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PROJENİN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ: 
 
Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda, 2.236 km otoyol, 31.413 km devlet yolu, 

31,459 km il yolu olmak üzere toplam 65.108 km yol ağı bulunmaktadır. Karayolu taşımacılığı ve 
ulaşımında en güvenilir ve ekonomik olan otoyol ağı ile genişletilmiş karayolu ağının ülkemiz genelinde 
geliştirilmesi ve karayolu ağı içerisindeki payının artırılması gerekliliği ve ihtiyacı her geçen gün daha da 
artmaktadır.  

 
Ankara-İzmir Otoyolu, toplam 501+076 uzunluğundadır. Proje güzergahı Karayolları Genel 

Müdürlüğü'ne bağlı 2. Bölge Müdürlüğü (İzmir), 3. Bölge Müdürlüğü (Konya)  ve 4. Bölge Müdürlüğü 
(Ankara) sorumluluk alanından geçmektedir. Bu nedenle Ankara-İzmir Otoyol Projesi; Ankara-Dumlupınar 
Kesimi ve Dumlupınar - Manisa Kesimi olmak üzere  iki kesimde projelendirilmiştir.    

 
Ankara-Dumlupınar Kesimi toplam 257,520 km uzunluğunda olup, güzergah ve uzunlukları Tablo 

1'de verilmiştir.  
 
Ankara-Dumlupınar Kesiminde; 10 Adet kavşak, 45 km. bağlantı yolu, 13 Adet hizmet tesisi ve 4 

adet bakım alanı yapılması planlanmaktadır.  
 
Dumlupınar-Manisa Kesimi toplam Km:243+556 uzunluğunda olup, güzergah ve uzunlukları 

Tablo 2'de verilmiştir.  
 
Dumlupınar-Manisa Kesiminde; 10 adet kavşak, 25 km. bağlantı yolu, 11 adet hizmet tesisi ve 3 

adet bakım alanı yapılması planlanmaktadır.  
 
Proje güzergahı boyunca, topoğrafyanın uygun olduğu bölgelerde 3 gidiş-3 geliş olmak üzere 

toplam 6 şerit olarak planlanmaktadır.  
 
Proje kapsamında ayrıca inşaat ve işletme aşamasında kullanılacak olan; şantiye sahaları, depo 

yerleri, kırma-eleme-yıkama tesisleri, hazır beton santralleri, vb. tesisler ile projenin güzergâhı ele 
alınmıştır. 

 
Yap-işlet-devret modeli ile ihaleye çıkması planlanan Ankara-İzmir Otoyolu, Karayolları Genel 

Müdürlüğü’nün 2023 otoyol hedefinde bulunmaktadır. 
 
Proje kapsamında, çevresel etkiler değerlendirilirken, otoyol güzergahının ana (orta) ekseninden; 

sağdan 1.000 m. ve soldan 1000 m. olmak üzere toplam 2.000 m. genişliğinde inceleme koridoru, etki 
mesafesi ise yine ana eksenin, sağından ve solundan 250 m. olarak dikkate alınmıştır.  

 
 

BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE ÖZELİKLERİ 
 

A) PROJE KONUSU YATIRIMIN TANIMI, ÖZELLİKLERİ, ÖMRÜ, HİZMET MAKSATLARI, 
ÖNEM VE GEREKLİLİĞİ 

 
T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, İşletmeler 

Dairesi Başkanlığı tarafından toplam uzunluğu 501,076 km. olan Ankara-İzmir otoyolu projesi yapılması 
planlanmaktadır.  

 
Ankara-İzmir Otoyolu, toplam 501,076 km. uzunluğunda olup genel projelendirme tekniği ve 

bölgesel ayrım nedeni ile Ankara-Dumlupınar Kesimi ve Dumlupınar-Manisa Kesimi olmak üzere 2 
bölüme ayrılmıştır. 
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Ankara-Dumlupınar Kesimi toplam 257,520 km uzunluğunda olup, güzergah ve uzunlukları 
şöyledir; 

 
                  Tablo- 1. Ankara - Dumlupınar Kesimi güzergahı ve uzunlukları 

İL  KM. ARALIĞI  TOPLAM MESAFE (KM.) 

Ankara  0+000-68+000 68 

Eskişehir  68+000-213+700 145,7 

Kütahya  213+700-225+100 11,4 

Afyonkarahisar  225+100-241+700 16,6 

Kütahya  241+700-257+520 15,82 

TOPLAM 257,520 km 

 
Ankara-Dumlupınar Kesimi, proje güzergahı Ankara ili, Yenimahalle-Sincan-Polatlı ilçeleri; 

Eskişehir ili, Sivrihisar-Çifteler-Han-Seyitgazi ilçeleri, Afyon ili, İhsaniye ilçesi ve Kütahya ili, Merkez-
Altntaş-Dumlupınar ilçeleri sınırlarından geçmektedir. 

 
Ankara-Dumlupınar Kesiminde; 10 Adet kavşak, 45 km. bağlantı yolu, 13 Adet hizmet tesisi ve 4 

adet bakım alanı yapılması planlanmaktadır.  
 
Dumlupınar-Manisa Kesimi toplam 243,556 km uzunluğunda olup, güzergah ve uzunlukları 

şöyledir; 
 

                   Tablo- 2. Dumlupınar-Manisa Kesimi proje güzergahı ve uzunlukları 
İL  KM. ARALIĞI  TOPLAM MESAFE (KM.) 

Kütahya  257+520-276+580 19,1 

Uşak  276+580-389+500 112,9 

Manisa  389+500-501+076 111,6 

TOPLAM 243,556 km 

ANKARA-DUMLUPINAR KESİMİ 0+000-257+520 

Dumlupınar-Manisa Kesimi 257+520-501+076 

TOPLAM GÜZERGAH 501,076 KM 

 
Dumlupınar-Manisa Kesimi proje güzergahı Uşak İli, Banaz-Merkez-Eşme İlçeleri,Manisa İli, 

Kula-Salihli-Gölmarmara-Ahmetli-Turgutlu İlçeleri sınırlarından geçmektedir. Dumlupınar-Manisa 
Kesiminde; 10 adet kavşak, 25 km. bağlantı yolu, 11 adet hizmet tesisi ve 3 adet bakım alanı yapılması 
planlanmaktadır.  

 
Proje güzergahı boyunca, topoğafyanın uygun olduğu bölgelerde 3 gidiş-3 geliş olmak üzere 

toplam 6 şerit olarak planlanmaktadır. Proje kapsamında, aşağıda açıklanan teknik ve mali verilerin tamamı 
hazırlanan, yaklaşık 3 yıllık çalışması yapılan fizibilite raporundan alınmıştır. 

 
Proje Güzergâhının Tanımı ve Özellikleri: 
 
Proje güzergahı fizibilite çalışmaları yapılırken, tekrardan kendi içinde 5 farklı bölüm olarak ele 

alınmıştır. Aşağıda belirtildiği km. aralıklarında projenin genel tanıtımı, özellikleri, hizmet ve maksatları 
gibi başlıklar ele alınmıştır.  

 
0-155 km. arası, 
155-271 km arası, 
271-335 km arası, 
335-423 km arası, 
423-501 km arası, 
 
olacak şekilde aşağıda detaylandırılmıştır. 
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Şekil 1: Ankara-İzmir Otoyolu 

 
0-155 KM. ARASI DETAYLAR  
 
Ankara – İzmir Otoyolu koridoru, mevcut O-20 Ankara Çevre Yolu’ndan ayrılarak İncek 

yakınlarından başlamaktadır. Genel olarak güneybatı yönünde ilerleyen koridor Ankara Çevre Yolu’ndan 
ayrıldıktan sonra ilk 30km boyunca mevcut Ankara-Eskişehir Yolu’nun güneyinden ve bu yola paralel bir 
şekilde ilerlerken Temelli’nin güneyinden geçerek Km:43+000 civarında mevcut Eskişehir Yolu ile 
kesişmektedir. Sonrasında Polatlı’nın kuzeyinden devam eden güzergâh yine mevcut Ankara-Eskişehir 
Yolu’na paralel ancak bu kez bu yolun kuzeyinden ilerler. 

 
Polatlı geçildikten sonra, Sivrihisar’ın kuzeyinden geçen geçki, Sivrihisar Hava Meydan 

Komutanlığının yaklaşık 5 km. batısından, Ankara-Eskişehir Devlet Yolu’nun güneyinden geçerek, 
Sakarya Ovası’nda güneybatı istikametinde ilerler. Proje güzergahı, km:155+000’a Çifteler’in güneyinde, 
Eskişehir-Mahmudiye-Emirdağ-Konya Devlet Yolu öncesinde ulaşmaktadır. 

 
Ankara – İzmir Otoyolu Ankara-Dumlupınar Kesimi’nin kilometre başlangıcından (Km:0+000) 

Km:155+000’a kadar olan bölümü incelenmiş ve 1/25000 ölçekli harita üzerinde yapılan koridor 
çalışmasının bir benzeri bu kez 1/5000 ölçekli harita üzerinde yapılarak çeşitli alternatif güzergâhlar 
belirlenmiş sonra değerlendirme ve ekonomik karşılaştırmaya esas alınacak alternatifler ortaya çıkmıştır.  

 
Km:0+000-Km:155+000 arasında KGM tarafından onaylanan geçki alternatifi ilk 68 km.’lik 

kesimi Ankara il sınırlarında kalırken, geri kalan 87 km.’lik kesimi Eskişehir il sınırlarında kalmaktadır. 
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Km:0+000’da tasarlanan Ankara Çevre Yolu kavşağından başlamaktadır. Otoyol başlangıcının 
Ankara Çevre Yolu üzerindeki ayrım noktası, Eskişehir kavşağının 8 km. güneyindedir. Ankara-İzmir 
Otoyolu’nun başlangıç noktası ile beraber ilk 35 km.’lik kesimi, Ankara Büyükşehir Belediyesi 1/25000 
ölçekli Nazım İmar Planı sınırlarında kalmaktadır. 

 
Otoyol ile çevre yolu bağlantısı direksiyonel kavşak tipi düşünülmüştür. Kavşak bağlantısı ile 

beraber Ankara Çevre Yolu’na bağlanacak otoyol trafiği, gerek transit, gerekse şehir içi yönünde 
ilerleyebilecektir. 

 

 
Şekil 2: Proje Başlangıcında Ankara Çevre Yolu Ayrımı 

 

Bilindiği üzere, yaklaşık 110 km. uzunluğundaki Ankara Çevre Yolunda herhangi bir tesis 
bulunmamaktadır. Bu nedenle özellikle transit taşıtların, (İstanbul, Samsun, Konya yönünden) Ankara 
çevre Yolu üzerinde mola verme imkânları bulunmamaktadır.  

 
Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ankara-İzmir Otoyolu’nun ilk 20 km.’lik 

kesiminin ücretsiz olması talep edilmiştir. Böylece Ankara-İzmir Otoyolu ile Ankara’nın Eskişehir yolu 
yönündeki gelişimine paralel olarak taşıt yükü artacak Ankara-Eskişehir Devlet Yolu’nun özellikle 
Temelli arasına kadar olan kesimde alternatif bir güzergâh oluşturulacaktır. Bu kapsamda km:20+000 
civarında Temelli’nin doğusuna çıkış veren yonca bir kavşak tasarlanmıştır. 
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Şekil 3: Ankara-İzmir Otoyolu üzerinden Temelli-Yenikent-Anadolu Otoyolu Bağlantısı 

 

Temelli’nin doğusunda kalan organize sanayi bölgesi ve Sincan yönündeki sanayi alanları 
açısından önemli olan bağlantıya, Ankara-İzmir Otoyolu üzerinden de km:20+000 civarında sağlanan 
yonca kavşak ile bağlanmak mümkün olacaktır. 

 
Ankara Büyükşehir Belediyesi 2023 Nazım İmar Plan sınırlarında kalan ilk 35 km.’lik kesimin 

özellikle Temelli’ye kadar olan kesiminde (25 km.) şimdiden birçok yerde yapılaşma başlamıştır. Ankara 
yerleşimin cazip merkezlerinden biri olan Eskişehir yolu güzergâhında gelişim de dikkate alındığında, 
Ankara-İzmir Otoyolu’nun ilk 20 km.’lik kesiminde oldukça yoğun bir trafiğin oluşacağı gözükmektedir. 

 

 
Şekil 4: Km:3+500’den Güzergâh, Şehitali-Tuluntaş Yolu İçin Üstgeçit 
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Derin yarma ve dolguların olduğu bu kesimde, Tuluntaş ile Şehiatli köyleri arasındaki bağlantı yolu 
için tasarlanan üst geçidin uzunluğu ve ayak yüksekliği dikkati çekmektedir. Bu kesimde özel tsasarım 
gerekebilecektir. Hizmet tesisi öncesinde 30 m.’ye yaklaşan, sonrasında ise 40 m.’yi geçen yüksek 
yarmalar söz konusudur. Hizmet tesisi ise vadide yer almaktadır. Şehiatli köyü öncesindeki viyadük de 
derin bir vadi üzerindedir. 

 
 

 
Şekil 5: Km:4+500 Karasu Vadisi’nden ileriye bakış ve viyadük 

 
Viyadük sonrası yine yüksek yarma bulunmaktadır. Bu kesimde hizmet tesisinde yüksek eğim ile 

geçilmemesine (%2.33) ve viyadük geçişinde kullanılan düşey kurbun büyük tutulmasına (R=50000) dikkat 
edilmiştir. 

 
Otoyol güzergâhı Şehitali Köyü’nün güneyinden geçtikten sonra, Şehitali-Fevziye köy 

bağlantısın sağlayan yolu kesmektedir. İki köy arasındaki köy yol üzerinde dolgu ile geçildikten 
sonra tekrar sandık yarmalı bir kesimden geçilmektedir. Önceki sandık yarma ile geçilen yerlerde olduğu 
gibi, km:6+000 civarında sandık yarma ile geçilen kesimde zemin açısından bir sorun 
bulunmamaktadır. Km:5+700 civarında viyadük ayak yüksekliğini daha fazla arttırmamak adına yine 
nispeten yüksek yarmalardan geçilmiştir. 

 
Proje başlangıcında yarma miktarının azaltılması amacı ile eksenin sağa doğru çekilmesi 

durumunda, servis  alanı yapılması  olası  olan  km:2+500 civarında dolgu  miktarı artmaktadır. Servis 
alanı ve viyadük civarında yapılan bu düzenleme sonrasında, km:10+500 civarındaki hizmet tesisi eğimi 
de %1’den, %0,5’e çekilmiştir. 

 
Km:6+277 ile km:28+817 arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi 1/25000 ölçekli 2023 Nazım 

İmar Planı doğrultusunda km:10+500 civarında hizmet tesisinin de öngörüldüğü alanda eğimin %1’den 
%0,5’e çekilmesi ve km: 16+700-km:16+800 arasında kalan 380 kv’lık enerji iletim hatlarından düşeyde 
daha uzak mesafeden geçilmesi hedeflenmiştir. 
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Km:9+000 civarında 45 yüksekliği geçen bir dolgu söz konusudur. Vadi eğimi yüksek olmasa 
da, bu kesimde viyadük ile geçilmesini uygun görmüştür. Km:8+600-Km:9+160 arası viyadük ile 
geçilmiştir.  

 
Km:12+000’dan itibaren peş peşe R=7000 ve R=10000’lik yatay kurplar kullanılmış ve bu bölgede 

Hisarlıkaya’nın kuzeyinden geçilmiştir. Düşeyde ise %3,4’lük bir eğimle aşağı iniş başlarken 
Km:11+560’taki Hisarlıkaya-Ballıkuyumcu köyleri bağlantısı için üstgeçit tasarlanmıştır. 

 
Km:12+650’de güzergâhın kuzeyinde kalan Kum Tepesi’nin güney yamacında sit alanı 

bulunmaktadır. S i t  a l a n ı  sınırları sayısal ortamda alınmış ve güzergâh geçirilirken sit alanı 
sınırlarının tamamen dışında kalınmıştır. 

 

 
Şekil 6: Km:12+000-km:17+000 

 
Kuzeyde Kum Tepesi, güneyde Sivricekaya ve Aydaş Tepeleri arasında kalan güzergâh %3,4’lük 

bir eğimle aşağı inmekte iken Km:13+900 civarında ise bir altgeçit tasarlanmıştır. 
 
Km:7+250’de topografyanın müsait olduğu kesimde gişe alanı tasarlanmıştır. Gişeler yerleştirirken 

trafik raporundaki değerler dikkate alınmış ve otoyolun giriş yönünde, 10 çıkış yönünde ise 12 adet gişe 
yerleştirilmiştir.  

 
Km:15+000 civarında Karakaya Tepesi’nin güneyinden geçerken Alagöz’ün güneydoğusundaki 

Alagöz-Hisarlıkaya yolu için bir üstgeçit öngörülmüştür. 
 
Km:19+300 civarında Tahtaüzeri Sırtı’nın kuzeyinden geçilirken Yenihisar ile Ücret köyleri 

arasındaki yol için bir kavşak planlanmaktadır. Kavşak esas olarak Yenihisar üzerinden Temelli ve 
Eskişehir Yolu’na, buradan da projesi bitmiş olan Temelli-Yenikent-Anadolu Otoyolu Bağlantı Yolu 
üzerinden (Proje ile otoyola mevcut trafik ağı üzerinden Sincan üzerinden otoyola bağlantı olacaktır) 
Anadolu Otoyolu’na bağlanılması ile Ankara’nın kuzeyindeki illerden ve Sincan yönünden Ankara-İzmir 
Otoyolu’ndan gelecek trafiği almasıdır. Aynı yol için Ankara Çevre Yolu kullanıldığında yaklaşık 10km 
fazla mesafe kat edilmektedir. 
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Km:26+350’de Deveboynu, Abat ve Yalnızmezar Tepeleri koridorun güneyini tamamen kaplarken 
bu tepelerin kuzeyinden geçilmiş ve Km:26+500 civarında Ankara Çayı’nın kollarından olan Şerefli ve 
Babayakup Dereleri geçişi yapılmıştır. Derelerin çevresi düz ve verimli tarım arazileri ile kaplıdır. 

 
Topoğrafyanın düz olması ve taşkın durumunda kutu menfezin yetersiz kalabileceği düşüncesiyle 

bu iki dere geçişi için köprü(km:26+370-km:26+450), tarla yollarını geçmesi ve hava akımının sağlanması 
için ise km:26+730-km:26+930 arasında viyadük uygulanmıştır. 

 
Km:27+220’deki Çokören ve Beyobası arasındaki bağlantıyı sağlayan yol için ise altgeçit 

öngörülmüştür. Güzergâh, başlangıçtan Şerefli ve Babayakup Dereleri geçişine kadar genel olarak kot 
kaybederek gelmiş ve bu bölgede 800m kotlarına kadar düşmüştür. 

 
Güzergâh Km:27+220’deki altgeçit sonrasında Km:28+000 civarında kuzeyinde Tilkiini güneyinde 

Kervansaray Tepesi’ni bırakarak aralarındaki vadiden geçmektedir.  
 
Km:31+500’de Beyovası’nın doğusundaki Kocadoruk Tepesi’nin 450m güneyinden, 

Km:32+250’de Taşlı Tepesi’nin kuzeyinden geçilerek Beyobası’na ulaşılmıştır. Taşlı Tepesi geçişinde 
yaklaşık 25m yüksekliğinde yarmalar bulunmaktadır. Beyobasına 500m mesafeden geçilmiştir. 
Km:32+875’te Beyobası-Köseler yolu için bir  altgeçit tasarlanmıştır. 

 
Km:34+000 civarında Gökarkaç Tepesi’nin güneye bakan yamaçlarından geçilmiş, 

Km:35+500’deki dağlık bölgede ise yeniden 990m kotlarına kadar çıkılarak sonrasında iniş eğilimine 
girilmiştir. 

 
Beyobası’ndan 1km sonra Km:34+000 ile Km:35+000 arasında güzergâh üzerindeki üçüncü 

hizmet tesisi konmuştur. Hizmet tesisinin yeri belirlenirken bölgenin hâkim bir tepe üzerinde olmasına, 
yerleşim yerlerine yakınlık ve topografyanın uygunluğu göz önünde bulundurulmuştur. 

 
Km:36+750 civarında Eskişehir Yolu ile Macunköy arasında bağlantıyı sağlayan yol için bir 

üstgeçit tasarlanmış ve üstgeçit sonrasındaki vadi geçişi dolgu ile gerçekleştirilmiştir. Vadide dolgu 
yüksekliği 30m. civarındadır. 

 
Km:36+865’teki enerji nakil hattının deplase edilmesine gerek yoktur. 34.5 kV’lık hat hem yatay, 

hem de düşeyde otoyoldan gerekli mesafededir. 
 
Km:37+100 ile Km:38+200 arasındaki vadi 1100m uzunluğundaki viyadük ile geçilmiştir. Vadi 

geçişinde yükseklik 50m.’yi geçmekle beraber km:37+900’de 10m. civarına kadar düşmektedir. 
 
Km:38+200 civarında Kırma Sırtı’ndan geçilir. Km:39+000 civarındaki Boz Tepe geçişi 

sırasında ise yer yer 40m’ye varan yarmalar bulunmaktadır. Yatayda R=20000m’lik bir kurp ile geçilen 
bu kesimde Km:41+060’da başka bir enerji nakil hattı geçişi bulunmaktadır. 

 
Km:41+100 civarı 4 adet yüksek gerilim hattı geçilmektedir. 154 kv, 34.4kv, 34.5 kv ve 34.5 kv 

olan yüksek gerilim hatları yatay mesafe açısından standartları sağlamaktadır. Eskişehir devlet yolu 
geçişinden hemen önce geçilen bu kesimde, devlet yolu geçişi ve otoyol standartları gereği dolgu ile 
geçilmektedir. Bu nedenle düşey gabari dikkate alındığında, yüksek gerilim hatlarının deplase edilmesi 
gerekmektedir. 

 
Km:42+100 civarında tarımsal amaçlı bir üstgeçit tasarlanmıştır. Km:39+500’den sonra 

düşeyde kot kaybedilmiş ve %3.17’lik bir eğimle Km:43+000’da 853m kotlarına kadar inilmiştir. 
Km:43+080’de mevcut Ankara-Eskişehir Yolu’nun üzerinden geçecek olan güzergâh hemen geçiş 
sonrasında yatayda R=5250m.’lik bir yatay kurba girmektedir. 
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Ankara-Eskişehir Devlet Yolu köprü ile geçildikten sonra, YHT ve DDY üstgeçitleri 
bulunmaktadır. Km:44+040’ta ise bu kez YHT geçişi, Km:44+470’te ise DDY geçişi bulunmaktadır. 

 
Özellikle YHT geçişinde, mevcut kamulaştırma alanı dikkate alınarak otoyol güzergâhı tespit 

edilmiştir. İşletme halinde olan YHT hattının, otoyol imalatından etkilenmemesi, yatay ve düşey 
geometri tespitinde belirleyici olmuştur. Bu nedenle YTH geçişinde 100m. açıklıklı bir köprü 
projelendirilecektir. 

 
Km:46+800’de (Kavşak taslak çalışmalarında km:46+800 civarında önerilecektir) güzergâh 

üzerindeki dördüncü kavşak olan Polatlı Doğu Kavşağı’na gelinmektedir. Bu kavşak ile otoyol ile Ankara-
Eskişehir Yolu bağlantısının sağlanması amaçlanmıştır. Türü trompet olarak tasarlanan kavşağın bağlantı 
yolu uzunluğu yaklaşık 5km civarındadır. 

 
Düşeyde  Ankara-Eskişehir  Yolu  geçişi  sonrasında  yeniden  kot  kazanmaya  başlayan 

güzergâh Km:43+600’den Km:46+750’ye kadar %1,76’lık bir eğimle ilerlemektedir. 
 
Km:47+000 civarında Bağ Sırtı’ndan devam ederek Km:48+000’da Beyceğiz’e ulaşır. 

Km:48+330’da Beyceğiz’i kuzeyde Çimenceğiz ve Yağmurbaba ile bağlayan yol için altgeçit 
tasarlanmıştır. Sonraki kesimde Km:49+000’daki vadi geçişi ise dolgu ile yapılmıştır. En yüksek dolgu 
yüksekliği yaklaşık olarak 30m civarındadır. 

 
Km:50+000-km:51+000 arasında Malhöyüğü Tepesi’nin doğu yamaçlarından geçilmiştir. 
 
Km:51+050 civarında tarımsal amaçlı bir üstgeçit tasarlanmıştır. Üstgeçit sonrasında 

Km:51+500’deki Tilki Tepesi geçişi sırasında 1000m’nin üzerine çıkan kotlar bu noktadan itibaren 
yeniden düşmeye başlar. Bu kısım Ankara çıkışı sonrasındaki en yüksek kesim olarak dikkat çekmekte 
iken kotlardaki düşme kesim sonuna kadar devam etmektedir. 

 
Km:52+000 ile km:56+000 arasında Polatlı’nın yaklaşık olarak 6 km. kuzeyinden 

geçilmektedir. Polatlı için 2 adet kavşak bağlantısı sağlanmıştır. Km: 46+800’deki kavşak Polatlı Doğu 
Kavşağı, km:61+500'deki kavşak ise Polatlı Batı Kavşağı olarak adlandırılmıştır. 

 
Yatayda Km:54+300 civarında Kocabayır Tepesi’nin güney yamaçlarından geçildikten sonra 

batı-kuzeybatı doğrultusuna yöneldikten sonra Km:57+800 civarında Akgedik Tepesi’nin kuzeyinden 
devam edilir. Km:55+775 civarında Polatlı-Ayaş Yolu için bir altgeçit tasarlanmıştır.  

 
Km:55+800’de Polatlı-Ayaş il yolu geçilmektedir. Otoyol güzergâhı il yolu üzerinden %3,65 

eğim ile geçmektedir. Mevcut il yolu 2x1 standardında olmasına rağmen, ileriki yıllarda genişleyeceği 
(2x2) varsayılarak sanat yapısı tasarlanacaktır. 

 
Kocabayır ve Akgedik tepeleri geçişlerinde yer yer 30m’yi aşan yarmalar bulunmaktadır. Bu 

yarmaların sebebi olarak ise daha Km:56+000 civarındaki yine 30m civarlarındaki dolgulu kesimi 
dengelemektir. 

 
Km:58+000 itibariyle Gordion’un çevresindeki arkeolojik alanlar başlamaktadır. Bunlardan ilki 

Çekirdeksiz köyünün kuzeydoğusunda kalmaktadır. Otoyol güzergâhının sağında kalan bahçelik alana 
girilmeden, 1. Derece arkeolojik sit olan tümülüse mümkün olan en yakın mesafeden geçilmiştir. 

 
Kabaklı Tepesi’nin yaklaşık 500m kuzeyinden Km:58+000 civarında geçildikten sonra 

Km:59+000’da Çekirdeksiz’in 1,5 km kuzeyinden devam edilmektedir. Ayrıca Km:58+700’daki 
Çekirdeksiz-Yassıköyük arasındaki köy yolu için bir altgeçit tasarlanmıştır. 

 
Km:61+500'de Polatlı-Batı kavşağı tasarlanmıştır. Kavşak için tasarlanan bağlantı yolu, otoyolun 

altında kalmaktadır. 
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Kavşak alanından sonra km:62+000 civarında hizmet tesisi öngörülmüştür. Çekirdeksiz ile 
Yassıhöyük (Gordion) köyleri arasında kalan hizmet tesisi Çekirdeksiz köyünün 2 km. kuzeybatısında 
kalmaktadır. Bu kesimde otoyol %-1 eğim ile geçmektedir. 

 
Güzergâh Km:59+000’da yeniden güneybatıya yönelerek Km:60+000’da Yanık ve 

Km:62+000’da ise Kocagöz Tepesi’nin kuzeyinden, Km:63+000’da Yeşil Tepesi’nin ise güneyinden 
geçer. Düşeyde Km:59+000’da 763m kotlarındaki güzergâh %1’lik bir eğimle kot kaybederek 
Km:63+000’da 723m kotlarına kadar düşer. 

 
Km:64+300 civarında tarımsal amaçlı bir altgeçit planlanmış, sonrasında ise Gökyatak 

Mevkii’nden geçilmiştir. 
 
Güzergâh Km:65+500 ile km:67+000 arasında, civarında Sakarya Nehri’nin yatağından 

geçmektedir. 2 km. genişliğindeki düz alanda tarım için oldukça müsaittir. Sakarya Nehri ve sulama 
kanalları ile beraber sulu tarım yapılan bölgede soğan, pancar ve buğday yetiştirilmektedir. Arazi kotu 
670m. civarında olan bölge, Ankara ve çevresindeki en verimli tarım arazilerinden birini 
oluşturmaktadır. 

 
Km:67+330, Gordion-Beylikköprü üzerinden, Ankara-Eskişehir Devlet Yolu’na giden köy yolu 

üzerinde kalmaktadır. Bu kesimde otoyol güzergâhı DDY hattını, köy yolunu ve YHT hattını neredeyse dik 
kesmektedir. 

 
Otoyol güzergâhı, YHT kataner direklerinin ortasından geçmektedir. Bu geçişte, YHT ray üst kotu 

ile otoyol düşeyi arasında 11,5m kot farkı bulunmaktadır. 
 
YHT geçişinden sonra Ankara il sınırı sona ermekte ve Eskişehir il sınırına girilmektedir. 

Km:68+500 civarında Kedikaya Tepesi’nin güneyinden geçilirken Km:68+890’da Beylikköprü ile 
kuzeyindeki tarım alanları için altgeçit öngörülmüştür. Km:69+000 civarında Höyük Tepesi’nin 
güneyinden devam edildikten sonra Km:70+042 civarında yine tarımsal amaçlı bir altgeçit tasarlanmıştır. 

 
Geçki alternatifleri aşamasında bir çok alternatif hazırlanıp raporlandırılmıştır. Bunlardan biri de 

km:70+000 ile km:73+000 arasında kalan kesimde düşeyde alternatif incelenmesi olmuştur. 
 
Km:70+000 ile km:73+000 arasında hidrolik sanat yapıları da bulunmaktadır. Ebatları küçük 

olan hidrolik sanat yapılarının bir kısmı yarmada kalmaktadır. Hidrolik sanat yapılarının yarmada 
kalmaması için düşeyde kırmızı kotun yükseltilmesi gerekmektedir.  

 
Km:73+200’de geçilen 154kv’lık yüksek gerilim hattının deplase edilmesi gerekmektedir. 

Yaklaşık olarak 5m dolguda geçilen bu kesimde, yüksek gerilim hattı ile düşeyde yeterli mesafe 
bulunmamaktadır. 

 
İlk 75 km.’lik kesimin son bölümünde yer alan Gordion arkeolojik sit alanları, otoyol 

ekseninin kuzeyinde kalmakta idi. Otoyolu kuzeyden sınırlayan sit alanlarına ilaveten, güneyde 58. 
Topçu Tugay Komutanlığı’na ait Türkiye’nin en geniş top atış sahası bulunmaktadır. Bu kesimde askeri 
alana da dikkat edilmiştir. 

 
Dalgalı, hatta düz sayılabilecek bir arazi yapısına sahip güzergâh üzerindeki ilk vadi geçişi 

km:77+200-km:77+700 arasında bulunmaktadır. Viyadük alternatifi de değerlendirilen bu kesimde dolgu 
ile geçilmesi uygun görülmüştür. Vadi girişinde %1,5, çıkışında ise %1,99 eğim bulunmaktadır. 

 
Projede en son önerilen hizmet tesisi km:61+500 civarındır. Bu nokta dikkate alınarak, 

km:82+000’da başlayan bir hizmet tesisi tasarlanmıştır. Hizmet tesisi sonrasında Demirci ve Ortaklar 
köyleri arasında kalan ve sulu tarım yapılan alan geçilmektedir. Hizmet tesisi yarmada kalmasına rağmen, 
proje artışına doğru manzaralı bir konumdadır. 
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Hizmet tesisi sonrasında viyadük ile geçilen vadide Demirci ve Ortaklar köyleri otoyol 
ekseninin güney ve kuzeyinde kalmaktadırlar. 

 
Vadi geçişinde sit alanı bulunmaktadır. Hem sit alanının etkilenmemesi hem de sulu tarım yapılan 

arazinin korunması amacıyla km:82+996-km:84+246 arasında  viyadük önerilmiştir. Viyadük 
başlangıcında %1,4 olan eğim, km:84+400’deki some R=50000m.’lik açık kurba girmektedir. 

 
Pürtek Deresi’nin de geçtiği ve Çakıllıçayırı mevkii olarak bilinen vadide ağırlıklı olarak soğan 

ve pancar yetiştirilmektedir. 
 
Vadi üzerinde soğan ve pancar dışında, buğday üretimi de yapılmaktadır. Viyadük sonrasında 

%2,28 eğim ile km:87+500’e kadar tırmanılmaktadır. Bu noktadan sonra tırmanışa %0,5 ile devam 
edilmektedir. 

 
Km:95+000 itibarıyla, gerek Mihalıççık ve Sivrihisar bağlantısı için tasarlanacak kavşak noktası, 

gerek işletme izni olan maden sahalarının yoğunluğu ve gerekse topoğrafik şartların zorluğu, otoyol 
tasarımını oldukça kısıtlamıştır. 

 
Km:97+900-Km:98+000 arasında, mermer işletme izni olan sahaya girilmektedir. Arazide yapılan 

incelemede bu kesimde otoyol güzergâhında kalan herhangi bir çalışma tespit edilmemiştir.  
 
Km:97+500 ile km:98+500 arasında, otoyol ekseni farklı mermer sahalarının arasından 

geçmektedir. Otoyol eksenin sağında ve solunda kalan maden sahaları, bir bakıma otoyolu güzergâhını 
belirlemişlerdir. Km:98+500’de otoyolun sol tarafında kalan Suatbaşı Tepesi civarında bulunana maden 
sahasından sonra, maden alanları bakımından daha rahat bir alana girilmektedir. Mevcut Mihalıççık’a 
giden yolun da keserek Memik Köyü’ne doğru ilerleyen geçki alternatifinde, bu sefer de  koruma 
alanları tasarımda belirleyici unsur olmuştur. 

 
km:119+266 -km:125+362 arasında yapılması planlanan tüneller; Tünelin giriş kotu 1223m., çıkış 

kotu ise 1220m.’dir.Tünel çıkışında düşeyde %3,8 eğim ile geçilirken  yatayda 3000m. kurp yarıçapı 
kullanılmıştır. 

 
Tablo- 3: Tünel Alternatifleri Geometrik Bilgileri 

Uzunluk (m) 
Yatay Kurp 

(m) 
Düşey Kurp 

(m) 
Giriş Eğimi 

% 
Çıkış Eğimi 

% 
Giriş Kotu 

(m) 
Çıkış Kotu 

(m) 

900 3000 R=30000 3,8 -3,8 1223 1220 

1827 6000 R=80000 2,6 -3,7 1182 1188 

2929 12000 - 0,8 -3,7 1148 1168 

 
Sivrihisar’ın bağlı olduğu Eskişehir ili meteorolojik verileri dikkate alındığında, kış aylarında 

oldukça soğuk bir iklimin hüküm sürdüğü gözlemlenmektedir. Eylül ve Mayıs aylarında bile geceleri sıfırın 
altında dereceler tespit edilmiştir. 30-01-2006 tarihinde ölçülen edilen -27,80C Eskişehir ilinde tespit edilen 
en düşük sıcaklıktır. Eskişehir ili rakımı 801 iken Sivrihisar’ın rakımı 1070m.’dir. Buradan Sivrihisar’da 
kış şartlarının Eskişehir’e göre çok daha sert geçtiği rahatlıkla söylenebilir. 

 
Tünel bölgesinde her üç alternatif de yüksek rakımlardan geçtiğinden, geçki alternatiflerinde kış 

şartlarında, sandık yarmaların da varlığı dikkate alındığında, kar mücadelesinin daha çok olacağı 
aşikârdır. 
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Tünel bölgesi girişinde (kuzeyi) arazi mera ağırlıklı iken, çıkışında ağaçlandırılmış saha bölgesi 
bulunmaktadır. Bu bağlamda özellikle kuzey kesiminde kar yağışı olmasa bile, arazi üzerinden yeni 
yağmış karın tipi olarak görüşü kapatması ve sandık yarmada yolun kapanması açısından olumsuzlukları 
olacağı dikkate alınmalıdır. 

 

 
Şekil 7: Tünel Alternatifleri 

                      (Kısaltmalar:  AD= Ankara- Dumlupınar,  AD2e, AD2f=Geçki alternatifleri) 

 
Km:125+362 -km:150+661; Tünel çıkışından sonra ağaçlandırma sahasının içinden geçilmektedir. 

Ağaçlandırma sahası bitimi, Paşakadın Köyü’nün yaklaşık olarak 1 km. kuzeyinde kalmaktadır. 
Ağaçlandırma sahasından sonra Paşakadın’dan Karakaya Köyüne giden yol kesilmektedir. 

 
Km:127+967-128+037 arası Ankara-Eskişehir Devlet Yolu köprü ile geçildikten sonra, 

Sivrihisar’ın batısı için önerilen kavşak bağlantısı tasarlanmıştır. 
Km:129+842 - 129+882 arasında önerilen Sivrihisar Doğu Kavşağı Sivrihisar-Mihalıççık 

yönünden İzmir yönüne gidecek araçların otoyola katılım noktasıdır. Bölgedeki Sivrihisar Hava Meydan 
Komutanlığı ile irtibata geçilerek askeri havaalanına ait manya planı temin edilmiştir. 
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Sivrihisar’ın batısında kalan kavşak bağlantısında, İzmir yönü aktif trafik yönüdür. Bu açıdan 
bakıldığında, devlet yolunun güneyinden otoyoldan ayrılan bağlantı yolunun, Sivrihisar-Ankara 
istikametine gitmesi de gerekmektedir. Böylece aktif trafik yönü bağlantısı daha kısaltılmış olacaktır. 

 
Otoyolun doğusunda kalan Sivrihisar Hava Meydan Komutanlığı’na ait mania planı ve 

Paşakadın Köyü için mevcut hemzemin kavşak bağlantısı, bağlantı yolunun tasarımını etkilemektedir. 
Bu kesimdeki kavşak bağlantısı için Sivrihisar Hava Meydan Komutanlığı’ndan alınacak mania planları 
doğrultusunda kavşak tasarımı, Paşakadın Köyü için mevcut olan hemzemin kavşak tasarımı ve köy 
bağlantısı da gözden geçirilerek tespit edilecektir. 

 
Gerek otoyol, gerekse kavşak bağlantısı, en düşük manya kotu olan 1015m. kotunu etkilemeyecek 

şekilde tasarlanmıştır. 
 
Kavşak bölgesindeki aydınlatma ve aydınlatma için kullanılan 12m. uzunluğundaki direklerin 

havaalanına etkisi kavşak taslakları aşamasında Sivrihisar Hava Meydan Komutanlığı ile irtibata 
geçilerek yapılacaktır. 

 
Proje üzerinde en son önerilen hizmet tesisi km:102+500’dedir. Ankara-Eskişehir Devlet Yolu 

geçildikten sonraki kavşak bağlantısı için gerekli alan da dikkate alınarak, devlet yolu geçildikten sonra 
km:135+500 civarında hizmet tesisi önerilmiştir. 

 
Sakarya Ovası’nda kuru tarımın yansıra sulu tarım da yapılmaktadır. Sulu tarım için Sakarya 

Nehri suları kullanılmaktadır. Ova genelinde sulama suyunun daha rahat kullanılabilmesi adına, 
DSİ’nin sulama kanalları bulunmaktadır. Ayrıca km:140+500- km:144+800 arasında DSİ Çifteler Sulama 
Sahası geçilmektedir. 

 
Sakarya Ovası kotu 850m. seviyelerine kadar düşse de, açık arazi olması nedeniyle tarımın çok da 

verimli yapıldığı bir bölge değildir. Yaz döneminin kısa sürdüğü ve gece ayaz döneminin yılın önemli 
bir bölümünde etkili olması nedeniyle, 1. Sınıf sayılmayacak bir arazi yapısı genele hâkimdir. 

Sakarya Ovası geçişinde, geçki alternatifleri aşamasında, dolgu yüksekliği gereği gerekmese 
bile, hem dolgu ile geçilen hem de viyadük ile geçilen alternatifler incelenmiştir. Sulama kanalları ve 
Sakarya Nehri ise köprüler ile geçilmiştir. Bu nedenle: 

 
 Km: 141+322 – Km:141+464 (L= 142m) 
 Km: 141+747 – Km:141+827 (L= 80m) 
 Km: 143+553 – Km:143+565 (L= 12m) 
 Km: 146+870 – Km:146+894 (L= 24m) 
 
aralarında, hidrolik amaçlı köprüler bulunmaktadır. 
 
Km:145+050’de Körhasan Köyü’nden Çifteler’e giden yol kesilmektedir. DSİ Çifteler Sulama 

sahasının da sonu olan bu bölgede, viyadük ile geçilmektedir. 
 
Sakarya Ovası geçişinde önerilen geçki alternatifleri km:150+661’de sona ermektedir. 
 
Km:150+661–km: 155+000;Sakarya Ovası geçildikten sonra, dalgalı arazi yapısı devam etmekte 

ve otoyol güzergahı çıplak arazi-kuru tarım yapılan alanlardan yüksek standart ile geçmektedir. Güneybatı 
yönde ilerleyen geçkideki ilk önemli alan hizmet tesisidir. Km:135+500’den sonraki ilk hizmet  tesisi 
km:151+000  civarında önerilmiştir.  Hizmet tesisi  bölgesinde düşeyde %1,55 eğim bulunmaktadır. 
Dolguda olan hizmet tesisi, Sakarya Ovası yönünde manzaraya sahiptir.   

Bu kesimdeki kavşak bağlantısı ile tesise ulaşım açısından otoyolun yerel trafik tarafından 
kullanılması beklenmektedir. Devlet yolu, düz arası yapısı sebebiyle, özellikle kamyonların Eskişehir-
Konya hattında her iki yönlü olarak yoğun olarak kullandıkları bir güzergâhtır. 
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ÖZETLE 0-155 KM ARASI 
 
Tablo- 4: 0-155 Km. Sanat Yapıları Listesi 

Km Tip Gerekçe Açıklık(m) 

0+400 Üstgeçit Yanyol 12 

1+280 Üstgeçit İmar Yolu 34 

2+800 Kavşak 
Tulumtaş Kavşağı  

(İmar Yoluna Bağlantı) 
60 

3+054 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

3+505 Üstgeçit Şehitali-Tulumtaş Köy Yolu 12 

4+380-4+840 Viyadük Karaahu Vadisi 460 

5+238 Altgeçit Şehitali-Fevziye Köy Yolu 12 

7+224 Üstgeçit Fevziye-Ballıkuyumcu Köy Yolu 12 

7+523 Üstgeçit Fevziye-Hisarlıkaya Köy Yolu 12 

8+131 Altgeçit Kalker Ocağı 9 

8+600-9+160 Viyadük Yüksek Vadi Geçişi 560 

9+798 Altgeçit Fevziye-Hisarlıkaya Köy Yolu 12 

11+011 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

11+163 Üstgeçit Hisarlıkaya-Ballıkuyumcu Köy Yolu 12 

12+702 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

13+880 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

15+594 Üstgeçit Hisarlıkaya-Alagöz Köy Yolu 12 

16+540 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

18+100 Kavşak 
Temelli-Yenikent Kavşağı  

(İmar Yoluna Bağlantı) 
60 

18+398 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

19+005 Altgeçit İmar Yolu 7 

21+407 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

23+160 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

24+040 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

25+368 Altgeçit Çokören Köy Yolu 12 

25+712 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

26+370-26+450 Köprü Şerefli Deresi 80 

26+730-27+930 Viyadük Babayakup Deresi 200 

27+572 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

28+004 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

28+770 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

30+047 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

31+557 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

32+876 Altgeçit Beyobası-Eskiköseler Köy Yolu 9 

33+550 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

33+768 Altgeçit Beyobası-Macun Köy Yolu 9 

34+898 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 
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36+110 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

36+750 Üstgeçit Macunköy-Yenidoğan Köy Yolu 12 

37+000-38+250 Viyadük Yüksek Vadi Geçişi 1260 

38+984 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

39+976 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

40+546 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

41+210 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

41+670 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

42+078 Altgeçit Köy Yolu 12 

42+809 Altgeçit Köy Yolu 12 

43+060-43+110 Köprü Ankara-Eskişehir Yolu 50 

43+125 Altgeçit BOTAŞ Hattı 5 

43+562 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

44-000-44+100 Köprü YHT Geçişi 100 

44+310-44+380 Köprü DDY Geçişi 70 

44+848 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

45+949 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

46+800 Kavşak Polatlı-Doğu Kavşağı 40 

46+983 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

47+590 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

48+382 Altgeçit Çimenceğiz- Beyceğiz Köy Yolu 12 

49+160 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

50+629 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

51+225 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

53+243 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

53+475 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

55+198 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

55+730-55+770 Köprü Ayaş-Polatlı Yolu 40 

56+135 Altgeçit BOTAŞ Hattı 5 

56+423 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

57+878 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

58+171 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

58+885 Altgeçit Çekirdeksiz Köy Yolu 12 

60+290 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

60+872 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

61+500 Kavşak Polatlı-Batı Kavşağı 40 

61+770 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

62+308 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

62+985 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

64+108 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

64+491 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

65+072 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 
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65+500-67+570 Köprü Sakarya Nehri, DDY ve YHT Geçişi 2020 

68+890 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

70+042 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

71+877 Üstgeçit Altgeçit Yanyol 7 

73+939 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

75+241 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

77+321 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

79+625 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

81+993 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

82+996-84+246 Viyadük Viyadük 1250 

84+652 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

86+011 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

88+214 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

89+446 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

90+124 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

92+851 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

93+898 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

94+739 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

95+516 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

96+230-96+270 Trompet Kavşak Köprülü Kavşağı 40 

96+500 Kavşak 
Sivrihisar Doğu (Mihalıççık) Kavşağı 

(D200 Karayoluna Bağlantı) 
40 

97+905 Altgeçit Altgeçit Yanyol 9 

99+231 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

99+782 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

100+735 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

103+694 Altgeçit Altgeçit Yanyol 9 

104+535-106+085 Viyadük Viyadük 1550 

108+553 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

109+728 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

111+304 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

113+029 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

115+116 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

116+328 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

117+524 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

118+552 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

119+586-122+515 Tünel Tünel 2929 

123+584 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

125+270 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

126+208 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

127+967-128+037 Köprü Ankara-Eskişehir Devlet Yolu 70 

129+302 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 
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129+842-129+882 Trompet Kavşak Köprülü Kavşak 40 

131+623 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

132+879 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

134+102 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

134+781 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

136+452 Altgeçit Altgeçit Yanyol 9 

138+550 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

139+794 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

140+517 Altgeçit Hidrolik 7 

141+106 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

141+322-141+464 Kanal Köprüsü Hidrolik 142 

141+747-141+827 Kanal Köprüsü Hidrolik 80 

143+044 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

143+553-143+565 Kanal Köprüsü Hidrolik 12 

144+441 Altgeçit Altgeçit Yanyol 9 

145+462 Altgeçit Altgeçit Yanyol 5 

146+870-146+894 Kanal Köprüsü Hidrolik 24 

147+867 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

148+647 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

149+640 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

151+171 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

153+049 Altgeçit Altgeçit Yanyol 9 
 

Proje güzergahında toplam: 
 86 adet Altgeçit 
 31 adet Üstgeçit 
 16 Adet Köprü (Toplam 2828m.) 
 1 adet Tünel (Toplam 2929m.) 
 6 adet viyadük (Toplam 5280m.)  
 

Proje güzergahı üzerinde 7 adet kavşak bağlantısı önerilmiştir. Bunlar: 
 Km:0+000, Ankara Çevre Yolu Kavşağı Km:0+000 
 Km:2+800, Tulumtaş Kavşağı  
 Km:18+100, Temelli-Yenikent Kavşağı  
 Km:46+800, Polatlı Doğu Kavşağı  
 Km:61+500, Polatlı Batı (Ayaş) Kavşağı) 
 Km:96+500, Sivrihisar Doğu (Mihalıççık) Kavşağı 
 Km:130+000, Sivrihisar Batı Kavşağı  
 

Proje güzergahı üzerinde 8 hizmet tesisi, 2 adet ise bakım alanı önerilmiştir. Bunlar: 
 Km:2+500, Hizmet Tesisi 
 Km:10+500, Hizmet Tesisi 
 Km:35+500, Hizmet Tesisi 
 Km:60+000, Bakım Alanı 
 Km:61+500, Hizmet Tesisi 
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 Km:82+500, Hizmet Tesisi 
 Km:102+500, Hizmet Tesisi 
 Km:130+000, Bakım Alanı 
 Km:135+500, Hizmet Tesisi 
 Km:150+500, Hizmet Tesisi 

 

155-271 KM. ARASI DETAYLAR 

 
Ankara-İzmir Otoyolu, Ankara-Dumlupınar kesimi içerisinde km:155+000-km:271+000 

arasında 3 farklı il sınırından geçilmektedir. Bu kesimde geçilen iller ve proje başlangıcından beri 
yürütülen km. aşağıda belirtilmiştir. 

 
o Eskişehir : 58 km (Km:155+000-Km:213+000) 
o Kütahya : 40 km (Km:213+000-Km:225+000) 
          (Km:243+000-Km:271+000) 
o Afyonkarahisar: 18km (Km:225+000-Km:243+000) 
 

 
Şekil 8: Km:155-Km:271 Arası Geçki Proje Güzergahı 

Km:155+000 – Km: 196+000, Kesim başlangıcı, 675-01 numaralı karayolu olan ve 
Eskişehir-Konya arasında bağlantıyı sağlayan yoldan hemen önce başlamaktadır. Yakın zamanda 
bölünmüş olarak hizmete açılan karayolunun 2011 yılı sayımlarına göre yıllık ortalama günlük 
3637 trafik hacmi bulunmaktadır. 

 
Çifteler’in yaklaşık olarak 5 km. güneyinde kalan kesimde D675 yolu geçilmektedir. Bu 

noktada Mahmudiye (Eskişehir)–Emirdağ (Konya) yönlerine hizmet verecek bir kavşak 
tasarlanmıştır. 
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Kavşak noktasında, Mahmudiye (Eskişehir)–Emirdağ (Konya, Afyonkarahisar) yönlerine 
olan trafik değerleri birbirine çok yakındır. Aynı şekilde kavşak noktasından otoyolun Ankara ve 
İzmir yönündeki trafik değerleri de birbirine çok yakındır. Birbirine yakın olan trafik değerleri, 
herhangi bir yönün aktif trafik yönü olarak değerlendirilmesine engel teşkil ettiğinden, arazi yapısı 
ve geometrik standart gereği kavşak noktası ve bağlantı yolu tasarlanmıştır. Devlet yolu 
üzerindeki direksiyonel yönün Çifteler tarafına doğru tasarlanması kararlaştırılmıştır. Bu 
kesimdeki kavşak çalışmaları bu doğrultuda yürütülecektir. 

 
Proje güzergahı, kesim başlangıcından sonra yaklaşık 15 km boyunca düz-dalgalı arazi 

tipinden ilerlemektedir. Kesim başlangıcında devlet yolu geçişindeki köprü ve kavşak bağlantısı 
sonrasında uzun mesafe boyunca önemli bir sanat yapısı bulunmamaktadır.  

 
Km:166+500’den itibaren mümkün olan yerlerde daha az dolgu içerecek ve viyadüklerin 

yerine dolgu ile geçilmesine imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Viyadüklerinin boyunun 
kısaltılması, ayak yüksekliklerinin azaltılması ve viyadük yerine dolgu seçeneğinin 
değerlendirilmesine yönelik kırmızı kot tasarımında, tünel alternatifi de değerlendirilmiştir. 

 
Km:170+850-km:172+950 arasında kalan kesimde dolgu yüksekliği 40 m.’ye 

yaklaştığından viyadük önerilmişti. Ancak proje güzergahı olarak seçilen dolgu yüksekliği 30m. 
seviyelerine indirilerek viyadük iptal edilmiştir. 

 
Proje güzergahı üzerinde km: km:176+000-177+000 arasında ve km:191+500-192+500 

hizmet tesisi önerilmiştir. Km:0+000-km:155+000 arasındaki önerilen en son hizmet tesisi 
km:151+000 civarındadır. 

 
Geçki alternatifleri onayında, km:173+000-km:180+000 arasında yarma dolgu dengesinin 

gözetilerek yarma miktarının azaltılması talep edilmiştir. Yarmanın azaltılması amacıyla 
km:172+850’de bulunan some noktası, öncesindeki %2,6 eğim korunarak km:174+400’e 
alınmıştır. Buna ilaveten, km:176+200’e some eklenerek (giriş -%0,5, çıkış %0,71), yüksek 
dolgudan kaçılmaya çalışılmıştır. 

 
Proje güzergahında km:178+800-180+700 arası dolgu ile geçilmektedir. Bu durum, 

Gökçekuyu köyüne kuzey-kuzeybatı yönden kışın gelecek soğuk rüzgârı engelleyecektir.Dolgu 
alanı köyün arkasında kaldığından, köyün görüşünü kapatmayacaktır. 

 
Geçki alternatifleri onayında, km:185+000-km:192+000 arasında, bu kesimdeki viyadüğün 

boyunun uzamayacağı şekilde yarmanın azaltılması talep edilmiştir. Buna benzer bir düzenleme, 
km:173+000-180+000 arasında talep edilmişti. Km:184+650’de some noktası, çıkış eğimi olan 
%1,78 sabit kalacak şekilde km:185+300’ çekilmiştir. 

 
Düşeyde yapılan düzenleme ile, km:179+000 civarındaki dolgu miktarı artsa da (zemin 

durumu dikkate alınarak viyadük ile geçilmesine gerek kalmayacak (h=35m.) mertebede 
tutularak), km:182+300 civarındaki yarma yaklaşık 10m. daha düşürülerek 45m. seviyesinin altına 
çekilmiştir. Viyadük bölgesinde geçki alternatifleri aşamasında 750m. uzunluğunda önerilen 
viyadük, proje güzergahı aşamasında talebiniz doğrultusunda incelenen çalışmada 850m. 
(km:183+120- km:183+970) olarak çıkmaktadır.   

 
Proje güzergahı, Gökçekuyu’nun kuzeyinden geçtikten sonra, km:182+000 ile 

km:185+000 arasında Hankaraağaç ve Akdere köylerinin arasından geçmektedir. 
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Km:186+000 civarında uzun mesafede (yaklaşık 2 km.) sandık yarma ile geçilen kesimde 
yarma miktarının azaltılması, devamında ayak yüksekliği 74m.’yi aşan viyadük nedeniyle çok 
mümkün değildir. 40m. civarında yarma yüksekliği bulunan bu kesimde, km:185+300- 
km:187+100 arasında aç-kapa yapısı ile geçilmesi de değerlendirilecektir. 

 
Kış şartlarında kar-tipi ile mücadelesi açısından fayda sağlayacak aç-kapa yapısı ile geçiş, 

km:177+300 civarındaki yarma için de değerlendirilecektir. 
 
Km:155+000-Km:271+000 arasındaki ilk tünel, km:189+238-km:190+493 arasındadır. 

Düşeyde aliynmanda ve %1,78 eğim ile geçilen tünel içerisindeki et kalınlığı 76m.’yi aşmaktadır. 
 
Tünel çıkışı, işletme izni bulunan ve dekoratif taş çıkartılan sahanın hemen kuzeyinde 

kalmaktadır. Bu kesim Yazılıkaya sit alanı olarak bilinen bölgenin çok yakınında kalmakta ve çok 
sayıda arkeolojik alanı barındırmaktadır. Eskişehir Müze Müdürlüğü uzmanları ile 2011 yılı 
içerisinde yapılan arazi çalışmalarında, otoyol güzergâhının dekoratif taş üretilen sahanın kuzeyine 
çekilmesi talep edilmiştir. 

 
Dekoratif taş çıkarılan saha, tünel bölgesinin yaklaşık olarak 400m. güneyinde 

kalmaktadır. Bu kesimde zemin özelliklere yüksek yarmaya müsait olduğu gibi, tünel yapım 
maliyeti açısından da oldukça uygundur. 

 
Yazılıkaya bölgesinin merkez yerleşiminde kuzeye doğru dekoratif taş üretilen sahanın da 

içine alınacağı bir alanda birinci derece sit ilan edilmesi planlandığı tarafımıza iletilmiştir. Otoyol 
ekseninin kuzeyinde de sit alanları bulunmakta olup sunulan otoyol ekseni, Eskişehir Müze 
Müdürlüğü uzmanları ile sit alanları açısından uygunluğu tespit edilerek projelendirilmiştir. 

 
Tünel çıkışından sonra km:192+000 civarında hizmet tesisi önerilmiştir. Hizmet tesisi 

dolguda olup düşeyde kapalı kurbun üzerindedir. Yazılıkaya bölgesinde kalan hizmet tesisi, tarihi 
ve turistik mekânların yakınında olması ve bu bağlamda farklı bir coğrafya içerisinde 
konumlanması itibarıyla uygun bir bölgededir. 

 
Km:192+722-km:193+322 ile km:194+242-km:194+862 arasında iki tane viyadük 

önerilmiştir. Viyadüklerden ilki, yüksek dolgudan ziyade, yamaçta dolgu şevinin araziyi kesme 
probleminden dolayı önerilmiştir. Dolgu şev oranını arttırılması veya istinat duvarı ile viyadük 
yerine dolgulu çözümler, sondaj sonuçlarına göre değerlendirilecektir. İkinci viyadük ise 50m.’yi 
aşan dolgu yüksekliği nedeniyle önerilmiştir. Her iki viyadük de düşeyde aliynmanda ve %1,55 
eğimde tasarlanmışlardır. 

 
Dağlık bölge üzerinde 3. Viyadük Km: 195+782 –km:196+082 arasındadır. Diğer iki 

viyadük gibi düşeyde aliynmanda ve %1,55 eğim üzerine bulunan sanat yapısı, yüksek dolgudan 
ziyade dolgu şevinin yamaçta araziyi kesme sorunu nedeniyle önerilmiştir. İlk viyadük gibi 
(Km:192+722-km:193+322 ) farklı çözümler ile dolgu ile geçilmesi de mümkündür. 

 
196-207. Km arası,  Kirka’nın güneyindeki vadi geçişinde farklı düşey tasarım 

içermektedirler. Km:201+000 civarındaki vadi geçişinde düşeydeki tasarım prensibi 
doğrultusunda, ileriye ve geriye doğru az da olsa farklı tasarımlar ortaya çıkmıştır. Ağıl 
bölgesinde bazı eski kalıntılara rastlanmış ve bu kesimde detaylı inceleme yapılmıştır.  
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Yıkılmış olan ağıl bölgesinin 300m. güneyinde, Kümbet ve çevresi için belirlenmiş sit 
alanı (3. Derece) bulunmaktadır. 3.derece sit alanının yaklaşık 300 m. güneyinde ise 1. Derece sit 
alanı başlamaktadır. Bahsi geçen alanlarda, bölgede çobanların kılavuzluğunda iki mağara tespit 
edilmiştir. Bu mağaralar 3. Derece sit alanı sınırları yakınında kalmaktadır. 

 
Yıkılmış eski bir ağıl olarak tespit edilen kesimde, bazı şüpheli bulgulara rastlansa da, sit 

alanı olarak tarafımıza bildirilmemiştir. Buna rağmen uzman arkeologlar, yıkılmış olan ağıl 
bölgesine yaklaşmadan tasarım yapılmasını talep etmişlerdir. Bahsi geçen 3. Derece sit alanı sınırı 
da dikkate alınarak, km:196+400 civarında yatay ve düşey geometri tasarlanmıştır. 

 
Km:195+782-km:196+082 arasında kalan viyadük geçişinden sonra, Kırka düzlüğüne 

doğru iniş başlamaktadır. Kırka düzlüğüne inişte yer yer yarma, yer yer de dolgu ile geçilmektedir. 
 
Eskişehir Müze Müdürlüğü uzmanları ile yapılan arazi incelemelerinde, km:199+350 ile 

km:201+500 arasında iki farklı noktada yeni sit alanları tespit edilmiştir. Otoyol güzergâhının 
geçtiği vadinin sağında kalan kayalık alanda kaya mezarlar tespit edilmiş ve güzergâhın bu 
alandan 50m. kadar uzaklaştırılması istenmiştir. Müze Müdürlüğü uzmanlarının isteği 
doğrultusunda otoyol güzergahı, vadinin güneyine kaydırılmıştır. 

 
Yazılıkaya bölgesinde, 1300m. rakımını (km:191+950) geçen otoyol güzergahı, Kırka’nın 

güneyinde, Afyonkarahisar-Eskişehir Devlet Yolu geçişinde 1080m. kotuna (km:201+850) kadar 
düşmektedir. Yüksek rakımdan iniş sırasında yaklaşık 1829m. boyunca %4 eğim ile gidilmektedir. 

 
Kümbetözü Deresi’nin geçildiği vadide (km:199+892-km:201+512) 1620m. uzunluğunda 

viyadük önerilmiştir. Ayak yüksekliği 60m.’yi geçen viyadük bölgesindeki çok sayıda alternatif 
sonrasında, %1,61 eğim ile aliynmanda tasarım uygun görülmüştür. Bu nedenle, viyadük 
öncesinde (km:199+450) ve viyadük sonrasında (km:201+850) ’de düşeyde some bulunmaktadır. 

 
Km:201+850’deki some yarmada olup, giriş eğimi -%1,61, çıkış eğimi ise %0,72 olarak 

tasarlanmıştır. Giriş ve çıkış eğimleri dikkate alındığında, yarmada düşük nokta olması gibi bir 
durum gözükse de, drenaj açısından çözüm bulunmaktadır. Viyadük geçişinde düşeyde %1,61 
eğim ile geçildikten sonra Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu (D665), üstten (km:202+130-
km:202+170) geçilmektedir. Kavşak bölgesi tasarımında da bağlantı yolu, otoyolun üzerinden 
(km:203+200) tasarlanmıştır. 

 
Kesim başlangıcından bu yana düşey geometrinin en fazla zorlandığı kesimlerden biri 

km:219+892-km:201+512 arasındaki viyadük öncesindeki iniş olmuştur. 
 
Viyadük geçişinde mümkün olan en düşük kottan inebilmek, bunun yanında düşeyde %4 

eğim şartının sağlanması tasarımı zorlaştırmıştır. Kısa mesafede arazide meydana gelen kot farkı 
için yatayda mesafeyi arttırıp düşeyde daha konforlu bir tasarım yapmak da, sit alanlarının varlığı 
nedeniyle mümkün olmamıştır. 

 
Kavşak bölgesi sonrasında km:207+000 civarında hizmet tesisi önerilmiştir. Hizmet tesisi 

proje başına doğru manzaraya sahip olup, düşeyde %0,5 eğim üzerinde tasarlanmıştır.  
 
Km:208+000 civarında yaklaşık 30m. dolgu yüksekliği ile geçilmektedir. Bu alanda yeterli 

zemin dayanımının olduğu öngörülerek dolgu ile geçilmiştir. 
 



 
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                  
      
                                                                

22 
 

ANKARA-İZMİR OTOYOL PROJESİ 
                        ÇED BAŞVURU DOSYASI 

Km:208+400’den sonra güzergâh yaklaşık 13 km. boyunca ormanlık alandan 
ilerlemektedir. 

 
Ormanlık alan içerisinde %3,72 ile 976 m. boyunca tırmanıldıktan sonra, %3,24 eğim ile 

3072m. tırmanılmaktadır. Bu kesimde yatayda en düşük 5000m. kurp yarıçapı kullanılmıştır. 
 
Km:210+173 – Km: 223+631, Ormanlık alan içerisinde yaklaşık 8 km. boyunca yükselen 

otoyol güzergâhı, 1300m. kotları seviyesine ulaştıktan sonra, hızlı bir şekilde 1150m kotuna 
inmektedir. 

 
Yüksek rakımın da etkisiyle, bölgede kış ayları sert geçmektedir. Konu ile ilgili 

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü 46. Şube Şefliği tarafından yürütülen bakım-işletme 
çalışmalarındaki tespitler ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri dikkate alınarak, otoyol 
tasarımında yüksek yarmadan kaçılması prensibi benimsenmiştir. Bu prensip doğrultusunda, 
geometrik standartların da arttırılması adına 2 adet tünel önerilmiştir. 

 
Eskişehir-Kütahya il sınırının geçildiği km:213+000 civarından sonra, İnlice Köyü’nün 

kuzeyinde İnlice Mağaraları bulunmaktadır. Kütahya il sınırlarında kalan 1.derece arkeolojik sit 
alanına ait sınırlar, Kütahya Müze Müdürlüğü’nden temin edilerek harita üzerinde işaretlenmiş ve 
otoyol tasarımında dikkate alınmıştır. İlgili sit alanı, otoyolun yaklaşık olarak 500 m. güneyinde 
kalmaktadır. 

 
Ormanlık alan boyunca genelde dalgalı arazi tipi hâkim olup, çıplak ve düz alanlar da 

bulunmaktadır. 
 
Km: 214+197 – km: 215+258 arasında bulunmaktadır. 1061 m. uzunluğundaki tünelin 

giriş kotu 1290m., çıkış kotu ise 1300m. seviyelerindedir. %1 eğim ile geçilen tünelde et kalınlığı 
100m.’yi geçmektedir. Tünel bölgesinde yatayda 2000m. kurp yarıçapı ile geçilmiştir. Tünel 
çıkışında, İnlice Köyü için altgeçit tasarlanmıştır.  

 
İnlice Köyü’nün kuzeyindeki tünel sonrasında, ikinci bir tünel de köyün kuzeybatısında 

önerilmiştir. Km:217+000’dan sonra ani bir şekilde kot düşmektedir. Geçki alternatifleri 
aşamasında yüksek rakımdan vadiye iniş sırasında birçok alternatif çalışılmıştır. Kış şartlarının 
sert olduğu bölgede, yüksek yarmadan ve viyadük tasarımından kaçılması prensibi doğrultusunda, 
tünel tasarımı öne çıkmıştır. Bu prensip doğrultusunda km: 216+606– km:219+294 arasında tünel 
ile geçilmektedir. 

