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1. BÖLÜM: GİRİŞ 

 Ankara İli, Sincan İlçesi, Ulubatlı Hasan ve Fatih mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 

ve 6306 sayılı Kanun kapsamında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanun kapsamında 23/07/2020 tarihli ve 155234 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile Rezerv Yapı 

Alanı olarak belirlenen 77.7 hektarlık alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait araştırma 

ve açıklamalarını ortaya koymaktadır.   

Bilindiği üzere kentsel dönüşüm, kentsel sorunların çözüme kavuşturulmasını sağlayan 

vizyonlardan biridir. Kentin tamamında veya bir kısmında meydana gelen alt ve üst yapı 

imkânlarının yetersizliği, sosyoekonomik yapıda bozulma, çevre sorunları, doğal afet riskleri, 

yaşam alanlarını oluşturan yapıların fiziksel yetersizlikleri, ekonomik ömürlerini doldurmuş 

olması, can ve mal kaybına sebebiyet verecek boyuta ulaşması vb. nedenlerle ortaya çıkan 

sorunlar, bu alanların dönüştürülmesi ile giderilebilmektedir. Söz konusu afet riskinin meydana 

gelmeden gerekli hazırlıkların yapılması, önlemlerin alınması ve güvenli yaşam alanlarının 

oluşturulması ön görülen felaketin yaşanmaması açısından son derece önemlidir. 

Bu kapsamda, Ankara ili, Sincan ilçesi, Ulubatlı Hasan ve Fatih Mahalleleri sınırları 

içerisinde rezerv yapı alanı ilan edilen 1/1000 ölçekli I29-A-02-B-1-B, I29-A-02-B-2-A, I29-

A-02-B-2-B, I29-A-02-B-2-C, I29-A-02-B-2-D, I29-A-02-B-3-A, I29-A-03-A-1-A ve I29-A-

03-A-1-D pafta numaralı hâlihazır haritalar içinde kalan yaklaşık 77.7 hektar büyüklüğündeki 

alanın kentsel dönüşüm projesinin hayata geçirilmesi için alanda; mevcut durum araştırmaları, 

anket ve gayrimenkul değerleme çalışmaları tamamlanmıştır. Alanın mevcut durumu, bölgede 

ve kent bütünündeki ekonomik, sosyal, fiziki ve kültürel konumu ile birlikte ele alınarak geniş 

bir perspektifte incelenmiştir. Sürecin devamında, mevcut durum araştırmalarından elde edilen 

veriler sentez ve değerlendirme sonuçları ışığında alana ait amaç hedef ve stratejilerin 

belirlendiği eylem planı oluşturulmuştur. Tüm bu mekânsal ve stratejik çalışmalar alanın 

planlanmasına ve imar planlarının hazırlanmasına yön vermiştir. Böylece bu çalışma 

kapsamında daha önceki çalışmalardan elde edilen alana özgü veriler, analiz edildikten sonra 

ortaya çıkan bulgular sentezlenerek alandaki dönüşümün uygulama aracı olacak olan imar 

planları hazırlanmıştır. 

1.1. Literatür Taraması ve Yasal Çerçeve 

Tarihsel süreçte gelişen ve değişen toplumlar tarafından oluşturulan içinde yaşadığımız 

şehirler, bir bütün olarak ya da farklı bölümleriyle yıpranabilmekte canlılığını yitirebilmekte ve 

yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. Kentsel dönüşüm; kentsel bozulma süreçlerini daha iyi 
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anlama ihtiyacından doğan bir kavram olarak ortaya çıkmış olup canlılığını yitiren, çökme ve 

bozulma gösteren kentsel mekânın ekonomik, fiziksel, çevresel koşullarını kapsamlı ve 

bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirmeye yönelik uygulanan strateji ve eylemlerin bütünüdür 

(Akkar, 2006, Aktaran; Narlı, 2019). Ülkemizde kentsel dönüşüm uygulamalarına imkân veren 

düzenlemeler, normlar hiyerarşisine göre aşağıda verildiği şekliyle özetlenebilir. 

 Anayasa’nın 17. maddesinde “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve 

geliştirme hakkına sahiptir.” denilmiştir. 

 Anayasa’nın 23. maddesinde “sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve 

düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek” ifadesi kullanılmıştır. 

 Anayasa’nın 56. maddesinde ise “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına 

sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin 

ve vatandaşların ödevidir.” denilmiştir. 

 Bu kapsamda 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanun, Anayasa’nın 56. ve 23. maddeleri uyarınca 16/05/2012 tarihinde kabul edilerek, 

31/5/2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 6306 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması amacıyla 6306 sayılı Kanunun Uygulama 

Yönetmeliği, Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği, 6306 sayılı Kanun Kapsamında 

Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin 

Bakanlar Kurulu Kararı ve 6306 sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya 

Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu 

Kararı yayınlanmıştır. 

 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması 

ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında; yıpranan ve özelliğini kaybetmeye 

yüz tutmuş, sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının 

tespiti yapılır. Bu bölgelerde, bölgenin gelişimine uygun olarak alanın yeniden inşa ve restore 

edilmesi, konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması, afet risklerine 

karşı tedbirler alınması tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve 

yaşatılarak kullanılması amacıyla dönüşüm uygulamaları gerçekleştirilir. 

Yasal düzenlemeler dışında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar 

kapsamında Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023), Afetlere 

Dayanıksız Kentleşme başlığı altında, “ülkemizde “1950’li yıllardan sonra yaşanan hızlı ve 
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denetimsiz kentleşme ve yapılaşma süreci, kentlerimizin doğal afetler ve insan kaynaklı 

tehlikelere karşı dirençsiz ve savunmasız bir biçimde büyümesine neden olmuştur. 

Başta deprem ve sel olmak üzere doğal afet tehlikelerine maruz alanlarda, yer yer plana 

ve imar mevzuatına aykırı gelişmelere sahne olan kentlerimizde, hızlı kentleşmeye odaklanmış 

imar uygulamaları, risk azaltma yöntemlerini içeren planlama yaklaşımı ve pratiğinden uzak 

kalmış ve kentlerimizde derin “risk havuzları” oluşmuştur. 

1999 Marmara Depremi, ülkemizde güvenli ve sürdürülebilir kentsel gelişmenin 

sağlanabilmesi için, afet sonrası uygulamalar yerine, afet öncesi hazırlıklara yoğunlaşarak afet 

tehlike ve risklerini giderme/azaltma amaçlı yaklaşımların mekânsal planlama sistemi ile 

bütünleştirilmesi gereğini ortaya koymuştur.” denilmiştir. 

Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar kapsamındaki Kentsel 

Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlanmasına İlişkin İlke ve Esaslar’da sürece ve yürütmeye ilişkin 

aşağıda sunulduğu üzere konuyla ilgili hususlar maddeler halinde özetlenmiştir. 

 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli alanların tespiti 4 şekilde olabilmektedir. Bunlar; 

1. Alanın zemin yapısı sebebiyle risk taşıması, 

2. Alanın üzerindeki yapılaşma sebebiyle risk taşması, 

3. Alandaki toplam yapı sayısının en az %65’inin imar mevzuatına aykırı olması 

4. Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak 

şekilde bozulduğu yerlerde; planlama ya da altyapı hizmetleri yetersiz olan veya imar 

mevzuatına aykırı yapılaşma bulunan yahut yapı ya da altyapısı hasarlı olan alanlar nedeniyle 

riskli alan teklifi yapılabilmektedir. 

 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Alan Uygulamalarında Dönüşüm Sürecinin 

Adımları 

1. Mevcut durumun tespiti ve ön proje çalışmaları 

2. Hak sahipleri ile ön görüşme ve beklenti analizi 

3. Alana ilişkin stratejiler ile matematiksel ve detaylı finansal model belirlenmesi 

4. Planlama ve projelendirme çalışmaları 

5. Hak sahipleri ile uzlaşma tahliye ve yıkım 

6. Yapım süreci 

 6306 sayılı Kanun Kapsamında Uygulama Yapmaya Yetkili İdareler ve Yetki Devri 
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 6306 sayılı Kanunda İdare, “Belediyeler, İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri 

ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi halinde Büyükşehir Belediyeleri sınırları içerisindeki 

ilçe belediyeleri” olarak tanımlanmıştır. 

 Bakanlık, 6306 sayılı Kanunda belirtilen iş ve işlemlere ilişkin olarak TOKİ’ye veya 

İdareye yetki devrine ve bu iş ve işlemlerden hangilerinin TOKİ veya İdare tarafından 

yapılacağını belirlemeye yetkilidir. Ulubatlı Hasan ve Fatih mahalleleri sınırları içerisinde 

bulunan ve 6306 sayılı Kanun kapsamında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkında Kanun kapsamında 23/07/2020 tarihli ve 155234 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile 

Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenen 77.7 hektarlık alanın bu kapsamda her tür ve ölçekte harita, 

imar planı, imar uygulaması, tasarım projelerini hazırlama yetkisi geçici olarak Sincan 

Belediyesi Başkanlığının görev ve sorumluluğuna bırakılmıştır. 

 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 

kapsamında “Rezerv Yapı Alanı” ilan edilen alanlarda planlama ve projelendirme 

çalışmalarının yürütülmesi için riskli alanlarda gerçekleştirilecek uygulamalarla ilgili 

olarak; 

 Hak sahiplerinin tespiti, hak sahipleri ile anlaşma yapılması, anlaşma ile tahliye edilen 

yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak 

bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara geçici konut veya 

işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılması 

 Alandaki taşınmazların, üzerindeki köhnemiş yapılar da dâhil olmak üzere, muhdesatı 

ile birlikte değer tespiti işlemleri ve dönüşüm ile oluşacak taşınmazların 

değerlemelerinin yapılması veya yaptırılması 

 Bakanlıkça onaylanmak üzere, alana ilişkin her tür ve ölçekte harita, imar planı, tasarım 

projesi, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma çalışmalarının yapılması 

 Riskli alanlar, rezerv yapı alanları ve riskli yapıların bulunduğu parsellerdeki 

uygulamalarda faydalanılmak üzere; özel kanunlar ile öngörülen alanlara ilişkin olanlar 

da dâhil, her tür ve ölçekteki planlama işlemlerine esas teşkil edecek standartları 

belirlemeye ve gerek görülmesi halinde bu standartları plan kararları ile tayin etmeye 

veya özel standartlar ihtiva eden planlar ve kentsel tasarım projeleri yapma, yaptırma 

ve onaylama, 

 Parselasyon planlarında, gerekli görülmesi halinde varsa ilk uygulamadaki düzenleme 

ortaklık payı oranını tamamlamak üzere düzenleme ortaklık payı kesintisi yapma, 

 Rezerv yapı alanlarında gelir ve hasılat getirecek her türlü uygulama yapma, 



ANKARA İLİ, SİNCAN İLÇESİ, ULUBATLI HASAN VE FATİH MAHALLELERİ 
REZERV YAPI ALANI 

1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU 

5 
 

 Bu Kanun kapsamında kullanılmak üzere hazır konut ve işyeri satın almaya ve bunları 

devretme, 

 Hazine mülkiyetinde olup bu Kanun kapsamında Bakanlığa tahsis edilen taşınmazları; 

Kanun kapsamında Bakanlıkça kamulaştırılan taşınmazları ve yürütülen uygulamalar 

neticesinde Bakanlık payına düşen taşınmazları, dönüşüm projeleri özel hesabına gelir 

elde etmek amacıyla kiralama ve satma, 

 Alan içerisindeki yapıların tahliye ve yıktırma işlemlerinin yapılması, 

 Alan içerisinde bulunan taşınmazları satın alma, ön alım hakkını kullanma, bağımsız 

bölümler de dâhil olmak üzere taşınmazları trampa etme, taşınmaz mülkiyetini veya 

imar haklarını başka bir alana aktarma, 

 Aynı alanlara ilişkin taşınmaz mülkiyetini anlaşma sağlanmak kaydı ile menkul değere 

dönüştürmeye,  

 Kamu ve özel sektör iş birliğine dayanan usuller uygulama, kat veya hasılat karşılığı 

usulleri de dâhil olmak üzere inşaat yapma veya yaptırma, arsa paylarını belirleme, 

 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki esaslara göre paylaştırma, 

payları ayırma veya birleştirme, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 

uyarınca sınırlı ayni hak tesis etme, 

 Kamulaştırmaya ilişkin tüm iş ve işlemleri yapma, 

 Alanda uygulama yapılan etaplarda veya adalarda hisseleri oranında maliklerin en az 

üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayanların hisselerinin satışına ilişkin iş ve 

işlemlerin 6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 15 ve 15/A. maddeleri 

kapsamında yapılması ve 

 Alandaki taşınmaz mülkiyetini anlaşma sağlanmak kaydı ile menkul değere dönüştürme 

iş ve işlemleri için Bakanlık ilgili İdarelere yetki devri yapabilme konularında hak tanır. 

1.2. Amaç – Kapsam – Yöntem 

Planlamanın amacı, Ulubatlı Hasan ve Fatih mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve 

6306 sayılı Kanun kapsamında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanun kapsamında 23/07/2020 tarihli ve 155234 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile Rezerv Yapı 

Alanı olarak belirlenen 77.7 hektarlık alanının üzerindeki sağlıksız yapılaşmadan kaynaklanan 

risklerden arındırılarak, alanda potansiyeli bulunan her türlü dinamiğin işlevsel olarak ortaya 

konulduğu, altyapısı tamamlanmış, gerekli sosyal donatısı bulunan sağlıklı, güvenli yaşam 

alanının oluşturulması, sürdürülebilirliğinin sağlanması, çıkabilecek sorunların minimize 

edilmesi, kısa sürede hayata geçirilebilmesi amacıyla belirlenecek yol haritalarının elde 
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edilmesi ile uygulama aşamasında yapılacak iş ve işlemleri ortaya koymaktır. Dolayısıyla 

hazırlanan imar planı ile;  

 Alanın altyapısı ve sosyal donatısı tamamlanmış, sağlıklı, güvenilir kentsel yaşam 

alanına dönüştürülmesi,  

 Alanda yapılacak uygulamalara ilişkin yöntem ve metotların belirlenmesi,  

 Sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir yaşam çevrelerinin oluşması için risk azaltıcı 

planlamanın hayata geçirilmesi 

 Yer bilimsel (jeolojik- jeoteknik) etütlerin yapılaşmayı yönlendirmesi, 

 Hak sahiplerinin alanda yeniden ikametinin sağlanmasının temel ilke olarak ele 

alınması,  

 Kentin ihtiyaç duyduğu nirengi ve odak noktalarının elde edilmesi,  

 Ulaşım sistemlerinin, alanda yaşayan nüfus ile planlama ve tasarımla oluşturulan 

kullanım alanlarına göre çözümlenmesi, 

 Tüm bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi ve sonrasında oluşabilecek sorunların 

çözümüne ilişkin sürdürülebilir, yenilenebilir stratejilerin oluşturulması 

öngörülmektedir.  
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2. BÖLÜM: PLANLAMA ALANINA İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR 

2.1. Ülke ve Bölgesindeki Yeri 

İç Anadolu Bölgesinin kuzeydoğu bölümünde yer alan Ankara, 26.897 km²’lik bir alana 

sahip olup, 39.57 Kuzey enlemi ile 32,53 Doğu boylamları arasında yer alır. Deniz seviyesinden 

yüksekliği yaklaşık 890 m’dir. Doğu yönünde Kırşehir ve Kırıkkale, Batı yönünde Eskişehir, 

Kuzey yönünde Çankırı, kuzeybatı yönünde Bolu ve Güney yönünde Konya ve Aksaray illeri 

ile çevrilmiştir. İlçeleri; Altındağ, Çankaya, Mamak, Keçiören, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, 

Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Kazan, Gölbaşı, Bala, Ayaş, Güdül, 

Haymana, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar ve Şereflikoçhisardır. 

 

Kaynak: İnternet Verisi, 2020. 

Şekil 1. Ülke ve İl İçindeki Konumu 
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Kaynak: 2021 Google Earth Uydu Görüntüsü 

Şekil 2. Planlama Alanının İl Merkezi İçerisindeki Konumu 

Planlama alanı ise Ankara ili, Sincan ilçesi Ulubatlı Hasan ve Fatih mahalleleri 

içerisinde yer almaktadır. Alan, UTM 30 koordinat sisteminde ve ITRF-96 datumundaki metrik 

sisteme göre ise X: 4 428 163 – 4 429 505 ve Y: 464 756 – 466 122 koordinatları arasında yer 
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almaktadır. Yaklaşık 77.7 hektar alan kaplayan alanın doğu-batı doğrultusundaki kuş uçuşu 

mesafesi yaklaşık 1450 metre ve kuzey-güney doğrultusundaki uzaklığı yaklaşık 1250 metredir.  

 

Kaynak: 2021 Google Earth Uydu Görüntüsü 

Şekil 3.Planlama Alanı Uydu Görüntüsü 

2.2. Yönetimsel Yapı ve İdari Bölünüş 

TÜİK, 2020 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Ankara İline yönetsel 

açıdan bağlı 1425 mahalle ve 25 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler; Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, 

Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, 

Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, 

Pursaklar, Şereflikoçhisar, Sincan ve Yenimahalle ilçeleridir. 

  16 Şubat 1924 tarihinde çıkarılan 417 sayılı yasa ile Ankara Şehremaneti kurulmuştur, 

1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır. 1580 sayılı yasa günümüze 

kadar çeşitli değişiklikler geçirmekle birlikte bugünkü belediyelerin görev, yetki ve 

sorumluluklarını belirleyen temel kaynak olmuştur. 1936 yılına kadar var olan Ankara ilçesi 

Çankaya'nın 1936 yılında ayrılıp yeni bir ilçe haline gelmesiyle bölünmüştür. 1953 yılında 

Altındağ ilçesi kurulmuştur. Etimesgut, 1968 yılına kadar kaza olarak kalmış, daha sonra 

Ankara şehrine ait bir mahalleye dönüştürülmüş, 1990 yılında ise ilçe olmuş ve belediye 

teşkilatı kurulmuştur. 1983'te bir grup yeni ilçe daha oluşmuştur: Önceleri Altındağ ilçesine ait 

olan Keçiören, Çankaya'ya bağlı bir mahalle olan Mamak, 1923'ten beri bir kaza olan Gölbaşı 

ve daha evvel bir kaza olan Sincan ilçe olmuştur. Bu ilçelerden Sincan, 1988'de Ankara 
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Büyükşehir Belediyesi sınırları içine alınarak merkez ilçe konumuna getirilmiştir. 1984 yılında 

Yenimahalle'nin de ilçe olmasından sonra önceleri birer kasaba olan Kahramankazan (1987'de), 

Akyurt (1990'da) ve Pursaklar (2008'de) Ankara ilinin yeni ilçeleri olmuştur. 

Bu süreç içinde Ankara iline bağlı olan bazı bölgeler de ilden kopmuştur. 1989'a kadar 

ile bağlı olan Kırıkkale ilçesi, 1989'da ve 3578 sayılı yasa gereğince ayrı bir il olmuştur. Aynı 

zamanda Ankara iline bağlı olan Delice, Keskin ve Sulakyurt ilçeleri de Kırıkkale iline 

bağlanmıştır. Şereflikoçhisar ilçesine bağlı bir kasaba olan Ağaçören 1989'da çevresindeki 

köylerle birlikte bir ilçe olup Aksaray iline bağlanmıştır. 

2.3. Ulaşım Yapısı 

İl içinde karayolu, demiryolu ve havayolu ile ulaşım yapılmaktadır. Ayrıca Ankara'da 

gelişmiş bir toplu taşımacılık sistemi, şehir nüfusunun ulaşım ihtiyacını karşılamaktadır. Toplu 

taşımacılık altyapısına rağmen ve belki ildeki refah seviyesinin bir göstergesi olarak, Ankara 

nüfus başına motorlu taşıt sayısında 100 kişiye 18 otomobil ile Türkiye'nin birinci ili 

durumundadır. 

İl merkezinin kuzeyinde yer alan Esenboğa Uluslararası Havalimanı havayolu ile giriş 

çıkışı sağlayan en önemli noktadır. Esenboğa'dan Türkiye'nin hemen her iline, ayrıca Avrupa, 

Amerika ve Uzak Doğu'nun çeşitli şehirlerine uçuş bulmak mümkündür. 2006 yılında tamamen 

yenilenip kapasitesi ve işlevi arttırılmıştır. Havalimanını kent merkezine bağlayan karayolu da 

tamamen yenilenmiş ve yeni altgeçitler devreye sokulmuştur. Havayolu ile kente ulaşmanın bir 

başka yolu da ordunun hizmetindeki Etimesgut Askeri Havalimanıdır. Bu havalimanı sivil 

uçuşlara kapalı olsa da, gerektiğinde alternatif olarak kullanılmaktadır. Akıncı, Etimesgut ve 

Güvercinlik hava alanları, askerî amaçlarla kullanılmaktadır. 

İl merkezini çevreleyen O-20 çevre yolu, şehirlerarası trafiğin şehir trafiğini aksatmadan 

geçmesini sağlar. O-20 otoyolu diğer otoyollara bağlanarak ilin ve ülkenin diğer kentlerine 

ulaşımını sağlar. Bunlardan O4 otoyolu (Avrupa E-yolları sistemine göre E89), Ankara’yı 

İstanbul iline bağlar, O20 (E90) ise Adana iline bağlar. Ankara şehrini diğer büyük şehirlere 

bağlayan karayolları arasında D200 (E90) (Bursa - Eskişehir - Ankara), D750 (E90) (Ankara - 

Aksaray - Adana), D200 (E88) (Ankara - Elmadağ), O-4 (E89) (Zonguldak - Aksaray - Ankara 

- Kızılcahamam - Gerede), D200 (E88) (Eskişehir - Sivrihisar - Ankara - Kırıkkale - Yozgat - 

Sivas) bulunur. İl içindeki diğer devlet yolları ise D750 (Tarsus- Pozantı - Aksaray - Ankara - 

Kahramankazan - Gerede), D765 (Çankırı - Kalecik - Kırıkkale), D260 (Polatlı - Haymana - 

Balâ), D140 (Beypazarı - Nallıhan), D695 (Polatlı - Akşehir)’dir. 
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İl merkezinde bulunan Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) Avrupa’nın en 

büyük otobüs terminalleri arasında yer alır. AŞTİ'nin şehir içi toplu taşıma hattı Ankaray ile 

bağlantısı vardır. 

Ankara ilinden geçen iki adet demiryolu hattı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 

Ankara şehrini, batıda Sincan ve Polatlı üzerinden Eskişehir'e, doğuda Irmak ve Boğazköprü 

üzerinden Kayseri'ye bağlar. İkinci bir hat Irmak'ı Çankırı üzerinden Karabük ve Zonguldak'a 

bağlar. Tren yolu ile giriş çıkışta en önemli yer TCDD Ankara Garı'dır. Burası aynı zamanda 

ülkenin doğusu ile batısının ayrıldığı noktadır. Halihazırda ülkenin dört bir yanına ve 

banliyölere buradan tren seferleri düzenlenmektedir. Eskişehir üzerinden Ankara kentini 

İstanbul'a bağlayacak olan Ankara - İstanbul YHD hattının Ankara - Eskişehir kesimi 2009 

yılında hizmete açılmıştır. 

 

Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü, 2021 

Şekil 4. Ankara’nın Alanının Diğer İl Merkezlerine Uzaklıkları 
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İLÇE MESAFE İLÇE MESAFE 

Akyurt 29 km Haymana  64 km 

Altındağ 13 km Kalecik  51 km 

Ayaş  46 km Kazan 34 km 

Bala  48 km Keçiören  10 km 

Beypazarı 84 km Kızılcahamam  62 km 

Çamlıdere  70 km Mamak 17 km 

Çankaya  11 km Nallıhan 132 km 

Çubuk 37 km Polatlı 72 km 

Elmadağ 31 km Pursaklar  12 km 

Etimesgut  18 km Şereflikoçhisar  125 km 

Evren  130 km Sincan 24 km 

Gölbaşı 16 km Yenimahalle  15 km 

Güdül 61 km     

Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü, 2021 

Tablo 1. İlçelerin, Ankara İl Merkezine Olan Karayolu Uzunluğu 

İl merkezinde kent içi ulaşımda en yoğun taşımacılık raylı sistem ile yapılmaktadır. 

EGO Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Ankara metrosu günde yaklaşık 150.000 yolcu taşır. 

Metro ağında halihazırda Metro, Başkentray ve Ankaray adı altında üç ayrı taşıma sistemi 

çalışmaktadır. TCDD tarafından sağlanan banliyö treni hizmeti başkenti Kayaş ve Sincan 

kentleri ve aradaki istasyonlara bağlar. 

https://www.haritatr.com/akyurt-haritasi-i43
https://www.haritatr.com/haymana-haritasi-i4c
https://www.haritatr.com/altindag-haritasi-i3a
https://www.haritatr.com/kalecik-haritasi-i4d
https://www.haritatr.com/ayas-haritasi-i44
https://www.haritatr.com/kazan-haritasi-i4e
https://www.haritatr.com/bala-haritasi-i45
https://www.haritatr.com/kecioren-haritasi-i3d
https://www.haritatr.com/beypazari-haritasi-i46
https://www.haritatr.com/kizilcahamam-haritasi-i4f
https://www.haritatr.com/camlidere-haritasi-i47
https://www.haritatr.com/mamak-haritasi-i3e
https://www.haritatr.com/cankaya-haritasi-i3b
https://www.haritatr.com/nallihan-haritasi-i50
https://www.haritatr.com/cubuk-haritasi-i48
https://www.haritatr.com/polatli-haritasi-i51
https://www.haritatr.com/elmadag-haritasi-i49
https://www.haritatr.com/pursaklar-haritasi-i42
https://www.haritatr.com/etimesgut-haritasi-i3c
https://www.haritatr.com/sereflikochisar-haritasi-i52
https://www.haritatr.com/evren-haritasi-i4a
https://www.haritatr.com/sincan-haritasi-i3f
https://www.haritatr.com/golbasi-haritasi-i41
https://www.haritatr.com/yenimahalle-haritasi-i40
https://www.haritatr.com/gudul-haritasi-i4b
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Şekil 5. Planlama Alanı Çevresi Karayolu Ulaşımı 

2.4. Sosyoekonomik Yapı 

 Ankara nüfusunun dörtte üçü hizmet sektöründe çalışır ve bu sektör ilin gayrisafi 

hasılasında en büyük paya sahiptir. Sektörün bu kadar gelişmesinin nedeni, göçle gelen nüfusa 

istihdam sağlayacak kadar büyük sanayinin bulunmamasıdır. 

Ankara, Türkiye gayrisafi millî hasılasının %9'una sahiptir. Ülkenin toplam vergi 

gelirlerinin %12'si, bütçe gelirlerinin %12,3'ü buradan toplanır; buna karşılık ilin ülke 

bütçesinden aldığı pay %6,4'tür. 2006 yılında Ankara bütçe vergi gelirlerine 16,5 milyar TL, 

toplam bütçe gelirlerine de 21,1 milyar TL katkıda bulunmuş, bütçeden ise 11,3 milyar TL pay 

almıştır. 2001 yılı itibarıyla gayrisafi yurt içi hasılasının Ankara'ya düşen kısmının %45'i 

ticaretten, %23'ü ulaştırma ve haberleşmeden, %14'ü devlet hizmetinden kaynaklanmaktaydı. 
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Pricewaterhouse Coopers’ın “Dünyada En Büyük Şehir Ekonomileri Hangileri ve Bu 

2020 Yılında Nasıl Değişecek” raporuna göre dünyanın en büyük 100 kenti arasında 2005 

yılında 94. olan kent, 2008'de 80. sıraya yerleşmiştir.  

Brookings Institution ve JP Morgan'ın 2014 yılı baz alınarak oluşturulan, ekonomide 

yükselen kentler sıralamasında Ankara 300 şehir arasında Xiamen'in ardından 9. sırayı aldı. 

Ankara 2013'teki listede 38. sırada yer almaktaydı. Aynı listede Türkiye'den İzmir 2, İstanbul 

3 ve Bursa 4. sırada yer almıştır. 

Sektörler Oran (%) 

Tarım 3.23 

Sanayi 24.64 

Hizmetler 72.13 

Kaynak: TÜİK, 2017 

Tablo 2. İstihdamın Sektörel Dağılımı 

Ankara ilinde Çalışanların sektörel dağılımı; % 72,13 Hizmet, % 24,64 Sanayi ve % 

3,23’ü Tarım sektöründe çalışmaktadır. 

Kentin demografik, sosyal ve ekonomik yapısının değişmesi, gelişmesi, işlevsel 

ilişkilerin çevre belediyeleri ve kentsel bölgeyi de kapsayacak biçimde yaygınlaşması, 

mekansal sürekliliğin kentin etki alanının gelişmesi metropoliten özellikler kazanmasına neden 

olmuştur.  

