılışlı               x     x       

  10 Hirsfeldia incana (L.) Lag.-Foss. – Geniş yayılışlı               x     x       

  11 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. – Geniş yayılışlı               x     x       

  12 Raphanus raphanistrum L. Yabani turp Geniş yayılışlı               x     x       

  13 Lepidium perfoliatum L. – Geniş yayılışlı               x     x       

  14 Rapistrum rugosum (L.) All. – Geniş yayılışlı               x       x     

  15 Descurainia sophia (L.)  – Geniş yayılışlı               x x   x       

  16 Thlaspi perfolatum L. akça çiçeği Geniş yayılışlı               x   x         

  17 
Alyssum minutum 
(L.)Rothm.var. minutum 

– Geniş yayılışlı               x     x       

  18 
Capsella bursa-pastoris  (L.) 
Medik. 

Cobancantasi Geniş yayılışlı               x     x       

  19 Sisymbrium officinale (L.) Scop. Çalgıcı otu Geniş yayılışlı               x     x       

RESEDACEAE 20 Reseda lutea L. var. lutea Mine çiçeği Geniş yayılışlı               x     x       
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Tablo.1.(devam) Proje sahasında tespit edilen flora (bitki) türleri, tehlike kategorileri, endemizm durumları, nispi bollukları habitatları  

FAMILYA NO BİTKİ TÜR ADI 

TÜRKÇE ADI 
FİTOCOĞRAFİK  

BÖLGE 

ENDEMIZM T.S. BERN CITES HABITAT 
NİSPİ 

BOLLUK 

R W   Anx1 App1 App2 App3 1 2 1 2 3 4 5 ANGIOSPERMAE 

CARYOPHYLLACEAE 21 
Minuartia hamata 
(Hausskn.) Mattf.  

– Geniş yayılışlı               x   x         

  22 
Holosteum umbellatum L. 
var. Umbellatum 

– Geniş yayılışlı               x     x       

  23 
Silene vulgaris (Moenc) 
Garcke var. vulgaris 

Gıvışkan otu Geniş yayılışlı               x x   x       

GERANIACEAE 24 
Erodium cicutarium (L.) L. 
Herit subsp. cicutarium 

Turna gagası Geniş yayılışlı               x   x         

MALVACEAE 25 Malva sylvestris L. Ebegümeci Geniş yayılışlı               x x x         

  26 Malva neglecta Wallr. Ebegümeci Geniş yayılışlı               x     x       

POLYGONACEAE 27 Polygonum arenastrum Bor. – Geniş yayılışlı               x     x       

  28 Rumex patientia L. Evelik Geniş yayılışlı               x x   x       

  29 Rumex crispus L. Evelik Geniş yayılışlı               x x   x       

CHENOPODIACEAE 30 Chenopodium murale L. Sirken Geniş yayılışlı               x     x       

AMARANTHACEAE 31 
Amaranthus blitoides S. 
Wats. 

Sirken Geniş yayılışlı               x     x       

FABACEAE 32 
Alhagi pseudoalhagi (Bieb.) 
Desv. 

Kayışkıran Iran-Turan               x     x       

  33 
Lotus corniculatus L. var. 
tenuifolius L. 

Sepik Geniş yayılışlı               x x   x       

  34 
Ononis spinosa L. subsp. 
leiosperma (Boiss.) Sirj. 

– Geniş yayılışlı               x x   x       

  35 
Trifolium resupinatum L. var. 
resupinatum 

Üçgül Geniş yayılışlı               x     x       

  36 Medicago sativa L. Yonca Geniş yayılışlı               x     x       
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Tablo 1.(devam) Proje sahasında tespit edilen flora (bitki) türleri, tehlike kategorileri, endemizm durumları, nispi bollukları habitatları  

FAMILYA NO BİTKİ TÜR ADI 

TÜRKÇE ADI 
FİTOCOĞRAFİK  

BÖLGE 

ENDEMIZM T.S. BERN CITES HABITAT 
NİSPİ 

BOLLUK 

R W   Anx1 App1 App2 App3 1 2 1 2 3 4 5 ANGIOSPERMAE 

ROSACEAE 37 
Pyrus elaeagnifolia Pallas subsp. 
elaeagnifolia 

Ahlat Geniş yayılışlı               x             

APIACEAE 38 Torilis leptophylla (L.) Reichb. – Geniş yayılışlı               x   x         