 
Tünel içerisinde %1,95 eğim uygulanmış olup, et kalınlığı 90m.’ye yaklaşmaktadır. Tünel 

çıkışından hemen sonra geçilen vadinin devamında km:219+700 civarında sol tarafta 35m. 
civarında yarmaya girilmektedir. Zemin yüksek yarma için uygun dayanıma sahiptir. 

 
Km:219+800’ddeki some ile iniş eğimi %3,41’e çıkmaktadır. Vadi geçişinde 30m.’ye 

yaklaşan dolgu ile viyadük tasarımından kaçılmıştır. Bu kesimde yapılacak sondajlardan sonra, 
viyadük gerektirmeyecek şekilde dolgu yüksekliği dikkate alınarak düşey eğim tespit edilecektir. 
Yatay ve düşey geometri ile dolgu durumu dikkate alındığında, km:223+000 civarı hizmet tesisi 
için uygun bir alan olarak öne çıkmaktadır.  

 
Km:223+631 – Km: 257+520 (Km:261+032), Fincanburnu Köyü geçildikten sonra, İl Özel 

İdaresi ağında olan ve Döğer-İhsaniye yerleşimlerine giden karayolu geçilmektedir.  
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Karayolunun batı tarafında DDY hattı ve vadi içerisindeki hidrolik yapılar için 3 farklı 
sanat yapısı, geçki alternatifleri aşamasında önerilmişti. Bu kesimde ilaveten, Eskişehir-
Afyonkarahisar-Antalya YHT hattı da bulunmaktadır. 

 
Proje çalışmaları devam eden YHT hattına ait bilgiler, geçki alternatifleri aşamasından 

sonra temin edilebilmiştir. YHT hattı ile otoyol güzergahı verev kesiştiğinden, 400m. civarında bir 
altgeçit projelendirmek gerekmektedir.  

 
Buna ilaveten, geçki alternatifleri aşamasında önerilen 3 adet altgeçit ile beraber, dar bir 

mesafede çok sayıda imalatı söz konusu olmaktadır. Firmamız bu kesimde birbirini de etkileyen 4 
adet altgeçit yerine viyadük ile geçilmesini önermektedir. Proje güzergahı aşamasında bu şekilde 
revize edilen kesimde, km:225+180-km:226+480 arasında 1300m. uzunluğunda viyadük 
önerilmiştir. 

 
Ankara-İzmir Otoyolu, tarihi bir öneme sahip ve Frig Vadisi bölgesinde bulunan Döger 

kasabasına 3 km. kadar yaklaşmaktadır. Bu kesimde herhangi bir kavşak önerilmemiştir ancak, 
km:230+000 civarında Ankara-İzmir Otoyolu’ndan ayrılan Afyonkarahisar-Antalya Otoyolu, 
İhsaniye ve Döger için kavşak bağlantısı sağlamaktadır. 

 
Geçki alternatifleri aşamasında, km:206+500 ve km:228+000 civarında hizmet tesisleri 

önerilmişti. Afyonkarahisar-Antalya Otoyolu kavşak bağlantısı nedeniyle km:228+000’daki 
hizmet tesisi km:223+000’da önerilmiştir. Bu durumda hizmet tesisleri arasındaki mesafe 16,5 
km. civarındadır. 

 
Geçki alternatifleri aşamasında, Afyonkarahisar-Antalya Otoyolu ayrımını da kapsayan 

kesimde A9 adı altında daha kuzeyden geçen alternatif de incelenmiştir. Proje güzergahı ile benzer 
özelliklere sahip A9, biraz daha gergin bir alternatif olsa da, Antalya-Ankara arasındaki bağlantıyı 
uzatması sebebiyle tercih edilmemiştir. 

 
Kavşak noktasından sonra proje güzergahı, güneybatı yönde, Afyonkarahisar-Kütahya 

Devlet Yolu’nu dik kesecek şekilde ilerlemeye devam eder. Dalgalı arazi tipinde sayılabilecek bu 
aralıkta önemli bir sanat yapısı bulunmamaktadır. Genel tasarım prensibi olarak köyler ile ova 
arasına girmeden ve ovanın daha az verimli kesimlerden geçilmesi ve bu esnada yüksek yarma ve 
dolguya girmeden, mümkün olan en yüksek otoyol standardı hedeflenmiştir. 

 
Daha önce belirtildiği üzere, km:225+000 ile km:243+000 arasında akalan kesim 

Afyonkarahisar il sınırlarında kalmaktadır. 
 
Yiğitpınarı Köyü geçildikten sonra, Orhanlı Köyü’nün güneyinden, Hacıbeyli Köyü’nün 

ise kuzeyinden geçilmektedir. Hacıbeyli Köyü ve çevresi sit alanı içerisinde olduğundan, bu 
kesimde köyün kuzeyinden ve sit alanının dışından (güneyinden) geçilmiştir. Köyün güneyinde 
kalan ve sulu tarım da yapılan arazi otoyol tasarımı için tercih edilmemiştir. Bu kesim aynı 
zamanda zemin olarak köyün kuzeyine göre daha duraysızdır. 

 
Proje güzergahı, Hacıbeyli Köyü’nün batısında, sulak alandan geçmektedir. Bu kesimde 

dolgu yüksekliği 15m. seviyelerini geçmemektedir. Sulak alan olan bölgede, zemin iyileştirmesi 
yapılarak dolgu ile geçilecektir. 
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Afyonkarahisar-Kütahya Devlet Yolu (D650) geçildikten sonra, km:245+000 civarında 
kavşak köprüsü bulunmaktadır. Geçki alternatifleri aşamasında, trafik raporunda gerek otoyol, 
gerekse D650 üzerinde aktif trafik yönü olmadığından, daha çok topoğrafya ve geometrik 
standartlar göz önünde bulundurularak kavşak tasarımı yapılmıştır.  

 
Bu kesimde kavşak tasarımının aktif trafik yönünün Kütahya olacak şekilde düzenlenmesi 

belirtilmiştir. Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerinin yararlanması düşünülen ve Altıntaş ilçesi 
yakınlarında inşa edilen Zafer Havaalanı, 2012 yılında işletmeye açılmıştır. 

 
Kütahya, Altıntaş, Dumlupınar üzerinden Uşak arasında bölünmüş yol çalışmaları 

tamamlanmak üzeredir. Bu durum dikkate alındığında, Ankara-İzmir Otoyolu’nun kuzeyinde yer 
alan Zafer Havaalanı ile Uşak arasındaki bağlantının, daha kısa olması sebebiyle devlet yolu 
üzerinden sağlanması beklenmektedir. Zafer Havaalanı ile Afyonkarahisar arasındaki bağlantı ise, 
(Ankara-İzmir)Ayr.-Afyonkarahisar-Antalya Otoyolu’nun da kullanılmasıyla, Ankara-İzmir 
Otoyolu üzerinden sağlanabilecektir. 

 
Tüm bu değerlendirmeler ışığında, Afyonkarahisar-Kütahya Devlet Yolu bağlantısı için 

sağlanacak kavşağın aktif yönünün, devlet yolu üzerinde Kütahya, otoyol üzerinde ise 
Afyonkarahisar olacak şekilde tasarlanması uygun gözükmektedir. 

 
Proje güzergahı üzerinden en son önerilen hizmet tesisi km:223+000 civarında idi. Bu 

noktadan sonra ilk hizmet tesisi km:250+000 civarında önerilmiştir. Hizmet tesisi bölgesinde 
düşeyde %2,64 eğim bulunmaktadır. Hizmet tesisinin düşeyde %0,76 eğim ile geçilen 
km:248+000 civarında da tasarlanması düşünülmüş, anca daha iyi bir manzaraya sahip olması 
sebebiyle km:250+000 civarı öncelikli olarak tarafımızdan önerilmiştir. Manzara açısından hizmet 
tesisinin km:252+500’e doğru planlanması da değerlendirilmiş olmasına rağmen, 
km:251+000’dan sonra başlayan makilik alan nedeniyle görüşün kapanmasından ötürü bu alan 
uygun bulunmamıştır. Otoyol inşası sonrasında temizlenecek makilik alanlar sonrasında bahsi 
geçen alanın hizmet tesisi için değerlendirilmesi de mümkündür. 

 
Km:253+800’de A7’nin kırmızı kotunun 1189m. ile en fazla olduğu noktadır. Bu noktaya 

en yakın kırmızı kot, Yiğitpınarı Köyü öncesinde km:230+900 civarında ulaşılan 1187m. kotudur. 
 
Proje güzergahı, 1189m. kotundan sonra Beşkarış barajına doğru %1,1 eğim ile iniştedir. 

Bu kesimde arazinin duraylı olduğu bölümden, baraja fazla yaklaşmadan ve yüksek yarma 
dolguya girmeyecek şekilde geometri tasarlanmıştır. Bu tasarım sırasında ilk önemli sanat yapısı 
km:254+782-km:255+082 arasındaki viyadüktür. Gerek dolgu yüksekliği, gerekse baraj işletme su 
seviyesi (1125m.) dikkate alınarak viyadük önerilmiştir. Beşkarış Barajı’na inişte önerilen ilk 
viyadük öncesinde, otoyol üzerinde önerilen son viyadük km:225+180-km:226+480 arasında idi. 
Yani yaklaşık olarak 28 km. ‘den daha fazla bir mesafe boyunca viyadük önerilmemiştir. Bu arazi 
yapısından kaynaklanmaktadır. 

 
Viyadük sonrasında km:256+000-km:256+500 arasında yüksek yarmadan (45m.) 

geçilmektedir Zemin özellikleri itibarıyla yüksek yarmada herhangi bir problem yaşanacağı 
öngörülmemektedir. 

 
Km:257+262-Km:257+512 arasında Beşkarış Barajı üzerinden geçilmektedir. Bu kesim 

barajın üzerinden geçilebilecek en dar noktalardan biridir. Viyadük ile geçilen bu kesimde arazinin 
en düşük kotu 1105m. seviyelerindedir. 1125m. olan baraj işletme kotu dikkate alındığında, 
viyadük ayakları su altında kalacaktır. 
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Beşkarış Barajı geçildikten sonra, Hamurköy’ün güneydoğusunda dalgalı arazi üzerinde 
ilerleyen km:258+531’de, Dumlupınar-Manisa geçki alternatifleri başlangıç noktasına 
ulaşmaktadır. Bu doğrultuda, km:155+000-km:271+000 arasında onaylanan geçki alternatiflerine 
ait proje güzergahı çalışması km:257+520’de, Beşkarış Barajı için önerilen viyadük sonrasında 
sonlandırılmıştır. 

 
ÖZETLE 155-271 KM. ARASI  
 
Tablo- 5: 155-271 Km. Sanat Yapıları Listesi 

Km Tip Gerekçe Açıklık(m)

155+096 - 155+126 Köprü Eskişehir-Konya Köprüsü 50 

155+628.509 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

156+264.341 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

156+700 Köprü 
Çifteler Kavşağı 

 (D675 Karayoluna Bağlantı) 
40 

157+743.531 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

159+141.284 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

159+936.272 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

160+586.887 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

161+935.709 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

163+287.306 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

164+653.518 Altgeçit Altgeçit Yanyol 9 

165+731.058 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

167+120.139 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

168+131.896 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

171+663.478 Altgeçit Altgeçit Yanyol 9 

173+447.539 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

175+211.199 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

176+161.014 Altgeçit Altgeçit Yanyol 5 

177+895.594 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

178+611.367 Altgeçit Altgeçit Yanyol 9 

179+832.474 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

181+573.454 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

183+170 - 183+970 Viyadük Viyadük 850 

185+027.592 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

187+322 - 187+872 Viyadük Viyadük 550 

189+238 - 190+493 Tünel Boruklu Tüneli 1255 

190+956.697 Altgeçit Altgeçit Yanyol 9 

192+722 - 193+322 Viyadük Viyadük 600 

194+013.293 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

194+212 - 194+862 Viyadük Viyadük 650 

195+782 - 196+000 Viyadük Viyadük 218 

196+000-196+082 Viyadük Viyadük 82 

197+367.839 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

199+892-201+512 Viyadük Viyadük 1620 
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202+130-202+170 Köprü 
Afyonkarahisar-Eskişehir 

Yolu Köprüsü (D665) 40 

203+200 Altgeçit 
Seyitgazi (Eskişehir) Kavşağı 
(D665 Karayoluna Bağlantı) 7 

204+461 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

205+956 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

206+958 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

207+383 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

208+383.294 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

210+527.581 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

211+694.076 Altgeçit Altgeçit Yanyol 5 

212+912.502 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

213+654.943 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

214+197.174 - 215+258.174 Tünel Tünel 1061 

215+968.668 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

216+606 - 219+294 Tünel Tünel 2688 

221+432.655 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

222+329.943 Altgeçit Altgeçit Yanyol 9 

223+263.268 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

223+608.658 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

224+201.797 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

225+180 - 226+480 Viyadük Viyadük 1300 

227+518.587 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

228+661.847 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

231+607.886 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

232+196.890 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

234+226.785 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

234+816.524 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

236+057.904 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

236+832.277 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

237+959.068 Altgeçit Altgeçit Yanyol 5 

239+049.241 Altgeçit Altgeçit Yanyol 9 

240+370.481 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

241+838.124 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

242+830.882 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

244+413.745 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

244+800 Köprü 
Kütahya-Afyonkarahisar 

Kavşağı  
(D650 Karayoluna Bağlantı) 

40 

246+555.048 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

248+180.917 Altgeçit Altgeçit Yanyol 9 

248+837.747 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

250+402.264 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

252+275.910 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

253+293.018 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 
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254+118.164 Altgeçit Altgeçit Yanyol 5 

254+782 - 255+082 Viyadük Viyadük 300 

257+262 - 257+512 Viyadük Viyadük 250 

268+300 Köprü Dumlupınar Kavşağı   
(D615 Karayoluna Bağlantı) 

40 

 
Proje güzergahında  toplam: 

 45 adet Altgeçit 
 12 adet Üstgeçit 
 5 Adet Köprü (Toplam 210 m.) 
 3 adet Tünel (Toplam 5004 m.) 
 9 adet viyadük (Toplam 6420 m.) 

 
Proje güzergahı üzerinde 4 adet kavşak bağlantısı önerilmiştir. Bunlar: 

 Km:156+700, Çifteler Kavşağı   
 Km:203+200, Seyitgazi (Eskişehir) Kavşağı 
 Km:244+800, Kütahya-Afyonkarahisar Kavşağı, 
 Km:268+300, Dumlupınar Kavşağı 

 
Proje güzergahı üzerinde 6 hizmet tesisi, 2 adet ise bakım alanı önerilmiştir. Bunlar: 

 Km:176+500, Hizmet Tesisi 
 Km:191+500, Hizmet Tesisi 
 Km:203+500, Bakım Alanı 
 Km:206+500, Hizmet Tesisi 
 Km:223+000, Hizmet Tesisi 
 Km:243+500, Bakım Alanı 
 Km:250+000, Hizmet Tesisi 
 Km:269+300, Hizmet Tesisi 

 
olarak sıralanmaktadır. 

 
271-335 KM. ARASI DETAYLARI 
 
Bu sahanın içerisinden ve dışarısından geçen geçki alternatiflerinin Dumlupınar-Manisa 

kesiminde incelenmesi için, Ankara-İzmir Otoyolu Dumlupınar-Manisa kesimi başlangıcı km:271+000 
olarak alınmıştır. 
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Şekil 9: 271-335 Km. Arası Geçki Proje Güzergahı 

Dumlupınar’ın yaklaşık olarak 9 km. doğusundan başlayan geçki alternatifi Dumlupınar’ın 
güneyinde Ankara-İzmir Devlet Yolu’nun güneyine geçmekte ve güneybatı istikamette Banaz’ın 
güneyine doğru ilerlemektedir. Banaz’ın güneyinden sonra Uşak’ın güneyine doğru ilerleyen geçki 
alternatifi, Uşak-Denizli (D595) Devlet Yolu’nu geçtikten sonra, Uşak-Eşme Karayolu’nu geçmeden 
km:335+000’da (Yapağılar ile Koyunbeyli köyleri arasında, Uşak Deri Karma Organize Sanayi 
Bölgesi’nin 3 km. güneyinde) sona ermektedir. 

 
Ankara-İzmir Otoyolu, Dumlupınar-Manisa kesimi içerisinde km:271+000-km:335+000 

arasında 2 farklı il sınırından geçilmektedir. Bu kesimde geçilen iller ve proje başlangıcından beri 
yürütülen km. aşağıda belirtilmiştir. 

 
 Kütahya : 19,01 km  (Km:257+520-Km:276+530) 
 Uşak : 53,09 km  (Km:276+530-Km:329+623) 
 
Km:264+000 ile km:266+000 arası milli park sınırlarından geçilen kesimdir. Milli Park 40940 Ha. 

alanı kapsamakta olup, Kocatepe ve Dumlupınar bölümü olmak üzere iki bölümdür. Dumlupınar 
ilçesi civarında olan bölümün alanı 20138 Ha. civarındadır. Mutlak koruma alanı içerisinde olmayan 
bu alan, Dumlupınar civarında kalan milli park alanının yaklaşık olarak 1/160’ı kadardır. Bayatcık 
Deresi’nin geçtiği vadi ile ikiye bölünen Selkisaray Köyü, milli park alanı içerisinde kalmaktadır. 
Selkisaray Köyü’nün yaklaşık 700m. doğusundan itibaren Dumlupınar kesimindeki milli park alanı sona 
ermektedir. Selkisaray Köyü geçildikten sonra, vadinin kuzey tarafında, mevcut köy yolu korunacak 
şekilde yatay ve düşey geometri tasarlanmıştır. 

 
Proje güzergahı, kesim başlangıcında yatay ve düşey geometrik standartları yüksek bir tasarıma 

sahiptir. Tünel girişine kadar yatayda en düşük 5000m. kurp yarıçapı kullanılmıştır. Düşeyde ise en yüksek 
%2,35 eğim kullanılmıştır. Yüksek yarma ve dolgu sayılabilecek bir kesim de bulunmamaktadır. Hem 
yarma hem de dolgu 20 m. seviyelerini geçmemektedir. Geçki alternatifi aynı zamanda duraylı bir 
zeminden ilerlerken, güneye bakan yamaçlardan tasarlanmıştır. 
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En önemli yapı, km:259+500 ile km:260+500 arasındaki vadi geçişinde önerilen hizmet 
tesisidir. Kızılca ile Küçükaslıhanlar köyleri arasındaki bağlantıyı da sağlayan vadide, yarmaya 
girmeyecek şekilde en büyük alan hizmet tesisi olarak ayrılacaktır. 

 
Km:  271+500  civarında arasında Dumlupınar bağlantısı için kavşak köprüsü önerilmiştir. Otoyol 

standartları, kavşak sonrasında önerilen tünel ve otoyol güzergâhı ile devlet yolu (Ankara-İzmir) 
arasındaki mesafe nedeni ile bu nokta, kavşak bağlantısı açısından öne çıksa da, işlevsellik ve işletme 
halindeki kömür madeni nedeniyle olumsuz yönleri bulunmaktadır. 

 
Bağlantı yolunun kısa tutulması ve Dumlupınar’a olan mesafenin uzamaması adına, diğer geçki 

alternatiflerinde olduğu gibi, kavşak bağlantısı, devlet yolu (Ankara-İzmir) üzerinde bulunan Çiftlik 
Köyü’nün kuzeybatısından mevcut karayolu ağına bağlanmıştır. 1/2000 ölçekli proje çalışmaları 
tamamlanan ve yapım ihalesine çıkılacak olan Ankara- İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı güzergâhı da, 
D300 üzerinde, Çiftlik Köyü’nün doğusunda kalan bir alanda kavşak tasarımını zorlaştırmaktadır. 

 
Dumlupınar kavşağının otoyol üzerinden Ankara-İzmir Devlet Yolu (D300) yerine Dumlupınar 

ile Altıntaş arasında bağlantıyı sağlayan (Uşak-Kütahya Yolu) D615 Devlet Yoluna da bağlanması 
tasarım açısından mümkün gözükse de, D615 Devlet Yolu’nun milli park sınırlarında kalmasından ötürü, bu 
aşamada bu tasarım tercih edilmemiştir. 

 
Kavşak tasarımını sadece Ankara-İzmir YHT hattı kısıtlamamaktadır. Güzergâh yakından geçen 

mevcut Ankara-İzmir Demiryolu ile Dumlupınar ile Altıntaş arasında bağlantıyı sağlayan (Uşak-
Kütahya Yolu) D615 Devlet Yolu Dumlupınar Kavşağı tasarımını etkilemektedir. Otoyol güzergâhının 
yanı sıra Dumlupınar civarında otoyol ile etkileşim halinde olan 3 farklı ulaşım hattı nedeniyle, kavşak 
tasarımında aktif trafik yönünün tam manasıyla dikkate alınması mümkün olmamıştır. 

 
Tüm bu olumsuzlukların yanında, bölgede işletme halinde olan kömür madeni de, kavşak tasarımı 

açısından problem oluşturmaktadır. 
 
İşletme halinde olan kömür sahası ile ilgili, Mart ayında MİGEM heyeti ile arazide yapılan 

çalışmalar sonrasındaki izin prosedürü devam etmektedir. Kömür madeni işletmecileri, maden sahalarından 
Ankara-İzmir Otoyolu’nun geçmesine olur vermemektedirler. Ankara- İzmir  Otoyolu’nun  tasarımındaki  
en  kritik  yerlerden  biri  olan  Dumlupınar  geçişinde güzergâh üzerinde fazla değişiklik yapılması 
mümkün gözükmektedir. Otoyol güzergâhının bu kesimden geçebilmesi için, Bakanlar Kurulu (Enerji ve 
Tabi Kaynaklar Bakanı, Deniz-Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı ve 3. Bir bakan) kararı gerekmektedir. 

 
MİGEM ile yapılan görüşmelerde, kurul kararının yaklaşık olarak 5 ay sürebileceği bilgisi 

alınmıştır. DSİ ile MİGEM arasında buna benzer konular yaşandığı ve su tutulması aşamasına kadar 
işletme sahiplerinin madenlerini çıkartmalarına yönelik protokoller yapıldığı tarafımıza bildirilmiştir. 
Yap-işlet-devret modeli ile ihaleye çıkması planlanan Ankara-İzmir Otoyolu, Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nün 2023 otoyol hedefinde bulunmaktadır. Bu durum da dikkate alındığında, yapım aşamasında 
yapılacak planlama ile Dumlupınar kesiminde kalan kömür madeni sahasının belirli bir süre işletilmesi 
ve daha sonra terk edilmesi mümkün gözükmektedir. Konunun Bakanlar Kurulu’nda görüşülmesinden 
önce, MİGEM kendi görüşünün yanı sıra, taraf olan KGM ve işletme sahibinden de görüşlerini 
almaktadır. 

 
Kavşak bağlantısı sonrasında demiryolu ile YHT hattı geçilmektedir. YHT hattı1/2000 ölçekli 

uygulama projesi, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılmış ve DDY’na teslim 
edilmiştir. DDY ile yapılan yazışmalarda, YHT ile Ankara-İzmir Otoyolu’nun etkileşim halinde olduğu 
kendilerine bildirilmiştir. DDY, Ankara-İzmir YHT hattının otoyol ile etkileşim halinde olduğu kesimlerde 
henüz yapım ihalesine çıkmamıştır. 
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DDY’dan alınan Ankara-İzmir YHT hattı ile Ankara-İzmir Otoyolu, mevcut DDY geçişinden 
yaklaşık 300m. sonra kesişmektedir. Mevcut DDY geçişinden hemen sonra Akyar Deresi 
geçilmektedir. Dere geçişi de düşünülerek, otoyol güzergâhının mevcut DDY hattının altından geçirilmesi 
uygun olmayacaktır. Böyle bir tasarım aynı zamanda mevcut DDY hattının otoyol inşaatı sırasından 
kullanılamaması anlamına da gelecektir. 

 
Dumlupınar sonrasından Banaz ovasına doğru yüksek eğim ile inilmektedir. Arazide yapılan 

incelemeler sonrasında, zayıf zemin koşulları da dikkate alınarak, Dumlupınar geçişinde devlet 
yolunun alttan ve tünel ile geçilmesi fikri benimsenmiştir. Bu prensip doğrultusunda, kot farkı da 
dikkate alındığında, uzun bir tünel tasarımı ortaya çıkmaktadır. 

 
Tünel girişi ve çıkışı arasındaki kot farkı ve Ankara-İzmir YHT hattının otoyol güzergâhı ile 

kesiştiği noktadaki dolgu miktarı göz önüne alınarak, otoyol güzergâhı YHT hattının altından 
tasarlanmıştır. Bu kesimde YHT hattı üzerinde, yapım bünyesinde güncellenecek tasarımına göre otoyol 
için gerekli sanat yapısının sağlanması gerekmektedir. 

 
Dumlupınar geçişinde önerilen tünel km:273+930’da başlamaktadır. 3757 m. uzunluğundaki 

tünelde %2,1 eğim uygulanmıştır. Tünel içerisinde et kalınlığı 105m.’ye kadar yükselmektedir. Tünel 
girişinde 1209m. civarında olan kırmızı kot, tünel çıkışında 1130m. civarına düşmektedir. Tünel, 
bölünmüş yol çalışmaları devam eden D615 Devlet Yolu’nun, D300 ile Dumlupınar arasında kalan 
kesiminde altından geçmektedir. 

 
Dumlupınar civarında, özellikle D300 Devlet Yolu’nun güney tarafında kalan alanda rüzgâr 

enerjisi santralları yapım çalışmaları sürmektedir. Bu alanda inşa edilen rüzgâr tribünleri, otoyol 
güzergâhı ile kesişmemektedir. Daha önce belirtildiği üzere, D300 Devlet Yolu, Dumlupınar sonrasında 
(Banaz Yönünde) yüksek eğim ile iniştedir. %5 eğim ile 1400m., %7 eğim ile 1700m. mesafe 
gidilmesi, Dumlupınar sonrasında arazi kotunun ne kadar hızlı düştüğünün bir göstergesidir. Böyle bir 
arazide, %2,1 eğim ile geçilen tünelin uzun olması kaçınılmazdır. 

 
Km:277+687’de tünel sona ermektedir. Tünel çıkış noktası, arazide yapılan gözlemler 

neticesinde belirlenmiş olup, zayıf zemin koşullarına sahip bölgede nispeten daha duraylı bir kesimdir. 
Zemin koşullarının kritik olduğu bu bölgede, gerek tünel girişi, gerekse tünel çıkış noktalarının uygunluğu, 
sondaj çalışmalarından sonra tekrar gözden geçirilmelidir. 

 
Büyükoturak  geçişinde  yaklaşık  25m.  civarında  olan  dolgu  yüksekliği,  yerleşim  yeri dikkate 

alınarak viyadük (Km: 279+775 - 279+125 arası) ile geçilmiştir. Büyükoturak sonrasında D300 devlet 
Yolu’na paralel ve yakın kotlardan giden önerilen birçok viyadüğe gerek olmadan tasarlanabilmiştir. 

 
Km:283+000 ile km:285+000 arasında, milli park sınırlarının çok yakınından geçilmektedir. 

Otoyolun dolgu sınırı ile milli park sınırının çakıştığı bu aralıkta, Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğü’nden gerekli iznin alınamaması durumunda (Kurum ile yapılan ön görüşmelerde izin 
konusunda bir sıkıntı olmayacağı bilgisi alınmıştır), dolgu şevi yerine istinat duvarı ile geçilmesi veya 
eksenin optimize edilmesi gibi çözümler bulunmaktadır. 

 
Paşacık Köyü ayrımı sonrasında, proje güzergahı Kaplangı mahallesi istikametinde, devlet 

yolunun güneyinde ilerlemeye devam etmektedir. 
 
Büyükoturak yerleşimi için önerilen viyadük sonrasında yaklaşık 8 km. boyunca büyük sanat 

yapısının önerilmediği, Kaplangı Köyü’nün kuzeyinde kalan hanelerin dolguda kalmaması ve köyün 
otoyoldan olumsuz etkilenmemesi adına km:288+605- 288+805 arasında viyadük önerilmiştir. 
Km:290+000 sonrasında gerek termal alan, gerekse devlet yolu ile demiryolunun geçtiği vadi, tasarım 
açısından belirleyicidir. 
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Kaplangı mahallesi sonrasında, proje güzergahı mevcut devlet ve mevcut demiryolunun da 
geçtiği vadi içerisinden tasarlanmıştır. Bu kesimde, daha kuzeyden geçen ve daha çok yarmaya giren 
ve A3 olarak adlandırılan geçki alternatifi de incelenmiştir. Her iki eksen de termal alan içerisinden 
geçmektedir. Termal alan içeresinde sadece bir tesis bulunmakta olup otoyol güzergâhında olumsuz 
etkilenmemektedir. Kaplangı mahallesinin batısındaki termal alan sonrasında dalgalı arazi tipi hâkim 
olmakta ve geometrik olarak otoyol tasarımı yüksek standart ile yapılabilmektedir. Tarım alanlarının 
da olduğu bu kesimde, ekili alanlarına en az zarar vererek mümkün olduğunca yamaçlardan gidilmeye 
özen gösterilmiştir. 

 
Kaplangı mahallesi geçişinden sonra proje güzergahı, Banaz’ın güneyine doğru, Bağkonak 

Köyü’nün kuzeyinden ilerlemektedir. Banaz kavşağı için D300’de önerilen alan incelenmiş ve uygun 
görülmüştür. Bu alana ilaveten, Uşak yönüne doğru terk edilmiş benzin istasyonu alanı da, kavşak 
bağlantısı açısından uygun bir alan olarak tespit edilmiştir. 

 
Km:296+000-Km:301+000 arasında Banaz’ın güneyinden geçilmektedir. Otoyol eksenin ile 

Banaz yerleşimi arasında yaklaşık olarak 2 km. bulunmaktadır. Bağkonak Köyü geçişinde sit alanı dikkate 
alınarak eksen tasarlanmıştır. Yapılan arazi gezisi sonrasında, viyadük yerine dolgu ile geçilmesi 
benimsenen Bağkonak geçişinde, proje güzergahı onayı aşamasında yaklaşık 300m. viyadük ile geçilmesi 
talebi doğrultusunda, km:297+485-km:297+985 arasında sanat yapısı eklenmiştir. 

 
Km:290+500’dan itibaren dalgalı-düz (Banaz Ovası) arazi, tipi otoyol tasarımı için yüksek standart 

ile tasarıma imkân vermektedir. Km:300+785-km:301+585 arası viyadük ile geçilmiştir. 
 
Km:269+000 ile km:270+000 arasında hizmet tesisi önerilmişti. Bu noktadan  sonra, hizmet 

tesisinin tasarlanması hem arazi yapısı hem de hizmet tesisleri arasındaki mesafe dikkate alındığında 
Banaz civarında uygun olmaktadır. Bu bağlamda km:303+500 civarında hizmet tesisi önerilmiştir. Bu 
nokta tarım alanlarına daha az zarar veren bir nokta olarak da seçilmiş olup, mesafe açısından hizmet 
tesisinin Banaz’a daha yakın bir noktada da tasarlanması da mümkündür. 

 
Hizmet tesisi sonrasında Susuz Köyü’nün güneyinden geçilmektedir. Bu kesimde yüksek dolgu 

ile geçilmemektedir. Bu kesimde, hidrolik hesaplar doğrultusunda, bir adet 30m. açıklıkta köprü 
bulunmaktadır. 

 
Susuz Köyü sonrasında, Km: 309+495 -  km: 309+895, km:311+715 – km:312+0150 ile Km: 

316+705 - 317+255 arasında viyadük ile geçilmiştir. Otoyol ile Banaz Çayı km:309+495-km:309+895 
arasında kesişmektedir. Bu kesim viyadük ile geçilmiştir. Çay geçişindeki ayak yüksekliği 20m. 
seviyelerinde olup, viyadük mesafesi az çıkacak şekilde akarsu yatağının dar yerinden geçilmeye özen 
gösterilmiş ve bu arada yarma miktarı da dikkate alınmıştır. Banaz Ovası geçişinde en düşük 10000m 
kurp yarıçapı kullanılırken, Banaz Çayı öncesinde ovaya bakan yamaç kenarlarından geçebilmek için 
yatayda 5000m. kurpyarıçapı kullanılmıştır. 

 
Km:311+715-km:312+015 arasında hem yükseklik hem de Derin Deresi nedeniyle viyadük 

önerilmiştir. Viyadük düşeyde aliynmanda ve %2,55 eğimdedir. 
 
Km:305+000 itibarıyla yatayda kullanılan 5000m. kurp yarıçapı sonrasında yeniden 10000m. ve 

daha büyük kurp yarıçapları kullanılmıştır. Dalgalı arazi tipi Uşak-Denizli Devlet Yolu’na kadar 
(km:323+800) egemendir. 

 
Derin Deresi geçişindeki %2,55 eğim ile tırmanış km:315+000’a kadar devam etmektedir. Bu 

noktada 990m. seviyelerini geçen Geçki Alternatifi km:319+300’e kadar % 1,25 eğimle 950m. 
kotunun altına inmektedir. 

 
Km:322+610-km:323+160 arasında hidrolik nedenlerin yanı sıra yükseklik nedeni ile viyadük 

önerilmiştir. Viyadük geçişinde düşeyde %1,2 eğim bulunmaktadır. 



 
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                  
      
                                                                

32 
 

ANKARA-İZMİR OTOYOL PROJESİ 
                        ÇED BAŞVURU DOSYASI 

Dalgalı, yer yer maki, yer yer derin vadi geçişleri içeren Banaz Ovası sonrasında yüksek yarma 
ve dolguya girmeden ve otoyol standardını yüksek tutmaya çalışarak güzergah tasarlanmıştır. 

 
Km:322+500 ile km:325+500 arasında 3 önemli tasarım noktası bulunmaktadır. Km:323+000 

civarında, hem Banaz hem de Uşak Ovası’na hâkim bir noktada hizmet tesisi önerilmiştir. Hizmet tesisi 
düşeyde kapalı kurp (K=400) üzerinde ve 1020m. kotlarındadır. Batı-doğu istikametinde manzaraya sahip 
olan hizmet tesisi, genel itibarıyla dolguda kalmaktadır. 

 
Hizmet tesisi sonrasında Uşak Ovası’na doğru %3,47 eğim ile inilmektedir. Bu eğim ile 

beraber, hizmet tesisi bölgesine çıkışta kullanılan %2,35 eğim, düşeyde Kaplangı mahallesi sonrasında 
kullanılan en yüksek eğimlerdir. 

 
Uşak Ovası’na doğru inişte km: 323+777-km 323+817 Uşak-Denizli (Çivril) Devlet Yolu köprü 

ile üstten geçilmektedir. 
 
Uşak-Denizli Devlet Yolu hâlihazırda 2x1 standardında olup, bölünmüş yol imalatı devam 

etmektedir. Otoyol tasarımı bölünmüş yol çalışmaları dikkate alınarak yapılmış ve bu kesimde köprü 
açıklığı 40m. olarak bırakılmıştır. 

 
Devlet Yolu geçişinden sonra km:322+250’de Uşak Doğu bağlantısı için kavşak 

tasarlanmıştır. Ankara-İzmir yönleri ile Uşak-Denizli yönleri arasında aktif trafik yönü sayılabilecek 
derecede bir trafik farkı bulunmadığından, en kısa ve geometrik olarak en uygun ve mümkün mertebe 
Uşak’a yakın olacak şekilde (her ne kadar Uşak yönü Denizli yönüne benzer trafik sayısına sahip olsa da) 
tasarım gerçekleştirilmiştir. 

 
Hizmet tesisi sonrasında dalgalı arazi üzerinden ilerleyen güzergâh, kavşak alanı  ile beraber düz 

arazi tipinde ilerlemeye başlar. Proje güzergahı, Yapağılar Köyü’nün yaklaşık olarak 1 km. güneyinden 
geçtikten sonra Koyunbeyli Köyü’nün yaklaşık olarak 1 km. kuzeyinde km:329+623’de sona 
ermektedir. 
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271-335 KM. ARASI ÖZETLE 

Tablo- 6: 271-335 Km. Sanat Yapıları Listesi 

Km Tip Gerekçe Açıklık(m) 

271+073 Altgeçit Tarla Yolu 7 

272+945 - 273+295 Köprü DDY 350 

273+930 - 277+687 Tünel Tünel 3757 

278+614 Altgeçit Büyükoturak-Tarla Yolu 7 

279+279 Altgeçit Büyükoturak-Devlet Yolu 7 

279+775 - 279+125 Viyadük Büyükoturak Köyü 350 

280+801 Üstgeçit Büyükoturak-Devlet Yolu 12 

282+994 Altgeçit Paşacık-Devlet Yolu 12 

284+008 Altgeçit Paşacık-Devlet Yolu 12 

285+655 Altgeçit Çorum Köyü-Devlet Yolu 12 

286+845 Altgeçit Tarla Yolu 7 

288+040 Altgeçit Tarla Yolu 7 

288+605 - 288+805 Viyadük Kaplangı Mah. 200 

289+584 Üstgeçit Kaplangı Mah.--Banaz 12 

290+656 Altgeçit Tarla Yolu 7 

291+578 Altgeçit Termal Alan-Banaz 12 

293+062 Altgeçit Termal Alan-Banaz 9 

293+856 Algeçit Tarla Yolu 5 

295+466 Algeçit Hasanköy-Banaz 12 

295+800 Köprü Banaz Kavşağı  40 

296+398 Algeçit Tarla Yolu 7 

297+056 Algeçit Bağkonak-Tarla Yolu 7 

297+485 - 297+985 Viyadük Bağkonak Köyü 500 

298+882 Altgeçit Şaban-Banaz 12 

300+335 Altgeçit Tarla Yolu 7 

300+785 - 301+585 Viyadük Yüksek Dolgu 800 

301+875 Altgeçit Güllüçam-Grup Köy Yolları 12 

302+985 Altgeçit Tarla Yolu 7 

304+662 Altgeçit Tarla Yolu 7 

305+359 Altgeçit Tarla Yolu 7 

306+051 Altgeçit Tarla Yolu 7 

306+611 Altgeçit Tarla Yolu-Susuz 12 

307+030 - 307+090 Köprü Hidrolik 30 

308+111 Altgeçit Hanoğlu-Susuz 12 

309+495 - 309+895 Viyadük Hidrolik (Banaz Çayı Vadisi) 400 

310+418 Üstgeçit Tarla Yolu 12 

311+715 - 312+015 Viyadük Yüksek Dolgu 300 

312+512 Altgeçit Tarla Yolu 5 
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313+329 Altgeçit Erice-Kızılcasöğüt 12 

315+186 Üstgeçit Tarla Yolu 12 

316+705 - 317+255 Viyadük Yüksek Dolgu 550 

319+293 Altgeçit Karaboyalık-Kirka 12 

319+821 Altgeçit Akarca-Kirka 12 

321+172 Altgeçit Tarla Yolu 7 

322+250 Köprü Uşak Doğu Kavşağı 40 

322+354 Altgeçit Tarla Yolu 5 

323+777 - 323+817 Köprü Uşak-Denizli Devlet Yolu 40 

325+419 Altgeçit Tarla Yolu 7 

325+913 Altgeçit Tarla Yolu 5 

326+678 Altgeçit Tarla Yolu 7 

327+234 Altgeçit Tarla Yolu 5 

327+792 Altgeçit Koyunbeyli-Yapağılar 9 

328+474 Altgeçit Tarla Yolu 5 

329+206 Altgeçit Tarla Yolu 7 

 
Proje güzergahında toplam: 
• 48 adet Altgeçit 
• 6 adet Üstgeçit 
• 6 Adet Köprü (Toplam 540m.) 
• 1 adet Tünel (Toplam 3757m.) 
• 7 adet Viyadük (Toplam 3100m.) 
 
Proje güzergahı üzerinde 2 adet kavşak bağlantısı önerilmiştir. Bunlar: 
• Km:295+800, Banaz Kavşağı 
• Km:322+250, Uşak Doğu Kavşağı 
 
Proje güzergahı üzerinde 2 hizmet tesisi, 1 adet ise bakım alanı önerilmiştir. Bunlar: 
• Km:295+150, Bakım Alanı 
• Km:303+600, Hizmet Tesisi 
• Km:323+000, Hizmet Tesisi 
olarak sıralanmaktadır. 
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335-423 KM. ARASI DETAYLARI 

Proje güzergahının bir kısmı Uşak, bir kısmı da Manisa il sınırlarında kalmaktadır.  

 

Şekil 10: Km:335+000-Km:423+377 Arası Proje Güzergahı 

Km:  335+000  –  Km:  363+744,54  (Km:  329+622.692- Km:358+557,30) Kesim başlangıcı, 
Uşak’tan güney yönünde Denizli (D595) ve Eşme(64+50) istikametinde giden karayollarının arasında 
kalmaktadır. Bu nokta, Koyunbeyli Köyü’nün yaklaşık olarak 1 km. kuzeyinde kalmaktadır. Geçki 
alternatifleri aşamasında, km:331+500 civarındaki dolgu için tarım alanları düşünülerek viyadük ile 
geçiş de önerilmiştir.  

 
Ankara-İzmir Otoyolu, Ankara-İzmir YHT güzergahı ile etkileşim halindedir. Uşak’ın 

güneyinde otoyolu kesen YHT ile ilgili şevli plan bilgileri doğrultusunda, proje güzergahı aşamasında 
düşey geometri revize edilmiş ve YHT hattı için köprü önerilmiştir. 

 
Koyunbeyli Köyü’nün batısında kalan Kale Tepesi muhtemel sit alanı olarak tespit edilmiştir. 

Bunun haricinde Elmacık Köyü’nün hemen güneyinde kalan Eren tepesi ve bu tepenin yaklaşık olarak 
750m. güneydoğusunda kalan Höyük Tepesi, muhtemel sit alanları olarak incelenmiştir. Otoyol bu iki tepe  
arasından Eren Tepesi’nin daha yakınından geçmektedir. Eren Tepesi için yapılan incelemede, sit alanı 
açısından herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Bu tepe sit alanı olarak değerlendirilse bile, otoyol 
kamulaştırma sınırı tepeyi etkilememektedir. 

 
Geçki Alternatifi Hocalar ve Yavi köylerinin arasından geçtikten sonra, Elmacık Köyü’nün 

yaklaşık olarak 500m. güneyinden geçmektedir. Km:341+150’de, Haydarlı Deresi, Yavi Köyü 
istikametinde gelen Demirler Deresi ile birleşmektedir. Dolgu yüksekliği dikkate alınarak bu kesimde 
viyadük tercih edilmemiştir. 

 
Elmacık Köyü geçildikten sonra, Uşak-Eşme (64-50) Yolu geçilmektedir. Bu noktada aynı 

zamanda Uşak’ın Ankara-İzmir Otoyolu üzerinden batı yönünde bağlantısının sağlanması için kavşak 
önerilmiştir. Karayolu ve DDY geçişindeki sanat yapısı uzunluğu, kenar ayak yüksekliği tasarımına 
göre değişecektir. Uşak-Eşme Yolu geçişinden hemen sonra DDY geçilmektedir. Bu kesimde her iki 
geçişi de kapsayacak şekilde viyadük tasarlanmıştır. 
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Km:330+000 ile km:340+000 arasında kalan tarım arazileri dikkate alınarak geçirilen kırmızı 
kotun da etkisiyle, karayolu 20m. demiryolu ise 30m. otoyolun altında kalmaktadır. Mevcut ulaşım hatları 
geçişinden sonraki yarma da dikkate alınarak, bu kesimde düşeyde +%1,41 eğim uygulanmıştır. Kavşak 
alanı, karayolu ve DDY için önerilen viyadük geçişinden sonradır. 

 
Kavşak bölgesinden sonra yer yer dalgalı arazi tipi egemen olsa da, derin vadi geçişleri ile apik 

arazi geçişleri de mevcuttur. Bu nedenle Gediz Nehri geçişine kadar yaklaşık 100km. boyunca 4 adet tünel 
ve çok sayıda viyadük önerilmiştir. Bahsi geçen 4 tünelden 3 tanesi, km:374+000 ile km:418+000 arasında 
kalmaktadır. Geçki, Akkeçeli Köyü’nün 1 km. kuzeyinden geçtikten sonra, Çardak Köyü’nün 500m. 
kuzeyinden geçmektedir. 

 
Hizmet tesisi Çardak Köyü’nün kuzeyinden yaklaşık olarak 800m. ötelenerek ağırlıklı olarak 

dolguda kalacak şekilde km:352+500’de tasarlanmıştır. Km:356+500’den önceki hizmet tesisi ise 
km:325+000 civarında planlanmaktadır. 

 
Düşey geometride yapılan bir başka düzeltme ile güncellenen kilometreye göre km:351+250 

somesinin bulunduğu yarma, km:348+800 somesinin bulunduğu dolgu yüksekliği dikkate alınarak 
azaltılmıştır. 

 
Çardak Köyü ile Çırpıcılar Köyü arasında 1 adet hizmet tesisi ile 1 adet viyadük önerilmiştir. 

Km:353+812-Km:354+412 arasında kalan viyadük eksende 35m yüksekliğe sahip olsa da, vadi yönünde 
5 palyeyi bulan dolgular çıktığından sanat yapılı geçiş önerilmiştir. İdarenizce istenen düzeltme ile km: 
353+812 - 354+412 arasında kalan viyadüğün düşeyde aliynmanda geçmesi sağlanmıştır. 

 
Km:351+000-Km:356+000 aralığında Çardak ve Çırpıcılar köyleri bulunmaktadır. Km:356+000 

civarlarında bulunan Çırpıcılar Köyü, koruma alanı açısından otoyol tasarımını oldukça etkilemiştir. 
 
Uşak Müze Müdürlüğü Uzmanları ile yapılan görüşmelerde, Çırpıcılar Köyü yerleşiminin sit alanı 

üzerinde olması sebebiyle mahkemelik olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Uşak Müze Müdürlüğü’nden daha 
önce alınmış koruma alanlarında Çırpıcılar Köyü için sınırlar belirlenmemiştir. Bu kesimden geçen 
otoyol güzergâhı, uzman arkeologlar ile incelenmiş ve koruma alanına göre revize edilmiştir. Çırpıcılar 
Köyü geçişinde, sit alanı nedeniyle geçki alternatifi yaklaşık olarak  300m. kuzeye alınmıştır. Kuzeyde 
vadi alanı içerisinde yüksek dolgudan kaçmak için aşağı çekilmiştir. 

 
Çırpıcılar Köyü civarındaki sit alanı için kuzeye çekilen geçki alternatifi yaklaşık olarak 5 km. 

boyunca etkilenmiştir. Km:357+000’de bu alan içerisinde kalmaktadır. Bu kesimde az da olsa Kalker 
(Mıcır) sahasına girilmektedir. Arazide yapılan gözlemlerde bu alanda herhangi bir işletme tespit 
edilmemiştir. 

 
Km:358+557,30-Km:400+471,25; Karacaömerli Köyü’nün kuzeyi DM2ad2’nin başlangıç 

noktasıdır. Proje güzergahı köyün kuzeyini çevreleyen dağlık alanın üstündeki düz araziden geçmektedir. 
Karacaömerli Köyü’nün kuzeyinden geçen geçki, km:363+000’da Akçaköy’ün güneyinden geçmektedir. 

 
Düşeyde km:358+060 ile km:363+810 arasındaki someler arsı %3,5 eğim ile iniş 

tasarlanmıştır. Tarım arazileri üzerinden geçilen bu kesimde ortalama 10m. dolgu yüksekliği ile 
viyadük tasarlanmadan geçilmektedir. Akçaköy’den sonra km:367+000’de Camili Köyü’nün güneyinden 
geçilmektedir. Köy sonrasında derin vadi ve yüksek yarma nedeniyle viyadük ve tünel ile geçiş 
kaçınılmazdır. 

 
Arazi gezisinde Camili Köyü sonrasında önerilen büyük sanat yapılarının incelenmesi 

neticesinde, tünelin düşeyde aliynman ile geçilecektir.  Bu kesimde ayrıca peşi sıra gelen büyük sanat 
yapılarının yatay ve düşey geometride yapılacak iyileştirmeler ile optimizasyonu istenmiştir. Bu 
doğrultuda revize edilen hat ile tünel düşeyde aliynmanda geçilirken boyu uzamıştır. Buna karşılık tünel 
öncesinde önerilen viyadük boyu ise kısalmaktadır. 
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Dumlupınar sonrasında Banaz civarında düz-dalgalı arazi tipi üzerinde ilerlemeye başlayan geçki, 
km:373+000’dan sonra derin vadileri dik bir şekilde kesmektedir. Bu nedenle Gediz Nehri geçişine kadar 
(km:446+000) sıkça yüksek yarma ve dolguların olduğu bir güzergâh bulunmaktadır. Derin yarma ve 
dolguların ancak çok düşük standartlar ile tasarım yapılması durumunda azaltılması mümkündür ki 
otoyol standartları ile tasarım buna izin vermemektedir. Bu nedenle bu kesimlerde viyadük ve tünel 
uygulamalarına gidilmiştir. 

 
Camili  Köyü  sonrasında  geçilen  viyadükte  ayak  yüksekliği  hmaks=66m.  çıkmaktadır. 

Düşeyde ise aliynmanda ve %0,5 eğim ile geçilmektedir. 
 
Proje güzergahında, Camili Köyü sonrasındaki tünel girişinde mümkün olduğunca yatay 

geometrinin münhanilere dik olmasına dikkat edilmiştir. Km:369+059– km:371+759 arasında kalan tünel 
düşeyde aliynman ile geçilmiştir. 

 
Tünel içinde et kalınlığı 60m ile 120m. arasında değişmektedir. Tünel içerisindeki kırmızı kot, 

710m.-720m. seviyelerindedir. 
 
Tünel bölgesinin üstünden kalan  yol, Uşak’ın 29 km. batısından, D300 karayolundan ayrılıp 

Eşme’ye giden yoldur. Standardı oldukça düşük olan yol, tünelin üzerinde kaldığından otoyoldan 
etkilenmemektedir. 

 
Camili Köyü sonrasındaki tünel (km:369+059– km.371+759) boyunun DM2ad2’de uzaması ve 

düşeyde -% 0,5 eğim ile geçilmesi sayesinde 30m. daha düşük kotlardan çıkmaktadır. Bu sayede, tünel 
sonrasındaki vadi ve tırmanışta sadece km:373+362 –km: 374+512 arası viyadük ile geçilmiştir. 

 
Tünel sonrasında önerilen viyadük, devamındaki tırmanış ve sonrasında önerilen hizmet 

tesisinin yarmada kalmaması adına, düşeyde aliyman ile geçilememiştir. 
 
Km:376+000 civarında Karabacaklı Köyü’nün kuzeyinden geçilmektedir. Otoyol güzergâhı köye 

100-150m. kadar yaklaşmaktadır. Karabacaklı Köyü’nün kuzeyinden yüksek rakımdan ve yarmada 
geçilmesi sebebiyle, köyün otoyoldan hem gürültü hem görüntü açısından olumsuz etkilenmesi 
beklenmemektedir. 

 
Yüksek dolgu ve viyadük geçişlerinden sonra km:378+460’daki düşey someye kadar tırmanan 

proje güzergahında hizmet tesisinin yarmaya girmemesi için 2187 m. boyunca %4 eğim uygulanmıştır. 
Bu kesimde hizmet tesisi dikkate alınmadan tasarım yapılması durumunda, km:377+300 civarındaki 
yarma dikkate alınarak %3,6 civarında bir eğim kullanılabilecektir. Hizmet tesisinin başka bir yerde 
tasarlanması durumunda, bu kesimde düşey geometrinin yarmayı arttıracak şekilde tasarlanması 
mümkündür. Hizmet tesisi R=40000m.’lik kapalı kurbun üzerinde, hem ileri hem geri yönde manzaralı 
bir konuma sahiptir. Hizmet tesisi sonrasında düşeyde %2,99 eğim ile iniş bulunmaktadır. 

 
Km:380+453  ile  km:381+173  arasında  önerilen  viyadük  %2.99  eğimde  olup,  ayak 

yüksekliği 50m.’yi geçmektedir. 
 
Km:381+000 civarındaki viyadük sonrasında, km:381+500 civarındaki civarında Sivritaş Tepesi 

yarılarak geçilmektedir. 
 
Sivritaş Tepesi’nin batıya bakan yamaçlarında sit özelliği kaybolmuş tarihi mezarlıklar tespit 

edilmiştir. Uşak Müze Müdürlüğü uzmanları ile yapılan arazi incelemelerinde otoyolun bu kesimden 
geçmesinde bir sakınca olmayacağı bilgisi alınmıştır. Yine de bu kesimde otoyolun yapım çalışmalarının 
müze denetiminde yapılması yönünde taleplerinin olması beklenmektedir. Sivritaş Tepesi geçildikten sonra 
km:385+500’e kadar iniş devam etmektedir. Bu kesimde %4 ile 1428m. gidilmekte olup, yüksek yarma ve 
dolgu ile geçişler dikkati çekmektedir. 
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Km:382+500, batı yönünde olukça geniş bir görüşe sahiptir. Bu kesimde hizmet tesisi 
düşünülse de, düşeyde %4 eğim olması nedeniyle vazgeçilmiştir. 

 
Km:382+500, batı yönünde olukça geniş bir görüşe sahiptir. Bu kesimde hizmet tesisi 

düşünülse de, düşeyde %4 eğim olması nedeniyle vazgeçilmiştir. 
 
Km:385+643 - 387+093 arasındaki derin vadi viyadük ile geçilmektedir. Uşak  Müze  Müdürlüğü  

Uzmanları  ile  yapılan  incelemede,  vadi  geçişinde  doğal  sit olabilecek alanların varlığı nedeniyle, 
eksen yaklaşık 200m. sola (güneye) çekilmiştir. Vadi geçişindeki viyadükte ayak yüksekliği 60m.’yi 
aşmaktadır. Viyadük öncesi %4 eğim uygulanmıştır. Viyadük bölgesinde arazide yapılan gözlemler 
neticesinde, ayak yüksekliği 80m.’yi aşan vadi geçişinde özel bir sanat yapısı tasarımı yapılabileceği 
gündeme gelmiştir. Özel tasımının daha kolay yapılabilmesi adına viyadük bölgesinde düşeyde aliynmanda 
ve %1,1 eğim ile geçilmiştir. Proje güzergahında, viyadük öncesinde düşeydeki açık kurp R=20000 
olarak kullanılmıştır. Buradaki amaç, viyadük geçişinde düşeyde kurp olmamasıdır. Konfor açısından 
düşey kurp yarıçapı arttırılabilir. Viyadük geçişinde düşeyde aliynmanda geçilmesi adına, 
km:388+300’de yarma miktarı 60 m.’yi aşmıştır. Arazide yapılan gözlemlerde bu seviyelerde yarma 
yapılmasında herhangi bir sakınca olmayacağı kanaati oluşmuştur. 

 
Yüksek yarma içeren kesimde düşeyde R=40000m. kurp yarıçapı kullanılmıştır. Düşey kurp 

yarıçapının 2 veya 3 katına çıkartılması durumunda, kısa bir mesafede (300-400m.) tünel ile geçilmesi 
açısından yeterli et kalınlığı sağlanacaktır. Bölgede tepe-vadi geçişlerinin çok kısa mesafelerde peşi 
sıra olması da, tünel tasarımı için elverişli bir geometri açısından zorluklar çıkarmaktadır. 

 
Çaykışla Köyü, Uşak il sınırlarındaki son köydür. Otoyol güzergâhının kuzeyinde kalan köyden 

güneye doğru ilerleyen ve otoyolu km:388+400 civarında kesen köy yolu, Uşak ve Manisa illeri arasındaki 
sınırı oluşturmaktadır. 

 
Km:388+400’den km:389+700’e kadar olan bölüm, Manisa ile sınırlarına girildikten sonrada, vadi 

ve tepe geçişleri nedeniyle yüksek yarma ve dolgu ile geçilen kesimler devam etmektedir. Proje 
güzergahında, tünellerin düşeyde aliynman ile geçilmesine özen gösterilmiştir. Bu doğrultuda tünel 
boyları uzadığı gibi bazılarında tünel öncesi viyadük boyu da artmıştır. 

 
Km:390+000 ile km:398+500 arasında viyadük ve tünel önerilmiştir. Viyadük ve tünel 

bölgesinde düşeyde aliynman ile geçilmesi prensibi doğrultusunda tasarlanan güzergahta viyadük 
uzunluğu1050m., tünel uzunluğu ise 1728m. çıkmaktadır. Tünel öncesindeki viyadük geçişindeki 
yüksekliğinin azaltılması, km:393+000 civarındaki yüksek yarmalı geçiş de dikkate alındığında mümkün 
olmamıştır. 

 
Km:388+000 civarında tünelli bir tasarım ile, bu nokta öncesinde özel tasarım yapılması 

gündemde olan viyadük geçişinden başlayarak, km:391+540-km:393+268 arasındaki tünel de dahil farklı 
çözümler mümkün olsa da, daha uzun tülde tünel çıkması ve arazi yapısı gereği (tepe ve vadilerin peşi 
sıra gelmesi) tünel içerisinde et kalınlığı sorunlarının olması açısından raporlandırılmamıştır. Tünel 
sonrasında düşeyde %4 eğim ile Kula düzlüğüne doğru inilirken yatayda peşi sıra 3000m. kurp 
yarıçapları kullanılmıştır. 

 
Kavşak bölgesinden önce tarım arazileri de dikkate alınarak km:395+413 - 396+513 viyadük 

bulunmaktadır. Yarma-dolgu dengesi açısından viyadük düşeyde kurpta kalmaktadır. 
 
Kula Doğu Kavşağı’nın km:398+800 civarında bağlantısının sağlanarak, kavşak bölgesi 

öncesinde 40m. civarında dolgu yüksekliği olan kesimin viyadük ile geçilmesi değerlendirilmiş ve uygun 
görülmüştür. İniş sonrasında km:396+310’da düşeyde some ile %1,29 eğim ile tırmanışa geçilmektedir. 
Bu kesimde kavşak bölgesinde 15m. civarında dolgu bulunmaktadır. 
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Km:398+300-Km:400+500 arasında tarım arazileri dikkate alınarak altgeçitler için yeterli gabari 
sağlanacak şekilde düşey geometri tasarlanmıştır. 

 
Km:400+471,25-Km: 419+841.616; arasında Uşak Doğu Kavşağı geçildikten sonra proje 

güzergahı Kula’nın ve Ankara-İzmir Devlet Yolu’nun güneyinden yükselerek ilerlemektedir. Bu 
kesimde yerleşim yerleri, işletme izni olan maden sahaları ile planlı alanlara mümkün olduğunca dikkat 
edilerek güzergah tespit edilmiştir. 

 
Yer yer tarım arazileri üzerinden geçilen Kula’nın güneyindeki kesimde, dolgu yüksekliği 

25m.’nin altında kalmaktadır. 
 
Kavşak alanı sonrasında önce %1,292, sonra %4 eğim ile tırmanmaya başlayan proje 

güzergahı km:404+000’da 50m.’yi aşan bir yarmaya girmektedir. Bu kesimde mahalle bağlantısı için 
sanat yapısı sağlanmıştır. Yarmanın mevcut hali ile meskûn mahal alanına bir zararı gözükmese de, 
kamulaştırma alanı içerisinde bazı evlerin kalması söz konusu olacaktır. 

 
Proje güzergahında km:405+000 civarında hizmet tesisi önerilmiştir. Yüksek yarma sonrasında ova 

geçişindeki viyadükler de dikkate alınarak, mümkün olan alan içerisinde hizmet tesisi tasarlanmıştır. 
Hizmet tesisi açısından km:406+500 civarı uygun gözükse de, çok geniş bir alanda tarım alanlarının zarar 
görmemesi adına bu kesimdeki hizmet tesisi önerilmemiştir. 

 
Yüksek yarma ve hizmet tesisinden sonra km:406+500 civarında viyadük yerine dolgu tercih 

edilmiştir. Devamında km:407+013 – km:408+213 arasında ise viyadük ile geçilmektedir. 
Km:406+500 civarındaki ile benzer tarım özelliği içeren kesimde, güneyde kalan DSİ Barajı dikkate 
alınarak dolgu tercih edilmemiştir. 

 
Viyadük ile geçilen kesimin altından Kula ile Alaşehir arasında bağlantıyı sağlayan 45-34 

numaralı il yolu geçmektedir. Alaşehir’e bağlı köylerin Alaşehir ile Kula’ya bağlı köylerin ise Kula ile 
bağlantısını sağlayan karayolu, her iki ilçenin köyleri arasında bağlantının sağlanması ile de ilçeler arası 
bağlantıyı sağlamaktadır. 

 
Yatay ve düşey geometrisi oldukça kötü olan mevcut 45-34 numaralı il yolunun trafik hacmi 

oldukça düşüktür. Buna rağmen bu yol üzerinden Kula ile Alaşehir arası 28 km. iken, Salihli Doğu 
Kavşağı (Adala-Alaşehir) üzerinden 73 km.’dir. 

 
Viyadük geçişlinden km: 409+832 – km:412+655 arasında tünel ile geçilmektedir. Tünelde 

düşeyde aliynmanda ve %2 eğim ile geçilmektedir. Uzunluğu 2823m. olan tünelde et kalınlığı 
170m.’yi aşmaktadır. 

 
Tünel çıkışından sonra önce %3, daha sonra ise %1,45 eğim ile gidilmektedir. Tünel çıkışı ile 

Gökçeören’nin kuzeybatısına denk gelen (km:418+000 civarı) yaklaşık 10 km. nispeten düz araziden 
ilerlemektedir. 

 
Km:413+000 ile km:415+000 arasında kalan kesimde Ege Bölgesi endüstriyel atık sahası ve 

Sandal belediyesine ait imarlı alanlar bulunmaktadır. Geçki alternatifi tasarımında bu alanlara dikkat 
edilmiştir. Bu nedenle bu kesimde yatayda 3000m kurp yarıçapı kullanılmıştır. 

 
Km:342+300’de Uşak Batı Kavşağı önerilmiştir. Sandal Belediyesi imarlı alanları ve atık sahası 

nedeniyle km:418+200’e ötelenen Kula Batı Kavşağı ile Uşak Batı Kavşağı arasındaki mesafe 75,5 km. 
civarındadır. Aradaki mesafe dikkate alınarak, km:399+000’da Kula Doğu Kavşağı değerlendirilmeye 
alınmıştır. 
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Kula Batı Kavşağı İzmir yönüne giden araçların Salihli ve Turgutlu bağlantıları açısından 
(özellikle yük ve yolcu taşıyan araçlar), Ankara yönündeki araçların ise Kula-Selendi- Eşme 
bağlantıları açısından işlevsel olacaktır. 

 
Km:399+000’daki kavşak bağlantısı ise, Kula bağlantısı açısından işlevsel olup aynı zamanda bir 

önceki kavşak ile mesafesi 56,5 km.ye  indirecektir. Kula Doğu Kavşak bağlantısı açısından tasarım 
güçlükleri az da olsa bulunmaktadır. Trafik ön etüt raporunda kavşak önerilmeyen bu kesimde kavşak 
maliyeti ve trafik potansiyeli değerlendirilmiştir.  

 
Km:415+400-Km:421+900  arasındaki  tarım  alanları  dikkate  alınarak  sıkça  altgeçit 

bırakılmıştır. D300 Devlet Yolu geçişi için Km: 416+478 –km:416+5185 arasında köprü önerilmiştir.  
 
Km:419+842’den hemen önce, Kula Batı Kavşağı bulunmaktadır. Kavşak bölgesi ve bağlantı yolu 

tasarım açısından sorunsuzdur. 
 
Devlet Yolu geçişinden sonra tasarlanan Kula Batı Kavşağı, hem İzmir yönünden gelen 

araçların Kula bağlantısını hem de, Ankara yönünden gelen araçların (özellikle kamyon be otobüslerin) 
Salihli ile bağlantısı açısından önemli olacaktır. 

 
Km:419+841; WGS84 TM30 ile WGS84 TM27 harita dilimlerinin ortak noktasıdır. Bu 

noktadan sonra WGS84 TM30 diliminden, WGS84 TM27 dilimine geçilmektedir. 
 

335-423 KM ARASI ÖZETLE 

Tablo- 7:325-423 Km. Sanat Yapıları Listesi 

Km Tip Gerekçe Açıklık(m) 

330+385-330+415 Köprü Köprü 30 

331+569 Altgeçit Altgeçit Yanyol 5 

333+425 Altgeçit Altgeçit Yanyol 9 

334+363-334+613 Köprü YHT 250 

336+583-336+663 Köprü Köprü 575 

337+692 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

338+318 Altgeçit Altgeçit Yanyol 5 

338+782 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

340+873-341+448 Viyadük Viyadük 575 

342+300 Köprü Uşak Batı Kavşağı Köprüsü 30 

344+029 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

344+740 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

346+049 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

347+974 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

348+697 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

349+662 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

350+907 Altgeçit Altgeçit Yanyol 9 

351+903 Altgeçit Altgeçit Yanyol 9 

353+004 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

353+812-354+412 Viyadük Viyadük 600 

355+748 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 
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357+186 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

358+780 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

359+692 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

360+392 Altgeçit Altgeçit Yanyol 5 

361+344 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

362+247 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

363+110 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

363+893 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

366+094 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

366+995 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

368+413-368+843 Viyadük Viyadük 430 

369+059-371+759 Tünel Tünel 2700 

372+241 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

373+362-374+512 Viyadük Viyadük 1150 

375+972 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

377+513 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

378+011 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

379+503 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

380+453-381+173 Viyadük Viyadük 720 

382+750 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

384+063 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

385+643-387+093 Viyadük Viyadük 1450 

388+092 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

389+545 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

390+113-391+163 Viyadük Viyadük 1050 

391+540-393+268 Tünel Tünel 1728 

394+019 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

395+413-396+513 Viyadük Viyadük 1100 

397+105 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

397+815 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

398+700 Köprü Kula Doğu Köprülü Kavşağı 40 

398+872-398+892 Köprü Hidrolik 20 

400+347 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

401+946 Altgeçit Altgeçit Yanyol 5 

403+698 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

404+614 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

405+363 Üstgeçit Üstgeçit Yanyol 12 

406+475 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

407+013408+213 Viyadük Viyadük 1200 

408+896 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

409+832-412+655 Tünel Tünel 2823 

413+254 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 
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413+940 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

414+664 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

415+843 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

416+478-416+518 Köprü Köprü 40 

418+200 Köprü Kula Batı Kavşağı Köprüsü 30 

418+094 Altgeçit Altgeçit Yanyol 7 

419+718 Altgeçit Altgeçit Yanyol 9 

 
Proje güzergahında  toplam: 

 30 adet Altgeçit 
 21 adet Üstgeçit 
 8 Adet Köprü (Toplam 1015m.) 
 3 adet Tünel (Toplam 7251m.) 
 9 adet viyadük (Toplam 8275m.) 