 Ankara, DPT tarafından 2003 yılında yapılan gelişmişlik endeksine göre, 81 il içinde 2. 

Sırada olup 1. Derece gelişmiş iller arasında yer almaktadır.  

2.5. Demografik Yapı 

 Ankara ili 2021 yılı başında TÜİK tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 

Sistemi (ADNKS) 2020 yılı göstergelerine göre il geneli nüfusu 5.663.322 kişi olup bu nüfusun 

2.805.877’si erkek, 2.857.445’i kadın nüfusudur. Bu göstergelere göre nüfusu en çok olan ilçe 

938.568 kişi ile Keçiören, en çok nüfusa sahip ikinci ilçe ise 925.828 kişi ile Çankaya’dır.   
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İlçe 

2015 2020 

Fark 

Nüfus 

Artış 

Hızı 
Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam 

Akyurt 15388 14857 30245 19128 18328 37456 7211 0.13 

Altındağ 183182 180505 363687 199393 196772 396165 32478 0.57 

Ayaş 6410 6268 12678 7372 6314 13686 1008 0.02 

Bala 11262 10356 21618 14109 11671 25780 4162 0.07 

Beypazarı 23685 23897 47582 24359 24373 48732 1150 0.02 

Çamlıdere 3196 3283 6479 4653 4230 8883 2404 0.04 

Çankaya 446575 475961 922536 445235 480593 925828 3292 0.06 

Çubuk 43485 42570 86055 45675 45467 91142 5087 0.09 

Elmadağ 22355 21421 43776 22950 22172 45122 1346 0.02 

Etimesgut 265376 262583 527959 297021 298284 595305 67346 1.19 

Evren 1401 1446 2847 1509 1536 3045 198 0.00 

Gölbaşı 62312 59976 122288 70950 69699 140649 18361 0.32 

Güdül 4071 4321 8392 4211 4227 8438 46 0.00 

Haymana 14471 13884 28355 15072 13850 28922 567 0.01 

Kalecik 6747 6641 13388 6727 6214 12941 -447 -0.01 

Kazan 26600 25164 51764 29003 27733 56736 4972 0.09 

Keçiören 439313 450563 889876 460765 477803 938568 48692 0.86 

Kızılcahamam 12554 12625 25179 13943 13564 27507 2328 0.04 

Mamak 304502 303376 607878 333567 335898 669465 61587 1.09 

Nallıhan 14461 14748 29209 13621 13813 27434 -1775 -0.03 

Polatlı 61267 60591 121858 63111 63512 126623 4765 0.08 

Pursaklar 67324 66637 133961 78534 78548 157082 23121 0.41 

Şereflikoçhisar 17060 16669 33729 16642 16668 33310 -419 -0.01 

Sincan 258229 248721 506950 279108 270000 549108 42158 0.74 

Yenimahalle 310009 322277 632286 339219 356176 695395 63109 1.11 

TOPLAM 2621235 2649340 5270575 2805877 2857445 5663322 392747 6.93 

Kaynak: TÜİK, 2021 

Tablo 3. İlçelerin Yıllık Nüfus Artış Hızı 

 İl geneli kapsamında son 5 yıllık nüfus değişimi ilçeler bazında incelendiğinde; toplam 

nüfus ve nüfus artış hızları 25 ilçenin 23’ünde artış göstermekte iken 2 İlçede nüfus ve nüfus 

artış hızı düşmektedir. Nüfus artış hızında yükselme gösteren ilk beş ilçe sırasıyla; Etimesgut, 

Yenimahalle, Mamak, Keçiören ve Sincan ilçeleridir. Nüfus artış değerindeki en düşük değer 

ise -0.03’lük değer ile Nallıhan ilçesine aittir. Toplam nüfus artış hızındaki en yüksek değer ise 

merkez ilçelerden birisi olan Etimesgut’a aittir. 

Ankara ili, Ankara şehrinin başkent olmasından sonra hızla kalabalıklaşmıştır. Özel ve 

kamu sektörü yatırımları başkent ve yöresine yoğunlaşmış, bunun sonucu ortaya çıkan çalışma 

olanakları büyük bir nüfus akımına yol açmıştır. Ekonomi, sağlık ve eğitim altyapısının 

gelişmişliği, suç oranının düşük olması, kişi başına kamu yatırımının ve kişi başına mevduatın 

yüksek olması gibi nedenlerin göçü teşvik ediyor olması muhtemeldir. Cumhuriyet tarihi 

boyunca ilin nüfusu ülke nüfusunun iki katı hızda artmıştır. 1927 sayımında nüfusu 404 bin 

olan il Türkiye nüfusunun %3,2'sine sahipken bugün 8 milyon nüfus ile bu oran %6,3'tür. 2007-
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2008 yılları arasında ise nüfus artış hızı (%1,83), ülke nüfus artış hızının (% 1,32) bir buçuk 

katı olmuştur. 

 

Kaynak: TÜİK, 2021 

Grafik 1. Ankara İli ve İlçelerinin Toplam Nüfus Dağılımı (ADNKS 2020 Yılı) 

 İlçelerin hemen hepsinde genel olarak 1990 ve 2000 yılları arasında kırdan kente göçün 

olmasından kaynaklı kırsal nüfusları azalmakta ve yaklaşık oranlarla şehir nüfusları 

artmaktadır. Ancak bu durum 2010 ve 2019 yılları arasında farklılık göstermektedir. İl 

genelinde bazı ilçeler hariç olmak üzere hem kırsal hem de kentsel nüfusları artış 

göstermektedir. 
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Kaynak: TÜİK, 2021 

Grafik 2. 2020 Yılı Ankara İli İlçelerinin Toplam Yıllık Nüfus Artış Hızları  

 Ankara İli Sincan İlçesi’nin toplam nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı incelendiği 

zaman yaşlı nüfusun düşük, çocuk nüfusun ise yüksek olduğu görülmektedir.  Yetişkin (Faal) 

nüfusun kendi içindeki dağılıma bakıldığı zaman ise 35-39 yaş aralığının yoğunlukta olduğu 

dikkat çekmektedir. İlçe genelinde kadın erkek nüfusu birbirine yakın değerlerdedir.  
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Yaş Aralığı Erkek Kadın 
Toplam 

Kişi Oran 

0-4 21080 20379 41459 7.55 

5-9 23156 21933 45089 8.21 

10-14 23567 21935 45502 8.29 

15-19 21517 20354 41871 7.63 

20-24 21904 20469 42373 7.72 

25-29 22226 22036 44262 8.06 

30-34 24158 22729 46887 8.54 

35-39 24383 23046 47429 8.64 

40-44 22812 21269 44081 8.03 

45-49 19228 18161 37389 6.81 

50-54 15176 14378 29554 5.38 

55-59 14360 14145 28505 5.19 

60-64 10203 10406 20609 3.75 

65-69 7302 7789 15091 2.75 

70-74 4276 5144 9420 1.72 

75-79 2150 2772 4922 0.90 

80-84 1018 1730 2748 0.50 

85-89 472 932 1404 0.26 

90+ 120 393 513 0.09 

Toplam 279108 270000 549108 100.00 

Kaynak: TÜİK, 2021 

Tablo 4. Ankara İli, Sincan İlçesi Nüfusunun 2020 Yılı Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

 Sincan İlçesi 2020 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 549.108 kişi 

olan nüfusunun %50,83’ünü erkek nüfusu oluştururken %49,17’sini kadın nüfusu 

oluşturmaktadır. 

Nüfus Türü Kişi Oran (%) Açıklama 

Erkek Nüfusu 279108 50.83 - 

Kadın Nüfusu 270000 49.17 - 

Çocuk Nüfusu 132050 24.05 0-14 Yaş Aralığı 

Faal Nüfus 382960 69.74 15-64 Yaş Aralığı 

Yaşlı Nüfus 34098 6.21 65 Yaş Üstü 

Toplam Nüfus 549108 100.00 - 

Kaynak: TÜİK, 2021 

Tablo 5. Ankara İli, Sincan İlçesinin Nüfusunun 2020 Yılı Genel Yapısı 

 İlçede üç temel yaş grubuna göre nüfusun dağılımına bakılırsa; 0-14 yaş grubunun 

132.050 kişi olup toplam nüfusun %24,05’ini, 15-64 yaş grubunun 382.960 kişi olup toplam 

nüfusun %69.74’ünü ve 65 yaş ve üzeri yaş grubunun 34.098 kişi olup toplam nüfusun 

%6.21’ini oluşturduğu görülmektedir. 
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2.6. Ekonomik Yapı 

 Ankara ilinde özel sektörün katma değer içindeki payı %85'in üzerindedir. İlin sanayisi 

genel olarak küçük ve orta boylu işletmelerden oluşmaktadır. Bunların %40'ı, savunma ve taşıt 

üretimi yapan büyük kuruluşların talep gösterdiği makine ve metal alanında üretim 

yapmaktadır, bunun ardından gıda ve tekstil sanayileri gelmektedir. Üretim açısından en önemli 

sektörler, gıda (şeker, un, makarna, süt, içki), taşıt, makine (tarım araçları, taşıt, traktör), savaş, 

çimento ve dokumadır (yünlü dokuma, trikotaj, konfeksiyon). Ayrıca tarım ilaçları, mobilya, 

şekercilik ve matbaacılık da önemli bir konuma sahiptir. Ankara, savunma sanayisi, yazılım ve 

elektronik sektörlerinde Türkiye’de en önde gelen illerdendir. 

Ankara Sanayi Odası'na (ASO) kayıtlı yaklaşık 3500 şirket vardır. Türkiye'nin en büyük 

500 şirketinin 48'inin ASO'ya bağlı olmasıyla Ankara, 2009 yılında İstanbul'dan sonra 

Türkiye'nin 2. sanayi merkezi haline gelmiştir. 

Ankara'da üretimin büyük kısmı Sincan, Akyurt, Çubuk ve il merkezine yakın olan 

İvedik ile Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM) Organize Sanayi bölgelerinde 

gerçekleşmektedir. OSTİM, Türkiye'nin en büyük küçük ve orta boy sanayi üretim alanıdır. 

2009'da Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan bir 

çalışmaya göre, en rekabetçi il Ankara'dır. Ankara, "rekabetçilik" endeksini oluşturan alt 

endeksler arasında insani sermaye, yaratıcı sermaye ve sosyal sermaye endekslerinde ilk sırada 

yer almıştır. Üniversite ve öğretim üyesi sayısının yüksekliği, patent ve benzeri başvurular gibi 

faktörler Ankara'yı özellikle yaratıcı sermaye endeksinde Türkiye'de birinci yapmaktadır. 
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Sektörler 

Cari Fiyatlarla 

Gayri Safi 

Yurtiçi Hasıla 

Değer 

Türkiye 

(TL) 

Sektörel 

Pay 

Cari Fiyatlarla 

Gayri Safi 

Yurtiçi Hasıla 

Değer 

Ankara 

(TL) 

Sektörel 

Pay 

Tarım, Ormancılık Ve 

Balıkçılık 
277,494,885.00 5.93 6,762,022.00 1.64 

İmalat, Madencilik Ve Taş 

Ocakçılığı Ve Diğer Sanayiler 
941,475,504.00 20.11 70,018,571.00 16.97 

İmalat Sanayi 789,675,113.00 16.87 56,153,298.00 13.61 

İnşaat 233,275,950.00 4.98 31,871,862.00 7.72 

Toptan Ve Perakende Ticaret, 

Ulaştırma Ve Depolama, 

Konaklama Ve Yiyecek 

Hizmeti Faaliyetleri 

1,053,520,883.00 22.50 72,614,568.00 17.60 

Bilgi Ve İletişim 111,987,262.00 2.39 20,330,187.00 4.93 

Finans Ve Sigorta Faaliyetleri 137,887,422.00 2.95 11,402,377.00 2.76 

Gayrimenkul Faaliyetleri 282,779,250.00 6.04 21,504,254.00 5.21 

Mesleki, Bilimsel, Teknik, 

İdari Ve Destek Hizmet 

Faaliyetleri 

228,711,798.00 4.89 24,483,433.00 5.93 

Kamu Yönetimi Ve Savunma, 

Eğitim, İnsan Sağlığı Ve 

Sosyal Hizmet Faaliyetleri 

532,517,768.00 11.37 70,544,385.00 17.10 

Diğer Hizmetler 92,292,783.00 1.97 26,971,593.00 6.54 

Toplam 4,681,618,618.00 100.00 412,656,550.00 100.00 

Tablo 6. 2019 Yılı Faaliyet Kollarına Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (2021) 

2.7. Doğal Yapı 

 Ankara’nın güney ve orta bölümlerinde karasal iklimin soğuk ve kar yağışlı kışları ile 

sıcak ve kurak yazları, kuzeyinde ise Karadeniz ikliminin ılıman ve yağışlı halleri 

görülebilmektedir. Karasal iklimin hakim olduğu bölgelerde gece ile gündüz, yaz ile kış 

mevsimi arasında önemli sıcaklık farkları bulunmaktadır. En yüksek sıcaklık temmuz veya 

ağustos aylarında görülmektedir. İldeki ortalama en yüksek gündüz sıcaklıkları 27-31° C'dir. 

En soğuk ay ise Ocak ayıdır, en düşük gece sıcaklıkları ise ortalama -6 ila -1 °C arasındadır. 

Yağışlar en çok mayıs, en az temmuz veya ağustos ayında düşmektedir. Ankara il merkezinde 

yıllık ortalama toplam yağış 393 mm, yıllık ortalama toplam yağış 52 mm ile Mayıs ayında, en 

düşük yağış ise 12.5 mm ile Ağustos ayında görülmektedir. Son yılların en soğuk gecesi -22 ile 

26 Ocak 2016'da görülmüştür. 

 

 



ANKARA İLİ, SİNCAN İLÇESİ, ULUBATLI HASAN VE FATİH MAHALLELERİ 
REZERV YAPI ALANI 

1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU 

21 
 

ANKARA Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıl 

Ortalama 

Sıcaklık (°C) 
0.2 1.7 5.7 11.2 16 20 23.4 23.4 18.9 13.2 7.2 2.5 11.9 

Ortalama En 

Yüksek Sıcaklık 

(°C) 

4.2 6.5 11.5 17.4 22.4 26.7 30.3 30.4 26.1 20 13 6.5 17.9 

Ortalama En 

Düşük Sıcaklık 

(°C) 

-3.3 -2.3 0.7 5.3 9.7 12.9 15.8 16 11.8 7.2 2.5 -0.8 6.3 

Ortalama 

Güneşlenme 

Süresi (saat) 

2.6 3.8 5.1 6.6 8.4 10.1 11.3 10.8 9.2 6.7 4.6 2.6 6.8 

Ortalama Yağışlı 

Gün Sayısı 
14.7 13.2 14.3 14.5 16.1 11.4 5.6 4.5 5.6 9 10.6 14.5 134 

Aylık Toplam 

Yağış Miktarı 

Ortalaması (mm) 

40.1 35.4 39.2 42.4 52 35.3 14.2 12.5 18.1 27.9 31.5 44.6 393.2 

En Yüksek 

Sıcaklık (°C) 
16.6 21.3 27.8 31.6 34.4 37 41 40.4 39.1 33.3 24.7 20.4 41 

En Düşük 

Sıcaklık (°C) 
-24.9 -24.2 -19.2 -7.2 -1.6 3.8 4.5 5.5 -1.5 -9.8 -17.5 -24.2 -24.9 

Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı Günlük En Hızlı Rüzgar En Yüksek Kar 

11.06.1997 88.9 mm 27.04.1965 34.0 m/sn 31.01.1950 33.0 cm 

Tablo 7. Ankara İli 1927 – 2020 Yılları Arası İklim Verileri (2021) 

2.7.1. Jeomorfolojik-Jeolojik Yapı 

 Ankara ili, Sincan İlçesi, Ulubatlı Hasan ve Fatih mahallelerinde, yaklaşık 61,2 hektarlık 

alanın revize imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 2012 yılında, yaklaşık 20,14 

hektarlık alanın revize imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 2021 yılında 

hazırlanmıştır.  

Bölge Kaledoniyen, Hersiniyen ve Alpin orojenik hareketlerinden etkilenmiştir. Ankara 

yakın çevresinde temeli teşkil eden Paleozoyik yaşlı epimetamorfik şistlerde görülen kuzeybatı- 

güneydoğu eksenli kıvrımların Kaledoniyen hareketlerinin; Triyas yaşlı grovak ve 

metagrovaklarda görülen kuzeydoğu- güneybatı eksenli kıvrımların ise Hersiniyen 

hareketlerinin ürünü olduğu ve bu devirde detritik materyalin biriktiği bir jeosenklinalin 

bulunduğu ileri sürülmektedir (Erol 1954 ve 1961; DSİ 1975a). 

Paleozoik şist ve grovaklarının oluşumundan sonra Permiyene kadar deniz çekilmiş ve 

bölge Hersiniyen hareketleri ile yükselmiş, sonra aşınma ve deformasyona uğramıştır. 

Permiyende tekrar denizel ortam bölgeyi kaplamıştır. Paleozoik ile Permo-Triyas kontağı 

arasında bariz bir şekilde görülebilen uyumsuzluk bunun ispatıdır (DSİ 1975 a). Jura tabanında 

görülen transgresif konglomeralardan Triyas-Jura arasında bir deniz çekilmesi ve Jurada da 

transgresyon olduğu düşünülebilir. Denizel ortam Üst Kretasenin sonuna kadar devam etmiş, 

transgresyon sonu deniz derinleşmiş, Üst Kretasede ise sık değişen bir ortam hakim olmuştur 
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(DSİ 1975a). Dolayısıyla jura tabanındaki konglomeraların üstüne kireçtaşı, daha üstede fliş 

fasiyesindeki çökeller yerleşmiştir. Bu serileri Alpin orojenezi etkilemiş, bunun sonucunda da 

pek çok kıvrımlar ve yersel kırıklar meydana gelmiştir. (Erol 1961; DSİ 1975a; Batman ve diğ. 

1978) Alt Kretase de bir ofiyolitli melanj girişiminin olduğu ( Erol 1961; Çapan ve Buket 

1975;Batman ve diğ. 1978; Akyürek ve diğ. 1979a; Erol ve diğ. 1980), daha sonra Üst Kretase 

den Eosen sonlarına kadar bölgenin yeniden bir denizel çökelme ortamına dönüşerek Üst 

Kretase Alt Tersiyer yaşlı flişin çökeldiği bilinmektedir. (Erol 1961; Norman ve diğ. 1980) 

Ankara bölgesi Eosen sonunda kara haline gelmiş, Oligosende yer yer oluşan ve kaybolan 

lagüner ortamlarda jipsli ve karasal çökeller oluşmuştur (Leuchs 1944; erol 1954 ve 1961). 

Alpin orojenezinin pirene safhası sonunda bölgeden deniz çökelmiş, çukur havzalarda lagün 

şeklinde kapalı göller meydana gelerek Miyosen yaşlı kalın göl çökelleri oluşmuştur. 

Miyosenle ara katkılı olan volkanik kayaçlardan anlaşılacağı gibi volkanizma faaliyetleri 

Miyosen sonuna kadar devam etmiştir (Erol 1954 ve 1961; DSİ 1975a). Miyosen yaşlı 

kayaçlardaki kıvrımlarında Mesozoyik ve Alt Tersiyer kayaçlarında olduğu gibi kuzeydoğu- 

güneybatı doğrultulu olması, Alpin hareketlerinin Pliyosene kadar etkin bir biçimde sürdüğünü 

göstermektedir (Erol 1954 ve 1961). Bölgede, Alpin kıvrımlanmayı izleyen dönemde Pliyosen 

ve Kuvaterner boyunca epirojenik hareketler egemen olmuştur. Üst Pliyosen sonlarında 

bölgede Vallakiyen hareketlerine bağlanabilen bir toptan yükselme dönemi sırasına, 

Kuvaternerdeki iklim değişimlerinin de etkisi ile önemli ölçüde aşınmış ve Pleyistosen akarsu 

şekilleri oluşmuştur (Erol 1954, 1956, 1961, 1973, 1979 ve 1981). 

Bölgenin en yaşlı kayaç grubu Permotriyas yaşlı meta kırıntılı ve kristalize karbonat 

kayalarıdır. Paleotetis okyanusunun platformunda gelişen, Hersiniyen-Kimmeriyen 

hareketlerinden etkilenen bu kayalar Jeoloji Literatüründe Elmadağ serisi veya Karakaya 

Formasyonu olarak da bilinirler. Bu kayalar doğrudan inceleme alanında gözlenmezler. 

Paleotetis okyanusunun Triyas sonunda evrimini tamamlamasından sonra Liyas-Kretase 

döneminde Neotetis okyanusunun gelişmesi ile platform ve derin deniz kırıntılı ve karbonatları 

ile okyanusal kayaçlar evrimlerini tamamlarlar. 

Üst Maestriyen-Tersiyer döneminde bölgede tansiyon hareketlerinin etkili olması ile 

Paleotetis, Neotetis kırıntılı ve karbonat kayaları ile allokton konumlu ofiyolitik kayalardan 

oluşan temel üzerinde büyük doğrultulu ve eğim atımlı faylar denetiminde graben türü çöküntü 

havzaları gelişir (Haymana- Polatlı Havzası). 
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Haymana- Polatlı Havzası Karasal ve sığ denizel, yer yer de derin denizel kırıntılı ve 

karbonat çökeller tarafından doldurulur. Kıtasal kabuğun kalınlaşması ile Maestriyen ve 

Eosende gelişen volkanizma ürünleri de sedimantasyona katılır. 

 

Kaynak: MTA, Ankara 1/100 000 Ölçekli F15 Paftası, 2021 

Şekil 6. Planlama Alanının Jeolojik Yapısı 

2.7.2. Planlama Alanının Yerleşime Uygunluk Durumu 

 Ankara çevre köyleri içinde yüksek platolarda yer alan köy sayısı sınırlıdır. Bunlar 

arasında bulunan Yakup Battal, Kıbrıs, Dikmen köyleri de platoların vadi yamaçlarına 

saklanmışlardır. İklim koşullan açısından yaşantısı zor alanlar oluştururlar. Çalışma alanında 

%0-10 ve %10-20 arasında eğim bulunmaktadır. 

2012 yılında hazırlanan yaklaşık 61,2 hektarlık imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt 

raporuna göre, arazi deneyleri ve laboratuar çalışmaları sonucunda inceleme alanı Önlemli Alan 

olarak değerlendirilmiş olup yerleşime uygunluk haritalarında "ÖA-5.1” simgesiyle 

gösterilmiştir. 
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 Önlemli Alan (ÖA-5.1) (Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma Açısından 

Sorunlu Alanlar) 

İnceleme alanının da yapılan tüm çalışmalar sonucunda; sondaj ve jeofizik çalışmaları, 

arazinin morfolojik özellikleri, litolojik yapısı, jeoteknik parametreleri (taşıma gücü, oturma, 

şişme potansiyeli vb.), yer altı suyu durumu, zeminin mühendislik özellikleri ve deprem afet 

durumu esas alınarak yerleşime uygunluk değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu değerlendirmeler 

ışığında inceleme alanın sınırları içerisinde kalan bölgede olası mühendislik problemleri (şişme, 

oturma, taşıma gücü vb.) açısından önlem alınabilecek alan olarak değerlendirilmiş olup, 

inceleme alanında ilgili paftalarda sınırları belirtilen yerleşime uygunluk haritasında “ Önlemli 

Alan” olarak tanımlanmış ve “ÖA-5.1” (Önlem alınabilecek nitelikte şişme, oturma açısından 

sorunlu alanlar) simgesiyle gösterilmiştir. 

 



ANKARA İLİ, SİNCAN İLÇESİ, ULUBATLI HASAN VE FATİH MAHALLELERİ 
REZERV YAPI ALANI 

1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU 

25 
 

 Temel kazısı ve yapılaşma esnasında kontrolsüz kazı yapılmamalı, kazı esnasında 

oluşacak şevler projelendirilmiş istinat duvarlarıyla desteklenmelidir. 

 İnceleme alanında farklı oturmalara sebebiyet vermemek için, yapı temellerinin aynı 

birimlerin üzerine gelecek şekilde dizayn edilmesi gerekmektedir. 

 Çevre ve yüzey drenajı yapılmalıdır. 

 İnceleme alanında yeraltı suyunun varlığı dikkate alınarak projelendirme ve yapılaşma 

esnasında zararlı etkilerine karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. 

 İnceleme alanında yapılacak yapılar esnasında; kaya özellikli birimlerin teşkil ettiği 

alanlarda ayrışmış kısmın kaldırılarak, temelin sağlam birim üzerine oturtturulması 

sağlanmalıdır. 

 İnceleme alanında yapılacak yapılar için bina bazında sondajlı zemin etüdü 

hazırlanmalı, bu etüt sonucunda şişme, oturma, taşıma gücü, sıvılaşma ile ilgili elde 

edilecek parametreler ışığında temel sistemleri ve alınacak tedbirler belirlenmelidir. 

2021 yılında hazırlanan yaklaşık 20,14 hektarlık imar planına esas jeolojik-jeoteknik 

etüt raporuna göre, inceleme alanında yapılan jeolojik, jeoteknik, jeofizik ve sondaj çalışmaları 

neticesinde elde edilen verilere dayanarak inceleme alanını etkileyebilecek jeolojik tehlike ve 

riskler ile yerel zeminlerin mühendislik özellikleri incelenmiş veyerleşime uygunluk açısından 

2 farklı kategoride değerlendirilmiştir: 

1- Önlemli Alan 5.1 (Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma Açısından 

Sorunlu Alanlar) 

2- Önlemli Alan 2.1 (ÖA-2.1):Önlem Alınabilecek Nitelikte (Önlem Alınabilecek 

Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar) 

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

Açısından Sorunlu Alanlar 

İnceleme alanında eğimin % 0-10 arasında olduğu ve jeolojisini Pliyosen yaşlı Gölbaşı 

Formasyonuna (Tg) ait birimlerin oluşturduğu alanlardır. Gölbaşı Formasyonuna (Tg) ait 

birimler (kahve renkli killi kum, kumlu kil ve killi çakıl ) "düşük-orta" şişme derecesine sahip 

olup, "orta-yüksek" sıkışabilirlik özelliğindedir. Ayrıca yanal ve düşey yönde farklı litolojik 

özelliklere sahip olduklarından ani oturma ve farklı oturma gibi mühendislik sorunlarıyla 

karşılaşılabileceğinden bu alanlar yerleşime uygunluk açısından "Önlem Alınabilecek Nitelikte 

Şişme, Oturma vb. Sorunlu Alanlar” olarak değerlendirilmiş rapor eki yerleşime uygunluk 

haritalarında "Ö.A.5.1." simgesiyle gösterilmiştir. 
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Eğimin %0-10 arasında olduğu ve jeolojisinin Pliyosen yaşlı Gölbaşı Formasyonuna 

(Tg) ait birimlerin oluşturduğu Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma vb. Sorunlu 

alanlar için aşağıdaki önlemlerin alınması önerilir. 

Bu alanlarda; 

 Zemin Etütlerinde, şişme problemine karşı oluşabilecek zemin iyileştirme yöntemleri 

belirlenmelidir. 

 Heterojen ve graniiler özelliğe sahip birimlerde ani ve farklı oturmalara karşı uygun 

temel tipi belirlenmelidir. 

 Yüzey ve yer altı suyu drenajı yapılarak zeminin doğal mukavemetinin korunması 

gerekmektedir. 

 Kazı aşamasında oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı, uygun istinat yapıları ile 

desteklenmelidir. 

 İnceleme alanında bulunan kum ve akar dereler için planlama öncesi DSİ'den güncel 

görüş alınmalıdır. 

 Bu alanlarda gözlenen killerin şişme derecesi "Orta-Yüksek" olarak bulunmuştur. Bu 

alanda yer altı suyuna ve yüzey sularına bağlı olarak killerde meydana gelmesi 

muhtemel şişme- büzülme olayı sonucu eğimin yüksek olduğu alanlarda bir yüzey 

akması ve açıkta bırakılan temellerde stabilite sorunlarına karşı önlemler alınmalıdır. 

 Her türlü kazıdan önce çalışma yapılan parselin yolların ve komşu parsellerin güvenliği 

sağlanmalıdır. 

 Yapı temelleri jeolojik birimlerin mühendislik problemi olmayan kesimlerine 

oturtulmalı veya taşıttırılmaktır. 

 Yapılacak parsel/bina bazındaki zemin etütlerinde temel tipi ve derinliği belirlenerek 

temelin oturacağı zemin seviyelerine ait mühendislik parametreleri (şişme, oturma, 

taşıma güç, vb.) ve sıvılaşma analizleri ayrıntılı olarak yapılmalıdır. Değerlendirmeler 

sonucunda ortaya çıkacak problemlere göre gerekli önlemler belirlenmelidir. 