  39 Conium maculatum L. Baldıran Geniş yayılışlı                 x   x       

  40 Scandix iberica Bieb. – Geniş yayılışlı               x   x         

  41 Bifora radians Bieb. Yabani kişniş Geniş yayılışlı               x     x       

  42 Daucus carota L. Yabani havuc Geniş yayılışlı                 x   x       

DIPSACACEAE 43 Dipsacus laciniatus L. Fesci tarağı Geniş yayılışlı                 x   x       

ASTERACEAE 44 Senecio vernalis Waldst. et Kit  – Geniş yayılışlı               x     x       

  45 Carduus nutans L. sensu lato Kenger Geniş yayılışlı               x     x       

  46 
Carduus pycnocephalus L. subsp. 
albidus (Bieb.) Kazmi 

– Geniş yayılışlı               x     x       

  47 Cirsium vulgare (Savi) Ten. Su dikeni Geniş yayılışlı               x   x         

  48 
Cirsium arnvense (L.) Scop. Subsp. 
vestitum (Wimmer & Grab.) Petrak 

– Geniş yayılışlı               x     x       

  49 
Centaurea solstitialis L. subsp. 
solstitialis 

Peygamber çiçeği Geniş yayılışlı               x       x     

  50 Centaurea iberica Trev. Ex Sprengel Peygamber çiçeği Geniş yayılışlı               x     x       

  51 Chondrilla juncea L. var. juncea – Geniş yayılışlı               x     x       

  52 Acroptilon repens (L.) DC. – Geniş yayılışlı               x     x       

  53 Xanthium spinosum L. Pıtrak Geniş yayılışlı               x     x       

  54 
Xanthium strumarium L. Subsp. 
strumarium 

Pıtrak Geniş yayılışlı               x     x       

  55 Cichorium intybus L. Karahindiba Geniş yayılışlı               x     x       
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Tablo 1.(devam) Proje sahasında tespit edilen flora (bitki) türleri, tehlike kategorileri, endemizm durumları, nispi bollukları habitatları  

FAMILYA NO BİTKİ TÜR ADI 

TÜRKÇE ADI 
FİTOCOĞRAFİK  

BÖLGE 

ENDEMIZM T.S. BERN CITES HABITAT 
NİSPİ 

BOLLUK 

R W   Anx1 App1 App2 App3 1 2 1 2 3 4 5 ANGIOSPERMAE 

  56 Lactuca serriola L. – Geniş yayılışlı               x   x         

  57 
Scariola viminea (L.) F. W. 
Schmiddt. 

– Geniş yayılışlı               x     x       

  58 
Sonchus asper (L.) Hill 
subsp. glaucescens (Jordon) 
Ball 

– Geniş yayılışlı               x     x       

  59 Crepis sancta (L.) Babcock – Geniş yayılışlı               x   x         

  60 Picnamon acarna (L.) Cass – Geniş yayılışlı               x     x       

BORAGINACEAE 61 
Anchusa undulata L. subsp. 
hybrida (ten. ) Coutinho 

– Akdeniz               x     x       

  62 
Buglossoides arvensis (L.) 
Johnston 

– Geniş yayılışlı               x     x       

SCROPHULARIACEAE 63 
Veronica grisebachii S.M. 
Walters 

– Akdeniz               x     x       

  64 
Kickxia commutata (Bernh. 
Ex Reichb.) Fritsch 

– Akdeniz               x     x       

CONVOLVULACEAE 65 Convolvulus arvensis L.  – Geniş yayılışlı               x     x       

LAMIACEAE 66 Lamium amplexicaule L. Ballibaba Geniş yayılışlı               x     x       

PLANTAGINACEAE 67 Plantago lanceolata L. Sinirotu Geniş yayılışlı                 x   x       

SALICACEAE 68 Salix alba L. Ak söğüt Avrupa-Sibirya                 x           

  69 
Populus nigra L. subsp. 
nigra 

Karakavak Geniş yayılışlı                 x           

RUBIACEAE 70 
Galium fissurense  Ehrend.& 
Schönb. -Tem. 