 
Proje güzergahı üzerinde 3 adet kavşak bağlantısı önerilmiştir. Bunlar: 

 Km:342+300, Uşak Batı Kavşağı 
 Km:398+700, Kula Doğu Kavşağı 
 Km:418+200, Kula Batı Kavşağı  

olarak sıralanmaktadır. 
  

Proje güzergahı üzerinde 4 hizmet tesisi, 1 adet ise bakım alanı önerilmiştir. Bunlar: 
 Km:352+500, Hizmet Tesisi 
 Km:378+500, Hizmet Tesisi 
 Km:399+000, Bakım Alanı 
 Km:405+000, Hizmet Tesisi 
 Km:419+000, Hizmet Tesisi  

olarak sıralanmaktadır. 
 

423 (km: 419+842) – 501 KM. ARASI DETAYLAR 

Km:419+842-km:501+076; (km:0+000 ile km:80+747) 3 derecelik harita dilimine göre 27. 
Dilimde kalan bu kesim, Manisa il sınırlarında yer almaktadır. Ankara-İzmir Otoyolu  Manisa il  
sınırlarından hem  TM27 harita diliminden hem de TM30 harita diliminden geçmektedir. 
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Şekil 11: 419+842-Km:501+076 Arası 

TM27 dilimi için başlangıç km.0+000 olarak alınmış ve tüm çalışmalar bu doğrultuda 
yürütülmüştür. Ankara-İzmir Otoyolu’nun onaylı geçki alternatifleri dikkate alınarak, km:0+000, 
km:419+842 olarak güncellenmiştir. Harita dilimi, Kula’nın batısında, Gökçeören’nin doğusunda 27. 
Dilimden 30. Dilime geçmektedir. 

 
Ankara-İzmir Otoyolu, Dumlupınar-Manisa kesiminin yaklaşık 113 km.’ si (Km:388+500- 

Km:501+076) Manisa il sınırlarında kalmaktadır. 
 
Geçki alternatifleri onayı sonrasında esas alınan  WGS84 TM27-WGS84 TM30  dilim 

ayrımına göre, geçki alternatifi km:1+536,59 dilim ayrımı noktasındadır. Ankara-İzmir Otoyolu onaylı 
geçki alternatifleri doğrultusunda güncellenen km.’ye göre km:419+842’den başlayan kesim başlangıcı 
sonu km:451+687,72’ye gelmektedir. 

 
Geçki alternatifi onayı aşamasında, Adala inişi sırasında yüksek eğim ile uzun mesafede 

inişinin düzeltilmesi doğrultusunda, km:422+741,73-km:447+095,19 arasında, yaklaşık 25 km. boyunca 
yatay ve düşey geometride değişikliğe uğramıştır. 24,35 km uzunluğundaki değişiklik ile proje güzergahı 
181 m. uzamıştır. Düşey geometri standardı arttırılırken, yatay geometri de bazı kurp yarıçapları 
küçültülmüştür. 

 
Kavşak rakordmanı tamamlandıktan yaklaşık 400m. sonra, dilim değişiminden önce hizmet tesisi 

önerilmiştir. Bu noktadan önce önerilen Kula Batı Kavşağı (WGS84 TM30 diliminde kalmaktadır) 
nedeniyle, sol tarafta kalan hizmet tesisi alanı 30.000 m2 civarındadır. Bu kesimde sağ tarafta kalan hizmet 
tesisi ise 75.000 m2 civarındadır. Hizmet tesisi bölgesinde güzergâh dolguda olup, düşeyde açık kurpta 
kalmaktadır. 

 
Hizmet tesisi sonrasında, kanal geçişi ve tali yollar için Km:419+900 - 420+150 aralığında köprü 

önerilmiştir. 1/5000 ölçekli geçki alternatifi onayı ile istenen sanat yapısındaki ayak yüksekliği 10m. 
civarındadır. 

 
Gökçeören’in kuzeyinde kalan tarım alanları geçişinden sonra pomza sahasının güneybatısında, 

daha önce  sunulan  geçki alternatiflerinin tamamında yarma ile geçilen kesimi de içine alacak şekilde 
tasarlanan tünelin uzunluğu 3556m.’ye çıkmıştır. Tünel içerisinde %0,65 eğim uygulanmıştır. Bu doğrultuda 
tünel boyu 4637m.’ye çıkarken, yatay geometri de değiştirilmiştir. Tüneldeki et kalınlığı 180m.’ya kadar 
yükselmektedir. 
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Tünel boyunun yaklaşık olarak 1.1 km. uzatılması ve eğiminin %0,65’den %1,1’e çıkartılması 
ve yatay geometrinin düzenlenmesi ile Gediz Nehri öncesindeki yüksek eğimli inişin standardı arttırılmaya 
çalışılmıştır. Bu amaçla aynı zamanda, yatay geometride ufak çaplı revizyonlar ile daha düşük eğimle 
gidilmesini sağlayacak siyah hat üzerinden gidilmeye çalışılmıştır. 

 
Tünel çıkışı, Topal mahallesinin kuzeyinde (geçki alternatifleri aşamasında eksen Topal 

mahallesinin güneyinden geçmekte idi) kalmaktadır. Güzergâh daha sonra 5000 m. kurpyarıçapı ile sola 
doğru Hasanhoca mahallesinin güneyine doğru yarma–dolgu dengesini gözeterek ilerlemektedir. Bu 
kesimde, Hasanhoca mahallesinin kuzeyinde ngeçilmesi, düşeyde eğimin azaltılması adına daha iyi 
bir tasarım sağlayabilecek gibi gözükse de, bu kesimdeki hem doğal sit olan lav akıntılı bölge, hem de 
yerleşimin önünün kesilmesi sebebiyle böyle bir tasarım tercih edilmemiştir. 

 
Tünel sonrasında km:426+375’deki some noktası ile beraber %2,92 eğim ile iniş 

başlamaktadır. 2760m. boyunca bu eğim ile gidilirken, yüksek yarma ve dolgu ile geçilen kesimler olsa 
da, büyük sanat yapısı tasarımı uygulanmamıştır. 

 
Tünel sonrasındaki ilk büyük sanat yapısı km: 429+950 - 430+450 arasında kalmaktadır. 

Km:429+675’deki some noktasından sonra %3,66 eğim üzerinde kalan viyadük 50m.’yi aşan ayak 
yüksekliğine sahiptir. 

 
Km: 432+830 - 433+330 arası viyadük ile geçilen bir başka kesimdir. Eksende 40m.yi geçen 

ayak yüksekliğine sahip viyadük düşeyde %3,66 eğimde tasarlanmıştır. 
 
3588m. boyunca %3,66 eğim ile gidildikten sonra, km:433+275’deki some noktası ile 

beraber, %3,48 eğim ile iniş 5300m. boyunca devam etmektedir. 
 
Adala kavşağı, (Salihli, Demirci) için kavşak köprüsü km: 437+650'de tasarlanmıştır. Kavşak ve 

bağlantısı, yüksek yarma ve dolgu içermekte olup, dalgalı arazi yapısı ve otoyol eğimi (%3,48) nedeniyle 
tasarım zorlukları içermektedir. Adala inişi sırasında yüksek eğim ile geçilen kesimin kısa tutulması 
adına, Gediz Nehri geçişinde daha yüksek kottan geçilecek şekilde tasarım gerçekleştirilmiştir. 

 
Km:440+200-441+700 arasındaki sanat yapısı geçişinde ayak yüksekliği 60m.’yi 

geçmektedir.1500m. uzunluğundaki sanat yapısı ile doğal sit alanı olan lav akıntısı da geçilmektedir. 
Gediz Nehri devamındaki lav akıntısı içeren sahadan dolgu ile geçilmesinin uygun olmayacağı 
tarafımıza bildirilmiştir. Adala belediyesi sınırlarında kalan doğal sit alanı ile ilgili, mesire yeri olarak 
değerlendirilmesi yönünde planlama yapıldığı tarafımıza bildirilmiştir. Konu ile  ilgili Adala Belediyesi 
de ziyaret edilmiş ve otoyol güzergâhı hakkında bilgilendirilmişlerdir. Ziyaret sırasında Adala Belediye 
Başkanı ile tutanak tutularak, lav akıntısı bölgesinde otoyol güzergâhı ile ilgili uygun görüşleri olduğu 
kayda alınmıştır. 

 
Km:443+500, km:419+000’daki hizmet tesisinden sonraki ilk hizmet tesisidir. Yüksek eğim de 

dikkate alınarak, Gediz Nehri sonrasında düz arazi üzerinde önerilen hizmet tesisi hem sağ, hem de sol 
tarafta yaklaşık olarak 90000 m2 alan içermektedir.  

 
Bölgede zirkon sahası dışında özellikle Adala civarında traverten sahaları bulunmaktadır. Gediz 

Nehri geçişindeki viyadük başlangıcında kalan bir alan geçki alternatifi üzerine denk gelmektedir. Bu 
kesimde viyadük ile geçileceğinden çok küçük bir alanda traverten sahasının olumsuz etkilenmesi söz 
konusudur. 

 
Bektaşlar Köyü geçişinde %1,23 ile tırmanışta olan proje güzergahı, km:446+960’daki some 

noktasından sonra -%0,5 ile km:457+505’deki someye kadar inmektedir. 
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Proje güzergahı, Gediz Nehri geçildikten sonra proje sonuna kadar verimli tarım arazilerinin 
olduğu alanların yakınından-çevresinden geçmektedir. Bu kesimlerde mümkün mertebe verimli tarım 
arazilerden uzakta, yamaçlardan gidilmeye çalışılmıştır. 

 
Ovada Gediz Nehri’nin sularıyla sulu tarım yapılan verimli araziler bulunurken, tepelere doğru 

kuru tarım yapılan kesimler de bulunmaktadır. Nehir  geçişi  öncesinde,  yüksek  yarma  adına  eksende  
yapılan  değişiklik  sonrasında, 451+687,72’de yatay eksen, geçki alternatiflerinde sunulan eksene 
oturmaktadır. 

 
Km: 451+687,72-Km:485+222,32’nin yaklaşık olarak son 1403 m.’lik kesimi Canbazlı Köyü’nün 

kuzeyinde kalan mermer sahası için yapılan değişiklikten etkilenmiştir. Poyrazdamları ve kemardamları 
köylerinin kuzeyinden tasarlanmıştır. Böylece yerleşim yerleri ile ova  arası kapatılmamıştır. 

 
Gediz Nehri geçildikten sonraki ilk büyük sanat yapısı km: 452+670 - 452+890 arasında 

Poyrazdamları Köyü’nün kuzeyinde yer almaktadır. Viyadük, gerek yüksek dolgu gerekse otoyol 
ekseninin köye yakın olmasından ötürü önerilmiştir. 

 
Marmara Gölü çevresinde oldukça yoğun bir şekilde arkeolojik sit alanları bulunmaktadır. Sit 

alanları nedeniyle birçok büyük sanat yapısının önerildiği geçişte, km:453+500 civarı; 
• sit alanlarına olan mesafe, 
• büyük sanat yapıları, 
• manzara 
• tarım alanları 
açısından oldukça uygun bir alan olarak öne çıkmaktadır. 
 
Hizmet tesisi sonrasında km:454+800 civarında, Marmara Gölü’ne ait tampon bölge sınırlarından 

geçilmektedir.  
 
Hizmet tesisi sonrasında ilk dikkat çeken yapı km: 457+708 - 458+658 arasındaki viyadüktür. 

Eksende 35m. olan yükseklik, apik arazi yapısı nedeniyle dolgu ile geçilmemiştir. Viyadük düşeyde 
ağırlıklı olarak aliynmanda ve %1,46 eğimdedir. 

 
Otoyol güzergahı, arkeolojik sit alanları ve göl koruma sahaları dikkate alınarak tespit 

edildiğinden, büyük sanat yapısı geçişleri zorunlu olmuştur. Verimli tarım arazilerinin de varlığı ile göl 
çevresinde 6 adet viyadük ve 3 adet tünel tasarlanmıştır. 

 
Km: 459+510 - 460+180 arasındaki viyadüğün bir kısmı düşeyde kapalı kurba girmektedir. Bu 

tasarım, devamındaki uzun tünel boyunun biraz daha kısa yapılabilmesi adına tercih edilmiştir. 
 
Km:457+500 civarında, sağ tarafta 73 numara ile kodlandırılmış nekrepol alanına dokunmadan 

tasarlanmıştır. Ayrıca km:459+300 civarındaki yarma yüksekliği  de tasarımda belirleyici olmuştur. 
 
Tünel öncesinde km:460+200’de Dedişler Mahallesi’nin güneyinden geçilmektedir. Sadece 

birkaç hane olan mahallede, Marmara Gölü kenarında üzüm bağları olan iki aile yaşamaktadır. 
Mahallede ayrıca koyunlar için ağıl bulunmaktadır. 

 
Dedişler Mahallesi sonrasında tünel bölgesine girilmektedir. 3069m. uzunluğundaki tünel 

içerisinde %1 eğim bulunmaktadır. Yatayda 5000m. ve 4000m. kurp yarıçapları ile tasarlanan tünelde et 
alınlığı yer yer 150m.’yi aşmaktadır. 

 
Km: 460+781 – km: 463+850 arasında önerilen 3069m. uzunluğundaki tünel düşeyde 

aliymanda ve %1 eğimde tasarlanmıştır. 
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Yatayda 4000m. kurp yarıçapı ile tasarım yapılmasındaki en önemli etken, tünel çıkışındaki 
Tümülüslerden kaynaklanmaktadır. Özellikle arkeolojik sit alanları nedeniyle, tünel içerisinde yatay 
geometri daha yüksek standart ile tasarlanamamıştır. Tünel giriş ve çıkışlarında, münhanilere dik 
girilmesine özen gösterilmiştir. 

 
Tünel çıkışındaki arkeolojik sit alanları sanat yapısı tercihini de etkilemiştir. 
 
Tünel çıkışından sonra km:464+700’de sağ tarafta eksenin yakınında kalan Tümülüs nedeniyle 

yarmadan kaçılmış ve uzun mesafede viyadük ile geçilmiştir. Arazide yapılan gözlemler ve koruma alanının 
zarar görme ihtimali de göz önünde bulundurularak, koruma kurulundan izin alınması aşamasında 
böyle riskli bir tasarımın sunulması tercih edilmemiştir. 

 
Km:464+700 civarında, 1/1000 ölçekli uygulama projeleri aşamasında Tümülüs geçişinde 

viyadüklerin iptal edilerek farklı bir tasarım yapılması araştırılmalıdır. Yeni tasarım ile beraber tekrar 
sadece bu alan için kurul izni talep edilebilir. 

 
Tünel çıkışında yoğun olan koruma alanlarına dikkate edilerek tasarlanan güzergâh, Marmara 

Gölü’nün kuzeybatısına doğru uzanan ovalık alanın dar olduğu kesimden, Salihli-Gölmarmara-Akhisar 
Devlet Yoluna doğru ilerler. Ova geçişinde zemin iyileştirmesi yapılması gereken yaklaşık 5 km.’lik bir 
kesim bulunmaktadır. 

 
Km:467+600 ile km:471+700 arasında kalan ova geçişinde Gördes Çayı için köprü önerilmiştir. 

Gördes çayı için önerilen köprü, kavşak bağlantısı bölgesinde olması itibarıyla, rakordman yapılan 
kesimde kalmaktadır. 

 
Salihli-Gölmarmara-Akhisar kavşağı için aktif trafik yönü otoyol üzerinden İzmir yönünde iken, 

devlet yolu bağlantısında Salihli tarafındadır. Bu açıdan bakıldığında, kavşak bağlantısının, 
km:481+000 civarından yapılarak, Salihli-Gölmarmara-Akhisar Devlet Yolu’na (D555) bağlanması en 
doğru tasarım şeklidir. Bahsi geçen alan, Bin Tepeler Bölgesi olarak bilinen ve 1. Derece sit alanı ilan 
edilen bölge ile etkileşim içerisinden olup, bağlantı yolu ve devlet yolu üzerinden kalan kesimler, 1. 
Derece sit alanı içerisinde yer almaktadır. 1. Derece sit alanı içerisinde yer alan böyle bir tasarım için 
izin alınabilmesi mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle, aktif trafik yönü dikkati alındığında ters taşımaya 
sebebiyet verecek olmasına rağmen, Gölmarmara-Akhisar Kavşağı km:470+550 civarında 
tasarlanmıştır. 

 
Km:470+550’deki kavşağa ilaveten, km:480+700 civarında da kavşak tasarlanmıştır. Salihli 

ilçesine giden 45-03 numaralı il yolu, kavşak bağlantısı için revize edilerek standardı arttırılmıştır. İl yolu 
üzerinde farklı seviyeli yerine eş düzey kavşak tasarlanması durumunda, verimli tarım arazilerinin 
daha az kamulaştırılması söz konusu olacaktır. 

 
Kavşak tasarlanan bölgenin öncesinde Gördes Çayı için köprü önerilmişken, devamında ise 

D555 Devlet Yolu geçişi için viyadük alternatifi bulunmaktadır. Kavşak tasarımı, bahsi geçen iki büyük 
sanat yapısı arasında yer aldığından, rakordmana giren kesimler sanat yapılarını  etkilemektedir.  1/5000  
ölçekli  projelerde  her  ne  kadar  D555  Devlet  Yolu geçişinde viyadük önerilmiş olsa da, Devlet 
Yolu’nun kutu kesite alınması ve kalan kısmın dolgu ile geçilmesi durumunda, daha ekonomik ve kavşak 
tasarımı için uygun bir tasarım yapılması mümkün olacaktır. 

 
D555 Devlet Yolu geçildikten sonra da yaklaşık 10 km. boyunca koruma alanları tasarımı 

etkilemiştir. Yatay ve düşey geometri, koruma alanları arasından en yüksek standart ile 
tasarlanabilecek şekilde çalışılmıştır. 

 
Km:471+700’den sonra koruma alanları arasından geçilmektedir. Devamında solda koruma 

alanları, proje güzergahı tasarımında belirleyici olmuşlardır. Koruma alanı için sol tarafta istinat veya 
toprakarme duvar tasarımı olacaktır. 
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Km:481+000 civarında hizmet tesisi önerilmiştir. Hizmet tesisi 45-03 numaralı il yolu 
üzerinde kalmakta idi. Saruhanlı ile Gölmarmara- Salihli-Ahmetli arasındaki bağlantıyı sağlayan yol, 
hizmet tesisi nedeniyle standardı düşürülerek revize edilmiş idir. Bu kesimdeki verimli tarım arazileri 
dikkate alınarak, hizmet tesisinin yerinin değiştirilmesi talep edilmiştir. Bu doğrultuda, km:474+000 civarı 
hem sağ hem de sol tarafta yaklaşık 90.000 m2’lik alanlar hizmet tesisi için önerilmiştir. Düşeyde 
%2,33 eğim ile geçilen kesi, Marmara Gölü manzaralıdır. 

 
Proje güzergahı üzerinde km: 474+568 - 475+068 km:22+880-km:23+380 arasında yüksek 

dolgu nedeniyle viyadük önerilmiştir. Düşeyde büyük bir kısmı aliymanda olan viyadük başlangıcında 
%2,33 eğim uygulanmıştır. 

 
Viyadük geçişinde kalan kısım R=30000 ile geçilmiştir. Bu kesimde istinat duvarı veya 

toprakarme uygulaması ile viyadük yerine dolgulu geçiş de tercih edilebilir.  Arazide yapılan gözlemlerde 
zeminin yüksek dolgu açısından uygun olacağı tespit edilmiş olup, sondaj çalışmaları neticesine göre 
daha sağlıklı yorum yapılabilecektir. 

 
Km:475+090’da düşeyde some ile tünel öncesi %0,5 eğime geçilmektedir. Km:475+503’de 

başlayıp km:478+203’de biten tünelin uzunluğu 2770m.’dir. Tünel içerisinde et kalınlığı 275m.’ye 
kadar ulaşmaktadır. Tünel, koruma alanında yaklaşık olarak 100m. et kalınlığına sahiptir. Tünelin altından 
geçtiği Kaymakçı Sırtı, 2011 yılında 1. Derece sit alanı ilan edilmiştir. Geçki alternatifi bu kesimde tünel ile 
geçmektedir. 2011 yılı içerisinde Kaymakçı Sırtı bölgesinden tünel ile geçiş konusunda koruma 
kurulundan izin alınmıştır. Aynı prensip doğrultusunda, geçki alternatifini de koruma alanı açısından bir 
sıkıntı oluşturmamaktadır. 

 
Tünel girişinde olan koruma alanları, tünel çıkışında da bulunmaktadır. Kaymakçı Sırtı adı altında 

geniş bir alanda ilan edilen ve Bin Tepeler bölgesi ile birleştirilen 1. Derece sit alanı bölgesi, tünel 
çıkış noktasında belirleyici olmuştur. Bu kesimde, koruma alanı bitiminden sonra tünelin sonlandırılması 
nedeniyle, tünel boyu 200m. civarında daha uzun çıkmaktadır. 

 
Hacıveliler sonrasında başlayan ve km:478+500 ile km:488+000 arasında kalan kesimde kültür 

ve turizm koruma ve gelişim bölgesi (Turizm Bölgesi) sahasından geçilmektedir. Bölgede henüz 
yatırıma dönüşmüş bir işletme olmadığından otoyol kamulaştırmasına göre bu alanda gerekli düzenleme 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.  Tünel 
çıkışından sonra koruma alanları proje güzergahı tasarımında belirleyici olmuşlardır. 

 
Km:479+000 ile km:482+500 arasında geçilen ovalık alan tarım açısından oldukça verimli bir 

bölgedir. Bölgede, turşuluk salatalık, ayçiçeği, kırmızıbiber, buğday ve arpanın yanı sıra, zeytin 
bahçeleri egemenedir. 

 
Kaymakçı sırtı tüneli sonrasındaki ova  geçişinde, 45-03 numaralı il yolu ve Ahmetli 

Köprülü Kavşağı için köprü geçişleri bulunmaktadır. Dolguda geçilen ova geçişinde, km:482+603-
483+460 arasındaki tünel öncesinde 25m.’yi aşan dolgulu kesimler bulunmaktadır. 

 
Tünel içerisinde %2,48 eğim uygulanmış olup, et kalınlığı 70m.’yi aşmaktadır. Tünel öncesinde 

Mandallı ve Derici köyleri arasından ilerleyen güzergâh, tünel sonrasında bahçelik (zeytin) alanların da 
içinde olduğu bölgeden Canbazlı Köyü’nün kuzeyindeki maden sahasından geçmektedir. 

 
Tünel çıkışından sonra zeytin bahçesi üzerinden dolgu ile geçilmektedir. Canbazlı Köyü ve 

öncesindeki yüksek yarma zemin duraylılığı açısından sakınca içermemektedir. Bu kesimlerde zaten 
traverten sahaları bulunmaktadır. 

 
Km:485+222,32-Km:501+076; Tünel sonrasında devam eden %2,48 eğim, km:485+5502deki 

some ile -%2,71’e dönmektedir. Tüneli de içine alan kesimde, MİGEM ile arazi gezisi sonrası 
Canbazlı Köyü’nin kuzeyinde kalan mermer sahası nedeniyle değişiklik yapılmıştır. 
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Hattın  oniks  maden  sahasından  traverten  sahasına  alınması,  otoyol  güzergâhının  da 
gerginleşmesini (11 km’de 211m.) sağladığından, otoyol güzergâhı revize edilmiştir. Bu revizyon ile 
sağlanan daha gergin hat ile aynı zamanda, maden işletmecisi tarafından herhangi bir itirazın 
yapılmasının da önüne  geçilmiştir.  

 
Canbazlı Köyü’nün yaklaşık olarak 500m. kuzeyindeki traverten sahasından geçen güzergah, 

geometrik standartlar düşünülerek, Akköy’ün de kuzeyinden tasarlanmıştır. Geçki alternatifleri 
aşamasında Canbazlı Köyü’nün hemen kuzeyinden geçen güzergâh, Akköy’ün ise güneyinden 
tasarlanmıştır. 

 
Maden sahası nedeniyle daha gergin bir halde tasarlanabilen proje güzergahında, km:486+400- 

km:486+950 arasında viyadük, yüksek dolgu nedeniyle önerilmiştir. Viyadük aliynmanda ve %2,71 
eğimde bulunmaktadır. 

 
Geçki alternatifleri aşamasında Derici ve Cambazlı köylerinin güneyinde kalan termal alanlar 

nedeniyle, geçki alternatifi bu köylerin kuzeyinden tasarlanmış idi. Maden sahası nedeniyle revize edilen 
güzergâh da, geçki alternatifleri aşamasında olduğu gibi, Canbazlı Köyü civarında bu sahaya girmektedir. 
Termal alan ile aynı bölgede çok kıymetli oniks madeni çıkartılmakta ve işletme izni bulunmaktadır. 

 
Km: 487+600’daki some sonrasında, %2,71 eğim ile iniş %0,72’ye inmektedir. Proje sonuna 

kadar düşük eğim ile Turgutlu (Gediz) ovasına doğru iniş devam etmektedir. Geçki  alternatifi,  
Cambazlı’dan  sonra,  Akköy  ve  Musacalı  köylerinin  kuzeyinden geçmektedir. 

 
2011 yılı içerisinde Km:488+000 civarında Akköy’ün güneyinden geçilmekte idi. İzmir 2. 

Numaralı Bölge Koruma Kurulu Uzmanları ile arazi gezisinde, köyün güney batısında kalan 
Kocaimam Tepesi otoyolun yakınında kalması sebebiyle incelenmiş ve Tümülüs olduğu tespit 
edilmiştir. O aşamada otoyolu olumsuz etkilemeyen alan, köyün kuzeyinden geçen proje güzergahına 
1km.’den daha fazla mesafededir. Canmabzlı Köyü’nün kuzeyinde revize edile yatay ve düşey geometri ile 
Akköy’ün kuzeyinde büyük sanat yapısı olmadan geçilebilmiştir. Canbazlı Köyü’nde yatayda 8500m. 
kurp yarıçapı ile sola dönüş sonrasında, Akköy’de 5000m. kurp yarıçapı ile sola dönülmektedir. 

 
Akköy’ün güneyinden geçen otoyol güzergâhının kuzeye alınması ile köy ile ova arası yol 

tasarımının önüne geçilmektedir. Bununla birlikte, köy yerleşiminin güneyinde kalan tarım arazileri yerine, 
kuzeyde kalan makilik alan kamulaştırılacaktır. Akköy ile Çampınar arasına yatayda 5000m. kurpyarıçapı 
ile sağa dönülmektedir. Ova ile makilik alanın sınır alındığı yatay geometri tasarımında aynı zamanda, 
km:492+000 civarında kalan 11 numaralı Tümülüs de belirleyici olmuştur.  

 
Ankara-İzmir Otoyolu için önerilen son hizmet tesisi km:495+500 civarında yer almaktadır. 

Manzara ve yarma-dolgu dikkate alınarak, sağ ve sol tarafta yer alan hizmet tesisleri tam olarak 
çakışmamaktadır. Bu kesimdeki yüksek gerilim hatları da, sağ tarafta tasarlanan hizmet tesisi ebat ve 
yerinde etkili olmuştur. Her iki hizmet tesisi de düşeyde %1 eğimde bulunmakta olup, yatayda 7500m. 
kurp yarıçapı içermektedir. Hizmet tesisi doğuda Çampınar, batı da ise İzzetin köyleri arasında kalmakta 
olup, iaşe bakımından oldukça avantajlı bir konumdadır. Hizmet tesisleri yaklaşık 80.000m2 
büyüklüğündedir. 

 
İzzettin Köyü’nün kuzeyindeki Tümülüsler dikkate alınarak tasarlanan proje güzergahı, 

km:501+076’da İstanbul-İzmir Otoyolu’na bağlanmaktadır. Bağlantı noktasında tespit edilen arkeolojik 
koruma alanı, İstanbul-İzmir Otoyolu yapımı sırasında çözüme kavuşturulması gereken bir alandır. Bu 
noktada muhtemelen kurtarma kazısı ile sorun giderilecektir. 
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423 (km: 419+842) – 501 KM. ÖZETLE 

Tablo  8:419-501 Km. Sanat Yapıları Listesi 

Km Tip Gerekçe Açıklık(m) 

419+900-420+150 Köprü Kanal ve Tali Yollar 250 

420+442.694 Altgeçit Gökçeören-Grup Köy 7 

421+410 - 426+047 Tünel Yüksek Yarma 4637 

426+579.798 Üstgeçit Tarla Yolu 12 

427+206.012 Üstgeçit Hasanhoca-Güllistan Mah. 12 

428+808.157 Üstgeçit Tarla Yolu 12 

429+722.634 Altgeçit Tarla Yolu 7 

429+950 - 430+450 Viyadük Yüksek Dolgu 500 

430+847.634 Üstgeçit Tarla Yolu-Delibaslı 12 

432+200.911 Altgeçit Tarla Yolu 5 

432+830 - 433+330 Viyadük Yüksek Dolgu 500 

434+683.912 Üstgeçit Hacılar Mah.-Tarla Yolu 12 

435+060.497 Altgeçit Hacılar Mah.-Tarla Yolu 7 

436+036.607 Üstgeçit Tarla Yolu 12 

437+650 Köprü Adala Kavşağı 40 

439+248.064 Altgeçit Doğanlar Mah.-Tarla Yolu 9 

439+710,192 Algeçit Salihli-Demirci 12 

440+200 - 441+700 Köprü Gediz Nehri-Doğal Sit 1500 

442+616.676 Üstgeçit Adala-Kırdamları 12 

443+716.081 Üstgeçit Adala-Kargacık 12 

444+299.288 Üstgeçit Tarla Yolu 12 

444+767.788 Altgeçit Adala-Bektaşlar 9 

445+631.223 Üstgeçit Çapaklı-Bektaşlar 12 

446+562.443 Üstgeçit Tarla Yolu 12 

447+171.615 Üstgeçit Tarla Yolu 12 

447+651.426 Algeçit Tarla Yolu 9 

448+029.043 Algeçit Çapaklı-Karasavcı 9 

448+923.802 Üstgeçit Tarla Yolu 12 

449+974.082 Algeçit Tarla Yolu 7 

450+470.500 Algeçit Kanal Yolu-Grup Köy Yolu 7 

451+611.740 Altgeçit Tarla Yolu 7 

452+174.157 Üstgeçit Tarla Yolu 12 

452+670 - 452+890 Köprü Yüksek Dolgu 220 

453+313.892 Altgeçit Tarla Yolu 7 

454+090.944 Altgeçit Tarla Yolu 7 

454+881.443 Üstgeçit Tarla Yolu 12 

456+308.418 Altgeçit Kemerdamları-Grup Köy 
l

7 

457+024.023 Altgeçit Kemerdamları-Tokatderesi 
h

7 
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457+708 - 458+658 Viyadük Yüksek Dolgu 950 

459+510 - 460+180 Viyadük Yüksek Dolgu 670 

460+781- 463+850 Tünel Arkeolojik Sit Alanı 3069 

463+928 - 464+578 Viyadük Arkeoloj,k Sit Alnı 650 

464+838 - 466+938 Viyadük Arkeoloj,k Sit Alnı 2100 

467+567.955 Altgeçit Yeniköy-Gölmarmara 7 

468+698.551 Altgeçit Tarla Yolu 7 

469+978 - 470+278 Köprü Gördes Çayı Kanalı 300 

470+498 - 470+528 Köprü Gölmarmara-Akishar 
k

30 

471+168 - 471+818 Viyadük Devlet Yolu-Yüksek dolgu 650 

473+002.953 Üstgeçit Tarla Yolu 12 

474+419,68 Üstgeçit Tarla Yolu 12 

474+568 - 475+068 Viyadük Yüksek Dolgu 500 

475+354.922 Üstgeçit Tarla Yolu 12 

475+503 - 478+273 Tünel Kaymakçı Sırtı Arkeolojik 
i l

2770 

478+53.647 Üstgeçit Tarla Yolu 12 

479+584.984 Altgeçit Tarla Yolu 7 

480+151 - 480+181 Köprü Ahmetli-Saruhanlı İl Yolu 
( )

30 

480+700 Köprü Ahmetli Köprülü Kavşağı 30 

481+470.328 Altgeçit Tarla Yolu 7 

482+315.135 Altgeçit Derici-Mandallı 9 

482+603 - 483+460 Tünel Yüksek YArma 857 

485+040.731 Üstgeçit Tarla Yolu 12 

485+635.588 Üstgeçit Canbazlı-Derici 12 

486+400 - 486+950 Viyadük Yüksek Dolgu 550 

487+488.080 Üstgeçit Tarla Yolu 12 

488+503.497 Altgeçit Akköy-Orman Yolu 7 

490+086.850 Üstgeçit Tarla Yolu 12 

490+548.997 Üstgeçit Tarla Yolu 12 

492+456.617 Altgeçit Tarla Yolu 7 

493+141.238 Altgeçit Tarla Yolu 7 

494+298.052 Altgeçit Çampınar-Çaldağ 
d ilik

7 

496+834.243 Altgeçit İzzettin-Yakuplar 7 

498+269.495 Üstgeçit Tarla Yolu 12 

499+165.836 Altgeçit Tarla Yolu 7 

499+550 - 499+680 Köprü Kanal Köprüsü 130 
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Proje güzergahında toplam: 
• 27 adet Altgeçit 
• 25 adet Üstgeçit 
• 9 Adet Köprü (Toplam 2530m.) 
• 4 adet Tünel (Toplam 11333m.) 
• 9 adet viyadük (Toplam 7070m.)  

önerilmiştir. 
 
Proje güzergahı üzerinde 4 adet kavşak bağlantısı önerilmiştir. Bunlar: 

• Km:437+650, Adala Kavşağı 
• Km:470+550, Gölmarmara-Akhisar Kavşağı 
• Km:480+700, Ahmetli Kavşağı 
• Km:501+076 İstanbul-İzmir Otoyolu Kavşağı  

olarak sıralanmaktadır. 
 
Proje güzergahı üzerinde 4 hizmet tesisi, 1 adet ise bakım alanı önerilmiştir. Bunlar: 

• Km:443+500, Hizmet Tesisi 
• Km:453+500, Hizmet Tesisi 
• Km:470+500, Bakım Alanı 
• Km:473+500, Hizmet Tesisi 
• Km:495+500, Hizmet Tesisi 

olarak sıralanmaktadır. 
 
Projenin Hizmet Maksatları, Önem ve Gerekliliği 
 
Proje konusu otoyolun işletmeye açılmasından sonra, iyileşen ulaşım olanakları, azalan yolculuk 

süreleri ve maliyetler nedeniyle, projeden önce yapılmayan yolculukların ortaya çıkması beklenmektedir.  
 
Yap-işlet-devret modeli ile ihaleye çıkması planlanan Ankara-İzmir Otoyolu, Karayolları Genel 

Müdürlüğü’nün 2023 otoyol hedefinde bulunmaktadır. 
 
Ulaşım modeli atamaları yapılırken, baz yılı mevcut otoyol geçiş ücretleri kullanılmış, projeli ve 

projesiz senaryolar için, proje konusu otoyol ve paralelinde yer alan devlet yolları üzerinde gelecekte 
ortaya çıkması beklenen yolculuk/taşıma talepleri tahmin edilmiştir.  

 
Ancak, proje konusu otoyolun, Yap - İşlet - Devret (YİD) modeline göre inşa edilmesi ve 

işletilmesi planlanmaktadır. Bu nedenle, gerek gelecekteki yolculuk taleplerinin tahmin edilmesinde, 
gerekse finansal fizibilite etüdünde otoyol gelirlerinin hesaplanmasında, Karayolları Genel Müdürlüğü 
tarafından, inşaat ihalesi aşamasında belirlenecek otoyol geçiş ücretlerinin de göz önüne alınması 
gerekmektedir.  

 
Otoyolun 2015 yılında yatırıma başlanarak, inşaatının 2023 yılı sonunda tamamlanacağı ve 

otoyolun 2023 yılı başında işletmeye açılacağı planlanmaktadır.  
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                     Şekil 12. İş Akım Şeması 

Beton Santrali-Malzeme Ocakları-Hafriyat-Depo-Şantiye Bilgileri: 
 
Proje kapsamında, kullanılacak beton santrali, hafriyat ve depo alanları vb. müştemilat üniteleri 

özel sektörden sağlanacak olup (yap işlet devret), Maden Kanunu kapsamında kamu yatırımları bakımından 
satın alma ve/veya malzeme temini konusundaki yasal sorumluluklar içinde temin edilecektir.  

 
Dolgu işlemi için gerekli olan malzeme; yarma işleminden çıkan ve dolguda kullanılması uygun 

olan malzemenin yanı sıra bölgede yer alan ÇED Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmeliklere göre gerekli 
izinleri alınmış, ruhsatlı malzeme ocaklarından temin edilecektir. 
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Projenin inşaatı aşamasında kurulacak olan, şantiye sahaları ise, etki alanı olan, ana eksenin 250m 
sağ ve solunda olacak şekildeki alanlar içinde kurulacaktır. 

 
Projenin önem ve gerekliliğini özetle: 
 
2023 Hedef yılında, ayrıca, önerilen otoyol projesinin işletmeye açılmasından sonra, iyileşen 

ulaşım olanakları, azalan yolculuk süreleri ve maliyetler nedeniyle projenin önem ve gerekliliğini 
arttırmaktadır.  

 
Güzergâh seçiminde en önemli kriterlerden biri alternatiflerin ekonomik yönden 

değerlendirilmesidir.  Bu  amaçla  yukarıda  yuıkarıda ayrıntılı  biçimde tanımlanan güzergâh 
alternatiflerinde, seçimi etkileyecek ana iş kalemlerinin maliyetleri çıkartılarak, bu alternatiflerin 
ekonomik bir karşılaştırılması yapılmıştır. 

 
Ekonomik  karşılaştırmada  alternatifler  için  farklılık  gösteren  veya  sonuç  maliyetler 

üzerinde belirleyici etkisi olan aşağıdaki ana kalemler dikkate alınmıştır: 
 
 Kamulaştırma 
 Toprak İşleri (Dolgu ve Yarmalar) 
 Sanat Yapıları (Viyadük, Tünel, Altgeçit, Üstgeçit ve Portal Yapılar) 
 Üstyapı 
 Bağlantı Yolları 
 Kavşaklar 
 Park, Servis ve Bakım Alanları 

 
Bu ana kalemlerin maliyetlerinin hesaplanmasında, fizibilite çalışmalarını hazırlayan firma  

tarafından projelendirilen Susurluk – Balıkesir ve Aydın – Kuyucak Otoyolları güzergah etüt 
raporlarında kullanılan baz birim fiyatlarla, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Kamulaştırma Dairesi ile 
yapılan görüşmelerden alının birim fiyatlar dikkate alınmıştır.  

 
Mali fizibilite etüdünde verilen otoyol inşaat maliyetlerinden, kamulaştırma dışında kalan yatırım 

maliyetleri 0.80 olarak öngörülen gölge fiyat katsayısı ile çarpılarak ekonomik yatırım maliyetleri 
belirlenmiştir.  

 

Yukarıda açıklanan maliyetlere göre 1 km’lik otoyolun maliyeti; 12,387,907 TL veya (Kur: 2,0916 
$/TL) 5,922,694 USD’ye gelmektedir. 

B) PROJENİN YER VE TEKNOLOJİ ALTERNATİFLERİ, PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN 
KOORDİNATLARI 

 
Proje güzergâhı belirlenirken; topografya, fayda-maliyet, çevre ve güvenlik gibi unsurlar göz 

önünde bulundurularak hattın bakımı ve mevcut yolların hattına alternatif olarak yakın kesimlerden 
geçirilmesi uygun görülmüştür.  

  
Planlanan proje ile otoyol hattı güzergâhı güvenli, yüksek konforlu yeni bir otoyol yapımı 

amaçlanmıştır. Hat güzergâhı boyunca, yerleşim alanları, tarımsal alanlar, ormanlık alanlar, dağlık ve 
ovalık alanlar bulunmaktadır. 

 
Raporda, çevresel etkiler değerlendirilirken, otoyol güzergahının ana (orta) ekseninden; sağdan 

1.000m ve soldan 1000m olmak üzere 2.000m inceleme koridoru, etki mesafesi ise sağdan ve soldan 250m 
olarak dikkate alınmıştır.  
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Proje Güzergâhının Seçilme Nedenleri ve Alternatifleri  
 
Karayolları, boru hatları, yollar, sulama/kurutma kanalları, enerji nakil hatları ve yürüyüş yolları 

gibi altyapı tesisleri çizgisel yapılar olarak adlandırılmaktadır. (Smith, 2006; Mackenzie ve Walker, 2004; 
Saha vd, 2005). Bu yapıların optimum tesis edilmesi, başlangıçta etkin bir planlama yapılmasına bağlıdır. 
Planlama aktiviteleri; tasarım, finansman ve yapım işlemlerini desteklemek amacıyla proje süresince sık sık 
kullanılmaktadır. Çizgisel yapıların planlama aktivitelerinde en önemli adım uygulanabilir bir güzergâh 
seçimidir. Çünkü güzergah seçimi projeyi teknik, ekonomik, sosyolojik ve zamansal olarak her aşamada 
etkiler (Husdal, 2001).  

 
Çizgisel yapıların güzergâhına etki edecek teknik, ekonomik, çevresel ve sosyolojik faktörler çok 

sık değişmektedir. Çizgisel yapıların güzergah tespitlerinin optimum yapılmasının, projenin yapım, bakım, 
işletim ve sürdürülebilirliği için en önemli etken olduğu düşünüldüğünde, bu faktörlerin bir bütün içinde 
değerlendirilmesi ve analiz edilmesi gerekmektedir.  

 
Karayolları için güzergâh belirlemede; arazi kullanımı, arazi örtüsü, heyelan riski, deprem riski, 

kamulaştırma problemleri, çevre etkileri, yatırım maliyetleri vb. faktörler özellikle göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir.  

 
Projenin amacı, her geçen gün artan trafik yoğunluğu, sıkışıklığı ve insan sağlığını tehdit eden 

gürültü ve hava kirlenmesine sebep olan ve mevcut otoyolunun trafik yoğunluğunu azaltması için 
planlanmıştır. 

 
Transit trafik yükünün hafifletilmesi, araçların şehir içi trafiğine girmeden erişim kontrollü, yüksek 

standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yol ile zamandan tasarruf edilerek transit geçişin sağlanması 
ve diğer ulaşım kaynakları ile gerekli ve yeterli entegrasyonun sağlanmasıyla, yaşanan yoğunluğun 
azaltılması ve karayolunun yükü azaltılmış olacaktır. 

 
Mevcuttaki hatlar gerek yatay ve düşey geometrik standartları açısından, gerekse tek hat olması 

sebebiyle hızlı taşımacılık standartlarını sağlayamamaktadır. Bu nedenle ülkemizin diğer mevcut hat 
bağlantılardan bağımsız yerel bir hat gibi kullanılamamaktadır.  

 
Proje konusu faaliyetin ise çift yönlü, yüksek konforlu seferlere olanak sağlayacak şekilde teşkil 

edilmesi planlanmaktadır. Yukarıda bahsi geçen koridorlar ile standartları yüksek çift hatlı güzergahta çok 
yoğun olarak yük ve yolcu trafiği gerçekleşmesi beklenmektedir.  

 
Karayolu güzergahı seçilirken yukarıda belirtilen tüm etkenler dikkate alınarak gerekli çalışmalar 

yapılmış ve proje konusu güzergah seçilmiştir.  
 
Proje koridoru belirlenirken yapılan etüt çalışmalarında, tarım alanları, hayvancılık faaliyetleri göz 

önüne alınmıştır. Bu bağlamda bölgede yer alan tarım alanlarının minimum düzeyde etkilenmesinin 
sağlanması amacıyla, güzergâh ağırlıklı olarak mevcut hatta yakın mesafeden geçirilmiştir. Hat boyunca 
yapılan hayvancılık faaliyetlerinin minimuma düzeyde etkilenmesi amacıyla sanat yapıları (menfez vb.) 
projelendirilmiştir.  

 
Proje ile ülkemizin sosyo-ekonomik açıdan gelişmiş iki bölgesi arasında hızlı ve ekonomik ulaşım 

ile gerek ekonomiye gerekse ulaşım esnasında can güvenliğine katkı sağlanacaktır.  
 
Projesi için yapılan güzergâh çalışmaları boyunca aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda yapılan 

inceleme sonrasında uygun olan hat belirlenmiştir.  
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Yapım maliyeti,  
Yapım süresi,  
Çevre Kirliliği,  
Arazi Kullanımı,  
Gürültü,  
Proje kriterlerini karşılama,  
Yapılabilirlik,  
Bakım zorluğu ve maliyeti,  
 
Güzergâhın değişik kesimlerinde mevcut ve kullanılmakta olan karayolu hattına paralel giden, bazı 

noktalarda kesişen ve karayolu yapım kriterlerine göre projelendirilen 1.kesim projesinin başka bir yer 
seçimi alternatifi söz konusu değildir. 

 
Proje kapsamındaki, otoyol projesine ait ana eksene göre, zon/dom ve il ayrımı yapılarak  

koordinatlar, EK-1A’da verilmiştir.  
 
ÇED süreci aşamasında, 2000m’lik (ana eksenin sağından 1000m, solundan 1000m) inceleme 

koridoru ve etki mesafesi 500m (ana eksenin sağından 250m, solundan 250m) kesinleşirse, ayrıca bu 
alanlara ait koordinatlarda ÇED süreci içinde ayrıca verilecektir. 

 
BÖLÜM II: PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ  
 
PROJE ALANININ VE ÖNERİLEN PROJE NEDENİYLE ETKİLENMESİ MUHTEMEL 

OLAN ÇEVRENİN; NÜFUS, FAUNA, FLORA, JEOLOJİK VE HİDROJEOLOJİK 
ÖZELLİKLER, DOĞAL AFET DURUMU, TOPRAK, SU, HAVA, ATMOSFERİK KOŞULLAR, 
İKLİMSEL FAKTÖRLER, MÜLKİYET DURUMU, KÜLTÜR VARLIĞI VE SİT ÖZELLİKLERİ, 
PEYZAJ ÖZELLİKLERİ, ARAZİ KULLANIM DURUMU, HASSASİYET DERECESİ (EK-
5’DEKİ DUYARLI YÖRELER LİSTESİ DE DİKKATE ALINARAK) BENZERİ ÖZELLİKLERİ 

 
Nüfus: 
 
Proje güzergahının geçtiği il ve ilçe sınırları dikkate alınarak nüfus verileri aşağıda verilmiştir. 
Proje; 
 

 Ankara İli, Yenimahalle-Sincan-Polatlı İlçeleri, 
 Eskişehir İli, Sivrihisar-Çifteler-Han-Seyitgazi İlçeleri, 
 Afyon İli, İhsaniye İlçesi, 
 Kütahya İli, Merkez-Altntaş-Dumlupınar İlçeleri, 
 Uşak İli, Banaz-Merkez-Eşme İlçeleri, 
 Manisa İli, Kula-Salihli-Gölmarmara-Ahmetli-Turgutlu İlçeleri  

 
sınırlarından geçmektedir.  
 
Nüfus verilerine ait kaynak; www.tuik.gov.tr internet adresinden alınmıştır. Veriler 2013 yılına ait 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi  (ADNKS) verileridir. 
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Tablo- 9. Otoyol Güzergahındaki İlçelere Ait Nüfus Bilgileri 
İL İLÇE Toplam Erkek Kadın 

Ankara 

Polatlı 117.393 59.267 58.126 

Sincan 484.694 246.99 237.704 

Yenimahalle 591.462 289.015 302.447 

Toplam 1.193.549 595.272 598.277 

Afyonkarahisar 

İLÇE Toplam Erkek Kadın 

İhsaniye 3.911 1.982 1.929 

Toplam 3.911 1.982 1.929 

Eskişehir 

İLÇE Toplam Erkek Kadın 

Çifteler 15.651 7.829 7.822 

Han 2.276 1.161 1.115 

Seyitgazi 15.023 7.612 7.411 

Sivrihisar 22.258 11.094 11.164 

Toplam 55.208 27.696 27.512 

Kütahya 

İLÇE Toplam Erkek Kadın 

Merkez 227.775 114.158 113.617 

Altıntaş 5.486 2.696 2.79 

Dumlupınar 1.258 633 625 

Toplam 234.519 117.487 117.032 

Uşak 

İLÇE Toplam Erkek Kadın 

Merkez 192.144 95.856 96.288 

Banaz 15.781 7.803 7.978 

Eşme 14.331 7.164 7.167 

Toplam 222.256 110.823 111.433 

Manisa 

İLÇE Toplam Erkek Kadın 
Ahmetli 16.266 8.087 8.179 

Gölmarmara 15.449 7.712 7.737 

Kula 45.892 22.714 23.178 

Salihli 156.33 77.316 79.014 

Turgutlu 148.13 74.27 73.86 

Toplam 382.067 190.099 191.968 
Kaynak: http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul (Veri yılı 2013) 
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Tablo- 10: Projesinin Ana Ekseni(Sağ1000m-Sol 1000) İnceleme Koridorunda Kalan Köyler 
İLLER İLÇELER KÖYLER 

MANİSA 

TURGUTLU 
İZZETTİN 

SINIRLI 

AHMETLİ MANDALLI 

GÖLMARMARA 
BEYLER 

YENİKÖY 

SALİHLİ 

YAĞBASAN 

DELİKBAŞI 

EMİNBEY 

KAPLANKÖY 

KULA 
ŞERİTLİ 

EVCİLER 

UŞAK 

EŞME 

ULUYAYLA 

GÜNYAKA 

CAMİLİ 

CEMAL 

MERKEZ 

YEŞİLDERE 

ELMACIK 

YAVI 

YAPAĞILAR 

BANAZ 

KIZILCASÖĞÜT 

SUSUZ 

GÜLLÜÇM 

KÜTAHYA 

DUMLUPINAR DUMLUPINAR 

MERKEZ 
FİNCANBURNU 

TEPEÖNÜ 

ALTINTAŞ --- 

AFYON İHSANİYE ORHANLI 

ESKİŞEHİR ÇİFTELER EMİNEKİN 

SİVRİHİSAR MEMİK 

HAN --- 

SEYİTGAZİ --- 

ANKARA SİNCAN BEYOBASI 

YENİMAHALLE ŞEHİTALİ 

POLATLI --- 
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Flora ve Fauna: 
 
İnceleme Koridoru Alanı Florası: 
 
Söz konusu proje kapsamında, proje alanı ve yakın çevresinde mevcut flora ve fauna türlerinin 

tespiti için, Biyolog Oya ORBAY tarafından arazi gözlemleri ve literatür taraması yapılmıştır.  Literatür 
çalışmalarında; T. Ekim, M. Koyuncu, M. Vural, H. Duman, Z. Aytaç ve N. Adıgüzel  tarfından hazırlanan 
“Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı” 2000, P. H. Davis’in  “Flora of Turkey And The East Aegean Islands”  
(11 cilt) adlı eseri, TUBIVES veri sistemi ve T. Baytop’un hazırladığı “Türkçe Bitki Adları Sözlüğü” adlı 
eserlerden yararlanılmıştır.  

 
Proje alanı ve yakın çevresi için yapılan arazi gözlemleri ve literatür çalışmalarında saptanan 

bitkiler ulusal ve uluslararası sözleşmeler (BERN), IUCN kategorileri, fitocoğrafik bölgeleri (elementi) ve 
endemizm açısından irdelenmiş ve bölgede bulunan türler ÇED Raporu'nda tablolar halinde verilecektir. 

 
Proje Alanı veya İnceleme Koridoru Alanı Faunası: 
 
Faaliyet alanı ve yakın çevresinde yer alan, literatüre dayalı fauna listesi ÇED Raporu'nda 

verilecektir. Literatür çalışmalarında ise; Mustafa Kuru’nun “Omurgalı Hayvanlar”, A. Demirsoy’un 
“Türkiye Omurgalıları- Memeliler, Amfibiler”, İbrahim Baran’ın “Türkiye’nin Amfibi ve Sürüngenleri” 
adlı eseri, İ. Kiziroğlu (2008) tarafından hazırlanan “Türkiye Kuşları Kırmızı Listesi” (Species List in Red 
Data Book) adlı eserlerden faydalanılacaktır. 

 
 Fauna tabloları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü’nün 28.05.2014 Tarih ve 29013 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkez 
Av Komisyonu’nun 2014-2015 av dönemi kararına göre irdelenecektir. 

 
Faaliyet kapsamında fauna listesinde belirtilen ve Bern Sözleşmesi ile koruma altına alınan türler 

ve diğer yaban hayatı türleri üzerine bu faaliyet ile; bu türlerin avlanması, kasıtlı olarak öldürülmesi veya 
alıkonulması, yumurtalara zarar verilmesi gibi etkiler kesinlikle söz konusu değildir. Söz konusu faaliyette 
Orman ve Su işleri Bakanlığı 2014-2015 Merkez Av Komisyonu kararlarına ve Bern Sözleşmesi 
hükümlerine uyulacaktır.  

 
JEOLOJİK VE HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLER: 
 
Ankara-İzmir Otoyol Projesi için, inceleme koridoru boyuca (2000m) jeoloji haritası, EK-3’te 

verilmiştir.  
 
Aşağıdaki başlıkları ise, otoyol güzergahının geçtiği il bazında detaylı jeolojik ve hidrojeolojik 

açıklamalar verilmiştir. Kaynak olarak her ilin en son yayımlanan İl Çevre Durum Raporları dikkate 
alınmıştır. 

 
ANKARA İLİ, JEOLOJİK VE HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLER: 
 
2023 Ankara Nazım Planına yönelik hazırlanan bu bölüm MTA tarafından 1980 yılında 

yapılan “Ankara Metropoliten Alanı Arazi Kullanım Haritası Açıklama Raporu” ve 1994 yılında 
hazırlanan “Ankara ilinin Çevre Jeolojisi ve Doğal Kaynakları Projesi” çalışmaları temel alınarak 
hazırlanmıştır. Yine bu çalışmada MTA tarafından hazırlanan “Uzaktan Algılanmış Verilerden 
Ankara ilinin Arazi Kullanımı Etüdü” ve “Ankara İl Hudutları Dahilindeki İnşaat Sanayi 
Hammaddeleri ve Bölgenin Genel Jeolojisi” raporlarından da yararlanılmıştır. Bunların yanında 
yararlanılan diğer önemli bir kaynak da Ankara Çevre İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan “2005 Ankara 
Çevre  Durum Raporu”dur.  
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ANKARA GRUBU 
 
Ankara Grubu olarak adlandırılan Triyas yaşlı birimler Emir, Elmadağ, Ortaköy ve Keçikaya 

formasyonlarına, Ortaköy formasyonu, İmrahor 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-kloritkuvars şist, serisit-klorit şist, fillit, kuvars-albitklorit 
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 yanı sıra, 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 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. 
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Kaynak: 2023 Ankara Başkent Nazım İmar Planı Açıklama Raporu, 2007 
 
Şekil 13:Ankara ve Çevresinin Genelleştirilmiş Stratigrafik Dikme Kesiti (Kasapoğlu, 2000) 

Ortaköy Formasyonu (Tao): Birim güneybatı kuzeydoğu yönünde uzanan Elmadağ 
formasyonu’nun yayılımı içinde farklı kaya türü 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 türlerinin petrografik incelemesi ise 
şöyledir; Spilit; albit mikrolitlerinin kalsit, klorit, opak tanelerden oluşan bir hamur içinde dağılımı 
şeklindedir.  
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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 kaya türü 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 kaya türlerinin 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 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.  
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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  kaya  türünde, çeşitli boyutlarda 

bloklar vardır. Bloklar içinde bulunduğu formasyonun stratigrafideki sırasına göre anlatılmaktadır. 
 
Metaultramafit (mu): Bölgede kaya türüne 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 
incelemelerinde 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. 

 
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 kaya türüne 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. 
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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 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 kaya 
türü 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 kaya türü 

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. 
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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, ince 

orta 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 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 bazen 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. 
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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 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 plajiyogranitlere 
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 kaya türü 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 kaya türü 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. 

 
KILIÇLAR GRUBU 
 
Çalışma alanında, Senomaniyen-Kampaniyen yaşlı, birbirleriyle yanal ve dikey yönde geçişli 

sedimanter, volkano-sedimanter ve volkanik kayaçların yer aldığı, birimler Kılıçlar Grubu olarak 
tanımlanmıştır. Bu grup içerisinde daha yaşlı kayaçlardan türemiş olistolit ve olistostromlar yaygın 
olarak bulunmaktadır. Bölgede yaygın olarak izlenen grup, Hisarköy ve Karadağ formasyonlarına 
ayrılmıştır. Hisarköy formasyonu, Cengizpınar volkanit üyesi, Kocatepe kireçtaşı üyesi ve Radyolarit 
üyesine, Karadağ formasyonu ise Kurşunludüz kireçtaşı üyesine ayırtlanmıştır. Bu birimlerin tümü 
Kılıçlar köyü dolaylarında izlenir. Kılıçlar Grubunu oluşturan birimler stratigrafik konumlarına göre, 
bloklar ise Kılıçlar Grubundan sonra anlatılacaktır. 

 
Hisarköy Formasyonu (Kkh): Birim genelde bölgede kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanım 

gösterir. Kaba çakıl boyutundan ince kum boyutuna kadar değişen boyuttaki tanelerin oluşturduğu 
kayatürlerinden oluşur. Birimin çökel kayaçları yer yer kötü boylanmalı volkanik taneli çakıltaşı, 
kumtaşı, çamurtaşı ardalanması ve arada izlenen kireçtaşlarından oluşmuştur. Çakıltaşı ve kumtaşları 
çoğunlukla boz, kahverengi, kırmızı renkli gevşek tutturulmuş ve tabakalanması belirsizdir. Birimin, 
genelinde boylanma ve derecelenme kabaca izlenir. Çamurtaşları; kırmızı, boz renkli, ince-orta 
tabakalıdır. Hisarköy formasyonu içinde Eldivan ofiyolit topluluğundan türemiş çeşitli boyutlarda 
olistolit ve olistostromlar sıkçı izlenir. Hisarköy formasyonu bölgenin kuzeyinde Eldivan ofiyolit 
topluluğu üzerine uyumsuz olarak gelir. Birimin yaşı Senomaniyen-Kampaniyen olarak saptanmıştır. 

 
Hisarköy formasyonu, derin deniz ortamında ve genellikle eğimi fazlaca olan kıta yamacında 

çökelmiştir. Çökellerin en önemli kaynağı kıta ve şelfdeki çökeller olmakla birlikte eşyaşlı 
volkanizmanın ürünü spilit ve diyabazlar (Cengizpınar volkanit üyesi) da kaynak kayacın bir bölümünü 
oluşturur. Havzada var olan tektonik etkinlik, volkanizmanın etkisi ile şiddetlenmiş ve parçalanarak 
yerinden oynatılan eşyaşlı volkanik gereç, karadan türeyen gereçlerle karışarak başlıca moloz akması 
süreçleri ile çökelmiştir. Pelajik çökelim, ortamın dingin olduğu evrelerde gerçekleşmiş ve radyolarit, 
çamurtaşı ve killikireçtaşı çökelmiştir. 

 
Cengizpınar Volkanit Üyesi (Kkhc): Birim Hisarköy formasyonu içinde kaya türü özelliğine 

bağlı olarak ayırtlanmıştır. Cengizpınar volkanit üyesi, Hisarköy formasyonu içinde çeşitli evrelerde 
oluşmuş olan yastık lav özelliğini kısmen korumuş spilit (bazalt), diyabaz ve bunlara bağlı dayk ve 
silislerden oluşur. Spilitler koyu renkli, morumsu, gri, diyabazlar ise gri ve yeşil renklerdedir. 
Spilitlerin, volkanik malzemeli kumtaşları marn ve kumlu-killi kireçtaşları ile birincil ilişkide olduğu 
gözlenmiştir. Dayk konumundaki volkanitler, Kılıçlar grubunu oluşturan birimleri kesmiş olarak 
izlenir. Cengizpınar volkanit üyesi, Hisarköy formasyonu’nun Senomaniyen-Kampaniyen’e kadar süren 
zaman aralığındaki çökemininin değişik düzeylerinde derin deniz volkanizmasının bir ürünü şeklinde 
yayılarak gerek çökeller içine girerek gerekse çökelme yüzeyi üzerinde akarak ilişkide olduğu 
kayatürlerini az da olsa etkilemiştir. 
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Kocatepe Kireçtaşı Üyesi (Kkhk): Hisarköy formasyonu içinde kaya türü özelliğine göre 
ayırtlanmıştır. Kocatepe kireçtaşı üyesi, parçalanmış sucuk yapısı kazanmış olarak da olsa uzun 
mesafelerde izlenebilen pelajik killi kireçtaşı, radyolarit-çamurtaşı ve kalsitürbidit ardalanmasından 
oluşur. Pelajik killi kireçtaşı, kırmızı, gri renkli, ince-orta katmanlanmalı, midye kabuğu kırılma 
yüzeylidir. Kalsitürbiditlerin taneleri, sığ deniz veya resifal kireçtaşı ile az olarak volkanik kayaç 
taneleridir. Radyolarit-çamurtaşı kırmızı renkli ince düzeyler olarak izlenir. Bazı kesimlerde 
Kocatepe kireçtaşı üyesi ile Cengizpınar volkanit üyesinin birincil ilişkileri görülür. Birimin yaşı 
Senomaniyen- Kampaniyendir. 

 
Radyolarit Üyesi (Kkhr): Hisarköy formasyonu içinde kayatürü özelliğine göre 

ayırtlanmıştır. Birim, radyolarit ve çamurtaşı ardalanmasından oluşur. Radyolaritler kırmızı, yeşil 
renkli ince tabakalıdır. radyolaritler içerisinde yer yer serpantinit olistolitleri izlenir. Birim, Hisarköy 
formasyonu içinde formasyon ile düşey ve yanal yönde geçişli ve mercekler şeklinde bulunur. 
Radyolaritler, kalsitürbiditler ile yer yer geçişler gösterir. Birim bol olarak radyolaria içerir. Birimin 
yaşının birlikte olduğu formasyon ve üyelerle eş yaşlı Senomaniyen-Kampaniyen zaman aralığında olduğu 
düşünülmektedir. 

 
Karadağ Formasyonu (Kkk): Karadağ formasyonu altta volkanik taneli kumtaşı, çakıltaşı 

ardalanması ile başlar, üste doğru kumtaşı-çamurtaşı ardalanması şeklinde devam eder. Çakıltaşı ve 
kumtaşı, yeşil, kahverengi. boz, kızılrenkli, sıkı tutturulmuş ve ince-orta tabakalanmalıdır. 
Kumtaşlarında, derecelenme, paralel laminalanma, akıntı çapraz laminalanma konvolit tabakalanma 
bulunmaktadır. Çamurtaşı, gri, kahverengi, boz renkli sıkı tutturulmuş, ince tabakalı ve iğnemsi 
kırıklıdır. Çamurtaşları, kumtaşı tabakalarının üzerine geçişli olarak gelir. Çamurtaşlarında paralel 
laminalanma yaygın olarak gözlenir. Killi kireçtaşları, gri, boz, kırmızı renkte, ince-orta tabakalanmalı 
ve midye kabuğu kırılmalıdır. Karadağ formasyonu, altta Hisarköy formasyonu ile geçişlidir. Bu geçiş 
zonunda Hisarköy formasyonunun volkanitleri ve kalsitürbiditleri ile Karadağ formasyonunun 
kumtaşı, silttaşı ardalanması birlikte izlenir. Karadağ formasyonu, yanal olarak da Hisarköy 
formasyonu ile giriktir. Birimin yaşı Senomaniyen-Kampaniyen olarak belirlenmiştir. Ayrıca Ankara’nın 
batısında Aşağı Yurtçu köyü mevkiinde Akbayır formasyonu üzerindeki Karadağ formasyonunun yaşı 
Senomaniyen-Türoniyen olarak değerlendirilmiştir. 

 
Kurşunludüz Kireçtaşı Üyesi (Kkkk): Karadağ formasyonu içinde kayatürü özelliğine göre 

harita ölçeğine uygun olarak ayırtlanmıştır. Üye sarımsı beyaz, gri, kırmızı renkli, midye kabuğu kırılma 
yüzeyli, silis bant ve yumrulu, ince-orta tabakalı bazen laminalı killi kireçtaşından oluşur. 
Kurşunludüz kireçtaşı üyesi alttan ve üstten Karadağ formasyonu ile geçişlidir. Birimin yaşı 
Senomaniyen-Türoniyen olarak saptanmıştır. 

 
Kılıçlar Grubu İçindeki Olistolit ve Olistostromlar 
 
Eldivan ofiyolit topluluğundan türemiş ve “Keo” simgesi ile gösterilen olistolit ve 

olistostromlar; serpantinit, gabro, diyabaz, volkanik kayaçların karışımı ve/veya birinin çoğunlukla 
olduğu kesimlerdir. Eldivan ofiyolit topluluğunun bölgeye Albiyen-Apsiyen zaman aralığında 
yerleşmesinden sonra Senomaniyen-Kampaniyen yaşlı birimlerin içine kütle akması ve çekim kaymaları 
biçiminde değişik zamanlarda gelerek çökelime katılması sonucu oluşmuşlardır. Ayrıca yaşına ve 
kayatürüne göre; yaşı belirlenemeyen kireçtaşı blokları “xb”, Kretase yaşlı kireçtaşı blokları ise 
“Kb” simgesi ile ayırtlanmıştır. Serpantinit, gabro, diyabaz ve volkanik olistolit ve olistostromları, 
Ankara Melanjı (Bailey ve Mc Callien 1950) nın ofiyolitli kısmı, 1/500.000 ölçekli Jeoloji Haritası 
(Ketin 1962) Mesozoyik ofiyolit serisinin bir bölümü, Irmak formasyonunun (Norman 1972) bir bölümü 
ile deneştirilebilir. 