 Parsel bazı zemin etütlerinde dolgu birim kalınlığı ve yayılımı belirtilmeli ve 

kaldırılmalıdır. 

 "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik ile Türkiye Bina Deprem 

Yönetmeliği (TBDY-2018) ” hükümlerine uyulmalıdır. 

Önlemli Alan 2.1 (ÖA-2.1):Önlem Alınabilecek Nitelikte (Önlem Alınabilecek 

Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar) 
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İnceleme alanında eğimin %10-20 aralığında ve jeolojisini Miyosen yaşlı Tekke 

Volkanitine (Tt) ait (gri-pembe-siyah renkli kırıklı çatlaklı andezit) birimlerinin oluşturduğu 

alanlardır. Yapılan arazi çalışmaları sırasında ve sonrasında akma, kayma, heyelan vb. kütle 

hareketleri gözlenmemiştir. Ancak eğimi % 10'dan fazla olan alanlarda yapılacak kazılar 

sonrası, oluşacak şev ve yamaçlarda eğim ve litolojiye bağlı stabilite sorunları gelişebilir. 

Muhtemel stabilite sorunlarının mühendislik önlemlerle ortadan kaldırılacağı kanaatine 

varıldığından, bu alanlar yerleşime uygunluk açısından Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite 

Sorunlu Alanlar değerlendirilmiş, yerleşime uygunluk haritalarında (Ö.A.2.1) simgesiyle 

gösterilmiştir.  

Bu alanlarda; 

 Zemin ve temel etüt çalışmalarında yapılacak kazılar, planlanacak yapı yükleri ve dış 

yükler hesap edilerek yamaç boyunca stabilite analizleri yapılarak stabiliteyi sağlayacak 

mühendislik önlemleri belirlenmelidir. 

 Bu alanlarda yapılacak kazılar sonrası, heyelan riskine karşı, alınacak mühendislik 

önlemlerinin parsel bazında değil, bütüncül olarak alınması gerekmektedir. Bu nedenle 

bu alanlarda stabiliteyi sağlayacak önlem projelerini hazırlamak, ilgili belediyesince 

yaptırılması gerekmektedir. 

 Etkin ve efektif bir drenaj sistemi ile yüzey suları bina temellerine gelmeden 

uzaklaştırılmalı ve zemine su sızmasını önleyecek izolasyon sistemleri ile sızdırmazlık 

sağlanmalıdır. 

 Rezidüel birimlerin gözlendiği alanlarda, mevcut stabiliteyi bozmamak için, her türlü 

kontrolsüz kazıdan kaçınmalıdır, 

 Kazı öncesinde çevredeki yol, bina, kendi ve komşu parsellerde stabiliteyi arttırıcı 

gerekli önlemler alınmadan kesinlikle kazı aşamasına geçilmemelidir. 

 Temel ve zemin etütlerinde, üst yapının niteliğine göre, temel tipi, temel derinliği, ve 

temelin taşıttırılacağı seviyenin mühendislik parametreleri (şişme, oturma, taşıma gücü, 

ayrışma zonu kalınlığı v.b.) ile yamaç boyunca stabiliteyi etkileyecek tüm yükler dahil 

edilerek stabilite analizleri yapılmalı, alınacak mühendislik önlemleri belirlenmelidir. 

 Yapı temelleri jeolojik birimlerin stabilite problemi olmayan kesimlerine oturtulmalı 

veya taşıttırılmalıdır. Zemin ve temel etüt çalışmalarında yapılacak kazılar, planlanacak 

yapı yükleri ve dış yükler hesap edilerek yamaç boyunca stabilite analizleri yapılarak 

stabiliteyi sağlayacak mühendislik önlemleri belirlenip uygulandıktan sonra 

yapılaşmaya gidilmelidir. 
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 Bu alanlarda olası stabilite problemlerinin önüne geçilmesi açısından teraslama, eğim 

düşürme gibi uygun projelendirme yöntemlerinin uygulanması önerilir. 

 Mevcut şevler ve kazı aşamasında oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı, uygun istinat 

yapıları ile desteklenmelidir. 

 Bu alanlarda çevre drenajı sağlanmalı ve yağmurlu mevsimlerde oluşan yüzey suları, 

sızıntı suları, kaynak suları ve yapıların atık suları kafa hendekleri ve benzeri 

yöntemlerle etkisizleşecek kadar uzaklaşmalı, temel kazılarında yer altı suyuna 

rastlanan kesimlerde drenajının sağlanması gereklidir. 

 Doğal ve kazılar soması oluşan şevler, açıkta bırakılmadan dayanma yapıları ve benzeri 

önlemlerle daha güvenli hale getirilmelidir. 

 Temellerin aynı birimlerin üzerine oturtturulmasına özen gösterilmelidir. Farklı 

birimlere oturması gereken temeller için uygun projelendirilmeye gidilmelidir. 

 Eğimin yüksek olduğu yerlerde eğimin düşürülmesine yönelik gerekli önlemler 

belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 

 Yapı temelleri jeolojik birimlerin stabilite problemi olmayan kesimlerine oturtulmalı 

veya taşıttırılmalıdır. 

 "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Halikındaki Yönetmelik ile Türkiye Bina 

Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) ” hükümlerine uyulmalıdır. 

Sonuç ve Öneriler 

2012 yılında hazırlanan yaklaşık 61,2 hektarlık imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt 

raporuna göre, 

1.Bu çalışmanın amacı; Ankara ili, Sincan İlçesi, Ulubatlı Haşan mahallesinde bulunan 

Sincan Belediyesi tarafından istenen, 1/1000 ölçekli I29-A-02-B-2-A, İ29-A-02-B-2-B, I29-A-

03-A-1-A, I29-A-02-B-2-D, I29-A-02-B-2-C ve I29-A-03-A-1-D paftalarında sınırları 

belirtilmiş olan yaklaşık 61,2 hektarlık alanın revize imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt 

raporunun hazırlanmasıdır. 

2.İnceleme alanı, Ankara İli, Sincan İlçesi, Ulubatlı Haşan mahallesi mevkiinde yer 

almaktadır. İnceleme alanı Ankara İl merkezine yaklaşık 30 km mesafededir. Çalışma alanı, 

Sincan İlçesinin kuzeyinde yer alıp, güneyinde Harikalar Diyarı, güney batısında Fatih 

mahallesi, batısında Gaziosmanpaşa mahallesi, kuzey doğusunda Yavuz Sultan Selim mahallesi 

ve doğusunda Güzelkent mahallesi bulunmaktadır. 
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3.İnceleme alanında mevcut zeminin fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesine 

yönelik olarak; jeolojik, jeoteknik ve jeofizik çalışmalar, temel sondajları ve laboratuar 

deneylerinden oluşan jeolojik-jeoteknik araştırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 

veriler ışığında; inceleme alanında zemin özellikli Gölbaşı Formasyonuna (Tg) ait birimler ve 

Tekke Volkanitlerine (Tt) ait kaya özellikli 2 adet formasyon izlenmiştir, inceleme alanında 

zemin özellikli Gölbaşı Formasyonuna ait yüzeyden başlayan ve daha derin seviyelere uzanan 

yer yer kızılımsı kahverenkli iri çakıllı, kum-silt-kil karışımı birimler mevcuttur. İnceleme 

alanımızda yapılan SK-4, SK-5, SK-6 ve SK-7 nolu sondajların tamamında Gölbaşı 

Formasyonuna ait tutturulmuş çakıl, kum, kil birimleri kesilmiştir. Çalışma alanında yapılan 

SK-1, SK-2 ve SK-3 nolu sondajlarda ise 0,00-6,00 (SK-1 ve SK-3) m ve 0,00-12,00 m (SK-2) 

arasında tekke volkanitleri üzerinde yüzeylenmiştir. 

Ayrıca inceleme alanında SK-1, SK-2 ve SK-3 nolu sondaj kuyularında derinlere 

inildikçe kaya özellikli Tekke volkanitlerine ait grimsi beyaz renkli çok ayrışmış (W4), zayıf 

dayanımlı (S4) tüfit birimlerine rastlanılmıştır. 

4.İnceleme alanımızda 1/1000 ölçekli Eğim-Jeoloji ve Lokasyon haritalarında 

belirtilmiş %0-10 arasında değişen topoğrafik eğim mevcuttur. 

5.İnceleme alanında 12,00-15,00 m derinliğinde 7 adet toplam 99,00 m sondaj çalışması 

yapılmıştır. Yapılan sondaj çalışmalarında zemin özellikli Gölbaşı Formasyonu (Tg) ve kaya 

özellikli Tekke Volkanitlerine (Tt) ait birimler kesilmiştir. Bazı alanlarda bu birimlerin üzerinde 

derinliği 0,00-0,30 m arasında değişen nebati toprak malzemesi ve 0,00-0,30 arasında değişen 

dolgu malzemesi bulunmaktadır. 

6.İnceleme alanında açılan 7 adet sondaj kuyusunda SK-4 de 10,50 m, SK-5 de 12,00 

m ve SK-6 da 5,00 m de yer altı suyuna rastlanılmıştır. 

7.Sondaj çalışmaları sırasında alınan örneklerinden, laboratuar ortamında 

incelenebilecek nitelikte olanlar üzerinde Su oranı tayini (Wn), Tane boyutu dağılımının tayini 

(Elek analizi), Doğal birim hacim ağırlık Atteberg Limitleri, Üç Eksenli Basınç Deneyi, 

Konsolidasyon deneyleri ve Nokta Yükleme Deneyleri yapılmıştır. 

8.Plastisite değerleri baz alınıp deney sonuç tabloları dikkate alındığında proje 

sahasında yer alan temel zeminlerin yüksek plastik zeminler kategorisinde değerlendirilmesi 

gerektiği tavsiye edilmiştir (Leonards. 1962 ve Burmister. 1951). 
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9.Plastisite değerleri baz alınıp deney sonuç tabloları dikkate alındığında proje 

sahasında yer alan temel zeminleri yüksek sıkışabilir, sert zeminler kategorisinde 

değerlendirilmesi gerektiği tavsiye edilmiştir (Leonards. 1962 ve Burmister. 1951). 

10.Temel sondajlarından alınan karot numuneleri üzerinde yapılan nokta yükleme 

deneyine göre; tüfitin değeri 31,608 olduğundan dolayı Orta Dayanımlı kayaç sınıfına 

girmektedirler. 

11.İnceleme alanında yapılan sondaj çalışmalarında alınan karot numuneleri üzerinde 

yapılan kaya kalitesi tanımlarına göre; tüfit birimler için ortalama RQD değeri ise 0 olduğundan 

dolayı kötü kaya kalitesi tanımına girmektedirler. 

12.İnceleme alanının zemin özellikli Gölbaşı Formasyonundaki birimlerde Zemin 

Grubu C, Yerel Zemin Sınıflaması Z3, Spektrum Karakteristik Periyotları Ta=0.15 sn, Tb=0.60 

sn Etkin Yer İvmesi Ao=0.20‘dir. 

İnceleme alanının kaya özellikli Tekke Volkanitlerindeki birimlerde Zemin Grubu B, 

Yerel Zemin Sınıflaması Z2, Spektrum Karakteristik Periyotları Ta=0.15 sn, Tb=0.40 sn Etkin 

Yer İvmesi Ao=0.20‘dir. 

13.İnceleme alanındaki zeminin, tane boyu dağılımı, Birleştirilmiş Zemin Sınıflaması 

(USCS) sistemine göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflamaya göre; zemin tabakası grup 

adlandırması CL (İnorganik killer, çakıllı killer, kumlu, siltli killer, yağsız killer), CH (Yüksek 

plastisiteli inorganik killer, yağlı killer) SC-GC (Siltli kumlar-killi çakıllar, kötü derecelenmiş 

çakıl-kum-kil karışımları) ve SM (Siltli kumlar, kötü derecelenmiş kum-silt karışımları) olarak 

belirlenmiştir. 

14.Çalışma alanındaki birimlerdeki Plastisite değerleri göz önüne alındığında ortalama 

olarak % 36,88 ve Likit limit değerleri göz önüne alındığında ortalama olarak % 60,61 tespit 

edilmiştir. Bu sonuçlara göre Kıvam Limitleri, Kolloid Yüzdesi ve Şişme Potansiyeli İlişkisi 

tablosuna göre; çalışma alanındaki birimler yüksek şişme potansiyeline sahiptir. İnceleme 

alanında alınan örselenmemiş (UD) numuneler üzerinde yapılan konsolidasyon deneyi 

sonuçlarına göre şişme yüzdesi 1,3 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuca göre Şişen killerin 

muhtemel hacim değişiklikleri tablosuna göre; çalışma alanındaki birimler orta şişme 

potansiyeline sahiptir. 

15.Proje sahasında 3 (üç) noktada sismik refraksiyon (sismik kırılma) çalışması 

yapılmıştır. 
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• İnceleme alanında 30 metre derinlik için ortalama kesme dalga hızı değerleri 

(Vs30) 353 m/sn ile 794 m/sn aralığında değerler almaktadır. 

• İnceleme alanın saha genelinde Vs30 hızı; killi birimlerdede, JFsis-1 ve JFsis-2 

lokasyonlarında 353 - 365 m/sn değerlerine sahipken, tüfit birimde JFsis-3 lokasyonunda 794 

m/sn; değerindedir. 

• Göreceli yer büyütme faktörleri ise 1,25 - 2,01 aralığında değişmektedir. Ansal 

vd (2004) ölçütüne göre spektral büyütme değer değişimleri inceleme alanının tamamı "A, 

düşük tehlike düzeyi” sınıfına girmektedir. 

• İnceleme alanında zemin hakim titreşim periyot değerleri 0.25-0.60 sn arasında 

değer almaktadır. Burada verilen hakim periyot değerleri, çalışma alanında yer alan birimlerin 

salınım durumları ile ilgili genel bir öngörüm amacını taşımaktadır. 

• Göreceli hakim periyot değişimleri Ansal vd (2004) sınıflamasına göre çalışma 

alanının geneli için "A, düşük tehlike düzeyi” sınıfına girmektedir. İnceleme alanında yapılacak 

yapıların, yapı öz periyotları ve yapı periyodu amplifikasyon uç değerleri, hesaplanan zemin 

hakim titreşim periyotlarına göre seçilmeli ve herhangi bir deprem sonucunda yatay deprem 

yüklerinin oluşturacağı salınım durumunda yer ile yapının yarı-uyuşuma (rezonansa) 

geçmesinin engellenmesi gerekmektedir. 

• Göreceli yer büyütme faktörleri ise 1,25 - 2,01 aralığında değişmektedir. Ansal 

vd (2004) ölçütüne göre spektral büyütme değer değişimleri inceleme alanının tamamı “A, 

düşük tehlike düzeyi” sınıfına girmektedir. 

• İnceleme alanında zemin hakim titreşim periyot değerleri 0.25-0.60 sn arasında 

değer almaktadır. Burada verilen hakim periyot değerleri, çalışma alanında yer alan birimlerin 

salınım durumları ile ilgili genel bir öngörüm amacını taşımaktadır. 

• Göreceli hakim periyot değişimleri Ansal vd (2004) sınıflamasına göre çalışma 

alanının geneli için “A, düşük tehlike düzeyi” sınıfına girmektedir. İnceleme alanında yapılacak 

yapıların, yapı öz periyotları ve yapı periyodu amplifikasyon uç değerleri, hesaplanan zemin 

hakim titreşim periyotlarına göre seçilmeli ve herhangi bir deprem sonucunda yatay deprem 

yüklerinin oluşturacağı salınım durumunda yer ile yapının yarı-uyuşuma (rezonansa) 

geçmesinin engellenmesi gerekmektedir. 
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• İnceleme alanında yapılan sismik çalışmalar sonucunda; Vp hızlarına göre iki 

tabakalı ortam tespit edilmiştir. Birinci tabakaların ortalama Vp Boyuna dalga hızı 688 m/sn; 

ikinci tabakaların ortalama Vp Boyuna dalga hızı 1743 m/sn’dir. 

• İnceleme alanında yapılan sismik çalışmalar sonucunda; Vs hızlarına göre iki 

tabakalı ortam tespit edilmiştir. Birinci tabakaların ortalama Vs Enine dalga hızı 293 m/sn; 

ikinci tabakaların ortalama Vs Enine dalga hızı 556 m/sn’dir. 

• Arazide hesaplanan zemin hakim titreşim peryodu 0.45 sn’dir. 

16.Yapılan değerlendirmeler sonucunda; zemin birimlerin (kumlu, çakıllı kil) üzerinde 

yapılması planlanan yapılarda herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmaması için taşıma gücü 

değeri 0,82 kg/cm2 olarak belirlenirken, kaya birimlerin üzerinde yapılması planlanan 

yapılarda herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmaması için taşıma gücü değeri qdizayn = 

37,92 kg/cm2 alınması uygun olacaktır. Yapılan bu hesaplamalar genel bilgi vermek amaçlı 

olup, yapılaşma esnasında bina bazında zemin etüt raporu hazırlanmalıdır. 

17.Konsolidasyon deneyi SK-4 ve SK-7 nolu sondajlardan alınan örselenmemiş (UD) 

numune üzerinde yapılmış olup, yukarıda ifade edildiği gibi zeminde oturma değerinin 

ortalama 2,23 cm olduğu tespit edilmiştir. Hesaplanan oturma miktarı izin verilebilinir 

miktarlar arasında kalmaktadır. 

18.İnceleme alanı, Ankara ili, Sincan İlçesine bağlı olup, Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığının yayınlamış olduğu “Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’na” göre 4. dereceden 

deprem bölgesi içerisinde yer almaktadır. Bu sebeple, yapılacak yapıların projelendirilmesi 

aşamasında deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkındaki yönetmelik hükümlerine 

uyulmalıdır. 

19.İnceleme alanında yapılan jeolojik etüt, arazi deneyleri ve laboratuar çalışmaları 

sonucunda inceleme alanı Önlemli Alan olarak değerlendirilmiş olup yerleşime uygunluk 

haritalarında "ÖA-5.1” simgesiyle gösterilmiştir. 

İnceleme alanının da yapılan tüm çalışmalar sonucunda; sondaj ve jeofizik çalışmaları, 

arazinin morfolojik özellikleri, litolojik yapısı, jeoteknik parametreleri (taşıma gücü, oturma, 

şişme potansiyeli vb.), yer altı suyu durumu, zeminin mühendislik özellikleri ve deprem afet 

durumu esas alınarak yerleşime uygunluk değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu değerlendirmeler 

ışığında inceleme alanın sınırları içerisinde kalan bölgede olası mühendislik problemleri (şişme, 

oturma, taşıma gücü vb.) açısından önlem alınabilecek alan olarak değerlendirilmiş olup, 
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inceleme alanında ilgili paftalarda sınırları belirtilen yerleşime uygunluk haritasında “ Önlemli 

Alan” olarak tanımlanmış ve “ÖA-5.1” (Önlem alınabilecek nitelikte şişme, oturma açısından 

sorunlu alanlar) simgesiyle gösterilmiştir.  

 Temel kazısı ve yapılaşma esnasında kontrolsüz kazı yapılmamalı, kazı 

esnasında oluşacak şevler projelendirilmiş istinat duvarlarıyla desteklenmelidir. 

 İnceleme alanında farklı oturmalara sebebiyet vermemek için, yapı temellerinin 

aynı birimlerin üzerine gelecek şekilde dizayn edilmesi gerekmektedir. 

 Çevre ve yüzey drenajı yapılmalıdır. 

 İnceleme alanında yeraltısuyunun varlığı dikkate alınarak projelendirme ve 

yapılaşma esnasında zararlı etkilerine karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. 

 İnceleme alanında yapılacak yapılar esnasında; kaya özellikli birimlerin teşkil 

ettiği alanlarda ayrışmış kısmın kaldırılarak, temelin sağlam birim üzerine oturtturulması 

sağlanmalıdır. 

 İnceleme alanında yapılacak yapılar için bina bazında sondajlı zemin etüdü 

hazırlanmalı, bu etüt sonucunda şişme, oturma, taşıma gücü, sıvılaşma ile ilgili elde edilecek 

parametreler ışığında temel sistemleri ve alınacak tedbirler belirlenmelidir. 

20.İnceleme alanında 7269 sayılı yasa kapsamına alınmış herhangi bir Afete Maruz 

Bölge Kararı bulunmamaktadır. 

21.Bu rapor Ankara ili, Sincan İlçesi, Ulubatlı Haşan mahallesinde bulunan Sincan 

Belediyesi tarafından istenen, 1/1000 ölçekli I29-A-02-B-2-A, I29-A-02-B-2-B, I29-A- 03-A-

1-A, I29-A-02-B-2-D, I29-A-02-B-2-C ve I29-A-03-A-1-D paftalarında sınırları belirtilmiş 

olan yaklaşık 61,2 hektarlık alanın revize imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu olup, 

zemin etüt raporu yerine kullanılamaz. İnceleme alanında yapılacak yapılar için bina bazında 

sondajlı zemin etüdü hazırlanmalı ve alınacak tedbirler belirlenmelidir. 

2021 yılında hazırlanan yaklaşık 20,14 hektarlık imar planına esas jeolojik-

jeoteknik etüt raporuna göre, 

1.Bu çalışma ile Ankara ili Sincan ilçesi Ulubatlı Masan ve Fatih Mahalleleri sınırları 

içerisinde bulunan 1/5000 ölçekli I29-a-02-b, I29-a-03-a ve 1/1000 ölçekli I29-a~02-b-l-b, I29-

a-02-b-2-a, I29-a-02-b-2-b, I29-a-02-b-2-c, I29-a-02-b-2-d, I29-a-03-a-l-a, I29-a-03-a-l-d nolu 

paftalarda yer alan yaklaşık 20.14 hektarlık alan için "İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt 

Raporu"nun hazırlanması ve yerleşime uygunluk durumunun değerlendirilmesinin yapılması 

amaçlanmıştır. 
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2.Bu çalışma arazi, laboratuvar, büro çalışmaları olmak üzere üç aşamada yapılmıştır. 

İnceleme jeoteknik çalışma kapsamında toplam derinliği 180,0 metre olan 15 adet sondaj 

kuyusu, jeofizik çalışma kapsamında 12 profilde Masw-Sismik kırılma ve 5 noktada 

Mikrotremör ölçümü alınarak jeofizik çalışması yapılmıştır. İnceleme alanında yapılan 

sondajlardan alınan kil numuneleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı “Çözüm Jeoteknik 

Zemin Mekaniği Laboratuvar Hizmetleri İnş. San.Tic.Ltd.Şti’ne” gönderilmiştir. 

3.Çalışma alanı 2 adet 1/5000 ölçekli ve 7 adet 1/1000 ölçekli paftalardan oluşmaktadır. 

Onaylı paftalar Sincan İl Özel İdaresi'nden alınmıştır. 

İnceleme alanı 13.01.2017 tarih, 116 Kararla onaylanan 1/100.000 ölçekli 2038 Yılı 

"Ankara Çevre Düzeni Planı "na göre " Meskun (Yerleşik) ve Planlı Alanlar " olarak 

belirlenmiştir. 

İnceleme alanı 5216 Sayılı Kanun uyarınca hazırlanan 1/25.000 Ölçekli "2023 Başkent 

Ankara Nazım İmar Planı" na göre meskun konut alanlar içerisinde "Meskun (Düzenli)Konut 

Alanları" ve açık ve yeşil alanlar içerisinde "Ağaçlandırılacak Alanlar" olarak belirlenmiştir. 

İnceleme alanına ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 03.11.1967 onay tarihli 

1/1000 ölçekli planları bulunmaktadır. İnceleme alanına ait 1/5000 ölçekli plan 

bulunmamaktadır. İnceleme alanı yapılacak planlama ile konut alanı için " Uygulama İmar 

Planı" yapılacaktır. Çalışma alanı içerisinde konut ve okul binaları bulunmaktadır. 

4.İnceleme alanı sınırlarında T.C. Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

tarafından 19.11.2020 tarih ve E-95368565-952.01.04.04-159637 sayılı yazısına göre "Afete 

Maruz Bölge" kararı alınmış bölge bulunmamaktadır. 

4.İnceleme alanında %0-10, %10-20 arasında eğim bulunmaktadır. 

5.İnceleme alanında yapılan sondaj çalışmalarında ise eğimin %0-10 arasında olduğu 

alanlarda Pliyosen yaşlı Gölbaşı Formasyonuna (Tg) ait kahverenkli killi kum, kumlu kil, killi 

çakıl birimleri eğimin % 10-20 arasında olduğu kısımlarda ise Miyosen yaşlı Tekke Vokanitine 

(Tt) ait gri-pembe-siyah renkli kırıklı çatlaklı andezit birimleri gözlenmiştir. 

6.İnceleme alanındaki kil birimin laboratuar sonuçlarına göre; Plastisite indisleri %18.7-

%38.9 aralığında olup zeminin şişme potansiyeli: "Orta" (Yıldırım ve Acar, 1994) olarak 

bulunur. 

7.Ankara ili, Sincan ilçesi, Ulubatlı haşan ve Fatih Mahallesinde sınırları belirtilen 

yaklaşık 20.14 Fla büyüklüğündeki alanda oluşan İmar Planına Esas Etüt Raporu alan sınırları 
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içerisinde zeminlerin dinamik-elastik mühendislik parametrelerini, tabaka kalınlıklarını, 

deprem yönetmeliklerine göre zemin sınıflarını belirlemek amacıyla 19.12.2020 tarihinde, 12 

profilde Masw - Sismik kırılma ve 5 noktada Mikrotremör çalışmaları yapılmıştır. 

Çalışma sahasında Jeofizik çalışmalar sonucu elde edilen 30 m. derinlik için ortalama 

kesme dalga hızı değeri sonucunagöre; (Vs3o)=532-399-488 ın/sn aralığında değerler 

almasından dolayı Zemin Sınıfı: ZC; (Vs30)=293 - 221 - 310 - 249 - 283 - 279 - 270 - 232 - 

289 nı/sn aralığında değerler almasından dolayı Zemin Sınıfı: ZD dir. 

İnceleme alanında yapılan masw ölçümlerine göre; Bulk Modülüne bağlı olarak sıkışma 

özelliği; 1 .tabakalar için "Az" 2. tabakalar için "Orta-Yüksek " aralığındadır. 

İnceleme alanını oluşturan zeminin Poissoıı Oranına göre sıkılığı 1 .tabakalar için "Katı-

Sıkı Katı-Gevşek " 2. tabakalar için "Çok Gevşek" aralığındadır. 

İnceleme alanında yapılan masw ölçümlerine göre; yoğunluk tanımlamaları 1.tabakalar 

için "Orta" 2. tabakalar için "Yüksek" aralığındadır. 

İnceleme alanında yapılan masw ölçümlerine göre; dinamik elastisite modülüne göre 

çalışma alanındaki zemin tanımlamaları 1.tabakalar için " Zayıf Zeminler - Orta Zeminler", 2. 

tabakalar için "Zayıf Zeminler - Orta Zeminler - Sağlam Zeminler" aralığındadır. 

İnceleme alanında yapılan masw ölçümlerine göre; maksimum kayma modülüne göre 

çalışma alanındaki zemin özellikleri 1. tabakalar için "Zayıf Zeminler-Orta Zeminler" 2. 

tabakalar için "Zayıf-Orta-Sağlam Zeminler" aralığındadır. 

İnceleme alanında yapılan masw ölçümlerine göre; zeminin P dalga hızına bağlı olarak 

kazmabilirliği 1.tabakalar için "Rahatça Kazmabilir-Kolay Kazınabilir.", 2. tabakalar için 

"Kolay Kazmabilir-Patlayıcıyla Kazınabilir-Zor Kazınabilir" aralığındadır. 

Mikrotremör ile alman ölçümler sonucu zemin büyütmesi değeri; Tekke Volkanitine 

(Tt) ait birimlerde Ak; 1,16 olarak, Gölbaşı Formasyonuna (Tg) ait birimde Ak; 0,76-1,02-1,53-

0,61 değerlendirilmiştir. Buna göre zemin büyütmesi değişimleri Ansal vd (2004) sınıflamasına 

göre çalışma alanı zemin büyütmesi 1.1-2.5 arasında olmasından dolayı “A” (Düşük Tehlike) 

ölçüt sınıfına girmektedir. Bu açıdan büyütmeden kaynaklanabilecek jeoteknik sorunlara dikkat 

edilmeli, yapı boyut ve temel analizleri buna göre gerçekleştirilerek, depreme dayanıklı yapı 

tasarımı ilkelerine bağlı kalınmalıdır. 