Yogurt otu Iran-Turan               x     x       
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Tablo 1.(son) Proje sahasında tespit edilen flora (bitki) türleri, tehlike kategorileri, endemizm durumları, nispi bollukları habitatları  

FAMILYA NO BİTKİ TÜR ADI 

TÜRKÇE ADI 
FİTOCOĞRAFİK  

BÖLGE 

ENDEMIZM T.S. BERN CITES HABITAT 
NİSPİ 

BOLLUK 

R W   Anx1 App1 App2 App3 1 2 1 2 3 4 5 ANGIOSPERMAE 

  71 Sherardia arvensis L. – Akdeniz               x     x       

TYPHACEAE 72 Typha angustifolia L. Saz Geniş yayılışlı                 x     x     

JUNCACEAE 73 Juncus effusus L. Kofa Geniş yayılışlı                 x   x       

POACEAE 74 Poa bulbosa L. – Geniş yayılışlı               x     x       

  75 Poa trivialis L. – Geniş yayılışlı               x     x       

  76 
Bromus japonicus Thunb. subsp. 
japonicus 

– Geniş yayılışlı               x     x       

  77 Bromus tectorum L. – Geniş yayılışlı               x     x       

  78 Aegilops biuncialis Vis.  – Iran-Turan               x     x       

  79 
Elymus hispidus (Opiz) Melderis 
subsp. hispidus 

– Geniş yayılışlı               x     x       

  80 
Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex 
Steudel 

Saz Avrupa-Sibirya                 x     x     

  81 
Alopecurus myosuroides Hudson var. 
myosuroides 

– Avrupa-Sibirya               x     x       

  82 Alopecurus arundinaceus Poiret – Avrupa-Sibirya               x     x       

  83 Calamagrostis epigejos (L.) Roth – Avrupa-Sibirya                 x   x       

  84 
Cynodon dactylon (L.) Pers. Var. 
dactylon 

Ayrık Geniş yayılışlı                 x   x       

  85 
Hordeum murinum L. subsp. glaucum 
(Steudel) Tzvelev 

Arpa Geniş yayılışlı               x     x       

  86 Phleum phleoides (L.) Karsten  – Avrupa-Sibirya               x     x       
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Tablo 2. Proje sahasında saha gözlemleri, literatür, habitat uygunluğu ve anket çalışmaları ile tespit edilen fauna türleri, tehlike kategorileri, endemizm durumları, 

habitatları ve veri kaynakları 

  Tür Türkçe 

TEHLİKE KATEGORİLERİ 
HABİTATI 

V
ER

İ  

K
A

Y
N

A
Ğ

I 

G
Ö

R
EC

E 
 

B
O

LL
U

K
 

M
EV
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L 
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ULUSLARARASI  ULUSAL 
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B
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C
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T-
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D
B

 

EN
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M
 

Ta
rı

m
 A

la
n

ı 

Ç
a

yı
rl

ık
 

D
er

e 
ve

 

R
ip

a
ri

a
n

 Z
o

n
 

AMPHIBIA (İKİYAŞAMLILAR) 

1 Pseudepidalea variabilis (Pallas, 1769) Gece Kurbağası DD EK-II - nt -     + G-L-H-A B Y 

2 Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) Ova kurbağası LC EK-III - nt -     + G-L-H-A C Y 

REPTILIA (SÜRÜNGENLER) 

1 Testudo graeca (Linnaeus, 1758) Tosbağa VU EK-II - nt - + +   G-L-H-A A Y 

2 Ophisops elegans Ménétries, 1832 Tarla Kertenkelesi LC EK-II - nt - + +   G-L-H-A B Y 

3 Ablepharus kitaibelii Bibron & Bory, 1833 ince kertenkele LC EK-II - nt -   + + L-H-A B Y 

4 Dolichophis caspius (Gmelin, 1789) Hazer Yılanı LC EK-II - nt - + +   L-H-A A Y 

5 Natrix tasellata (Laurenti, 1768) Su Yılanı LC EK-II - nt -     + G-L-H-A A Y 

AVES (KUŞLAR) 

