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Kırıkkale İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği talebine konu 
alanlar, Kırıkkale-Konya Karayolu’nun doğusundaki 700 hektarlık Kırıkkale Orta 
Anadolu Rafinerisi alanı ile Karayolu’nun batısında kalan 250 hektarlık alan olmak 
üzere yaklaşık 950 hektarlık bir alanı kapsamamaktadır.  

 
1980 yılında kurulan ve planlama çalışmalarına 1985 yılında başlanan 

Kırıkkale-Konya Karayolu’nun doğusundaki 700 hektarlık Kırıkkale Orta Anadolu 
Rafinerisi alanının bir bölümünün 03.07.2008 onay tarihli Kırıkkale İli 1/100.000 
ölçekli Çevre Düzeni Planı ile mülkiyet sınırlarına dikkat edilmeksizin “tarımsal nitelikli 
arazi” olarak düzenlendiği; Kırıkkale-Konya Karayolu’nun batısında kalan ve sanayi 
alanı, konut alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı amaçlı imar planları Hacılar 
Belediyesi tarafından 06.01.2000 tarihinde onaylanan 250 hektarlık alanın ise 
Kırıkkale İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile kentsel gelişme alanı ve küçük 
bir kesiminin “sanayi alanı” olarak düzenlendiği; ÇDP’de düzenlenen“5.3 Bu planın 
onama tarihinden önce onaylanmış ve bu plan kararlarına uymayan tüm çevre düzeni 
planı, nazım imar planı ve uygulama imar planları bu plan kararları doğrultusunda 
revize edilecektir.” hükmü uyarınca ÇDP öncesinde yürürlükte olan imar planları 
doğrultusunda verilen ruhsatlar vb. yönünden mağduriyetler oluştuğu gerekçesi ile 
sanayi alanı amaçlı plan değişikliği talep edilmiştir.  

 
Yapılan inceleme sonrasında Karayolu’nun doğusundaki 700 hektarlık kısma 

ilişkin, çevre düzeni planları uygulamaya esas planlar olmadığından kesin sınırların 
alt ölçekli planlarda belirleneceği sonucuna varıldığından plan değişikliğine gerek 
görülmemiştir. 

 
Karayolu’nun batısında kalan 250 hektarlık alandaki sanayi talebi ise konunun 

teknik yönleriyle değerlendirilmesi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi 
Bölgeleri Genel Müdürlüğü görüşüne sunulmuştur. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün 16.05.2016 tarihli ve 2024 sayılı 
yazısı ile söz konusu mağduriyetlerin giderilmesi ve alanın 06.01.2000 tarihinden 
planlanmış olması nedeniyle sanayi ve depolama alanı olarak planlanmasının uygun 
olduğu yönünde görüş verilmiştir. 

 
Oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Kırıkkale İli 1/100.000 ölçekli 

Çevre Düzeni Planı’nın I30 paftasını kapsayan Kırıkkale-Konya Karayolu’nun 
batısındaki 250 hektarlık alanın Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ekinde yer alan 
gösterimlere uygun olarak “sanayi ve depolama alanı” olarak düzenlendiği Kırıkkale 
İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği hazırlanmıştır.   
 