Mikrotremör ile alman ölçümler sonucu zemin hakim titreşim periyodu; Telcice 

Volkanitine (Tt) ait birimde (0,26) sn olarak, Gölbaşı Formasyonuna (Tg) ait birimde (0,68-
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0,60-0,56-0,80) sn, olarak değerlendirilmiştir. İnceleme alanında yapılacak yapıların, yapı öz 

periyotları ve yapı periyodu amplifılcasyon uç değerleri, hesaplanan zemin hakim titreşim 

periyotlarına göre seçilmeli ve herhangi bir deprem sonucunda yatay deprem yüklerinin 

oluşturacağı salınım durumunda yer ile yapının yarı-uyuşuma (rezonansa) geçmesinin 

engellenmesi gerekmektedir. 

8.İnceleme alanında Türkiye Deprem Haritası’na göre en büyük yer ivmesi 0,139 g’dır. 

50 yılda açılma olasılığı 20 yıldır. Mikrotremör çalışmasına göre zemin büyütmesi 1.1-2.5 

arasında ve Zemin Hakim Titreşim Periyodu 0,68-0,60-0,56-0,80sn’dir."Afet Bölgelerinde 

Yapılacak Yapılar Halikındaki Yönetmelik ile Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-

2018) ” hükümlerine uyulmalıdır. 

9.Çalışma alanında 06.12.2020 ve 13.12.2020 tarihleri arasında açılan 15 adet sondaj 

çalışması yapılmış olup, 1 1.00-13.00 m 'de değişen seviyelerde yeraltı suyuna rastlanılmıştır. 

Ayrıca inceleme alanında mevcut kuru veya aktif dere yatağı bulunmamakta olup, su baskını 

riski yoktur. 

 10.Çalışma alanında topoğrafik yapı ve coğrafi koşullar dikkate alındığında su baskını, 

çığ, heyelan, vb. doğal afet tehlikeleri bulunmamaktadır. 

11.İnceleme alanında yapılan sondajlar ve arazi gözlemleri sonucunda inceleme 

alanının jeolojisini Pliyosen yaşlı Gölbaşı Formasyonuna (Tg) ve Miyosen yaşlı Tekke 

Volkanitine (Tt) ait birimler oluşturmaktadır. İnceleme alanının eğimi %0-10, %10-20 

aralığında değişmektedir. 

Sondajlardan alınan numuneler üzerinde yapılan Atterberg Limitleri deney sonuçlarına 

göre; Likit limit (LL) %37.3 - %62.2 aralığında, Plastik Limit (PL) %18.5- %23.7 aralığında 

ve Plastisite İndisinin (PI) %18.7-%38.9 aralığında olduğu tespit edilmiştir. Elek analizi deney 

sonuçlarına göre, kil-silt miktarı %31.3 - %97.5, çakıl miktarı %0.0-%45.7, Doğal Su içeriği 

ise %10.8 - %40.5 aralığında bulunmuştur. 

SPT-N30 değerlerine göre yandaki tablodan sertlik değerlendirmesi yapıldığında ince 

taneli birimler (kil) birim için ” Katı-Çok Katı- Sert iri taneli birimler için (kum-çakıl) "Sıkı- 

Orta” sınıfına girmektedir. 

Laboratuvar sonuçlarında elde edilen Plastisite indislerine göre kuru dayanım aralığı 

"Orta”plastisite derecesi aralığı" Plastik " olarak tanımlanmıştır. 
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Laboratuvar sonuçlarından elde edilen Plastisite indisleri %18.7 - %38.9 aralığında olup 

zeminin şişme potansiyeli: ,Orta- Yüksek-Çok Yüksek” (Yıldırım ve Acar,1994) olarak 

bulunur. Zeminin şişme yüzdesi % 0.2-1.5 şişme basıncı ise 0.00-27.32 kPa arasında 

hesaplanmıştır. 

İnceleme alanında gözlenen kaya zemin sınıfında belirlenen Tekke Volkanitine ( Tt) ait 

andezit için Nokta Yükleme Deneyine göre "Yüksek, Orta" ; Tek Eksenli Basınç Deneyine göre 

"Düşük "diye adlandırılan gruba dahil olduğu belirlenmiştir. 

İnceleme alanında yapılan sondaj kuyularında gözlenen Miyosen yaşlı Tekke 

Volkanitine (Tt) ait kırıklı çatlaklı andezit biriminin ayrışma derecesi W5 (Tümüyle Ayrışmış), 

W4 (Çok Ayrışmış), W3 (Orta Ayrışmış), W2 (Az Ayrışmış) olarak değerlendirilmiştir. 

Andezitlerden oluşan volkanik kayaçlarm yaklaşık ortalama RQD 'si %0-15 arasında 

değişmekte olup "Çok Zayıf" kaliteli kaya diye adlandırılan gruba dahil olduğu belirlenmiştir.  

İnceleme 06.12.2020 ve 13.12.2020 tarihleri arasında açılan 15 adet sondaj çalışması 

yapılmış olup, 11.0-13.00m arasında yeraltı suyuna rastlanılmıştır. İnceleme alanında yapılan 

arazi deneyleri ve laboratuar deneylerinden elde edilen sonuçlara göre sıvılaşına riski bulunm 

am aktadır. 

İnceleme alanında yapılan jeolojik, jeoteknik, jeofizik ve sondaj çalışmaları neticesinde 

elde edilen verilere dayanarak inceleme alanını etkileyebilecek jeolojik tehlike ve riskler ile 

yerel zeminlerin mühendislik özellikleri incelenmiş veyerleşime uygunluk açısından 2 farklı 

kategoride değerlendirilmiştir: 

1-Önlemli Alan 5.1 (Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma Açısından Sorunlu 

Alanlar) 

2-Önlemli Alan 2.1 (ÖA-2.1):Önlem Alınabilecek Nitelikte (Önlem Alınabilecek 

Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar) 

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

Açısından Sorunlu Alanlar 

İnceleme alanında eğimin % 0-10 arasında olduğu ve jeolojisini Pliyosen yaşlı Gölbaşı 

Formasyonuna (Tg) ait birimlerin oluşturduğu alanlardır. Gölbaşı Formasyonuna (Tg) ait 

birimler (kahverenkli killi kum, kumlu kil ve killi çakıl ) "düşük-orta" şişme derecesine sahip 

olup, "orta-yüksek" sıkışabilirlik özelliğindedir. Ayrıca yanal ve düşey yönde farklı litolojik 

özelliklere sahip olduklarından ani oturma ve farklı oturma gibi mühendislik sorunlarıyla 
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karşılaşılabileceğinden bu alanlar yerleşime uygunluk açısından "Önlem Alınabilecek Nitelikte 

Şişme, Oturma vb. Sorunlu Alanlar” olarak değerlendirilmiş rapor eki yerleşime uygunluk 

haritalarında "Ö.A.5.1." simgesiyle gösterilmiştir. 

Eğimin %0-10 arasında olduğu ve jeolojisinin Pliyosen yaşlı Gölbaşı Formasyonuna 

(Tg) ait birimlerin oluşturduğu Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma vb. Sorunlu 

alanlar için aşağıdaki önlemlerin alınması önerilir.  

Bu alanlarda; 

-  Zemin Etütlerinde, şişme problemine karşı oluşabilecek zemin iyileştirme 

yöntemleri belirlenmelidir. 

- Heterojen ve graniiler özelliğe sahip birimlerde ani ve farklı oturmalara karşı 

uygun temel tipi belirlenmelidir. 

-  Yüzey ve yer altı suyu drenajı yapılarak zeminin doğal mukavemetinin 

korunması gerekmektedir. 

- Kazı aşamasında oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı, uygun istinat yapıları ile 

desteklenmelidir. 

- İnceleme alanında bulunan kuru ve akar dereler için planlama öncesi DSİ'den 

güncel görüş alınmalıdır. 

- Bu alanlarda gözlenen killerin şişme derecesi "Orta-Yüksek" olarak 

bulunmuştur. Bu alanda yer altı suyuna ve yüzey sularına bağlı olarak killerde meydana gelmesi 

muhtemel şişme- büzülme olayı sonucu eğimin yüksek olduğu alanlarda bir yüzey akması ve 

açıkta bırakılan temellerde stabilite sorunlarına karşı önlemler alınmalıdır. 

- Her türlü kazıdan önce çalışma yapılan parselin yolların ve komşu parsellerin 

güvenliği sağlanmalıdır. 

-Yapı temelleri jeolojik birimlerin mühendislik problemi olmayan kesimlerine 

oturtulmalı veya taşıttırılmalıdır. 

- Yapılacak parsel/bina bazındaki zemin etütlerinde temel tipi ve derinliği 

belirlenerek temelin oturacağı zemin seviyelerine ait mühendislik parametreleri (şişme, oturma, 

taşıma güc, vb.) ve sıvılaşına analizleri ayrıntılı olarak yapılmalıdır. Değerlendirmeler 

sonucunda ortaya çıkacak problemlere göre gerekli önlemler belirlenmelidir. 
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- Parsel bazı zemin etütlerinde dolgu birim kalınlığı ve yayılımı belirtilmeli ve 

kaldırılmalıdır. 

Önlemli Alan 2.1 (ÖA-2.1):Önlem Alınabilecek Nitelikte (Önlem Alınabilecek 

Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar) 

İnceleme alanında eğimin %10-20 aralığında ve jeolojisini Miyosen yaşlı Tekke 

Volkanitine (Tt) ait (gri-pembe-siyah renkli kırıklı çatlaklı andezit) birimlerinin oluşturduğu 

alanlardır. Yapılan arazi çalışmaları sırasında ve sonrasında akma, kayma, heyelan vb. kütle 

hareketleri gözlenmemiştir. Ancak eğimi % 10'dan fazla olan alanlarda yapılıcak kazılar 

sonrası, oluşacak şev ve yamaçlarda eğim ve litolojiye bağlı stabilite sorunları gelişebilir. 

Muhtemel stabilite sorunlarının mühendislik önlemlerle ortadan kaldırılacağı kanaatine 

varıldığından, bu alanlar yerleşime uygunluk açısından Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite 

Sorunlu Alanlar değerlendirilmiş, yerleşime uygunluk haritalarında (Ö.A.2.1) simgesiyle 

gösterilmiştir. Bu alanlarda; 

-Zemin ve temel etüt çalışmalarında yapılıcak kazılar, planlanacak yapı yükleri ve dış 

yükler hesap edilerek yamaç boyunca stabilite analizleri yapılarak stabiliteyi sağlayacak 

mühendislik önlem 1 eri belirlenmelidir. 

-Bu alanlarda yapılıcak kazılar sonrası, heyelan riskine karşı, alınacak mühendislik 

önlemlerinin parsel bazında değil, bütüncül olarak alınması gerekmektedir. Bu nedenle bu 

alanlarda stabiliteyi sağlayacak önlem projelerini hazırlamak, ilgili belediyesince yaptırılması 

gerekmektedir. 

- Etkin ve efektif bir drenaj sistemi ile yüzey suları bina temellerine gelmeden 

uzaklaştırılmalı ve zemine su sızmasını önleyecek izolasyon sistemleri ile sızdırmazlık 

sağlanmalıdır. 

-Rezidtiel birimlerin gözlendiği alanlarda, mevcut stabiliteyi bozmamak için, her türlü 

kontrolsüz kazıdan kaçınmalıdır, 

-Kazı öncesinde çevredeki yol, bina, kendi ve komşu parsellerde stabiliteyi arttırıcı 

gerekli önlemler alınmadan kesinlikle kazı aşamasına geçilmemelidir. 

-Temel ve zemin etütlerinde, üst yapının niteliğine göre, temel tipi, temel derinliği, ve 

temelin taşıttırılacağı seviyenin mühendislik parametreleri (şişme, oturma, taşıma gücü, 

ayrışma zonu kalınlığı v.d.) ile yamaç boyunca stabiliteyi etkiliyecek tüm yükler dahil edilerek 

stabilite analizleri yapılmalı, alınacak mühendislik önlemleri belirlenmelidir. 
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-Yapı temelleri jeolojik birimlerin stabilite problemi olmayan kesimlerine oturtulmalı 

veya taşıttırılmalıdır. Zemin ve temel etüt çalışmalarında yapılacak kazılar, planlanacak yapı 

yükleri ve dış yükler hesap edilerek yamaç boyunca stabilite analizleri yapılarak stabiliteyi 

sağlayacak mühendislik önlemleri belirlenip uygulandıktan sonra yapılaşmaya gidilmelidir.  

- Bu alanlarda olası stabilite problemlerinin önüne geçilmesi açısından teraslama, 

eğim düşürme gibi uygun projelendirme yöntemlerinin uygulanması önerilir. 

- Mevcut şevler ve kazı aşamasında oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı, uygun 

istinat yapıları ile desteklenmelidir. 

- Bu alanlarda çevre drenajı sağlanmalı ve yağmurlu mevsimlerde oluşan yüzey 

suları, sızıntı suları, kaynak suları ve yapıların atık suları kafa hendekleri ve benzeri yöntemlerle 

etkisizleşecek kadar uzaklaşmalı, temel kazılarında yer altı suyuna rastlanan kesimlerde 

drenajının sağlanması gereklidir. 

- Doğal ve kazılar soması oluşan şevler, açıkta bırakılmadan dayanma yapıları ve 

benzeri önlemlerle daha güvenli hale getirilmelidir. 

- Temellerin aynı birimlerin üzerine oturtturulur as ma özen gösterilmelidir. Farklı 

birimlere oturması gereken temeller için uygun projelendirilmeye gidilmelidir. 

- Eğimin yüksek olduğu yerlerde eğimin düşürülmesine yönelik gerekli önlemler 

belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 

-Yapı temelleri jeolojik birimlerin stabilite problemi olmayan kesimlerine oturtulmalı 

veya taşıttırılmalıdır. 

12."Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik ile Türkiye Bina  

13.Bu rapor Ankara ili Sincan ilçesi Ulubatlı Haşan ve Fatih Mahalleleri sınırları 

içerisinde bulunan 1/5000 ölçekli I29-a-02-b, 129-a-03-a ve 1/1000 ölçekli I29-a-02-b-l-b, I29-

a-02-b-2-a, I29-a-02-b-2-b, I29-a-02-b-2-c, 129-a-02-b-2-d, 129-a-03-a-l-a, I29-a-03-a-l-d nolu 

paftalarda yer alan yaklaşık 20.14 hektarlık alana ait "İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt 

Raporu olup zemin etüt raporu yerine kullanılamaz. 

2.8. Çevre Kalitesi ve Çevre Sorunları 

 Ankara İli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 2019 yılı Çevre Durum Raporuna göre 

İl içerisinde yoğun olarak görülen çevre sorunları hava kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği 

ve su kirliliğidir. Hava ve Toprak kirliliğinin en önemli sebepleri arasında sanayi kuruluşlarının 
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filtreleme sistemlerinin bulunmayışı ve sanayi atıklarının gerektiği şekilde kent merkezinden 

ve doğadan uzaklaştırılamayışıdır. İl genelinde doğalgaz kullanımı yaygın olduğundan ısınma 

sebebiyle hava kirliliği oluşumu azalmıştır.   

Ankara ili genelinde çevre sorunlarının önem sırası aşağıdaki gibidir. 

1. Hava, 

2. Su, 

3. Toprak, 

4. Gürültü, 

5. Atık, 

2.9.Bölgedeki Planlama Çalışmaları 

2.9.1 Üst Ölçekli Plan Kararları 

 İmar planına konu parseller Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 tarih 

ve 116 sayılı kararı ile onaylanan 1/100.000 ölçekli ‘’ Ankara İli Çevre Düzeni Planı’’ sınırları 

içinde kalmakta olup planlama alanı ve yakın çevresi Meskun Yerleşik Planlı Alanlar olarak 

gösterilmiştir. 

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

Çevre Düzeni Planlama Şube Müdürlüğü’nün 1440 sayılı yazısında 1/100.000 ölçekli 2038 yılı 

hedefli “Ankara İli Çevre Düzeni Planı”nın onayına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye 

Meclisinin 13.01.2017 gün ve 116 sayılı kararını iptali istemi ile Ankara 9. İdare Mahkemesinde 

2018/551 E. Sayılı dosya üzerinden TMMOB Mimarlar Odası ve diğer odalar tarafından açılan 

davada, mahkemenin 28.09.2020 günlü 2020/1610 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline 

karar verildiği bildirilmiştir. 
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Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi Resmi İnternet Sitesi, 2021. 

Şekil 7. Planlama Alanının 1/100.000 ölçekli Ankara İli Çevre Düzeni Planındaki Durumu Planı 

 1/25.000 Ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı 16.02.2007 tarih ve 525 sayılı 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır. İmar Planına konu parselin 

1/25000 Ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı’ndaki durumu incelendiğinde, 

“Ağaçlandırılacak Alanlar, Kentsel ve Bölgesel Parklar ve Meskun Düzenlenecek Konut 

Alanları (KY3 - ERYAMAN- FATİH)” kullanımında kaldığı anlaşılmıştır.   

1/25000 Ölçekli Başkent Ankara Meri Nazım İmar Planı hazırlanırken 6 alt bölge 

oluşturulmuş ve bölgeler özelinde ayrıca analiz ve sentezler yapılmıştır. Bu bölgeler; 1. Merkez 

Planlama Bölgesi, 2. Batı Planlama Bölgesi, 3. Güneybatı Planlama Bölgesi, 4. Güney Planlama 

Bölgesi, 5. Doğu Planlama Bölgesi, 6. Kuzey Planlama Bölgesi’dir. Söz konusu planlama alanı 

2. Bölge olan Batı Planlama Bölgesinde yer almaktadır. 

Çalışma Alanı 
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Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi Resmi İnternet Sitesi, 2021. 

Şekil 8. Planlama Alanının 1/25000 Ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planındaki 

Durumu 

Batı Planlama Bölgesi 

 Yenimahalle ilçesinden başlayarak, Etimesgut, Sincan ilçeleri ve Yenikent ilk kademe 

belediyesi ile Ayaş ilçesi ve Çanıllı, Sinanlı ilk kademe belediyeleri ve Kazan ilçesini kapsayan 

Batı Planlama Bölgesi, kentin “batı koridoru”na açılım stratejisi doğrultusunda oluşmuş, 

Batıkent, Eryaman, Sincan, Etimesgut yerleşimleri ile, daha çok kırsal ve doğal karakterin 

korunduğu alanları ve Kazan, Ayaş ilçe merkezlerini içermektedir. Bu haliyle, kentsel, yarı 

kentsel ve kırsal alanları birlikte içeren söz konusu bölgenin gelişimi de ikili bir yapı içerisinde 

algılanabilir. 

KY3 - ERYAMAN- FATİH: 

Eryaman (71) ve Fatih (73) üst bölgeciklerinin oluşturduğu kentsel yerleşik doku ile bu alanla 

bütünleşen ve süreç Đçerisinde planlama çalışmaları tamamlanarak yapılaşmaların başladığı 

Eryaman kuzeyi ile Fatih ve GOP konut gelişme bölgelerini tanımlamaktadır. Bu ana bölgeyi 

oluşturan bölgelerde 2000 yılı nüfus sayımına göre 131.158 kişinin yaşadığı bilinmekle birlikte 

bu nüfusun 130.860 kişilik kısmının (% 99) onaylı planlarına göre yapılaşması tamamlanmış 

Çalışma Alanı 
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alanlarda, geriye kalan yaklaşık 300 kişinin ise (%1) halen kırsal alan yapılaşmasının 

bulunduğu Emiryaman yerleşiminde yaşadığı hesap edilmiştir. 

Eryaman yerleşim alanına yapılan ıslah imar planlarının hayata geçirilmesi halinde bu alanda 

yaklaşık 500 kişilik bir nüfusun, onaylı planlarına göre yapılaşmaların başladığı Eryaman 

kuzeyi ile Fatih ve GOP konut gelişme bölgelerinde 250.000 kişinin yaşamasına yönelik planlar 

ile birlikte bölge için 380.000 kişinin yaşamasına yönelik plan kapasitesi bulunmaktadır. 

Bölgeye İlişkin Stratejiler; 

- Günümüze kadar gelen süreç içerisinde imar planlarına uygun şekilde yapılaşması 

tamamlanmış alanlarda yaşam kalitesini artırmaya yönelik fiziksel mekana ilişkin düzenlemeler 

yapılacaktır.  

- Başlangıçta uydu kent yaklaşımıyla planlanan ancak günümüzde bir kent merkezinin 

oluşturulamaması nedeniyle yatakhane kent görünümünde bulunan Eryaman’da kent 

merkezinin oluşturulması, bu bölge ile bütünleşen Fatih, GOP vb. kentsel gelişme bölgelerinin 

merkez ihtiyaçlarının Eryaman’dan karşılanması ile bölgenin Kızılay, Ulus gibi kent 

merkezlerine bağımlılığının ve oluşturduğu trafik hacminin azaltılması sağlanacaktır. 

- İstanbul yolu ve Ayaş Yolu akslarında yer seçen ve çevre ve görüntü kirliliği oluşturan sanayi 

yapılaşmalarının uzun dönemde işlevsel dönüşümünün sağlanması ve kent giriş aksı olarak ön 

plana çıkan söz konusu akslar boyunca prestij yapılarının yer alması özendirilecektir. 

2023 Planlama Nüfusu Öngörüsü; 

- Günümüze kadar yapılan planlama çalışmalarında bölge için belirlenen 380.000 kişilik plan 

nüfusu kapasitesinin hayata geçirilmesi öngörülmüştür. 

2.9.2. Nazım ve Uygulama İmar Planı 

 Ulubatlı Hasan Mahallesi’nin imar sürecinin başlangıcı 1970’li yıllara uzanan imar 

planlarına dayanmaktadır. İlk imar planlarının yapılması ile birlikte yapılaşmalar başlamış ve 

geniş bir zaman dilimine yayılarak bölgede yapılaşma devam etmiştir. Kentsel yenileme alanı 

içerisindeki genelde yığma veya betonarme olarak yapılan yapıların önemli bir kısmının tek 

katlı olması, düşük gelir grubuna hitap eden yapılar olması ve bu yapıların çoğunun 

vatandaşların kendileri tarafından yapılmış olmaları sebebiyle düşük kalitede ve riskli yapılar 

olduğu, yaşam koşullarına uygun olmadığı görülmüştür. Söz konusu yapıların ekonomik 

ömrünün ise yaklaşık 20 sene olduğu ve çoğu yapının 2000’li yıllardan önce yapılmış olması 

sebebiyle ekonomik ömrünü doldurduğu tespit edilmiştir. 
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Teklife konu Rezerv Yapı Alanına ilişkin imar planlarının 1970’li yıllara dayandığı 

tespit edilmiş olup, söz konusu alana ilişkin onaylı imar planları arşivimizde tespit 

edilememiştir. Söz konusu alan içerisinde bulunan konut parsellerine ilişkin verilmiş imar 

durum belgelerine göre her parselin 100 m² inşaat hakkı bulunmaktadır. 

Ankara ili, Sincan ilçesine ait yürürlükteki Nazım ve Uygulama İmar Planlarına göre 

Riskli Alan, plan sınırları dışında kalmaktadır. İlgili kurumlarla yapılan yazışmalarda da 

belirtildiği üzere riskli alana ait onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım ve l/1000 Ölçekli Uygulama İmar 

Planı arşivlerde bulunmamaktadır. 

3. BÖLÜM: PROJE ALANINA İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR 

 Teklife konu Rezerv Yapı Alanı Sincan İlçe merkezinin kuzeyinde, Yenimahalle ve 

Etimesgut İlçeleri kesişimin de bulunan yaklaşık 777.763,08 m²’lik alanı kapsamaktadır. 

Teklife konu Rezerv Yapı Alanının kuzeydoğusunda Yenimahalle İlçesi, doğusunda Etimesgut 

İlçesi bulunmaktadır. Toplamda 113 ada içerisinde 1716 adet parsel bulunmaktadır. Bu 

parsellerin 1672 adeti Konut Alanı kullanımında yer almaktadır. 
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3.1. Demografik Yapı ve Nüfus Projeksiyonu 

 Sincan İlçesi’nin 2019 yılı TÜİK verilerine göre nüfusu 535.637 kişi olup, nüfusun % 

51’ini erkek nüfusu ve %49’unu kadın nüfusu oluşturmaktadır. Yüzölçümü 886 km² olan ilçede 

nüfus yoğunluğu 604 kişi/km² ile oldukça yüksek olarak değerlendirilebilir. 

Yıl Nüfus 

1935 305 

1950 1.258 

1965 8.785 

1970 17.297 

1975 23.463 

1980 30.435 

1985 50.869 

1990 91.016 

2000 267.879 

2007 413.030 

2008 434.064 

2009 445.330 

2010 456.420 

2011 468.129 

2012 479.454 

2013 484.694 

2014 497.516 

2015 506.950 

2016 517.316 

2017 524.222 

2018 518.893 

2019 535.637 

Kaynak: TÜİK, 2021 

Tablo 7. Sincan İlçesi Yıllara Göre Nüfus Büyüklüğü 

 Sincan İlçesi’nin 20’nci yüzyılın başında 305 olan nüfusu 1990 yılına kadar hızlı 

olmayan bir artış yaşarken, 1988 yılında Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınması ile 

nüfusun hızlı bir artış yaşadığı gözlemlenmektedir. 
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İstatistik Yaş Aralığı Yıl Oran (%) 

İstihdam Oranı (%) 

(-15) 

2014 45,6 

2015 46,4 

2016 47,2 

2017 47,5 

2018 47,2 

(15-64) 

2014 49,6 

2015 50,6 

2016 51,1 

2017 51,5 

2018 51,5 

İşgücüne Katılma Oranı (%) 

(-15) 

2014 51,6 

2015 52,2 

2016 53,2 

2017 53,5 

2018 52,5 

(15-64) 

2014 56,1 

2015 57 

2016 57,7 

2017 58,1 

2018 57,4 

İşsizlik Oranı (%) 

(-15) 

2014 11,5 

2015 11,2 

2016 11,4 

2017 11,3 

2018 10,1 

(15-64) 

2014 11,5 

2015 11,2 

2016 11,4 

2017 11,4 

2018 10,2 

Kaynak: TÜİK Verileri ve Ofis Çalışmaları, 2021. 

Tablo 8. Sincan İlçesi Yıllara ve Yaş Gruplarına Göre İşgücü ve İstihdam Oranları 

 Ulubatlı Hasan Mahallesi’nin yıllara göre nüfus verileri incelendiğinde nüfusun genel 

olarak yıllara göre azaldığı tespit edilmiştir. Ulubatlı Hasan Mahallesi’nin farklı mahalle, ilçe 

ve illerden göç alan bir yerleşim olmasına karşılık genel olarak nüfusun yıllara göre azaldığı 

tespit edilmiştir. 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (ADNKS) verilerine göre Sincan 

İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nin nüfusu 15.701 kişi olarak belirlenmiştir (Tablo 3). Yerinde 

yapılan çalışmalar neticesinde rezerv yapı alanı olarak önerilen alanın içerisinde bulunan 1643 

adet konut yapısı, 1706 adet bağımsız birim ve nüfusunun 16.852 kişi olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca alan içerisinde 68 adet ticari birim yer almaktadır. 
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3.2. Teknik Altyapı Durumu 

 Planlama alanı yakın çevresinin ulaşım altyapısına baktığımızda alanın güneyinde 

Mehmet Akif Ersoy Caddesi, batısında ise Aba Sokak, doğusunda Anıt Caddesi ve Kuzeyinde 

ise Mavi Yıldız Caddesi yer almaktadır. Planlama alanının içerisinden Samsun Caddesi 

geçmektedir. Alanın yaklaşık 1 km güneyinde Törekent-Kızılay Metro hattı bulunmaktadır.  

 

Kaynak: 2021 Saha Çalışmaları ve Google Earth 

Şekil 9. Planlama Alanı Yakın Çevresi Ulaşım Durumu 

 Planlama alanında çok sayıda dar sokak bulunmaktadır. Günümüz ulaşım ve araç 

hareketliliği açısından bu dar sokaklar oldukça zorlayıcı olmaktadır. Aynı zamanda otopark 

alanı sorununu da beraberinde getirmektedir. 

 Alanda yolların dar ve yetersiz olması diğer teknik altyapı sistemlerinin de dağıtımının 

zorlaşmasına neden olmaktadır. Planlama alanında Q100 PVC ve Q150 AÇB içme suyu hatları 

yer almaktadır. Hatlara ilişkin durum aşağıdaki haritada gösterilmektedir. 
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Kaynak: Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Md. 2021. 

Şekil 10. İçme Suyu Altyapısı 

 Kanalizasyon altyapısı da içme suyu altyapısı gibi dar sokaklar nedeniyle yol hizmetinin 

gittiği alanlara paralel sunulmuştur. Planlama alanında Q600 ve Q200 kanalizasyon hatları 

geçmektedir.  