1 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Şahin LC EK-III EK-2 A.3 - + + + G-L-H-A A Y-G 

2 Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827) Kızıl Şahin LC EK-III EK-2 A.3 - + + + G-L-H-A A Y-G 

3 Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Kerkenez LC EK-II EK-2 A.2 - + + + G-L-H-A A G 

4 Columba livia Gmelin, 1789 Kaya Güvercini LC EK-III - A.5 - + +   G-L-H-A C Y 

5 Streptopelia decaocto Frivaldszky 1838 Kumru LC EK-III - A.5 - + +   G-L-H-A B Y 

6 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Ak Kuyruksallayan LC EK-II - A.3.1 -     + G-L-H-A B G 

7 Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Kızılgerdan LC EK-II - A.3 -     + G-L-H-A A KZ 

8 Oenanthe isabellina (Temminck, 1829) Boz Kuyrukkakan LC EK-II - A.3 - + +   G-L-H-A B KZ 
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Tablo 2. (devam) Proje sahasında saha gözlemleri, literatür, habitat uygunluğu ve anket çalışmaları ile tespit edilen fauna türleri, tehlike kategorileri, endemizm 

durumları, habitatları ve veri kaynakları 

 

  Tür Türkçe 

TEHLİKE KATEGORİLERİ 
HABİTATI 
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9 Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) Çıvgın LC EK-II - A.3.1 -     + G-L-H-A B G 

10 Pica pica (Linnaeus, 1758) Saksağan LC - - A.5 - + + + G-L-H-A B Y 

11 Corvus monedula Linnaeus, 1758 Küçük Karga LC - - A.5 - + + + G-L-H-A B Y 

12 Corvus corone corone Linnaeus, 1758 Gri Leş Kargası LC - - A.5 - + + + G-L-H-A B Y 

13 Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Sığırcık LC - - A.5 - + + + G-L-H-A C KZ 

14 Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Ev Serçesi LC - - A.5 - + + + G-L-H-A C Y 

15 Miliaria calandra Linnaeus, 1758 Tarla Çintesi LC EK-III - A.4 - + + + G-L-H-A B G 

MAMMALIA (MEMELİLER) 

1 Erinaceus concolor Martin, 1837 Kirpi LC - - nt -   + + L-H-A A Y 

2 Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) Beyazdişli Böcekçil LC EK-II - nt -     + L-H-A B Y 

3 Lepus europaeus Pallas, 1778 Yaban TavşanI LC - - nt - + + + G-L-H-A C V 

4 Microtus spp. (Nehring, 1898) Tarla faresi DD - - nt - + +   G-L-H-A B Y 

5 Rattus rattus (Linnaeus, 1758) Ev Sıçanı LC - - nt - + + + L-H-A B Y 

6 Mus musculusLinnaeus, 1758 Ev Faresi LC - - nt - + + + L-H-A   Y 

7 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Kızıl Tilki LC - EK-3 nt - + + + G-L-H-A   V 
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Tablo 2. (son) Fauna tablosunda kullanılan simgeler ve kısaltmalar 

 

KISALTMALAR DİZİNİ  

  BERN SÖZLEŞMESİ (flora ve fauna türleri için) 

Ek 2: Kesinlikle Korunması Gereken  Hayvan Türleri 

Ek 3 : Korunması Gereken  Hayvan Türleri 

    

IUCN (Uluslararası Doğayı Koruma Birliği) Tehlike Altındaki Kırmızı Liste Türleri  (fauna türleri için) 

(IUCN 2009. IUCN Tehlike Altındaki Kırmızı Liste Türleri . sürüm 2009.2. <www.iucnredlist.org>. Güncelleme; 22 Aralık 2009.) 