 
Ilıcapınar Formasyonu (Kı): Birim, konglomera ve kumtaşının düzensiz ardalanmasından 

oluşur. Konglomeralar; kahverengi, boz, kızılrenklerde, orta tutturulmuş ve kalın-çokkalın tabakalıdır. 
Tabaka tabanları aşındırmalıdır. Konglomeralarda yer yer büyük ölçek teknesel çapraz tabakalanmalar 
izlenir. Boylanma ortadır.  
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Kumtaşları, yeşil, kahve renkli, orta tutturulmuş, orta-kalın tabakalanmalıdır. Kumtaşlarında 
dereceli tabakalanma, paralel laminalanma ve küçük ölçek akıntı çapraz laminalanması izlenir. 
Konglomera ve kumtaşının çimentosu çok az veya hiç yoktur. Ilıcapınar formasyonunun alt sınırı 
çalışma alanında faylıdır. Birimin izlenen alt tabakaları ile Kılıçlar Grubunu oluşturan kayatürleri 
ve oluşum ortamları arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Ilıcapınar formasyonu içindeki kanal 
çökellerinde, Kılıçlar Grubunu oluşturan kayatürlerine ait çakıllar bulunmaktadır. Bu nedenle  Ilıcapınar 
formasyonunun Kılıçlar Grubu üzerine, kazıma yüzeyli olarak geldiği yani en alt kesimdeki kanal 
çökellerinin Kılıçlar Grubu’nun üzerinde açılan çukurluklara çökeldiği düşünülmektedir. Ilıcapınar 
formasyonu üstte ve yanalda Haymana formasyonu ile geçişli ve giriktir. Birimde fosil bulunamamış, 
ancak girik olduğu Haymana formasyonu ile aynı yaşta (Maastrihtiyen) kabul edilmiştir. Ilıcapınar 
formasyonu, Üst Kretase’de volkanizmanın etkinliğinin azalmasından sonra, üst denizaltı yelpazesinde, 
başlıca Hisarköy formasyonu üzerine çökelmiştir. 

 
Haymana Formasyonu (Kh): Haymana formasyonu adı ilk kez Rigo de Righi ve Cortesini 

(1959) tarafından kullanılmıştır. Birim, konglomera, kumtaşı ve şeyl ardalanmasından oluşur. Günalan-
Karaali köyleri arasında ise bazalt lav, tüf ara düzeyleri ile izlenir. Volkanik kayaçlar ayırtlanabildiği 
yerlerde volkanitler üye mertebesinde ayırtlanmıştır. Kumtaşlarındaki taban yapılarının bolluğu ve 
kumtaşlarının şeylerle olan ritmik ardalanması birimin tipik özelliğidir. Konglomera, yeşilimsi, sarımsı 
ve kahverenkli olup, sıkı tutturulmuş ve orta-kalın tabakalıdır. Tabaka tabanları aşındırmalıdır. 
Konglomera tabakaları düzenli veya mercekseldir. Yer yer kötü boylanmalı, kaba çakıllı ve kalın tabakalı 
konglomera düzeyleri de vardır. Çakılların çoğu alttaki ofiyolitlerden türemiştir. Konglomeralar içinde 
resiflerden taşınmış eşyaşlı rudist ve mercan parçaları yer alır. Kumtaşları, yeşil, sarı ve kahverenklidir. 
Sıkı tutturulmuş, köşeli ve kırıklı, ince-orta tabakalıdır. tabaka tabanlarında kazıma ve alet izleri ile 
canlı sürünme izleri boldur. Haymana formasyonu içinden derlenen örneklerde birime Maastrihtiyen yaşı 
verilmiştir. 

 
Volkanitler (Khv): Haymana formasyonu içinde izlenen volkanik kayaçlar bazaltik lav 

(spilit) ve tüfitten oluşur. Haymana formasyonu içinde siller halinde izlenir. Koyu yeşil, siyah renkli 
spilit dokusu yer yer gözlenen bazaltlar olarak izlenir. Volkanitlerden alınan örneklerin petrografi 
incelemesinde; Fonolitik Tefrit; porfirik dokulu, fenokristaller 1 mm.ye varan boyutlardadır. 
Fenokristaller lösit, piroksen (ojit) ve zeolittir. Mineral bileşimi; bol ölçüde lösit, piroksen (ojit), bol 
ölçüde zeolitleşmiş, daha az kloritleşmiş plajiyoklas ve opak mineraldir. Hamur; mikrotane dokulu, 
lösit, piroksen, zeolit, serisitleşmiş nefelin, kalsit ve opak mineralden oluşmuştur. Volkanikler alttan 
ve üstten Haymana formasyonu ile dokanaktadır. Haymana formasyonu içinde bu çalışmada 
ayırtlanarak haritalanmıştır. 

 
Malboğazı Formasyonu (Km): Malboğazı formasyonu, sarımsı gri kumtaşı, ince tabakalı 

konglomera, kumlu kireçtaşı ve resifal kireçtaşlarından oluşur. Kumtaşları ince tabakalı, bol fosilli ve 
çimentosu karbonattır. Malboğazı formasyonu altta Haymana formasyonu ile geçişlidir. Yer yer 
Haymana formasyonu olmaksızın Hisarköy formasyonu ile de geçişli olarak izlenir. Üstte ise 
Kızılçukur formasyonu uyumlu olarak yer alır. Yanalda ise Haymana formasyonu ile giriktir. 
Malboğazı formasyonunun yaşı Üst Maastrihtiyen olarak saptanmıştır. 

 
Kızılçukur Formasyonu (Tkı): Kızılçukur formasyonu konglomera, kumtaşı, çamurtaşı ve 

kireçtaşından oluşur. Konglomeralar kırmızı, siyah renkli kötü boylanmalı ve kalın tabakalı, matriks 
desteklidir. Çakıllar serpantinit, radyolarit, volkanit ve kireçtaşından oluşur. Kumtaşları, inceorta 
tabakalı, makrofosil parçalıdır. Çamurtaşları, orta-kalın tabakalı olup aralarında kum ve çakıl boyutunda 
parçalar içeren kötü boylanmalı düzeyler halindedir, Kireçtaşları ince-orta tabakalı kırıntılı ve ince 
düzeyler halinde kum ve çakıl kapsamaktadır. Kızılçukur formasyonu altta Malboğazı formasyonu 
üzerine uyumlu olarak gelir. Üste doğru ise Çaldağ formasyonuna geçiş gösterir. Birim, çökelme 
koşulları ve yaşı dikkate alındığında Dizilitaşlar formasyonu ile giriktir. Kızılçukur formasyonuna 
Paleosen yaşı verilmiştir. Kızılçukur formasyonu, Malboğazı formasyonunu oluşturan resifler üzerinde 
gelişen yelpaze deltası çökelleri olarak çökelmiştir. 
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Çaldağ Formasyonu (Tç): Çalışma alanında sınırlı bir yayılımı olan birim daha çok Haymana 
havzasında yaygındır. Çaldağ formasyonu resifal kireçtaşı, kırıntılı kireçtaşı ve kumlu kireçtaşından 
oluşur. Birimde kireçtaşları tabakalanma göstermeyen ve yer yer alg ve mercan biyohermlerinin 
bulunduğu merceksel geometrili oluşuklar şeklindedir. Üste doğru ise orta-kalın tabakalı kireçtaşları 
olarak gözlenirler. Mercek şekilli kireçtaşlarının küçük blokları ve çakıllarını da kumlu düzeyler 
içinde görmek olağandır. Resifal kireçtaşları beyaz, kirli beyaz renklidir. Kumlu kireçtaşları daha çok 
mercek şekilli resifal kireçtaşlarının çevresinde yaygındır.  Çaldağ formasyonu, Çankırı havzasında altta 
Kızılçukur formasyonu üzerine geçiş zonu ile gelir. Çaldağ formasyonu yanalda ve üstte ise 
Dizilitaşlar formasyonu ile girik ve geçişlidir. Formasyonun yaşı Monsiyen olarak belirlenmiştir. 

 
Dizilitaşlar Formasyonu (Td): Dizilitaşlar formasyonu konglomera, kumtaşı, şeyl, killikireçtaşı 

ve kırıntılıkireçtaşından oluşur. Ayrıca Çaldağ formasyonundan türemiş resifal kireçtaşı karakterindeki 
çok sayıda tekçe, yüzlerce metre boyutlu eş yaşlı olistolitler de içermektedir. Konglomeralar; sarı, 
kahverengi, gri renklerde, gevşek tutturulmuş, orta- kalın tabakalıdır. İki tür çakıltaşı vardır. Kaba 
matrisk destekli, çok kötü boylanmış konglomera ve küçük çakıllı, tane destekli orta boylanmış 
çakıltaşları. Dizilitaşlar formasyonunun alt sınırı genç tektonik nedeniyle çoğunlukla faylı olmasına 
karşın Haymana formasyonu ile kayatürü ve sedimantolojik özellikleri göz önüne alındığında geçişli 
olduğu yerler de vardır. Üstte ise Çankırı havzasında Mahmutlar formasyonu ile olan dokanağı faylı 
olmasına karşın geçişli olduğu kesimlerde gözlenmiştir. Haymana havzasında ise Dizilitaşlar 
formasyonu üzerine  Eskipolatlı formasyonu uyumlu olarak gelir. Dizilitaşlar formasyonunun yaşı 
Paleosen olarak saptanmıştır. 

 
Granitoyidler (Gr): Orta Anadolu’da yaygın olarak görülen granitoyidlerin küçük yüzlekleri 

olarak izlenirler. Granitoyidler; granit, granodiyorit, siyenit ve  monzonitten oluşur. Birim genellikle 
açık renkli, ayrışmış, yer yer aplit damarları ile kesilmiştir. Bazı yerlerde anklav olarak ofiyolit 
parçaları gözlenmiştir. Granitoyidler hipidiyomorf taneli doku gösterir. Birim bölgede Eldivan ofiyolit 
topluluğunu kesmiş halde izlenir ve dokanaklarda kontakt metamorfizma izlerine rastlanır. 
Granitoyidlerde kendi içerisinde diferansiyasyon nedeni ile minerolojik bileşim ve görünüm farklılığı 
vardır. Granitoyidler, Eldivan ofiyolit topluluğunu ve Kılıçlar Grubu birimlerini kesmiş olarak 
gözlendiğinden Kretase’den gençtir. Eosen yaşlı birimlerde çakıllarının görülmesi ise Eosen’den 
yaşlı olduğunu belirler. 

 
Eskipolatlı Formasyonu (Te): Konglomera, kumtaşı, marn ardalanmasından oluşan birim, 

inceleme alanının güneyinde Dereköy, kuzeydoğuda Karahasanlı köyü civarında yüzeylemektedir. 
Formasyon marn ağırlıklı istif oluşturmakla birlikte. istifin alt düzeyleri konglomera, kumtaşı orta 
düzeyler kumtaşı - marn ve üstte kumlu kireçtaşı, marn ardalanmalıdır. Alt düzeylerdeki konglomeralar 
kanal dolgusu şeklinde, büyük boyutlu mercekler oluşturmaktadır. Konglomeranın bağlayıcı 
malzemesini kil-kum ve karbonat çimento oluşturur. Konglomera ve marnlar ile ardalanmalı olarak  
bulunan kumtaşları istifin alt düzeylerinde daha yoğun olarak görülmektedir. Eskipolatlı 
formasyonunun ağırlıklı kaya türünü oluşturan marnlar, kumtaşı ve kireçtaşı arasında kalın (1-15 
m) düzeyler halinde görülmektedir. marnlar yeşil-boz renkli masif ve kolay ayrışır. Marnlar planktonik 
fosiller içerir. Bölgede Eskipolatlı formasyonunun alt sınırı Dizilitaşlar formasyonu, üst sınırı ise 
Çayraz formasyonu ile uyumludur. Ünalan ve diğ. (1976) saptadıkları Nummulites ve Alveolina fosilleri 
ile birimin yaşını İleridiyen-Küviziyen olarak belirlemişlerdir. 

 
Çayraz Formasyonu (Tça): Tip yeri Haymana havzası olan ve sarımsı rengi ve bol 

Nummulites içeriği ile kolayca ayırt edilebilen formasyon kireçtaşı ve marn ardalanmasından oluşur. 
Çayraz formasyonunun çalışma alanının güneybatısında Dereköy, doğu ve kuzeydoğuda Günalan, 
Karaali ve Karahasanlı köyleri dolaylarında geniş yüzeylemeleri bulunur. Çayraz formasyonunun 
kayatürünü kireçtaşı, marn ardalanması oluşturmakla birlikte birkaç düzeyde konglomera bantları da 
bulunmaktadır. Kalın (1-5 m) tabakalı, bol fosilli biyostromal kireçtaşı yaygın kayatürünü 
oluşturmaktadır. Bu kireçtaşları arasında yer yer kumlu düzeylerin bulunduğu, mercekler şeklinde kumlu 
kireçtaşı arabantları da yer almaktadır. Kireçtaşları arasında yine bol fosilli yeşil-sarı renkli marnlar 
bulunmaktadır.  
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Kireçtaşı ve marnlar birbirleriyle yanal ve dikeyde tedrici geçişlidir. Çayraz formasyonunun 
alt sınırı Haymana havzasında Eskipolatlı formasyonu ile uyumlu, Günalan ve Karaali köyleri 
dolaylarında Haymana formasyonunu uyumsuz olarak aşmalı sedimantasyonla örtmektedir. Çayraz 
formasyonunun üstünde ise Oligosen ve Miyosen  yaşlı birimler uyumsuz olarak bulunur. Çayraz 
formasyonunun yaşı Nummulites ve Alveolina türlerine göre Küviziyen-Lütesiyen olarak belirlenmiştir. 
Çayraz formasyonu, fosil içeriği ve kayatürü özellikleri ile sığ denizel, şelf kenarı ortamında 
çökelmiştir. Birimin yanal ve düşey yönde diğer birimlerle olan ortamsal ilişkileri dikkate alındığında 
Haymana havzasında, Eskipolatlı formasyonunun üst düzeylerinde başlayan regresif dönemin 
devamında çökelirken, Günalan ve Karaali köyleri dolaylarında ise kısmı bir transgresif aşmalı olarak 
çökelmiştir. 

 
Mahmutlar Formasyonu (Tm): Genellikle doğu kesimlerde yaygın olarak gözlenir. Birim 

şeyl, kumtaşı, marn ve konglomeradan oluşan Karagedik üyesine, kumtaşı, çamurtaşı, tüflü kumtaşı, 
tüfitden oluşan Taşlıdere üyesine, çakıltaşı ve daha az kumtaşı, şeyl ve tüfden oluşan Kabaktepe 
üyesine ayırtlanmıştır. Üyelere ayırtlanamayan kesimler ise Mahmutlar formasyonu olarak 
gösterilmiştir. Mahmutlar formasyonunda konglomera, kumtaşlı marn ve tüfler yaygın kayatürünü 
oluşturmaktadır. Birim, altta Dizilitaşlar formasyonu ile sedimantolojik özellikleri gözönüne 
alındığında geçişli olduğu düşünülmektedir. Üstte ise Miskincedere formasyonu, Mahmutlar 
formasyonunu uyumlu olarak örter. Mahmutlar formasyonunu oluşturan Karagedik üyesi ve Taşlıdere 
üyesindeki kumlu kireçtaşı, kumtaşı düzeylerinden elde edilen fosillerle birimin yaşı Ipresiyen- 
Lütesiyen olarak belirlenmiştir. 

 
Karagedik Üyesi (Tmka): Bölgenin güneydoğu kesiminde kayatürü özellikleri ve çökelme 

ortamı gözetilerek ayırtlanmıştır. Üye, şeyl, kumtaşı marn ve konglomeradan oluşur. Egemen 
kayatürü şeyldir. Çakıltaşları merceksel geometrili ara düzeyler halinde yer alır. Şeyller, gri, koyu yeşil 
ve siyah renkli, orta tutturulmuş, ince-kalın tabakalıdır. Yer yer paralel laminalanma izlenir. Kumtaşları, 
yeşil, kahverengi, az tutturulmuş ve ince-kalın tabakalıdır. Kumtaşının kalın olarak izlendiği yerlerde 
büyük ve küçük ölçekli çapraz tabakalanma, derecelenme ve paralel lamilanma gözlenir. Dizilitaşlar 
formasyonunun yakınsak türbidit, Karagedik üyesinin şelf ve delta çökellerinden oluşmuş olması nedeni 
ile birim Dizilitaşlar formasyonu ile geçişli, üstte ve yanalda ise Taşlıdere üyesi ile geçişli ve giriktir. 
Formasyonun yaşı Ipresiyen-Lütesiyen olarak belirlenmiştir. 

 
Taşlıdere Üyesi (Tmt): Bölgenin doğu kesiminde kayatürü ve çökelim ortam özelliklerine 

göre ayırtlanmıştır. Taşlıdere üyesi, kumtaşı, çamurtaşı, tüflü kumtaşı, tüfitden oluşur. Kumtaşları; 
beyaz, sarı renklerde, orta sıkı tutturulmuş, ince-kalın tabakalıdır. Üyenin alt kesimlerinde çökelme 
yapıları izlenmez. Üst kesimlerde ise küçük ve büyük ölçek çapraz tabakalanma, paralel lamilanma ve 
düşük açılı düzlemsel çapraz tabakalanma gözlenir. Tüflü kumtaşları sarı renkli, sıkı tutturulmuş, 
ince ve orta tabakalıdır. Küçük ölçek çapraz laminalanma ve paralel laminalanma olağandır. Tüfitler, 
sarı, kırmızı renkli, sıkı tutturulmuş, ince-orta tabakalı, yer yer paralel laminalanmalıdır. Çamurtaşları; 
gri renkli, az tutturulmuş, ince ve kalın tabakalanmalıdır. Çamurtaşları en fazla santimetre kalınığında 
kömür arakatkıları ve kömürleşmiş bitki fosilleri içerir. Taşlıdere üyesi, altta Karagedik üyesi ile girik ve 
geçişli, üstte ise Kabaktepe üyesi ile girik ve geçişlidir. Birimin yaşı Ipresiyen-Lütesiyen olarak 
belirlenmiştir. 

 
Kabaktepe Üyesi (Tmk): Bölgenin doğu kesiminde kayatürü ve çökelim ortam özelliklerine 

göre ayırtlanmıştır.  Kabaktepe üyesi genel olarak konglomera ve çok az kumtaşı, şeyl ve tüften 
oluşur. Çakıltaşları; yeşil, kırmızı renkli, orta ve iyi tutturulmuş, kalın ve çok kalın düzensiz tabakalı 
veya tabakalanmasızdır. Konglomeralarda paralel tabakalanma ve büyük ölçek çapraz tabakalanma 
egemendir. Şeyller, yeşil renkli, iyi tutturulmuş ve ince tabakalıdır. Şeyllerde paralel laminalanma 
izlenir. Kumtaşları, yeşil, gri renkli, orta tutturulmuş ve orta tabakalıdır. Kumtaşları ender olup, 
şeyllerle birlikte izlenir. Tüfler, beyaz renkli, az veya orta tutturulmuş, kalın tabakalıdır. Çoğunlukla 
konglomeraların arasında birkaç düzey halinde izlenir. Kabaktepe üyesi, altta ve yanalda Taşlıdere 
üyesi ile girik ve geçişlidir.  
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Bazen, altta diğer birimler olmaksızın doğrudan, Üst Kretase yaşlı birimler üzerine uyumsuz 
olarak da gelmekte, üzerini ise Miskincedere formasyonu uyumlu olarak örtmektedir.  Kabaktepe üyesinde 
fosil bulunamamıştır. Birimin yaşı girik olduğu Taşlıdere ve Karagedik üyeleri ile aynı yaşta, Ipresiyen-
Lütesiyen olarak kabul edilmiştir. Kabaktepe üyesi, alüvyon yelpazesi ve örgülü ırmak ortamlarında 
oluşmuştur. Alüvyon yelpazesi çökelleri başlıca matriks destekli ve boylanmalı konglomeralardan oluşur. 
Moloz akması süreçleri ile oluşmuş bu yelpaze çökelleri Taşlıdere üyesinin taşkın ovasında oluşmuş 
kömür arakatkılı miltaşları ile giriktir. Örgülü ırmak çökelleri, birimin en üst bölümünde bulunur ve 
yelpaze çökelleri ile yanal giriklik gösterir. 

 
Deliler Volkaniti (Tde): Birim,  andezit ve dasit türü kayaçlardan oluşmuştur. Volkanitler, 

gri, mavimsi gri renklerde, çoğunlukla ayrışmış halde izlenir. Volkanitlerin Mahmutlar formasyonu ile 
doğrudan ilişkisi izlenemez. Ancak İpresiyen-Lütesiyen yaşlı Mahmutlar formasyonunun Taşlıdere 
üyesinde görülen tüfler, büyük bir olasılıkla Deliler volkanitine aittir. Volkanitler Oligosen yaşlı 
Miskincedere formasyonu tarafından uyumsuz olarak örtülür. Bu verilere göre Deliler volkaniti 
Oligosen’den yaşlı, Eosen yaşlı Mahmutlar formasyonu ile yaşıttır. Birim, Üst Kretase-Tersiyer 
süresince dolmakta olan havzanın karasal şartlara geçtiği dönemlerde gelişen volkanizmanın ürünüdür. 

 
Miskincedere Formasyonu (Tmi): Miskincedere formasyonu ilk kez Akyürek ve diğ. (1982, 

1984) tarafından tanımlanmış ve üyelere ayırtlanmıştır. Bölgede güney ve doğu kesimlerde yaygın 
olarak izlenir. Miskincedere formasyonu, konglomera, kumtaşı, çamurtaşı, marn ve jips 
ardalanmasından oluşur. Birim, konglomera, kiltaşı, jips, marn, konglomera ardalanmasından oluşan 
Ağaçali üyesine ayırtlanmıştır. Miskincedere formasyonu altta, Mahmutlar formasyonu ile uyumlu ve 
geçişli, üstte ise Mamak formasyonu, Gölbaşı formasyonu ve Bozdağ bazaltı tarafından uyumsuz 
olarak örtülür. Birimde taşınmış olarak Nummulites fosilleri bulunmuştur.  Miskincedere  formasyonu 
arazi gözlemleri ve stratigrafik konumu göz önüne alınarak Oligosen yaşta kabul edilmiştir. Birim, 
alüvyon yelpazesi, menderesli ırmak ve evaporitik göl ortamlarında oluşmuştur. 

 
Yaylacık Üyesi (Tmiy): Birim, ayırtlanabildiği kesimlerde konglomera, çamurtaşı ve 

kumtaşından oluşur. Konglomeralar koyu kırmızı renkli ortaç tutturulmuş, kötü ve çok kötü boylanmalı, 
köşeli ve az yuvarlak çakıllı, matriks destekli, kalın ve çok kalın veya tabakalanması belirsizdir. 
Konglomeranın çimentosu karbonattır. Çamurtaşı, koyu kırmızı renkli, az veya orta tutturulmuş kötü 
boylanmalı, ince ve kalın tabakalıdır. Birimde çapraz laminalanma ve paralel laminalanma gözlenir. 
Yaylacık üyesi, altta Eosen yaşlı Mahmutlar formasyonunun üzerine uyumlu ve geçişli olarak gelir. Üstte 
ve yanalda Ağaçali üyesi ile geçişli ve giriktir. Birimde, taşınmış fosiller dışında yaş verebilecek fosil 
bulunamamıştır. Yaylacık üyesi, Miskincedere formasyonunun stratigrafik konumu  nedeniyle Oligosen 
yaşlı olarak kabul edilmiştir. Yaylacık üyesi, alüvyon yelpazesi çökellerinden oluşur. Bu çökellerin 
oluşumunda moloz ve çamur akması süreçleri egemen olmuş ve başlıca kötü boylanmalı konglomera 
ve çamurtaşları çökelmiştir. 

 
Ağaçali Üyesi (Tmia): Birim, ayırtlanabildiği kesimlerde altta jips, kumtaşı, kiltaşı, marn, 

ortada konglomera, kumtaşı, kiltaşı, marn ve jips, üstte kiltaşı, marn, kumtaşı ardalanmasından oluşur. 
Üst kesimlerdeki kiltaşı ve marnlar arasında yer yer kömürleşmiş bitki kalıntıları vardır. Çakıltaşları, 
gri renkli, sıkı tutturulmuş, tane destekli, orta boylanmalı, küçük çakıllı, orta ve kalın tabakalıdır. 
Çakıltaşlarında taşınmış  iri Nummulites fosilleri ve eşyaşlı kırmızı renkli, köşeli kiltaşı parçaları da 
çakıllar arasında bulunur. Kumtaşları, gri renkli, orta ve sıkı tutturulmuş, ince ve kalın tabakalıdır. 
Kumtaşları, genellikle gecikme çakıllarının yoğun olduğu düzeylerle başlar, büyük ölçek teknesel 
çapraz tabakalanmalı olarak devam eder ve üst kesimlerde küçük ölçek çapraz laminalı veya paralel 
laminalanmalıdır. Kiltaşları, küçük ölçek çapraz laminalı veya paralel laminalı kumtaşları üzerinde yer alır 
ve kumtaşı, marn ve jipslerle ardalanır. Jipsler, beyaz renkli olup ince ve kalın düzeyler halindedir. 
Ağaçali üyesi altta ve yanalda Yaylacık üyesi ile geçişli ve giriktir. Üstte ise Kızılırmak formasyonu 
ve/veya Bozdağ bazaltı tarafından uyumsuz olarak örtülür. Ağaçali üyesi stratigrafik konumundan 
dolayı Oligosen yaşlı olarak kabul edilmiştir. Birim göl ve menderesli ırmak ortamlarında 
çökelmiştir.  
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Çökelimin ilk aşamasında havza kenarlarında Yaylacık üyesini oluşturan alüvyon yelpazesi 
çökelleri çökelirken havza ortasında kalın jips çökeliminin gerçekliştiği bir evaporitik göl oluşmuştur. 

 
Kumartaş Formasyonu (Tku): Konglomera, kumtaşı, silttaşı ardalanmasından, daha az da 

marn, tüf ve killikireçtaşından 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 petrografi incelemesi; volkarenit; taneler köşeli olup çok az 
taşınmış ve çok kötü boylanmıştır. Tane boyları çok ince kum ile kaba kum boyu arasında değişkenlik 
gösterir. Taneler, bol ölçüde olup porfirik dokulu ve volkanit (andezitik) ve kristal parçalarıdır. 
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 
formasyonunun üstte  geçişli olduğu Hançili formasyonu Üst Miyosen-Tortoniyen 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. 

 
Hançili Formasyonu (Th): Birim killikireçtaşı, marn, silttaşı, kumtaşı, konglomera ve tüfit 

ardalanmasından oluşmaktadır ve yer yer jips, bitümlüşeyl içerir. Bu ardalanmada yerel olarak bazı 
kaya türleri egemen duruma geçmektedir. Ayrıca birim içinde andezit silleri gözlenmiştir. 
Killikireçtaşı ve marnlar, beyaz, sarımsı beyaz renklerde, ortaç tutturulmuş ince ve orta tabakalı ve 
silttaşı-kumtaşı ile ardalanmalıdır. Silttaşları gri renkli, az tutturulmuş ince tabakalı ve laminalıdır. 
Konglomera ve kumtaşları sarımsı, boz renkli, az tutturulmuş ve tabakalanması belirsizdir. Hançili 
formasyonu altta ve yanalda Kumartaş formasyonu ile, üstte Karakoçaş formasyonu ile geçişli, yanalda 
ise Mamak formasyonu ile giriktir. Formasyon Serravaliyen-Tortoniyen yaşlı olarak tanımlanmaktadır. 
Hancili formasyonu,  kenarlarında alüvyon yelpazelerinin (Kumartaş formasyonu) geliştiği karasal bir 
havzadaki Irmak ve gölde çökelmiştir. Göl ortamı akarsu ortamına göre daha egemen olmuş ve havza 
giderek tümüyle göl karakterine geçmiştir. Gölde çökelim devam ederken, bölgede etkinliğini sürdüren 
volkanizmanın ürünlerinden tüfitler çökelime katılmış, andezitler ise siller halinde çökellerin arasına 
girmiştir. 

 
Karakoçaş Formasyonu (Tka): Birim, kırmızı, boz, alacalı  renkli, kaba konglomera ve 

kumtaşından oluşur. Yer yer bentonitik kil düzeyleri içerir. Konglomera ve kumtaşları, kaba taneli, kötü 
boylanmalı az yuvarlaklaşmış, tabakalanması belirsiz, değişik çakıllardan oluşmuştur. Birim genellikle 
tane desteklidir. Karakoçaş formasyonu içinde lav akıntıları halinde bazalt (β) düzeyleri bulunur. 
Karakoçaş formasyonu altta Hançili formasyonu ile geçişlidir. Yanal olarak Mamak formasyonu ile 
giriktir. Birim içinde gözlenen bazaltlar Tekke volkanitlerinin alt düzeylerinde izlenen bazaltlarla 
eşdeğerdir. Üstte ise doğrudan Bozdağ bazaltı tarafından örtülür. Karakoçaş formasyonu altta Hançili 
formasyonu ile geçişli olması nedeniyle Üst Miyosen yaşlı olarak kabul edilmiştir. Birim bölgeyi 
kaplayan Üst Miyosen yaşlı göllerin giderek dolması sonucu oluşan çökellerdir. Birim volkanizmanın 
en etkin olduğu dönemi de karakterize etmektedir. Birim içindeki bentonitik kil düzeyleri ve doğudan 
batıya doğru olan volkanik malzeme artışı beslenme alanının batısındaki volkanik etkinliği 
belirtmektedir. 

 
Bazalt (β): Karakoçaş formasyonu içinde ve Tekke volkanitinin alt düzeylerinde izlenen 

bazaltlar kaya türü özelliği gözetilerek ayırtlanmıştır. Bazalt; siyah, koyu kahve renginde, gaz 
boşluklu olup, akma yapısı göstermektedir. Mikroskopik olarak Mikrolitik porfirik dokuludur. 
Fenokristaller, öz biçimli piroksen, ayrışmaya başlamış olivin ve plajiyoklasdır. Hamur; entergranüler 
dokuludur. .Plajiyoklas mikrolitlerinin araları piroksen, olivin ve opak mineral mikrotaneleri ile 
dolmuştur. Hamurdaki ve fenokristal halindeki plajiyoklaslar az ölçüde ve yer yer kloritleşmiş ve 
karbonatlaşmıştır. Bazaltlar, bölgedeki volkanizmanın ilk ürünleri olarak düşünülmektedir. Karakoçaş 
formasyonu ile eşyaşlıdır. 
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Tekke Volkanitleri (Tt): Andezit, trakiandezit, bazalt, daha az tüf ve aglomera ve dasitten 
oluşur. Andezitler, kırmızı, pembe, boz ve siyah renklidir. Andezitlerde akma izleri sıkça gözlenir. 
Tüfler; gri ve beyaz renklerde olup çoğunlukla andezit ve aglomeralar arasında düzeyler halinde görülür. 
Tüfler çok ince taneli olup aralarında andezit parçaları içerir. Tekke volkaniti, çoğunlukla Mamak 
formasyonu ile giriktir. Kumartaş ve Hançili formasyonları içinde siller halinde de görülür. Tekke 
volkanitleri, yanal devamlılıklarında andezit, trakiandezit ve bazalt gibi değişik minerolojik 
bileşimlerin geçişlerini göstermektedir. Tekke volkanitleri, girik ve siller halinde içinde bulunduğu 
formasyonlarla eşyaşlıdır. Değişik evrelerde oluşmuş bulunan birim Üst Miyosen yaşlı olarak kabul 
edilmiştir. Birim, bölgede Miyosen zaman aralığında karasal koşulların sürdüğü sırada oluşan 
volkanizmanın ürünleridir. Bu volkanizmanın tüf ve lavları göl ve akarsularda çökelimini sürdüren 
kayatürlerinin içine siller halinde gelmiştir. 

 
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 boyutlarda andezit, dasit, bazalt çakıllarından oluşur. Bazı 
kesimlerde belirgin tabakalanma gözlenir. Aglomeralar arasında izlenen tüfler, değişik renklerde ve ince 
tabakalanmalıdır. Andezitler ise aglomeralar içinde siller halinde izlenir. Mamak formasyonu, Kumartaş 
formasyonu ile geçişlidir. Yanal olarak, Tekke volkanitleri, Hançili formasyonu, Karakoçaş 
formasyonu ile giriktir. Üstte ise Bozdağ bazaltı tarafından örtülür. 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 volkanosedimanter çökellerdir. 

 
Kızılırmak Formasyonu (Tkız): Kızılırmak formasyonu, kırmızı renkli çamurtaşı, jips, tüf ve 

daha az da konglomera ve kumtaşlarından oluşur. Havza kenarlarında konglomera ve kumtaşı, havza 
ortasında ise çamurtaşı ve jips yaygın olarak izlenir. Çamurtaşları, gevşek, kötü-iyi boylanmalı, orta-
kalın tabakalıdır. Çakıltaşları, orta tutturulmuş, kötü-orta boylanmalı, matriks veya tane destekli ve 
kalın tabakalıdır. Kumtaşları orta-kötü tutturulmuş, ortakalın tabakalıdır. Jipsler, beyaz renkli, ince 
tabakalı ve küçük kristaller halinde çamurtaşları arasında yer alır. Kızılırmak formasyonu, altta 
Hançili formasyonu üzerine, bazen de Hançili formasyonu olmaksızın doğrudan Kumartaş formasyonu 
üzerine uyumlu olarak gelir. Yer yer de daha yaşlı birimler üzerinde uyumsuz olarak görülür. Üstte ise 
Bozkır formasyonu ile geçişlidir. Kızılırmak formasyonu birlikte olduğu birimlerin stratigrafik 
konumlarından dolayı Üst Miyosen yaşlı olarak kabul edilmiştir. Kızılırmak formasyonu bölgede 
gelişmiş göllerin gittikçe dolması sonucunda oluşmuştur. 

 
Bozkır Formasyonu (Tbo): Bozkır formasyonu, jips, çamurtaşı, kumtaşı, tüfit 

ardalanmasından oluşur. Jipsler beyaz ve sarımsı beyaz renkli, laminalı ve yer yer iri kristallidir. 
Jipslerin yoğun olarak ayırtlandığı kesimler haritalarda “Tboj” simgesi ile gösterilmiştir. Çamurtaşları 
gri, yeşil renkli ve jips kristalleri içerir. Kumtaşları, sarımsı boz renkli, ince tabakalı, taneler arasında 
jips kırıntıları bulunur. Tüfler, beyaz renkli olup, birim içinde çok az olarak izlenir. Bozkır formasyonu 
altta Kızılırmak formasyonu üzerine geçişli olarak ve/veya yanal geçişli olarak gelir. Üstte ise Gölbaşı 
formasyonu uyumsuz olarak gelmektedir. Birim içinde fosil bulunamamıştır. Stratigrafik konumuna 
göre Üst Miyosen yaşlı olarak kabul edilmiştir. Bozkır formasyonu, bölgede gelişmiş olan sığ 
göllerdeki çökeller olarak izlenir. 

 
Oğulbey Dasiti (To): Oğulbey Köyü ve güneyinde, Beynam-Bala yolu üzerinde kayatürü 

özelliğine bağlı olarak ayırtlanmıştır. Miyosen yaşlı volkanizmanın ikinci evresinde daha asidik olan 
kesimlerdir. Kirli beyaz, sarımsı renkli, sert altıgen ve dörtgen soğuma eklemlidir. Oğulbey dasiti, tüf, 
aglomeraları (Mamak formasyonu) ve çamurtaşı tüf (Hançili formasyonu)’nu kesmiş olarak izlenir. 
Tekke volkanitlerinin daha üst düzeylerini oluşturur ve onlardan daha gençtir. Birimden alınan 
örneklerin petrografi incelemesinde; plotaksitik dokulu,oligoklas karakterli plajiyoklas mikrolitleri, albit 
iğneciklerinden (volkanik  camın devitrifikasyonu, zamanla kristalleşmiş) oluşan akma yapısı gösteren 
hamur içindedir. 
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Bozdağ Bazaltı (Tb): Elmadağ sırtı boyunca geniş yüzlekleri gözlenir. Bozdağ bazaltı; koyu 
siyah, sert, masif ve sarımsı ayrışma renklidir. Bol gaz boşluklu ve boşlukları kalsit ile doludur. 
Bazaltlarda yer yer akma yapıları ve altıgen soğuma eklemleri ve de çok az da olsa andezit, bazaltik tüf, 
aglomera gözlenir. Birimden alınan örneklerin petrografi incelemesinde; olivin bazalt, mikrolitik porfir 
dokulu, fenokristaller; öz biçimli piroksen, ayrışmaya başlamış olivin ve lata biçiminde plajiyoklasdır. 
Hamur, entergranüler dokuludur. Plajiyoklas mikrolitlerinin araları piroksen, olivin ve opak mineral 
mikro taneleri ile dolmuştur. Hamurdaki ve fenokristal halindeki plajiyoklaslar az ölçüde ve yer yer 
kloritleşmiş ve karbonatlaşmıştır. Bozdağ bazaltı içinden alınan bazı örnekler ise renk indisine göre 
andezit olarak tanımlanmıştır. Bozdağ bazaltı, çoğunlukla Miyosen yaşlı volkanitler, tortullar ve 
volkanotortul kayaçlar üzerinde izlenir. Üst Miyosen yaşlı çökellerin de üzerinde olması nedeniyle 
birimin yaşı Pliyosen olarak kabul edilmiştir. Bozdağ bazaltı, bölgede etkin olan volkanitlere bağlı 
olarak gelişen en son volkanik ürünlerdir. Miyosen zaman aralığında bölgede etkin olan andezitik 
volkanizma, Pliyosen’de bazik karakterde devam etmiştir. 

 
Gölbaşı Formasyonu (Tg): 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 süreçleriyle 
oluşmuş konglomeralar yaygındır. Kumtaşı ve konglomeranın tane ve çakıllarını kuvarsit, bazalt, çeşitli 
kireçtaşları, diyabaz, metamorfik kayaç parçaları, radyolarit, serpantinit, gabro oluşturur. Çimento, 
kalsit ve kildir. Gölbaşı formasyonu çoğunlukla ayrışmış olarak izlenir. Gölbaşı formasyonu, Bozdağ 
bazaltı ve daha eski birimler üzerine uyumsuz olarak gelir. Üst sınırı ise izlenemez. Yanal 
devamlılığında Gölbaşı formasyonunu oluşturan kayatürlerinde değişimler izlenir. Birimin yaşı, 
stratigrafideki yeri ve eski çalışmalar gözönüne alındığında Pliyosen olarak kabul edilebilir. Gölbaşı 
formasyonu alüvyon yelpazesi ve akarsu çökellerinden oluşmuştur. Önünde geliştiği kaynak alanın 
kayatürüne bağlı olan çakıl içeriği vardır. 

 
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. Alüvyon; Kızılırmak nehri ve bu nehrin kolları boyunca, Mogan gölü ve Emir gölü 
çevresinde kum, mil ve çakıldan oluşan günümüz çökelleridir. 

 
YAPISAL JEOLOJİ 
 
Çalışma alanı Kuzey Anadolu Fayı (KAF) güneyinde Anatolit tektonik kuşağı içerisinde yer 

alır. Tektonik yapısını ise Alpin Orojenik evresi ile kazanmıştır. Bölgede Paleotetis okyanusunun 
izlerine Ankara Grubunu oluşturan kayatürlerinde, 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 yaşlı 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 Gölbaşı formasyonu arasındaki uyumsuzluk ise her yerde gözlenemez. 

 
Faylar: Bölgede düşük açılı bindirmeler, ters faylar, doğrultu atımlı fay (olasılı) ve düşey faylar 

saptanmıştır. 
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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 yaşlı 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. 

 
Ters faylar: Deveciköyü 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 Dereköy 
ofiyolitli melanjı arasındaki kuzeydoğugüneybatı 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 Hançili formasyonu, Mamak formasyonu, 
Gölbaşı formasyonu arasında izlenir. 

 
JEOLOJİK EVRİM 
 
Bölge, Permo-Karbonifer esnasında gelişen ve Triyas’ta da varlığını sürdüren Paleotetis 

evriminin etkisinde kalmıştır. Paleotetis okyanusunun açılımı ile birlikte gelişen blok faylanma sonucu, 
hızla derinleşen denizin inceleme alanındaki en yaşlı çökelleri Triyas yaşlı Ankara grubudur. 
Triyas’ta çökelim Emir formasyonu ile başlar. Gerek Emir formasyonu, gerekse Elmadağ formasyonu 
derin denizde kıta yamacında çökelmiştir. Bölgeyi etkileyen gerilme kuvvetlerinin etkisiyle gelişen 
tektonik hatlardan çıkan spilit ve diyabaz türü volkanitler de (Ortaköy formasyonu), çökelme yüzeyi 
üzerinde akmış ve değişik evrelerde çökellerle ardalanmıştır. Bu gerilme kuvvetlerinin etkisi ile, 
havzada gelişen ve başlıca düşey hareketlere yol açan tektonizma, kayma, çökme ve kaya 
yuvarlanması olaylarına neden olmuş ve kıta şevinden Karbonifer ve Permiyen yaşlı kireçtaşı ve kırıntılı 
kayaçlar koparak, bloklar halinde çökelme havzasına gelmişlerdir. Üst Triyas’ta havza çökellerle önemli 
ölçüde dolmuş ve Keçikaya formasyonunun sığ deniz karbonatları çökelmiştir. Ankara grubu içinde 
okyanus kabuğu gerecinden ultramafitler, diyabazlar, yastık lavlar ve pelajik çökeller bulunmaktadır. 
Ultramafitlerin az görülmesine karşın, volkanitler ve radyolaritler 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 üzerine çıkmıştır. 

 
Liyas başında hızlı bir  blok faylanma ile birlikte, Paleotetis’in güneyinde yeni açılmaya 

başlayan Neotetis’in kenarındaki alüvyon yelpazelerinin oluşumu, ardından kumsal çökellerinin 
çökelmesi ile başlayan transgresyon sonunda, Ankara grubu Liyas yaşlı çakıltaşı ve kumtaşları ile 
uyumsuz olarak örtülmüştür (Hasanoğlan formasyonu). Sığ denizel fasiyesde çökelen platform ve resifal  
kireçtaşı blokları ile birlikte etkin olan volkanizma ve Kalkoro Ammonitica Rosso fasiyesinde 
kireçtaşları da çökelir (Günalan formasyonu). 

 
Yer yer sığ denizel kireçtaşları (Hörç üyesi) çökelir. Bu Liyas yaşlı  çökeller bölgesel hızlı 

grabenleşmeye bağlı olarak çabucak açık denizdeki bir denizaltı tepesi konumuna geçen havzada, 
dalga tabanı altında çökelen killikireçtaşları ile son bulur. Bu pelajik karbonat çökelimi oolitik 
arakatkılarla birlikte Dogger (?)-Malm’e kadar devam etmiştir (Akbayır formasyonu).  
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Neotetis’in gelişimi, Alt Kretase’ye (Barremiyen)’e kadar sürmüştür. Apsiyen-Albiyen’de, 
Neotetis’e ait okyanus kabuğu, malzemesi sıkışma sonucu kısmen dilimler halinde (Eldivan ofiyolit 
topluluğu) kısmen de melanj yapısı kazanarak (Dereköy ofiyolitli melanjı) kıtasal kabuğu üzerlemiş ve 
bölgeye yerleşmiştir. 

 
Üst Kretase’de Senomaniyen’den itibaren bölgeyi etkileyen gerilme kuvvetlerinin etkisi ile 

gerçekleşen blok faylanma sonucu, Neotetis’in güneyinde yeni oluşan ve hızla derinleşen havzanın 
(ÇankırıÇorum havzası) kenarında ve volkanik etkinliğin görüldüğü kesimlerinde, volkanik kırıntılı 
türbiditik kumtaşı ve kireçtaşları ile volkanitlerin oluşumu gerçekleşmiştir (Hisarköy formasyonu). Bu 
birim ayrıca, Eldivan ofiyolit kompleksine ait kayatürlerinden oluşmuş, çeşitli boylarda olistolit ve 
olistostromlar ile volkanizmanın ve tektonizmanın dingin dönemlerinde ve zaman zaman kanal arası 
alanlarda çökelmiş pelajik kireçtaşlarını da kapsar. Fliş çökelimi ile olistolit ve olistostromların oluşumu, 
Senomaniyen’den Maastrihtiyen sonuna kadar sürmüştür. Üst Kretase zaman aralığında, değişik 
evrelerde faylar boyunca yükselen volkanitler, yastık lav ve dayklar halinde, çökeller arasına yayılmış ve 
onları kesmiştir (Cengizpınar volkanit üyesi). Havzanın daha derince kesimlerinde ve volkanizmanın 
merkezlerinden uzaktaki alanlarında ise ortaç ve uzakça türbiditler ile pelajik sedimanlar çökelmiştir 
(Karadağ formasyonu). Maastrihtiyen’de volkanizmanın etkisi azalmış ve hemen hemen tüm havzada 
türbiditik çökelim başlamıştır. Denizaltı yelpazesinin üst bölümlerinde Ilıcapınar formasyonu, orta ve 
alt kesimlerinde ise Haymana formasyonu çökelmiştir. Üst Kretase (Senomaniyen) de başlayan fliş 
çökelimi,  bölgenin yükselmesi sonucu giderek sığlaşan karaktede en üst Maastrihtiyen’de de resifal 
fasiyeste devam etmiştir (Malboğazı formasyonu). Paleosen’de de sığ deniz çökelleri (Kızılçukur 
formasyonu), resifal kireçtaşları (Çaldağ formasyonu) ve fliş çökelimi devam etmiş ve eşyaşlı resifal 
kireçtaşı olistolitleri içeren, yakınca türbidit karakterli Dizilitaşlar formasyonu oluşmuştur. Jura-Alt 
Kretase zamanında başlayan alta dalma sonucu erime ve yeniden kristallenme ile oluşan granitik 
mağma, Paleosen’de bölgeye yerleşmiş ve bölgesel yükselme ve aşınma sonucu granitoyidler 
yüzeylemiştir. 

 
Eosen’de yer yer derin (Eskipolatlı formasyonu) ve yer yer sığlaşan (Çayraz formasyonu) 

havzada, karasal ve denizel ortamlar oluşmuştur. Havza kenarında gelişen alüvyon yelpazeleri 
(Kabaktepe üyesi), kıyı ovası ve kumsal çökelleri (Taşlıdere üyesi) ile yanal geçişli olmuş; bunların 
yanal devamında gelişen delta ve şelf ortamlarının ürünleri (Karagedik üyesi) çökelmiştir. Granitlerin 
volkanik eşdeğerleri olarak gelişen andezitlerin (Deliler volkaniti) tüfleri, bu çökeller üzerine yağarak 
çökelime katılmışlardır. Eosen sonunda havza tümü ile karasallaşmış ve yalnızca alüvyon yelpazesi 
ve örgülü ırmak çökelleri birikmiştir. Oligosen’de havzanın tümü ile dağlararası bir karasal havza 
haline dönüşmesi ve iklimin kuraklaşmasına paralel olarak alüvyon yelpazesi, evaporitik göl ve 
menderesli ırmak çökelimi gerçekleşmiştir. Evaporitik göllerde çökelen jipsler önemli kalınlıklar 
oluşturmuştur (Miskincedere formasyonu). Bölge Oligosen’den sonra sıkışma kuvvetlerinin etkisinde 
kalmış ve bu sıkışmaya bağlı olarak kuzey-kuzeybatıdan, güneygüneydoğuya doğru bindirmeler 
gelişmiştir. Bu etki, Üst Miyosen sonrasına kadar devam etmiş ve Üst Miyosen’de en şiddetli halini 
alarak bölgedeki bindirmeleri oluşturmuştur (Akyürek ve diğ.,1979b, 1980). Üst Miyosen başındaki 
çökelme ortamı, alüvyon yelpazeleri (Kumartaş formasyonu) ile ırmak ve göllerden (Hançili 
formasyonu, Karakoçaş formasyonu, Kızılırmak formasyonu ve Bozkır formasyonu) oluşmakta idi. 
Aynı dönem içinde bölgede volkanizma (Tekke volkaniti, oğlbey dasiti) etkinlik göstermiştir. Bu 
kesimde göller geniş ölçüde aglomeralar (Mamak formasyonu) ile doldurulmuştur. Volkanizmanın son 
ürünü de Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı çökeller üzerine yayılmış bazaltlardır (Bozdağ bazaltı). Pliyosen 
sonlarında volkanizma durmuş ve alüvyon yelpazesi ile ırmak çökelleri (Gölbaşı formasyonu) 
çökelmiştir. Bölge bugünkü yapısal biçimini Üst Miyosen yaşlı bindirmeler sonucu kazanmıştır. 

 
METAMORFİZMA VE MAGMATİZMA 
 
Plutonizma: Orta Anadolu kristalinin mavisini teşkil eden magmatik taşlar ya asidik ya da 

bazik özellikler gösterir. Asit olanlar, granit ve gronodiyorit birleşiminde iri arkoz kristallerini, 
hornblend ve biyotitli mineralleri taşırlar. Bazik olanlar ise, gabrodiyorit ve diyabaz yapısında koyu 
renkli kayaçlardır. Bu iki ekstrem grup arasında intermedyen özellik gösteren taşlar da mevcuttur. 
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Asit Plütonları: Ankara ilinde, Tuz Gölünün doğusunda, asit Plütonlarının kenarında granit, 
granodiyoritler, kuvars mercekli gnayslar ve kristalin şistler bulunur. Beypazarı ve Sarıyer Barajı 
güneyinde asit Plütonlarına rastlanır. 

 
Bazik Plütonları: Ankara ilinde dağınık ve oldukça yaygın gösteren ofiyolotik kompleksler 

(MOF) ayrı üniteler halindedir. Kalecik ve Çankırı yörelerinde yaygın alanları kapsarlar. Bu ofiyolotik 
seri içerisinde peridotitler, gabrolar, diyoritler, spilitler ve diyabazik dayklar ve yastık lavlar bulunur. 
Ankara’da Çankaya ve Kavaklıdere’de görünen grovak şist serileri, yeşil bazik kayaçlar, mermerimsi 
kalker mercekleriyle karışık bir durumu oluşturur. 

 
Volkanizma: Volkanik faaliyetler Ankara ilinde oldukça sıktır. Güneyinde Haymana, 

güneydoğusunda Tuz gölü, kuzeybatısında Kulu’dan başlar. Elmadağ ve Polatlı kuzeyinde bazı volkanik 
topluluklar gözlenir. Ayaş Dağları’nda da fosilli pliyosenin göl serileri, aralarında volkanik materyal 
bulunan önemli fay ve kırılmaları kapsamaktadır. Ankara ili ve dolaylarında Hüseyingazi Dağı, 
Ankara Kalesi, Etlik çevresi, Ankara Çubuk Barajı bütünü ile volkanik materyallerle örtülüdür. 
Buralarda andezit lav ve tüfler, riyolitler, dasitler, kuvars damarları egemen durumdadır. 

 
TEKTONİK VE PALEOCOĞRAFYA 
Ankara ilinde etkin olan tektonik hareketler, Alp Hareketleri ve Epirojenik Hareketlerdir. 
 
Alpin Öncesi Hareketler: Alp öncesi hareketlerin ilki olan Kaledonien hareketleri, bölgenin 

kuzeyindeki Aydos Dağı’nda görünen şistler etkilenmiş ve kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu kıvrımları 
oluşturmuştur. Permo Triyas yaşlı kireçtaşı blokları içeren grovak ve metagrovakların kuzeydoğu-
güneybatı doğrultulu kıvrımları ise, Hersiniyen hareketlerinin sonunda oluşmuştur. 

 
Alpin Hareketleri: Ankara ilinde liyas transgresyonun, kimmeriyen hareketlerinin oluşturduğu 

kıvrımlar üzerine geldiği kanısı yaygındır. Bölge Liyas’tan Kretase ortalarına kadar sürekli alçalmıştır. 
Üst Kretase’de ofiyolifli melanjin yerleşimi ile başlayan bölgesel yükselme, sab Hersiniyen hareketleri 
ile ilgili olabilir. Üst Kretase başlarında yükselmiş olan bölge, bundan sonra Lütesiyen’e kadar yeniden 
su altına dalmıştır. Ankara bölgesinde üçüncü kez ve son olarak su yüzene çıkması, Eosen bölgede yer 
yer oluşan ve kaybolan lagüner ve evoporitik ortamlarda, jips ve bazı karasal çökellerin oluştuğu görülür. 

 
Epirojenik Hareketler: Miyosen, Pliyosen ve Kuaterner boyunca süre gelen epirojenik 

hareketler, Alpin kıvrımlaşmasını izleyen ve gittikçe zayıflayan hareketlerdir. Yükselen 
antiklinoryumlar , çukurlaşan şenklinaryumlar arasında, sıkışma fayları ve kıvrımlaşmalar görülür. 
Özellikle, Ankara’nın toprak zeminini oluşturan üst Pliyosen yaşlı akarsu ve göl çökelleri, Radonik 
fazından çökelmiştir. Ankara yöresindeki pleistosen akarsu şekilleri hem bu düşey yükselmenin hem 
de kuvaternerdeki iklim değişmelerinin ortak ürünü olarak görülebilir. Üst Pliyosen yaşlı akarsu ve göl 
çökellerinin gerek çökeldikleri Palo-Ortam, gerek sediman içerikleri, gerekse çökelme sonrası 
uğradıkları aşınma ve iklimsel değişmeler sonucu oluşan kuruma gibi olgular, bu az pekişmiş killi 
zeminler oluşturur. 

 
ANKARA HİDROJEOLOJİ 
 
Ankara’ya su sağlayan barajların tarihi Romalıların, M.Ö. 25. yy.’da, Ankara’ya anıtlar, saraylar ve 

hamamların yanında içme suyu getiren şebekeyi toplamaları ile başlamaktadır. Ankara’nın batısında yer 
alan Kayaş yakınlarındaki “Romalılar Galerisi” asırlar boyunca şehre su sağlamıştır. Bu sudan Ankara, 
Cumhuriyet Döneminde Başkent ilan edilmesinden sonra da yararlanmıştır. Selçuklu ve Osmanlı 
Dönemlerinde kuyu açımı ile Kale çevresinde bulanan belirli bölgeler çeşme yapımı ile Ankara halkının su 
gereksinimi karşılanmaya çalışılmıştır. 
 

1925 yılında mevcut su kaynaklarının yetmemesi üzerine Belediye, şebeke ve depo kurma 
çalışmalarını gerçekleştirmiştir. 1937 yılında faaliyete geçen Çubuk I Barajı, Ankara’nın su ihtiyacını 
karşılaması yanında, modern Türkiye’nin ilk önemli baraj yapılarından da biridir.  
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Ancak artan nüfusun gereksinimleri doğrultusunda bir program ve yapılanma olmadığından Ankara 
1940-1959 yıllarında su sıkıntısı çekmiştir. 1949’da kurulan Ankara Sular İdaresi’nin hızlı bir çalışma içine 
girmesi ile, 95 kuyu açılarak günde 120.000 m3 su artırımı sağlanmıştır. D.S.İ. Genel Müdürlüğü’nün 
devreye girmesi ile 1964 yılında Çubuk II., 1965 yılında Bayındır,1967 yılında da Kurtboğazı Barajı 
kullanıma girmiştir. 

 
Ankara İli yeraltı suyu potansiyelinin büyük bir bölümü Ankara ovası, Kazan-Mürted ovası, Polatlı 

güneyi ve Şereflikoçhisar-Peçenek havzasında yer almaktadır. Yeraltısuyu potansiyeli yönünden verimli 
diğer havzalar ise Kirmir havzası (Kızılcahamam-Beypazarı arası), Nallıhan Havzası ve Çubuk ovasıdır. 

 
2007 yılında onaylanan 2023 Ankara Başkent Nazım İmar Planına ait Açıklama raporu’na göre 

Ankara ili bazında yer altı suyu havzaları yeri ve işletme rezervleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
 

     Tablo- 11. Ankara İli Yer Altı Suyu Havzaları Yeri ve İşletme Rezervleri 
 

YERİ 
İŞLETME 
REZERVİ 
(hm3/yıl) 

 

YERİ 
İŞLETME 
REZERVİ 
(hm3/yıl) 

 

YERİ 
İŞLETME 
REZERVİ 
(hm3/yıl) 

Ankara Güneyi 4,5 Mürted Ovası 15,5 Bala 1,5

Ayaş– Beypazarı 
– Güdül 

 
5,5 

 
Temelli 

 
0,5 

 
Kızılcahamam 

 
0,4 

Çubuk ovası 9,0 Tuzgölü doğusu 
ve Peçenek

3,0 Elmadağ 8,2 

Hatip ovası 33,0 Bursal vadisi 1,5 Kalecik 1,6

Kurakçöl 2,0 Gölbaşı çevresi 2,23 Polatlı 0,1

Yenimahalle 1,85 Kazan 0,54   
Kaynak: 2023 Ankara Başkent Nazım İmar Planı Açıklama Raporu, 2007 

2010 yılı Devlet Su İşleri V. Bölge Müdürlüğü verilerine göre ise Ankara ili yeraltısuyu işletme 
rezervi 196 hm3/yıl ve tahsis edilen miktar 184 hm3/yıl’dır. Sulanan arazi ise 1230 ha’dır. Yeraltısuyu 
sulama kooperatiflerinin hidrojeolojik etütleri, kuyu açma, enerji tesisi ve motopomp+baraka montajlar 
DSİ tarafından, zirai ekonomi ve arazi tasnif çalışmaları ile terfi hatlar, sulama şebekesi inşaatlar Köye 
Yönelik Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Son yıllarda inşa edilen tesislerin yağmurlama 
(basınçlı) ve terfili olması nedeniyle pompa montajlar ile sulama şebekesinin ve terfi hatlarının paralel inşa 
edilmesi gerekmektedir. Sulama şebekesi ve terfi hatlar inşa edilmeden pompaların testi, pompalar monte 
edilmeden de sulama şebekesinin testleri yapılarak kooperatife teslimi yapılamamaktadır. Bu nedenle, 
Valiliklerin DSİ ile koordineli çalışması ve en geç pompaların satın alınması aşamasında terfi hatlarının ve 
sulama şebekelerinin inşasını tamamlaması gerekmektedir. Aslında, yeraltısuyu sulama tesislerinin 
tamamının DSİ tarafından inşa edilmesi için gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması en uygun çözüm 
olacaktır. 

 
ESKİŞEHİR İLİ, JEOLOJİK VE HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLER: 
 
Bölgenin en yaşlı birimlerini, Triyas yaşlı metamorfik şist mermer ile ofiyolitik melanj oluşturur. 

Bu birimler üzerine açısal diskordansla Eosen yaşlı konglomera, Marn, kiltaşı, kireçtaşı, Miyosen yaşlı 
andezit, konglomera, kilmarn, tüf ve kireçtaşı ile Pliyosen yaşlı kil, tüf ve bazalt serisi gelmekte, bölgenin 
en genç birimleri olarak alüvyonlar bütün birimleri örtmektedir. Bölgenin stratigrafik kesiti verilmiştir. 
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Metamorfizma ve Mağmatizma 
 
Metamorfik Şist-Mermer  

 
Genellikle glokofan şist, muskovit şist ve kristalize kireçtaşı ardalanmasından oluşur. Bu birimler 

tektonik olarak ofiyolitik melanj ile dokanaklıdır. Genç karasal çökeller tarafından örtülen metamorfik çok 
kıvrımlı, kırıklı ve çatlaklı bir yapıya sahiptir. Bu kayaçlar içinde fosile rastlanılmamıştır. Yaygın olarak 
Keskin, Alınca, Emirce ve Mamuca köyleri ile Muttalıp Köyü kuzeyinde geniş alanda yüzeylenmektedir.  
 

Ofiyolotik Melanj  
 
Serpantinit, radyolarit, kireçtaşı bloklarından oluşan birim, kuzeyde Atalantekke, Ilıca, Dağküplü 

köyleri ile Ahiler köyü güneyinde geniş alanda yüzeylenmektedir. Ayrıca, Karagözler köyü güneyi ve 
Mamuca köyü güneybatısında da görülmektedir. Radyolarit ve çamurtaşları kırıklı ve kıvrımlı yapılar 
gösterirler. Peridotit ve Gabrolar sivri tepeler oluştururlar.  
 

Eosen  
 
Konglomera, kumtaşı, kireçtaşı ile temsil edilmektedir. Karacaşehir köyü etrafı, Büyükdülüce tepe 

ve Güneydoğu Mamuca köyü dolaylarında gözlenir. Tabanda kırmızı şarabi renkte konglomera ve kumtaşı 
yer alır, çakılları mermer, serpantin ve radyolaritten türemiştir.  Üste doğru kiltaşı, kireçtaşı gelmektedir. 
Kireçtaşlarında bol miktarda Nummulites fosili bulunur. Bununla fosiller cinsleri;  

 
 Nmmulites of globulus leymerie  
 Nmmulites sp.  
 Assilina sp.  
 Alueolina sp.  
 Operculina sp  
 Globorotalia sp. olup, bu nedenle Eosen yaşı verilmiştir.  

 
Miyosen  
 
Andezit, andezitik tüf, aglomera ve bazaltlardan oluşan bu volkanik kayaçlar, bölgenin 

güneybatısında gözlenmektedir.  Tektonik olaylar sonucu, kayaç içinde oluşan silis ve karbonat 
yerleşmiştir. Volkanitler, konglomera, kireçtaşı, kiltaşı, marn, tüf ve kireçtaşlarından örtülmektedir. Bu 
birimler şist, mermer tüf, radyolarit ve granit çakıllarından oluşan konglomera ile başlar. Bunların üzerine 
kiltaşı, marn, tüf seviyeleri gelir. Eosen serileri üzerine açısal uyumsuzlukla gelir.  

 
Pliyosen  
 
Bazalt ve tüflerden oluşan bu kayaçlar güneydoğuda Kızılinler, Karacaşehir köyleri civarında 

yüzeylenmektedir. Birim, Eosen ve Miyosen çökelleri üzerine dik şevler oluşturur.  
 

Pleistosen  
 
Konglomera, kumtaşı ve yer yer killi kireçtaşı tabakalarından oluşur. Konglomeralar gevşek 

tutturulmuş olup, kendinden yaşlı birimlere ait çakılları içermektedir. Bu birimler içinde ;  
 Canis sp.  
 Vulpes sp.  
 Elephantidae sp.  
 Paracamelus sp., Matacervoceras sp.  
 Gazelle sp., Rhinocerotidae sp.  
 Paleoxodon sp.’ne ait fosiller bulunmuştur.  
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En genç birimler ise aktüel alüvyonlar olup, dere yataklarında gevşek tutturulmuş çakıl ve kum 
tanelerinden oluşur.  
 

Tektonik ve Paleocoğrafya  
 
Bölgede, triyas sonunda başlayan kuzey-güney yönlü sıkışmalar sonucunda doğu-batı yönlü ters 

fay sistemleri gelişmiştir. Neojen sonlarında gelişen Tansiyon Kuvvetlerinin etkisi altında Eskişehir’in 
kuzey ve güneyinden geçen, genellikle doğrultuları doğu-batı olan fay sistemleri bölgede graben havzasını 
oluşturmaktadır.  

 
Bölgede birbirine yaklaşık paralel olarak izlenen düşey faylar Eskişehir güneyinde ;  

 Karakaya T. - Tahsinbey çiftliği mevkii hattı - Taşlı Tepe hattı  
 Meşelik T.- Konyalıoğlu çiftliği mevkii hattı  
 Büyükdülücü T.- Karacaşehir - Mamuca güneyi hattı  
 Kızılinler-Karacaşehir hattı,  

boyunca izlenmektedir. 
 
Eskişehir Hidrojeoloji: 
 
Eskişehir Ovası : Ovada yeraltısuyu temin edilen akifer formasyon alüvyondur. Kalınlığı 5-95 m 

arasında değişir. Ovada açılan sondaj kuyularının derinlikleri 11-250 m arasında olup verimleri 10-50 
1/s’dir. Özgül verimleri ise 0.62-7.00 l/s/m arasında değişir. Akiferin beslenimi yağıştan süzülme, yüzeysel 
akıştan süzülme ile Porsuk Çayı ve sulama kanallarından olmaktadır. Ovada 132.5 x 106 m3/yıl yeraltı suyu 
rezervi hesaplanmış olup 86 x l06 m3/yıl yer altı suyu yıllık emniyetli rezerv belirlenmiştir. 

  
Ovada açılan sondajlardan alınan yer altı suyu örneklerinin kimyasal analiz sonuçlarına göre C2 S1 

ve C3 S1 sulama suyu sınıfına girdikleri belirlenmiştir. Ovadaki yer altı suları çoğunlukla sanayi suyu, 
kullanma suyu, sulama suyu ve bazen de içme suyu olarak kullanılmaktadır.  

 
İnönü Ovası : Yeraltısuyu yönünden en önemli akifer alüvyonlardır. Kalınlıkları 10-30 m arasında 

değişir, ikinci derecede önemli akifer ise Sarısuyun eski alüvyonlarıdır. Kalınlığı 30-50 m arasındadır. 
Ovada açılan sondaj kuyularının derinlikleri 11-230 m arasında değişmektedir. Kuyu verimleri 10-24 l/s 
özgül verimleri ise 0.5-4.5 I/s/m civarındadır. Akiferin beslenimi yağıştan süzülme, yüzeysel akıştan 
süzülme ile olmaktadır. Ovada 3.5 x 106 m3/yıl yeraltısuyu rezervi belirlenmiş olup emniyetli rezerv 2.5 x 
106 m3/yıl’dır.  

 
Ovada açılan sondajlardan alınan yeraltısuyu örneklerinin kimyasal analiz sonuçlarına göre 

yeraltısulan C2 S1 sulama suyu sınıfına girdikleri belirlenmiştir. Ovadaki yeraltısuyu sanayi, kullanma, 
sulama ve içme suyu olarak kullanılmaktadır.  