3.3. Mülkiyet Durumu 

 Planlama alanında; toplamda 113 ada içerisinde 1716 adet parsel bulunmaktadır. 

Bu parsellerin 1672 adeti mevcut imar planına göre Konut Alanı kullanımında yer almaktadır. 

Planlama alanı sınırı içerisinde bulunan toplam 1716 adet parselin 25 adeti Maliye 

Hazinesine ait olup (Tablo 4), diğer taşınmazların tamamının şahıs mülkiyetinde olduğu tespit 

edilmiştir. Teklife konu Rezerv Yapı Alanı sınırı içerisinde bulunan taşınmazlar idari olarak 

Ulubatlı Hasan ve Fatih mahallesinde bulunmakta olup, tapu mahallesi Sincan olarak 

geçmektedir.  
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MAHALLE MALİK ADI/SOYADI ADA PARSEL ALAN (m²) 

FATİH MALİYE HAZİNESİ 1200 11 189.03 

FATİH MALİYE HAZİNESİ 1205 13 250.55 

FATİH MALİYE HAZİNESİ 1209 21 156.617 

FATİH MALİYE HAZİNESİ 1209 27 2245.773 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1113 3 247.37 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1113 7 218.248 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1113 38 180.622 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1113 41 157.444 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1121 8 157.944 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1122 5 233.54 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1130 6 145.339 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1130 13 170.061 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1133 5 192.289 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1143 34 194.099 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1154 6 2748.018 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1226 1 1708.266 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1228 17 164.861 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1234 28 212.563 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1234 30 219.183 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1234 31 247.967 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1257 33 154.626 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1261 28 450.836 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1265 49 208.792 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1268 70 463.448 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1277 12 222.275 

 Tablo 9. Rezerv Yapı Alanı Maliye Hazinesine Ait Taşınmazlar 
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3.4. Sorun-Olanak Analizi 

Sorunlar 

1. Proje alanının riskli alan olması, 

2. Güvenliğin yetersiz oluşu, 

3. Alanın konut dokusunun iç içe geçmiş olması nedeniyle mekânsal açıdan geçirgen olmayan 

ve güvenliksiz bir çevre oluşturması, 

4. Çeşitli sosyoekonomik nedenlerden dolayı göç veriyor olması, 

5. Altyapının yetersiz ve niteliksiz oluşu, 

6. Çevresine göre daha düşük bir sosyokültürel bir yapı göstermesi, 

7. Alandaki gayrimenkul hissedar sahiplerinin fazla olması, 

8. Alanda vefat etmiş hak sahiplerine ait mülkler hakkında tapudaki intikal işlerinin 

yaptırılmamış ya da tamamlanmamış olması, 

9. Alanda var olan niteliksiz işgücü, 

10. Yapıların genellikle yapı tekniğinin yığma özelliğini göstermesi, 

11. Alandaki yapıların ömrünü tamamlamış olması, 

12. Alanda çevresine göre daha düşük kalitede yapılar bulunduğu için alanın değerinin 

normalden düşük olması, 

13. Proje alanının çevresinde yapı kalitesi yüksek konut birimlerinin bulunması sebebiyle, yapı 

kalitesi düşük proje alanının kent siluetini bozuyor olması, 

Olanaklar 

1. Alanın rezerv yapı alanı ilan edilmesi nedeniyle kamu eliyle sağlıklı ve güvenilir 

yapılaşmanın projelendirilmesi, 

2. rezerv yapı alanı projesi ile alanda yaşayanların sosyoekonomik düzeyinin arttırılabilecek 

olması, 

3. Proje alanının mekânsal avantajları nedeniyle odak noktası oluşturabilecek bir potansiyele 

sahip olması, 

4. Alanın çevresindeki sosyokültürel yapılara erişilebilirlik açısından merkezi bir noktada 

olması, 

5. Alanda yaşayan halkın mekânsal ve sosyal gelişmeye olumlu bakıyor olması, 

7. Alanın kent merkezinin bir parçası olması, 
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8. Kent içinde düzenli konut alanları yaratmaya yönelik olarak dönüştürülebilecek bir alan 

olması, 

9. Proje alanının mekânsal avantajları nedeniyle odak noktası oluşturabilecek bir potansiyele 

sahip olması, 

10. Alanın topoğrafik özelliği nedeniyle tasarımda rekreatif alan potansiyelinin olması, 

11. Alanın çevresindeki sosyokültürel yapılara erişilebilirlik açısından merkezi denilebilecek 

bir noktada olması, 

12. Alanda yaşayanların büyük çoğunluğunun hak sahibi olması. 

3.5. GZTF Analizi 

Güçlü Yönler 

1. Rezerv yapı alanındaki nüfusun büyük çoğunluğunun rezerv yapı alanı projesine olumlu 

bakıyor olması, 

2. Alanın kent merkezinin bir parçası olması, 

3. Alanda akrabalık, hemşerilik ve komşuluk gibi kültürel ağlarını koruyor olması, 

4. Yenilemenin sosyal altyapıyı iyileştirme amacı taşıması, 

5. Kent bütünü düşünüldüğünde projenin alan geneline ve alanın kendi ihtiyaçlarına uyumlu 

bir hale getirilebilecek bir konuma sahip olması, 

6. Alan içinde farklı etnik kültüre sahip insanların bir arada yaşaması. 

Zayıf Yönler 

1. Alanda sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerin yaşaması, 

2. Alanda yaşayanların birçoğunun herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmaması 

3. Alandaki bağımsız birimlerin yaklaşık %95’inin dolu olması 

4. Konut kalitesinin düşük standartlarda olması, 

5. Rezerv yapı alanı içerisinde yetişkinlerin ve çocukların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek 

çocuk oyun ve spor alanlarının bulunmaması, 

6. Eğitim düzeyinin düşüklüğü ve niteliksiz işgücünün olması, 

7. Yapıların günümüz olanaklarının gerisinde ve kullanım ihtiyaçlarına cevap veremeyecek 

nitelikte olması 

8. Gerek estetik gerekse de sağlık açısından niteliksiz bir çevre imajına sahip olması, 

9. Düzensiz yapılaşmayla gelen ve yetersiz teknik altyapıdan kaynaklı çevre kirliliğinin olması, 

10. Depreme karşı dayanıklı yapılaşmanın olmaması. 
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Fırsatlar 

1. 6306 sayılı Afet Riskli Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında zemin 

yapısı ve üzerindeki yapılaşma sebebiyle rezerv yapı alanı ilan edilmesi ve bu sayede sağlıklı 

ve güvenilir yapılaşmanın sağlanabilecek olması, 

2. Proje yapılmadan önce çevresine göre düşük standartlar taşıyan ve aynı zamanda 

çevresindeki yapıların değerlerini olumsuz olarak etkileyen proje alanı kendine 

kazandırılacak olan yeni oluşturulacak kimlik ile beraber hem kendinin hem de yakın 

çevresinin değerini arttırması, 

3. Tasarlanan proje ile proje alanı ve çevresinde yaşayan halkın refah seviyesinin arttırabilecek 

olması, 

4. Alanın kent merkezine, havaalanı ve demiryollarına yakın konumda bulunması nedeniyle 

ulaşım açısından avantajlı bir bölgede yer alması 

5. Alanda yaşayanların büyük çoğunluğunun hak sahibi olması,  

6. Ruhsat dışı veya düzensiz olarak gelişmiş konut alanlarının dönüşüm potansiyelinin olması, 

7. Alanın farklı kesimler için alternatif konut seçenekleri sunabilecek potansiyele sahip olması, 

Tehditler 

1. Hırsızlık, Bağımlılık vb. suç faaliyetleri, 

2. Alanın DD-2 deprem kuşağında bulunması, 

3. Alanda olabilecek bir deprem durumu ile can ve mal kaybına neden olacak yapı stokunun 

varlığı, 

4. Alanda ekonomik faaliyetlerin yeterli getiri sağlamaması, 

5. Göç ile alandaki nüfusunun giderek azalması. 

3.6. Kurum Görüşleri 

 T.C. Millî Savunma Bakanlığı, Lojistik Genel Müdürlüğü, Ankara İnşaat Emlak 

Bölge Başkanlığı, 26.02.2021 tarih ve E.128578 sayılı yazısında; 

“Söz konusu bölgede yetkili Komutanlığa ilgi (a) ekindeki plan gönderilmiş, sorumluluk 

ve yetkisindeki askeri alan, mania planı, askeri yasak ve askeri güvenlik bölgelerinin paftalara 

işaretlenerek gönderilmesi ilgi (a) ile talep edilmiştir. 

Yetkili Komutanlık ve MEGSİS personelince yapılan inceleme sonucunda; 

1- ANT akaryakıt boru hatlarının olmadığı MEGSİS personelince, 
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2- 11’inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığının konu hakkında yaptığı inceleme 

neticesinde; 

 a. Söz konusu alanın 11’inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 

sorumluluğunda bulunan askeri alan ile askeri yasak ve güvenlik bölgesi sınırları dışında yer 

aldığı, 

 b. Mani Planı kapsamında; 

 (1) Bahse konu imar planının kapsadığı alanın büyük ölçüde Etimesgut Askeri 

Havaalanı Mania Planı Kalkış/Tırmanış ve Yaklaşma Yüzeyi içerisinde kaldığı, 

 (2) İmar planlarına, mania planlarının işaretlenerek ilgili dairelere 

gönderilmesi şeklinde bir uygulama bulunmadığını, söz konusu idarelerin mania planının imar 

planına işaretlenmesi ve mania planı kapsamında belirlenen yüksekliklere uyması gerektiği, 

 (3) İmar planına ait plan notlarına “mania planında kalan bölgelerde mania 

planında belirlenen yüksekliklere uyulacaktır” plan notunun eklenmesi gerektiği ilgi (c) ile 

bildirilmiştir” denilmektedir. 

 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 

Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, 20.01.2021 tarih ve E-1056834 

sayılı yazısında; 

“Müdürlüğümüz arşivinde yapılan incelemelerde ilgi yazı ve ekinde belirtilen alana 

ilişkin 2863 Sayılı Kanun kapsamında taşınır veya taşınmaz herhangi bir korunması gerekli 

kültür varlığı tescil kaydına rastlanılmamıştır. 

Ancak belirtilen taşınmaz alanda ileride yapılacak fiziki ve inşai müdahaleler sırasında 

taşınır veya taşınmaz kültür varlığı bulunması durumunda çalışmaların durdurularak 2863 

Sayılı Kanun’un 4. Maddesi gereğince ilgili makamlara haber verilmesi gerekmektedir.”  

denilmiştir. 

 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Teknik 

Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 25.02.2021 tarih ve E-355328 sayılı yazısında; 

“İlgili Genel Müdürlükler ile 81 İl Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 

gönderilen ilgi (b) yazıda özetle; Bakanlığımız ilgili Genel Müdürlüklerine değerlendirme 

amacıyla gönderilen her tür ve ölçekteki plan tekliflerinin İl Müdürlüklerinin ilgili şubelerince 

incelenmesi aşamasında, gereksiz yazışmaların önlenmesi ve bürokrasinin azaltılması 
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maksadıyla, Valiliklerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri içerisinde ilgili Milli Emlak 

birimlerinden (Milli Emlak Dairesi Başkanlıkları/Milli Emlak Müdürlükleri) görüş alınarak 

alınan görüşler çerçevesinde plan tekliflerinin değerlendirilmesinin uygun görüldüğü 

bildirilmiştir. 

Bilgi edinilmesini ve söz konusu plan dokümanlarının İl Müdürlüğünüz içerisinden ilgili 

şubeden temin edilerek gereğini arz/rica ederim.” denilmiştir. 

 T.C. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi 

Başkanlığı, İmar ve Çevre Düzeni Planlama Şube Müdürlüğü, E-84171958-115-47710 

sayılı yazısında; 

“ Genel olarak yapılan incelemede; 

-Söz konusu planlama bölgesinin Ankara Büyükleşir Belediye Meclisinin 13/01/2017 

tarih ve 116 sayılı kararı ile onaylanan 12/05/2017 tarih ve 1002 sayılı kararı ile kesinleşen 

1/100.000 ölçekli “Ankara İli Çevre Düzeni Planı” ve yine Ankara Büyükşehir Belediye 

Meclisinin 16/02/2007 tarih ve 525 sayılı kararı ile onaylanan 15/08/2007 tarih ve 2035 sayılı 

kararı ile kesinleşen “2023 Başkent Ankara 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı” kapsamında 

kaldığı, ancak 1/100.000 ölçekli Ankara 2038 Çevre Düzeni Planının Ankara 9. İdare 

Mahkemesinin 28/09/2020 tarih ve E:2018/551, K:2020/1610 sayılı kararı ile iptal edildiği, 

-Yürürlükte olan 1/25000 ölçekli nazım imar planına göre plan teklifi yapılan alanın 

“Ağaçlandırılacak Alanlar. Kentsel ve Bölgesel Parklar ve Meskun Düzenlenecek Konut 

Alanları (KY3 - ERYAMAN- FATİH)” kullanım alanları bölgesine isabet ettiği, 

-Söz konusu plan teklifi yapılan alana ilişkin arşiv kayıtlarımızda 1/5000 ölçekli nazım 

imar planı ve 1/1000 ölçekti uygulama imar planlarına rastlanılmadığı, 

Plan teklifi ve plan açıklama raporundan yapılan incelemede; 

-Plan teklifi ile özellikle tek katlı yapıların bulunduğu alanda ihtiyaca karşılık 

verebilecek yeni ulaşım yollarının yapılabilmesi, kaçak yapılaşmanın önlenmesi, daha kaliteli 

ve nitelikli konutların üretilebilmesi, çevre, görüntü ve gürültü kirliliğinin ortadan kaldırılması, 

güvenli ve yeterli sosyal donatı alanına sahip bir yaşam alanı oluşturulabilmesi amacıyla 

rezerv yapı alanı projesi yapılması gerekliliğinin ortaya çıktığı, 

-Plan teklifiyle ticaret+konut, ticaret, sosyal ve teknik altyapı (park, okul, cami, sosyal 

tesis v.b) alanlarının ayrıldığı, mevcut yolların genişletildiği, ticaret+konut alanlarında 

E=1.20 Yençok=18.50m, yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olarak belirlendiği, minimum 
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parsel büyüklüğünün 5000 m² olduğu, ticaret alanlarında E=0.60 Yençok=7.50m yapı 

yaklaşma mesafesinin 5 metre olarak belirlendiği, 

-Rezerv yapı alanı uygulama imar planı değişikliğinde toplam (777,764.56 m²) 

planlama alanının %42.43ünü ticaret+konut alanı, 0.58’ni ticaret alanı geri kalan %56.99’unu 

sosyal ve teknik altyapı alanları oluşturduğu, bir önceki planda sosyal ve teknik altyapı 

alanlarının toplam alanın %33.26 sını oluşturduğu, dolayısıyla teklif planla bir artış 

sağlandığı, planlama bölgesinde yaşayacak nüfusun 11121 kişi olduğu bir önceki plana göre 

nüfusun 5190 kişi arttığı (11121-5931),  

-Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının plan açıklama 

raporundaki tablodaki gibi belirlendiği, hususları tespit edilmiştir. 

Yukarıda belirlenen hususlar çerçevesinde; 

  - Hazırlanan rezerv yapı alanına ait 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planı değişikliklerinde öncelikle onaylı üst ölçek 1/25000 ölçekli nazım imar planına, plan 

notlarına ve plan hükümlerine uyulması, 

- Sosyal ve teknik altyapı alanlarının belirlenmesinde Mekansal Planlar Yapım 

Yönetmeliğinde belirlenen standartlar ve kriterlerin dikkate alınması, 

- Ayrıca imar planlarında 3194 Sayılı İmar Kanunu, imar mevzuatı, şehircilik ilke ve 

prensiplerine dikkat edilerek, imar mevzuatında ve konuya özel diğer mevzuatlarda gerekli 

kılınan tüm bilgi/belge, gerekli tüm kurum/kuruluş görüşleri, jeolojik etüt, lisans ve izinler vb. 

hususlar doğrultusunda yapılacak analiz-sentez çalışmaları sonuçlarına uygun olarak 

hazırlanması gerektiği görüş ve kanaatine varılmıştır.” denilmiştir. 

 T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Etüt, 

Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, 02.03.2021 tarih ve E-996098 sayılı yazısında; 

“Yapılan incelemede; söz konusu alanın DSİ projeleri kapsamında yer almadığı, içme 

ve kullanma suyu temin eden baraj ya da göl koruma alanında bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Anılan alanda mevcut yamaç ve yüzey sularının belediye altyapı sisteminde 

çözümlenmesi gerekmektedir.” denilmiştir. 
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 T.C. Ankara Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 07.04.2021 tarih ve 689819 

sayılı yazısında; 

  “İlgili Genel Müdürlükler ile 81 İl Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 

gönderilen ilgi (b) yazıda özetle; Bakanlığımız ilgili Genel Müdürlüklerine değerlendirme 

amacıyla gönderilen her tür ve ölçekteki plan tekliflerinin İl Müdürlüklerinin ilgili şubelerince 

incelenmesi aşamasında, gereksiz yazışmaların önlenmesi ve bürokrasinin azaltılması 

maksadıyla, Valiliklerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri içerisinde ilgili Milli Emlak 

birimlerinden (Milli Emlak Dairesi Başkanlıkları/Milli Emlak Müdürlükleri) görüş alınarak 

alınan görüşler çerçevesinde plan tekliflerinin değerlendirilmesinin uygun görüldüğü 

belirtilerek, söz konusu plan dokümanlarının İdaremiz içerisinde ilgili şubesinden temin 

edilerek gereğinin yapılması huşuları ilgi yazınızla istenilmiştir. 

Buna göre; söz konusu plana ilişkin dokümanların ilgili birimden temin edilerek 

İdaremiz Şehir Plancısı tarafından incelenmesi sonucu düzenlenen 31.03.2021 tarihli teknik 

rapor yazımız ekinde sunulmuş olup, bahse konu rapor doğrultusunda söz konusu plana itiraz 

edilecek bir hususun bulunmadığı değerlendirilmiştir.” denilmiştir. 

31.03.2021 tarihli teknik rapor; 

“İlgi-a: Kale Emlak Müdürlüğünün 22.03.2021 tarihli görevlendirme yazısı. 

İlgi-b: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 25.02.2021 Gün 

Ve E.355328 Sayılı Yazısı. 

İlgi-c: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün 

18.01.2021 gün ve E.31489 sayılı dağıtımlı yazısı. 

İlgi-d: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünün 12.1.2020 gün ve E.239686 sayılı yazısı. 

İlgi- yazıda, ilgi-b yazı referans gösterilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve 

Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgi - d yazısında Ankara ili, Sincan İlçesi 

Ulubatlı ve Fatih Mahalleri sınırları ilinde bulunan ve 6306 sayılı Afet Riskli Alan Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 27.07.2020 tarih ve 155234 sayılı 

Bakanlık Makam Olıır’u ile rezerv yayı alanı” olarak belirlenen alana ilişkin hazırlanan taslak 

revizyon imar planlarının Genel Müdürlükleri görev ve yetkileri kapsamında 

değerlendirilmesinin talep edildiği belirtilerek konu hakkında görüş ve yetkileri kapsamında 

değerlendirilmesinin talep edildiği zikredilerek yazı ekinde CD’nin Milli Emlak Genel 
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Müdürlüğüne ulaşmadığı belirtilerek, söz konusu plan dokümanlarının İl Müdürlüğümüz 

içerisinde 25.02.2020 tarih ve 355328 sayılı yazı ile istenildiğinden konun incelenerek rapora 

bağlanması istenilmektedir. 

Öneri ve mevcut imar planlarında yapılan incelemede, 

27.07.2020 tarih ve 155234 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Makam Olur’u 

ile “rezerv yayı alanı” olarak belirlenen planlama sahasında aşağıda verilen tabloda verildiği 

üzere Hazinenin paydaş ya da Hazineye ait 25 adet taşımaz tespit edilmiştir. 

İdaremiz görüşü istenen planlama alanına dair mevcut uygulama imar planında 

parseller dair yapılaşma koşullarından toplam inşa alanına tekabül edecek Emsal ya da KAKS 

yapı yoğunluğu katsayısının kullanılmadığı, ancak olarak maksimum 100 m2 inşaat alanı 

hakkının verildiği, 

Öneri imar planına ait açıklama raporunda konu “Rezerv Yapı Alanı Sının” içerisinde 

bulunan toplam 1716 adet parselin yer aldığı 25 adeti Maliye Hazinesine ait olduğu; ancak 

1113 ada 38 nolıı imar parselinin TOKİ’ye devrinin yayıldığı (TAKPAS Kaydıdır. Dosyası 

mevcut değil) ve Hazinenin 123 m2 hissesi ile paydaş olduğu 1200 ada 1 nolu parseldeki 123 

mt’lik Hazine hissesinin Önder Kahraman DEMİRCİ adlı şahsa satıldığından; öneri imar planı 

planlama sahasında Hazineye ait toplamda 23 adet taşınmazın olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo-1: Öneri İmar Planı Planlama Sahasında Kalan Hazine Taşınmazlarının Listesi. 

Sıra 

No 
Mahalle Malik Ada Parsel Hazine 

payı m²/m² 

Mevcut 

İmar Planı 
Öner İmar Planı 

1* Fatih Hazine 1200 11 123/189 KONUT KONUT+TİCARET+YEŞİL 

ALAN 2 Fatih Hazine 1205 13 248/248 KONUT TİCARET+ KONUT 

3 Fatih Hazine 1209 21 152/152 KONUT ANAOKULU ALANI 

4 Fatih Hazine 1209 27 2240/2240 TAA TAA 

5 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1113 3 248/248 KONUT TİCARET+KONUT 

6 Ulubatlı 

Hasan 
Flazine 1113 7 245/245 KONUT TİCARET+KONUT 

7* Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1113 38 186/186 KONUT TİCARET+KONUT 

8 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1113 41 155/155 KONUT TİCARET+KONUT 

9 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1121 8 165/165 KONUT TİCARET+KONUT 

10 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1122 5 235/235 KONUT TİCARET+KONUT 

11 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1130 6 142/142 KONUT TİCARET+KONUT 

12 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1130 13 166/166 KONUT TİCARET+KONUT 

13 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1133 5 192/192 KONUT TİCARET+KONUT 

14 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1143 34 206/206 KONUT TİCARET+KONUT 

15 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1154 6 2755/2755 PARK PARK 

16 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1226 1 209/209 PARK KONUT+TİCARET+YOL 

17 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1228 17 1516/1516 KONUT KONUT+TİCARET+YOL 

18 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1234 28 166/166 KONUT YOL 

19 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1234 30 213/213 KONUT YOL + YEŞİL ALAN 

20 Ulubatlı 

Flasan 
Hazine 1234 31 220/220 KONUT YOL + YEŞİL ALAN 

21 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1257 33 156/156 KONUT TİCARET+KONUT 

22 
Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1261 28 453/453 

TRAFO 

(TAA) 
TİCARET+KONUT 

23 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1265 49 202/202 KONUT TİCARET+KONUT 

24 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1268 70 461/461 TRAFO 

(TAA) 
YOL +YEŞİL ALAN+ TAA 

25 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1277 12 222/222 KONUT YOL +KONUT 

7*) 1113/38 parsel TOKİ’ye devir T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığına devri yapılmıştır. 

1*) 1200 ada 1 nolu parseldeki 123 m2’lik Hazine Hissesi Önder Kahraman DEMİRCİ 

adlı şahsa satılmıştır. 

Açıklama raporunda Öneri imar Planına ait planlama alanı başka bir deyişle 6306 

sayılı Afet Riskli Alan Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Halikındaki Kanım kapsamında 

27.07.2020 tarih ve 155234 sayılı Bakanlık Makam Olıır’u ile “rezerv yayı alanı” olarak 

belirlenen planlama sahasının (777.764 m2) mevcut imar planına ait planlama sahasından 

(642.327 m2) yaklaşık 135.437 m2 daha büyük olduğu, yani planlama alanın büyüklüğün 

arttığı, 
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Mevcut imar planına ait planlama sahasının “ Gecekondu Önleme Bölgesi” içinde 

kalan konut alanında yapılaşma koşulları olarak maksimum inşaat alanı 100 m2 olarak tanzim 

edildiği, yani toplam inşaat alanını belirleyen “KAKS” ya da “Emsal” tayin edilmediği; ancak 

konut alanındaki imar parsellerinin ortalama büyüklüğünün 160 - 300 m2 arasında olduğu göz 

önünde bulundurulduğunda gecekondu önleme bölgesindeki ortalama emsal değerinin 0,6 - 

0,30 arasında olduğu, 

Ayrıca, mevcut imar planında yer aldığı konut alanı olarak tanzim edilmiş “A” ve “B” 

tipli 5 katlı yapılar ile yapı tipi belirtilmeyen 5 katlı yapıların yer aldığı konut imar adalarının 

mevcut olduğu; ancak bu alanlarda (5 katlı konut adaları) plan değişikliğine gidilmediği, bu 

alanalar ilan edilen rezerv yapı alanı dışında yani öneri imar planı planlama sahası dışında 

kaldığı; başka bir deyişle öneri imar planı planlama sahasında ya da rezerv yapı alanı içinde 

sadece yapılaşma koşullarında toplam inşaat alanı maksimum 100 m2 olarak belirlenen 

alanlar olduğu; Tablo-19 de yer alan 23 adet Hazine taşınmazının tamamının Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığınca rezerv yapı alanı olarak ilan edilen ve öneri imar planı planlama 

sahasında kaldığı 
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Tablo-2: Rezerv Yapı Alanına Dair Öneri İmar Planı ve Mevcut İmar Planına İlişkin Kent 

Karakter Tablosu. 

 

NOT: “Ticaret + Konut Alanı” lejantı sadece öneri imar planında tanzim edilmiş olup; 

mevcut imar planında bu alanalar “konut alanı” olarak düzenlenmiştir. 

Planlama alanına dair öneri imar planı açıklama raporunda; rezerv yapı alanı 

içerisindeki kullanıcılarının konutların ilk sahiplerinin konutların ekonomik ömrünü yitirmesi 

nedeniyle bölgeden taşındıkları, konutlarını ise ya sattıkları ya da kiraya verdikleri; kiralama 

yöntemiyle bölgeye gelenlerin ise daha alt gelir grubundaki insanlar hurdacılık, kâğıt 

toplayıcılık işiyle uğraşan vatandaşlardan oluştuğu gözlendiği; hurdacılık ve kâğıt toplayıcılık 

ile uğraşanların bölgeye gelmesi ile birlikte konut bahçelerinde hurda ve kâğıt birikimi 

yapılmaya başlandığı, sokaklarda yükleme, boşaltma işlemleri nedeniyle çevre, görüntü ve 

gürültü kirliliği başladığı, yapı kalitesinin düşmesi, kirliliğin artması ve farklı kullanıcı 

türlerinden vatandaşların bölgeye gelmesi ile de bölge sosyal çöküntü alanına dönüşmeye 

başladığı, 

7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 16'ncı maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa Geçici 

Durum Nüfus Durum Nüfus Durum Nüfus

(m
2
)

(KİŞİ

)
(m

2
) (KİŞİ) (m

2
)

(KİŞİ

)

Sosyal Tesis Alanı 0,00 1 1.579,50 1 1.579,50 0,30

Kültürel Tesis Alanı 1 3.035,97 0,51 2 10.672,19 2 7.636,22 1,47

Teknik Altyapı Alanı 4 14.420,60 2,43 1 16.877,13 1 2.456,53 0,47

Lise Alanı 1 9.954,04 1,68 3 23.363,53 3 13.409,49 2,58

İlkokul Alanı 1 5.312,89 0,90 3 19.834.23 3 14.521,34 2,80

Cami 0,00 2 10,283,59 2 10.283,59 1,98

Anaokulu 0,00 1 8.180,16 1 8.180,16 1,58

Ticaret Alanı 2 1.957,43 0,33 1 4.527,38 1 2.569,95 0,50

Park 12 64.052,10 10,80 5 150.938,07 5 86.885,97 16,74

Sağlık Tesisi Alanı 1 1.881,56 0,32 2 13.670,54 2 11,788,98 2,27

Ticaret + Konut Alanı 101 393.853,25 66,41 4 330.000,00 4 -63,853.25 -12,30

Ortaokul Alanı 0,00 2 15.239,98 2 15.239,98 2,94

Resmi Kurum Alanı 1 2.308,88 0,39 -2.308,88 -0,44

Belediye Hizmet Alanı 0,00 1 1.657,32 1 1.657,32 0,32

Ağaçlandırılacak Alan 1 11,028.81 1.86

Yol 134,521.97 22.68 170,940.94 36.418,97 7.02

TOPLAM 642.327,50 108.3 28 135.437,06 5.98 22.63

5.19

5.93 11.12

Alan Adı

MEVCUT ÖNERİ FARK

A
d

et

K
iş

i 
B

aş
ı 
A

la
n

 (
m2

)

A
d

et

A
d

et

K
iş

i 
B

aş
ı 
A

la
n

 (
m2

)



ANKARA İLİ, SİNCAN İLÇESİ, ULUBATLI HASAN VE FATİH MAHALLELERİ 
REZERV YAPI ALANI 

1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU 

62 
 

16. madde eklendiği, afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı 

yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 31.12.2017 tarihinden 

önce yapılmış yapılar için yapı kayıt belgesi verilebileceği düzenlendiği; bu hususta rezerv yapı 

alanı içerisinde bulunan taşınmazlardan yapı ruhsatı ve eklerine uygun olmayan 167 adedine 

Yapı Kayıt Belgesi düzenlendiği ve hâlihazırda yapı ruhsatı ve eklerine uygun olmayan ve yapı 

kayıt belgesi düzenlenmeyen birçok yapının bulunduğu, ifade edildiği, 

Tespit edilmiştir. 