 2001 (sürüm 3.1) 2009 (sürüm 2.0) 

EX:  Yok olmuş EX:  Yok olmuş 

EW:  Doğada Yok olmuş EW:  Doğada Yok olmuş 

CR: Kritik Derecede Tehlike Altında CR: Kritik Derecede Tehlike Altında 

EN: Tehlike Altında EN: Tehlike Altında 

VU: Hassas, Tehlike Altına Girebilir VU: Hassas, Tehlike Altına Girebilir 

LR: Düşük Riskli NT: Tehlikeye Yakın 

       cd: korumaya bağımlı LC:  En az ilgi gösterilen en az riskli 

       nt: tehlikeye yakın DD: Veri Eksik 

       lc: en az riskli NE: Değerlendirilmemiş 

DD: Veri Eksik   

NE: Değerlendirilmemiş   
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  CITES (Nesli Tükenmekte Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararasi Ticaretine İlişkin Sözlesme) 

Ek 2:  Türlerin nesilleri mutlak olarak tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmamakla birlikte, nesillerinin devamıyla bağdaşmayan kullanımlarını önlemek amacıyla 

ticaretleri belirli esaslara bağlanmıştır.  

Ek 3:  taraflardan herhangi birinin aşırı kullanımını önlemek veya kısıtlamak amacıyla kendi yetki alanında düzenlemeye tabi tutulan ve ticaretinin denetime 

alınmasında diğer taraflar ile işbirliğine ihtiyaç duyduğu belirtilen bütün türleri kapsar. 

  

ULUSAL TEHLIKE KATEGORILERI (kuş türleri için) 

( Kiziroğlu, İ., 2009. Türkiye Kuşları-Cep Kitabı (The Pocket Book for Birds of Türkiye, ISBN: 975-7460-01-X, Ankamat Matbbası, Ankara, 564 s.) 

A.2.   Türkiye'de yabanıl yaşamda nesli tükenme tehlikesi olan  üreyen türler  (EN) 

A.3.   Türkiye'de yabanıl yaşamda hassas olan  üreyen türler= (VU) 

A.3.1. Türkiye'de yabanıl yaşamda hassas olan ve gözlendikleri bölgede sayıları azalan üreyen türler= (D: Declining) 

A.4.   Türkiye'de  günümüzde Tehlike Altında olmayan ama yakın gelecekte tehlike altına girebilecek üreyen kuşlar = (NT: Near Threatened) 

A.5.   Türkiye'de En düşük düzeyde tehlike altında olan  üreyen kuşlar = (LC: Least Concern) 
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  T-RDB (Türkiye Omurgalıları Kırmızı Listesi) ULUSAL TEHLİKE STATÜSÜ (Amfibi, Sürüngen ve Mememli türleri için) 

Demirsoy, A. 2002. Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası, Meteksan Yayınları, Ankara, ISBN:975-7746-33-9) 

nt   : Yaygın, bol ve nesli tehlike altında olmayan türler   

TURKİYE İÇİN STATÜLERİ (kuş türleri için) 

(Kiziroğlu, İ.,  2009. Türkiye Kuşları-Cep Kitabı (The Pocket Book for Birds of Türkiye, ISBN: 975-7460-01-X, Ankamat Matbbası, Ankara, 564 s.) 

KZ  : Kış Ziyaretçisi, Kış aylarını bölgede geçiren türler   GÖRECE BOLLUK 

G    : Göçmen, İlkbahar yaza aylarında üredikten sonra bölgeden göç eden türler  A: 1-9 birey 

Y    : Yerli, yılboyunca gözlenen türler B: 10-99 birey 

V   : Vagrant: Bölgede nadir, rastlantısal olarak bulunan (başıboş=gezgin) türler C: 100-999 birey  

  VERİNİN KAYNAĞI 

 G: Sahada doğrudan gözlenerek 

 L: Literaturden 

 A: Yerel halk ile görüşmeler ve anketlerden 

 H: Habitat Uygunluğundan 
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Not : Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün 
18.04.1996 tarih ve 96/8109 sayılı 
kararnamesi ile yürürlüğe giren Türkiye 

Deprem Bölgeleri Haritasından alınmıştır. 

FAALİYET SAHASI 
 

ROJE ALANINA AİT DEPREM HARİTASI 
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