 
Eskişehir - Alpu Ovası : Ovada yeraltısuyu taşıyan önemli akiferler Porsuk Çayı vadi yatağına 

bağlı olarak gelişen alüvyonlar ile neojen yaşlı kireçtaşı ve çakıltaşlarıdır. Alüvyon kalınlığı 5- 40 m 
arasında değişir. Ovada açılan sondaj kuyularının derinlikleri 30-300 m arasında olup verimleri 10-60 l/s 
arasında değişmektedir, özgül debi alüvyon için 0.5-20 1/s/m’dir. Akiferin beslenimi yağıştan süzülme, 
yüzeysel akıştan süzülme, kanallardaki sulama suyundan süzülme ve formasyondan yanal beslenim 
şeklinde olmaktadır. Ovada 56 x 106 m3/yıl yeraltısuyu rezervi belirlenmiş olup 33.5 x 106 m3/yıl emniyetli 
yeraltısuyu rezervi mevcuttur.  

 
Açılan sondajlardan alınan yeraltısuyu örneklerinin kimyasal analiz sonuçlarına göre yeraltısuları 

C2 S1 ve C3 S1 sulama suyu sınıfında oldukları belirlenmiştir. Ovadaki yeraltısuyu sanayi, kullanma, 
sulama ve içme suyu olarak kullanılmaktadır.  
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Yukarı Sakarya Havzası : Havzadaki akifer birimler alüvyon, neojen yaşlı silisli kireçtaşları ile 
konglomeralar ve mesozoyik yaşlı kristalize kireçtaşları ile ofiyolitlerdir. Havzada yeraltısuyu arama ve 
işletme amacıyla değişik tarihlerde yüzlerce sondaj açılmıştır. Sondajlardaki yeraltısuyu verimi 10-80 l/s 
arasında değişmektedir, özgül debileri ise 0.01-9.75 l/s/m arasındadır. Havzanın beslenimi yağıştan 
süzülme ve yüzeysel akıştan süzülme şeklindedir. Havzada 545.5 x 106 m3/yıl yeraltısuyu rezervi 
belirlenmesine rağmen bazı alt drenaj havzalarındaki tuzluluk problemleri nedeniyle 169 x l06 m3/yıl 
emniyetli yeraltısuyu rezervi alınabileceği belirlenmiştir. 

 
Ovada açılan sondaj kuyularından alınan su örneklerinin kimyasal analiz sonuçlarına göre ; pH 6.7-

8.8 arasında değişmekte olup genellikle bazik karakterdedirler. Elektriki geçirgenlik değerleri genellikle 
500-1200 mikromho/cm civarındadır. Bu değer jipsli sahalarda 5000-10000 mikromho/cm olabilmektedir. 
Sularda kalsiyum bikarbonat tuzu hakimdir. Suyun sertlikleri genellikle 18 - 50 FS° arasında 
değişmektedir. Havzadaki yeraltısuları genellikle C2 S1 - C3 S1 sınıfı sulama suyu olup jipsli bölgelerde 
C3 S3 - C4 S4 sınıfı olabilmektedir. Ovadaki yeraltısuları tarımsal amaçlı sulama suyu, içme suyu ve 
kullanma suyu olarak kullanılmaktadır.  

 
Günyüzü Ovası : Ovada akifer olan birimler alüvyon, neojen yaşlı konglomera ile kireçtaşlarıdır. 

Ovada açılan sondaj kuyularından 10-55 l/s yeraltısuyu alınabilmektedir. Yeraltısuyu beslenimi yağıştan 
süzülme ve yüzeysel akıştan süzülme yoluyla olmaktadır. Ovada 4.5 x 106 m3/yıl’dır.  

 
Ovadaki alınan su örneklerinin kimyasal özellikleri şöyledir.  
 
1. Elektriki iletkenlik değerleri 280-l000 mikromho/cm arasında değişkenlik gösterirler.  
2. pH’lar 7.0-8.3 arasında değişir.  
3. Genellikle bazik sulardır.Sularda kalsiyum-magnezyum bikarbonat tuzları hakimdir.  
4. C2 S1 - C3 S1 sulama suyu sınıfındadırlar.  
Ovadaki yeraltısuları sulama ve kullanma suyu, içme suyu olarak kullanılmaktadır.  
 
Yeraltısuyu Taşıyan Formasyonların Hidrolik Özellikleri  
 
İnönü ovasında esas akiferi, teşkil eden alüvyonların ortalama iletkenlik katsayısı 300 m3/gün/m 

yalnız 5586 No’lu Turgutlar kuyusunda geçilen kalkerin 60 m³/gün/m ve İnönü ovasının tabanını teşkil 
eden konglomeraların da iletkenlik katsayısı 5-70 m³/gün/m arasında değişmektedir.  

 
Eskişehir ovasında; Pliokuaterner yaşlı terasların iletkenlik katsayısı 100-360 m3/gün/m 

arasındadır.  
 
Alüvyonların iletkenlik katsayısı 158-1692 m3/gün/m arasında değişmektedir. Sarısu ile Porsuk 

çayının birleştikleri alanda ve Porsuk çayı boyunca açılmış kuyularda iletkenlik katsayısı için ortalama 
değer 1000 m3/gün/m alınabilir. 

 
AFYONKARAHİSAR İLİ, JEOLOJİK VE HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLER: 
 
Jeolojik Yapı ve Stratigrafi: 
Metamorfizma ve Mağmatizma: 
 
JEOLOJİK EVRİM: 
 
Çalışma alanında birbirinden tektonik dokanakla ayrılmış iki kaya topluluğu bulunmaktadır. 

Bunlar Toros Kuşağını oluşturan Sultandağları ile İç Toros Kuşağını oluşturan Paleozoyik yaşlı 
Afyonkarahisar metamorfitleri ile Mesazoyik yaşlı Emirdağ grubudur. 
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Sultandağlarında görülen birimler denizel şelf ortamında çökelmiş karbonatlardan oluşur. Yaşlan 
Alt Paleozoyikten Mesazoyik ‘e kadar uzanan bu birimler yapraklanma göstermektedir. Kuzeyde 
Afyonkarahisar Metamorfitleri ve Emirdağ Grubu formasyonları Şist ve kristalize kireçtaşlarından 
oluşmuş olup , altta yer alan Afyonkarahisar Metamorfitleri konglomera kumtaşı ve silttaşı gibi 
detritiklerden, üstte yer alan Emirdağ grubu ise karbonatlardan oluşmuş olup tüm bu kayaçlar farklı 
jeolojik zamanlarda metamorfizmaya uğramışlardır. 

 
Bölgede Paleozoyik sonuna kadar denizel bir ortam izlenmiştir. Paleozoyik sonunda sığlaşma ve 

karasallaşma sözkonusudur. Mesozoyik kayaçları ise transgresif bir seri göstermektedir. 
 
Toros Kuşağı ile İç Toros Kuşağı birimlerinin birbirine yaklaşımı Tersiyerde K-G doğrultusunda 

sıkışma kuvvetleri ile oluşmuştur. Tersiyer bölgede denizel kireçtaşları ile temsil edilmekte olup 
kendisinden yaşlı birimler üzerine açısal uyumsuzlukla gelmektedir. Bu nedenle Eosen öncesi bir 
karasallaşma söz konusudur. Miyosen karasal flüvyal, Pliyosen ise gölsel çökeller ile temsil edilmektedir. 
Üst Miyosenden itibaren bölgede andezitik volkanizma etkin olmuş , Pliyosen sonunda ise bazaltik 
volkanizma gerçekleşmiştir. 

 
Pliyosenden sonra bölgede epirojenik hareketler etkin olmuş ve çekim fayları meydana gelmiştir. 

Pliyosende meydana gelen yükselme nedeniyle Kuvaterner ‘de hızlı bir aşama meydana gelmiştir. 
 
Bölgesel Jeoloji 
 
İnceleme alanında MTA Genel Müdürlüğü tarafından ayrıntılı jeolojik çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalardan derlenen genel stratigrafik ve yapısal jeoloji bilgileri aşağıda 
sunulmuştur. Formasyon isimlendirmeleri Metin vd. (1987, 1988) çalışmasından alınmıştır. 

 
Afyonkarahisar ve dolayında birbirinden tektonik dokanak ile ayrılmış iki temel kaya topluluğu 

mevcuttur. Afyonkarahisarın merkezi; batısını, kuzeybatısını, kuzeyini, kuzeydoğusunu içine alan bölge 
“İç Toros Kuşağı” olarak adlandırılmıştır. Sultan dağları kesimi ise “Toros Kuşağı” olarak adlandırılmıştır. 
Ocak alanımız İç Toros Kuşağı içinde kalmaktadır. 

 
STRATİGRAFİ 
 
Stratigrafik olarak en altta yer alan “Afyonkarahisar Metamorfitleri” iç toros kuşağının en yaşlı 

birimlerini oluşturur. Bunların üzerine detritik bir seviye ile uyumsuz olarak gelen Emirdağ grubu, 
genellikle kalın kireçtaşı istifinden oluşmuştur. Afyonkarahisar Metamorfitleri’nin yaşı olası Paleozoyik, 
Emirdağ Grubunun yaşı ise Triyas-Jura’dır. Afyonkarahisar  Metamorfitleri yeşil şist fasiyesinde dinamo 
metamorfizme geçirmişlerdir. 

 
PALEOZOYİK 
 
Afyonkarahisar Metamorfitleri (Pzş): 
 
Genellikle kahve, boz, yeşil renkli, kıvrımcıklı granoblastik dokulu, şistik yapılı ve görünüşte ileri 

derecede metamorfik kaya izlenimi veren bu metamorfitler, genel olarak albit-klorit-muskovit-biotit-
kuvars şistlerden oluşmuştur. Ayrıca bu şistler içerisinde yer yer büyük mercek ve bantlar halinde 
metakonglomera, metakumtaşı, mermer ve kalkşistler yer alır. Ayrıca, Afyonkarahisar’ın GB’sında ise bu 
metamorfikler içerinde serisit-feldispat-kuvars şistten oluşan volkanik kökenli porfiroyidler geniş alanlar 
kaplar. Afyonkarahisar dolayında geniş alanlar kaplayan ve temel kaya niteliğindeki bu birim içinde altı 
üye ayırdedilmiştir. 
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Afyonkarahisar Metamorfitlerinin tabanı gözlenememiştir. Üst dokanağı ise Mesozoyik ve 
Tersiyer yaşlı birimler tarafından diskordanslı olarak örtülmüştür. Birimin tabanı görülemediği ve 
kıvrımcıklı oluşu nedeniyle gerçek kalınlığı verilmez. Yaklaşık 2000 m olduğu tahmin edilmektedir. 
Afyonkarahisar’ın KB, K ve GB‘sında geniş alanlar kaplar. Ancak Tersiyer oluşukları ile örtülü 
olduğundan yer yer Tersiyer oluşukları altında mostra verir. 

 
Afyonkarahisar Metamorfitlerinde tarafımızdan ve eski çalışmalar tarafından herhangi bir yaş 

verebilecek fosile rastlanmamıştır. Bu birimin üzerine stratigrafık olarak gelen en yaşlı birim, detritik bir 
seviye ile başlayan ve kalın bir karbonat istifi oluşturan Resulbaba formasyonunun yaşı Orta-Üst 
Triyas’tır. Böylece Afyonkarahisar Metamorfitlerinin yaşını Orta-Üst Triyas öncesi diyebiliriz. 

 
İscehisar Mermerleri (Pzamr) 
 
Afyonkarahisar Mermerleri olarak bilinen bu birim beyaz, sarımsı, bej, boz renkli kalın tabakalı 

olup adını mostrası yakınındaki İscehisar kasabasından almıştır. Beyaz, gri, alacalı, krem renkli, kalın-çok 
kalın tabakalanmalı, büyük bloklar verebilen, ince kristalli çok kıymetli bir mermer türüdür. Bu birim de 
yüzlerce mermer ocağı işletilmektedir. Birim Afyonkarahisar Metamorfitleri içinde mercek konumlu 
olarak incelenmiştir. Kalınlığı en fazla 300 m kadar olan birim, İscehisar güneyinde KB-GD 
doğrultusunda uzanan yaklaşık 6 km uzunluğunda, 1.5 km genişliğinde bir alan kaplar. Fosil kapsamayan 
birim, Afyonkarahisar Metamorfitleri ile aynı yaştadır. 

 
Deliktaştepe Metakonglomera Üyesi (Pzcmk) 
 
Boz renkli, kalın, düzgün katmanlı, yuvarlak ve iri kuvarsit çakıllarından oluşmuş 

metakonglomeralar en iyi gözlendiği yer olan Deliktaştepe’ye dayanılarak Deliktaştepe Metakonglomera 
Üyesi olarak adlandırılmıştır. Boz-kahve renkli, kalın-çok kalın tabakalanmalıdır. Bu konglomeralar 
yuvarlanmış 2-10 cm çapında kuvars ve kuvarsit çakıllardan oluşmuştur. Matriksi kum, kil ve şilttir. 
Metamorfizma sonucu matriks biotit, muskovit, klorit ve kuvars şiste dönüşmüştür. Turmalin ve opak 
minerallerde kapsar. Konglomerayı oluşturan kuvars ve kuvarsit çakılları basınca dik olarak uzanmışlardır. 
Deliktaştepe Metakonglomeraları Afyonkarahisar Metamorfitleri içinde, bununla yanal ve düşey geçişli, 
büyük mercekler oluşturur. Kalınlığı değişken olup, 150-300 m arasında değişir. İnceleme alanında, 
Demirhöyük Tepe ile Köroğlu Beli arasında K-G yönünde 1-3 km genişlikte, kuzeye doğru 15 km 
uzunluğunda bir yayılım sunar. Tabaka eğimleri 45°-50° doğuya doğrudur. Afyonkarahisar K25 c2 
paftasında Kurtbaba Tepe, Afyonkarahisar K25 al, a2, a3 paftalarında geniş mostraları vardır. Fosil 
içermeyen bu birim, içinde bulunduğu Afyonkarahisar Metamorfitleri ile aynı yaştadır. İri çakıl, kum ve 
benzeri gereçlerden meydana gelmiş olan bu bîrim, muhtemelen denize açılan bir alüvyon yelpazesi ürünü 
olabilir. 

 
Bayat Metakonglomera Üyesi (Pzcmk) 
 
Kahve-boz renkli, kalın tabakalı, şist, kuvarsit ve mermer çakıllarından oluşur. Bayat ile Köroğlu 

Beli arasında, Kayaboğazdere’de bu metakonglomeralar tipik olarak izlenir. Kahve-boz renkli, kalın 
tabakalanmalı olan bu metakonglomeralar iri kuvars, şist, kuvarsit ve mermer çakıllarından oluşmuştur. 
Bu birimin, karbonat çimentolu oluşu ve mermer çakılları kapsaması ile Deliktaştepe 
Metakonglomeralarından farklı olarak yorumlanmıştır. Çakıllar basınca dik olarak uzanmışlardır. 
Afyonkarahisar Metamorfitleri içinde yer alan bu birim, üste doğru Paşadağ mermerlerine geçiş gösterir. 
Yaklaşık 200 m kalınlığa sahiptir. Fosil içermeyen birim Afyonkarahisar Metamorfitleri ile aynı yaştadır. 
Sahile yakın şelf ortamında çökelmiştir. 
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Paşadağ Kireçtaşı Üyesi (Pzcmr) 
 
Beyaz, gri, koyu gri renkli kalın tabakalanmalı kristaiize kireçtaşıdır. Paşadağ Kireçtaşları tipik 

olarak, adını aldığı Paşadağı’nda gö zlenir. Bunun dışında Dişli köyü batısında ve Ozburun KB’sında, 
ayrıca Afyonkarahisar Metamorfitleri arasında küçük yüzlekier halinde tipik olarak izlenir. Beyaz-kirli 
beyaz-gri-koyu gri renkli, taze yüzeyi beyaz ve gri renkli, sert, kristaiize ve yer yer mermer 
görünümündedir. Genellikle kalın tabakalanmalı olarak izlenir. Paşadağında ise kireçtaşları, yeşil ve 
kırmızı renkli şistlerle ardalanmalı olarak izlenir. Birimin alt dokanağı Bayat dolayında, Bayat 
Metakonglomeraları ile geçişli olarak izlenir. Paşadağında şistlerle geçişlidir. Üst dokanağı, Tersiyer yaşlı 
çekellerle örtülüdür. Birimin kalınlığı değişkendir. Kalınlık 100-250 m arasında değişir. 

 
Sarıyartepe Kuvarsit Üyesi (Pzdq) 
 
Sarımsı, kahverengimsi, okside, çok kalın tabakalanmalı kuvarsit, inceleme alanında 

Sarıyartepe’de mostra verir. Sarımsı kahverengimsi, çok kalın tabakalanmalı kuvars, mikrokristalen 
kuvars taneleri, klorit ve serisitten oluşan bir matriksie çimentolanmasından meydana gelmiştir. Sert, 
dayanımlı ve eklemlidir. Topografyada tepeler oluşturur. Sanyartepe’de yeşil fillitlerle yanal ve düşey 
geçişlidir. Birimin kalınlığı yaklaşık 200 m dir. 

 
Sakartepe Metavolkaniti (Porfiroyid) (Pzemv3) 
 
Boz renkli, beyaz feldispat benekli, şisti metavolkanitler, en tipik olarak Sakartepe’de yüzeylenir. 

Boz renkli, beyaz benekli şisti yapılıdır. Bu birimde yapılan petrografik incelemelerde, kuvars-şist, serisit-
kuvars şist, alkali-feldispat-kuvars şistlerden oluştuğu görülmüştür. Feldispatlar beyaz benekler halinde 
kayacın üstünde gözlenmektedir. Mineral parajenezlerinden de görüldüğü gibi, kayaç yeşil şist fasiyesinde 
bir metamorfizma geçirmiştir. Afyonkarahisar Metamorfitleri’nin yeşil renkli şistleri ile yanal ve düşey 
geçişlidir. Birimin yaklaşık kalınlığı 150-200 m dir. 

 
Emirdağ Grubu 
 
Emirdağ grubu adı altında üç formasyon ayırtlanmış olup, grubun ana birimini Karaçaltepe 

kireçtaşı formasyonu oluşturur. Yürük Karacaören formasyonu genellikle konglomeralardan oluşmakta 
olup, transgresif deniz ürünü olarak metamorfikler üzerine diskordan olarak gelmektedir. Koraşi 
formasyonu, Karaçlatepe formasyonu içinde, onunla yanal ve düşey geçişli girikler gösteren kırıntılardan 
oluşmaktadır. Bu kırıntılı tabakalar arasında, kireçtaşı mercekleri ve stratiform bazik magmatik kaya 
mercekleri ve blokları gözlenir. Emirdağ grubunun bütün birimleri yeşil şist fasiyesinde bölgesel 
metamorfizma geçirmiştir. Genel olarak KB_GD doğrultusunda uzanan bu grubun kayaları geniş alanlarda 
yüzeylenir. Emirdağ (Afyonkarahisar) ilçesinin güneyindeki Emirdağları, Yunak güneydoğusundaki 
Gavur dağları silsilesi bu gruba ait birimlerden oluşmuştur. 

 
Yürük Karacaören Formasyonu (TR2) 
 
Genellikle ince taneli, metakonglomera, metakumtaşı gibi şisti kırıntılı katmanlardan oluşan birim; 

sarı, kirli sarı renkli, orta ve kalın katmanlıdır. Üste doğru kireçtaşı mercekleri kapsar. Bu birimin 
yüzeylendiği tek ve tipik yeri Yürük Karacaören köyünün kuzeyidir. Sarımsı, kirli sarı, açık kahve renkli, 
ince ve orta oldukça düzgün katlanmalı, metakumtaşı ve metakonglomeralardan oluşmuştur. Taban 
konglomerası özelliğindeki metakonglomera çakılları alttaki Afyonkarahisar Metamorfitlerinden oluşmuş 
olup, oldukça yuvarlak ve boyları 1-20 cm arasında değişmektedir. Tane boyu küçülerek metakumtaşlarma 
geçen birim üstteki Karaçaltepe kireçtaşı formasyonunun dokanağına yaklaştıkça artan oranda kireçtaşı 
mercekleri içermektedir. Kayaç yeşil şist fasiyesinde metamorfizma geçirmiştir. Birim Afyonkarahisar 
Metamorfitleri üzerinde diskordan olarak bulunur. Birimin üst dokanağı Karaçaltepe kireçtaşlan ile düşey 
geçişlidir. 
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Kaynak: Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü 

Şekil 14:Afyonkarahisar ve Civarının Genelleştirilmiş Stratigrafik Kesiti 

Karaçaltepe Kireçtaşı (Tra2-3) 
 
Karaçaltepe kireçtaşları, Metin ve diğ. (1987)’nin Çatkuyu kireçtaşı üyesi olarak adlandırdıkları 

birimle eşdeğerdir. Karaçaltepe kireçtaşı Yürük Karacaören kuzeyinde, Çukurcak köyü dolayında Tipevler 
köyü’nün kuzeydoğusunda Süngülüdede Tepe’de, Nusratlı, Taşlıdere, Güney Köyleri dolaylarında 
Eşmeburnu Tepe’de tipik olarak gözlenir. Genellikle alt düzeylerde yer alan beyaz, kirli beyaz renkli, 
şeker dokuiu kristalize kireçtaşları yer yer mermerleşmiştir.  
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Orta-kalın, düzgün katmanlı birim çoğunlukla erimeden dolayı katmanlama göstermez. Yer yer 
karstik şekiller gelişmiştir. Eklem takımları oldukça belirgindir. Bu beyaz kristalize kireçtaşları ile yanal 
ve düşey geçişli olarak izlenen dolomitize kireçtaşları gri, koyu gri, siyah renkli, kalm-orta, düzgün 
katmanlı, pis kokuludur. Yer yer laminalamma sunar. Tüm formasyon için çört bant ve yumruları 
olağandır. Dolomitik kireçtaşları mikrokristalin dokuda olup, kalsit kristalleri basınç nedeniyle uzamıştır. 
Yer yer oolitik yapı sunan birimlerde çatlaklarda kalsit dolguları izlenir. 

 
Birimin alt dokanağı Yürük Karacaören Formasyonu ile geçişli olup, üst dokanağı daha genç 

birimlerde uyumsuzdur. Koraşi formasyonu ile yanal ve  düşey geçişli olarak izlenmiştir. Karaçaltepe 
Formasyonu’nun alt dokanağı çoğu yerlerde Afyonkarahisar Metamorfitleri ile tektoniktir. Yunak 
dolaylarında bloklu istif uyumsuz olarak Karaçaltepe Formasyonu üstüne gelir. Yaklaşık kalınlığının 800-
1500 m arasında olabileceği tahmin edilmektedir. Karaçaltepe Kireçtaşları geçirdikleri metamorfizma 
sonucu çoğu yerde kristalize olmuşlardır. Yer yer metamorfizmadan etkilenmemiş düzeyler de 
gözlenmektedir. Kireçteşları metamorfizmadan dolayı fosilce fakirdir. Birimin yaşı Orat-Üst Triyas- 
Jura’dır. 

 
Koraşi Formasyonu (T22-3) 
 
Boz, kahve, yeşil renkli, ince-orta-kahn katmanlı, konglomera, kumtaşı, silttaşı ve kireçtaşı 

ardalanımdan oluşan, metadiyabaz blokları içeren birim, Koraşi köyünde tipik olarak yüzeylendiği için bu 
ad verilmiştir. Boz, kahve, yeşil renkli, ince-orta-kalın katmanlı, konglomera, kumtaşı, silttaşı ve kireçtaşı 
ardalanımlıdır. Yer yer kireçtaşı mercekleri, metadiyabaz blokları içermektedir. Çaykışla batısında yer yer 
şisti görünümlü olan birimde talklaşmalar izlenmektedir. İçerdiği metadiyabaz bloklarından alınan 
örneklerde mikroskop altında amfibol, epidot ve az miktarda plajioklas ve sfen izlenmiş ve kayaç epidot-
amfibol şist olarak adlandırılmıştır. Koraşi formasyonu Karaçaltepe kireçtaşı ile yanal ve düşey geçişli 
olarak incelenmiştir. Kireçtaşları içinde zaman zaman çok kalın istiflenmeler gösterdikleri halde 
devamlılık sunmazlar, mercek şeklinde gözlenir. Yaklaşık kalınlığı 0-200 m dir. İnceleme alanında 
Güveçci ve Türkmen Köyleri, Kürklü Tepe ve Hacılar Yaylası dolaylarında, Bademli köyü batısında, 
Avdan ve Gelincik köyleri güney kesimlerinde, Yenikarabağ köyü doğusunda yüzeylenir. Koraşi 
Formasyonundan alınmış örneklerden yaş elde edilmemiştir. Fakat bu birimin yanal ve düşey geçişli 
olarak, içinde izlendiği Karaçaltepe kirectaşlannın yaşının Orta_üst Triyas olması nedeniyle Koraşi 
Formasyonu’nun yaşının Orta-Üst Triyas olması gerekir. 

 
Resulbaba Formasyonu (TR2-3) 
 
Birimin adı, Afyonkarahisar K24 b1 paftasındaki Resulbaba Tepe’den alınmıştır. Bu formasyon 

siyah renkli kireçtaşı ile (Çatkuyu Kireçtaşı Üyesi (TRa2-3)) bu kireçtaşları arasında yer alan ve 
kireçtaşları ile yanal ve düşey geçişli detritiklerden (Olucak Kırıntılıları Üyesi (TRb2-3) oluşur. 

 
Çatkuyu Kireçtaşı Üyesi (TR2-3a) 
 
Siyah renkli, kalın, düzgün tabakalanmah dolomitik kireçtaşı ve beyaz renkli kristalize 

kireçtaşlarından oluşmuştur. Çatkuyu dolayında tipik olarak gözlenir.  Beyaz ve gri renkli, orta ve kalın 
tabakalanmah, alt düzeyleri kristalize ve mermerleşmiş, kireçtaşı çakıllı, breşoit görünüşlüdür. Üste doğru 
siyah ve gri renkli, laminalı, pis kokulu kireçtaşına dönüşür. Yer yer çörtlü seviyelere rastlanır. Birim çok 
kırıktı, erimeli ve kalsit damarlıdır. Birimin inceleme alanında alt dokanağı gözlenememekle beraber, 
Bolvadin doğusunda Afyonkarahisar Metamorfitleri üzerine diskordan olarak geldiği gözlenmiştir. Yanal 
olarak Kırıntılı Üyesi ile geçişli olan birim, Aşağıbelova ile diskordan olarak örtülüdür. Birimin yaklaşık 
kalınlığı 250-300 m dir. İlbudak Dağlarında geniş yayılımı olan birimin Bayatın KD’sunda küçük bir 
mostrası vardır. İnceleme alanında yaş verebilecek bir fosile rastlanamamakla beraber bu birim eşdeğeri 
olan Emirdağ dolaylarında ki kireçtaşlarmda Orta-Üst Triyas saptanmıştır. Pelajik ve şelf ortamının geçiş 
fasiyesinde çökelmiştir. Kireçtaşları çokelirken ortama nehirlerden, detritiklerin çökelmesi için kırıntılı ve 
çakıl gelişimi olmuştur. Mg’ca zengin olan denizel ortamda dolomitizasyon olayı meydana gelmiştir. 
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Olucak Kırıntılı Üyesi (TRb2-3) 
 
Boz-kahve-mor-yeşil renkli, ince-orta-kalın, kumtaşı-silttaşı ve şeyllerden oluşmuştur. Boz-kahve-

mor- yeşil sarı renkli, ince-orta-kalın tabakalı, kumtaşı-silttaşı ve şeyi ardalanmalı birim yer yer çakıl 
kapsamaktadır. Bunlar, düşük dereceli metamorfizme sonucu muskovit-kalk şist ve kuvars şiste 
dönüşmüştür. Oldukça kıvrımlı olan birim düzgün tabakalanma gösterir. Birim, Çatkuyu Kireçtaşı Üyesi 
ile yanal ve düşey geçişli, giriktir. Birimin kalınlığı değişken olup 50-150 m dir. Cumalıköy ve Olucak 
köyü dolaylarında ve İlbudak Dağında yaygın olarak bulunur. Fosil tespit edemediğimiz birim, yanal ve 
düşey geçişli olduğu Çatkuyu Kireçtaşı Üyesi ile aynı yaşta olup, yaşı Orta-Üst Triyas’tır. 

 
Jura 
Aşağı Belova Formasyonu (J1) 
 
Gri-kahve renkli, ince-orta tabakalanmalı, karbonat ara katkılı detritiklerden oluşmuştur. 

Çalköy’ün KB’sında, Eydemir köyünün kuzeyinde tipik olarak gözlenir. Gri-kahve renkli, ince-orta 
tabakalanmalı konglomera, kumtaşı-silttaşı ardalanmalı olan birim karbonat ara katkılı olup yer yer şisti 
yapı gösterir. Alt dokanağı diskordanslı olan birimin üst dokanağı Çiçeklikaya formasyonunun kireçtaşları 
ile düşey geçişlidir. Yaklaşık kalınlığı 100 m dir. Yaşı Alt Jura olarak verilmiştir. 

 
Çiçeklikaya Formasyonu (Jb2-3) 
 
Gri-mavi renkli, orta-kalın tabakalanmalı, yer yer kumtaşı ara katkılı kireçtaşından oluşmuştur. 

Bol eklemli ve erime gösteren birimin tabakalanması çoğu zaman gözlenmez. Alttan Aşağı Belova 
formasyonu ile düşey geçişli olan birim, üstten Tersiyer yaşlı oluşuklar ile örtülmüştür. Yaklaşık kalınlığı 
300 m olan birim, Kocakırtepe, Yolluburundere, Bostanlıtepe’de, İlbudak dağlarının GB yamacında 
Kocayaylak, Tavşantepe, Çorakyoludere’de geniş yayılım sunar. Birim Orta-Üst Jura yaşlıdır. 

 
Tersiyer 
 
İnceleme Alanında; geniş alanlar kaplayan Tersiyer yaşlı oluşuklar Eosen, Miyosen ve Pliyosen 

yaşlı birimlere ayrılmıştır. 
 
Eosen 
Piribeyli Formasyonu (Eı) 
 
Beyaz ve kirli beyaz renkli, orta-kalın-çok kalın ve belirgin katmanlanmalı, küçük çört yumruları 

kapsayan killi kirectaşıdır. İnceleme alanında yalnız Yukarı Piribeyli ve Aşağı Piribeyli Köyleri arasında 
gözlenir ve adını bu yerleşim yerlerinden almıştır. Tabanda ince konglomeratik düzey üzerine beyaz, kirli 
beyaz renkli, orta-kalın-çok kalın ve belirgin katmanlanmalı, yer yer ceviz büyüklüğünde çört yumruları 
ve nummulit kapsayan, sert, mikritik dokuda bir kirectaşıdır. İnce kesitinde; iri ve ince taneli karbonat ile, 
eser miktarda kuvars taneleri ve bol miktarda nummulit kesitleri izlenir. Piribeyli Formasyonu altta 
ofıyolitli kayalar üzerine konglomeratik bir düzey ile uyumsuz olarak gelir. Üstte daha genç olan Neojen 
Çökelleri tarafından örtülür. Piribeyli Formasyonunun yaşı Alt Eosen’dir. Formasyonu oluşturan litoloji ve 
kapsadığı fosillere göre, bu birim denizel ve dalga hareketlerinin etkin olduğu litoral bir ortamda 
çökelmiştir. 

 
Miyosen 
Yeniköy Formasyonu (N 14-6) 
 
Koyu, kirli sarı, okside, turuncu renkli, kalın ve kötü katmanlanmalı, konglomera-kumtaşı-silttaşı 

ve kiltaşı ardalanımından oluşan birim, çapraz katmanlanma, oygu-dolgu, kanal yapıları, kuruma 
çatlakları, akıntı izleri gibi karasal oluşukları simgeleyen sedimanter yapılar kapsar. Çakıl boyları 1-15 cm 
olup, genellikle yuvarlaktır. Kendinden yaşlı tüm formasyonlara ait çakılları kapsar. Gevşek tutturulmuş 
olan birimde ayrışma fazladır. Kendinden yaşlı tüm birimler üzerinde uyumsuzlukla izlenir.  
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Üstten birçok yerlerde Cebeciler Formasyonu tarafından uyumlu olarak üstlenir. Karasal 
oluşukluklardan oluşan birimin kalınlığı yanal olarak değişken olup, yaklaşık 10-100 m dir. İnceleme 
alanında Yakasinek köyü dolaylarında yayılımlıdır. Bu formasyon karasal kaba detritiklerden oluştuğu için 
fosil kapsamaz. İnceleme alanı dışında daha batıda bu birimlerle düşey ve yanal geçişli olarak izlenen 
marnlardan elde edilen fosil bulgularına göre yaşı Orta-Üst Miyosen olarak saptanmıştır (Metin ve diğ. 
1987). Karasal ortamda yelpaze, taşkın ovası ve akarsu çökelleri olarak oluşmuştur. Bu formasyon iki 
üyeye ayrılarak incelenmiştir. 

 
Konglomera Üyesi (N l (4-6)a) : Koyu sarı, turuncu renkli, kalın ve kötü tabakalanmalı 

konglomera, kumtaşı, kiltaşı karışımından oluşmuş akarsu çökelleridir. Tazlar köyünün 5 km batısında 
Aytepe ve Kapaklı Tepe dolaylarında, Dövengerisi Tepe, Karakaya  Tepe, Elvanpaşa Köyü’nde , Aytepe, 
Kapaklı Tepe’de, Küçükdede Tepe dolaylarında yayılım sunar. Koyu sarı, turuncu renkli, kalın 
tabakalanmalı konglomera,kumtaşı, kiltaşı karışımından oluşmuş birim, çapraz tabakalanma, oygu-dolgu 
ve kanal yapılan, kuruma çatlakları, akıntı izleri gibi karasal oluşumları simgeleyen sedimanter yapıları 
kapsar. Konglomeralar kendisinden eski tüm kayaların yuvarlak çakıllarını kapsar. Çakılları 2 mm-20 cm 
arasında değişen boyutlardadır. Genellikle gevşek tutturulmuş olan bu birimde ayrışma fazladır. Yeniköy 
formasyonunun Konglomera üyesi altta temel üzerine açısal uyumsuzlukla gelir ve bu temel üzerine 
yaslanmış olarak izlenir. Üstten Marn Üyesine yanal ve düşey geçiş gösterir. Birimin kalınlığı inceleme 
alanında bölgesel değişiklikler gösterir. Yaklaşık kalınlığı 50-300 m dir. Konglomera Üyesinin yaşının 
Orta-Üst Miyosen olabileceği tahmin edilmiştir. Birim akarsu, taşkın ovaları, alüvyon yelpazesi gibi 
karasal ortamda çökelmiştir. 

 
Marn Üyesi (N1(4-6)b) 
 
Sarı, sarımsı gri renkli, okside, orta-ince tabakalı miltaşı, camurtaşı ve marn ardalanmasından 

oluşmuştur. Bu seviye Linyit oluşukları içerir. Afyon bölgesindeki İsalı Kömürleri bu birim içinde yer alır. 
Tabakalar eğim kazanmıştır. Yer yer ince kumtaşı seviyeleri kapsar. Dayanımlı olmayan birim, yumuşak 
ve kolay dağılır. Birim fosilli düzeyler içerir. Alttaki Konglomera Üyesi ile geçişli olan birim, üstten, bazı 
yörelerde Cebeciler formasyonu ile uyumlu olmasına karşın, bazı kesimlerde de özellikle havza 
kenarlarında temele yakın kesimlerde açısal uyumsuzluklar gözlenir. Birimin kalınlığı, karasal ortamda 
çökeldîği için değişimler gösterir. Yaklaşık kalınlık 800 m dir. İnceleme alanında Afyonkarahisar K24 d1, 
d2 ,a1, b3, a4 ve Afyonkarahisar K25 d3 paftasında İsalı Köyü dolaylarında yayılım sunar. Bu birimin 
yaşı, Orta-Üst Miyosen’dir. Yeniköy formasyonunun gerek konglomera üyesi ve gerekse de Marn Üyesi 
tamamen karasal akarsu, alüvyon yelpazeleri, taşkın ovalan, Örgülü ırmak yatakları, delta ve göl 
ortamlarında çökelmiştir. 

 
Pliyosen 
Cebeciler Formasyonu (N2) 
 
Genel olarak beyaz, sarımsı ve açık gri renkli, ince-orta ve kalın katmanlanmalı birim, altta 

konglomera, kumtaşı, tüf, tüfıt ve marnlardan oluşan Özburun üyesi (N^), üstte, ise beyaz renkli, mikritik, 
sert, kırılgan, gölsel kireçtaşlarından oluşan Akpınar Kireçtaşı Üyesi (N22), Erdemir Konglomera ve Feleli 
Marn üyesi olarak dört üye altında incelenmiştir. Özburun ve Dişli Köylerinin kuzeydoğusunda tipik 
olarak gözlenir. Cebeciler Formasyonu, altta beyaz ve kirli beyaz, gri renkli, orta katmanlanmalı 
konglomera, kumtaşı, tüf, tüfit ve yer yerde anglomera ara katkılı marn tabakaları ile bunların üzerine 
çökelen beyaz renkli, mikritik, sert, kırılgan, gölsel kireçtaşı tabakalarından oluşur. Alt dokanağı Yeniköy 
Formasyonu üzerinde çoğu uyumlu olarak izlenmesine karşın havza kenarına/ masiflere yakın 
uyumsuzdur. Temel kayalar üzerinde ise açısal uyumsuz olarak izlenmiştir. Üst dokanağı ise Erdemir 
Konglomerası, bazalt ve Kuvaterner yaşlı alüvyonlar tarafından uyumsuz olarak örtülmüştür. Cebeciler 
Formasyonunun kalınlığı genel olarak değişken olup; 25-350 m arasındadır. İnceleme alanında Derbent 
köyü güneyinde, Hacıisalı Mahallesi dolaylarında,  Karacalar Köyü dolaylarında, Ozburun köyü 
doğusunda, Aşağı Piribeyli dolaylarında yüzeylenmektedir. Cebeciler Formasyonunda bulunan  gölsel 
ortamda yaşayan fosillere göre yaşı Pliyosen’dir. Cebeciler Formasyonu litolojik özellikleri ve kapsadığı 
fosillere göre tatlı su göl ortamında çökelmiştir. 
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Ozburun Marn Üyesi (N21) 
 
Beyaz ve grimsi beyaz renkli, orta tabakalanmalı, aglomera, tüf, tüfit, kumtaşı ara katkılı 

marnlardan oluşmuştur. Kaleköy ve Ozburun dolaylarında tipik mostralar verir. Beyaz ve grimsi beyaz 
renkli, orta tabakalanmalı, yumuşak, volkano-sedimanter kayaç ara katkılı genellikle marnlardan oluşan bu 
birim, kireçtaşlarının altında yer alır. Altta temel ve Yeniköy Formasyonu üzerine diskordan olarak gelen 
birim, üstten Akpınar Kireçtaşı Üyesi ile uyumludur. Bîrimin kalınlığı yöresel farklılıklar sunar. 25-100 m 
arasında değişir. Ostracod ve gostrapod fosilleri kapsayan birimin yaşı Üst Miyosen-Üst Piyosen’dir. 
Birim volkanik gereçlerle beslenen gölsel ortamda çökelmiştir. 

 
Akpınar Kireçtaşı Üyesi (N22a) 
 
Beyaz-krem renkli, orta-kalın-çok kalın tabakalı kireçtaşından oluşur. Akpınar köyünden geçen 

Eğridere ve Değirmendere yamaçları birim için tipik yerlerdir. Beyaz-krem renkli, orta-kalın-çok kalın 
tabakalı, ince billurlu, çok sert yer yer kil bantlı mikritk kireçtaşıdır. Birimin bazı düzeyleri yaprak fosilli 
izleri kapsar. Alttan Ozburun Marn Üyesi ile uyumlu ve geçişlidir. Bazı kesimlerde temele yaslanmış ve 
15°’ye yakın eğim kazanmıştır. Üst dokanağı ise bazı kesimlerde Erdemir Konglomera Üyesi örtülmüştür. 
Çoğu yerlerde birimin üzerine herhangi bir formasyon gelmemekte, yalnızca kuvaterner oluşukları 
bulunmaktadır. Birimin kalınlığı 220 m civarındadır. Birim, Ozburun marn üyesi ile aynı faunayı kapsar 
ve aynı yaştadır. Birimin yaşı, Üst Miyosen-Üst Pliyosen’dir. Kapalı havzada, gölsel ortamda çökelmiştir. 

 
Erdemir Konglomera Üyesi (N22a) 
 
Sarı ve boz renkli, kalın katmanlanmalı, iri ve yuvarlak kireçtaşı ile diğer cins çakıllardan oluşan 

karasal konglomeralar olup; birimin adı Metin ve diğ. (1987) den alınmıştır. İnceleme alanında değişik 
yörelerde gözlenen birim tipik olarak Afyonkarahisar K26-dı) paftasının kuzey doğusunda Dipevler 
köyünden geçen Kundullu Dere’nin batı yamacında yüzeylenir. Sarı ve boz renkli, kalın ve kötü 
katmanlanmalı, kum-mil destekli, iri ve yuvarlak kireçtaşı ve diğer cins çakıllı, karasal konglomeralardır. 
Genellikle gevşek tutturulmuş olup, kolay ayrışır. Masif eteklerinde alüvyon yelpaze ve yamaç örtüsü 
şeklinde gözlenir. Karasal bir oluşuk olan Erdemir Konglomeraları, yine görsel ve karasal bir oluşuk olan 
Cebeciler Formasyonu üzerine uyumlu olarak gelir. Üst dokanağı Kuavterner yaşlı alüvyon tarafından 
örtülür. Kalınlığı 30-50 m arasında değişir. İnceleme alanında Erdemir köyünde, Kocaardıç Tepe’nin 
batısında, Yağıdere’de,Gökağıl Tepe eteklerinde, İlbudakdağı eteklerinde, Tavşan Tepe dolaylarında, Tez 
köyünü kuzeyinde, Soğukkuyu köyü dolayında, Dişli köyü batısında, Taşağıl köyünün güneyinde, 
Yenikardağ köyü kuzeydoğusunda, Karapınar ve Üçkuyu köyleri dolaylarında, Dipevler köyünün 
kuzeybatısında geniş yayılımlar sunar. Erdemir Konglomeraları içinde fosil bulunamamıştır. Birim, 
Pliyosen yaşlı Cebeciler Formasyonu üstüne geldiğine göre yaşının en azından Üst Pliyosen- Alt 
Kuvaterner olması gerekmektedir. Birimin litolojik özelliğine dayanılarak karsal ortamda çökeldiği 
düşünülmektedir. 

 
Feleli Marn Üyesi (N22b) 
 

Kirli sarı-kahve renkli, belirsiz tabakalı, gevşek tutturulmuş, kolay ayrışır çamurtaşı ve marnlardan 
oluşan birim içinde serpinti halinde kum ve çakıl içerir. Cebeciler Formasyonu’nun en üst seviyelerini 
oluşturan birim Akpınar Kireçtaşı üzerine uyumlu olarak gelir. Feleli kuzeyinde bu birim altında bazaltlar, 
üstünde de Kuvaterner oluşuklar yer alır. En fazla kalınlık 50 m dir. Feleli köyü dolayında yayılımlar 
sunar. Fosil içermeyen birim Cebeciler Formasyonu’nun en üst seviyesini oluşturur. Bu nedenle birimin 
yaşı Üst Pliyosen’dir. Karsal ortamda çamur akıntısı şeklinde oluşmuştur. 

 
Kuvaterner Alüvyon (Q2a1) 
 
Akarsu yataklarında, havza içinde, ovalarda biriken kum, çakıl , mil türü tutturulmamış güncel 

çekellerdir. Yamaç Molozları (C2ym) 
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Genellikle dağların yamaç ye eteklerinde oluşmuş eski ve yeni köşeli çakıllı, breşik görünüşlü 
oluşuklardır. İncelenen alanda, özellikle tektonik yükseltilerin önünde çok iyi gelişmiştir. 

 
Alüvyon Yelpazesi (Q2ay) 
 
Dağlardan havzalara ulaşan derelerin ağızlarından oluşmuş yelpaze şeklindeki birikintilerdir. 

Genellikle tutturulmamış kaba çakıllı, sellenmelerin ürünüdür. İnceleme alanında bazı yörelerde 
(Sultandağı batısı) kalınlığı 200 m’ye ulaşır. 

 
Tektonik ve Paleocoğrafya: 
 
VOLKANİK KAYAÇLAR 
 
İncelenen bölge, Üst Miyosen sonunda başlayarak tüm Pliyosen boyunca devam eden volkanik 

faaliyetlerin etkisinde kalmıştır. Bu volkanik faaliyetlerin ürünü olarak dasitik tüfler, aglomeralar, 
andezitler, trakitler, trakiandezitler ve bazaltlar bölgede çok geniş alanlar kapladıkları gibi, çok büyük ve 
yüksek dağlar oluşturmuşlardır. Gerek bu dağlardan aşınan ve taşınan gereçler, gerekse volkanlardan çıkan 
gereçler, havzadaki göllerde devam eden sedimantasyona karışmışlardır. 

 
Seydiler Tüf ve Aglomeraları (N2v3v1) 
 
Şeydiler tüf ve aglomeraları inceleme alanının batısında, Ankara-Afyonkarahisar asfaltının 1.5 km 

güneydoğusundaki Şeydiler köyü yöresine tipik olarak gözlendikleri için bu isim verilmiştir (Metin ve diğ. 
1987). Şeydiler tüf ve aglomeraları beyaz renkli, kolay aşınabilen peri bacaları gibi aşınım bölgede hemen 
dikkat çekmektedir. Bölgedeki volkanik kayaçlann stratigrafik konumu, altta tüfler, tüflerin üzerinde de 
aglomeralar ve en üstte andezitler şeklindedir. Aglomeratik düzeyler iri volkanik gereçler ve tüf 
karışımından oluşmuştur. Aglomeralar ayrı bir birim olarak haritalanmayıp, tüflerin içinde incelenmiştir. 
Birimin yaklaşık kalınlığı 0-200 m dir. 

 
Şeydiler tüfü, genellikle süt beyazı, krem renkli olup, çok kalın katmanlanma sunarlar. Çeşitli 

kristal parçalarının (kuvars, plajiyoklas- oligokias, andezin-biyotit lamelleri ve opak taneleri) camsı bir 
çimento ile bağlanmasından oluşan dasitik tüflerdir. Çok geniş yayılımları olan tüfler kolay aşınır 
topografyası ile dikkati çekerler. Şeydiler köyü, Çaykışla köyü, Pınarayağı Tepe dolaylarında, 
Büyükkaradağ köyü kuzeydoğusunda, Karapınar köyü yöresinde, Dipevler köyü dolaylarında yüzeylenir. 

 
Geniş yayılımı olan bu birim, altta Cebeciler Formasyonu ile girik, Cebeciler Formasyonu’nun 

bulunmadığı yerlerde ise direkt şistler üzerinde yer alır. Genellikle süt beyaz ve krem renkli olup, çok 
kalın tabakalanmalar gösterir. Bol miktarda kuvars kristali kapsar. 

 
Adatepe Andeziti (N20c1) 
 
İnceleme alanında andezitik volkanitler çok geniş yayılımlı olup, yüksek dağlara sert ve dik 

topografyayı oluştururlar. Kahverengimsi ve boz renkte genellikle dasitik tüf ve aglomeralarm üzerinde 
yer alan andezitik kayaçlar, andezit-trakibazalt mineral kompozisyonuna sahiptirler. Yanal olarak 
değişkendir. Alınan çeşitli petrografik örneklerde, alkalitrakit, trakibazalt, piroksenli andezit, ojitandezit, 
ve andezit olarak adlandırılmıştır.Andezitik volkanitler inceleme alanında Kemerkaya Kasabası 
dolaylarında, Afyonkarahisar K26-32 paftasının güney yarısında, Afyonkarahisar K26-as paftasının kuzey 
kesiminde, Afyonkarahisar K26-34 paftasının kuzeydoğusunda geniş yayılımı olup, yükseklikleri 
oluştururlar. Bunun dışında, Afyonkarahisar K26-bı paftasında Kuşkalesi Tepe, Manastır Tepe ve Alıç 
Tepe’lerde yüzeylenirler. Birimin yaklaşık kalınlığı 0-150 m' dir. Bölgede çok geniş yayılımı olan bu 
birim, tek bileşenli olmayıp, birbirleriyle geçişli olan andezit, trakit, traki-andezit, ojit andezit, latit 
andezit, piroksen andezit ve bazalt andezit gibi türlerden oluşmuştur. Andezitik lav akıntısı 
görünümündeki kayaçta, opaklaşma ve kil mineralleşmesinin yaygın olduğu görülmüştür. Kayacın dokusu 
hiyalopilitik olup, akıntı yapısı içinde piajioklas mikrolitleri ve biotit, hornblend mikrolitleri incelenmiştir. 
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Kocatepe Trakiti (N2T) 
 
Birimin adı Kocatepe’den alınmıştır. Trakit, traki-andezit, traki-bazalt şeklinde arazide gözlenir. 

Genel olarak kahve mor renkli, sert dayanımlıdır. Tipik özelliği, boyutları 10 cm’ye ulaşan sanidin 
kristalleri içermesidir. Kocatepe Tarkiti’nden alınan örneklerden yapılan petrografik incelemelerde; 
tarkitik doku gösteren kayaç feno kristaller halinde plajioklas (oligoklas-andezin), alkali feldispat 
(sanidin), biotit içerir. Ayrıca fenokristaller yanında camsı hamur içerisinde sanidin ve plajioklas 
mikrolitler, biotit mikrolitleri ve küçük taneli opak mineraller yer almaktadır. Trakit ve trakitik kayaçlar 
Afyonkarahisar K24 e1 paftasında Kılıçaslan köyünde, Afyonkarahisar K25 d1, d3 paftalarında geniş 
yayılımlıdır. Karakaya Bazaltı (N2B) 

 
Kahverenkli, siyahımsı, koyu kahve renkli, kırmızımsı, mor görünümlü olup, akıntı yapılı, altıgen 

soğuma sütunlu ve tablamsı konumları ile kolayca tanınırlar. Bölgede bazalt volkanizması genellikle 
andezitlerden genç ve onların üzerinde gözlenmiştir. Bazaltik kayaçlar Kemerkaya dolaylarında, Bademli 
ve Doburga dolaylarında, Büyük Karabağ köyü dolaylarında, Karapınar köyü dolaylarında, Kale Tepe ile 
İncirlikaya Tepe dolaylarında yüzeylenir. Birimin yaklaşık kalınlığı 40 m dir. 

 
Bazalt mostralarından alınan örneklerin ince kesitlerinde, fenokrista! olarak piroksen, muhtemelen 

ojit, biotit, bazaltik hornblend (Lambrobolit), plajioklas (Labrador) içermekte, biotitlerde opaklaşma 
izlenmektedir. Hamur volkanik camdan oluşmakta ve vitrofirik doku gözlenmektedir. 

 
METAMORFİZMA 
 
İnceleme alanında özellikle Mesozoyik yaşlı birimlerden alınan petrografik örneklerde yapılan 

incelemelerde mineral parajenezlerine göre bu kayaçlann bölgesel dinamo- metamorfizma geçirdiği ve 
düşük derecede yeşil şist fasiyesinde bir metamorfizmaya uğradıkları görülmüştür. En altta yer alan 
Afyonkarahisar metamorfitlerini oluşturan kayaçları yeşil şist fasiyesinde metamorfizma geçirdiği 
belirtilmiştir. 

 
Emirdağ Grubuna ait Karaçaltepe Kireçtaşları’ndan alınan örneklerde yapılan petrografik 

incelemelerde kalsit kristallerinde belli bir yönde uzama  ve basınç ikizlenmesi gözlenmiştir. Bazik 
kayaçiarın, gömülme metamorfızması sonucu  glokofanitik yeşil şist  fasiyesinde metamorfizmaya 
uğrayarak glokofan şistler oluşmuştur. Kireçtaşları yersel olarak mermerleşmiştir. 

 
Tektonik ve Paleocoğrafya: 
 
YAPISAL JEOLOJİ 
 
İnceleme alanında birbirinden farklı tektonik stile sahip iki kesim mevcuttur. Daha önceden de söz 

edildiği gibi bunlardan biri Toros Kuşağı, diğeri ise bunun kuzeyinde yer alan İç Toros Kuşağı’dır. Bu iki 
kesimin Neojen’den önceki yapısal durumlarına bakıldığında farklı yapısal özellikler gözlenir. Gözlenen 
çizgisel ve düzlemsel yapı elemanları, bu kaya birimlerinde farklı yapıların gelişmiş olduğunu gösterir. 

 
TABAKALANMA VE YAPRAKLANMA 
 
İç Toros Kuşağını oluşturan Mesozoyik kayaları genel olarak çok kalın-kalın-orta ve belirgin 

tabakalanmadır. Bölgesel metarnorfizma ve tektonik sonucu genellikle tabakalanmaya paralel şiştozite 
izlenir.Şiştozite kazanmış tabakaların içinde kıvrımlar gelişmiştir. Kuzey kesimi oluşturan formasyonların 
şiştozite ve tabakalarının genel doğrultuları Afyonkarahisar K25 c2 ve e1 paftalarında KD-GB, 
Afyonkarahisar K25 c3 paftasında K-G, Afyonkarahisar K25b2 , bl paftalarında KB-GD doğrultuludur. 
Bu konumu ile Afyonkarahisar metamorfitleri Çobanlar Bucak merkezi ve Hamidiye Köyü dolaylarından 
başlayarak K45 D,K-G,B şeklinde bir yay oluştururlar. Bu yayın doğu kolu Sultandağları tarafından 
kesilir. 
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Toros orojenik kuşağında Sultandağları kesiminde Kambriyen - Mesozoyik yaşlı formasyonların 
genel doğrultulan morfolojik yapıya uygun olarak KB-GD şeklindedir. Aynı birimlerin doğrultusu daha 
batıda, Çay- Hoyran hattının batısında İsparta büklümünün konumuna uygun olarak KD-GB şeklinde 
değişir. Ancak şiddetli siklokasyonlar sebebiyle bu genel özellik yer yer bozulmuştur. 

 
Miyosen yaşlı birimler bazen 60D-70° ye varan eğimler sunarlar. Pliyosen kayalar ise yatay ve 

yataya yakındır. 
 
KIVRIMLAR 
 
Genel olarak Toros Kuşağı kesiminde, gerekse kuzeyindeki İç Toros Kuşağı kesiminde kıvrım 

eksenleri de yukanda belirtilen tabaka doğrultuları ile aynıdır. Ancak bölgenin tektonize oluşu ve tersiyer 
oluşukları ile örtülü bulunuşu kıvrım oluşuklarını örttüğünden, kayda değer önemli kıvrım yapıları 
saptanamamıştır. 

 
Emirdağ Grubu Formasyonları yaklaşık K25°B gidişler yüzler vermektedir. Fakat tabaka yapıları 

bu gidişe genellikle aykırı olup tabaka doğrultuları KD-GB , KB-GD ve bazen de D-B doğrultulanndadır. 
Bu doğrultular K10°-80°D , K10°-80°B arasında incelenmiştir. Tabaka doğrultularının bu şekilde 
değişmesi başlangıçtan günümüze değin gelişmiş olan değişik derecelerdeki yan basınçlara uğramış 
olmasındandır. Buna göre antiklinal ve senklinal özellikler saptanamamıştır. 

 
Miyosen kayaları, yaklaşık K-G eksenli kıvrımlanmalar gösterir. 
 
Afyonkarahisar Hidrojeoloji 
 
Afyonkarahisar il hudutları içinde kalan ovaların, geçmiş yıllarda yapılan yapılan çalışmalar 

sonuçlarına göre yeraltı suyu İşletme Rezervi 312,9 x 106 m3/yıl YAS işletme rezervlerinin ovalara göre 
dağılımı şöyledir. 

 
İşletme Rezervi 106 m3/yıl 

 Bolvadin Ovası  92,0 
 Çay Ovası 28,0 
 Emirdağ Ovası 51,0 
 Yarıkkaya-B.Tuğluk-Yeniköy Ovaları 45,0 
 Şuhut Ovası 9,4 
 B.Sincanlı Ovası 9,5 
 K.Sincanlı Ovası 2,5 
 Sandıklı Ovası  28,5 
 Çöl Ovası 15,0 
 Dombay Ovası 13,5 
 Acıgöl Havzası 18,5 

 
Afyon termal su sondajlarının tümünde kullanılan inhibitör maddesindeki fosfatın hidrojeolojik 

döngüde yüzey sularına karışması kaçınılmazdır. Bu nedenle yöredeki sulama ve içme sularında fosfat 
düzeylerinde artış beklenmelidir. Diğer yandan, içme suyu şebekelerinde fosfat varlığının bakteri üremesini 
artırdığı ortaya konmuştur. Afyon’da içme sularında fosfat düzeyi belirlenmeli ve içme suyu 
dezenfeksiyonunda bu olgu dikkate alınmalıdır. 

 
Afyon’da ne yazık ki aşırı bir yer altı termal suyu sondajlanması söz konusudur. Bu sondajlar ya 

hiç izin alınmadan yapılmakta ya da ön araştırmalar yapılmadan izin verilerek yürütülmektedir. Oysa 
termal su kaynaklarının sondajla çıkarılmaları için jeolojik ve jeofizik etüdler yapılmalıdır. Ve jeotermal-
araştırmalarda ilk adım Tersiyer ve Kuvaterner volkanik kuşaklarının incelenmesidir.  
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İkinci adımda potansiyel kaynak alanlarında tüm jeolojik ve hidrojeolojik bilgilerin toplanması ve 
değerlendirilmesi gereklidir. Jeolojik araştırmalarla stratigrafi, volkanizma ve tektonik yapının ortaya 
konarak bu suların yeraltında bulundukları modeli, rezervuar kayacını açıklamak olasıdır. Ayrıca 
hidrojeolojik araştırmalarla yeraltı su hareketleri de belirlenmelidir. Ancak bu şekilde bu doğal zenginlik 
israf edilmeden, rasyonel ve etkin bir biçimde değişik amaçlarla kullanılabilir. 

 
KÜTAHYA İLİ, JEOLOJİK VE HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLER: 
 
Jeolojik Yapı ve Stratigrafi 

 
Kütahya İlinin içerisinde yer aldığı İçbatı Anadolu Bölgesinde paleozoik, mesozoik ve senozoik üst 

sistemlerinin değişik dönemlerine ait jeolojik birimler bulunmaktadır. Kütahya ve çevresinde en eski 
kayaçlar devoniyen yaşlı gnays, muhtelif çeşit şist ve mermerlerdir. Bu serinin üzerinde fosilli orta 
permiyen kalkerleri diskordans olarak Genellikle peridodit ve piroksenit bileşiminde olan ofiyolitik kütle 
bölgede allokyon birliği temsil eder. Yer yer tamamen serpantinleşmiş durumda olan bu kayaçlar bölgede 
masif ultramafikler halinde olup Murat Dağı civarında karmaşık bir durumda değişik litolojili kayaçları 
içinde bulundurur. Ultramafik kayaçlar üzerinde ise çoğu silisleşmiş, karbonatlaşmış ve limonitleşmiş bir 
örtü kayaç görülmektedir. Tersiyer, temel kayaçlar üzerinde diskordan olarak bulunan miyosen ve pliyosen 
yaşlı sedimanter kayaçlarla temsil edilmiştir. Miyosen, genellikle flüviyal karakterli, kaba taneli ve ince 
taneli detritiklerden ibarettir. Miyosen detritikleri üst seviyelere doğru tüf katkıları içerir, nihayet tüf ve 
aglomeralardan ibaret bir volkanik kuşak miyoseni pliyosenden ayırır. Arada hafif açısal bir diskordans 
tespit edilmiştir. Pliyosen laküstr karakterli marn ve kireçtaşları ile temsil edilir. Daha üstte yer alan ve 
geniş yayılım gösteren gevşek konglomeralar orta pliyosenden daha genç bir yaştadır. 
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Şekil 15:Kütahya ve Çevresi Stratigrafik Haritası 

Metamorfizma ve Magmatizma 
 
Metamorfizma 
 
Kütahya ve çevresi için metamorfizma, bölgenin en eski birimleri olan paleozoik yaşlı kayaçlarda 

görülmektedir. Metamorfik serinin en altında gnayslar bulunur. Gnaysların üstünde içlerinde yer yer 
mermer adese ve tabakalarına da rastlanan şistler görülür. Metamorfik kayaçlar içerisinde en fazla bölümü 
oluşturan şist serisi, içeriği bakımından epi -mezozonal fasiyes şartlarına uyar. Şistlerin genel doğrultusu 
NE-SW’dir. Bu yapılanma da hersiniyen orajenezinin sonunda gerçekleşmiştir. Metamorfik seri tabakaları 
daha çok, gre, kalker, marn, kil, arkoz, grovakların rejyonal metamorfizması sonucunda teşekkül etmekle 
beraber, asit ve bazik magmanın kontak metamorfizmasına da maruz kalmışlardır. 
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Magmatizma 
 
Bölgede magmatik kayaçlar; asit intrüzifleri, ofiyolitik seri kayaçları (bazik intrüzyon ve 

ekstrüzyonları) ve genç volkaniklerle (andezit, dasit, bazalt ve tüfler) ile temsil edilir. Kütahya İlinin 
batısındaki Eğrigöz granit–granodiyorit batoliti asit intrüzif şeklinde bölgeye yerleşmiştir. Eğrigöz graniti 
esas itibariyle biyotitli granittir. Masifin kenarları açık renk ince taneli iki mikalı granittir. Masifin içinde 
ise koyu renkli granodiyoritler vardır. Granitin bölgeye yerleşim yaşı ise permiyen sonu ile triyastır. 

 
Bazik intrüzyon ve ekstrüzyonlar ise birçok yerde görülmektedir. Bazik intrüzyon ve ekstrüzyonlar 

esas itibariyle bazalt magmalarının ve bunların diferansiyasyonu sonucu oluşan ürünlerdir. Bunları 
ofiyolitik seri olarak adlandırıyoruz. Ofiyolitik serinin bileşimindeki kayaçlar; peridodit ve serpantinleşmiş 
peridoditlerden oluşmuştur. Ofiyolitik serinin serpantinleşmesinin sebebi ise bazik intrüzyonlarının geniş 
çaplı tektonik olaylara maruz kalmalarıdır. Ofiyolitik serinin yaşı ise mesozoiktir. 

 
Genç volkanizma kayaçlarından ise bölgede en fazla andezit, dasit, bazalt ve tüflererastlanır. Tüfler 

bölgede çok yaygın bir durumdadır. Özellikle neojen sedimanları arasında ve üstünde geniş sahalara 
yayılmıştır. 

 
Volkanitler genel olarak üç yaşa ayrılır. Bunlar; 
 

a) Miyosen öncesi volkanitleri; Çok fazla altere olmuş tüf ve silisifiye kayaçlardan ibaret aflörmanlardır. 
 
b) Miyosen volkanitleri; Bölgenin güneyindeki geniş yayılım gösteren andezit, trakit ve beraberindeki tüf 
ve aglomeralar ikincil volkanizmayı gösterir. Altta tüf ve aglomeralar, üstte andezit ve trakitler bulunur. 
Daha çok Murat Dağı güneyinde mostraları gözlenmektedir. 
 
c) Pliyosen volkanitleri; Genel olarak Batı Anadolu pliyosen volkanizması bazaltlarla temsil edilir. 

 
Tektonik ve Paleocoğrafya 
 
Bölgedeki tektonik ünitelerin en eskisi kristalin şistlerin ve gnaysların oluşturduğu kayaçlardır. 

Paleozoik yaşlı bu kayaçlar doğu–batı doğrultusunda 40°-60° arasında kuzey ve güneye eğimli büyük bir 
antiklinali oluşturur. Metamorfik seri tabakaları içerisinde yer yer de mermer tabakalarına rastlanır. 
Antiklinalin üstüne ise kalın bir kalker-mermer gelmektedir. Bölgenin kuzeyinde ise permiyen yaşlı 
kayaçlar diskordans olarak metamorfik tabakaları örter. Muhtemelen en yaşlı kayaçlardan müteşekkil 
jeosenklinal rejyonal metamorfizmaya maruz kalmıştır. Bölge permiyende deniz istilasına maruz kalmıştır. 
Permiyen yaşlı kalkerler muntazam tabakalıdır. Bu kayaçların doğrultuları ise NE–SW’dır. Permiyen 
sonuna doğru bölge genç varistik orojenez ile tekrar su üstüne çıkmıştır, bu arada asit intrüzifler de eski 
kayaçları metamorfizmaya uğratmıştır. 

 
Üst kretase (maestrichtien) bölgede diskordans olarak bu kayaçları örtmektedir. Ofiyolitik seriye ait 

intrüzif ve ekstrüzyonlar da maestrichtien esnasında faaliyette bulunmuştur. Maestrichtien sonunda ise 
deniz bütün bölgeyi terk etmiştir. Üst kretase yaşlı kayaçlar, E–W doğrultulu ve S’ye eğimlidirler. 
Maestrichtien yaşlı kalkerler ile ofiyolitik seri kayaçları arasında faylar mevcuttur. 

 
Bölgede neojen kalın bir konglomera serisi ile başlar, gre, kil, marn, kalker serisi ile devam eder. 

Neojen genelde yatay olmakla beraber bazı bölgelerde eğim göstermektedir. Neojenin alt kısımları 
(miyosen) genel olarak sakin bir yataklanma gösterir. Alt neojen (miyosen) ile üst neojen (pliosen) arasında 
da bir diskordans mevcuttur. Volkanik faaliyetler miyosen sonunda başlar, pliosende fazlalaşır. Neojen 
sonunda bölgede birçok blok faylanmalar meydana gelmiştir. Bölgenin daha çok batı ve güneybatısında 
tektonik faaliyetler fazlaca görülmektedir. 
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KÜTAHYA HİDROJEOLOJİ: 
 
Yeraltı suyu akımı doğudan batıya doğru Porsuk Çayı Vadisi boyunca olmaktadır. Kütahya Ovası 

batı kesiminde ise yeraltı suyunun akımı Felent Çayı Vadisine bağlı olarak batıdan doğuya doğrudur. Eş su 
seviye eğrilerinden yer altı suyunun ovada yer yer Porsuk Çayını beslediği görülür. Kütahya Ovasında, 
beslenim ve boşalımla ilgili olarak yer altı suyunun ortalama yıllık seviye değişimi 0,5-2,5 m civarındadır. 