DEĞERLENDİRME, 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun “Amaç 

ve Tanımlar” başlığı altında “Amaç” alt başlığı altında 1. Maddesinde adı geçen kanunun 

amacı “Bu Kcmumm amcıcı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların 

bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli 

yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları 

belirlemektir.” olarak tanımlanmaktadır. 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 

“Tanımlar” bölümünün 2. maddesinin “e” bendinde rezerv yapı alanı “Bu Kanun uyarınca 

gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKVnin veya 

İdarenin talebine bağlı olarak veya resen Bakanlıkça belirlenen alanlardır.” olarak 

tanımlanmakta 

Bu bağlamada, rezerv yapı alanlarda, zikredilen kanunun amacı çerçevesinde fen ve 

sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek ve 

Kanunda öngörülen amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere; 

 Riskli alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapılarda ikamet edenlerin 

nakledileceği rezerv konut ve işyerleri, 

 Gelir ve hasılat getirecek her türlü uygulama yapılabilir ve bu alanlar yeni 

yerleşim alanı olarak kullanılabilmektedir. 

Mevcut imar planındaki projeksiyon nüfusu 5.931 kişi olan ilgi yazı eki öneri imar planı 

planlama sahasında ve rezerv yapı alanı olarak belirlenen alan içinde yapılan düzenleme ile 

projeksiyon nüfusu 5.190 İtişi arttırılarak 11.121 kişi olarak tayin edildiği; nüfus artışı 

öngörüsüne mukabil mevcut imar planında toplam inşaat alanı 100 m2 olan yapılaşma koşullu 
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konut alanları, yapı yoğunluğu Emsal: 1,20 olarak tayin edilen “ticaret Ekonu t alanı” olarak 

düzenlenmiştir. 

Rezerv yapı alanındaki nüfus, yaklaşık 1,9 kat arttırılmasına mukabil, Mekânsal Planlı 

Alanlar Yapım Yönetmeliğinin “İmar Planı Değişiklikleri” başlığı altında 26. maddesinin 5. 

Maddesinde ve aynı madde iminin “a” fıkrasında, 

5) İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının 

değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: 

a) Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun 

olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır, 

6306 sayılı Afet Riski Altında İti Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 

“Uygulama işlemleri” başlığı altında 6. maddesinin 6. bendinde “Bakanlık, riskli alanlar, 

rezerv yayı alanları ve riskli yapıların bulunduğu parsellerdeki uygulamalarda faydalanılmak 

üzere; özel kanunlar ile öngörülen alanlara ilişkin olanlar da dâhil, her tür ve Ölçekteki 

planlama işlemlerine esas teşkil edecek standartları belirlemeye ve s er ek sürülmesi hâlinde 

bu standartları plan kararları ile tayin etmeye veya özel standartlar ihtiva eden planlar ve 

kentsel tasarım projeleri yaymaya, yaptırmaya ve onaylamaya yetkilidir,” 

Şeklinde düzenlenmiş hükümler yer almaktadır. 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin “Mekânsal Strateji Planlarına Dair Esaslar ” 

başlığı altında “Planlama İlkeleri ve Esasları” alt başlığı altında 14. maddesinin 1. bendinin 

“ı” fıkrasında “ Yasam kalitesinin arttırılması esastır” hükmü ile şehircilik disiplininin yaşam 

kalitesi ve yaşanabilirlik düzeyi yüksek mekânlar oluşturmak” misyonu mevzuat yönüyle de 

teminat altına alınmıştır. 

Planlama alanın yaşam kalitesi yüksek mekânlar oluşturmak, şehircilik disiplininin 

görevi ve sorumluluğudur. Bu planlama yaklaşımı ancak planlama sahasına dair belirlenen 

projeksiyon nüfusunun ihtiyacı olan kentsel altyapı alanlarının (sosyal altyapı + teknik altyapı) 

sayıca ve büyüklük olarak yeterliliğinin sağlanması ve mevcut durumun iyileştirilmesi ile 

mümkündür. Şehircilik disiplininde imar planı ve değişikliklerinde “sosyal ve teknik altyapı 

alanlarının iyileştirilmesi” esastır. 

Bu bağlamda, Bakanlığımızca rezerv yapı planı olarak ilan edilen ve ilgi yazı eki öneri 

imara planı planlama sahasında yapılan revizyon imar planı ile getirilen düzenlemede, mevcut 

imar planına belirlen projeksiyon nüfusunun yaklaşık 1,9 kat arttırılmasına mukabil gerek 
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şehircilik ilişikleri gerekse yukarıda zikredile imar hukuka hükümlerine göre Tabi o-2’den de 

anlaşılacağı üzere planlama alanın yaşam kalitesini ve yaşanabilirlik düzeyin temel göstergesi 

olan sosyal altyapı alanlarının standartlarının iyileştiren düzenlemeler olduğu açıktır. 

Ancak takdir edilir ki tablo-2 ve proje - İve proje-2/b-c incelendiğinde mevcut imar 

planında tanzim edilen konut alanlarının öneri revizyon imar planında yaklaşık 63.853 m2 

olarak azaldığı anlaşılmaktadır. 

 

Proje -1: Mevcut İmar Planı 
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Proje -2/a: Öneri Revizyon İmar Planı Sınırı 

 

Proje -2/b: Öneri Revizyon İmar Planı 
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Proje -2/c: Öneri Revizyon İmar Planı ve Uydu Çakışık Görüntü 

3194 sayılı İmar Kanunun “Parselasyon Planlarının Hazırlanması” başlığı altında 18. 

maddesinin 6. fıkrasında “Bu madde hükümlerine göre, herhangi bir parselden bir defadan 

fazla düzenleme ortaklık payı alınmaması esastır. Ancak, her türlü imar planı kararı ile 

yapılaşma koşulunda ve nüfusta artış olması halinde, artış olan parsellerden, uygulama 

sonucunda oluşan değerinin önceki değerinden az olmaması kaydıyla, ilk uygulamadaki 

düzenleme ortaklık payı oranını % 45’e kadar tamamlamak üzere ilave düzenleme ortaklık payı 

kesintisi yapılabilir.” hükmünce 

Şehircilik disiplininin “yaşam kalitesi ve yaşanabilirlik düzeyi yüksek mekânlar 

oluşturmak” misyonunu imar hukukundaki karşılığı olan yukarıda zikredilen 14. maddesi, 26. 

maddesinin 5. maddesinde ve aynı madde iminin “a” fıkrası; ayrıca 6306 sayılı Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 6. bendinde yer alan 

hükme göre, kentsel altyapı alanlarının niceliğinin arttıran (ölçünlerini yükselten) rezerv yapı 

alanı içinde revizyon imar plan ile yapılan düzenleme ile imar hukuku gereği düzenleme 

ortaklık payı (DOP) ile karşılanan kentsel altyapı alanları (sosyal altyapı + teknik altyapı) 

İmar Kanunun 18. maddesinin 6. bendine göre; planlama alanındaki Hazine taşınmazlarından 

yapılacak olan kesintinin artacağı başka bir deyişle öneri imar revizyon imar planına istinaden 

hazırlanacak olan parselasyon planı ile yapılacak imar uygulamasında revizyon imar planı ile 
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oluşan faydalı alanlar (konut +ticaret, ticaret vs.) kentsel kullanımlar şuyulanacak Hazine 

arazilerinin azalacağı, 

Ancak, planlama alanındaki (rezerv yapı alanı) yapı yoğunluğunun yaklaşık 2-4 kat 

arttırılması ve yeni tanzim edilen donatı alanlarının varlığı da göz önünde bulundurulduğunda, 

planlama süreci soması (nazım+ uygulama imar planı ve parselasyon planı) imar uygulaması 

sonucu azalan hazine taşınmazlarının azalan değerini karşılayacak bir rantın oluşacağı 

kanaati tarafıma hâsıl olmuştur. 

Öneri Revizyon İmar Planı soma yapılacak olan parselasyon planı ile yapılacak imar 

uygulamasında planlama alanındaki yeni oluşan donatı alanlarının Hazine taşınmazlarının 

tamamı kullanılarak oluşturulmasını önüne geçebilmek adına, parselasyon planı ve dağıtım 

cetvellerinin ilgili ilçeden sorumlu harita mühendisince incelenmesinin, yararlı olacağı 

tarafımca mütalaa edilmektedir. 

SONUÇ OLARAK, 

6306 sayılı Afet Riskli Alan Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun 

kapsamında 27.07.2020 tarih ve 155234 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Makam 

Olur’u ile “rezerv yapı alanı” olarak ilan edilen ilgi-b ve ilgi- e yazı eki öner revizyon imar 

planının şehircilik ilke ve planla esasları ile imar hukukuna uygun olduğu; ancak Hazine 

yönüyle planlama sürecinin sonucunda parselasyon planı aşamasında yapılacak imar 

uygulamasında planlama sahasındaki Hazine taşınmazlarının hisselendirilmesine yönelik 

tasarrufu ilgili denetimim yapılmasını Hazine menfaatinin korunması için yararlı olacağı, 

Görüş ve kanaatine varılmıştır.” denilmiştir. 

 T.C. Orman Genel Müdürlüğü, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü, 01.06.2021 

tarih ve 1263440 sayılı yazısında; 

“İlgide kayıtlı yazınıza konu Ankara ili, Sincan ilçesi, Ulubatlı Hasan ve Fatih 

mahalleleri sınırları dahilinde bulunan ve yazı ekinde sınırları bildirilen alanda 1/5.000 ölçekli 

Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine konu talebiniz ilgili 

birimimizce evrak kayıtlar ve zeminde incelenmiş olup 14.04.2021 tarihli İnceleme Raporu 

tanzim edilmiştir. 

Buna göre; 

Planlanması düşünülen alanın orman kadastro çalışma alanı sınırlarına göre Ankara 

ili, Sincan ilçesi, Gazi Osman Paşa mahallesi ile Fatih mahallesi sınırlarında kaldığı, 
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Ankara ili, Sincan ilçesi, Gazi Osman Paşa mahallesinde 6831 sayılı Orman Kanunu 

hükümlerine göre orman kadastrosu ve 2-b çalışmalarının henüz yapılmadığı, 3402 sayılı 

Kadastro Kanunu Ek Madde-5 hükümlerine göre tescil harici alanlarda orman kadastro 

çalışmalarının 2015 yılı içerisinde yapılarak 265.11.2015 tarihinde askı ilanı ile ilan edilmek 

suretiyle kesinleştiği, planlanması düşünülen alanın kısmen orman vasfı ile tescil edilen 1653 

ada 7 parsele isabet ettiği, 

Ankara ili, Sincan ilçesi, Fatih mahallesinde 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine 

göre orman kadastrosu ve 2-b çalışmalarının henüz yapılmadığı, planlanması düşünülen alanın 

kısmen Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 18.02.2013 tarih ve 5111 sayılı Olurları ile 

Bakanlığımıza(Orman Genel Müdürlüğüne) orman olarak kullanılmak üzere tahsis edilen 

haritada kırmızı çizgi ile gösterilen alan ile zeminde yapılan incelemelerde tahsis alanına 

bitişik olan ve ağaçlandırma çalışmalarına konu edilen, yazı ekinde sınırlarına ait koordinat 

değerleri sayısal olarak gönderilen ve paftasında turuncu renkte gösterilen orman sayılan 

alanlara isabet ettiği anlaşılmıştır. 

Yazımız ekinde sayısal olarak sınırları gönderilen (yeşil ve turuncu zeminde gösterilen 

alan ile kurumumuza tahsis edilen kırmızı çizgi ile gösterilen) alanların orman ve orman 

sayılan alanlarla ilgisinin bulunduğundan 3194 sayılı İmar Kanununun 4üncü maddesi 

hükümlerine göre imar uygulamalarına konu edilmesine olanak bulunmadığı, bu alanlar 

dışında kalan kısımların ise orman ve orman sayılan alanlarla herhangi bir ilgisinin 

bulunmadığı hususlarını” denilmiştir. 

 T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, 

19.02.2021 tarih ve 49233 sayılı yazısında; 

“Bakanlığımız Enerji İşleri Genel Müdürlüğünce; söz konusu alanda bugün itibariyle 

rüzgar ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurmak için lisanslı ve/ve ya lisansız 

herhangi bir başvuru yapılmadığı tespit edilmiştir. 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşlardan alınan yazıların birer 

örneği ekte gönderilmekte olup, yazılarda belirtilen hususların dikkate alınması 

gerekmektedir.” denilmiştir. 

 T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 

Genel Müdürlüğü, Etüd Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı, 3325050 sayılı yazısında; 
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 “Söz konusu alanın, Kurumumuzun ruhsat sahaları ile çalışma durumu incelenmiş 

olup, belirtilen alanda Kurumumuza ait ruhsat sahası bulunmamaktadır” denilmiştir. 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel 

Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı, 15.02.2021 tarih ve 97326 sayılı yazısında; 

 “Rezerv Yapı Alanı yapılması planlanan alana karşılık genel 1/25.000 ölçekli İ29-a1 

paftasına ait Jeoloji Haritası arşivimizde sayısal olarak mevcuttur. Söz konusu alana ilişkin 

raporlar ile 1/25.000 ve 1/100.000 ölçekli jeoloji, diri fay, heyelan haritalarına Genel 

Müdürlüğümüz WEB sayfası, E-Ticaret Portal’ından ulaşılabilir ve ücreti karşılığında satın 

alınabilir. 

Belirtilen alan çevresinde Kuruluşumuzun bundan sonra yapabileceği olası çalışmalar 

saklı kalmak üzere, söz konusu alanda Kuruluşumuz çalışmaları açısından engel teşkil edecek 

herhangi bir husus bulunmamaktadır” denilmiştir. 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel 

Müdürlüğü, 11.02.2021 tarih ve 2021055329 sayılı yazısında; 

 “Genel Müdürlüğümüz sistem kayıtlarında 04.02.2021 tarihi itibariyle yapılan 

incelemede; söz konusu imar planı yapılması planlanan 85,07 hektarlık alanla çakışmalı, Genel 

Müdürlüğümüzce verilmiş ve yürürlükte bulunan herhangi bir maden ruhsat sahası 

bulunmadığı tespit edildiğinden söz konusu alanda imar planı çalışması yapılması Genel 

Müdürlüğümüzce olumlu mütalaa edilmekte olup, ayrıca imar planlarının onaylanması 

halinde, onaylamaya esas karar ile birlikte plan onama sınırına ait UTM 6 derecelik (ED-50) 

dilime esas pafta ve koordinatların Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi durumunda sistem 

kayıtlarımıza işlenmesi sağlanacaktır. 

Söz konusu imar planı alanı; ER:3241914 ve ER:3379925 sayılı jeotermal kaynaklar ve 

mineralli sular ruhsat sahaları ile çakıştığından ilgili Valiliğin görüşünün alınması uygun 

olacaktır” denilmiştir. 

 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, İnşaat ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı, 

Emlak ve Kamulaştırma Müdürlüğü, 05.02.2021 tarih ve 253086 sayılı yazısında; 

“Söz konusu alanda herhangi bir tesisimiz plan ya da projemiz olmadığından 

görüşümüz bulunmamaktadır” denilmiştir. 

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel 

Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, 86148 sayılı yazısında; 
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“Yapılan inceleme neticesinde, bahsi geçen alanda Genel Müdürlüğümüze ait herhangi 

bir yatırım bulunmadığı tespit edilmiştir” denilmiştir. 

 Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş., Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge 

Müdürlüğü, 05.02.2021 tarih ve 2344646/4165 sayılı yazısında; 

“Konu ile ilgili olarak, 04.07.2014 tarih ve 29050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

BOTAŞ Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletmesine Daire Teknik 

Emniyet ve Çevre Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri doğrultusunda, doğal gaz iletim boru 

hatlarımız ve tesislerimize 200 metreden daha yakında yapılacak her türlü yapılaşmalar, imar 

planları ve altyapı geçişlerinde (yol geçişi, trafo, hafriyat alanı, enerji nakil hattı, 

su/kanalizasyon hattı, telekomünikasyon hattı, sondaj çalışması vb.) ve 400 metre mesafe 

içerisinde planlanan her türlü maden üretim ve işletim projelerinden önce Kuruluşumuzdan 

görüş alınarak, söz konusu çalışmaların Yönetmeliğimiz ’de belirtilen teknik emniyet 

kriterlerine ve yaklaşım mesafelerine uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir. 

Bu doğrultuda yapılan inceleme neticesinde, söz konusu proje alanı içerisinde veya 

teknik emniyet mesafeleri dahilinde Kuruluşumuza ait mevcut veya planlanan doğal gaz boru 

hattımız/tesisimizin olmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, söz konusu imar planının belirtilen 

alanda yapılmasında Kuruluşumuz açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır” 

denilmiştir. 

 T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü, Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, 05.02.2021 tarih ve 8439 sayılı 

yazısında; 

“Konu incelenmiş olup söz konusu alanda Teşekkülümüze ait ruhsatlı maden sahası 

bulunmadığı tespit edilmiştir” denilmiştir. 

 T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Genel Müdürlüğü, Planlama 

Koordinasyon Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Planlama Şube Müdürlüğü, 02.06.2021 

tarih ve 54177 sayılı yazısında; 

“İlgi (b) yazımız ile, mevcut hatlarımızın ve su depomuzun bulunduğu belirtilerek 

korunması istenmiştir. İlgi yazı (c) ile, imar imarı yapılacak alandaki yapıların kötü durumda 

ve parsellerin küçük olduğu belirtilerek taslak imar planında belirtilen ada etrafındaki hatların, 

ana arterlerin ve mevcut su deposunun korunabileceği belirtilmiş olup, konu ile ilgili kurum 

görüşümüz istenmektedir. 
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Yapılan incelemeler sonucunda söz konusu alanda ciddi bir altyapı olduğu, yalnızca 

ana arterlerin korunması ve parsellerin birleştirilmesi ile o alanlardaki altyapının yenilenmesi 

gerekecektir. Söz konusu alandaki hatlar, ileride oluşabilecek sıkıntılarda müdahale 

edilebilmesi açısından imar ya da kadastro yollarına döşenmiştir. İmar planı yapılacak alanda 

kurumumuz sorumluluğunda ciddi bir altyapı olduğu, yalnızca ana arterlerin korunması ve 

parsellerin birleştirilmesi ile o alandaki altyapının yenilenmesi gerekeceğinden hatlarımızın 

imar planı değişikliğine göre tarafınızca yeniden projelendirilmesi ve yatırımın yapılması 

kaydıyla Genel Müdürlüğümüzce uygun olduğu mütalaa edilmektedir” denilmiştir. 

 Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., 22.09.2021 tarih ve 1607 sayılı yazısında; 

“İlgi (a) yazı İle Ankara İli, Sincan İlçesi, Ulubatlı Haşan Mahallesi Rezerv Yapı Alanı 

olarak belirlenen alana ilişkin imar planı değişikliği çalışması için kurum görüşümüz istenilmiş 

ve bu yazınıza istinaden İlgi (b) Şirketimiz yazısı ile cevap verilmiştir. Sonrasında ilgi (c) yazı 

ile görüş tekrar sorulmuş ve ilgi (d) yazımız ile yanıtlanmıştır. 

Rezerv yapı alanı olarak belirlenen alanda yeni bir yerleşim düzeni oluşacak olmasına 

rağmen söz konusu bölgede hâlihazırda elektrik abonelikleri devam etmektedir. Bu nedenle 

bölgedeki elektrik abonelerinin elektrik arzının devamlılığı ve vatandaşların mağdur 

olmamaları için imar planı değişikliğinde; 

-Mevcut trafo postalarının yer aldığı alanların “Elektrik Dağıtım/Tesis Alanı” olarak 

plana işlenmesi ve aynen muhafaza edilmesi, 

-Abonelikler devam ettiği müddetçe elektrik arzını sağlayan mevcut dağıtım 

sistemlerinin korunması, aboneliklerin iptal edilmesi ile birlikte söz konusu aboneleri besleyen 

dağıtım tesislerinin Sincan Operasyon Merkezi yetkililerinin kontrolünde demontaj edilmesi, 

-Bu alanlarda yapılacak kazı, hafriyat veya inşaat çalışmalarına başlamadan önce de 

şirketimiz Operasyon Biriminden teknik kontrol elemanının talep edilmesi ve altyapı 

çalışmalarının görevlimizin gözetiminde yapılması can ve mal güvenliği açısından da önem arz 

etmektedir. 

-Yeni yerleşim alanlarının oluşmasının akabinde gelecek müstakbel enerji taleplerinin 

karşılanması aşamasında ihtiyaç duyulması halinde Şirketimizce talep edilecek yeni trafo 

yerleri için teknik altyapı alanlarına planlarda yer verilmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda ilgi yazımız ile rezerv yapı alanı olarak belirlenen kentsel dönüşüm 

alanında yapılacak olan İmar planı çalışması için sunulan ilgi (b) ve ilgi (d) yazılarımızdaki 
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kurum görüşümüzün dikkate alınmaması ve yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda söz 

konusu plan çalışmalarının yürütülmesi noktasında, 

Gereğini bilgilerinize arz ederiz” denilmiştir. 

 Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Altyapı Kontrol 

Müdürlüğü, Harita ve CBS Birimi, 02.08.2021 tarih ve 28255 sayılı yazısında; 

“İlgi yazı ile Ankara İli, Sincan İlçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi Rezerv Yapı Alanı 

olarak belirlenen alana ilişkin imar planı değişikliği çalışması için kurum görüşümüz istenilmiş 

ve bu kapsamda imar planı çalışması yapılan alanda yer alan doğalgaz boru hatlarının yolda, 

imkân olmaması halinde herhangi bir mülkiyete konu olmayacak park alanlarında kalacak 

şekilde planlanması ile birlikte doğalgaz bölge istasyonun ise Mekansal Planlar Yapım 

Yönetmeliğine göre "Doğalgaz Dağıtım/Tesis Alanı" olarak planlanması gerektiği 

belirtilmiştir. 

Rezerv yapı alanı olarak belirlenen alanda yeni bir yerleşim düzeni ya da kent silueti 

oluşacak olmasına rağmen söz konusu bölgede hâlihazırda doğalgaz kullanımı ise devam 

etmektedir. Bu nedenle bölgede sunulan doğalgaz arzının devamlılığı ve vatandaşların mağdur 

olmamaları için imar planı değişikliğinde; 

-12000 m³/h kapasiteli doğalgaz bölge istasyonunun "Doğalgaz Dağıtım/Tesis Alanı" 

olarak plana işlenmesi, 

-Bu alanda yapılacak kazı, hafriyat veya inşaat çalışmalarına başlamadan önce de 

şirketimizden teknik kontrol elemanının talep edilmesi ve altyapı çalışmalarının görevlimizin 

gözetiminde yapılması can ve mal güvenliği açısından da önem arz etmektedir. 

Bu kapsamda İlgi yazımız ile rezerv yapı alanı olarak belirlenen kentsel dönüşüm 

alanında yapılacak olan imar planı çalışması için sunulan kurum görüşümüzün dikkate 

alınmaması ve yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda söz konusu plan çalışmalarının 

yürütülmesi noktasında, 

Gereğini bilgilerinize arz ederiz” denilmiştir. 

3.7. Kurum Görüşlerinin Değerlendirilmesi 

Planlama çalışmalarına referans olması amacıyla 18 kurumdan görüş talep edilmiştir. 

Bu doğrultuda; 
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1. Milli Savunma Bakanlığı, Lojistik Genel Müdürlüğü, Ankara İnşaat Emlak 

Bölge Başkanlığı’nın 26.02.2021 tarih ve 125 sayılı yazısında, planlama alanının 

Etimesgut Askeri Havaalanı Mania Planı Kalkış/Tırmanış ve Yaklaşma Yüzeyi 

içerisinde kaldığı belirtilerek, mania planlarının imar planlarına işaretlenmesi ve 

mania planı kapsamında belirlenen yüksekliklere uyması gerektiği belirtilmiştir. 

Bu kapsamda Etimesgut Askeri Havaalanı Mania Planı imar planına işlenerek, 

mania planında belirtilen yüksekliklere uyulması için plan notu eklenmiştir. 

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

Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 20.01.2021 

tarih ve 1056834 sayılı yazısında, planlama alanı içerisinde herhangi bir 

korunması gerekli kültür varlığı tescil kaydına rastlanılmadığı belirtilerek, 

ileride yapılacak fiziki ve inşai müdahaleler sırasında taşınır veya taşınmaz 

kültür varlığı bulunması durumunda çalışmaların durdurularak 2863 Sayılı 

Kanun’un 4. Maddesi gereğince ilgili makamlara haber verilmesi gerektiği 

belirtilmiştir. Bu kapsamda fiziki ve inşai müdahaleler sırasında herhangi bir 

kültür varlığına rastlanılması durumunda ilgili makamlara haber verilmesi için 

plan notu eklenmiştir. 

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

İmar ve Çevre Düzeni Planlama Şube Müdürlüğü’nün 47710 sayılı yazısında, 

Hazırlanan rezerv yapı alanına ait 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı değişikliklerinde öncelikle onaylı üst ölçek 1/25000 ölçekli 

nazım imar planına, plan notlarına ve plan hükümlerine uyulması, Sosyal ve 

teknik altyapı alanlarının belirlenmesinde Mekansal Planlar Yapım 

Yönetmeliğinde belirlenen standartlar ve kriterlerin dikkate alınması, Ayrıca 

imar planlarında 3194 Sayılı İmar Kanunu, imar mevzuatı, şehircilik ilke ve 

prensiplerine dikkat edilerek, imar mevzuatında ve konuya özel diğer 

mevzuatlarda gerekli kılınan tüm bilgi/belge, gerekli tüm kurum/kuruluş 

görüşleri, jeolojik etüt, lisans ve izinler vb. hususlar doğrultusunda yapılacak 

analiz-sentez çalışmaları sonuçlarına uygun olarak hazırlanması gerektiği 

belirtilmiştir. Bu kapsamda imar planı çalışmaları sırasında Ankara Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, İmar ve Çevre 

Düzeni Planlama Şube Müdürlüğü tarafından belirtilen tüm hususlara dikkat 

edilmiştir. 
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4. Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Etüt, Planlama 

ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı’nın 02.03.2021 tarih ve 996098 sayılı yazısında, 

planlama sınırı içerisinde herhangi bir tesislerinin bulunmadığı belirtilerek, 

mevcut yamaç ve yüzey sularının belediye altyapı sisteminde çözümlenmesi 

gerektiği belirtilmiştir. Bu kapsamda planlama çalışmalarında yapılacak 

herhangi bir husus tespit edilememiştir. 

5. Ankara Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 07.04.2021 tarih ve 

689819 sayılı yazısında, imar planına ilişkin idare tarafından teknik rapor 

hazırlanmış olup, bu rapora göre imar planına itiraz edilecek bir hususun 

bulunmadığı belirtilmiştir. Bu kapsamda planlama çalışmalarında yapılacak 

herhangi bir husus tespit edilememiştir. 

6. Orman Genel Müdürlüğü, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü’nün 01.06.2021 

tarih ve 1263440 sayılı yazısında, planlama alanı içerisinde sınırları ve 

koordinatları belirtilen alanın orman sayılan alanların bulunduğu belirtilerek, bu 

alanların 3194 sayılı İmar Kanununun 4üncü maddesi gereğince imar 

uygulamalarına konu edilemeyeceği belirtilmiştir. Bu kapsamda planlama alanı 

içerisinde bulunan orman sayılan alanın tamamını korumaya yönelik planlama 

çalışması yapılarak söz konusu alan imar planında Ağaçlandırılacak Alan olarak 

planlanarak korunması sağlanmıştır. 

7. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 

19.02.2021 tarih ve 49233 sayılı yazısı ve yazı ekinde gönderilen Maden ve 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü hariç alt birim yazılarına göre, planlama alanı 

içerisinde planlama çalışmalarını etkileyecek herhangi bir hususun tespit 

edilemediği belirtilmiştir. Bu kapsamda planlama çalışmalarında yapılacak 

herhangi bir husus tespit edilememiştir. 

8. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel 

Müdürlüğü’nün 11.02.2021 tarih ve 2021055329 sayılı yazısında, planlama 

alanının ER:3241914 ve ER:3379925 sayılı jeotermal kaynaklar ve mineralli 

sular ruhsat sahaları ile çakıştığından ilgili Valiliğin görüşünün alınmasının 

uygun olacağı belirtilmiştir. Planlama çalışmaları tamamlandığında ilgili 

Valilikten görüş talep edilecektir. 

9. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Genel Müdürlüğü, Etüd ve Planlama Şube 

Müdürlüğü, Etüd Planlama Şefliği’nin 25.02.2021 tarih ve 18913 sayılı 

yazısında, planlama alanında bulunan mevcut hatların bulunduğu belirtilerek söz 
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konusu alandaki mevcut hatların korunması gerektiği bildirilmiştir. Ancak 

yapılan incelemelerde planlama alanı içerisinde bulunan yolların 7 metreden 

küçük olduğu ve parsellerin ortalama 200 m² büyüklüğünde olduğu tespit 

edilmiştir. Mevcut yolların kapatılarak yapı adalarının birleştirilmesi 

gerekmektedir. Bu sebeple Sincan Belediye Başkanlığı tarafından mevcut 

hatların değiştirilmesi için başvuru yapılarak mevcut görüşün yenilenmesi talep 

edilmiştir. Bu hususta; Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Genel Müdürlüğü, 

Planlama Koordinasyon Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Planlama Şube 

Müdürlüğü’nün 02.06.2021 tarih ve 54177 sayılı yazısında, planlama alanı 

içerisinde bulunan hatların imar planı değişikliğine göre tarafınızca yeniden 

projelendirilmesi ve yatırımın yapılması kaydıyla ASKİ Genel Müdürlüğünce 

uygun olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda mevcut ulaşım akslarının yetersiz ve 

dar olması, mevcut parsellerin çok küçük olması sebebiyle günümüz fen ve 

standartlarına uygun yapı yapılmasının imkansız olması sebebiyle, planlama 

alanı içerisindeki ulaşım aksları yeniden düzenlenmiştir. Bu sebeple altyapı 

projelerinin yenilenmesi gerekmektedir. 

10. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 19.02.2021 tarih ve 11619 sayılı yazısında, 

planlama alanında bulunan mevcut hatlarının ve trafoların bulunduğu 

belirtilerek söz konusu alandaki mevcut hatların ve trafoların korunması 

gerektiği bildirilmiştir. Ancak yapılan incelemelerde planlama alanı içerisinde 

bulunan yolların 7 metreden küçük olduğu ve parsellerin ortalama 200 m² 

büyüklüğünde olduğu tespit edilmiştir. Mevcut yolların kapatılarak yapı 

adalarının birleştirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple Sincan Belediye Başkanlığı 

tarafından mevcut hatların değiştirilmesi için başvuru yapılarak mevcut görüşün 

yenilenmesi talep edilmiştir. Bu hususta; Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 

22.09.2021 tarih ve 1607 sayılı yazısında, Mevcut trafo postalarının yer aldığı 

alanların “Elektrik Dağıtım/Tesis Alanı” olarak plana işlenmesi ve aynen 

muhafaza edilmesi, Abonelikler devam ettiği müddetçe elektrik arzını sağlayan 

mevcut dağıtım sistemlerinin korunması, aboneliklerin iptal edilmesi ile birlikte 

söz konusu aboneleri besleyen dağıtım tesislerinin Sincan Operasyon Merkezi 

yetkililerinin kontrolünde demontaj edilmesi, bu alanlarda yapılacak kazı, 

hafriyat veya inşaat çalışmalarına başlamadan önce de şirketimiz Operasyon 

Biriminden teknik kontrol elemanının talep edilmesi ve altyapı çalışmalarının 

görevlimizin gözetiminde yapılması can ve mal güvenliği açısından da önem arz 
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ettiği, yeni yerleşim alanlarının oluşmasının akabinde gelecek müstakbel enerji 

taleplerinin karşılanması aşamasında ihtiyaç duyulması halinde Şirketimizce 

talep edilecek yeni trafo yerleri için teknik altyapı alanlarına planlarda yer 

verilmesi gerektiği belirtilerek, bu hususlar doğrultusunda planlama 

çalışmalarının yapılmasında sakınca olmadığı belirtilmiştir. Bu kapsamda 

mevcut ulaşım akslarının yetersiz ve dar olması, mevcut parsellerin çok küçük 

olması sebebiyle günümüz fen ve standartlarına uygun yapı yapılmasının 

imkansız olması sebebiyle, planlama alanı içerisindeki ulaşım aksları yeniden 

düzenlenmiştir. Bu sebeple altyapı projelerinin yenilenmesi gerekmektedir. 

11. Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Yatırımlar 

Direktörlüğü’nün, 11.02.2021 tarih ve 5989 sayılı yazısında; İmar Planı 

çalışmalarında doğalgaz boru hatlarımızın imar yolunda, imkan olmaması 

halinde herhangi bir mülkiyete konu olmayacak park alanlarında kalacak 

şekilde; doğalgaz bölge istasyonunun ise yazı ekinde sunulan sayısal veride 

belirtildiği şekilde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre 'Doğalgaz 

Dağıtım/Tesis Alanı olarak planlanması gerektiği belirtilmiştir. Ancak yapılan 

incelemelerde planlama alanı içerisinde bulunan yolların 7 metreden küçük 

olduğu ve parsellerin ortalama 200 m² büyüklüğünde olduğu tespit edilmiştir. 

Mevcut yolların kapatılarak yapı adalarının birleştirilmesi gerekmektedir. Bu 

sebeple Sincan Belediye Başkanlığı tarafından mevcut hatların değiştirilmesi 

için başvuru yapılarak mevcut görüşün yenilenmesi talep edilmiştir. Bu hususta; 

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Altyapı 

Kontrol Müdürlüğü, Harita ve CBS Birimi, 30.06.2021 tarih ve 24897 sayılı 

yazısında; 12000 m/h kapasiteli doğalgaz bölge istasyonunun "Doğalgaz 

Dağıtım/Tesis Alanı" olarak plana işlenmesi, Bu alanda yapılacak kazı, hafriyat 

veya inşaat çalışmalarına başlamadan önce şirketimizden teknik kontrol 

elemanının talep edilmesi ve altyapı çalışmalarının görevlimizin gözetiminde 

yapılması can ve mal güvenliği açısından önem arz ettiği belirtilmiştir. Ancak 

mevcut hatların akıbeti hakkında bilgi verilmemiştir. Bu sebeple Sincan 

Belediye Başkanlığı tarafından tekrar başvuru yapılarak, görüş yazılarının 

yenilenmesi talep edilmiştir. Bu kapsamda; Başkent Doğalgaz Dağıtım 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Altyapı Kontrol Müdürlüğü, Harita ve 

CBS Birimi, 02.08.2021 tarih ve 28255 sayılı yazısında; 12000 m³/h kapasiteli 

doğalgaz bölge istasyonunun "Doğalgaz Dağıtım/Tesis Alanı" olarak plana 
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işlenmesi, planlama alanında yapılacak kazı, hafriyat veya inşaat çalışmalarına 

başlamadan önce de şirketimizden teknik kontrol elemanının talep edilmesi ve 

altyapı çalışmalarının görevlimizin gözetiminde yapılması can ve mal güvenliği 

açısından da önem arz ettiği belirtilerek, bu hususlar doğrultusunda planlama 

çalışmalarının yapılmasında sakınca olmadığı belirtilmiştir. Bu kapsamda 

mevcut ulaşım akslarının yetersiz ve dar olması, mevcut parsellerin çok küçük 

olması sebebiyle günümüz fen ve standartlarına uygun yapı yapılmasının 

imkansız olması sebebiyle, planlama alanı içerisindeki ulaşım aksları yeniden 

düzenlenmiştir. Bu sebeple altyapı projelerinin yenilenmesi gerekmektedir. 

3.8. Planlama Alanı Proje Sentezi 

 Planlama alanı olan, Ankara ili, Sincan ilçesi, Ulubatlı Hasan ve Fatih Mahalleleri 

sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 77.7 hektar büyüklüğündeki alan 6306 sayılı Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 23.07.2020 tarihli ve 155234 

sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile Rezerv Yapı Alanı olarak ilan edilmiştir. 

Planlama alanı Diyarbakır il merkezinde Bağlar ilçesinde yer almaktadır. Alan, UTM 

30 koordinat sisteminde ve ITRF-96 datumundaki metrik sisteme göre ise X: 4 428 200 – 4 429 

500 ve Y: 464 650 – 466 140 koordinatları arasında yer almaktadır. Yaklaşık 77.7 hektar alan 

kaplayan alanın doğu-batı doğrultusundaki kuş uçuşu mesafesi yaklaşık 1450 metre ve kuzey-

güney doğrultusundaki uzaklığı yaklaşık 1275 metredir.  

 Alanın yakın çevresinde aşağıdaki haritada gösterildiği üzere kentsel sosyal teknik 

altyapı alanları ve kamu alanları dikkat çekmektedir. 
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Şekil 11. Planlama Alanı ve Yakı Çevresi Sentezi 

 İmar planına konu parseller; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 tarih 

ve 116 sayılı kararı ile onaylanan 1/100.000 ölçekli ‘’ Ankara İli Çevre Düzeni Planı’’ sınırları 

içinde kalmakta olup planlama alanı ve yakın çevresi Meskun Yerleşik Planlı Alanlar olarak 

gösterilmiştir. 1/25000 Ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı’ndaki durumu 

incelendiğinde, “Ağaçlandırılacak Alanlar, Kentsel ve Bölgesel Parklar ve Meskun 

Düzenlenecek Konut Alanları (KY3 - ERYAMAN- FATİH)” kullanımında kaldığı 

anlaşılmıştır. 

 İnceleme alanında eğimin % 0-10 arasında olduğu ve jeolojisini Pliyosen yaşlı Gölbaşı 

Formasyonuna (Tg) ait birimlerin oluşturduğu alanlardır. Gölbaşı Formasyonuna (Tg) ait 

birimler (kahve renkli killi kum, kumlu kil ve killi çakıl ) "düşük-orta" şişme derecesine sahip 

olup, "orta-yüksek" sıkışabilirlik özelliğindedir. Ayrıca yanal ve düşey yönde farklı litolojik 

özelliklere sahip olduklarından ani oturma ve farklı oturma gibi mühendislik sorunlarıyla 

karşılaşılabileceğinden bu alanlar yerleşime uygunluk açısından "Önlem Alınabilecek Nitelikte 

Şişme, Oturma vb. Sorunlu Alanlar” olarak değerlendirilmiş rapor eki yerleşime uygunluk 

haritalarında "Ö.A.5.1." simgesiyle gösterilmiştir. 
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 Planlama alanında; toplamda 113 ada içerisinde 1716 adet parsel bulunmaktadır. Bu 

parsellerin 1672 adeti Konut Alanı kullanımında yer almaktadır. Toplam 1716 adet parselin 25 

adeti Maliye Hazinesine ait olup, diğer taşınmazların tamamının şahıs mülkiyetinde olduğu 

tespit edilmiştir. Planlama alanı içerisinde bulunan taşınmazlar idari olarak Ulubatlı Hasan ve 

Fatih mahallesinde bulunmakta olup, tapu mahallesi Sincan olarak geçmektedir. 

Proje alanında genel olarak yapılaşma karakteristiği cadde üzerinde bitişik ve az sayıda 

ayrık nizamda 1-2 katlı müstakil konutlar, iç kısımda 1-2 katlı müstakil konutlar ile 2-3 katlı 

apartmanlar bulunmaktadır. Cadde üzerinde yer alan binaların zemin katları ticaret olarak 

kullanılmaktadır.  Bölgede yapı stoku fazladır ve tamamına yakını yıpranmış durmadadır. Alan 

içerisindeki yapılar 1 katlı olarak ruhsatlı olup, İç kısımlarda bulunan 2-4 katlı yapılar ise kaçak 

olarak kat çıkılan yapılardır. 

 Planlama alanı yakın çevresinin ulaşım altyapısına baktığımızda alanın güneyinde 

Mehmet Akif Ersoy Caddesi, batısında ise Aba Sokak, doğusunda Anıt Caddesi ve Kuzeyinde 

ise Mavi Yıldız Caddesi yer almaktadır. Planlama alanının içerisinden Samsun Caddesi 

geçmektedir. Alanın yaklaşık 1 km güneyinde Törekent-Kızılay Metro hattı bulunmaktadır. 

 Planlama alanında çok sayıda dar sokak bulunmaktadır. İklim nedeniyle dar sokak 

yapısı bir avantaj olsa da günümüz ulaşım ve araç hareketliliği açısından bu dar sokaklar 

oldukça zorlayıcı olmaktadır. Aynı zamanda otopark alanı sorununu da beraberinde 

getirmektedir. 
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4. BÖLÜM: 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 

4.1. Nazım İmar Planının Değişikliğinin Gerekçesi, Amacı ve Planlama Yaklaşımı 

Planlama alanının üzerindeki sağlıksız yapılaşmadan kaynaklanan risklerden 

arındırılarak, alanda potansiyeli bulunan her türlü dinamiğin işlevsel olarak ortaya konulduğu, 

altyapısı tamamlanmış, gerekli sosyal donatısı bulunan sağlıklı, güvenli yaşam alanının 

oluşturulması, sürdürülebilirliğinin sağlanması, çıkabilecek sorunların minimize edilmesi, kısa 

sürede hayata geçirilebilmesi amacıyla uygulama imar planı hazırlanmıştır. 

Riskli alanın dönüştürülmesi projesi kapsamında tasarlanan yeni kentsel mekânın 

burada yaşayan halkın geçmişinden gelen yaşam tarzına uygun olmasına dikkat edilmiştir. 

Halkın yaşam tarzı olan bahçe kullanımı, iklime uygun toplanma alanları gibi ögelerin 

yerleşmede yapılacak yeni yapıların ve kentsel mekânın tasarımında da yer alması projenin 

beklentileri karşılaması anlamında çok önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Yapılan 

planlama çalışması ile planlama alanında yaşayan insanların yaşam tarzlarının çok keskin bir 

şekilde değiştirilmemesi öngörülmektedir. Hayatlarını devam ettirmeleri için şu an ellerinde 

bulunan imkanlar özenle korunmaya çalışılmıştır. İnsanları alışkanlıklarından vazgeçmeye 

mecbur etmek yerine onlar için yaşam kalitelerini yükseltecek mekanların üretilmesi temel 

hedeflerden biri haline gelmiştir. 

4.2. Planlama Kararları 

 Ulubatlı Hasan Mahallesi’nin imar sürecinin başlangıcı 1970’li yıllara uzanan imar 

planlarına dayanmaktadır. İlk imar planlarının yapılması ile birlikte yapılaşmalar başlamış ve 

geniş bir zaman dilimine yayılarak bölgede yapılaşma devam etmiştir. Kentsel yenileme alanı 

içerisindeki genelde yığma veya betonarme olarak yapılan yapıların önemli bir kısmının tek 

katlı olması, düşük gelir grubuna hitap eden yapılar olması ve bu yapıların çoğunun 

vatandaşların kendileri tarafından yapılmış olmaları sebebiyle düşük kalitede ve riskli yapılar 

olduğu, yaşam koşullarına uygun olmadığı görülmüştür. Söz konusu yapıların ekonomik 

ömrünün ise yaklaşık 20 sene olduğu ve çoğu yapının 2000’li yıllardan önce yapılmış olması 

sebebiyle ekonomik ömrünü doldurduğu tespit edilmiştir. 

Teklife konu Rezerv Yapı Alanına ilişkin imar planlarının 1970’li yıllara dayandığı 

tespit edilmiş olup, söz konusu alana ilişkin onaylı imar planları arşivimizde tespit 

edilememiştir. Söz konusu alan içerisinde bulunan konut parsellerine ilişkin verilmiş imar 

durum belgelerine göre her parselin 100 m² inşaat hakkı bulunmaktadır. 
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Getirilen planlama kararları ise 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine göre 

konut alanları tek başlık altında ‘Gelişme Konut Alanları’ olarak ele alınmıştır. 

4.2.1. Gelişme Konut Alanları 

 Planlama alanında tek tip konut taslağı üzerinde çalışılmış olup, 120 m² daire 

büyüklüğüne sahip konut yapılarının yapılması planlanmaktadır. Türkiye İstatistik 

Kurumu’nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre belirlediği Sincan ilçesi 

ortalama hane halkı büyüklüğü 3.37 kişidir. Üretilecek birim konut adedi ve hane halkı 

sayısının çarpımından elde edilecek nüfus 10009 kişi olarak hesaplanmıştır. Plan sınırı 

içerisinde bulunan meskun konut alanı bire bir korunduğu için nüfus hesabına dahil 

edilmemiştir. Nüfus hesabı yapılırken, gelişme konut alanının tamamının %90’ı konut alanı 

olarak değerlendirileceği düşünülerek hesaplanmış olup, zemin katlarda %10’dan fazla 

ticarethane olması durumunda nüfus azalacağı için kentsel sosyal altyapı standartları 

yükselecektir. 1/25000 ölçekli Nazım imar planında 70,81 Ha gelişme konut alanı planlanmış 

olup, toplam planlama alanı büyüklüğü 77,76 Hektardır. Bu durumda brüt nüfus yoğunluğu 129 

Kişi/Ha, Net nüfus yoğunluğu ise 141 Kişi/Ha olarak hesaplanmıştır. 

4.2.2. Açık ve Yeşil Alanlar 

 T.C. Orman Genel Müdürlüğü, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü, 01.06.2021 tarih ve 

1263440 sayılı yazısına istinaden planlama alanı içerisinde bulunan orman sayılan alanlar 

Orman Alanı olarak planlanmıştır. Toplam 61282.19 m2 ağaçlandırılacak alan planlanmış olup, 

toplam alanın %7,88’ini oluşturmaktadır.  

4.3. Nazım İmar Planının Mevcut Durumla Karşılaştırılması 

 Teklife konu Rezerv Yapı Alanına ilişkin imar planlarının 1970’li yıllara dayandığı 

tespit edilmiş olup, söz konusu alana ilişkin onaylı imar planları arşivimizde tespit 

edilememiştir. Söz konusu alan içerisinde bulunan konut parsellerine ilişkin verilmiş imar 

durum belgelerine göre her parselin 100 m² inşaat hakkı bulunmaktadır. Planlama alanında; 

toplamda 113 ada içerisinde 1716 adet parsel bulunmaktadır. Bu parsellerin 1672 adeti Konut 

Alanı kullanımında yer almaktadır. 
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ALAN DAĞILIMI 

PLANLAMA ALANI 777610.877 

Alan Adı Adet Durum (m²) Oran (%) 

GELİŞME KONUT ALANI 2 708,116.74 91.06 

ORMAN ALANI 1 61,282.19 7.88 

YOL   8,211.95 1.06 

 Tablo 10. Öneri 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Alan Dağılımı 
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1. BÖLÜM: GİRİŞ 

 Ankara İli, Sincan İlçesi, Ulubatlı Hasan ve Fatih mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 

ve 6306 sayılı Kanun kapsamında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanun kapsamında 23/07/2020 tarihli ve 155234 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile Rezerv Yapı 

Alanı olarak belirlenen 77.7 hektarlık alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait araştırma 

ve açıklamalarını ortaya koymaktadır.   

Bilindiği üzere kentsel dönüşüm, kentsel sorunların çözüme kavuşturulmasını sağlayan 

vizyonlardan biridir. Kentin tamamında veya bir kısmında meydana gelen alt ve üst yapı 

imkânlarının yetersizliği, sosyoekonomik yapıda bozulma, çevre sorunları, doğal afet riskleri, 

yaşam alanlarını oluşturan yapıların fiziksel yetersizlikleri, ekonomik ömürlerini doldurmuş 

olması, can ve mal kaybına sebebiyet verecek boyuta ulaşması vb. nedenlerle ortaya çıkan 

sorunlar, bu alanların dönüştürülmesi ile giderilebilmektedir. Söz konusu afet riskinin meydana 

gelmeden gerekli hazırlıkların yapılması, önlemlerin alınması ve güvenli yaşam alanlarının 

oluşturulması ön görülen felaketin yaşanmaması açısından son derece önemlidir. 

Bu kapsamda, Ankara ili, Sincan ilçesi, Ulubatlı Hasan ve Fatih Mahalleleri sınırları 

içerisinde rezerv yapı alanı ilan edilen 1/1000 ölçekli I29-A-02-B-1-B, I29-A-02-B-2-A, I29-

A-02-B-2-B, I29-A-02-B-2-C, I29-A-02-B-2-D, I29-A-02-B-3-A, I29-A-03-A-1-A ve I29-A-

03-A-1-D pafta numaralı hâlihazır haritalar içinde kalan yaklaşık 77.7 hektar büyüklüğündeki 

alanın kentsel dönüşüm projesinin hayata geçirilmesi için alanda; mevcut durum araştırmaları, 

anket ve gayrimenkul değerleme çalışmaları tamamlanmıştır. Alanın mevcut durumu, bölgede 

ve kent bütünündeki ekonomik, sosyal, fiziki ve kültürel konumu ile birlikte ele alınarak geniş 

bir perspektifte incelenmiştir. Sürecin devamında, mevcut durum araştırmalarından elde edilen 

veriler sentez ve değerlendirme sonuçları ışığında alana ait amaç hedef ve stratejilerin 

belirlendiği eylem planı oluşturulmuştur. Tüm bu mekânsal ve stratejik çalışmalar alanın 

planlanmasına ve imar planlarının hazırlanmasına yön vermiştir. Böylece bu çalışma 

kapsamında daha önceki çalışmalardan elde edilen alana özgü veriler, analiz edildikten sonra 

ortaya çıkan bulgular sentezlenerek alandaki dönüşümün uygulama aracı olacak olan imar 

planları hazırlanmıştır. 

1.1. Literatür Taraması ve Yasal Çerçeve 

Tarihsel süreçte gelişen ve değişen toplumlar tarafından oluşturulan içinde yaşadığımız 

şehirler, bir bütün olarak ya da farklı bölümleriyle yıpranabilmekte canlılığını yitirebilmekte ve 

yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. Kentsel dönüşüm; kentsel bozulma süreçlerini daha iyi 
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anlama ihtiyacından doğan bir kavram olarak ortaya çıkmış olup canlılığını yitiren, çökme ve 

bozulma gösteren kentsel mekânın ekonomik, fiziksel, çevresel koşullarını kapsamlı ve 

bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirmeye yönelik uygulanan strateji ve eylemlerin bütünüdür 

(Akkar, 2006, Aktaran; Narlı, 2019). Ülkemizde kentsel dönüşüm uygulamalarına imkân veren 

düzenlemeler, normlar hiyerarşisine göre aşağıda verildiği şekliyle özetlenebilir. 

 Anayasa’nın 17. maddesinde “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve 

geliştirme hakkına sahiptir.” denilmiştir. 

 Anayasa’nın 23. maddesinde “sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve 

düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek” ifadesi kullanılmıştır. 

 Anayasa’nın 56. maddesinde ise “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına 

sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin 

ve vatandaşların ödevidir.” denilmiştir. 

 Bu kapsamda 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanun, Anayasa’nın 56. ve 23. maddeleri uyarınca 16/05/2012 tarihinde kabul edilerek, 

31/5/2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 6306 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması amacıyla 6306 sayılı Kanunun Uygulama 

Yönetmeliği, Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği, 6306 sayılı Kanun Kapsamında 

Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin 

Bakanlar Kurulu Kararı ve 6306 sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya 

Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu 

Kararı yayınlanmıştır. 

 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması 

ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında; yıpranan ve özelliğini kaybetmeye 

yüz tutmuş, sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının 

tespiti yapılır. Bu bölgelerde, bölgenin gelişimine uygun olarak alanın yeniden inşa ve restore 

edilmesi, konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması, afet risklerine 

karşı tedbirler alınması tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve 

yaşatılarak kullanılması amacıyla dönüşüm uygulamaları gerçekleştirilir. 

Yasal düzenlemeler dışında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar 

kapsamında Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023), Afetlere 

Dayanıksız Kentleşme başlığı altında, “ülkemizde “1950’li yıllardan sonra yaşanan hızlı ve 
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denetimsiz kentleşme ve yapılaşma süreci, kentlerimizin doğal afetler ve insan kaynaklı 

tehlikelere karşı dirençsiz ve savunmasız bir biçimde büyümesine neden olmuştur. 

Başta deprem ve sel olmak üzere doğal afet tehlikelerine maruz alanlarda, yer yer plana 

ve imar mevzuatına aykırı gelişmelere sahne olan kentlerimizde, hızlı kentleşmeye odaklanmış 

imar uygulamaları, risk azaltma yöntemlerini içeren planlama yaklaşımı ve pratiğinden uzak 

kalmış ve kentlerimizde derin “risk havuzları” oluşmuştur. 

1999 Marmara Depremi, ülkemizde güvenli ve sürdürülebilir kentsel gelişmenin 

sağlanabilmesi için, afet sonrası uygulamalar yerine, afet öncesi hazırlıklara yoğunlaşarak afet 

tehlike ve risklerini giderme/azaltma amaçlı yaklaşımların mekânsal planlama sistemi ile 

bütünleştirilmesi gereğini ortaya koymuştur.” denilmiştir. 

Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar kapsamındaki Kentsel 

Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlanmasına İlişkin İlke ve Esaslar’da sürece ve yürütmeye ilişkin 

aşağıda sunulduğu üzere konuyla ilgili hususlar maddeler halinde özetlenmiştir. 

 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli alanların tespiti 4 şekilde olabilmektedir. Bunlar; 

1. Alanın zemin yapısı sebebiyle risk taşıması, 

2. Alanın üzerindeki yapılaşma sebebiyle risk taşması, 

3. Alandaki toplam yapı sayısının en az %65’inin imar mevzuatına aykırı olması 

4. Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak 

şekilde bozulduğu yerlerde; planlama ya da altyapı hizmetleri yetersiz olan veya imar 

mevzuatına aykırı yapılaşma bulunan yahut yapı ya da altyapısı hasarlı olan alanlar nedeniyle 

riskli alan teklifi yapılabilmektedir. 

 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Alan Uygulamalarında Dönüşüm Sürecinin 

Adımları 

1. Mevcut durumun tespiti ve ön proje çalışmaları 

2. Hak sahipleri ile ön görüşme ve beklenti analizi 

3. Alana ilişkin stratejiler ile matematiksel ve detaylı finansal model belirlenmesi 

4. Planlama ve projelendirme çalışmaları 

5. Hak sahipleri ile uzlaşma tahliye ve yıkım 

6. Yapım süreci 

 6306 sayılı Kanun Kapsamında Uygulama Yapmaya Yetkili İdareler ve Yetki Devri 
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 6306 sayılı Kanunda İdare, “Belediyeler, İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri 

ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi halinde Büyükşehir Belediyeleri sınırları içerisindeki 

ilçe belediyeleri” olarak tanımlanmıştır. 

 Bakanlık, 6306 sayılı Kanunda belirtilen iş ve işlemlere ilişkin olarak TOKİ’ye veya 

İdareye yetki devrine ve bu iş ve işlemlerden hangilerinin TOKİ veya İdare tarafından 

yapılacağını belirlemeye yetkilidir. Ulubatlı Hasan ve Fatih mahalleleri sınırları içerisinde 

bulunan ve 6306 sayılı Kanun kapsamında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkında Kanun kapsamında 23/07/2020 tarihli ve 155234 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile 

Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenen 77.7 hektarlık alanın bu kapsamda her tür ve ölçekte harita, 

imar planı, imar uygulaması, tasarım projelerini hazırlama yetkisi geçici olarak Sincan 

Belediyesi Başkanlığının görev ve sorumluluğuna bırakılmıştır. 