 
Köprüören Ovasında ise yer altı suyu akımının kuzeyden ve güneyden Felent Çayına doğru olduğu 

belirlenmiştir. Havzanın çıkışında Yoncalı Kaplıcasında yer altı suyunun toplam boşalımı Enne Barajına 
olmaktadır. Ovada yer altı suyunun ortalama yıllık seviye değişimleri 1 m civarındadır. 

 
Kütahya Ovası ortasında yer alan büyük kaynaklar neojen kireçtaşları, paleozoyik mermerler ve 

alüvyondan çıkmaktadır. İnceleme alanı yakın çevresinde kaynak çıkışı tespit edilememiştir. Derinlikleri 7-
25 m arasında değişen sığ kuyu suları genellikle orta tuzlu, C2S1 sulama suyu sınıfında, kalsiyum 
bikarbonatlı ve bazik sulardır. Fazla tuzlu sığ kuyuların bir kısmında sülfat, bir kısmında klorür değerleri 
yüksek görülmektedir. Bu farklar bölgesel olmayıp noktasaldır ve alüvyon bileşimi ile ilgilidir.  

 
Buna rağmen sığ kuyu sularının tamamı sulama amaçlarına uygundur. Ancak içme için bazı kuyu 

suları oldukça serttir. Bütün sondaj kuyu suları aynı karakterde olup, akarsu ve kaynaklarla oldukça 
benzerdir. 

 
Kütahya Ovasında yer altı suyu taşıyan formasyonların yıllık beslenim ve boşalım miktarları, 

73x106 m3/yıl civarındadır. Yıllık yeraltı suyu boşalımının yaklaşık % 85’inin yeraltı suyundan 
alınabileceği kabul edilebilir. O halde yeraltı suyu emniyetli verimi; 73 x 106 x 0,85= 62 x 106 m3 /yıl’dır. 

 
Yeraltı suyu işletmesine uygun alanlar, Kütahya İl Merkezi, Azot Sanayi- Perli-İkizhöyük-Alayunt 

arasıdır. Bu saha dahilinde ortalama 50-200 m derinliklerde açılacak sondaj kuyularının verimleri doğu 
kesimde 20-40 L/s, orta kesimlerde açılacak sondaj kuyu derinlikleri 200 m, verimleri 40-60 L/s civarında 
beklenmektedir. 

 
UŞAK İLİ, JEOLOJİK VE HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLER: 
 
JEOLOJİK YAPI VE STRATİGRAFİ  
 

 Kayraktepe Formasyonu (Pzk)  
 

Gri, kahverenkli, iri feldspat ve kuvars porfiroblastları içeren ince taneli, gnays ve milonitik 
gnayslardan oluşmaktadır. Birimin üst kısımlarına doğru tane boyu alt kısımlarına oranla daha küçüktür. 
Oldukça bol hidrotermal kuvars damarlarıyla kesilmiştir. Yer yer bantlı yer yer gözlü gnays 
karakterindedir. Birim içersinde; alkali feldspat, plajioklas, kuvars, muskovit, biyotit, granat, sfen, apatit, 
klorit ve opak mineralleri yer almaktadır. Bu formasyon; Sivaslı ilçesi kuzeydoğusunda Hanoğlu köyü ve 
civarında, Sivaslı- Uşak karayolu Yenierice köyü civarında ve kuzeyinde gözlenir. 

 
Eşme formasyonu (Pze)  
 
Menderes masifi örtüşistleri ve mermer merceklerinden oluşan birim Eşme Formasyonu olarak 

adlandırılmıştır. Gri, siyahımsı yeşil ve toprağımsı renklerde çeşitli şistlerden oluşan sedimenter kökenli 
birim birim içerisinde şu kayaç gruplarına rastlanmıştır. Granatşist, Biyotit-muskovit, kuvars-grafitşist, 
kuvarsit, biyotit-kuvars-mukovitşist, klorit-serizitşist ve fıllitler ile mermer blok mercekleri. Eşme 
formasyonu en tipik Eşme ilçesi ve batısında yayılım gösterir. Ayrıca Sivaslı ilçesinin kuzeydoğusunda, 
Eldeniz ve Cinoğlu köyleri civarında ve Uşak kuzeyinde yayılım göstermektedir. 
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Şekil 16:Uşak ve Çevresinin Genelleştirilmiş Stratigrafi Kesiti 

Boduşdamı Formasyonu (Pzb)  
Genellikle gri, beyaz yer yer mor ve yeşil renkli, ince orta tabakalı yer yer masiv görüşlü ve 

laminalı mermerlerden oluşmaktadır. İnce çört bant ve yumruları içermektedir. Uşak ili merkezinin 
kuzeyinde, Sivaslı ilçesinin doğusunda ve Karahallı ilçesinin batısında geniş alanlarda yayılım 
göstermektedir. Boduşdamı formasyonu üzerinde Aşağıbelova formasyonu uyumsuz olarak gelmektedir.  

 
Aşağıbelova Formasyonu (Ja)  
Gri kirli sarı ayrışma renkli, ince-orta tabakalanmalı, yer yer laminalı, düşük derecede 

metaforfizma geçirmiş metakumtaşı, metasilt taşı ve renkristalize kireçtaşlarından oluşmaktadır.  
 
Kızılcasöğüt Formasyonu (Jk)  
Genellikle gri mavimsi yer yer beyaz renkli dolomitik kireçtaşlarının oluşturduğu kısmen ince 

tabakalı, ince taneli kumtaşı, şeyl veya ince taneli çört bantları kapsar. Bazen tabakalı bazende masif 
görünüşlüdür. Orta üst jeurasik yaşını veren fosilleri belirlenmiştir. Yer yer masif ve tabakalı olduğu 
yerlerde çok kıvrımlı olduğu için kalınlığı kesin olarak tesbit edilememiştir. Sivaslının kuzeyinde 
Kızılcasöğüt Kasabası dolaylarında ve Murat Dağında geniş yayılım göstermektedir.  
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Vezirler Melanjı (Kvm)  
 
Mağmatik kökenli ayrılmamış melanj, çok çeşitli büyüklükte ve değişik litolojide bloklardan 

oluşur. Bloklar arasında tortul mağmatik ve metaforfik kayaçlar bulunur. Hakim olan kayaç türü 
ultramafiklerdir. Uşak kuzeyinde vezirler köyü dolayında Murat Dağında ve Banaz Kapıdağda gözlenir.  

 
Baklan Graniti (Pabg)  
 
Biyotitli, alkali feldspatlı mozogranit. Gri Beyaz renkli, iri, hemen hemen eş boy tanelidir. Kayacı 

oluşturan minerallerde zayıf bir yönlenme söz konusudur. Kırılması zordur. Baklan granitinin yerleşim yaşı 
52 ± 7 milyon yıldır Paleoseneosen arasında karşılık gelmektedir. Baklan graniti Banaz’ın Bahadır Köyü 
kuzeyinde Baklantepe ve civarında yayılım gösterir.  

 
Kürtköy Formasyonu (Tmk)  
 
Bu formasyon altta boyutları 0.1 mm’den 500 mm kadar değişen ve salt ultramfik kayaç 

parçalarından oluşan yeşil-bordo renkli ten kökenli ve bunlar üzerinde yer alan kırmızı-kahverengi çok 
kökenli çakıltaşlarından oluşur. Linyit içermez. Alt Miyosen yaşlıdır. Vezirler melanjı üzerinde uyumsuz 
olarak yer alır. 

 
Yeniköy Formasyonu (Tmy)  
 
Kirli sarı, turuncu renkli, çok kökenli çakıltaşı, kumtaşı, kiltaşı, tüfit ve killi kireç taşı 

ardalanmasından oluşur. Menderesli nehir ortamından çökelmiştir. Orta-üst Miyosen yaşlıdır. Bölgede Orta 
Miyosen Dikendere volkanitleriyle sona ermiş ve tüflü seviyeler oluşmuştur. Birim çalışma sahasıda 
Uşak’ta çok geniş alanlarda yayılım gösterir.  

 
Dikendere Volkanitleri (Tmdv)  
 
Riyolit, riyodasit, tüf ve aglomeralarından oluşur. Orta Miyosen yaşlıdır. Riyolitler açık gri bej 

renklidir. Porfirik dokuludur. Mega fenokristaller halinde feldspatlar içerir.  
 
Karaboldere Volkanitleri (Tmkv)  
 
Riyodasit, trakiandezit, tefrit, tüf ve aglomeralarından oluşur. Yer yer asidik yer yer bazik 

volkanizmanın bulunması volkanizmanın birkaç evreli olması gerektiğini gösterir. Uşak Elmadağ 
yöresinde, Banaz kuzeydoğusunda Devebağırtan Tepe ve dolayında Balcıdamı köyü civarında geniş 
yayılım sunmaktadır.  

 
Beydağı Volkanitleri (Tpbv)  
 
Andezid lav, tüf ve aglomeralarından oluşur. Andazıdler genellikle porfirik yapı ve hiyalopilitik 

doku sunmaktadır. Alt-orta pliyosen yaşlı oldukları bölgedeki çökel istifi ile olan ilişkilerinin korelasyonu 
ile saptanmıştır. Beydağı volkanitleri Eşme İlçesinin kuzeydoğunda yayılım göstermektedir.  

 
Ulubey Formasyonu (Tpu)  
 
Kireçtaşı, killi – çakıllı kireç taşı yersel kil, kum, silt, tüfit ve linyitli kil düzeyleri içerir. Tabanda 

çakıllı bir seviye ile başlayıp üstte doğru giderek kireç taşlarının hakim olduğu bir istif halinde 
gözlenmektedir. Pliyosen yaşlıdır. Uşak bölgesinde oldukça geniş bir alana da yayılım sunmaktadır.  
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Payamtepe Volkanitleri (Tpm)  
 
Genel kaya türünü bazaltikandazitler oluşturmaktadır. Lavlar iri gözenekli ve porfirik dokulu olup, 

Plajioklas, ojit ve ender opak minarellerinden oluşan bir hamur maddesi içindeki olivin, ojit ve plajioklas 
fenekristalleri ile belirgindir. Gaz boşlukları ikincil minarellerle doldurulmuştur. Uşak bölgesinde dar bir 
alanda Uşak kuzeybatısında gözlenmektedir. 

 
Asartepe Formasyonu (Qat)  
 
Genellikle kızıl ve turuncu yer yer beyaz ve bej renklidir. 40 cm çapına ulaşan kaba kırıntılarının 

hakim olduğu az tuturulmuş çakıl taşları genel litolojiyi oluşturur. Plyistosen yaşlıdır. Kalınlığı 250 m 
kadardır. Sivaslı Ovasının tamamında ve Ulupınar Köyü çevresinde yaygın olarak bulunmaktadır.  

 
Alüvyon (Qal)  
 
Çok kökenli, gevşek yapılı, blok, çakıl, kum, silt ve mil boyunda tutturulmamış malzemelerden 

oluşur. İçerdiği malzemeler genellikle; kuvarsit, şist, gnays, mermer, kalkşist, metabazit ve kireç taşından 
oluşmaktadır. Dere yatakları boyunca yayılım gösterir. Kalınlığı değişkendir.  

 
METAMORFİZMA VE MAGMATİZMA  
 
Uşak yöresi temeli Menderes Masifinin Metamorfik kayaçları ve Menderes masifinin üzerindeki 

platform tipi karbonat çökelleri oluşturmaktadır. Derin zonlarda metamorfizma geçirmiş olan bu birimler 
Menderes Masifi Metamorfik kayaçları Tetis Okyanusunun kapanımıyla birlikte okyanusal kabuk kayaları 
tarafından bir nap şeklinde örtülmüş ve bölgede kabuğun kalınlaşmasıyla Granitik kayalar sokulum 
yapmıştır. Miyosen sonrası bölgenin gerilmeli bir rejimin etkisi altına girmesi, Menderes Masifinin KG 
yönlü çekilerek Metamorfik çekirdek olarak yükselmesiyle bölgede doğrultu atımlı ve düşey fayların 
egemen olduğu gerilme başlamıştır. Neojen döneminde açılmaya başlayan havzalarda karasal çekirdeğin 
hakim olduğu istifler ve gerilme rejiminin denetlendiği Volkanizma faaliyetleri etkin olmuştur. Alt 
Miyosenden günümüze değin bu rejim etkisini sürdürmüştür. Bölge Pliyosende görsel bir havza karakteri 
kazanmış ve çok geniş sahalar bu havzada oluşan çökeller tarafından örtülmüştür. Günümüzde Uşak dört 
bir yanı Metamorfik (Musadağ, Burgazdağ, Murat Dağı) ve Volkanik kayaçların (Elmadağ, Beydağı) 
çevrelediği dağ kuşakları arasında çökel havzaları şeklinde bir görünüm sunmaktadır.  

 
TEKTONİK VE PALEOCOĞRAFYA  
 
Dört Jeolojik zamana ait çeşitli litolojiden yapılı Uşak yöresi, Post Alpin dönemde Neotektonik 

hareketlere maruz kalmış, günümüzdeki morfolojik görünümü ortaya çıkmıştır. Bu bölge jeolojik yapısı ve 
morfo-tektonik özelliği itibari ile Asor adalarından Endonezya’ya kadar uzanan Alpin Kuşakta yer 
tutmaktadır. Uşak yöresi Kuzey Anadolu Fay sistemi, Ege-Hellen hendeği ve bunun doğu uzantısı 
durumunda olan Kıbrıs yayı ile Ege Graben sistemini içeren Batı Anadolu çekme rejiminin denetimi 
altındadır. Anadolunun batıya hareketi, doğu batı yönlü sıkışmalara, kuzey-güney yönlü genişlemelere ve 
dolayısıyla da yöredeki fay sistemlerinin domino taşları gibi birbirini etkileyerek kıpırdanmasına neden 
olmaktadır. 

 
Nitekim Afrika levhasının Anadolu altına daldığı Ege – Hellen hendeği ve bunun doğu uzantısı 

durumunda olan Ege graben sisteminin fayları kuzey Anadolu sisteminin batısındaki faylar ve Marmara 
denizindeki faylar dikkat çekmektedir. 
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UŞAK HİDROJEOLOJİ: 
 
Yer altı sularımız da bulundukları katmanlardan kaynaklara veya bazı sanayi atıklarıyla sulama 

içme ve kullanma sularına karıştığı görülen kirliliklerin,hem insan sağlığı hem de tarımsal faaliyetler 
açısından küçümsenmeyecek olumsuz sinyaller verdiği görülmektedir.Bu maddelerle kirlenmiş 
yiyeceklerin, tüketilmesi suretiyle kan dolaşımı ve beyin sisteminde meydana getireceği tahribat oldukça 
tehlikeli boyuttadır.Yeraltı sularının en önemli bulaşma kaynaklarını kanalizasyon sistemlerindeki kaçaklar 
oluşturmaktadır.  

 
Sularda bulunan askıdaki katı maddelerin devamlı birikimi sonucunda toprakların geçirgenliği gibi 

fiziksel özelliklerden bozulmakta olup,bu nedenle ürün ve kalite eksiklikleri ortaya çıkmaktadır. 
 
Yeraltı Suyu Potansiyeli  
 

 Suyun Niteliği Rezerv hm³ / yıl  İçme Suyu hm³ / yıl  Sulama + Sanayi hm³ / yıl  Atık Rezerv hm³ / yıl  
Yeraltı suyu  79,0  21,0  25,0  33,0  
Kaynak  18,0  3,0  15,0  -  

 
MANİSA İLİ, JEOLOJİK VE HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLER: 
 

 Jeolojık Yapı ve Stratigrafi 
 
Manisa ve çevresinde temeli paleozoyik yaşlı metamorfik kayaçlar oluşturur. Menderes masifi 

olarak adlandırılan temeldeki kayaçlar, bir çekirdek ve bunun üzerinde bir örtüden oluşmuş iki birim 
olarak düşünülmektedir. Çekirdek gnayslardan oluşmuştur. Bunlar gözlü gnayslar ve mavi gözlü 
gnaysların üzerinde şistlerden oluşmuş kalın bir örtü yer alır. Metamorfizma derecesi çekirdekten dışa 
doğru azalmaktadır. Metamorfik kayaçların üzerine mesozoyik yaşlı kireçtaşları gelir. Mesozoyik 
kireçtaşlarının üzerinde uyumsuz olarak neojenin karasal çökelleri ve Kula volkanik kayalarından 
bazaltlar yer alır. En üstte Gediz Nehri ve yan derelerin getirdiği kuvaterner alüvyonları yer almaktadır. 
 

Manisa ve çevresinde temeli paleozoyik yaşlı metamorfik kayaçlar oluşturur. Menderes masifi 
olarak adlandırılan temeldeki kayaçlar, bir çekirdek ve bunun üzerinde bir örtüden oluşmuş iki birim 
olarak düşünülmektedir. Çekirdek gnayslardan oluşmuştur. Bunlar gözlü gnayslar ve mavi gözlü 
gnaysların üzerinde şistlerden oluşmuş kalın bir örtü yer alır. Metamorfizma derecesi çekirdekten dışa 
doğru azalmaktadır. Metamorfik kayaçların üzerine mesozoyik yaşlı kireçtaşları gelir. Mesozoyik 
kireçtaşlarının üzerinde uyumsuz olarak neojenin karasal çökelleri ve Kula volkanik kayalarından 
bazaltlar yer alır. En üstte Gediz Nehri ve yan derelerin getirdiği kuvaterner alüvyonları yer almaktadır. 

 
Metamorfizma ve Mağmatizma 
 

Manisa’nın büyük kısmı Gediz Havzası içinde kalmakta olup, Soma ve Kırkağaç yöreleri ile Yunt  
Dağı’nın batısındaki kesimleri Ege Havzasında kalmaktadır. Manisa ilinde yeryüzü şekillerinin bütün 
biçimlerine rastlanmaktadır. 13269.75 km2 yüzölçümüne sahip il alanının % 54.3 ünü dağlar, % 27.8 ini 
platolar, % 17.9 unu ovalar kaplamaktadır. Manisa il alanında, tüm jeolojık dönemlerde yapılanmış 
oluşumlara rastlanmıştır. İl alanının temeli I. ZAMAN (poleozoik) yaşlı şistler, gnaylar ve 
kristalize kalkerler oluşturmaktadır.  

 
Bozdağ, Uysal dağı, Dibekdağı ve Demirci dağları bütünüyle  I.ZAMAN serilerinden oluşmuştur. 

İl merkezinin çevresiyle Marmara Gölünün kuzey batısı, Çal dağı ve Akhisar’ın kuzey doğusu II.ZAMAN 
(mezozoik) yaşlı açdezit, tüf gibi parçalanmış volkanik kayalarla mosif kalker, kum taşı, konglomera ve 
mermer serileriyle örtülüdür. Bunlar bazı kesimlerde gruplar oluşturmaktadır. 
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Gediz vadisinin kemerlerinde yani, Alaşehir, Salihli, Turgutlu ovalarının güneyinde Manisa 
ovasının doğusuna dek uzanan alanlarda III.ZAMAN (tersiyer) yaşlı lav ve tüf tabakalarıyla karışık 
kalker, mermer, konglomera, killi yada jipsli kum taşı ve yer yer siltli, kumlu, çakıllı kayaçlara rastlanır. 

 
Gediz Nehrinin getirdiği alüvyon birimi, çakıl, kum, silt, kilden oluşan IV. ZAMAN 

(Kuvaterner) Manisa, Salihli, Alaşehir, Turgutlu, Sarıgöl bölgelerinde  geniş yayılım gösterir. 
 
Yine ilimiz Bakırçay Grabeni (Fay Hattı), Simav Grabeni, Küçük Menderes Grabeni arasında 

ve büyük bölümüde doğu-batı gidişli Manisa Gediz Grabeni içinde kalmaktadır. 
 
Bakırçay Grabeninde Soma, Manisa Gediz Grabeninde, Manisa Merkez, Turgutlu, Salihli, 

Alaşehir, Sarıgöl ilçeleri kalmaktadır. Tersiyer ve Kuvaterner yaşlı çökel kayalar ve volkanitler çalışma 
alanında dağınık bir şekilde yüzlekler verirler. Ancak Kuvaterner yaşlı Kula volkanitlerinin volkan 
bacalarının daha güneyindeki Alaşehir-Salihli grabeninin uzanımına tamamen paralel olarak KB-GD 
yönde sıralandıkları da saptanmıştır. “Gediz Grabeni” olarak da adlandırılan bu çöküntü havzasında, 
halen günümüzde de aktif faylarla aktivite süregelmektedir. 

 
İl alanında ender görülen oligosen yaşlı katlar genellikle kırmızı renkli kum, çakıl, kil ve 

şistlerden oluşan alçak tepeler biçimindedir. Sipsli oligosen serileri il alanının kuzey doğusunda yer yer 
karasal neojen serileri arasına sıkışmış durumdadır. Genellikle gnayslar üzerine oturan bu seriler 
Alaşehir’in güney ve güney batısında yaygındır. Bu serilerin üzerine karasal neojen serileri 
tabaklanmıştır. 

 
Şiddetli volkanik hareketler geçirdiğinden il topraklarındaki neojen serileri faylarla parçalanmış 

durumdadır. Bu nedenle, neojen serileri Alaşehir’in güneyinden başlar ve Turgutlu’nun  güneyine  
dek  kesintisiz  sürer.  Kalınlığı  300-350  m.  arasında  olan  bu seriler,düşük yükselti basamaklarında  
IV.ZAMAN  alüvyonlarıyla geçişli olarak yer alır. Alaşehir, Salihli, Turgutlu ovalarının güneyi ile 
Manisa ovasının doğusu ve  batısında miyosen serilerinin kalınlıkları değişmeye başlar. Miyosen ve 
gilyosen serileri arasında bir konglomera serisi yer alır. Turgutlu yöresinde bu seriler zaman zaman yüzeye 
çıkmaktadır.  

 
Manisa il alanında magnetik kayaçlardan granitlere rastlanır. İlde; Alaşehir, Salihli, Turgutlu, 

Merkez, Akhisar, Kırkağaç ve Soma yöreleri depremlerin çok olduğu tektonik çukurluklar  ve  kırıklar  
dizisi  üzerindedir.  Salihli  ve  Akhisar’  ın  doğu  kesimleri  ile Kırkağaç’ın  batısı  ve  güneyi  1.  
Derecede  deprem  kuşağıdır.  İlin  göreceli  yüksek kesimlerinde yer alan demirci, Kula, Gördes ve 
Seklendi yörelerinde 2. Ve 3. Derece deprem kuşaklarına girer. 

 
İlimizde zaman zaman muhtemel afetler olmaktadır. Demirci Gömeçler’de, Eseryurt’ta, 

Delidemirciler’de, Manisa Merkez Spil Dağı yamaçlarında kaya düşmesi, Selendi ilçesi, Alaşehir 
Horzumkeserler, Kozluca, Gördes Kızıldam, Demirci Yeşildere,Soma Yayladalı, Asaraltı Mahallesinde, 
Salihli Allahdiyen’de yer kayması, Gediz Nehri havzasınsa su baskını afetleri olmaktadır. 

 
Yer kayması afetinden dolayı Soma Yayladalı, Asaralti mahallesi, Soma Cinge 

kasabasına nakli uygun görülmüş ve 14 haksahibi ailenin konutlarının yapımına EYY (Evini 
Yapana Yardım) metoduyla başlaması için hak sahiplerine yer teslimi yapılmıştır. 

 
Alaşehir, Kozluca köyünde yer kaymasından dolayı 13 hak sahibi ailenin yeni yerleşim 

yeri olarak belirlenen köy sınırları içindeki alanın da heyelana maruz olduğu anlaşıldığından 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü’ne yeni yerleşim yeri seçimi ve etüdü için yazı yazılmıştır. 
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AHMETLİ LÇESİ 
 
MORFOLOJİ VE YAPISAL DURUM 
 
Ahmetli ilçesi Manisa ilinin güney doğusunda büyük çoğunlukla kuvaterner yaşlı alüvyon ve 

taraça-alüvyonal fan çökellerinden oluşan düz alanda kurulmuştur. 
 
İlçe güneyinde 174 rakımlı Güldede tepe, 307 rakımlı Kabakçı tepe ve 303 rakımlı Kurtgeçmez 

tepe belli başlı yükseltileridir. Gencer deresi boyunca ilçe merkezine doğru taşkın alanı bulunmaktadır. 
 

FORMASYONLAR 
 
PLİYOSEN YAŞLI ESKİ ALÜVYON (Q1) İnceleme alanının en güneyinde dar bir alanda 

gözlenmektedir. Kumtaşı-çakıltaşı, silttaşı ve kiltaşı birimlerinden oluşmaktadır. Fluvyal karakterli az 
tutturulmuş özelliktedir. Kalınlığı 100 m olarak verilmektedir. Kahverenkli- kırmızımsı renkli orta kalın 
katmandır. 
 

TARAÇA-ALÜVYAL FAN ÇÖKELLERİ (Q2) İnceleme alanının orta bölümünde geniş 
yayılımlıdır. Eski alüvyal birimi üzerinde uyumsuz olarak gözlenmektedir. Kalınlığı 10 m 
dolaylarındadır. Çakıl-kum-kil yığışımlarıyla temsil edilmektedir. Çapraz tabakalanmalar içermektedir. 
Eski taraça ve alüvyonal fan niteliğinde olup az tutturulmuştur. Toprak örtüsü kalınlığı yaklaşık 30 
cm dir. 
 

GENÇ ALÜVYON ÇÖKELLERİ (Al) İlçe yerleşim alanının kuzeyinde geniş alanda, doğu, 
güneybatıda ise dar bir alanda gözlenmektedir. Tutturulmamış çakıltaşı, kumtaşı ve silttaşı 
ardalanmasından oluşmuştur. Toprak örtüsü kalınlığı genelde 60-100 cm arasında olup bu kalınlık kuzeye 
doğru artmaktadır. 
 

GÖLMARMARA İLÇESİ 
MORFOLOJİ VE YAPISAL KONUM 
 
İlçe merkezi Marmara Dağının eteklerinden ovaya doğru kurulmuştur. Yerleşim alanının 

kuzeydoğusunda 0-3 derece; güney batıısnda ise 3-17 derecelik topografik eğim görülmektedir. İnceleme 
qalanında Kızıl tepe, Marmara Dağı, Kavlak Tepe, Gerenlik Tepe vd. topografik yükseklikleri oluşturur. 
Marmara Dağı, ve Kavlak Tepe civarında topoğrafik eğim 17 derece nin üzerindedir. Diğer alanlardaki, 
topoğrafik eğim daha düşüktür. 

 
İnceleme alanı içersinde iki önemli fay tespit edilmiş olup, bunlardan birincisi güneydoğudan 

Salihli-Gölmarmara yolu boyunca ilçe yerleşim alanını keserek kuzeybatıda Hacıbaştanlar köyüne doğru 
uzanmaktadır. Fay doğrultusu KB-GD, eğimi ise KD dur. Diğer fay ise Ozanca köyünü keserek KB-
GD doğrultusunda uzanmaktadır.Her iki fayda eğim atımlı normal fay karakterlerinde olup, aktif özellik 
göstermektedir. 
 

FORMASYONLAR 
 
KEÇİDAĞI FORMASYONU (Pzk) Formasyon Paleozoik yaşlı, şist (Pzkt), mermer (Pzkm) ve 

kuvarsit (Pzkk) olmak üzere üç üyeden oluşmaktadır. İnceleme alanında formasyon (Pzk) genel olarak 
şist ve mermer ağırlıklı olarak görülmektedir. Formasyon içerisinde ayrılabilen Pzkt üyesine 
(Taşkuyucak üyesi) ilçenin güneybatısında Kavlak tepe civarında rastlanır. Burada hakim litolojı 
metaultramafik kayalardır. Pzkm üyesi (mermer), Marmara Dağı ile Kızıltepe arasında yaygın olarak 
gözlenir. Pzkk üyesi (kuvarsit) ise Ozanca köyü batısında dar bir alanda yüzlek verir. Formasyon 
kıvrımlı bir yapı gösterdiği için tabaka konumları değişkenlik sunarlar. Çatlak sistemleri daha çok 
mermerler üzerinde ölçülmüştür. 
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AKPINAR FORMASYONU (Pza) Formasyon koyu-açık gri, kirli beyaz renklerde, yer yer 
laminalı, orta kalın katmanlı kristalize kireçtaşlarından oluşur. Gerenlik Tepe’nin doğusunda 
gözlenen birimde çatlak sistemleri K25-65B, K75D doğrultularında, 70-75 derece GB ve 65 derece 

GD ya eğimli olarak ölçülmüştür. Toprak örtüsü az gelişmiş olup, 10 cm in altındadır. 
 

GÖRENEZ KİREÇTAŞI (Jg) Birim açık gri-bej renkli, laminalı, ince kalsit kristalli dolomitik 
kireçtaşlarından oluşur. Hacıbaştanlar köyünün güneydoğusunda dar bişr alanda gözlenir. 
 

PLİYOSEN DETRİTİK (Tpd) Boz renkli çakıltaşı, kumtaşı, şilttaşı ve kiltaşı ardalanmasından 
meydana gelir. Çömlekçi, Hacıbaştanlar ve Ozanca köyleri çevresinde yaygın olarak gözlenmiştir. 
Tabakalanma belirgin olmayıp, çatlak sistemleri ölçülememiştir. Toprak kalınlığı çakıllı-kumlu 
seviyelerde 30-60 cm arasında, killi-siltli seviyelerde 1 m’nin üzerindedir. 
 

ALÜVYON (Qal) İnceleme alanın orta bölümünde yer alan düz alanlar alüvyonla temsil 
edilmektedir. Birim tutturulmamış, gevşek yapıda kum, çakıl, kil ve silt ardalanmasından meydana 
gelmiştir. Toprak oluşumunu oldukça gelişmiş olup, 100 cm nin çok üzerinde kalınlık gösterirler. 
 

KULA İLÇESİ 
 
MORFOLOJI VE YAPISAL KONUM 
 
İnceleme alanında Gargar tepe, Boz tepe, Karadağ tepe ve Çağıllıkaş tepe önemli topoğrafik 

yükseklikleri oluşturur. Kula ilçesi bu yükseklikler arasındaki düzlük alanda kurulmuştur. İlçe 
yerleşim alanı 0-6 derece topoğrafik eğime sahiptir. Çalışma alanının büyük bölümü ise 3-12 derecelik 
topografik eğim arasında değişir. 12 derecenin üzerindeki topoğrafik eğime sahip yerler ise oldukça 
sınırlı olup, tepenin zirve bölümlerinde gözlenir. Sahada önemli olabilecek bir faya rastlanmamıştır. 
 

FORMASYONLAR 
EŞME FORMASYONU (Pzşe) Formasyon tabanında gnayslar, üstte ise şistler ile temsil 

edilmektedir. İnceleme alanında daha çok örtü şistleri gözlenmektedir. Şistler gri renkli, belirgin 
şistoziteli olup, mermer mercekleri içermektedir. İnceleme alanının güney bölümünde yaygın olarak 
görülmektedir. 
 

MUSADAĞI MERMERLERİ (Ptrm) Mermerler inceleme alanının kuzey bölümünde yer alırlar. 
Beyaz-açık gri renkli, yer yer siyah bantlı orta-kalın tabakalı dolomitik ve iri kristallidir. 
 

ASARTEPE FORMASYONU (Qat) Formasyon genellikle kızıl ve turuncu renkli, orta- kalın 
katmanlı, kil ve kireç çimentolu, yarı yuvarlak-yuvarlak çakıllı kumtaşı ve çakıltaşı ardalanmasından 
oluşur. 
 

KULA VOLKANİTLERİ (Qkv) İnceleme alanının kuzey bölümünde yaygın olarak gözlenir. 
Siyah-kahve renkli lav, lapilli, süngertaşı, curuf ve tüflerden oluşur. Birim içerisinde bol miktyarda 
krater ve volkan konileri mevcuttur. Bu yapılara en güzel Divlit tepe, Boztepe, Karadağ tepe vd. de 
rastlanmaktadır.Birim üzerinde daha çok akma yapıları gelişmiştir. Toprak örtüsü fazla gelişmemiş olup, 
volkan konileri ve kraterlerin eteklerinde yer yer 60 cm kalınlık göstermektedir. 
 

ALÜVYAL (Qal) Alüvyon, ilçenin güney bölümünde geniş alanda,kuzeye doğru ise dar bir şerit 
halinde uzanmaktadır. Birim tutturulmamış gevşek yapıda kum, çakıl, kil ve silt ardalanması şeklinde 
gözlenir. Toprak örtüsü kalınlığı 100 cm üzerinde değerler taşır. 
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SALİHLİ  İLÇESİ 
 
MORFOLOJİ VE YAPISAL KONUM 
 
İlçe topoğrafik eğimi 0-3 derece olan Gediz grabeni üzerindeki çöküntü alanında yerleşmiştir. 

Şehrin güneyine doğru gidildikçe eğim artmakta ve zirvelerde 17 derece nin üzerine çıkmaktadır. 
Güneydeki dik topoğrafyanın düzlüğe (ovaya) açıldığı alanlarda yaygın alüvyon yelpazeleri ve taşkın 
alanları gelişmiştir. Topoğrafyanın dik olmasının nedeni, ilçeyi güneyden sınırlayan KB-GD ve D-B 
doğrultulu faylardır. Gediz grabenini oluşturan bu faylar aktif özelliktedir. Bu fayları yaklaşık dik 
yönde kesen KD-GB, K-G, KB-GD doğrultulu faylar derin vadilerin oluşmasının nedenidir. Bu durum 
aynı zamanda alüvyon yelpazelerinin oluşumunu da açıklamaktadır. 
 

FORMASYONLAR 
 
PLİYOSEN DETRİTİK (Tpd) Birim alacalı-boz renkli çakıltaşı, silttaşı, kiltaşı ardalanmasından 

oluşmaktadır. Kuvars, mikaşist, kalksist ve mermer çakıl ve parçalarından oluşan birim kötü 
boylanmalı, az tutturulmuştur. Yumuşak kesimleri atmosferik koşullar nedeniyle aşırı derece erozyona 
uğramıştır. 
 

ALÜVYON (Qal) Salihli’nin güneyini sınırlayan fayın kuzey bölümünü kaplayan düz alanlar 
alüvyonla temsil edilmektedir. Tutturulmamış gevşek yapıda çakıl, kum, silt ve kil ardalanmasından 
oluşmaktadır. Alüvyon yelpazelerinin geliştiği kesimlerde tane boyu irileşmektedir. Toprak oluşumu 
oldukça gelişmiş olup, 100 cm nin üzerinde kalınlık gösterir. 
 

TURGUTLU İLÇESİ 
 
MORFOLOJİ VE YAPISAL KONUM 
 
Turgutlu ilçesi Manisa ilinin doğusunda İzmir-Ankara Karayolu üzerinde alüvyon çökellerinden 

oluşan düz alanda kurulmuştur. Irlamaz köyü, Çepnidere köyü, Osmancık köyleri ise güneyde yüksek 
topografik konumlarda yer almaktadır. Menderes Masifinin doğu-batı istikamatinde parçalanması 
sonucu  ortaya çıkan Gediz grabeninin güney kanadında yer almaktadır. Ortalama yükseklikler 50-300 
m arasındadır.İlçe merkezinin güneyinde Yaylalı sırtı, Karlık tepe (279 m), İğdeli tepe (263 m), 
Göktepe (395 m), Beşli tepe (88 m) belli başlı tepeleri oluşturmaktadır. Yerleşim alanında 3-6 derece 
arasında eğimler yerleşim alanı yakın çevresinde 60-120 arasında değişmekte, tepelerde ise 12-17 derece 

ye yükselmektedir. Irlamaz deresi boyunca güneyden kuzeye (ilçe merkezine) doğru taşkın alanı 
bulunmaktadır. 

 
FORMASYONLAR 
 
TARAÇA-ALÜVYAL FAN ÇÖKELLERİ (Q2) İnceleme alanının güneyinde Irlamaz- 

Yaylaköy arasında yayılım göstermektedir. Gediz grabeninin tali bir çöküntü havzası olarak kabul 
edilen KDD-GBB doğrultulu alanda Q1 (eski alüvyon) üzerinde uyumsuz konumda yer almaktadır. 
Kalınlığı 50-60 m yi bulan bu birim çakıl-kum-kil den ibarettir. Genelde yığışımdan ibaret olup zaman 
zaman çapraz tabakalanmalıdır. Eski taraça ve alüvyal fan niteliğinde az tutturulmuş özellikle 
sunmaktadır. Toprak örtüsü kalınlığı yalaşık 30 cm olup kuzeye doğru 60 cm e ulaşmaktadır. 
 

GENÇ ALÜVYON ÇÖKELLERİ (Qal) Turgutlu ilçe merkezi yakın çevresinde kum-kil- 
çakıltaşı ardalanmalı ve Irlamaz çayı yatağı ile diğer dere yataklarında tutturulmamış iri kum-çakıl 
bloklarından oluşan yığışımlarla temsil edilmektedir. Dere alüvyon çökellerinin geniş yayılımı Irlamaz 
deresi vadisinde görülmektedir. Görünür kalınlığı 15-20 m dir. Diğer yerlerdeki kalınlık ise en fazla 5-
10 m olarak gözlenmektedir. Çok ince toprak örtüsü gelişmiştir. 5-10 cm arasında gözlenmektedir. 
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TEKTONIK VE PALEOCOĞRAFYA 
 
Dünyanın kendi içinde devirgenliği ve değişimi yeryüzünü kaplayan yerkabuğunda 

deformasyonlar, gerilme birikimleri ve giderek kırılmalar oluşmaktadır. Bu kırılmalar ve varolan 
kırıklar boyunca oluşan yer değiştirmeler depremlerin oluşmasına neden olmaktadır.Deprem 
yerkabuğunun kırılması yada var olan bir kırık boyunca hareket etmesi işlemidir. 
 

PALEOCOĞRAFYA 
 
Bölgede erken Paleozoik ve Paleozoikte rijit ve dirençli bir kalkan (Menderes Kalkanı) 

mevcuttur. Geç Paleozoik ( Permiyen)-Mesozoik’de ise kalkerlerin çökeldiği denizel bir havza söz 
konusudur. (Ancak bazı yerlerde bu çökeltim sırasında veya sonrasında bir yükselme söz konusu olmuş 
ve bu kalkerler erozyona tabii kalmışlardır.) Üst Paleozoik kuşak sahasında lokal bir erozyon cereyan 
etmiştir. 

 
Jura ve Kretase de eksen İzmir-Manisa-Soma-Balıkesir olmak üzere SSW-NNE uzanımlı bir 

havza mevcuttur. Havzanın oluşumu bazı yerlerde (Orhaneli) Orta Jura transgresyonu ile görülmektedir. 
 
Denizel Havza üst Kretase (Mestrihtiyen) sonunda yerini yükselmeye bırakmıştır. Bu dönemde 

filiş oluşumu başlamış ve Orta Miyosen’e kadar devam etmiştir. Bu sırada Paleojen de tektonik 
aktiviteye bağlı olarak sokulumlar (Granodiyoritik İntruzyonlar) meydana gelmiştir. Geç Paleojen ve 
Neojen de meydana gelen faylanmalar Küçük Menderes, Büyük Menderes ve Gediz Vadilerini 
oluşturmuştur. 
 

Bu faylanma ve çatlaklar muhtemelen volkanizmayı beraberinde getirmiş ve sonucunda da 
fayların uzanımları boyunca mevcut kaplıcalar oluşmuştur. 

Tüm bu faylanma ve volkanizma sürecinde büyük karasal (gölsel) havzalar oluşmuştur. 
Dikey hareketlerin (faylanmaların) sonuncusu da Pleistosen (Kuvarterner) de meydana gelen 

çökme ile Ege Denizi’nin oluşumudur. 
 
Ülkemizin %42 si I. Derece deprem kuşağı üzerindedir ve bu alanda nüfusun yaklaşık %45 i 

yaşamaktadır. Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış  olduğu Türkiye Deprem Bölgeleri 
Haritası’nda Manisa ilinin tümü I. Derece deprem bölgesinde bulunmaktadır. 

 
MANİSA HİDROJEOLOJİ 
 
Yüzeysel su kirliliğini, yeraltısuyu kirliliğinden ayrı tutmak mümkün değildir. Yağmur suyu 

yeryüzüne indiği andan itibaren kirlilik yükünde ani bir artış olur. Organik ve anorganik partiküller, 
hayvansal ve bitkisel atıklar, doğal ve yapay gübreler, pestisidler, mikroorganizmalar su ve yeraltı suyunun 
kirlenmesine neden olurlar.  

 
Yeraltı suyunun kirlenmesinin en büyük nedeni evsel ve endüstriyel atıkların arıtılmadan alıcı 

ortamlara verilmesidir. Katı, sıvı ve gaz atıklar alıcı ortama verildikten sonra, iklim durumuna, toprağın 
yapısına, topoğrafya yapısına, atığın cinsine ve zamana bağlı olarak yeraltı sularına taşınırlar. Zırai 
mücadele ilaçlarınında aşırı ve bilinçsiz kullanımı büyük bir sorundur. Evsel atıkların doğrudan toprağa 
verilmesi sonucu, özellikle kanalizasyon sistemlerinin olmadığı yerlerde fosseptik çukurlardan sızan sular 
yeraltısuyuna taşınmaktadır. Mikroorganizmalar, yer altı suyuna taşınım sırasında doğal olarak 
temizlenmeye uğrar. Ancak deterjan gibi parçalanmaya karşı dayanıklı bileşikler yeraltısuyuna ulaşarak 
içme suyu açısından sorun yaratabilmektedir. Çöplerin açık alanlarda depolanması ve kirliliği azaltıcı 
faaliyetlerin uygulanmaya konmaması önemli sorunlara neden olmaktadır. 
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Yeraltı Suyu Kaynakları Listesi 
İlçe Adı Emniyetli Yer Altı Su 

Rezervi hm3 / Yıl 
MERKEZ 14 
AKHİSAR 17 
ALAŞEHİR 24 
DEMİRCİ 2 
GÖRDES 1.5 
KIRKAĞAÇ 16 
KULA 3 
SALİHLİ 17 
SARIGÖL 18 
SARUHANLI 18 
SELENDİ 4 
SOMA 7 
TURGUTLU 41 
AHMETLİ 8 
KÖPRÜBAŞI 1 
GÖLMARMARA 11 
TOPLAM 202. 5 

 
ATMOSFERİK KOŞULLAR, İKLİMSEL FAKTÖRLER; 
 
Ankara-İzmir Otoyol proje güzergâhından geçen illere ait atmosferik koşullar ve iklimsel faktörlere 

ait veriler Meteoroloji Genel Müdürlüğü Resmi web (dmi.gov.tr  ve meteoroloji.gov.tr) sitesinden alınarak 
özet tablo/grafik ve şekil halinde aşağıda verilmiştir. 

 
Tablo- 12:Ankara İli Atmosferik Koşullar ve İklimsel Faktörlere Ait Veriler 

 
ANKARA OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1954 - 2013) 

Ortalama Sıcaklık (°C) 0.4 1.9 6.1 11.3 16.2 20.2 23.6 23.3 18.7 13.1 7.0 2.6 

Ortalama En Yüksek 
Sıcaklık (°C) 

4.4 6.5 11.7 17.2 22.3 26.7 30.2 30.2 25.9 19.9 12.9 6.6 

Ortalama En Düşük 
Sıcaklık (°C) 

-3.0 -2.2 1.0 5.6 9.7 13.1 16.0 16.0 11.7 7.3 2.5 -0.6 

Ortalama Güneşlenme 
Süresi (saat) 

2.5 3.5 5.2 6.3 8.4 10.2 11.4 11.0 9.2 6.5 4.4 2.3 

Ortalama Yağışlı Gün 
Sayısı 

12.2 11.0 10.9 11.9 12.5 8.6 3.7 2.8 3.9 6.8 8.5 11.8 

Aylık Toplam Yağış 
Miktarı Ort.(kg/m2) 

42.2 37.0 38.8 47.7 49.7 35.0 14.5 10.5 19.2 29.4 32.6 45.4 

En Yüksek Sıcaklık (°C) 16.6 20.4 26.4 30.6 33.0 37.0 41.0 40.4 36.0 32.2 24.4 20.4 

En Düşük Sıcaklık (°C) -21.4 -21.5 -19.2 -6.7 -1.6 3.8 4.5 6.3 2.5 -4.1 -10.5 -17.2 
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Tablo- 13: Eskişehir İli Atmosferik Koşullar ve İklimsel Faktörlere Ait Veriler 
 

ESKISEHIR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1954 - 2013) 

Ortalama Sıcaklık (°C) -0.1 1.4 5.2 10.3 15.1 19.1 21.7 21.4 17.2 11.9 6.3 2.1 

Ortalama En Yüksek 
Sıcaklık (°C) 

3.9 6.3 11.4 16.8 21.9 26.0 29.0 29.2 25.2 19.5 12.5 6.1 

Ortalama En Düşük 
Sıcaklık (°C) 

-3.6 -2.9 -0.4 3.7 7.8 11.3 13.9 13.6 9.4 5.2 1.0 -1.4 

Ortalama Güneşlenme 
Süresi (saat) 

2.5 3.7 5.0 6.3 8.5 10.4 11.5 10.9 9.0 6.3 4.2 2.3 

Ortalama Yağışlı Gün 
Sayısı 

13.8 11.7 12.0 11.3 10.7 7.1 3.7 2.7 4.2 7.6 9.6 13.5 

Aylık Toplam Yağış 
Miktarı Ort.(kg/m2) 

40.6 32.0 37.3 41.8 42.8 31.3 13.4 8.2 15.0 29.9 31.4 46.6 

En Yüksek Sıcaklık (°C) 20.2 21.5 28.1 31.2 33.9 36.8 40.6 39.0 36.4 33.0 25.4 21.4 

En Düşük Sıcaklık (°C) -27.8 -22.4 -16.5 -10.4 -2.2 0.5 5.0 3.6 -2.0 -6.8 -13.5 -19.2 

 
Tablo- 14:Afyonkarahisar İli Atmosferik Koşullar ve İklimsel Faktörlere Ait Veriler 

 
AFYONKARAHISAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1954 - 2013) 

Ortalama Sıcaklık (°C) 0.3 1.6 5.5 10.3 15.0 19.2 22.3 22.1 17.7 12.2 6.8 2.5 

Ortalama En Yüksek 
Sıcaklık (°C) 

4.6 6.3 11.0 16.2 21.2 25.7 29.4 29.4 25.1 19.1 12.6 6.6 

Ortalama En Düşük 
Sıcaklık (°C) 

-3.4 -2.5 0.3 4.4 8.2 11.4 13.9 13.8 10.0 6.0 1.7 -1.2 

Ortalama Güneşlenme 
Süresi (saat) 

3.6 4.1 5.1 6.2 8.2 10.1 11.2 10.5 8.6 6.3 4.5 2.5 

Ortalama Yağışlı Gün 
Sayısı 

12.7 12.1 12.4 12.2 12.0 7.3 4.0 3.2 4.3 7.5 8.7 12.7 

Aylık Toplam Yağış 
Miktarı Ort.(kg/m2) 

42.1 37.8 42.7 46.7 49.5 33.6 17.8 11.6 18.6 36.7 33.1 46.5 

En Yüksek Sıcaklık (°C) 18.0 21.0 25.8 30.2 32.0 35.8 39.8 38.4 35.6 30.6 24.5 21.0 

En Düşük Sıcaklık (°C) -27.0 -25.3 -17.0 -7.6 -3.1 1.0 4.0 2.4 -2.9 -7.1 -14.9 -18.0 

 
Tablo- 15:Uşak İli Atmosferik Koşullar ve İklimsel Faktörlere Ait Veriler 

 
USAK 

 
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1954 - 2013) 

Ortalama Sıcaklık (°C) 2.3 3.1 6.3 10.7 15.8 20.3 23.6 23.5 18.9 13.4 8.0 4.1 

Ortalama En Yüksek 
Sıcaklık (°C) 

7.0 8.0 11.9 16.5 21.8 26.6 30.3 30.6 26.2 20.3 14.1 8.8 

Ortalama En Düşük 
Sıcaklık (°C) 

-1.2 -0.7 1.5 5.2 9.2 12.6 15.5 15.6 11.8 7.9 3.7 0.8 

Ortalama Güneşlenme 
Süresi (saat) 

4.1 4.5 5.4 7.6 9.1 11.9 12.0 11.4 9.5 7.3 5.3 3.5 

Ortalama Yağışlı Gün 
Sayısı 

12.2 11.3 11.0 11.3 9.9 5.1 2.9 2.1 3.3 6.9 8.2 12.8 

Aylık Toplam Yağış 
Miktarı Ort.(kg/m2) 

73.0 66.2 55.8 54.8 46.5 24.4 16.9 9.3 16.2 40.1 58.5 80.3 

En Yüksek Sıcaklık (°C) 18.3 20.1 27.0 30.0 32.1 36.6 40.2 38.2 35.7 32.1 26.0 21.8 

En Düşük Sıcaklık (°C) -19.7 -15.0 -12.5 -6.2 -1.0 3.8 7.4 6.9 2.6 -2.8 -8.2 -12.6 
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Tablo- 16:Manisa İli Atmosferik Koşullar ve İklimsel Faktörlere Ait Veriler 
 

MANISA OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1954 - 2013) 

Ortalama Sıcaklık (°C) 6.7 8.0 10.7 15.2 20.5 25.5 28.1 27.7 23.3 17.9 12.2 8.4 

Ortalama En Yüksek 
Sıcaklık (°C) 

10.8 12.5 16.1 21.1 27.1 32.2 34.9 34.8 30.5 24.2 17.3 12.3 

Ortalama En Düşük 
Sıcaklık (°C) 

3.0 3.7 5.5 9.1 13.5 17.9 20.8 20.6 16.3 12.1 7.5 4.7 

Ortalama Güneşlenme 
Süresi (saat) 

2.5 3.4 5.1 6.1 8.2 10.2 11.1 10.2 8.5 6.2 4.6 2.2 

Ortalama Yağışlı Gün 
Sayısı 

12.3 11.0 10.2 9.7 6.7 3.1 1.1 0.8 2.4 5.9 9.9 14.2 

Aylık Toplam Yağış 
Miktarı Ort.(kg/m2) 

119.6 107.7 80.2 58.1 36.7 15.8 5.8 4.9 15.4 47.4 90.8 142.9 

En Yüksek Sıcaklık (°C) 24.0 24.8 31.6 34.7 39.1 41.8 45.5 44.5 40.3 37.3 29.9 26.4 

En Düşük Sıcaklık (°C) -13.1 -8.9 -5.1 -2.0 4.0 7.6 12.5 12.1 6.2 1.2 -4.9 -6.6 

 
İklim; İnsanlar farkında olsunlar veya olmasınlar, (günlük, aylık veya yıllık olarak) hayatları 

üzerinde iklimin önemli bir etkisi vardır. İnsanlar çağlar boyunca uygun iklim koşulları olan yerlere 
yerleşmişlerdir. İklim şartlarının değişmesi, örneğin bir bölgenin kuraklaşması, insanları bu bölgeleri terk 
etmeye zorlamıştır. En basitinden tatil yeri seçiminde, bir yere seyahat edeceğimiz zaman, ev alırken, tarım 
yaparken, endüstri tesisleri kurarken, bir şehir planlarken, ulaşım tesis ile güzergahları belirlerken ve daha 
bir sürü alanda iklim koşullarından etkilendiğimiz için iklim bilgi ve verilerini göz önünde tutmamız 
gerekir. İklim zamansal ve uzamsal değişimi ile yeryüzünü şekillendirdiği gibi bireyden topluma, 
toplumdan topluluklara olmak üzere insanların yaşam şeklini, kalitesini, koşullarını ve kültürlerini de 
şekillendirir. 

 
Hatta, iklimin tüm canlıların hayatlarını etkileyebilecek güce sahip olduğu belirtilebilir; örneğin 

bazı bitki türlerinin yetiştiği iklim bölgeleri vardır. Belli bir yükseklikten sonra ağaç türleri yetişmez. Her 
canlı türü, istense dahi her bölgede barınamaz. Bu şekilde yeryüzünde yalnızca belirli bölgelerde doğal 
olarak yayılış gösteren bu tür bitkilere Endemik (Önceleri geniş alanlara yayılmış olup da iklim değişmeleri 
sonucu bir veya birkaç yere çekilmiş klimatik bitkilerdir) ve Relik bitkiler (Geçmişteki uygun iklim 
şartlarında yetişmiş olup da uygun sahalarda yetişebilen bitkiler) adı verilmektedir. Yani bu tür bitkiler 
belli bir bölgeye, ülkeye, bir dağa veya adaya özgü olan bitkilerdir.  

 
Aşağıda verilen grafiklere ait verilen http://www.dmi.gov.tr/ internet adresinden alınmıştır. 
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Grafik- 1: Ankara İli İklim Sınıflandırması 

 
 

 
Grafik- 2:Eskişehir İli İklim Sınıflandırması 

 
 

 
Grafik- 3: Afonkarahisar İli İklim Sınıflandırması 
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Grafik- 4: Kütahya İli İklim Sınıflandırması 

 
 
 

 
Grafik- 5:Tekirdağ İli İklim Sınıflandırması 
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Grafik- 6:Manisa İli İklim Sınıflandırması 

 

 
Şekil 17: Aydeniz Metodu İle Türkiye İklim Sınıflandırması 

 
Şekil-17’de görüldüğü üzere, Ankara ve Eskişehir illeri 1.01-1.50 kurak, Afyon ve Uşak illeri 0.51-

0.75 ile yarı nemli hemde 0.76-1.00 ile yarı kurak iklim sınıfında, Manisa ili ise 0.76-1.00 ile yarı kurak 
iklim sınıflandırmasına girmektedir. 
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AFYONKARAHİSAR; Hava, Su, Toprak ve Arazi Kullanım Durumları:  
 
Afyonkarahisar İli, 2010 yılı kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda; İl’de hava kirliliğinin, 

ısınmadan kaynaklı emisyon verilerine dayalı olduğu anlaşılmış ve ilgili yönetmelik hükmündeki partikül 
madde değerleri sınır değerlerin altında kaldığı görülmüştür.  

 
Motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliği ayrıca önem arz etmektedir.  Afyonkarahisar İlinde 

hava kirliliği en çok kış aylarında gözlenmekte olup bunun nedeni genellikle konut ısıtmalarında kullanılan 
yakıtlardan kaynaklanmaktadır. Şehrin içinde kalmış fabrika bacalarının emisyonları da hava kirliliğine 
sebep olmaktadır. 

 
Afyonkarahisar İlinde 2007 yılında başlayan doğalgaz kullanımı yaygınlaştırılmakta olup yine 

jeotermal enerji ile ısıtılan konut sayısı 7.000’e ulaşmıştır. Bugün itibari ile il merkezinde 5.425, Dinar 
İlçesinde 2.078, Bolvadin İlçesinde 129, Çay İlçesinde 133 konut ısıtılmakta olup, 11 Endüstri tesisi 
doğalgazdan faydalanmaktadır. 

 
Afyonkarahisar İli geneline bakıldığında kullanılan su kaynakları yeraltı suları ve kaynak sularıdır. 

İl’de yaşayan nüfusun büyük bir çoğunluğu (%85) içme ve kullanma suyunu yeraltı sularından sağlarken 
kalan kesim ise (%15) kaynak suları ve yer altı sularından sağlamaktadır. İl’de. 2010 yılında toplam 
nüfusun atıksu arıtma tesisine bağlantı %35 iken 2012 yılında bu oran %40 olmuştur. 

 
Ayrıca İl’de jeotermal kaynakların bulunması nedeni ile bu kaynağı kullanan tesislerin birçoğunda 

jeotermal ve evsel nitelikli atıksular Akarçaya’a deşarj olmaktadır. Havza içerisindeki yerleşim yerlerinin 
atıksularının arıtılmadan alıcı ortama deşarj edilmesi, yer altı ve yerüstü sularının yoğun bir şekilde 
kirlenmesine neden olmaktadır. 

 
Afyonkarahisar İli sınırları içerisinde Başkomutan Tarihi Milli Parkı, Akdağ Tabiat Parkı ve 26 

Ağustos Tabiat parkı bulunmaktadır. Ayrıca Dandindere Tabiatı Koruma Alanı mevcuttur. Bunların 
yanında Uluslararası Öneme Sahip Acıgöl ile Akşehir-Eber Gölleri il sınırları içerisinde yer almaktadır. 
Diğer Sulak Alanlar ise Karakuyu ve Karamık Sulak Alanlarıdır. 

 
Afyonkarahisar İli genel görünümü  itibariyle bir yayla karakteri taşır. Bu özellik ilin her yerinde 

aynı olmayıp bazen bir bölgede yüksek dağların arasında geniş ovaların yayıldığı görülür. Bu ovalarda 
topraklar genelde hafif ve orta alkali bir karakter arz eder. 

 
İl bazında verilen Toprak ve Arazi Kullanım Durumları, ÇED Raporunda güzergah özelinde 

detaylandırılacaktır.  
  
ANKARA; Hava, Su, Toprak ve Arazi Kullanım Durumları:  
 
Ankara İli hava kirliliği ile karşı karşıya kalan en önemli kentlerimizin başında gelmektedir. Kentin 

topoğrafik yapısı, hızlı nüfus artışı, bu artışa paralel olarak geliştirilemeyen ısıtma altyapısı, ısıtma 
sisteminde kullanılan kalitesiz yakıtlar, bir çanak şeklinde olan kentin yıllık ortalama rüzgâr hızının çok 
düşük olması, kentin hâkim rüzgâr yönü olan kuzey ve kuzeydoğu yönlerinde çok katlı yapılaşmaya 
gidilmesi, kent içi ulaşımın vadi ortasında kesişen iki ana hat üzerinde kilitlenmiş olması, artan taşıt 
sayısından kaynaklanan emisyonlar Ankara’da hava kirliliği oluşmasına neden olan başlıca unsurlardır. 

 
Ankara su kaynakları konusunda çok zengin bir nitelik sunmamaktadır. Kentin ağırlıkla su 

kaynakları kuzeyde bulunmaktadır. Akarsular ve kolları üzerine kurulan barajlar aracılığıyla içme suyu, 
kullanma suyu, sulama suyu, taşkın koruma ve enerji amaçlı kullanımlardan yararlanılır. Ankara’ya içme, 
kullanma ve sulama suyu temin etmek amacı ile kurulmuş barajlardan, Çubuk II, Kurtboğazı, Çamlıdere, 
Eğrekkaya, Akyar ve Kavşakkaya Barajları, kentin su ihtiyacını karşılamaktadır.  
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Ankara İli’nde yeraltı suyuna olan talep son yıllarda artış göstermektedir. Ankara’nın Kayaş, 
Eryaman, Hanımpınarı, Güvercinlik, Ortaköy, Etimesgut ve Ovaçayı bölgelerine açılan kuyularla da içme 
suyu temin edilmektedir. Bu kuyuların toplam debileri yaklaşık olarak 252 l/s’dir. Özellikle Ayaş, 
Beypazarı, Polatlı, Kazan, Gölbaşı ve Çubuk ilçelerinde çoğunluğu sulama amaçlı olmak üzere çok sayıda 
kuyu da açılmaktadır. Ankara İl’nin önemli doğal göllerinin başında yer alan Mogan ve Eymir Göllerinden 
içme, kullanma ve sulama suyu olarak yararlanılamamaktadır.  

 
Ankara genelinde 20 adet de gölet bulunmaktadır. Ankara kentinin hemen hemen tüm yeraltı su 

kuyuları, beş önemli su havzasından biri olan Ankara Hatip Ovasında bulunmaktadır. Şehir kanalizasyonu 
ve sanayi atıklarının Ankara Çayı’nı kirletmesi sonucu yeraltı suları da bu durumdan olumsuz yönde 
etkilenmekte, kimyasal ve bakteriyolojik yönden yeraltı sularının kullanım sınırının dışına çıkılmaktadır. 

 
Ankara’ya içme ve kullanma suyu temin eden baraj rezervuarlarındaki kirlilik durumu periyodik 

olarak kontrol edilmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda Çubuk I barajı dışında ölçülen değerlerin 
Türk İçmesuyu Standardında (TS-266) tavsiye edilen değerlerin altında olduğu tespit edilmiştir Ankara 
çayının su kalitesinin iyileştirme çalışmaları 2007 yılında başlanılmıştır. Bu çalışma kapsamında; Ankara 
Çayının temizlenmesi ve rehabilitasyonu için kapsamlı bir proje hazırlanmış ve uygulamasına geçilmiştir. 
Başkent’in 20 Yıllık su ihtiyacını karşılaması beklenen Kızılırmak-Kesikköprü Barajından Su Temin 
Projesi 28 Şubat 2008 tarihi itibariyle hizmete girdi. 2008 yılı Mayıs ayından itibaren Kesikköprü 
Barajından su alınmakta 128 km uzunluğunda 3 ayrı boru hattı ile kısmen terfili ve kısmen cazibeli olarak 
İvedik Artıma Tesislerine aktarılmaktadır. 

 
Kuraklık sonucu suları çekilmeye başlayan Mogan Gölü’ne Kızılırmak’tan Ankara’ya su taşıyan 

boru hattından günde 25 bin metreküp su verilmeye başlamıştı. Projeye Mayıs 2008’de yeni hat ilave 
edilerek Mogan Gölü’ne günlük 50 bin metreküp su akışı sağlanmıştır. 

 
Ankara İli, 2010 yılı sonu itibari ile içinde 1.183 ha’lık bir alanı kaplayan 1 adet milli park 

(Soğuksu Milli Parkı), sırasıyla 215 ha’lık ve 40 ha’lık alanlar kaplayan 2 adet tabiat parkı (Çamkoru 
Tabiat Parkı ve Şahinler Tabiat Parkı), yine sırasıyla 52 ve 0,05 ha’lık alanlar kaplayan 2 adet tabiat anıtı 
(Asarlık Tepeler Tabiat Anıtı ve Kabaardıç Tabiat Anıtı) bulunmaktadır. Ayrıca İl sınırları dahilinde Tuz 
Gölü (bir bölümü), Çöl Gölü ve Çalıkdüzü, Mogan Gölü, Hirfanlı Barajı ile Sarıyar Barajı olmak üzere 5 
adet uluslar arası öneme sahip sulak alan yer almakta olup, bunlar sırasıyla 533.000 ha, 1.500 ha, 1.500 ha, 
26.300 ha ve 8.400 ha büyüklüğündedir.  

 
Ankara İli’nin sahip olduğu uluslararası öneme sahip sulak alanlarından olan ve toplam 1.002 

km2’lik bir alanı içine alan Tuz Gölü (Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi) ve 273 km2’lik bir alanı 
kaplayan Mogan Gölü (Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi) aynı zamanda İlimizin (2) adet Özel Çevre 
Koruma Alanı durumundadır. 

 
Ankara İli CORİNE istatistik verilerine göre; 2000–2006 yılları arasında arazi kullanım değişikliği 

en fazla yapay bölgelerde artış ile tarımsal alanlarda azalma şeklinde olmuştur. Orman ve yarı doğal 
alanlar, su kütleleri ve sulak alanlar ise azalmıştır. Ankara’da tespit edilen yapay bölgelerdeki artışın alt 
kullanımları, kentsel ve kırsal yerleşim yerleri, endüstriyel ve ticari birimler, inşaat ve maden çıkarım 
sahaları ile spor ve eğlence alanlarıdır. Ayrıca Esenboğa Havalimanının kapasitesi arttırılmıştır. Tarım 
alanlarındaki azalma ise, kentleşmenin artışıyla doğru orantılıdır. Sulak alanlar ve su kütlelerinde azalma 
görülmüştür.  

 
Ankara İli, 2010 yılı sonu itibari ile 927 adet yerleşim yerinde (%97) mera tespit çalışmaları 

tamamlanmıştır. 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamına giren toplam 401.112,82 hektar çayır, mera, harman 
yeri, sıvat, eyrek yeri, otlakıye vb. vasfında arazi tespit edilmiştir. İlimizde ortalama yıllık yağış miktarı 
düşük olduğundan, ayrıca orta ve şiddetli erozyon koşulları hüküm sürdüğünden ve düzensiz otlatma sebebi 
ile çayır ve meralarda bitkilerle kaplı alan %10-40 gibi oldukça düşük orandadır. Ankara İli’nde 2006-2010 
yılları arasında 32.309,81 ha alanın tarım dışı kullanımına izin verilmiştir.  
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2005 yılında yapılan arazi kullanım çalışması ile Ankara kentinde makroformun gelişiminin 
okunabilmesi anlamında kentte belirli dönemlerde yapılan arazi kullanım çalışmalarının tanımladığı 
kullanımlar ve sınırların değerlendirilmiştir. 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı’nın hazırlanması 
sürecinde de, daha önce yapılan planlama çalışmalarında olduğu gibi Ankara için kapsamlı bir arazi 
kullanım çalışması yapılmıştır. 

 
İl bazında verilen Toprak ve Arazi Kullanım Durumları, ÇED Raporunda güzergah özelinde 

detaylandırılacaktır.  
 
ESKİŞEHİR; Hava, Su, Toprak ve Arazi Kullanım Durumları:  

 
İlde sağlık koşullarını tehdit edecek düzeyde bir hava kirliliği söz konusu değildir ancak hava 

kirliliği daha çok kış aylarında gözlenmekte olup bunun nedeni hızlı sanayileşme ve kentleşme olarak 
belirtilebilir. İl nüfusu 2012 yılı sonu itibariyle 789.750’dir. 2012 yılı TÜİK verilerine göre yıllık nüfus 
artış hızı binde 1,8’dir. 

 
İl merkezinin zamanla büyüyüp gelişmesi sonucu yerleşim alanı içinde kalan büyük endüstri 

kuruluşları da teknolojilerinin eski olması ve kullandıkları yakıt nedeniyle hava kirliliğinin artmasına sebep 
olmuştur. Özellikle Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tüm kuruluşlarda doğalgaz kullanılması hava 
kirliliğinin önlenmesi konusunda başlıca alınan tedbirdir.  

 
Hava kirliliğinden kaynaklanan olumsuz etkilerin giderilmesi ve iklim değişikliğine neden olan 

CO2 emisyonlarının azaltımı amacıyla ilde çevre yolları boyunca ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmaları 
yapılmaktadır. 

 
Eskişehir İli’nin içme ve kullanma suyu için gerekli ham su ihtiyacı, Porsuk Çayı’nın Eskişehir İl 

merkezine girişinde yer alan Karacaşehir Regülatörü öncesinden karşılanmaktadır. Eskişehir İli’nin içme ve 
kullanma suyunu temin etmek amacıyla İller Bankası tarafından su alma tesisleri, klasik arıtma tesisleri ve 
dağıtım tesisleri inşaatı 1989 yılında tamamlanmıştır. 

 
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, yaklaşık 31 milyon m2 alanı ile ülkemizin en büyük sanayi 

alanlarından biridir. Bu kapsamda, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerden 
kaynaklanan endüstriyel ve evsel nitelikli atıksuların arıtılması amacıyla, 18.000 m3/gün debisinde atıksu 
arıtma tesisi kurulmuş olup, tesis Ağustos 2008 tarihinden beri düzenli olarak çalışmaktadır.  

 
Eskişehir İli daha önceleri de belirtildiği üzere çok hızlı gelişen ve yoğun göç alan illerimizden 

olması sebebiyle hem nüfusu artmakta, bunun yanısıra kentleşme ve sanayileşme eğilimi göstermektedir. 
 
İl sınırları içerisinde Çatacık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Balıkdamı Yaban Hayatı Koruma 

Sahası mevcuttur. Bunların yanı sıra İlimiz dahilinde 7 adet Orman İçi dinlenme yerleri bulunmaktadır. 
Çatacık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 4 hektar büyüklüğündeki saha, 1.350 m. rakımdaki alan, sarıçam 
ormanı ve bölgede doğal olarak yaşayan geyikler ile görülmeye değer güzelliktedir. İl sınırları içerisinde 
Türkmenbaba Dağı civarında Kara Akbabaların (Aegypius monachus) Türkiye’de bilinen en büyük 
popülasyonu yaşamaktadır. Popülasyon 22-27 çiftten oluşmaktadır. Tür IUCN tarafından nesli tehdit 
altında tür ilan edilmiş ve Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşam Alanlarının Korunması Sözleşmesi uyarınca 
koruma altındadır.  

 
İlin toplam arazisinin %26,3 ’ini orman alanları teşkil etmektedir. İlimizde koru, bozuk koru ve 

muhafaza karakterli ormanlarda bozuk ve verimli olarak toplam 359.004 hektar devlet ormanı, 1.253,0 
hektar Melemen-Kıvavdan Köy Tüzel Kişiliği ormanı mevcuttur. Karaçam, Sarıçam, Kızılçam, Meşe, 
Gürgen, Kayın, Sedir, Kavak, Ardıç gibi ağaçlar yetişmektedir. İl sınırları içerisinde yer alan Balıkdamı 
Sulak Alanını tehdit eden faktörler, habitat tahribi, su rejimine yapılan müdahaleler, su seviyesinin  
değişimi ve kaçak avcılıktır. 

 



 
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                  
      
                                                                

115 
 

ANKARA-İZMİR OTOYOL PROJESİ 
                        ÇED BAŞVURU DOSYASI 

Eskişehir İli CORİNE istatistik verilerine göre, 2000–2006 yılları arasında arazi kullanım 
değişikliği en fazla yapay bölgelerde artış, orman ve yarı doğal alanlarda azalma şeklinde tespit edilmiştir. 
Tarımsal alanlar ve sulak alanlarda azalma, su kütlelerinde artış gözlemlenmiştir.  

 
Eskişehir ili, tarım ve sanayide önemli bir yere sahiptir. Her geçen gün gelişen ekonomi ve endüstri 

alanlarının artış gösterdiği bilinmektedir. Yapılı alanlardaki artışın bir bölümünü sanayi alanları 
oluşturmaktadır. Maden alanlarındaki artışın ilde önemli bir yere sahip olan lüle taşı maden faaliyetlerinin 
artması nedeniyle olduğu düşünülürken, maden alanlarının büyük bir bölümünün orman yeri ve yarı doğal 
alanlar üzerine kurulmasıyla orman ve yarı doğal alanlarda azalma olmuştur. Tarımsal alanlar içinde 
değerlendirilen çayır ve mera alanları 2012 yılında 325.851 ha olarak tespit edilmiştir. Tarım alanları ise 
582.505 ha olarak tespit edilmiştir.  

 
İl yoğun göç alan bir il olması sebebiyle özellikle şehir merkezinde ve civarındaki tarım alanlarının 

imara açılması gerekliliği söz konusu olmaktadır. İl bazında verilen Toprak ve Arazi Kullanım Durumları, 
ÇED Raporunda güzergah özelinde detaylandırılacaktır.  
 

KÜTAHYA; Hava, Su, Toprak ve Arazi Kullanım Durumları:  
 

Kütahya İlindeki yıllık ortalama sıcaklık değeri 10,5 ºC’dir. İlde 01 0cak - 31 Mart tarihleri arasını 
kapsayan kış döneminde zaman zaman kentin belli bölgelerinde hava kirliliğinde PM değerlerinde artış 
olduğu görülmektedir. İlin coğrafi konumu sonucu sıcaklık terselmesi (enverziyon) oluşur, işte bu yüksek 
basınç ve yere yakın seviyelerdeki enverziyon tabakası özellikle İl Merkezinde hava kirliliğinin artmasına 
neden olmaktadır. Ayrıca kent merkezine uzak çarpık yapılaşmanın olduğu mahallelerde doğalgaz 
kullanımının yaygın olmaması, evsel ısınma amaçlı olarak kömür kullanımı nedeniyle bu kesimlerde hava 
kirliliği enverziyon oluştuğu zamanlarda daha çok hissedilmektedir. 

 
İlde doğalgaz kullanımı 2012 yılında sanayi tesislerinde 33.500.000 m³/yıl, konutlarda ise 

75.500.000 m³/yıl olarak tespit edilmiştir. Daha önceki verilere göre sanayide doğal gaz kullanımı azalmış, 
konutlarda ise kullanım artmıştır. Kütahya Belediyesi sınırları içerisinde merkezi ısıtma ile ısıtılan ve 
kömür kullanan site ve apartmanlarda emisyon ölçümü yaptırılarak bunların doğalgazla ısınmaya geçmeleri 
yada bacalarına filtre taktırmalarının sağlanması için denetimler yapılmaktadır.  

 
İlde orman içi köylerde doğa tahribatının önlenmesi ve CO2 salımının azaltılması için güneş 

enerjisinin sıcak su temininde kullanımının teşvik edilmesi amacıyla talep eden köylerde Orköy kredisi 
kullandırılmıştır.  

 
İlde bulunan termik santrallerde baca gazı arıtma sistemlerinin kurularak biran evvel faaliyete 

geçirilmesi için bu tesislerde denetimler yapılmıştır. Egzoz gazlarından kaynaklanan hava kirliliğinin 
azaltılması amacıyla egzoz emisyon denetimleri sıklaştırılmış egzoz emisyon ölçümlerinde bir önceki yıla 
göre önemli miktarda artış sağlanmıştır. 

 
Kütahya şehrinin İçme suyu ihtiyacının çok büyük bir kısmı porsuk kaynağından bir kısmı ise Aksu 

membaından karşılanmaktadır. Porsuk kaynağından 1990 yılında İller Bankası tarafından yaptırılan mevcut 
porsuk terfi merkezinin toplama odasına 2 ayrı kaynaktan su cazibe ile gelmektedir. İlin uzun yıllar yıllık 
ortalama yağış miktarı 547 mm’dir. 2009 yılı yağış miktarı 576 mm iken 2010 yılın da 508 mm, 2011 
yılında 512,6 mm yağış kaydedilmiştir. 

 
Ege Bölgesi genelinde yıllık ortalama yağış bir önceki yıla göre artış gösterirken 2010 ve 2011 

yıllarında 2009 yılına göre azalış şeklinde gerçekleşmiştir. İlimizde, Kütahya, Gediz, Hasanlar, Tunçbilek 
Belediye Başkanlıklarının atıksu arıtma tesisleri bulunmaktadır. Domaniç Belediye Başkanlığı’nın arıtma 
tesisi inşa edilmektedir. Simav Belediyesi ile Çavdarhisar Belediyesi’nin arıtma tesisine ait İller Bankası 
Projeleri Devam etmektedir. Gediz Belediye Başkanlığı’nın arıtma tesisi İller Bankası tarafından revize 
yapım işi ihale aşamasındadır.  
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İl sınırları içinde işletmede olan 1 adet OSB bulunmakta olup Kütahya 1. Organize Sanayi 
Bölgesi’nin atıksu arıtma tesisi bulunmamaktadır. Organize Sanayi Bölgesinden kaynaklanan atıksular 
Kütahya Belediyesi’nin kanalizasyonuna deşarj edilmektedir. Ancak OSB Müdürlüğü kendi arıtma tesisi 
için proje hazırlığı ve ihale aşamasındadır. İlimiz sınırları içinde bulunan sanayi tesislerinden 26 adedinde 
atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır.  

 
Mevcut su kaynakları 2043 yılı nüfusuna göre ihtiyacı karşılayacak düzeyde olup herhangi bir ilave 

su kaynağına ihtiyaç duyulmayacaktır. İl merkezin de atık suların tamamına yakını arıtma tesisinde 
arıtılmaktadır. İl merkezinde Eskişehir yolu istikametinde bulunan sanayi tesislerinin atıksuları, Belediye 
Arıtma Tesisinden çıkan sular ve yan kollardan gelen yerleşimlerin atıksuları Porsuk çayı sularının 
kirlenmesine ve Porsuk Baraj Gölünde su kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Ayrıca Gediz Nehrinin, 
Susurluk Çayının başlangıç havzasında bulunan su kaynakları yönünden son derece zengindir. Ancak bu 
durum su kaynaklarının bolluğu yanında mevcut kaynakların koruma kullanma dengesinin sağlanması bu 
kaynakların kirlenmesinin önlenmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını ve koruyucu tedbirlerin 
alınmasını zorunlu kılmaktadır. 

 
İlde Eskişehir içme ve kullanma suyu kaynağı olarak kullanılan Porsuk Barajının Korunması ve Su 

Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 17,18,19 ve 20. Maddedeki koruma alanlarında Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı tarafından Özel Hüküm Belirleme çalışmaları için taslak Özel Hükümler ilan edilmiştir. İle bağlı 
ilçelerde atıksu arıtma tesisi olmayan belediyeler atıksu arıtma tesislerini biran önce kurup hayata 
geçirilmesi için iş termin planları doğrultusunda çalışmalarını Devam ettirmektedir. Bunlardan büyük bir 
bölümünde proje onayları gerçekleşmiş, yer seçimleri yapılmış durumdadır. Bazı belde belediyeleri atık su 
arıtma tesisi inşaatına başlama aşamasındadır. 

 
2011 yılı sonu itibariyle il sınırları içerisinde 1 adet milli park (Başkomutan Tarihi Milli Parkı-

Dumlupınar Bölümü), 1adet de tabiat anıtı (Mızık Çamı), 2 adet tabiatı koruma alanı (Vakıf Çamlığı, 
Kaşalıç), 2 adet tabiat parkı (Çamlıca ve Enne Tabiat Parkı) bulunmakta olup, bunlar sırasıyla Başkomutan 
Tarihi Milli Parkı 18.334 ha, Mızık Çamı 0,5 ha, Vakıf Çamlığı 685 ha ve Kaşalıç 134 ha, Çamlıca Tabiat 
parkı 35 ha, Enne Tabiat Parkı 47,2 ha büyüklüktedir.  

 
Kütahya’nın durumu ise bu bitki çeşitliliği arasında ayrı bir özellik taşımaktadır. Kütahya’da 40 

familyaya ait 285 civarında endemik tür mevcuttur. Tavşanlı İlçesi Vakıf Köy civarında ehrami karaçam 
(Pinus nigra ssp.var.pyramidata) ve Domaniç İlçesi civarı ile Tavşanlı Kozluca Köyü çevresinde bulunan 
top çam , ebe çamı adlarıyla nitelenen (pinus niğra,ssp, pallasiana şeneriana) olmak üzere Murat Dağı’nda 
yetişen 15 endemik tür olduğu bilinmektedir. Kütahya yöresinde ortalama 1.500 civarında bitki türü tespit 
edilmiştir. Karaçam, kızılçam, kayın, meşe, ardıç, karışık orman, sedir, kızılağaç, kestane, kavak, köknar 
ağaçları bulunmaktadır. Bozkır bitkileri içerisinde gelincik, yavşan, kuzukulağı, çoban çantası, aslanağzı 
gibi doğal bitkiler bulunmaktadır. 

 
Kütahya da tarımda kullanılan pestisitlerin ve kimyasal gübrelerin biyolojik çeşitlilik ve step 

ekosistemleri üzerine olumsuz etkileri bulunmaktadır. Çil keklik sayısında bu yüzden gözle görülür bir 
azalma meydana gelmiştir. Pestisitlerin ve kimyasal gübrelerin yanında kaçak avcılık ve anız yakma da 
biyolojik çeşitlilik üzerindeki en büyük tehlikelerdir. 

 
Kütahya İli CORİNE istatistik verilerine göre, 2000–2006 yılları arasında arazi kullanım değişikliği 

en fazla yapay bölgelerde artış, orman yeri ve yarı doğal alanlarda azalma şeklinde tespit edilmiştir. 
Tarımsal alanlar azalmış olup sulak alanlar ve su kütlelerinde herhangi bir değişim görülmemiştir.  

 
Tarımsal alanlar içinde değerlendirilen mera alanları 2000 yılında 14.943,43 ha iken 2006 yılında 

15.007,67 ha olarak tespit edilmiştir. İlde son yıllarda sanayi yatırımları için sağlanan teşviklerinde 
etkisiyle 1.OSB’nin genişletilmesi ve 2. OSB’nin açılması, Tavşanlı OSB’nin faaliyete geçirilmesi ve  yeni 
konut alanlarının açılması, TOKİ alanları nedeniyle geneli İl Merkezi çevresinde çoğunluğu hazineye ait 
alanlarda yapılaşma ve arazi kullanımında dönüşüm söz konusudur. 
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Bunun dışında tarım alanlarında tarım dışı kullanım genellikle hayvancılık işletmelerinin 
kurulması, kısmen kamulaştırma yoluyla belediyelerce konut alanına dönüştürülmesi ve madencilik  
faaliyetleri sonucu gerçekleşmektedir.  

 
İlde mera alanlarında 2009 yılı itibariyle 5 birimde ıslah çalışması tamamlanarak 832,73 hektar 

mera alanı ıslah edilmiş Kütahya hayvancılığına kazandırılmıştır. 2010 yılı itibariyle 8 birimde ıslah 
çalışması tamamlanarak 2.009,13 hektar mera alanı ıslah edilerek Kütahya hayvancılığına kazandırılmıştır. 
Toplam 5 birimdeki 2.794,95 hektarlık mera alanında ıslah çalışmaları Devam etmektedir. İlin içinde 
bulunduğu Manisa-Kütahya-İzmir alt planlama bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 22.09.2010 
tarihinde plan değişiklikleri onaylanmıştır. Her türlü arazi kullanım kararları 1/100.000 Çevre Düzeni Planı 
plan açıklama raporu ve plan uygulama hükümleri doğrultusunda verilmektedir. Böylece koruma kullanma 
dengesi sağlanarak tarım topraklarında bilinçsiz yapılaşma ve çarpık kentleşmenin önüne geçilmesi imkanı 
doğmuştur. İl bazında verilen Toprak ve Arazi Kullanım Durumları, ÇED Raporunda güzergah özelinde 
detaylandırılacaktır.  
 

UŞAK; Hava, Su, Toprak ve Arazi Kullanım Durumları: 
 
2012 yılı sonunda yapılan değerlendirmelere göre İl’de hava kirliliğine neden olan kaynaklar 

arasında, en büyük kaynak evsel ısınma kaynaklı emisyonlardır. Bunu sırasıyla trafikten kaynaklanan 
emisyonlar ile sanayiden kaynaklanan emisyonlar takip etmektedir.  

 
Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Sıcaklık Değeri (1981-2012) 12,6 ºC ve 2012 yılı için 

13,0 ºC’dir. İl genelindeki nüfus artışının ise yaklaşık % 7.4 olduğu görülmektedir. Uşak İli, 2012 yılı sonu 
itibariyle doğalgaz kullanımı konutlarda %72,97, sanayide %15,63’dır. Dolayısıyla sanayide katı yakıt 
kullanımı yüksektir. 

 
Uşak İli’nde içme ve kullanma suları çoğunlukla yerlaltı su kaynaklarından temin edilmektedir. 

Mevcut durumda; İlin tek yüzeysel içme ve kullanma suyu kaynağı, DSİ tarafından yapılan Küçükler 
Barajı’dır. Bununla birlikte, DSİ tarafından; Zep ve Dikendere Barajlarınında yapımı planlanmaktadır. 

 
İlimizde su kalitesine olan baskı unsurları; evsel ve endüstriyel atıksular, evsel ve sanayi kaynaklı 

katı atıkların düzensiz depolanması, tarım, hayvancılık ile kaçak ve bilinçsiz su kullanımlarıdır. İl’de 
özellikle kirletici vasfı yüksek olan deri ve tekstil sanayi yoğun şekilde bulunmaktadır. Söz konusu 
işletmeler atıksu arıtma tesisleri mevcut olan Uşak Organize Sanayi Bölgesi ve Uşak Karma (Deri) 
Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet göstermektedirler. Gerek Organize Sanayi Bölgeleri, gerekse il 
genelinde münferit olarak faaliyet gösteren ve endüstriyel atıksuyu mevcut olan yaklaşık 18 adet işletme (1 
adedi hariç tümünün atıksu arıtma tesisi mevcuttur. Atıksu arıtma tesisi olmayan söz konusu işletmeye ise 
2872 sayılı Çevre Kanunun kapsamında gerekli idari yaptırım uygulanarak, yasal süreç verilmiş olup, 
takibi yapılmaktadır.) su kaynakları üzerinde risk oluşturmaktadır. 

 
Bunlarla birlikte Organize Sanayi Bölgelerinin katı atıkları ve evsel katı atıklar ilimizde halen vahşi 

olarak depolanmakta olup, söz konusu atıklardan dolayı yer altı suyu kalitesinin olumsuz yönde  etkilenme 
riski bulunmaktadır. 

 
Ayrıca tarımsal sulama, evsel ve endüstriyel kullanma suyu olarak özellikle yer altı suyundan ve 

kısmen yüzeysel sudan kontrolsüz ve kaçak yapılan su çekimleri yine yer altı suyu kütleleri ve yüzeysel su 
kütleleri üzerinde önemli bir baskı oluşturmaktadır. Tükenen su kaynakları ve sanayi tesisleri için su 
maliyetinin yüksek olmasından dolayı, suyun geri kazanımı ve suyun kullanım miktarını azaltma yönünde 
çalışmalar önem kazanmaya başlamış olup, bu kapsamdaki çalışmalar İlimiz içinde bulunan Organize 
Sanayi Bölgeleri ve Uşak Belediye Başkanlığı tarafından başlatılmıştır. 
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2012 yılı sonu itibari ile il sınırları içerisinde 1 adet milli park başkomutanlık tarihi milli parkı, 
alanı 2.280 ha korunan alan bulunmaktadır. Milli Park olarak; Baş Komutanlık tarihi milli parkı doğal 
kaynak değeri pinus nigra 1 kapalılıktadır. Uşak İli’nin %2,4’ü koruma altındadır. 2014 yılında bu oranın 
%10 düzeyine getirilmesi planlanmaktadır. Ormanlık alan miktarı İlin %41,23’ü oluşturmaktadır. 2012 av 
sezonunda 90 kaçak avcıya yasal işlem yapılmıştır. 

 
Ayrıca Ulubey İlçesinden geçen kanyonların Milli Park olması yönündeki çalışmalar Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 
 
Uşak İli CORİNE istatistik verilerine göre; 2000–2006 yılları arasında arazi kullanım değişikliği en 

fazla tarımsal alanlarda azalma, yapay bölgelerde artış şeklinde tespit edilmiştir. (Konuyla ilgili güncel veri 
elde edilememiştir.) Su yapıları ve orman ve yarı doğal alanlar artmıştır. Uşak ili ekonomisi tarıma  
dayalıdır. Son yıllarda tarım alanlarında değişiklik olmamasıyla birlikte, yapılan rehabilitasyon ve 
Ağaçlandırma çalışmaları ile birlikte Uşak İlinde orman alanlarında artış gözlenmektedir. Tarımsal alanlar 
içinde değerlendirilen mera alanları 2000 ve 2006 yılında 4.553,03 ha olarak tespit edilmiştir. 

 
Tarım alanları ile ilgili önemli sorunların başında I., II., III. Sınıf tarım alanlarının tarım dışı amaçla 

kullanımı gelmektedir. Özellikle son 10-15 yıl içinde, İmar Yasası’ndaki değişiklik sonucu belediyelere 
verilen yetkilerle I. sınıf tarım alanları, çeşitli amaçlarla kamulaştırılmış, yerleşime açılmıştır. Ancak 
Belediyelerce yapılan imar planı öncesinde Tarım İl Müdürlüğüne görüş sorulmakta  olup, müracat 5403 
sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu kapsamında değerlendirerek kurum görüşü 
verilmektedir. Özel durumlar haricinde vasıflı tarım arazileri korunmaktadır. 2012 yılı itibarıyla ildeki 
toplam 534.100 hektar alanın 601 hektarlık kısmında erozyon kontrol çalışması yapılmıştır. İl bazında 
verilen Toprak ve Arazi Kullanım Durumları, ÇED Raporunda güzergah özelinde detaylandırılacaktır.  

 
MANİSA; Hava, Su, Toprak ve Arazi Kullanım Durumları: 

 
Manisa ilinde hava kirliliğine neden olan en büyük neden evsel ısınmadan kaynaklanan emisyonlar 

olup, etki sırasıyla sanayi, plansız kentleşme ve trafikten kaynaklanan hava emisyonları da hava kalitesi 
üzerinde olumsuz etkiler yapmaktadır. İlde; Ortalama Sıcaklık: 18,2 °C, Yaz Ortalaması: 30,1 °C, Kış 
Ortalaması: 6,6 °C’dir. Son 10 yılın sıcaklık değerleri değişimine bakıldığında ilde ortalama sıcaklıkta 
büyük bir değişiklik olmadığı görülmektedir.  

 
Ölçüm sonuçları irdelendiğinde ildeki baskın kirletici PM10’dur. Partikül Madde emisyonun en 

önemli kaynakları evsel ısınma ve trafiktir. Manisa da hava kirliliği nedenleri arasında şehrin topoğrafik 
yapısı, meteorolojik koşulları, nüfus yoğunluğu ve plansız kentleşmede önemli faktörlerdir. Kentin hemen 
güneyinde oldukça dik yükselen Spil Dağı hava akımlarını engellerken kış aylarında sıklıkla gözlenen 
inversiyon olayı hava kirleticilerinin kent üzerinde asılı kalmasına sebebiyet vermektedir.  

 
Bu karşın İlimizdeki mevcut hava kirliliği Türkiye ortalaması civarında olup, İlimiz en kirli 10 il 

arasında bulunmamaktadır. İlin Soma İlçesinde bulunan Termik Santral’den elde edilecek ısı enerjisiyle 26 
bin konutun faydalanacağı Bölge Isıtma Sisteminin kurulmasına yönelik olarak Soma Belediye 
Başkanlığınca proje çalışmaları yürütülmektedir. Bu şekilde elektrik üretiminin sonucu olarak ortaya çıkan 
atık ısı enerjisinin kentsel ısıtmada kullanılarak, konutlarda ısınma amaçlı yakıt kullanımının önüne 
geçilmesi hedeflenmektedir.  

 
Ayrıca il rüzgâr enerjisi açısından da oldukça verimli bir konumda bulunmaktadır. Bu kapsamda 

özellikle son yıllarda ilde çok sayıda rüzgâr enerjisi santrali kurulmuş bir o kadarının da inşaat çalışmaları 
sürdürülmektedir. 
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Manisa ili toplam su potansiyeli 1.980 km3’tür (yerüstü suyu potansiyeli: 1.537 km3, kaynaklar 
dahil yeraltı suyu: 0,443 km3). İlimizde sulama suyu temini amacıyla en önemli ve en çok kullanılan su 
kaynağı barajlardır (Demirköprü Barajı, Gölmarmara, Afşar Barajı ve Buldan Barajı, ayrıca endüstri suyu 
ve sulama suyu temini amaçlı Sevişler Barajı). İçme ve kullanma suyu kaynaklar ve yeraltı suyundan 
sağlanmaktadır. 

 
İlde toplam 84 adet belediyeden atıksu arıtma tesisi ile hizmet veren belediye sayısı 2005 yılında 3 

iken bu rakam 2010 yılı sonunda 5’e yükselmiştir. Atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam 
belediye nüfusuna oranı 2007 yılında %50 iken bu rakam 2010 yılı sonunda %53’e yükselmiştir. Atıksu 
arıtma tesislerinde arıtıma tabi tutulan evsel atıksuların %100’ü biyolojik yöntemlerle arıtılmaktadır. Nüfus 
artışı, hızlı kentleşme ve sanayileşme dikkate alındığında gelecekte ilin su ihtiyacını karşılayabilmede ciddi 
problemlerle karşı karşıya kalabiliriz. Demirköprü Barajı ile düşen yıllık toplam yağış miktarını artırmıştır. 
Barajda yapılan kültür balıkçılığı faaliyetleri su ekosistemini olumsuz yönde etkilemektedir. 

 
İlde su kaynaklarının kalitesinin bozulmasının nedenleri arasında en önemlileri sanayileşme ve 

kentleşmenin denetimsiz ve düzensiz olması ve tarımsal kaynaklı faaliyetler gelmektedir.2009 yılı sonunda 
ilde kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen toplam yaklaşık 0,19 milyon m3 atıksuyun, %42’si atıksu 
arıtma tesislerinde arıtılmıştır. 2012 yılında devreye girmesi planlanan 2 yeni atıksu arıtma tesisi ile toplam 
atıksuyun %53’ünün arıtmaya tabi tutulması planlanmaktadır. Ayrıca ilde derin deniz deşarjı 
yapılmamaktadır. Özellikle bölgedeki zaman zaman baş gösteren su kıtlığından dolayı ve biraz da su 
tüketimi ile ilgili maliyetlerinin düşürülmesi açısından, ildeki yerleşik sanayi tesislerinin birçoğu 
tesislerinden kaynaklanan atıksuları geri kazanım sistemine gitmektedir. Atıksu Arıtımı Eylem Planında 
(2008-2012) 2012 yılı sonunda 2 ilçemizde devreye girmesi planlanan atıksu arıtma tesisi ile ilgili olarak, 
Kula İlçemizde atıksu arıtma tesisi inşaatı başlatılmış, Salihli İlçemiz atıksu arıtma tesisi için inşaat ihale  
üreci başlatılmıştır. 

 
Doğal Sit: İl Merkezi ve İlçelerinde toplam 9 adet Doğal Sit alanı bulunmakta, 3 adet Doğal Sit 

tespit çalışmaları Devam etmektedir. Merkezde; Toptepe, Mevlana Yolu ve Spil Dağı eteği, Ağlayan Kaya 
(Niobe), Demirci İlçesinde; Söğütçük Köyü, Salihli İlçesinde; Ormanlık Alanda fosil insan ayak izleri 
Gördes İlçesinde; fosil insan ayak izleri, Kula İlçesinde; Peribaca tipi doğal oluşumlar, Divlit Tepe  civarı 
volkanik oluşumlar, Selendi İlçesinde; anıt görünümlü kaya Anıt Ağaç: İlimiz Merkez ve İlçelerinde 77 
alanda  anıt ağaç bulunmakta, 2 adet Anıt Ağaç tescil işlemi Devam etmektedir. 

 
Milli Park (Spil Dağı Milli Parkı) 6.693,5 ha, 2 adet Tabiat Parkı (Mesir 7,4 ha ve Süreyya 4,85 

ha), 1 Adet Tabiat Anıtı (Kula Peri Bacaları 152 ha) bulunmakta olup, toplam ilde 6.857,75 ha korunan 
alan bulunmaktadır. İlimizdeki toplam korunan alanlar ülkemiz toplamının %0,92’sini oluşturmaktadır. 
Ayrıca il sınırları içerisinde yer alan 1 adet RAMSAR adayı sulak alan özelliği taşıyan 6.800,0 ha 
büyüklüğe sahip Marmara Gölü yer almaktadır.  

 
İl orman varlığına bakıldığında, il yüzölçümünün %38’ine karşılık gelen 500.752,0 hektar orman 

alanı bulunmaktadır. Kızılçam, karaçam ve maki bitkileri en önemli türlerdir. İl sınırları içerisinde yer alan 
Marmara Gölü, Gediz Nehri ve Bakırçay havzasını tehdit eden faktörler, kirlenme, habitat tahribi, su 
rejimine yapılan müdahaleler, su seviyesinin değişimi ve kaçak avcılıktır. 

 
Tarım alanları ile ilgili önemli sorunların başında 1., 2. ve 3. Sınıf tarım alanlarının tarım dışı 

amaçla kullanımı gelmektedir. Tarım alanları, çeşitli amaçlarla kamulaştırılmış, yerleşime açılmıştır. İl 
hızlı nüfus artışı, diğer kentlerden alınan göçler, aşırı kentleşme, madencilik faaliyetleri tarım arazileri, 
orman ve yarı doğal alanlar üzerinde baskı unsuru oluşturmaktadır. Doğa örtüşünün tahrip edilmesi, çok 
dik eğimli yerlerde hiç koruma önlemi olmadan tarla açma, hayvan otlatma ve kesimlerle zayıflatılması 
erozyonu arttırmaktadır.  
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İl sınırları içinde tarım arazileri yönünden çok zengin ve verimli topraklara sahiptir. Bu arazilerde 
tarımsal mücadele ilaçları ve aşırı miktarda gübreleme yapılması, çoraklaşma ve tuzlanmayı arttıracaktır. 
Ancak, bu konularla ilgili olarak, Tarım İl Müdürlüğü, Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürlüğü tarafından 
düzenli bir şekilde eğitim ve yayım çalışmaları yapılmaktadır. 

 
İl bazında verilen Toprak ve Arazi Kullanım Durumları, ÇED Raporunda güzergah özelinde 

detaylandırılacaktır. Otoyol güzergahı ve ocaklara ait arazi varlığı bilgileri ÇED Raporunda verilecek olup,  
arazi varlığı haritaları ve lejandı ise eklerde verilecektir. 

 
Mülkiyet Durumu: 
 
Proje alanı Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki hazine arazileri ile özel mülkiyetlerden 

oluşmaktadır. Özel mülkiyet sahalarının niteliği (tarım, yerleşim vb.) ÇED Raporunda detaylı olarak 
verilecektir. 

 
Yapımı planlanan otoyol projesinin inşaat aşamasında kullanılacak alanlarının kamulaştırma 

işlemleri; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile bu kanunda çeşitli değişiklikler yapan ve 5 Mayıs 2001 
Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre 
gerçekleştirilecektir.  

 
Yapılacak olan kamulaştırmanın büyüklüğü; hat güzergahında; hattın sağından ve solundan 

yaklaşık 20’şer m olmak üzere ortalama 40 m, şeklinde değişiklik gösterecektir.  
 
Kamulaştırma işlemleri sırasında bölgede yer alan diğer kullanımların (demiryolu, karayolu vb.) 

kamulaştırma sınırları ile ilgili olarak tüm kurumlardan gerekli izinler alınacaktır.  
 
Proje kapsamında kurulacak şantiye yerleri ile ilgili olarak karayolu kamulaştırma sınırı çekme 

paylarına dikkat edilecektir.  
 
Söz konusu proje kapsamında kati proje aşamasında kamulaştırılacak alanlar belirlenecektir. Bu 

alanların mülkiyet durumlarına göre kamulaştırılması veya karayolu projesi için tahsis edilmesi işlemleri 
ilgili mevzuata (Mera Kanunu, Toprak Kanunu, Orman Kanunu, v.b.) uygun olarak yürütülecektir.  

 
Yapılacak olan kamulaştırmalar kullanılacak olan arazilerin mülkiyet durumuna göre değişiklik 

gösterecektir (kadastro görmüş alanlar, kadastro görmemiş alanlar, devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan alanlar v.b). Yapılacak olan kamulaştırma işlemleri ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.  

 
Otoyol hattının inşaatı esnasında hat güzergahı civarındaki arazilere zarar verilmesi halinde, sahada 

yapılacak inceleme sonucunda iddia edildiği şekilde zararın varlığı tespit edilmesi durumunda; tespit edilen 
bu zarar inşaat işlerini yürüten yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.  

 
Hat güzergahı kamulaştırma alanı içinde yer alan mevcut yapılar, yapılaşmalar konutlar ve 

çalışmaları süren diğer planlı alanlar ile ilgili olarak gerekli inceleme yapıldıktan sonra kamulaştırma 
planları oluşturularak söz konusu yapılar kamulaştırılacaktır.  

 
Proje ile ilgili etüt proje mühendislik hizmetleri ve yapıma esas olacak nihai güzergah çalışmaları 

büyük oranda tamamlanmıştır. Planlanan proje için yapılacak olan kamulaştırmalar, kamulaştırılacak 
alanların özellikleri, büyüklüğü, harita üzerinde gösterimi; proje ile ilgili devam eden ÇED süreci 
sonrasında yapılacaktır. 
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Kültür Varlığı ve Sit Özellikleri 
 
Proje kapsamında, inşaat iş ve işlemlerinde herhangi bir kültür varlığuı ve sit özelliğine 

rastlanılması durumunda, isabet eden bölgedeki inşaat iş ve işlemleri durdurulacak ve ilgili Müze 
Müdürlüğüne bilgi verilecektir. Müze Müdürlüğünün izin, denetim ve kontrolüne göre inşaat iş ve işlemleri 
devam edecektir.  

 
Proje güzergahı boyunca olası sit alanları ile mevzuatlarca değerlendirilerek, ilgili kurumlardan 

gerekli izin süreçleri yürütülecektir. Konuyla ilgili ÇED Raporunda detaylı bilgi verilecektir. 
 
Peyzaj Özellikleri: 
Genel olarak otoyol projelerinde peyzaj çalışmalarının amacı;  
 
 Erozyon kontrolü sağlamak,  
 Çevredeki arazilerin kullanımına etkileri yumuşatmak,  
 Bakım gereksinimlerini minimuma indirmek,  
 Bölgesel veya yerel karakteri pekiştirmek,  
 Gürültüden etkilenmesi muhtemel alanlarda perdeleme görevini sağlamak,  
 Hat güzergahından veya bitişik alanlardan arzu edilen görüntüleri korumak,  
 Özellikle kış/bahar süresince, mevsimlik renkleri sağlamak,  
 Çirkin görünüşe sahip yapıları (çöplükler, fabrikalar vb.) perdelemektir.  
 
Peyzaj projelerinde öncelikli olarak güzergâhın içinde bulunduğu bölgenin genel özellikleri 

doğrultusunda doğal olarak yetişebilecek bitkiler belirlenecek ve oluşan liste içerisinden güzergah ile uyum 
sağlayıp kendine yetebilecek bitkiler seçilecektir.  

 
Bitkilendirme uygulanacak alanın dar olması ve büyük oranda karayolu için gerekli olan şevler 

tarafından oluşturulmuş olması kısıtlı imkanlar sunmakla birlikte kırsal peyzaj yapısı içerisinde yer alması 
ve tarımsal araziler içinde ilerlemesi ortaya konan bitkilendirme çalışmasının zaman içerisinde bu yapı ile 
birleşmesi konusunda avantaj olarak kendini göstermektedir.  

 
Bitkiler arasında geniş yapraklı ağaçlara yer verilmeyecek ve bu şekilde ilerleyen zaman içindeki 

gelişim süreciyle taç yapısının dar bir koridor halindeki güzergahta görsel bir engel oluşturmaması 
sağlanacaktır. Büyük ağaçlar içerisinde iğne yapraklı ağaçlardan karayolu platformunun sınırına doğru 
yararlanılacaktır.  

 
Alanda şevlerin tutulması için yer örtücü bitkilere yer verilecek olup söz konusu bitkilerin daha çok 

sarılıcı ve yayılıcı özellikli olanları saptanacaktır. 
 
HASSASİYET DERECESİ (EK-5’DEKİ DUYARLI YÖRELER LİSTESİ DE DİKKATE 

ALINARAK)BENZERİ ÖZELLİKLERİ  
 
Proje için, duyarlı yöreler haritası EK-5’te verilmiştir. 
 
Proje alanı ve yakın çevresinde ÇED Yönetmeliği Ek-5’te verilen; 
 
1. Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar 
 
a) 09/08/1983 Tarih ve 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2. maddesinde tanımlanan ve bu 

Kanun’un 3. maddesi uyarınca belirlenen "Tabiat Parkları", "Tabiat Anıtları" ve "Tabiat Koruma Alanları” 
kapsamında proje güzergahı üzerinde herhangi bir unsur bulunmamaktadır.  
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b) 01/07/2003 Tarih ve 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca Mülga Çevre ve Orman 
Bakanlığı’nca belirlenen "Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları" 
bulunmamaktadır. 

 
c) 21/07/1983 Tarih ve 2863 Sayılı (11.10.2013 Tarih ve 28792 Sayı ile değişik) Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının "Tanımlar" başlıklı (a) bendinin 1, 
2, 3 ve 5 inci alt bentlerinde "Kültür Varlıkları", "Tabiat Varlıkları", "Sit" ve "Koruma Alanı" olarak 
tanımlanan ve aynı kanun ile 17.06.1987 Tarih 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 kapsamında herhangi 
bir alan bulunmamaktadır.  

 
Yapılacak uygulamalar sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanılması halinde çalışmalar 

durdurularak 2863 Sayılı kanunun 4. maddesi uyarınca ilgili makamlara haber verilecektir.  
 
Proje kapsamında ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Komisyonu uzmanlarınca proje alanına ilişkin arşiv kayıtlarında ve mahallinde yapılacak 
incelemeler sonucunda 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre herhangi bir 
tabiat varlığı ya da doğal sit alanı bulunup bulunmadığı tespit edilecektir.  

 
Mevcut proje uygulamaya geçirilirse; yapılacak çalışmalar sırasında herhangi bir tabiat varlığına 

rastlanılması halinde ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bilgi verilecektir. Ayrıca tabiat varlığı ve 
doğal sit statüsü bulunması halinde, yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca değerlendirilmek üzere ilgili 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna intikali 
sağlanarak, alınacak komisyon kararına göre değerlendirilecektir. 

 
ç) 22/03/1971 Tarih ve 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri İstihsal ve 

Üreme Sahaları bulunmamaktadır. 
 
d) 31/12/2004 Tarih ve 25687 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrol 

Yönetmeliği’nin 17, 18, 19 ve 20’nci maddelerinde tanımlanan alanlar bulunmamaktadır. 
 
e) 02/11/1986 Tarih ve 19269 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması 

Yönetmeliği’nin 49’uncu maddesinde tanımlanan "Hassas Kirlenme Bölgeleri" bulunmamaktadır. 
 
f) 09/08/1983 Tarih ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 9 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu 

tarafından "Özel Çevre Koruma Bölgeleri" olarak tespit ve ilan edilen alanlar bulunmamaktadır. 
 
g) 18/11/1983 Tarih ve 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu’na göre koruma altına alınan alanlar 

bulunmamaktadır. 
 
ğ) 31/08/1956 Tarih ve 6831 Sayılı Orman Kanunu uyarınca orman alanı sayılan yerler 

bulunmaktadır. Proje kapsamında kullanılacak ormanlık alanlarla ilgili olarak 6831 Sayılı Orman 
Kanunu’nun 16. ve 17.  Maddesi Gereğince gerekli izinler alınacaktır.  

 
h) 04/04/1990 Tarih ve 3621 Sayılı Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar 

bulunmamaktadır. 
 
ı) 26/01/1939 Tarih ve 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında 

Kanunda belirtilen alanlar bulunmamaktadır. 
 
i) 25/02/1998 Tarih ve 4342 Sayılı Mera Kanununda belirtilen alanlar: bulunmamaktadır. 
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j) Sulak Alanlar: Proje güzergahı üzerinde resmi olarak herhangi bir tescilli sulan alan 
bulunmamaktadır. 

 
2. Proje Alanı ve Yakın Çevresinde; Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca 

Korunması Gerekli Alanlar 
a) 20/02/1984 Tarih ve 18318 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "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" bulunmamaktadır. 

 
b) 12/06/1981 Tarih ve 17368 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Akdeniz’in 

Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi" (Barcelona Sözleşmesi) uyarınca korumaya alınan alanlar 
bulunmamaktadır. 

 
ı) 23/10/1988 Tarih ve 19968 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Akdeniz’de Özel Koruma 

Alanlarının Korunmasına Ait Protokol" gereği ülkemizde "Özel Koruma Alanı" olarak belirlenmiş alanlar 
bulunmamaktadır. 

 
ıı) 13/9/1985 Tarih Cenova Bildirgesi gereği seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre Programı 

tarafından yayımlanmış olan "Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit" listesinde yer alan 
alanlar bulunmamaktadır. 

 
ııı) Cenova Deklerasyonu’nun 17. maddesinde yer alan "Akdeniz’e Has Nesli Tehlikede Olan 

Deniz Türlerinin" yaşama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar bulunmamaktadır. 
 
c) 14/02/1983 Tarih ve 17959 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Dünya 

Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi"nin 1. ve 2. maddeleri gereğince Kültür Bakanlığı 
tarafından koruma altına alınan "Kültürel Miras" ve "Doğal Miras" statüsü verilen kültürel, tarihi ve doğal 
alanlar bulunmamaktadır. 

 
ç) 17/05/1994 Tarih ve 21937 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Özellikle Su 

Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi" 
(RAMSAR Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlar bulunmamaktadır. 

 
d) 27/07/2003 Tarih ve 25181 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avrupa 

Peyzaj Sözleşmesi kapsamında korunan alanlar bulunmamaktadır. 
 
3. Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Korunması Gereken Alanlar 
 
a) 09/08/1983 Tarih ve 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2. maddesinde tanımlanan ve bu 

Kanunun 3. maddesi uyarınca belirlenen "Tabiat Parkları", "Tabiat Anıtları" ve "Tabiat Koruma Alanları” 
kapsamında proje güzergahında herhangi bir unsur 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 alanı ve yakın çevresinde tarım alanları bulunmaktadır.  

 
c) Sulak Alanlar (Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suların durgun veya akıntılı, tatlı, acı 

veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde 6 m’yi 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):  
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ç) Göller, akarsular, yeraltı suyu işletme sahaları: Proje güzergahı, ilgili DSİ Bölge Müdürlükleri 
ile koordineli çalışılacaktır.  

 
d) Bilimsel araştırmalar için önem arzeden 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 alanlardır.  

 
Ankara-İzmir Otoyol Projesi bakımından, elde edilen veriler derlenerek rapor ekinde verilen    EK-

5  DUYARLI YÖRELER HARİTASI’nda işlenmiştir. Ancak, ÇED süreci kapsamında ilgili resmi kurum 
ve kuruluşlarca belirlenen, güncel veri tabanına (http://geodata.ormansu.gov.tr/) işlenen veya onaylanan 
duyarlı yöreler olması durumunda, gerekli bilgi ve açıklamalar yapılacak gerekli koruma önlemleri 
alınacaktır. 

 
BÖLÜM III: PROJENİN İNŞAAT VE İŞLETME AŞAMASINDA ÇEVRESEL ETKİLERİ VE 
ALINACAK ÖNLEMLER  

 
PROJENİN; 

 
A)ÇEVREYİ ETKİLEYEBİLECEK OLASI SORUNLARIN BELİRLENMESİ, KİRLETİCİLERİN 
MİKTARI, ALICI ORTAMLA ETKİLEŞİMİ, KÜMÜLATİF ETKİLERİN BELİRLENMESİ 

 
Projenin inşaatı sırasında, topoğrafik özelliklere bağlı olarak bazı yerlerde kazı ve bazı bölgelerde 

dolgu yapılması söz konusudur.  
 
Proje kapsamında yaklaşık toplam 181,000,139 m3 yarma işlemi ve 227,950,404 m3 dolgu 

öngörülmektedir.  
 
Belirtilen tahmini toprak işleri miktarları, halen devam etmekte olan etüt çalışmaları ve inşaat 

aşaması sonucundaki hakedişler ile kesinleştirilecek güzergah ve buna bağlı olarak yapılacak enkesit 
hesapları ile netlik kazanacaktır. Dolgu işlemi için gerekli olan malzeme; yarma işleminden çıkan ve 
dolguda kullanılması uygun olan malzemenin yanı sıra bölgede yer alan ÇED Yönetmeliği ve ilgili diğer 
yönetmeliklere göre gerekli izinleri alınmış, ruhsatlı malzeme ocaklarından temin edilecektir.  

 
Otoyol inşaatı esnasında Tünel Açma Makinası, Kazıcı-Yükleyici, Kamyon, Silindir ve Asfalt 

Serme Aracı vb. iş makineleri kullanılacaktır. Proje güzergahında arazi yapısı bazalt, kireçtaşı, andezit, 
gnays-şist vb. iş makineleriyle kazılamayacak sertlikte formasyonlara rastlanıldığında, patlatma 
yapılacaktır. Patlatma ile ilgili olarak ÇED Raporunda hesaplamalar yapılacak ve alınacak önlemler 
hakkında detaylı bilgi verilecektir. 

 
Ayrıca hat arazisinin inşaata hazır hale getirilebilmesi için yüzeyden yaklaşık 10 cm kalınlığında 

bitkisel toprak sıyrılacaktır. Bitkisel toprağın daha derin olduğu yerlerde tamamı sıyrılacak ve sonrasında 
peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere, faaliyetlerden etkilenmeyecek şekilde uygun yerlerde 
depolanacaktır. Hattı inşaatında kullanılacak olan malzemenin özellikleri; Karayolları Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan Karayolu Teknik Şartnamesi”nde yer alan özelliklere uygun olacaktır. Karayolu 
hattının inşaatı aşamasında; inşaat alanına malzemenin ocaklardan taşınması esnasında nakliye 
kamyonlarının yükleme standardı aşılmayacaktır. Kamyonla malzeme taşınması sırasında yollara, köprüye, 
meskun mahale zarar verilmeyecektir. Malzemenin taşınması sırasında 2918 Sayılı Trafik Kanunu ve 
Kanun’a istinaden karayolları ile ilgili çıkarılan tüm kanun ve yönetmeliklere uyulacaktır. Malzemelerin 
taşınması sırasında karayollarına zarar verilmeyecek, verilmesi durumunda ortaya çıkan zarar Karayolları 
Genel Müdürlüğü ile Yüklenici Firma arasında yapılan sözleşmenin ilgili maddesi gereğince yüklenici 
firma tarafından karşılanacaktır. Hafriyat çalışmaları esnasında toz oluşumunun azaltılması amacı ile 
sahada düzenli olarak sulama çalışmaları gerçekleştirilecek olup açığa çıkan hafriyat malzemesi dolguda 
kullanılmadan önce planlama aşamasında belirlenmiş sahalarda geçici olarak depolanacaktır.  
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Hafriyat malzemesinin geçici depolanması esnasında;  
 
 Depolama sahasının su kaynaklarından, yerleşimlerden, özel çevre koruma alanlarından, mutlak 

tarım alanlarından, doğal ve kültürel yapılardan, askeri vb. alanlardan uzak bölgelerde olmasına,  
 Depolanan malzemenin miktarına ve yapısına bağlı olarak erozyon tehditine karşın taşınımını 

engellemek için gerekli tüm önlemlerin alınmasına,  
 Sahada geçici depolama sonrasında eski doğal koşulların sağlanmasına,  
 Çevre ve insan sağlığı ile emniyeti açısından tehlike yaratmayacak şekilde ve yöntemlerle 

taşınması ve depolanmasına dikkat edilecektir.  
Proje kapsamında yapılacak inşaat çalışmaları sonucu oluşacak ve dolguda kullanılması uygun 

olmayan hafriyat atığı malzeme; 18.03.2004 Tarih ve 25406 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
Yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun 
olarak bertaraf edilecektir. Hafriyat artığı malzeme söz konusu Yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilen 
hususlara uygun olarak bertaraf edilecektir. Ocaklarda ve yollarda yapılacak hafriyat izinli alanlara 
dökülecek, taşıma işi lisanslı firmalara yaptırılacaktır. Proje kapsamında 08.06.2010 Tarih ve 27605 Sayılı 
(11.07.2013 Tarih ve 28704 Sayılı değişiklik) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Toprak 
Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik gereğince çalışmalar 
sırasında toprağı kirletecek herhangi bir madde toprağa deşarj edilmeyecektir. Buna göre inşaat 
çalışmalarına başlamadan önce, atıkların taşınması ve depolanması ile ilgili olarak yukarıda anılan 
yönetmelik ekinde verilen Atık Taşıma ve Kabul Belgesi olan firmalarla anlaşma yapılarak, atıkların 
taşınması sağlanarak, belediyenin veya mülki amirin izin verdiği depolama sahalarında bertaraf edilecektir. 

 
Proje kapsamında, kullanılacak malzeme ocaklarına ait, beton santrali, hafriyat ve depo alanları vb. 

müştemilat üniteleri özel sektörden sağlanacak olup (yap işlet devret), Maden Kanunu kapsamında kamu 
yatırımları bakımından satın alma ve/veya malzeme temini konusundaki yasal sorumluluklar içinde temin 
edilecektir.  

 
Projenin inşaatı aşamasında kurulacak olan, şantiye sahaları ise, etki alanı olan, ana eksenin 250m 

sağ ve solunda olacak şekildeki alanlar içinde kurulacaktır. 
 

B) SERA GAZI EMİSYON MİKTARININ BELİRLENMESİ VE EMİSYONLARIN 
AZALTILMASI İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER 

 
Ankara: 
 
Ankara İli hava kirliliği ile karşı karşıya kalan en önemli kentlerimizin başında gelmektedir. Kentin 

topoğrafik yapısı, hızlı nüfus artışı, bu artışa paralel olarak geliştirilemeyen ısıtma altyapısı, ısıtma 
sisteminde kullanılan kalitesiz yakıtlar, bir çanak şeklinde olan kentin yıllık ortalama rüzgâr hızının çok 
düşük olması, kentin hâkim rüzgâr yönü olan kuzey ve kuzeydoğu yönlerinde çok katlı yapılaşmaya 
gidilmesi, kent içi ulaşımın vadi ortasında kesişen iki ana hat üzerinde kilitlenmiş olması, artan taşıt 
sayısından kaynaklanan emisyonlar Ankara’da hava kirliliği oluşmasına neden olan başlıca unsurlardır. 

 
Eskişehir; 
 
Hava kirliliğinden kaynaklanan olumsuz etkilerin giderilmesi ve iklim değişikliğine neden olan 

CO2 emisyonlarının azaltımı amacıyla ilde çevre yolları boyunca ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmaları 
yapılmaktadır. 

 
İlde sağlık koşullarını tehdit edecek düzeyde bir hava kirliliği söz konusu değildir ancak hava 

kirliliği daha çok kış aylarında gözlenmekte olup bunun nedeni hızlı sanayileşme ve kentleşme olarak 
belirtilebilir.  
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Kütahya;  
 
Kütahya ilindeki yıllık ortalama sıcaklık değeri 10,5 ºC’dir. İlde 01 0cak - 31 Mart tarihleri arasını 

kapsayan kış döneminde zaman zaman kentin belli bölgelerinde hava kirliliğinde PM değerlerinde artış 
olduğu görülmektedir. İlin coğrafi konumu sonucu sıcaklık terselmesi (enverziyon) oluşur, işte bu yüksek 
basınç ve yere yakın seviyelerdeki enverziyon tabakası özellikle İl Merkezinde hava kirliliğinin artmasına 
neden olmaktadır. Ayrıca kent merkezine uzak çarpık yapılaşmanın olduğu mahallelerde doğalgaz 
kullanımının yaygın olmaması, evsel ısınma amaçlı olarak kömür kullanımı nedeniyle bu kesimlerde hava 
kirliliği enverziyon oluştuğu zamanlarda daha çok hissedilmektedir. 

 
İlde doğalgaz kullanımı 2012 yılında sanayi tesislerinde 33.500.000 m³/yıl, konutlarda ise 

75.500.000 m³/yıl olarak tespit edilmiştir. Daha önceki verilere göre sanayide doğal gaz kullanımı azalmış, 
konutlarda ise kullanım artmıştır. Kütahya Belediyesi sınırları içerisinde merkezi ısıtma ile ısıtılan ve 
kömür kullanan site ve apartmanlarda emisyon ölçümü yaptırılarak bunların doğalgazla ısınmaya geçmeleri 
yada bacalarına filtre taktırmalarının sağlanması için denetimler yapılmaktadır.  

 
İlde orman içi köylerde doğa tahribatının önlenmesi ve CO2 salınımının azaltılması için güneş 

enerjisinin sıcak su temininde kullanımının teşvik edilmesi amacıyla talep eden köylerde Orköy kredisi 
kullandırılmıştır.  

 
İlde bulunan termik santrallerde baca gazı arıtma sistemlerinin kurularak biran evvel faaliyete 

geçirilmesi için bu tesislerde denetimler yapılmıştır. Egzoz gazlarından kaynaklanan hava kirliliğinin 
azaltılması amacıyla egzoz emisyon denetimleri sıklaştırılmış egzoz emisyon ölçümlerinde bir önceki yıla 
göre önemli miktarda artış sağlanmıştır. 

 
Afyon; 
 
Afyonkarahisar İli, 2010 yılı kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda; İl’de hava kirliliğinin, 

ısınmadan kaynaklı emisyon verilerine dayalı olduğu anlaşılmış ve ilgili yönetmelik hükmündeki partikül 
madde değerleri sınır değerlerin altında kaldığı görülmüştür.  

 
Motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliği ayrıca önem arz etmektedir.  Afyonkarahisar İlinde 

hava kirliliği en çok kış aylarında gözlenmekte olup bunun nedeni genellikle konut ısıtmalarında kullanılan 
yakıtlardan kaynaklanmaktadır. Şehrin içinde kalmış fabrika bacalarının emisyonları da hava kirliliğine 
sebep olmaktadır. 

 
Afyonkarahisar İlinde 2007 yılında başlayan doğalgaz kullanımı yaygınlaştırılmakta olup yine 

jeotermal enerji ile ısıtılan konut sayısı 7.000’e ulaşmıştır. Bugün itibari ile il merkezinde 5.425, Dinar 
İlçesinde 2.078, Bolvadin İlçesinde 129, Çay İlçesinde 133 konut ısıtılmakta olup, 11 Endüstri tesisi 
doğalgazdan faydalanmaktadır. 

 
Uşak; 
 
2012 yılı sonunda yapılan değerlendirmelere göre İl’de hava kirliliğine neden olan kaynaklar 

arasında, en büyük kaynak evsel ısınma kaynaklı emisyonlardır. Bunu sırasıyla trafikten kaynaklanan 
emisyonlar ile sanayiden kaynaklanan emisyonlar takip etmektedir. 

 
Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Sıcaklık Değeri (1981-2012) 12,6 ºC ve 2012 yılı için 

13,0 ºC’dir. İl genelindeki nüfus artışının ise yaklaşık % 7.4 olduğu görülmektedir. Uşak İli, 2012 yılı sonu 
itibariyle doğalgaz kullanımı konutlarda %72,97, sanayide %15,63’dır. Dolayısıyla sanayide katı yakıt 
kullanımı yüksektir. 
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Manisa; 
 
Manisa ilinde hava kirliliğine neden olan en büyük neden evsel ısınmadan kaynaklanan emisyonlar 

olup, etki sırasıyla sanayi, plansız kentleşme ve trafikten kaynaklanan hava emisyonları da hava kalitesi 
üzerinde olumsuz etkiler yapmaktadır. İlde; Ortalama Sıcaklık: 18,2 °C, Yaz Ortalaması: 30,1 °C, Kış 
Ortalaması: 6,6 °C’dir. Son 10 yılın sıcaklık değerleri değişimine bakıldığında ilde ortalama sıcaklıkta 
büyük bir değişiklik olmadığı görülmektedir.  

 
Ölçüm sonuçları irdelendiğinde ildeki baskın kirletici PM10’dur. Partikül Madde emisyonun en 

önemli kaynakları evsel ısınma ve trafiktir. Manisa da hava kirliliği nedenleri arasında şehrin topoğrafik 
yapısı, meteorolojik koşulları, nüfus yoğunluğu ve plansız kentleşmede önemli faktörlerdir. Kentin hemen 
güneyinde oldukça dik yükselen Spil Dağı hava akımlarını engellerken kış aylarında sıklıkla gözlenen 
inversiyon olayı hava kirleticilerinin kent üzerinde asılı kalmasına sebebiyet vermektedir.  

Bu karşın İlimizdeki mevcut hava kirliliği Türkiye ortalaması civarında olup, İlimiz en kirli 10 il 
arasında bulunmamaktadır. İlin Soma İlçesinde bulunan Termik Santral’den elde edilecek ısı enerjisiyle 26 
bin konutun faydalanacağı Bölge Isıtma Sisteminin kurulmasına yönelik olarak Soma Belediye 
Başkanlığınca proje çalışmaları yürütülmektedir. Bu şekilde elektrik üretiminin sonucu olarak ortaya çıkan 
atık ısı enerjisinin kentsel ısıtmada kullanılarak, konutlarda ısınma amaçlı yakıt kullanımının önüne 
geçilmesi hedeflenmektedir.  

 
Projenin Gerçekleşmesi ile Oluşacak Taşıt Trafiğinden Kaynaklanacak Emisyonlar 
 
Otoyol kesimleri üzerinde tahmin edilen trafik değerleri, KGM’nin 2013 Yılı Devlet Yolları Trafik 

Hacim Haritasından üretilmiştir.  
 

 
 

Şekil 18: 2013 Yılı Devlet Yolları Trafik Hacim Haritası 
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Tablo- 17:Ankara-İzmir Otoyol Projesinin İşletme Aşamasında Maksimum Taşıt Taşıma Kapasitesi 

BÖLGE 
2013 YILI GÜNLÜK MAKSİMUM 

TAŞIT SAYISI 
İŞLETME AŞAMASINDA TAHMİNİ 

GÜNLÜK MAKSİMUM TAŞIT SAYISI 
Manisa 21.765 43.000 

Kula 9.227 20.000 

Uşak 24.133 45.000 

Dumlupınar 6.726 15.000 

Afyon 31.850 45.000 

Eskişehir 51.825 65.000 

Ankara 21.612 40.000 

TOPLAM 167.138 273.000 
Tablodaki verilerde, 2013 Yılı Devlet Yolları Trafik Hacim Haritası renk lejantında gösterilen maksimum 
taşıt sayısı dikkate alınmıştır 
 

Proje kapsamında hazırlanacak ÇED Raporu'nda, taşıt trafiğinden kaynaklanacak emisyonlar (Gaz 
Emisyonu), ÇED Raporunda detaylı olarak hesaplanacaktır.  

 
Mikroklima Değişiklikleri 
 
Otoyol güzergâhının yapımı esnasında güzergah üzerinde yer alan dere ve akarsuların akış koşulları 

değiştirilmeyecek ve herhangi bir müdahalede bulunulmayacaktır. Bu yüzden su ekosistemiyle ilgili 
herhangi bir değişim, etkileşim söz konusu değildir.  

 
Proje uygulama ve etki alanında habitat bölünmesi, ekosistem, biyolojik çeşitlilik ve yapısının 

bozulması, zarar görmesi ya da etkilenmesi gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalınması 
beklenmemektedir. Yalnızca inşa sırasında gerek araçların varlığı gerekse insan faaliyeti açısından bir 
miktar doğal alanın tahribatı ve biyomas kaybı mümkündür.  

 
Olası çevresel olumsuz etkiler, ilgili yönetmeliklerdeki hükümlere uyularak minimuma 

indirilecektir. Hareketli fauna türlerine herhangi bir zarar verilmemesi amacıyla görevli personele gerekli 
uyarılar yapılacaktır. Karayolu hattının kullanılması aşamasında oluşacak olumsuz etkiler; hat üzerinde 
yapılacak periyodik kontroller, trafik uygulamalarının yapılması ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen sınır 
değerlere uyulması ile en aza indirilmiş olacaktır. 

 
C) PROJENİN ÇEVREYE OLABİLECEK OLUMSUZ ETKİLERİNİN AZALTILMASI 

İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER 
 
Proje kapsamında yapılacak olan hafriyat çalışmaları, çalışacak personelden kaynaklı ve inşaat 

aşamasında kullanılacak olan araçlardan kaynaklı olumsuz etkiler söz konusudur. 
 
Proje kapsamında gürültü ve toz emisyonları için ÇED Raporunda ilgili başlıklar altında  ayrıntılı 

bilgi verilecektir.. Proje güzergahında arazi yapısı bazalt, kireçtaşı, andezit, gnays-şist vb. iş makineleriyle 
kazılamayacak sertlikte formasyonlara rastlanıldığında, patlatma yapılacaktır. Patlatma ile ilgili olarak 
ÇED Raporunda hesaplamalar yapılacak ve alınacak önlemler hakkında detaylı bilgi verilecektir. Ayrıca 
modelleme çalışmaları ve yakıt emisyonları projeksiyon değerlerine göre hesaplanacaktır. 

 
Hafriyat Atıkları:  
 
Projenin inşaat çalışmaları süresince hattın belli kesimlerinde arazinin topoğrafik yapısına bağlı 

olarak yarma ve belli bölgelerinde dolgu işlemi yapılması planlanmaktadır. Yarma sonucu çıkarılacak olan 
malzemenin dolgu işlemleri için uygun olmaması durumunda ortaya çıkacağı tahmin edilen hafriyat atıkları 
ve şantiye çalışmaları sonucunda ortaya çıkacağı düşünülen inşaat atığı malzemeler oluşacaktır.  
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Proje kapsamında yapılacak inşaat çalışmaları sonucu oluşacak hafriyat atığı malzeme; 18.03.2004 

Tarih ve 25406 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Yürürlüğe giren “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı 
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak bertaraf edilecektir. 

 
Çalışacak personelden Kaynaklı Atıklar:  
 
Evsel Nitelikli Atıklar  
 
Projenin inşaatı sırasında proje güzergahında geçici şantiye/şantiyeler kurulacaktır. Her bir 

şantiyede çalışacak kişi sayısı ortalama 500 kişi öngörülmektedir. Proje kapsamında kurulması planlanan 5 
ayrı şantiyede/ofis toplam 2500 personelin çalıştırılması planlanmaktadır. Bir kişiden kaynaklanan günlük 
katı atık miktarı 1,12 kg olarak kabul edilirse, 2500 kişiden kaynaklanacak katı atık miktarı:  
(Kaynak: 1,12 kg/kişi-gün TÜİK 2012 verisi (http://tuikapp.tuik.gov.tr/cevredagitimapp/katiatik.zul)) 

 
Q= q x N  
Q= Bir günlük toplam katı atık miktarı  
q= Bir kişiden kaynaklanacak günlük katı atık miktarı  
N= İşçi sayısı  
Q= 1,12 kg/kişi-gün x 2500 kişi = 2.800 kg/gün olacaktır.  
 
Arazinin hazırlanması ve inşaat aşamasında, çalışan personelden kaynaklanan evsel nitelikli katı 

atıklar dışında büro atıkları da oluşacaktır. Söz konusu bu atıklar 14.03.1991 Tarih ve 20814 Sayılı 
(05.04.2005 Tarih ve 25777 Sayılı değişiklik) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Katı 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen ilgili maddelere göre yapılacaktır. Atıklar, anılan 
yönetmeliğin 8. ve 18. maddelerine göre toplanıp, depolanacak ve aynı yönetmeliğin 20. maddesine uygun 
bir şekilde taşınacak, şantiyenin kurulacağı yerleşim yerine en yakın belediyenin uygun gördüğü katı atık 
depo alanında bertaraf edilecektir. Evsel nitelikli katı atıklar ağzı kapaklı çöp konteynırlarında 
biriktirilecek, biriktirilen çöpün uygun araçlarla alınarak, ilgili belediyenin uygun gördüğü atık deponi 
tesislerinde bertarafı sağlanacaktır. Geri kazanımı mümkün olanlar ayrı ayrı toplanarak geri kazanımı 
sağlanacaktır.  

 
Tıbbi Atıklar:  
 
Projenin inşaatı sırasında proje güzergahında geçici şantiye/şantiyeler kurulacaktır. Hattın inşaatı 

aşamasında kurulacak olan şantiye/şantiyelerde personel sayısının 49 kişiyi geçmesi nedeniyle revir ünitesi 
kurulacaktır. Ancak olası küçük yaralanmalarda derhal ilk yardım eğitimi almış kişilerce ilk yardım 
yapılacak ve oluşması muhtemel tıbbi atıklar diğer atıklarla karıştırılmayacak şekilde ayrı olarak 
toplanacaktır. Toplanan tıbbi atıklar 30 mm kalınlığında delinmelere karşı dayanıklı ve üzerinde tıbbi atık 
olan kırmızı naylon poşetlerde toplanacaktır. 

 
Projeye bağlı olarak oluşacak muhtemel tıbbi atıklar; 22.07.2005 Tarih ve 25883 Sayılı 

(21.03.2014 Tarih ve 28948 Sayılı değişiklik) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak lisanslı toplama ve bertaraf yetkisi olan 
firmalara verilerek bertaraf edilecektir.  

 
Araç ve Ekipmanlardan Kaynaklı Atıklar:  
 
Proje kapsamında arazinin hazırlanması sırasında kullanılacak makinelerin bakımları, yakıt 

ikmalleri ve yağ değişimleri; kurulacak şantiye/şantiyelerde oluşturulacak makine parkının ilgili biriminde, 
sızdırmasız zemin üzerinde yapılacak veya ruhsatlı izinli bezin istasyonlarında yapılacaktır. 

 
İnşaat ve İşletme Aşamasında Oluşacak Sıvı Atıkların Cinsi, Miktarı ve Bertaraf Yöntemleri: 
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Projede gerekli olan içme ve kullanma suyu;  
 İnşaat işlerinde,  
 Üstyapı çalışmalarında,  
 Tozu önlemek amacıyla ulaşımda kullanılan alanlarda,  
 İşçiler tarafından şantiyelerde kullanılacaktır.  
Proje inşaatı sırasında proje güzergahında 5 adet geçici şantiye/şantiyeler kurulacaktır. Her bir 

şantiyede çalışacak kişi sayısı 500 kişi olarak planlanmıştır. Kişi başına günde 150 litre su kullanılacağı 
kabul edilmiştir. Çalışacak personel için gerekli olan su miktarı:  

 
2500 kişi x 150 lt/gün-kişi = 375.000 lt/gün = 375 m3/gün’dür. Projenin inşaatı aşamasından diğer 

kullanımlar için (inşaat işleri, üstyapı çalışmaları v.b.) günde 150 m3/gün’lük bir su ihtiyacı olacağı tahmin 
edilmiştir (Kaynak: USLU, O. “Kullanılmış Suların Arıtılması”,  1992 İzmir). Dolayısıyla projenin inşaatı 
aşamasında içme ve kullanma suyu ihtiyacı toplam 375 m3/gün’dür.  

 
Söz konusu su ihtiyacı;  
 
A-) Şantiye/şantiyelerin belediye mücavir alan sınırları içerisinde kurulması halinde şebekeye 

bağlanılarak,  
 
B-) Mücavir alan sınırları dışarısında kalması halindeyse TSE 266 standartı niteliklerini taşıyan 

tankerlerle taşıma yoluyla temin edilecektir. Suyun temin edildiği kaynaklar ve taşımada kullanılan 
tankerler; Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını 
Gösteren Tüzüğün 426’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve "İçme ve Kullanma Sularının ve Satış 
Yerlerinin Tabi Olacakları Esaslar"ı düzenleyen 22.12.1994 Tarih ve 15164 Sayılı Genelge’de belirtilen 
hususlara uygun seçilecektir. 

 
 Arazi hazırlama ve inşaat aşamasında çalışacak personel için proje sahası içerisinde kurulacak 
geçici şantiye yapılarından (prefabrik evler, ofisler, yemekhane, yatakhane vb. den) kaynaklanacak evsel 
nitelikli atık sular, herbir şantiyede yapılacak olan sızdırmasız fosseptikte toplanacak ve vidanjör ile belli 
aralıklarla en yakın belediye tarafından alınacaktır. Oluşacak sıvı atıkların bertarafı sırasında 31.12.2004 
Tarih ve 25687 Sayılı (25.03.2012 Tarih ve 28244 Sayı ile değişiklik) Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve 19.03.1971 Tarih ve 13783 Sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren "Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait 
Yönetmelik" hükümlerine uyulacaktır. İçme ve kullanma sularının alınacağı yer konusunda ilgili 
kuruluşlardan gerekli izinler alınacaktır. 

 
Tehlikeli Atıklar  
 
Proje kapsamında arazinin hazırlanması ve inşaat işlemleri sırasında kullanılacak makinelerin 

bakımları, yakıt ikmalleri ve yağ değişimleri; kurulacak şantiye/şantiyelerde oluşturulacak makine parkının 
ilgili biriminde ve/veya ruhsatlı izinli bezin istasyonlarında yapılacaktır.  

Bu işlemlerin şantiye/şantiyelerde yapılması durumunda araçların bakımından oluşacak; atık 
maddeler, atık yağlar ve benzeri petrol ürünleri kesinlikle alanda açıkta bırakılmayacaktır. Karayolu projesi 
kapsamında oluşacak atık yağlar sızdırmasız tanklarda depolanarak lisanslı bertaraf tesislerine intikali 
sağlanacaktır.  

 
Proje kapsamında yağ filtresi, üstübü, patlama veya parlama riski olan maddeler vb. oluşacak 

tehlikeli atıklar, 05.07.2008 Tarih ve 26927 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık 
Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik; 14.03.2005 Tarih ve 25744 Sayılı (05.11.2013 Tarih ve 
28812Sayılı değişiklik) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ilgili hükümleri kapsamında ayrı 
toplanıp, anılan yönetmelikler hükümleri doğrultusunda depolanarak, lisanslı firmalar aracılığıyla taşıma ve 
bertarafı gerçekleştirilecektir.  
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Araçlar ve makineler için bakım ve yakıt ikmallerinin yapılmasında 14.03.2005 Tarih ve 25755 
Sayılı (05.11.2013 Tarih ve 28812 Sayı ile değişik) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren  
“Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.  

 
Atık Yağlar 
 
Araçların bakımından oluşacak; atık yağlar kesinlikle alanda açıkta bırakılmayacaktır. Karayolu 

projesi kapsamında oluşacak atık yağlar sızdırmasız tanklarda depolanarak lisanslı bertaraf tesislerine 
intikali sağlanacaktır.  

 
Araçlar ve makineler için bakım 30.07.2008 Tarih ve 26952 Sayılı (05.11.2013 Tarih ve 28812 

Sayılı değişiklik) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” 
hükümlerine uyulacaktır.  

 
Atık Pil ve Akümülatörler 
  
Oluşması muhtemel atık pil ve akümülatörler, 31.08.2004 Tarih ve 25569 Sayılı (05.11.2013 Tarih 

ve 28812 Sayı ile değişiklik) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin 
Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerince diğer atıklardan ayrı olarak ve ağzı kapalı sızdırmaz kaplarda 
biriktirilerek lisanslı tesislere verilerek bertarafı sağlanacaktır. 

 
Ömrünü Tamamlamış Lastikler 
 
Faaliyet alanında iş makinelerinin lastik değişimleri sonucu çıkabilecek ömrünü tamamlamış 

lastikler 25.11.2006 Tarih ve 26357 Sayılı (10.11.2013 Tarih ve 28817 Sayı ile değişik) Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren  “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine göre 
lisanslı geri dönüşüm firmalarına verilerek bertarafı sağlanacaktır. ÇED Raporunda belirtilen taahhütlere 
uyulması halinde söz konusu yatırımın çevresel bir yatırım olduğu, istihdama katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 
 
Ç) İZLEME PLANI (İNŞAAT DÖNEMİ) 

 
Söz konusu proje kapsamında inşaat çalışmaları esnasında izleme programı olarak; 
 

 Faaliyetin inşaat ve işletme aşamalarında çevreye verebileceği zararları tespit etmek ve önlemek ya 
da en düşük seviyede tutmak için alınacak tedbirleri belirlemek amacıyla Komisyon tarafından 
belirlenecek Özel Format doğrultusunda ÇED Raporu hazırlanacaktır. ÇED Raporu’nda yazılı 
tedbirlerin alınıp alınmadığının izlenmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ona bağlı yerel 
kurumların sorumluluğunda olacaktır.  
 

 Yapılması planlanan güzergahın bulunduğu alanın kamulaştırılması, saha temizliği, tüm inşaat 
faaliyetleri ve inşaatlar sırasında çevresel etki oluşturabilecek katı atık, atıksu oluşumu, hafriyat 
malzemelerinin depolanması, gürültü oluşumu, toz oluşumu gibi faaliyetler işletme aşamasında 
atıksuların ve katı atıkların bertarafı, doğal afetlere karşı tedbirlerin alınması gibi konular izleme 
programında ele alınacaktır.  
 

 İnşaat döneminde izleme planı Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yüklenici firma arasında 
yapılacak sözleşmenin ilgili maddesi gereğince yüklenici firmanın sorumluluğunda olacaktır. 
Gerek inşaatlar sırasında gerekse karayolu kullanım aşamasında Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 
hazırladığı talimatlara aynen uyulacaktır.  
 

 Karayolunun kullanılması aşamasında, KGM personeli tarafından güzergah sürekli olarak kontrol 
edilecektir. Ayrıca, KGM tarafından belirlenen “İşletme Talimatı”na uygun şekilde kullanılacaktır.  
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ÇED Olumlu Belgesinin verilmesi durumunda, projenin başlangıç ve inşaat dönemlerinde izleme 
çalışması yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla proje ile ilgili İzleme programı oluşturulacak, İDK 
komisyonunca belirlenecek izleme ve kontrol dönemlerinde, Nihai ÇED Raporu İzleme Formu 
doldurularak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulacaktır. 

 
Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 18 Aralık 2009 Tarih ve 27436 Sayılı Resmi Gazete 

ile yayımlanarak yürürlüğe giren Yeterlik Belgesi Tebliği, Yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşların 
yükümlülükleri, Madde-9, 4. ve 5. Bendinde verilen hususlara uyulacaktır.  

 
Yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşların yükümlülükleri  
MADDE 9 –  
 
(4) ÇED Olumlu Kararı verilen projelerle ilgili proje sahibi, bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilmiş 

kurum/kuruluşlardan herhangi birine, yatırımın başlangıç ve inşaat dönemlerinde belirtilen taahhütlerin 
yerine getirilip getirilmediğini, yatırımın işletmeye geçişine kadar proje sahasına giderek, yerinde izleme 
kontrolünü yaptırmakla yükümlüdür. İlgili ÇED Daire Başkanlıkları, proje sahibi tarafından 
yetkilendirilmiş kurum/kuruluşu bu Tebliğin Ek-4 formuyla Daire Başkanlığına bildirir. Proje sahibi 
tarafından yetkilendirilen kurum/kuruluş, bu Tebliğin Ek-4’ünde yer alan ÇED Raporlarında Verilen 
Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formunu doldurarak Nihai ÇED Raporunda 
belirtilen izleme-kontrol süreleri sonundan itibaren yirmi iş gününde Bakanlığa iletmekle yükümlüdür. 
Kurum/kuruluşun yeterlik belgesinin iptal edilmesi veya kuruluşun kapanması halinde, bu durumun proje 
sahibine bildirilmesinden itibaren bir ay içerisinde, proje sahibi yeterlik belgesi almış diğer 
kurum/kuruluşlardan herhangi biriyle sözleşme yaparak Bakanlığa bildirmekle, ilgili kurum/kuruluş bu 
Tebliğin Ek-4 ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol 
Formunu doldurarak Nihai ÇED Raporunda belirtilen izleme-kontrol süreleri sonundan itibaren yirmi iş 
gününde Bakanlığa iletmekle yükümlüdür.  

 
(5) ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formunda 

belirtilen hususların, Nihai ÇED Raporundaki taahhütlerle ve proje alanındaki verilerle uyuşması 
zorunludur.  

 
Proje kapsamında ÇED Olumlu Kararı verildikten sonra yatırımın başlangıç ve inşaat 

dönemlerinde izleme kontrolü çalışmaları yapılacaktır. Projeyi uygulayacak müteahhit/yüklenici firma ile 
ÇED Raporunu hazırlayan danışman firma arasında protokol yapılacaktır. İzleme kontrolü çalışmaları 
protokole esas yürütülecektir.  

 
BÖLÜM IV: HALKIN KATILIMI 

 
A) PROJEDEN ETKİLENMESİ MUHTEMEL İLGİLİ HALKIN BELİRLENMESİ VE HALKIN 
GÖRÜŞLERİNİN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMASINA YANSITILMASI 
İÇİN ÖNERİLEN YÖNTEMLER 
 

Söz konusu proje kapsamında 25.11.2014 Tarih ve 29186 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren ÇED yönetmeliğinin 9. maddesinde yer alan “Halkın Katılımı Toplantısı” bölümünde 
açıklanan ulusal ve/veya yerel gazete yoluyla toplantı yerini, tarihini ve projenin özet konusunu halka 
duyurmak için ilan verilmesi gerekliliği açıklanmıştır. Bu hususta gerekli ilanlar yerel ve ulusal gazetede 
yayınlanacak ve projeden etkilenmesi muhtemel en yakın yerleşim birimlerinde bulunan yöre halkının 
bilgilendirilmesine çalışılacaktır. 

 
Ankara-İzmir Otoyolu, toplam Km:501+076 uzunluğunda olup; Ankara, Eskişehir, Kütahya, 

Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Manisa illerinden geçmektedir. 
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Bu kapsamda, toplantıda, halka proje hakkında bilgilendirme yapılıp, karayolu güzergahının geçtiği 
köyler ve arazilerle ilgili kamulaştırma işlemlerinin yapılacağından ve karayolu ile ilgili yapılacak 
mühendislik çalışmaları ile yapım tekniği hakkında bilgiler verilecektir. Halkın bu kapsamdaki görüş ve 
düşünceleri dikkate alınacak ve bu görüş ve öneriler doğrultusunda ÇED Raporu hazırlanacaktır. 
 
B) GÖRÜŞLERİNE BAŞVURULMASI ÖNGÖRÜLEN DİĞER TARAFLAR 

 
Projenin ÇED süreci kapsamında; Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı ve ilgili kuruluşlar, Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı ve ilgili kuruluşlar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı 
ve ilgili kuruluşlar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı ve ilgili kuruluşlar ve Kültür ve 
Turizm Bakanlığına bağlı ve ilgili kuruluşlar, proje güzergahı üzerinde yer alan ilgili belediyelerin 
görüşleri alınabilir. 

 
Halkın Katılımı Toplantı duyuruları ulusal ve yerel basında verilecek ilanlar ve söz konusu 

duyurular sayesinde projeden etkilenecek bölge halkının yanı sıra proje ile ilgili sivil toplum kuruluşları, 
çevre ile ilgili kurum ve kuruluşlara ulaşılması hedeflenecektir.  

 
Halkın Katılımı Toplantısı tüm paydaşlara açık bir toplantı olup, toplantı sırasında paydaşların 

soru, görüş ve önerileri alınacaktır.  
 

Bu kapsamda, Çevre Kanunu ve bu Kanun’da yer alan taahhütlere uyulması halinde söz konusu 
yatırımın çevresel bir yatırım olduğu, istihdama katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 
 1380 Sayılı (4950 Sayılı Kanun ile değişiklik) Su Ürünleri Kanunu ve ilgili yönetmelikleri 

 
 2863 sayılı (5835 Sayılı Kanun ile değişik) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili 
yönetmelikleri 

 
 2872 Sayılı (5491 Sayılı Kanun ile değişiklik) Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri 

 
 4857 Sayılı (5763 Sayılı Kanun ile değişiklik) İş Kanunu ve ilgili yönetmelikleri 
 
 5178 Sayılı (6443 Sayılı Kanun ile değişiklik) Mera Kanunu ve ilgili yönetmelikleri 
 
 5403 Sayılı (6537 Sayılı değişiklik) Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” , 
 
 
 6831 sayılı Orman Kanunu ve 5192 sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun ve ilgili yönetmelikleri 
 
 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri 
 
 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 
 
 14.03.1991 Tarih ve 20814 Sayılı (05.04.2005 Tarih ve 25777 Sayılı değişiklik) Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”,  
 
 14.07.2007 Sayı ve 26582 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  “Afet 

Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” , 
 
 09.12.2003 Tarih ve 25311 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  “İş Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetmeliği”,  
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 25.11.2014 Tarih ve 29186 Sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, 
  
 23.12.2003 Tarih ve 25325 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı İşlerinde 

Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği, 
 
 30.07.2008 Tarih ve 26952 Sayılı (05.11.2013 Tarih ve 28812 Sayı ile değişik) Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”, 
  
 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Hafriyat 

Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”, 
 
 31.08.2004 Tarih ve 25569 Sayılı (05.11.2013 Tarih ve 28812 Sayı ile değişik)  Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”  
 
 31.12.2004 Tarih ve 25687 Sayılı (25.03.2012 Tarih ve 28244 Sayılı değişiklik) ResmiGazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği”  
 
 14.03.2005 Tarih ve 25755 Sayılı (05.11.2013 Tarih ve 28812 Sayı ile değişik) Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 
 
 08.06.2010 Tarih ve 27605 Sayılı (11.07.2013 Tarih ve 28704 Sayılı değişiklik) Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş 
Sahalara Dair Yönetmeliği, v 

 
 04.06.2010 Tarih ve 27601 Sayılı (27.04.2011 Tarih ve 27917 Sayılı değişiklik) Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
Yönetmeliği”  

 
 22.07.2005 Tarih ve 25883 Sayılı (21.03.2014 Tarih ve 28948 Sayı ile değişik) Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,  
 
 24.08.2011 Tarih ve 28035 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ambalaj 

Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”,  
 
 26.11.2005 Tarih ve 26005 Sayılı (30.03.2010 Tarih ve 27537 Sayılı değişiklik) Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin 
Kontrolü Yönetmeliği”, 

 
 04.04.2014 Tarih ve 28962 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sulak 

Alanların Korunması Yönetmeliği” 
 
 29.04.2009 Tarih ve 27214 Sayılı (14.09.2012 Tarih ve 28411 Sayılı değişiklik) Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar 
Hakkındaki Yönetmelik” 

 
ilgili hükümlerine uyulacaktır. 
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EK-1A: ANKARA-İZMİR OTOYOL PROJESİ ANA EKSEN KOORDİNATLARI  

Koordinat Sırası : Sağa,Yukarı Koordinat Sırası: Boylam, Enlem  
 

BÖLÜMLER 
Datum           : ED-50 Datum         : WGS-84 
Türü              : UTM Türü            : COĞRAFİK 
D.O.M.          : 27-30 D.O.M.        : -- 
Zon              : 35-36 Zon              : -- 
Ölçek Fak.    : 6 derecelik Ölçek Fak  : -- 
NO SAĞA 

 
YUKARI BOYLAM 

 
ENLEM İL ZONE DOM 

1 470030.1321 : 4407190.963 32.649866 : 39.813492 ANKARA 36 30 
2 469369.9007 : 4406243.942 32.642197 : 39.804936 ANKARA 36 30 
3 468484.9296 : 4405000.174 32.631919 : 39.793698 ANKARA 36 30 
4 467695.7513 : 4404175.246 32.622743 : 39.786236 ANKARA 36 30 
5 466872.7559 : 4403561.944 32.613163 : 39.780679 ANKARA 36 30 
6 465104.8617 : 4402557.063 32.592572 : 39.771555 ANKARA 36 30 
7 464126.1541 : 4401944.298 32.581179 : 39.765993 ANKARA 36 30 
8 463368.728 : 4401578.005 32.572357 : 39.762661 ANKARA 36 30 
9 462526.235 : 4401292.413 32.562538 : 39.760051 ANKARA 36 30 
10 461596.4747 : 4401108.273 32.551695 : 39.75835 ANKARA 36 30 
11 461151.0642 : 4401065.494 32.546498 : 39.757945 ANKARA 36 30 
12 459457.2433 : 4401009.779 32.52673 : 39.757364 ANKARA 36 30 
13 458415.7828 : 4400845.385 32.514583 : 39.755833 ANKARA 36 30 
14 457241.0713 : 4400431.079 32.500898 : 39.752042 ANKARA 36 30 
15 456300.214 : 4399939.356 32.489949 : 39.747564 ANKARA 36 30 
16 455193.7402 : 4399179.238 32.477087 : 39.740658 ANKARA 36 30 
17 453443.2443 : 4397750.504 32.456759 : 39.727692 ANKARA 36 30 
18 452848.5781 : 4397117.965 32.449866 : 39.72196 ANKARA 36 30 
19 452182.8597 : 4396000.2 32.44218 : 39.711853 ANKARA 36 30 
20 451637.6755 : 4394999.738 32.435894 : 39.702808 ANKARA 36 30 
21 451042.5973 : 4394299.569 32.429005 : 39.696466 ANKARA 36 30 
22 450012.9171 : 4393508.216 32.417057 : 39.689277 ANKARA 36 30 
23 449032.4075 : 4392732.827 32.405683 : 39.682233 ANKARA 36 30 
24 448211.8793 : 4391978.395 32.396174 : 39.675386 ANKARA 36 30 
25 447248.3765 : 4391377.06 32.384989 : 39.66991 ANKARA 36 30 
26 446347.8336 : 4391027.468 32.374519 : 39.666704 ANKARA 36 30 
27 445040.9734 : 4390694.029 32.359312 : 39.663617 ANKARA 36 30 
28 443825.9177 : 4390546.234 32.345161 : 39.662206 ANKARA 36 30 
29 442152.5434 : 4390585.934 32.325652 : 39.662452 ANKARA 36 30 
30 440007.0632 : 4390763.296 32.300627 : 39.663902 ANKARA 36 30 
31 437332.6678 : 4391201.848 32.26941 : 39.667661 ANKARA 36 30 
32 435192.6912 : 4391682.858 32.244417 : 39.671835 ANKARA 36 30 
33 433472.6985 : 4392255.262 32.224308 : 39.67686 ANKARA 36 30 
34 432554.8988 : 4392601.946 32.213572 : 39.679911 ANKARA 36 30 
35 431462.7652 : 4392812.899 32.200817 : 39.681725 ANKARA 36 30 
36 430445.6314 : 4392800.367 32.188959 : 39.68153 ANKARA 36 30 
37 429423.1206 : 4392583.325 32.17706 : 39.679491 ANKARA 36 30 
38 428351.2695 : 4392103.463 32.164615 : 39.675078 ANKARA 36 30 
39 427661.6689 : 4391617.986 32.156629 : 39.670646 ANKARA 36 30 
40 426841.4247 : 4390761.617 32.147162 : 39.662862 ANKARA 36 30 
41 426180.5512 : 4389993.707 32.139544 : 39.655887 ANKARA 36 30 
42 425600.1457 : 4389534.753 32.132831 : 39.651702 ANKARA 36 30 



43 424749.4606 : 4389091.937 32.122968 : 39.647638 ANKARA 36 30 
44 423617.1234 : 4388810.911 32.109804 : 39.645006 ANKARA 36 30 
45 422293.716 : 4388856.595 32.094377 : 39.645298 ANKARA 36 30 
46 421548.8897 : 4389044.682 32.085676 : 39.646924 ANKARA 36 30 
47 420190.649 : 4389297.985 32.069817 : 39.649081 ANKARA 36 30 
48 418991.6587 : 4389398.608 32.055832 : 39.649874 ANKARA 36 30 
49 418168.1155 : 4389381.884 32.046237 : 39.649645 ANKARA 36 30 
50 417284.4187 : 4389209.303 32.03596 : 39.648006 ANKARA 36 30 
51 416698.5433 : 4388998.513 32.029159 : 39.64605 ANKARA 36 30 
52 416007.3651 : 4388633.444 32.021152 : 39.642693 ANKARA 36 30 
53 415353.7409 : 4388191.233 32.013592 : 39.638645 ANKARA 36 30 
54 414922.5513 : 4387956.47 32.008598 : 39.636487 ANKARA 36 30 
55 414410.3724 : 4387743.529 32.002658 : 39.634518 ANKARA 36 30 
56 413847.1147 : 4387581.569 31.996117 : 39.633002 ANKARA 36 30 
57 413115.5454 : 4387473.123 31.987608 : 39.631951 ANKARA 36 30 
58 412294.9785 : 4387480.44 31.978047 : 39.631934 ANKARA 36 30 
59 411784.6518 : 4387553.772 31.972091 : 39.632542 ANKARA 36 30 
60 410981.5359 : 4387700.438 31.962715 : 39.63378 ANKARA 36 30 
61 409943.1988 : 4387824.749 31.950601 : 39.634791 ANKARA 36 30 
62 408985.7538 : 4387874.862 31.939439 : 39.635141 ESKİŞEHİR 36 30 
63 407369.5995 : 4387881.415 31.920608 : 39.635027 ESKİŞEHİR 36 30 
64 406108.0113 : 4387855.28 31.905914 : 39.634654 ESKİŞEHİR 36 30 
65 404392.0079 : 4387736.009 31.885939 : 39.633389 ESKİŞEHİR 36 30 
66 403407.244 : 4387706.247 31.87447 : 39.633011 ESKİŞEHİR 36 30 
67 401925.0463 : 4387572.719 31.857222 : 39.631639 ESKİŞEHİR 36 30 
68 400457.605 : 4387421.25 31.84015 : 39.630105 ESKİŞEHİR 36 30 
69 398998.7133 : 4387293.754 31.823174 : 39.628786 ESKİŞEHİR 36 30 
70 397748.1841 : 4387099.237 31.808636 : 39.626885 ESKİŞEHİR 36 30 
71 396534.1849 : 4386831.589 31.794536 : 39.624328 ESKİŞEHİR 36 30 
72 395220.5873 : 4386530.946 31.779282 : 39.62146 ESKİŞEHİR 36 30 
73 393450.2936 : 4386106.278 31.758731 : 39.617416 ESKİŞEHİR 36 30 
74 391981.7458 : 4385538.015 31.741719 : 39.612113 ESKİŞEHİR 36 30 
75 390937.8703 : 4384995.513 31.729651 : 39.607094 ESKİŞEHİR 36 30 
76 389602.0461 : 4384150.652 31.714236 : 39.599313 ESKİŞEHİR 36 30 
77 388165.0281 : 4383348.357 31.697639 : 39.591899 ESKİŞEHİR 36 30 
78 386803.8784 : 4382723.093 31.681899 : 39.586088 ESKİŞEHİR 36 30 
79 385476.1333 : 4382149.383 31.666541 : 39.580744 ESKİŞEHİR 36 30 
80 383718.6489 : 4381207.645 31.646248 : 39.572024 ESKİŞEHİR 36 30 
81 382498.7001 : 4380464.267 31.632181 : 39.565162 ESKİŞEHİR 36 30 
82 381455.7119 : 4380008.995 31.620124 : 39.560918 ESKİŞEHİR 36 30 
83 380295.4134 : 4379697.703 31.606678 : 39.557953 ESKİŞEHİR 36 30 
84 378764.7139 : 4379462.883 31.588909 : 39.555622 ESKİŞEHİR 36 30 
85 376023.1811 : 4379486.555 31.557004 : 39.555444 ESKİŞEHİR 36 30 
86 374790.3497 : 4379356.044 31.542684 : 39.554089 ESKİŞEHİR 36 30 
87 372608.1018 : 4379139.164 31.517334 : 39.551815 ESKİŞEHİR 36 30 
88 370256.1104 : 4379183.72 31.48996 : 39.551864 ESKİŞEHİR 36 30 
89 367474.0673 : 4379071.006 31.457615 : 39.550423 ESKİŞEHİR 36 30 
90 365050.4327 : 4379229.271 31.429385 : 39.551471 ESKİŞEHİR 36 30 
91 363649.2357 : 4379109.892 31.413108 : 39.550174 ESKİŞEHİR 36 30 



92 362762.5037 : 4378855.49 31.402844 : 39.547742 ESKİŞEHİR 36 30 
93 361822.1517 : 4378409.12 31.391997 : 39.54357 ESKİŞEHİR 36 30 
94 360682.6136 : 4377623.412 31.378906 : 39.53631 ESKİŞEHİR 36 30 
95 359827.1867 : 4377100.194 31.369066 : 39.531458 ESKİŞEHİR 36 30 
96 358542.734 : 4376483.295 31.354258 : 39.525691 ESKİŞEHİR 36 30 
97 357148.7988 : 4375980.158 31.338155 : 39.520929 ESKİŞEHİR 36 30 
98 356269.425 : 4375506.798 31.328032 : 39.516519 ESKİŞEHİR 36 30 
99 355736.946 : 4375092.315 31.32193 : 39.512697 ESKİŞEHİR 36 30 
100 355307.5869 : 4374659.076 31.317032 : 39.508723 ESKİŞEHİR 36 30 
101 354054.0406 : 4373208.988 31.302775 : 39.495451 ESKİŞEHİR 36 30 
102 351894.431 : 4371235.084 31.27811 : 39.477304 ESKİŞEHİR 36 30 
103 349828.6047 : 4369526.259 31.254487 : 39.461556 ESKİŞEHİR 36 30 
104 348016.7015 : 4367727.339 31.233845 : 39.445037 ESKİŞEHİR 36 30 
105 346550.5586 : 4366234.829 31.217158 : 39.431335 ESKİŞEHİR 36 30 
106 344757.1747 : 4363979.467 31.196855 : 39.410702 ESKİŞEHİR 36 30 
107 342921.3262 : 4362021.744 31.176001 : 39.392739 ESKİŞEHİR 36 30 
108 340648.9605 : 4360193.789 31.150062 : 39.37586 ESKİŞEHİR 36 30 
109 337332.346 : 4358208.075 31.11206 : 39.357359 ESKİŞEHİR 36 30 
110 334474.4049 : 4356705.541 31.079278 : 39.343285 ESKİŞEHİR 36 30 
111 331828.3201 : 4355335.455 31.048934 : 39.330436 ESKİŞEHİR 36 30 
112 329480.2098 : 4353642.147 31.022136 : 39.314728 ESKİŞEHİR 36 30 
113 326923.4257 : 4351458.601 30.993059 : 39.294557 ESKİŞEHİR 36 30 
114 325621.283 : 4350620.214 30.978186 : 39.286747 ESKİŞEHİR 36 30 
115 323855.6023 : 4349756.593 30.957952 : 39.278612 ESKİŞEHİR 36 30 
116 321456.88 : 4349000.186 30.930361 : 39.27131 ESKİŞEHİR 36 30 
117 320069.6429 : 4348674.445 30.914377 : 39.26809 ESKİŞEHİR 36 30 
118 317648.6988 : 4347768.9 30.886578 : 39.25943 ESKİŞEHİR 36 30 
119 316384.3296 : 4347626.85 30.871972 : 39.257884 ESKİŞEHİR 36 30 
120 315456.8773 : 4347728.381 30.861202 : 39.258602 ESKİŞEHİR 36 30 
121 313759.2845 : 4348302.502 30.841382 : 39.263408 ESKİŞEHİR 36 30 
122 311628.5576 : 4348862.223 30.816546 : 39.267988 ESKİŞEHİR 36 30 
123 309217.4576 : 4349110.512 30.788548 : 39.269696 ESKİŞEHİR 36 30 
124 306873.0984 : 4349039.503 30.761413 : 39.268538 ESKİŞEHİR 36 30 
125 304532.8371 : 4349141.219 30.734276 : 39.268929 ESKİŞEHİR 36 30 
126 302019.9729 : 4349557.757 30.705048 : 39.272109 ESKİŞEHİR 36 30 
127 300052.6082 : 4349536.257 30.682267 : 39.271464 ESKİŞEHİR 36 30 
128 298193.9921 : 4348832.138 30.66095 : 39.264694 ESKİŞEHİR 36 30 
129 296567.1183 : 4348444.705 30.642225 : 39.260826 ESKİŞEHİR 36 30 
130 295367.2099 : 4348412.413 30.628339 : 39.260253 ESKİŞEHİR 36 30 
131 294233.8361 : 4348601.085 30.615157 : 39.261683 ESKİŞEHİR 36 30 
132 292348.9058 : 4348670.949 30.593307 : 39.261863 ESKİŞEHİR 36 30 
133 289951.239 : 4349164.326 30.565387 : 39.265727 ESKİŞEHİR 36 30 
134 286626.7447 : 4349276.105 30.526852 : 39.265921 ESKİŞEHİR 36 30 
135 284114.0424 : 4349734.01 30.497607 : 39.269422 ESKİŞEHİR 36 30 
136 282410.4893 : 4349703.952 30.477888 : 39.268725 ESKİŞEHİR 36 30 
137 280105.4487 : 4349163.763 30.451371 : 39.263281 ESKİŞEHİR 36 30 
138 278628.9486 : 4348356.708 30.434539 : 39.25564 ESKİŞEHİR 36 30 
139 277253.2806 : 4347152.48 30.419009 : 39.244448 ESKİŞEHİR 36 30 
140 275693.841 : 4345996.777 30.401341 : 39.233644 KÜTAHYA 36 30 



141 274443.2089 : 4344912.886 30.387228 : 39.223563 KÜTAHYA 36 30 
142 273456.7959 : 4343449.225 30.376304 : 39.210131 KÜTAHYA 36 30 
143 272842.2221 : 4341405.759 30.369879 : 39.191577 KÜTAHYA 36 30 
144 272621.5661 : 4339119.104 30.368095 : 39.170937 KÜTAHYA 36 30 
145 272026.3797 : 4336903.701 30.361958 : 39.150839 KÜTAHYA 36 30 
146 271218.0074 : 4335153.872 30.353204 : 39.134877 AFYON 36 30 
147 269987.4259 : 4333349.751 30.339593 : 39.118313 AFYON 36 30 
148 269036.1968 : 4332314.98 30.328953 : 39.108748 AFYON 36 30 
149 267490.0878 : 4331039.23 30.311528 : 39.096854 AFYON 36 30 
150 265760.6889 : 4330020.577 30.291903 : 39.087222 AFYON 36 30 
151 264510.9633 : 4329258.204 30.277733 : 39.080024 AFYON 36 30 
152 263032.398 : 4328103.863 30.261061 : 39.069234 AFYON 36 30 
153 261592.9381 : 4326625.274 30.244959 : 39.055534 AFYON 36 30 
154 260166.7437 : 4324609.059 30.229206 : 39.036997 KÜTAHYA 36 30 
155 259365.5831 : 4323046.923 30.220511 : 39.022717 KÜTAHYA 36 30 
156 258559.9238 : 4321544.835 30.211747 : 39.008975 KÜTAHYA 36 30 
157 257277.9661 : 4319639.606 30.197636 : 38.991473 KÜTAHYA 36 30 
158 255759.7089 : 4317866.207 30.18076 : 38.97509 KÜTAHYA 36 30 
159 254638.2743 : 4316736.544 30.168235 : 38.96461 KÜTAHYA 36 30 
160 253637.8631 : 4315306.314 30.157217 : 38.951457 KÜTAHYA 36 30 

161 253261.935 : 4314476.712 30.153183 : 38.943885 
KÜTAHYA 
(AD-DM) 36 30 

162 252976.5804 : 4313884.219 30.150108 : 38.938472 KÜTAHYA 36 30 
163 251825.8218 : 4312393.146 30.137387 : 38.924727 KÜTAHYA 36 30 
164 250504.623 : 4311149.953 30.122618 : 38.913164 KÜTAHYA 36 30 
165 248461.8535 : 4310017.693 30.099502 : 38.902392 KÜTAHYA 36 30 
166 246283.3282 : 4308763.284 30.074875 : 38.890476 KÜTAHYA 36 30 
167 244165.2079 : 4307689.94 30.050885 : 38.880203 KÜTAHYA 36 30 
168 241856.1066 : 4306842.853 30.024618 : 38.871905 KÜTAHYA 36 30 
169 239747.3941 : 4305896.892 30.000702 : 38.86277 KÜTAHYA 36 30 
170 759071.4198 : 4305060.159 29.985387 : 38.855589 KÜTAHYA 36 30 
171 758291.4623 : 4304838.59 29.976328 : 38.853825 KÜTAHYA 36 30 
172 757499.7162 : 4304831.377 29.967213 : 38.853992 KÜTAHYA 36 30 
173 756614.1841 : 4304964.544 29.957071 : 38.855449 UŞAK 35 27 
174 755192.9001 : 4304900.567 29.940689 : 38.855286 UŞAK 35 27 
175 752343.961 : 4304325.237 29.907689 : 38.85093 UŞAK 35 27 
176 750648.5088 : 4303521.74 29.887883 : 38.844183 UŞAK 35 27 
177 748508.2903 : 4301192.687 29.862412 : 38.823829 UŞAK 35 27 
178 747221.629 : 4300090.413 29.847214 : 38.81427 UŞAK 35 27 
179 745463.4752 : 4298490.119 29.826419 : 38.800358 UŞAK 35 27 
180 743588.1772 : 4295212.692 29.803693 : 38.771379 UŞAK 35 27 
181 742739.604 : 4293694.707 29.793404 : 38.75795 UŞAK 35 27 
182 741554.661 : 4292071.892 29.779216 : 38.743669 UŞAK 35 27 
183 739834.9165 : 4288991.91 29.758384 : 38.716414 UŞAK 35 27 
184 738555.279 : 4285796.705 29.742582 : 38.688 UŞAK 35 27 
185 737230.9966 : 4284317.3 29.726868 : 38.675039 UŞAK 35 27 
186 735611.6218 : 4283441.695 29.707976 : 38.667589 UŞAK 35 27 
187 733261.2132 : 4282044.774 29.68052 : 38.655637 UŞAK 35 27 
188 730635.1819 : 4281180.691 29.650087 : 38.648546 UŞAK 35 27 



189 727745.1449 : 4280525.273 29.616697 : 38.643393 UŞAK 35 27 
190 724385.3692 : 4279156.948 29.577689 : 38.631931 UŞAK 35 27 
191 721694.9053 : 4277486.305 29.546278 : 38.617568 UŞAK 35 27 
192 719838.7274 : 4276475.195 29.524659 : 38.608927 UŞAK 35 27 
193 718450.0041 : 4276015.308 29.508581 : 38.605129 UŞAK 35 27 
194 717164.0243 : 4275840.123 29.493772 : 38.603867 UŞAK 35 27 
195 713146.6467 : 4275919.003 29.447702 : 38.605551 UŞAK 35 27 
196 711327.9054 : 4275801.6 29.426798 : 38.604929 UŞAK 35 27 
197 708887.4304 : 4275142.491 29.398598 : 38.599572 UŞAK 35 27 
198 706923.4244 : 4274799.942 29.375962 : 38.596948 UŞAK 35 27 
199 702652.7328 : 4274760.382 29.326951 : 38.597577 UŞAK 35 27 
200 700566.8462 : 4274385.702 29.30291 : 38.594677 UŞAK 35 27 
201 697482.3285 : 4273912.565 29.267386 : 38.591108 UŞAK 35 27 
202 696127.508 : 4273800.933 29.25181 : 38.590403 UŞAK 35 27 
203 695282.941 : 4273597.884 29.242063 : 38.588761 UŞAK 35 27 
204 694495.6783 : 4273308.613 29.23295 : 38.586329 UŞAK 35 27 
205 693730.4738 : 4273118.755 29.224119 : 38.584786 UŞAK 35 27 
206 692793.1989 : 4273052.929 29.213348 : 38.584397 UŞAK 35 27 
207 691505.4891 : 4273127.375 29.198595 : 38.585346 UŞAK 35 27 
208 690699.3579 : 4273036.273 29.189321 : 38.584699 UŞAK 35 27 
209 689105.2268 : 4272483.246 29.170882 : 38.58006 UŞAK 35 27 
210 687167.1215 : 4271831.205 29.148473 : 38.574599 UŞAK 35 27 
211 685286.2148 : 4271400.296 29.126781 : 38.571112 UŞAK 35 27 
212 683592.6841 : 4271171.572 29.107294 : 38.569404 UŞAK 35 27 
213 680340.7628 : 4271138.496 29.069983 : 38.569772 UŞAK 35 27 
214 678646.1867 : 4271320.198 29.05059 : 38.571751 UŞAK 35 27 
215 676918.9538 : 4271292.989 29.030769 : 38.571851 UŞAK 35 27 
216 675185.0422 : 4270876.97 29.010773 : 38.568448 UŞAK 35 27 
217 674315.2362 : 4270502.701 29.000702 : 38.565248 UŞAK 35 27 
218 673406.2051 : 4270104.371 28.990175 : 38.561839 UŞAK 35 27 
219 672548.2102 : 4269903.895 28.980284 : 38.5602 UŞAK 35 27 
220 669866.9541 : 4269639.689 28.949464 : 38.558337 UŞAK 35 27 
221 669058.1986 : 4269536.544 28.940163 : 38.557562 UŞAK 35 27 
222 668169.7952 : 4269272.327 28.929909 : 38.555351 UŞAK 35 27 
223 667268.2267 : 4268807.173 28.919456 : 38.551331 UŞAK 35 27 
224 666258.3987 : 4268380.51 28.907773 : 38.547678 UŞAK 35 27 
225 665133.5782 : 4268180.988 28.894825 : 38.54609 UŞAK 35 27 
226 663904.7585 : 4268177.767 28.880731 : 38.546289 UŞAK 35 27 
227 663022.7646 : 4268051.406 28.870586 : 38.545313 UŞAK 35 27 
228 661505.4529 : 4268059.167 28.853186 : 38.545659 UŞAK 35 27 
229 660747.1914 : 4268241.078 28.844532 : 38.547435 UŞAK 35 27 
230 660166.1863 : 4268467.366 28.83792 : 38.549578 UŞAK 35 27 
231 659577.8846 : 4268638.31 28.831211 : 38.551224 UŞAK 35 27 
232 658721.5381 : 4268670.235 28.821396 : 38.551665 UŞAK 35 27 
233 657974.6707 : 4268491.981 28.81279 : 38.550192 MANİSA 35 27 
234 657422.4701 : 4268273.635 28.806407 : 38.548323 MANİSA 35 27 
235 656797.6621 : 4268104.754 28.799202 : 38.546913 MANİSA 35 27 
236 656280.9887 : 4268028.297 28.793259 : 38.546315 MANİSA 35 27 
237 655419.3399 : 4268020.908 28.783375 : 38.546399 MANİSA 35 27 



238 654596.7605 : 4268154.695 28.77397 : 38.547748 MANİSA 35 27 
239 653796.8591 : 4268328.631 28.764834 : 38.549453 MANİSA 35 27 
240 653143.8304 : 4268319.577 28.757341 : 38.549484 MANİSA 35 27 
241 652344.3333 : 4268105.884 28.748125 : 38.547697 MANİSA 35 27 
242 651692.4841 : 4267743.878 28.740569 : 38.544547 MANİSA 35 27 
243 651117.1412 : 4267453.368 28.733908 : 38.542029 MANİSA 35 27 
244 650403.1684 : 4267210.456 28.725667 : 38.539962 MANİSA 35 27 
245 649624.0237 : 4267074.227 28.716702 : 38.538866 MANİSA 35 27 
246 648568.1388 : 4267086.736 28.704595 : 38.539155 MANİSA 35 27 
247 647773.1992 : 4267246.863 28.695511 : 38.54073 MANİSA 35 27 
248 647096.787 : 4267456.816 28.687798 : 38.542734 MANİSA 35 27 
249 646346.8577 : 4267533.923 28.679213 : 38.543552 MANİSA 35 27 
250 645884.0214 : 4267486.975 28.673894 : 38.543205 MANİSA 35 27 
251 645288.5051 : 4267314.246 28.667028 : 38.541747 MANİSA 35 27 
252 644898.0457 : 4267121.586 28.66251 : 38.540075 MANİSA 35 27 
253 644372.9323 : 4266875.053 28.656436 : 38.537939 MANİSA 35 27 
254 643776.6239 : 4266729.187 28.649567 : 38.536722 MANİSA 35 27 
255 643080.857 : 4266714.47 28.641585 : 38.536702 MANİSA 35 27 
256 642449.8361 : 4266844.066 28.634374 : 38.53797 MANİSA 35 27 
257 641903.0895 : 4267081.422 28.628151 : 38.540196 MANİSA 35 27 
258 641468.6976 : 4267376.562 28.623229 : 38.542924 MANİSA 35 27 
259 641005.8504 : 4267804.351 28.618007 : 38.546851 MANİSA 35 27 
260 640436.7554 : 4268184.695 28.611555 : 38.550367 MANİSA 35 27 
261 639592.7325 : 4268499.463 28.601936 : 38.553336 MANİSA 35 27 
262 638568.1384 : 4268838.382 28.59025 : 38.556549 MANİSA 35 27 
263 637604.977 : 4269008.587 28.579234 : 38.558232 MANİSA 35 27 
264 636821.9629 : 4269030.521 28.570255 : 38.55855 MANİSA 35 27 
265 635898.4918 : 4268933.001 28.559641 : 38.557813 MANİSA 35 27 
266 635249.4716 : 4268939.674 28.552196 : 38.557973 MANİSA 35 27 
267 634587.5101 : 4269096.249 28.544632 : 38.559484 MANİSA 35 27 
268 633826.7944 : 4269502.063 28.535982 : 38.563254 MANİSA 35 27 
269 633384.9181 : 4269900.333 28.530989 : 38.566908 MANİSA 35 27 
270 632931.8029 : 4270510.094 28.525906 : 38.572469 MANİSA 35 27 
271 632516.9492 : 4271051.205 28.521248 : 38.577406 MANİSA 35 27 
272 631860.8234 : 4271774.101 28.513855 : 38.584016 MANİSA 35 27 
273 631172.4749 : 4272414.987 28.506075 : 38.589891 MANİSA 35 27 
274 630399.3929 : 4273009.573 28.497313 : 38.595362 MANİSA 35 27 
275 629280.6877 : 4273623.106 28.484586 : 38.601052 MANİSA 35 27 
276 628327.8378 : 4274010.716 28.473718 : 38.604683 MANİSA 35 27 
277 626880.2023 : 4274461.112 28.457181 : 38.608948 MANİSA 35 27 
278 625658.2158 : 4274834.921 28.443218 : 38.61249 MANİSA 35 27 
279 625008.0125 : 4275029.357 28.435788 : 38.614333 MANİSA 35 27 
280 624280.8065 : 4275162.848 28.427462 : 38.615638 MANİSA 35 27 
281 623089.6928 : 4275224.486 28.413796 : 38.616359 MANİSA 35 27 
282 622443.4381 : 4275356.198 28.406398 : 38.617635 MANİSA 35 27 
283 621825.3689 : 4275416.652 28.399311 : 38.618265 MANİSA 35 27 
284 621065.2559 : 4275313.89 28.390565 : 38.617444 MANİSA 35 27 
285 620428.8044 : 4275061.959 28.383213 : 38.61526 MANİSA 35 27 
286 619692.546 : 4274732.362 28.374702 : 38.612391 MANİSA 35 27 



287 618931.1916 : 4274559.513 28.365931 : 38.610936 MANİSA 35 27 
288 618227.708 : 4274533.193 28.357849 : 38.610793 MANİSA 35 27 
289 617622.6551 : 4274603.53 28.350913 : 38.611507 MANİSA 35 27 
290 616965.1402 : 4274606.267 28.343364 : 38.611619 MANİSA 35 27 
291 616281.0136 : 4274451.251 28.335483 : 38.610312 MANİSA 35 27 
292 615697.4732 : 4274170.728 28.328736 : 38.607861 MANİSA 35 27 
293 615204.6705 : 4273805.92 28.323017 : 38.604638 MANİSA 35 27 
294 614593.7688 : 4273433.185 28.315942 : 38.601359 MANİSA 35 27 
295 613900.3215 : 4273167.945 28.307937 : 38.599059 MANİSA 35 27 
296 613150.2003 : 4273033.777 28.299304 : 38.597946 MANİSA 35 27 
297 612592.0361 : 4273027.211 28.292895 : 38.597958 MANİSA 35 27 
298 611917.1523 : 4273124.667 28.285163 : 38.598921 MANİSA 35 27 
299 611406.7437 : 4273280.037 28.279328 : 38.600385 MANİSA 35 27 
300 610398.1997 : 4273753.008 28.267824 : 38.604773 MANİSA 35 27 
301 609438.352 : 4274169.493 28.256869 : 38.608644 MANİSA 35 27 
302 608380.7869 : 4274561.573 28.244787 : 38.612306 MANİSA 35 27 
303 607402.386 : 4274865.525 28.233599 : 38.615164 MANİSA 35 27 
304 605940.2137 : 4275220.203 28.216862 : 38.618535 MANİSA 35 27 
305 604417.7086 : 4275479.182 28.199417 : 38.621049 MANİSA 35 27 
306 603352.3553 : 4275732.953 28.18722 : 38.62346 MANİSA 35 27 
307 602315.6911 : 4276103.988 28.175368 : 38.626923 MANİSA 35 27 
308 601268.9922 : 4276618.857 28.163421 : 38.631682 MANİSA 35 27 
309 600112.0092 : 4277362.739 28.150239 : 38.638516 MANİSA 35 27 
310 599195.5414 : 4277903.313 28.139788 : 38.64349 MANİSA 35 27 
311 597639.3182 : 4278609.884 28.122009 : 38.650028 MANİSA 35 27 
312 596146.9118 : 4279072.015 28.104926 : 38.654356 MANİSA 35 27 
313 595246.2262 : 4279273.918 28.094605 : 38.656272 MANİSA 35 27 
314 594511.9665 : 4279531.224 28.086203 : 38.658669 MANİSA 35 27 
315 593863.6709 : 4279875.704 28.0788 : 38.661842 MANİSA 35 27 
316 593064.8891 : 4280500.087 28.069705 : 38.667552 MANİSA 35 27 
317 592537.2939 : 4281094.112 28.063721 : 38.672959 MANİSA 35 27 
318 591985.7634 : 4281845.786 28.057482 : 38.679789 MANİSA 35 27 
319 591448.6373 : 4282355.707 28.051375 : 38.684439 MANİSA 35 27 
320 590746.2578 : 4282798.744 28.043359 : 38.688504 MANİSA 35 27 
321 589729.1473 : 4283140.553 28.031711 : 38.691687 MANİSA 35 27 
322 588608.61 : 4283323.568 28.018852 : 38.693449 MANİSA 35 27 
323 587542.979 : 4283495.959 28.006623 : 38.695108 MANİSA 35 27 
324 586343.9706 : 4283662.561 27.992858 : 38.696727 MANİSA 35 27 
325 585644.8619 : 4283653.062 27.984819 : 38.69671 MANİSA 35 27 
326 584806.216 : 4283510.189 27.97516 : 38.695503 MANİSA 35 27 
327 583814.4325 : 4283136.781 27.963712 : 38.692233 MANİSA 35 27 
328 582973.353 : 4282618.941 27.95398 : 38.687647 MANİSA 35 27 
329 582400.8343 : 4282261.674 27.947356 : 38.684481 MANİSA 35 27 
330 581653.5105 : 4281816.483 27.938713 : 38.680539 MANİSA 35 27 
331 580866.7559 : 4281230.456 27.929601 : 38.675331 MANİSA 35 27 
332 580107.6072 : 4280508.555 27.920792 : 38.668895 MANİSA 35 27 
333 579347.7657 : 4279642.327 27.91196 : 38.661159 MANİSA 35 27 
334 578678.0567 : 4278727.902 27.90416 : 38.652979 MANİSA 35 27 
335 578075.3256 : 4277730.761 27.897122 : 38.644047 MANİSA 35 27 



336 577612.2195 : 4276792.786 27.891697 : 38.635636 MANİSA 35 27 
337 577171.1963 : 4275873.87 27.886528 : 38.627395 MANİSA 35 27 
338 576677.886 : 4275093.999 27.880776 : 38.620411 MANİSA 35 27 
339 575858.4887 : 4274128.904 27.87126 : 38.611785 MANİSA 35 27 
340 574919.0327 : 4273421.675 27.860395 : 38.605492 MANİSA 35 27 
341 573882.9948 : 4272966.414 27.848449 : 38.601477 MANİSA 35 27 
342 572821.4653 : 4272759.391 27.836239 : 38.599699 MANİSA 35 27 
343 571601.2949 : 4272547.177 27.822207 : 38.597886 MANİSA 35 27 
344 570350.6788 : 4272128.895 27.807805 : 38.594217 MANİSA 35 27 
345 569654.8068 : 4271811.364 27.799783 : 38.591411 MANİSA 35 27 
346 568602.6404 : 4271498.881 27.787673 : 38.588677 MANİSA 35 27 
347 567771.0634 : 4271419.576 27.778118 : 38.588026 MANİSA 35 27 
348 567065.9008 : 4271461.407 27.770026 : 38.588457 MANİSA 35 27 
349 566112.879 : 4271682.481 27.759106 : 38.59052 MANİSA 35 27 
350 564758.7133 : 4272035.632 27.743591 : 38.593802 MANİSA 35 27 
351 563497.5946 : 4272189.623 27.729126 : 38.595281 MANİSA 35 27 
352 561129.722 : 4272197.605 27.701939 : 38.595519 MANİSA 35 27 
353 560087.8722 : 4272362.796 27.68999 : 38.597079 MANİSA 35 27 
354 558163.3455 : 4272970.342 27.667943 : 38.602682 MANİSA 35 27 
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EK-1B: İL SINIRARINA GÖRE 
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 KAV17

 KAV15

 KAV14

 KAV13

 KAV12

 KAV11

 KAV10

 KAV9

 KAV7

K8

 KAV6GĸĹE

ANKARA-İZMİR YHT 

ANKARA-İZMİR YHT 

ANKARA-İZMİR YHT 

 KAV8

G¥LMARMARA AKHĸSAR
KAVĹAĶI

AFYON-ANTALYA-ALANYA OTOYOLU

 KAV16
ADALA-SALĸHLĸ  KAVĹAĶI

MANĸSA

 KAV18
AHMETLĸ KAVĹAĶI

 KAV19

İSTANBUL-İZMİR 
OTOYOLU

K19

V35

V37 K21

G¥RDES

Qal Alüvyon Kuvaterner: Çakıl, Kum, Silt, Kil.

Bağlıca Formasyonu :Gevşek tutrulmuş, Kumtaşı, Çakıltaşı, Kiltaşı.
Pliyosen

Gölbaşı Formasyonu : Gevşek tutrulmuş, Konglomera, Kumtaşı, Çamurtaşı, Kiltaşı.
Pliyosen

Tplb

Tg

Tpg

Tb

Tmv

Gebeciler Formasyonu : Tüf, Tüfit, Marn, Aglomera, Kumtaşı, Kireçtaşı ardalanması.

Üst Pliyosen-Üst Miyosen

Bozdağ Bazaltı : Bazalt.
Pliyosen

Ayırtlanamayan Andezit-Bazalt-Aglomera-
Tüf Üst Pliyosen-Üst Miyosen

Thy Yeniköy Formasyonu  : Konglomera, Kumtaşı, Silttaşı, Kiltaşı.

Üst Miyosen

Tt Tekke Volkanitleri  :  Tüf, Aglomera, Trakiandezit, Andezit.

Üst Miyosen

Th Hançili Formasyonu  : Kumtaşı, Silttaşı, Marn, Kireçtaşı, Tüf, Jips.

Üst Miyosen

Tmki Kırmızıbayır Formasyonu : Çakıltaşı, Kumtaşı, Kiltaşı.

Üst Miyosen

Tmur Uruş Formasyonu : Marn, Kiltaşı, Kireçtaşı, Jips.

Üst Miyosen

Tmi Miskincidere Formasyonu : Konglomera, Marn, Kumtaşı, Jips
Oligosen

Te Eski Polatlı Formasyonu : Kumtaşı, Marn, Kireçtaşı.
Eosen

Tç Çaldağ Formasyonu : Algli Kireçtaşı.
Paleosen

Gr Sivrihisar Granitoyidleri : Granitoyid.
Paleosen

Kh Haymana Formasyonu : Konglomera, Kumtaşı, Şeyl, Kireçtaşı.

Üst Kretase

Kd Dereköy Ofiyolitik Melanjı : Serpantin, Diyabaz, Gabro, Kireçtaşı Blokları.

Üst Kretase

Kk Kınık Ofiyolitik Melanjı : Ofiyolitik Melanj.
Kretase

Km Midos Formasyonu : Kireçtaşı, Killi Kireçtaşı.
Kretase

Jtk Jura-Triyas Kireçtaşları : Kireçtaşı.
Jura-Triyas

Ja Akbayır Formasyonu : Kireçtaşı.
Jura

Trael Elmadağ Formasyonu : Metakonglomera, Metakumtaşı, Aglomera, Volkanitler.
Triyas

Pza Afyon Metamorfitleri : Kristalize Kireçtaşı, Kuvarsit, Şist.
Triyas-Permiyen

Pkb Permiyen Yaşlı Kireçtaşı Bloğu : Kireçtaşı.
Permiyen

Açıklamalar

Pck Karahasan Kireçtaşları : Kireçtaşı.

Üst Permiyen-Üst Karbonifer

Ulubey Formasyonu : Kireçtaşı, Marn.

Üst Pliyosen

Kulu Volkanitleri Kuvaterner: Genç Bazaltik Lav Akıntısı, Tüf, Tüfit.Qkv

Tta

Tia

Tka

Ahmetler Formasyonu : Konglomera, Tüf, Tüfit, Kiltaşı, Marn, Kumtaşı, Kireçtaşı ardalanması.

Üst-Alt Miyosen

Kanlıtepe Formasyonu : Çakıllı Kumtaşı, Çakıltaş, Çakıl ve Blok.

Üst Pliyosen-Üst Miyosen

Ta Acıdere Formasyonu : Çakıltaşı, Kumtaşı, Kiltaşı.

Üst Miyosen

Kv Vezirler Melanjı : Melanj, Çörtlü Kireçtaşı, Tüf, Mermer, Çamurtaşı Karmaşığı, Serpantin ve Peridotit..

Üst Kretase

Jk Kızılcasöğüt Formasyonu : Dolomitik Kireçtaşı.
Jura

Paşe Eşme Formasyonu : Menderes Masifine ait Şist, Granitik Gnayslar ve Mermer merçekleri.
Paleozoyik

Olası Formasyon Sınırı

Fay

Bindirme

Kıvrımlar
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EK-3 JEOLOJİ HARİTASI



KONYA

ANKARA

AFYON
MANİSA

BURSA

BOLU

İZMİR

DENİZLİAYDIN

ESKİŞEHİR
BALIKESİR

KÜTAHYA

MUĞLA

ANTALYA

ISPARTA

UŞAK

ÇANKIRI

BURDUR

KARAMAN

AKSARAY

BİLECİK

SAKARYA

TEKİRDAĞ

KASTAMONU

KARABÜK

KIRIKKALE

KOCAELİ DÜZCE

İSTANBUL
ZONGULDAK

İÇEL

ÇANAKKALE

KIRKLARELİ

KIRŞEHİR

İSTANBUL

BARTIN

YALOVA

ÇORUM

BALA
POLATLIMERKEZ SİVRİHİSAR

HAYMANA

SİMAV

AYAŞ

EMİRDAĞ

NALLIHAN

TAVŞANLI

ALPU

EŞME

ÇAY

GEDİZ
AKHİSAR

DİNAR

SALİHLİ

MERKEZ

EMET

DEMİRCİ

KULA

ÇUBUK

ŞUHUT

BEYPAZARI

BANAZ

MİHALIÇCIKTEPEBAŞI

MERKEZ
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KALECİK

SEYİTGAZİ

GÖLBAŞI
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ALAŞEHİR

SELENDİ

KAZAN
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GÜNYÜZÜ

SİNANPAŞA

BAYAT

GÜDÜL

ELMADAĞ

SİVASLI

SULTANDAĞI

DOMANİÇ

ÇAMLIDERE

İNÖNÜ

AKYURT

DAZKIRI

HİSARCIK

KIZILCAHAMAM

ŞEREFLİKOÇHİSAR

ASLANAPA

SARUHANLI

BEYLİKOVA

MAHMUDİYE
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EVCİLER
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DUMLUPINAR

KÖPRÜBAŞI

YENİMAHALLE
KEÇİÖREN

KIZILÖREN

MİHALGAZİ PURSAKLAR
ALTINDAĞ

YENİMAHALLE

PAZARLAR

ETİMESGUT

ÇOBANLAR

KEÇİBORLU

YALVAÇ

SENİRKENT

ANKARA

AFYONMANİSA

ESKİŞEHİR

KÜTAHYA

UŞAK

33°0'0"E

33°0'0"E

32°0'0"E

32°0'0"E

31°0'0"E

31°0'0"E

30°0'0"E

30°0'0"E

29°0'0"E

29°0'0"E

28°0'0"E

28°0'0"E

41°0'0"N 41°0'0"N

40°0'0"N 40°0'0"N

39°0'0"N 39°0'0"N

38°0'0"N 38°0'0"N

37°0'0"N 37°0'0"N

EK-4:DEPREM HARİTASI

GÖSTERİM
ANKARA İZMİR OTOYOLU- ANA EKSEN

İL SINIRLARI

İLÇE SINIRLARI

DEPREM BÖLGELERİ
DEPREM DERECELERİ

1. DEPREM BÖLGESİ

2. DEPREM BÖLGESİ

3. DEPREM BÖLGESİ

4. DEPREM BÖLGESİ

FAY HATLARI1:2,000,000
0 62,500 125,000 187,500 250,00031,250

Metre



BALA
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ŞUHUT
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BANAZ
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MERKEZ
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SOMA
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GÖLBAŞI
SİNCAN
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ULUBEY

GÖRDES

ALTINTAŞ

ÇİFTELER

İHSANİYE

ALAŞEHİR

SELENDİ

KAZAN

HAN

ODUNPAZARI

GÜNYÜZÜ

SİNANPAŞA

BAYAT

GÜDÜL

ELMADAĞ

SİVASLI

SULTANDAĞI

DOMANİÇ

ÇAMLIDERE

MAHMUDİYE

İNÖNÜ

AKYURT

DAZKIRI

HİSARCIK

KIZILCAHAMAM

ASLANAPA

SARUHANLI

BEYLİKOVA

KIRKAĞAÇ

HOCALAR

TURGUTLU

SARIGÖL

İSCEHİSAR

MAMAK

BAŞMAKÇI

EVREN

SARICAKAYA

AHMETLİ

KARAHALLI

ÇAVDARHİSAR

ÇANKAYA

ŞAPHANE

EVCİLER

GÖLMARMARA

DUMLUPINAR

KÖPRÜBAŞI

YENİMAHALLE
KEÇİÖREN

KIZILÖREN

MİHALGAZİ
PURSAKLAR

ALTINDAĞ

YENİMAHALLE

PAZARLAR

ETİMESGUT

ÇOBANLARBAŞKOMUTAN_TMP_KOCATEPE KESİMİ

SPIL DAGI_MP

BAŞKOMUTAN_TMP_DUMLUPINAR KESİMİ

GÖLBAŞI

Eskişehir Mihallıçık Çatacık YHGS

Afyon Sandıklı Akdağ YHGS

Ankara Nallıhan Emremsultan YHGS

Kütahya Merkez Türkmenbaba Yhgs

Ankara Beypazarı Kapaklı YHGS

Kütahya Altıntas Yaban hayatı gelistirme Sahası

Ankara Nallıhan Saçak YHGS

Balıkesir-Kütahya-Akdağ YHGS

Kütahya Tavşanlı Çatak Yhgs

Eskişehir Sivrihisar Balıkdamı YHGS

CAMKORU_TP

26_AGUSTOS_TP

Aksehir Golu

Acigol

Hirfanli Baraji

Sariyar Baraji

Eber Golu

Karamik Sazigi

Col Golu

Marmara Gölü

Moıgan Golu

Karakuyu Sazligi

ANKARA

AFYONMANİSA

ESKİŞEHİR

UŞAK

KÜTAHYA

34°0'0"E

34°0'0"E

33°0'0"E

33°0'0"E

32°0'0"E

32°0'0"E

31°0'0"E

31°0'0"E

30°0'0"E

30°0'0"E

29°0'0"E

29°0'0"E

28°0'0"E

28°0'0"E

41°0'0"N 41°0'0"N

40°0'0"N 40°0'0"N

39°0'0"N 39°0'0"N

38°0'0"N 38°0'0"N

37°0'0"N 37°0'0"N

EK-5:DUYARLI YÖRELER HARİTASI

GÖSTERİM
ANKARA İZMİR OTOYOLU- ANA EKSEN

SULAK ALAN

TABİAT PARKI

YABAN HGS

!

! !

! ÖÇK ALANI

MİLLİ PARK

İLÇE SINIRLARI

İL SINIRLARI1:2,000,000
0 62,500 125,000 187,500 250,00031,250

Metre



          

                                  EK 7 

Resim 1: Adala Mevkii yol kesişim ( 398. Km) ( Salihli-Manisa) 

 

Resim 2: Afyonkarahisar-Altuntaş Yolu Kesişimi ( 223. Km) ( İhsaniye- Afyonkarahisar) 

  PROJE ALANI FOTOĞRAFLARI 

 



 

 

Resim 3: Ankara Çevre Yolu Başlangıç Noktası ( 0. Km) ( Etimesgut- Ankara)  

 

Resim 4: Ballıkuyumcu yol kesişimi ( 11. Km) ( Etimesgut –Ankara) 

 



 

 

Resim 5: Banaz’a gelmeden yol kesişimi ( Banaz- Uşak) 

 

Resim 6: Belpınar-Çifteler yol kesişimi ( 155. Km) ( Çifteler – Eskişehir ) 

 

 

 



 

 

Resim 7: Dumlupınar-Merkez yol kesişimi ( Dumlupınar- Kütahya) 

 

Resim 8: Euroil benzin İstasyonu üzeri sandal mevkii (Kula- Manisa) 

 



 

 

Resim 9: Gordion Yolu kesişimi ( Tek Ağaç )  ( 61. Km) (Polatlı- Ankara) 

 

Resim 10: Halaçlar Mevkii karşıdan bakış ( Banaz- Uşak) 

 



 

 

Resim 11: Hüdavendigar-Babadat arası yol kesişimi ( 97.Km) ( Sivrihisar- Eskişehir ) 

 

Resim 12: Karakaya’ya gelmeden paşakadın sonrası yol kesişimi ( 129. Km) ( Sivrihisar- Eskişehir) 

 

 



 

 

Resim 13: Kızılcasöğüt yol kesişimi ( Banaz- Uşak) 

 



 

Resim 14: Kula Yol Kesişimi ( Kula- Manisa) 

 



 

Resim 15: Mandallı Mevkii yol kesişimi ( Ahmetli – Manisa ) 

 

Resim 16: Polatlı- Ayaş yolu kesişimi (52. km) ( Polatlı – Ankara ) 

 

 

 

 



 

 

Resim 17: Sinirli Köyü yol kesişimi bitiş noktası ( Turgutlu - Manisa) 

 

Resim 18: Şehitali yol kesişimi (4,96. Km) ( Etimesgut – Ankara ) 

 

 



 

 

Resim 19: Temelli- Alagöz yol kesişimi ( 16. Km) ( Sincan- Ankara ) 

 

Resim 20: Tren yolu paraleli basri sonrası yol kesişimi ( 67. Km) ( Polatlı- Ankara) 

 



 

 

Resim 21: Uşak yolu üzeri yola paralel kesim ( Banaz- Uşak) 



 

 

 

Resim 22: Yenidoğana gelmeden Eskişehir Yolu üzeri yol kesişimi ( Polatlı – Ankara ) ( 42. Km) 



 

 

 

Resim 23: Yolçatıya gelmeden yol kesişimi ( Altıntaş – Kütahya) 

 

Resim 24: Zafertepe-Yıldırımkemal arası yol kesişimi ( Dumlupınar – Kütahya ) 

Not: Başlangıç noktası (0. km) Ankara Çevre Yolu olarak kabul edilerek verilen km değerleridir. 
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