 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 

kapsamında “Rezerv Yapı Alanı” ilan edilen alanlarda planlama ve projelendirme 

çalışmalarının yürütülmesi için riskli alanlarda gerçekleştirilecek uygulamalarla ilgili 

olarak; 

 Hak sahiplerinin tespiti, hak sahipleri ile anlaşma yapılması, anlaşma ile tahliye edilen 

yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak 

bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara geçici konut veya 

işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılması 

 Alandaki taşınmazların, üzerindeki köhnemiş yapılar da dâhil olmak üzere, muhdesatı 

ile birlikte değer tespiti işlemleri ve dönüşüm ile oluşacak taşınmazların 

değerlemelerinin yapılması veya yaptırılması 

 Bakanlıkça onaylanmak üzere, alana ilişkin her tür ve ölçekte harita, imar planı, tasarım 

projesi, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma çalışmalarının yapılması 

 Riskli alanlar, rezerv yapı alanları ve riskli yapıların bulunduğu parsellerdeki 

uygulamalarda faydalanılmak üzere; özel kanunlar ile öngörülen alanlara ilişkin olanlar 

da dâhil, her tür ve ölçekteki planlama işlemlerine esas teşkil edecek standartları 

belirlemeye ve gerek görülmesi halinde bu standartları plan kararları ile tayin etmeye 

veya özel standartlar ihtiva eden planlar ve kentsel tasarım projeleri yapma, yaptırma 

ve onaylama, 

 Parselasyon planlarında, gerekli görülmesi halinde varsa ilk uygulamadaki düzenleme 

ortaklık payı oranını tamamlamak üzere düzenleme ortaklık payı kesintisi yapma, 

 Rezerv yapı alanlarında gelir ve hasılat getirecek her türlü uygulama yapma, 
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 Bu Kanun kapsamında kullanılmak üzere hazır konut ve işyeri satın almaya ve bunları 

devretme, 

 Hazine mülkiyetinde olup bu Kanun kapsamında Bakanlığa tahsis edilen taşınmazları; 

Kanun kapsamında Bakanlıkça kamulaştırılan taşınmazları ve yürütülen uygulamalar 

neticesinde Bakanlık payına düşen taşınmazları, dönüşüm projeleri özel hesabına gelir 

elde etmek amacıyla kiralama ve satma, 

 Alan içerisindeki yapıların tahliye ve yıktırma işlemlerinin yapılması, 

 Alan içerisinde bulunan taşınmazları satın alma, ön alım hakkını kullanma, bağımsız 

bölümler de dâhil olmak üzere taşınmazları trampa etme, taşınmaz mülkiyetini veya 

imar haklarını başka bir alana aktarma, 

 Aynı alanlara ilişkin taşınmaz mülkiyetini anlaşma sağlanmak kaydı ile menkul değere 

dönüştürmeye,  

 Kamu ve özel sektör iş birliğine dayanan usuller uygulama, kat veya hasılat karşılığı 

usulleri de dâhil olmak üzere inşaat yapma veya yaptırma, arsa paylarını belirleme, 

 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki esaslara göre paylaştırma, 

payları ayırma veya birleştirme, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 

uyarınca sınırlı ayni hak tesis etme, 

 Kamulaştırmaya ilişkin tüm iş ve işlemleri yapma, 

 Alanda uygulama yapılan etaplarda veya adalarda hisseleri oranında maliklerin en az 

üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayanların hisselerinin satışına ilişkin iş ve 

işlemlerin 6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 15 ve 15/A. maddeleri 

kapsamında yapılması ve 

 Alandaki taşınmaz mülkiyetini anlaşma sağlanmak kaydı ile menkul değere dönüştürme 

iş ve işlemleri için Bakanlık ilgili İdarelere yetki devri yapabilme konularında hak tanır. 

1.2. Amaç – Kapsam – Yöntem 

Planlamanın amacı, Ulubatlı Hasan ve Fatih mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve 

6306 sayılı Kanun kapsamında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanun kapsamında 23/07/2020 tarihli ve 155234 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile Rezerv Yapı 

Alanı olarak belirlenen 77.7 hektarlık alanının üzerindeki sağlıksız yapılaşmadan kaynaklanan 

risklerden arındırılarak, alanda potansiyeli bulunan her türlü dinamiğin işlevsel olarak ortaya 

konulduğu, altyapısı tamamlanmış, gerekli sosyal donatısı bulunan sağlıklı, güvenli yaşam 

alanının oluşturulması, sürdürülebilirliğinin sağlanması, çıkabilecek sorunların minimize 

edilmesi, kısa sürede hayata geçirilebilmesi amacıyla belirlenecek yol haritalarının elde 
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edilmesi ile uygulama aşamasında yapılacak iş ve işlemleri ortaya koymaktır. Dolayısıyla 

hazırlanan imar planı ile;  

 Alanın altyapısı ve sosyal donatısı tamamlanmış, sağlıklı, güvenilir kentsel yaşam 

alanına dönüştürülmesi,  

 Alanda yapılacak uygulamalara ilişkin yöntem ve metotların belirlenmesi,  

 Sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir yaşam çevrelerinin oluşması için risk azaltıcı 

planlamanın hayata geçirilmesi 

 Yer bilimsel (jeolojik- jeoteknik) etütlerin yapılaşmayı yönlendirmesi, 

 Hak sahiplerinin alanda yeniden ikametinin sağlanmasının temel ilke olarak ele 

alınması,  

 Kentin ihtiyaç duyduğu nirengi ve odak noktalarının elde edilmesi,  

 Ulaşım sistemlerinin, alanda yaşayan nüfus ile planlama ve tasarımla oluşturulan 

kullanım alanlarına göre çözümlenmesi, 

 Tüm bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi ve sonrasında oluşabilecek sorunların 

çözümüne ilişkin sürdürülebilir, yenilenebilir stratejilerin oluşturulması 

öngörülmektedir.  
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2. BÖLÜM: PLANLAMA ALANINA İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR 

2.1. Ülke ve Bölgesindeki Yeri 

İç Anadolu Bölgesinin kuzeydoğu bölümünde yer alan Ankara, 26.897 km²’lik bir alana 

sahip olup, 39.57 Kuzey enlemi ile 32,53 Doğu boylamları arasında yer alır. Deniz seviyesinden 

yüksekliği yaklaşık 890 m’dir. Doğu yönünde Kırşehir ve Kırıkkale, Batı yönünde Eskişehir, 

Kuzey yönünde Çankırı, kuzeybatı yönünde Bolu ve Güney yönünde Konya ve Aksaray illeri 

ile çevrilmiştir. İlçeleri; Altındağ, Çankaya, Mamak, Keçiören, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, 

Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Kazan, Gölbaşı, Bala, Ayaş, Güdül, 

Haymana, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar ve Şereflikoçhisardır. 

 

Kaynak: İnternet Verisi, 2020. 

Şekil 1. Ülke ve İl İçindeki Konumu 
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Kaynak: 2021 Google Earth Uydu Görüntüsü 

Şekil 2. Planlama Alanının İl Merkezi İçerisindeki Konumu 

Planlama alanı ise Ankara ili, Sincan ilçesi Ulubatlı Hasan ve Fatih mahalleleri 

içerisinde yer almaktadır. Alan, UTM 30 koordinat sisteminde ve ITRF-96 datumundaki metrik 

sisteme göre ise X: 4 428 163 – 4 429 505 ve Y: 464 756 – 466 122 koordinatları arasında yer 
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almaktadır. Yaklaşık 77.7 hektar alan kaplayan alanın doğu-batı doğrultusundaki kuş uçuşu 

mesafesi yaklaşık 1450 metre ve kuzey-güney doğrultusundaki uzaklığı yaklaşık 1250 metredir.  

 

Kaynak: 2021 Google Earth Uydu Görüntüsü 

Şekil 3.Planlama Alanı Uydu Görüntüsü 

2.2. Yönetimsel Yapı ve İdari Bölünüş 

TÜİK, 2020 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Ankara İline yönetsel 

açıdan bağlı 1425 mahalle ve 25 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler; Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, 

Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, 

Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, 

Pursaklar, Şereflikoçhisar, Sincan ve Yenimahalle ilçeleridir. 

  16 Şubat 1924 tarihinde çıkarılan 417 sayılı yasa ile Ankara Şehremaneti kurulmuştur, 

1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır. 1580 sayılı yasa günümüze 

kadar çeşitli değişiklikler geçirmekle birlikte bugünkü belediyelerin görev, yetki ve 

sorumluluklarını belirleyen temel kaynak olmuştur. 1936 yılına kadar var olan Ankara ilçesi 

Çankaya'nın 1936 yılında ayrılıp yeni bir ilçe haline gelmesiyle bölünmüştür. 1953 yılında 

Altındağ ilçesi kurulmuştur. Etimesgut, 1968 yılına kadar kaza olarak kalmış, daha sonra 

Ankara şehrine ait bir mahalleye dönüştürülmüş, 1990 yılında ise ilçe olmuş ve belediye 

teşkilatı kurulmuştur. 1983'te bir grup yeni ilçe daha oluşmuştur: Önceleri Altındağ ilçesine ait 

olan Keçiören, Çankaya'ya bağlı bir mahalle olan Mamak, 1923'ten beri bir kaza olan Gölbaşı 

ve daha evvel bir kaza olan Sincan ilçe olmuştur. Bu ilçelerden Sincan, 1988'de Ankara 
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Büyükşehir Belediyesi sınırları içine alınarak merkez ilçe konumuna getirilmiştir. 1984 yılında 

Yenimahalle'nin de ilçe olmasından sonra önceleri birer kasaba olan Kahramankazan (1987'de), 

Akyurt (1990'da) ve Pursaklar (2008'de) Ankara ilinin yeni ilçeleri olmuştur. 

Bu süreç içinde Ankara iline bağlı olan bazı bölgeler de ilden kopmuştur. 1989'a kadar 

ile bağlı olan Kırıkkale ilçesi, 1989'da ve 3578 sayılı yasa gereğince ayrı bir il olmuştur. Aynı 

zamanda Ankara iline bağlı olan Delice, Keskin ve Sulakyurt ilçeleri de Kırıkkale iline 

bağlanmıştır. Şereflikoçhisar ilçesine bağlı bir kasaba olan Ağaçören 1989'da çevresindeki 

köylerle birlikte bir ilçe olup Aksaray iline bağlanmıştır. 

2.3. Ulaşım Yapısı 

İl içinde karayolu, demiryolu ve havayolu ile ulaşım yapılmaktadır. Ayrıca Ankara'da 

gelişmiş bir toplu taşımacılık sistemi, şehir nüfusunun ulaşım ihtiyacını karşılamaktadır. Toplu 

taşımacılık altyapısına rağmen ve belki ildeki refah seviyesinin bir göstergesi olarak, Ankara 

nüfus başına motorlu taşıt sayısında 100 kişiye 18 otomobil ile Türkiye'nin birinci ili 

durumundadır. 

İl merkezinin kuzeyinde yer alan Esenboğa Uluslararası Havalimanı havayolu ile giriş 

çıkışı sağlayan en önemli noktadır. Esenboğa'dan Türkiye'nin hemen her iline, ayrıca Avrupa, 

Amerika ve Uzak Doğu'nun çeşitli şehirlerine uçuş bulmak mümkündür. 2006 yılında tamamen 

yenilenip kapasitesi ve işlevi arttırılmıştır. Havalimanını kent merkezine bağlayan karayolu da 

tamamen yenilenmiş ve yeni altgeçitler devreye sokulmuştur. Havayolu ile kente ulaşmanın bir 

başka yolu da ordunun hizmetindeki Etimesgut Askeri Havalimanıdır. Bu havalimanı sivil 

uçuşlara kapalı olsa da, gerektiğinde alternatif olarak kullanılmaktadır. Akıncı, Etimesgut ve 

Güvercinlik hava alanları, askerî amaçlarla kullanılmaktadır. 

İl merkezini çevreleyen O-20 çevre yolu, şehirlerarası trafiğin şehir trafiğini aksatmadan 

geçmesini sağlar. O-20 otoyolu diğer otoyollara bağlanarak ilin ve ülkenin diğer kentlerine 

ulaşımını sağlar. Bunlardan O4 otoyolu (Avrupa E-yolları sistemine göre E89), Ankara’yı 

İstanbul iline bağlar, O20 (E90) ise Adana iline bağlar. Ankara şehrini diğer büyük şehirlere 

bağlayan karayolları arasında D200 (E90) (Bursa - Eskişehir - Ankara), D750 (E90) (Ankara - 

Aksaray - Adana), D200 (E88) (Ankara - Elmadağ), O-4 (E89) (Zonguldak - Aksaray - Ankara 

- Kızılcahamam - Gerede), D200 (E88) (Eskişehir - Sivrihisar - Ankara - Kırıkkale - Yozgat - 

Sivas) bulunur. İl içindeki diğer devlet yolları ise D750 (Tarsus- Pozantı - Aksaray - Ankara - 

Kahramankazan - Gerede), D765 (Çankırı - Kalecik - Kırıkkale), D260 (Polatlı - Haymana - 

Balâ), D140 (Beypazarı - Nallıhan), D695 (Polatlı - Akşehir)’dir. 
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İl merkezinde bulunan Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) Avrupa’nın en 

büyük otobüs terminalleri arasında yer alır. AŞTİ'nin şehir içi toplu taşıma hattı Ankaray ile 

bağlantısı vardır. 

Ankara ilinden geçen iki adet demiryolu hattı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 

Ankara şehrini, batıda Sincan ve Polatlı üzerinden Eskişehir'e, doğuda Irmak ve Boğazköprü 

üzerinden Kayseri'ye bağlar. İkinci bir hat Irmak'ı Çankırı üzerinden Karabük ve Zonguldak'a 

bağlar. Tren yolu ile giriş çıkışta en önemli yer TCDD Ankara Garı'dır. Burası aynı zamanda 

ülkenin doğusu ile batısının ayrıldığı noktadır. Halihazırda ülkenin dört bir yanına ve 

banliyölere buradan tren seferleri düzenlenmektedir. Eskişehir üzerinden Ankara kentini 

İstanbul'a bağlayacak olan Ankara - İstanbul YHD hattının Ankara - Eskişehir kesimi 2009 

yılında hizmete açılmıştır. 

 

Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü, 2021 

Şekil 4. Ankara’nın Alanının Diğer İl Merkezlerine Uzaklıkları 
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İLÇE MESAFE İLÇE MESAFE 

Akyurt 29 km Haymana  64 km 

Altındağ 13 km Kalecik  51 km 

Ayaş  46 km Kazan 34 km 

Bala  48 km Keçiören  10 km 

Beypazarı 84 km Kızılcahamam  62 km 

Çamlıdere  70 km Mamak 17 km 

Çankaya  11 km Nallıhan 132 km 

Çubuk 37 km Polatlı 72 km 

Elmadağ 31 km Pursaklar  12 km 

Etimesgut  18 km Şereflikoçhisar  125 km 

Evren  130 km Sincan 24 km 

Gölbaşı 16 km Yenimahalle  15 km 

Güdül 61 km     

Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü, 2021 

Tablo 1. İlçelerin, Ankara İl Merkezine Olan Karayolu Uzunluğu 

İl merkezinde kent içi ulaşımda en yoğun taşımacılık raylı sistem ile yapılmaktadır. 

EGO Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Ankara metrosu günde yaklaşık 150.000 yolcu taşır. 

Metro ağında halihazırda Metro, Başkentray ve Ankaray adı altında üç ayrı taşıma sistemi 

çalışmaktadır. TCDD tarafından sağlanan banliyö treni hizmeti başkenti Kayaş ve Sincan 

kentleri ve aradaki istasyonlara bağlar. 

https://www.haritatr.com/akyurt-haritasi-i43
https://www.haritatr.com/haymana-haritasi-i4c
https://www.haritatr.com/altindag-haritasi-i3a
https://www.haritatr.com/kalecik-haritasi-i4d
https://www.haritatr.com/ayas-haritasi-i44
https://www.haritatr.com/kazan-haritasi-i4e
https://www.haritatr.com/bala-haritasi-i45
https://www.haritatr.com/kecioren-haritasi-i3d
https://www.haritatr.com/beypazari-haritasi-i46
https://www.haritatr.com/kizilcahamam-haritasi-i4f
https://www.haritatr.com/camlidere-haritasi-i47
https://www.haritatr.com/mamak-haritasi-i3e
https://www.haritatr.com/cankaya-haritasi-i3b
https://www.haritatr.com/nallihan-haritasi-i50
https://www.haritatr.com/cubuk-haritasi-i48
https://www.haritatr.com/polatli-haritasi-i51
https://www.haritatr.com/elmadag-haritasi-i49
https://www.haritatr.com/pursaklar-haritasi-i42
https://www.haritatr.com/etimesgut-haritasi-i3c
https://www.haritatr.com/sereflikochisar-haritasi-i52
https://www.haritatr.com/evren-haritasi-i4a
https://www.haritatr.com/sincan-haritasi-i3f
https://www.haritatr.com/golbasi-haritasi-i41
https://www.haritatr.com/yenimahalle-haritasi-i40
https://www.haritatr.com/gudul-haritasi-i4b
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Şekil 5. Planlama Alanı Çevresi Karayolu Ulaşımı 

2.4. Sosyoekonomik Yapı 

 Ankara nüfusunun dörtte üçü hizmet sektöründe çalışır ve bu sektör ilin gayrisafi 

hasılasında en büyük paya sahiptir. Sektörün bu kadar gelişmesinin nedeni, göçle gelen nüfusa 

istihdam sağlayacak kadar büyük sanayinin bulunmamasıdır. 

Ankara, Türkiye gayrisafi millî hasılasının %9'una sahiptir. Ülkenin toplam vergi 

gelirlerinin %12'si, bütçe gelirlerinin %12,3'ü buradan toplanır; buna karşılık ilin ülke 

bütçesinden aldığı pay %6,4'tür. 2006 yılında Ankara bütçe vergi gelirlerine 16,5 milyar TL, 

toplam bütçe gelirlerine de 21,1 milyar TL katkıda bulunmuş, bütçeden ise 11,3 milyar TL pay 

almıştır. 2001 yılı itibarıyla gayrisafi yurt içi hasılasının Ankara'ya düşen kısmının %45'i 

ticaretten, %23'ü ulaştırma ve haberleşmeden, %14'ü devlet hizmetinden kaynaklanmaktaydı. 
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Pricewaterhouse Coopers’ın “Dünyada En Büyük Şehir Ekonomileri Hangileri ve Bu 

2020 Yılında Nasıl Değişecek” raporuna göre dünyanın en büyük 100 kenti arasında 2005 

yılında 94. olan kent, 2008'de 80. sıraya yerleşmiştir.  

Brookings Institution ve JP Morgan'ın 2014 yılı baz alınarak oluşturulan, ekonomide 

yükselen kentler sıralamasında Ankara 300 şehir arasında Xiamen'in ardından 9. sırayı aldı. 

Ankara 2013'teki listede 38. sırada yer almaktaydı. Aynı listede Türkiye'den İzmir 2, İstanbul 

3 ve Bursa 4. sırada yer almıştır. 

Sektörler Oran (%) 

Tarım 3.23 

Sanayi 24.64 

Hizmetler 72.13 

Kaynak: TÜİK, 2017 

Tablo 2. İstihdamın Sektörel Dağılımı 

Ankara ilinde Çalışanların sektörel dağılımı; % 72,13 Hizmet, % 24,64 Sanayi ve % 

3,23’ü Tarım sektöründe çalışmaktadır. 

Kentin demografik, sosyal ve ekonomik yapısının değişmesi, gelişmesi, işlevsel 

ilişkilerin çevre belediyeleri ve kentsel bölgeyi de kapsayacak biçimde yaygınlaşması, 

mekansal sürekliliğin kentin etki alanının gelişmesi metropoliten özellikler kazanmasına neden 

olmuştur.  

 Ankara, DPT tarafından 2003 yılında yapılan gelişmişlik endeksine göre, 81 il içinde 2. 

Sırada olup 1. Derece gelişmiş iller arasında yer almaktadır.  

2.5. Demografik Yapı 

 Ankara ili 2021 yılı başında TÜİK tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 

Sistemi (ADNKS) 2020 yılı göstergelerine göre il geneli nüfusu 5.663.322 kişi olup bu nüfusun 

2.805.877’si erkek, 2.857.445’i kadın nüfusudur. Bu göstergelere göre nüfusu en çok olan ilçe 

938.568 kişi ile Keçiören, en çok nüfusa sahip ikinci ilçe ise 925.828 kişi ile Çankaya’dır.   
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İlçe 

2015 2020 

Fark 

Nüfus 

Artış 

Hızı 
Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam 

Akyurt 15388 14857 30245 19128 18328 37456 7211 0.13 

Altındağ 183182 180505 363687 199393 196772 396165 32478 0.57 

Ayaş 6410 6268 12678 7372 6314 13686 1008 0.02 

Bala 11262 10356 21618 14109 11671 25780 4162 0.07 

Beypazarı 23685 23897 47582 24359 24373 48732 1150 0.02 

Çamlıdere 3196 3283 6479 4653 4230 8883 2404 0.04 

Çankaya 446575 475961 922536 445235 480593 925828 3292 0.06 

Çubuk 43485 42570 86055 45675 45467 91142 5087 0.09 

Elmadağ 22355 21421 43776 22950 22172 45122 1346 0.02 

Etimesgut 265376 262583 527959 297021 298284 595305 67346 1.19 

Evren 1401 1446 2847 1509 1536 3045 198 0.00 

Gölbaşı 62312 59976 122288 70950 69699 140649 18361 0.32 

Güdül 4071 4321 8392 4211 4227 8438 46 0.00 

Haymana 14471 13884 28355 15072 13850 28922 567 0.01 

Kalecik 6747 6641 13388 6727 6214 12941 -447 -0.01 

Kazan 26600 25164 51764 29003 27733 56736 4972 0.09 

Keçiören 439313 450563 889876 460765 477803 938568 48692 0.86 

Kızılcahamam 12554 12625 25179 13943 13564 27507 2328 0.04 

Mamak 304502 303376 607878 333567 335898 669465 61587 1.09 

Nallıhan 14461 14748 29209 13621 13813 27434 -1775 -0.03 

Polatlı 61267 60591 121858 63111 63512 126623 4765 0.08 

Pursaklar 67324 66637 133961 78534 78548 157082 23121 0.41 

Şereflikoçhisar 17060 16669 33729 16642 16668 33310 -419 -0.01 

Sincan 258229 248721 506950 279108 270000 549108 42158 0.74 

Yenimahalle 310009 322277 632286 339219 356176 695395 63109 1.11 

TOPLAM 2621235 2649340 5270575 2805877 2857445 5663322 392747 6.93 

Kaynak: TÜİK, 2021 

Tablo 3. İlçelerin Yıllık Nüfus Artış Hızı 

 İl geneli kapsamında son 5 yıllık nüfus değişimi ilçeler bazında incelendiğinde; toplam 

nüfus ve nüfus artış hızları 25 ilçenin 23’ünde artış göstermekte iken 2 İlçede nüfus ve nüfus 

artış hızı düşmektedir. Nüfus artış hızında yükselme gösteren ilk beş ilçe sırasıyla; Etimesgut, 

Yenimahalle, Mamak, Keçiören ve Sincan ilçeleridir. Nüfus artış değerindeki en düşük değer 

ise -0.03’lük değer ile Nallıhan ilçesine aittir. Toplam nüfus artış hızındaki en yüksek değer ise 

merkez ilçelerden birisi olan Etimesgut’a aittir. 

Ankara ili, Ankara şehrinin başkent olmasından sonra hızla kalabalıklaşmıştır. Özel ve 

kamu sektörü yatırımları başkent ve yöresine yoğunlaşmış, bunun sonucu ortaya çıkan çalışma 

olanakları büyük bir nüfus akımına yol açmıştır. Ekonomi, sağlık ve eğitim altyapısının 

gelişmişliği, suç oranının düşük olması, kişi başına kamu yatırımının ve kişi başına mevduatın 

yüksek olması gibi nedenlerin göçü teşvik ediyor olması muhtemeldir. Cumhuriyet tarihi 

boyunca ilin nüfusu ülke nüfusunun iki katı hızda artmıştır. 1927 sayımında nüfusu 404 bin 

olan il Türkiye nüfusunun %3,2'sine sahipken bugün 8 milyon nüfus ile bu oran %6,3'tür. 2007-
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2008 yılları arasında ise nüfus artış hızı (%1,83), ülke nüfus artış hızının (% 1,32) bir buçuk 

katı olmuştur. 

 

Kaynak: TÜİK, 2021 

Grafik 1. Ankara İli ve İlçelerinin Toplam Nüfus Dağılımı (ADNKS 2020 Yılı) 

 İlçelerin hemen hepsinde genel olarak 1990 ve 2000 yılları arasında kırdan kente göçün 

olmasından kaynaklı kırsal nüfusları azalmakta ve yaklaşık oranlarla şehir nüfusları 

artmaktadır. Ancak bu durum 2010 ve 2019 yılları arasında farklılık göstermektedir. İl 

genelinde bazı ilçeler hariç olmak üzere hem kırsal hem de kentsel nüfusları artış 

göstermektedir. 

 

 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

2020 Erkek 2020 Kadın 2020 Toplam



ANKARA İLİ, SİNCAN İLÇESİ, ULUBATLI HASAN VE FATİH MAHALLELERİ 
REZERV YAPI ALANI 

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU 

17 
 

 

Kaynak: TÜİK, 2021 

Grafik 2. 2020 Yılı Ankara İli İlçelerinin Toplam Yıllık Nüfus Artış Hızları  

 Ankara İli Sincan İlçesi’nin toplam nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı incelendiği 

zaman yaşlı nüfusun düşük, çocuk nüfusun ise yüksek olduğu görülmektedir.  Yetişkin (Faal) 

nüfusun kendi içindeki dağılıma bakıldığı zaman ise 35-39 yaş aralığının yoğunlukta olduğu 

dikkat çekmektedir. İlçe genelinde kadın erkek nüfusu birbirine yakın değerlerdedir.  
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Yaş Aralığı Erkek Kadın 
Toplam 

Kişi Oran 

0-4 21080 20379 41459 7.55 

5-9 23156 21933 45089 8.21 

10-14 23567 21935 45502 8.29 

15-19 21517 20354 41871 7.63 

20-24 21904 20469 42373 7.72 

25-29 22226 22036 44262 8.06 

30-34 24158 22729 46887 8.54 

35-39 24383 23046 47429 8.64 

40-44 22812 21269 44081 8.03 

45-49 19228 18161 37389 6.81 

50-54 15176 14378 29554 5.38 

55-59 14360 14145 28505 5.19 

60-64 10203 10406 20609 3.75 

65-69 7302 7789 15091 2.75 

70-74 4276 5144 9420 1.72 

75-79 2150 2772 4922 0.90 

80-84 1018 1730 2748 0.50 

85-89 472 932 1404 0.26 

90+ 120 393 513 0.09 

Toplam 279108 270000 549108 100.00 

Kaynak: TÜİK, 2021 

Tablo 4. Ankara İli, Sincan İlçesi Nüfusunun 2020 Yılı Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

 Sincan İlçesi 2020 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 549.108 kişi 

olan nüfusunun %50,83’ünü erkek nüfusu oluştururken %49,17’sini kadın nüfusu 

oluşturmaktadır. 

Nüfus Türü Kişi Oran (%) Açıklama 

Erkek Nüfusu 279108 50.83 - 

Kadın Nüfusu 270000 49.17 - 

Çocuk Nüfusu 132050 24.05 0-14 Yaş Aralığı 

Faal Nüfus 382960 69.74 15-64 Yaş Aralığı 

Yaşlı Nüfus 34098 6.21 65 Yaş Üstü 

Toplam Nüfus 549108 100.00 - 

Kaynak: TÜİK, 2021 

Tablo 5. Ankara İli, Sincan İlçesinin Nüfusunun 2020 Yılı Genel Yapısı 

 İlçede üç temel yaş grubuna göre nüfusun dağılımına bakılırsa; 0-14 yaş grubunun 

132.050 kişi olup toplam nüfusun %24,05’ini, 15-64 yaş grubunun 382.960 kişi olup toplam 

nüfusun %69.74’ünü ve 65 yaş ve üzeri yaş grubunun 34.098 kişi olup toplam nüfusun 

%6.21’ini oluşturduğu görülmektedir. 



ANKARA İLİ, SİNCAN İLÇESİ, ULUBATLI HASAN VE FATİH MAHALLELERİ 
REZERV YAPI ALANI 

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU 

19 
 

2.6. Ekonomik Yapı 

 Ankara ilinde özel sektörün katma değer içindeki payı %85'in üzerindedir. İlin sanayisi 

genel olarak küçük ve orta boylu işletmelerden oluşmaktadır. Bunların %40'ı, savunma ve taşıt 

üretimi yapan büyük kuruluşların talep gösterdiği makine ve metal alanında üretim 

yapmaktadır, bunun ardından gıda ve tekstil sanayileri gelmektedir. Üretim açısından en önemli 

sektörler, gıda (şeker, un, makarna, süt, içki), taşıt, makine (tarım araçları, taşıt, traktör), savaş, 

çimento ve dokumadır (yünlü dokuma, trikotaj, konfeksiyon). Ayrıca tarım ilaçları, mobilya, 

şekercilik ve matbaacılık da önemli bir konuma sahiptir. Ankara, savunma sanayisi, yazılım ve 

elektronik sektörlerinde Türkiye’de en önde gelen illerdendir. 

Ankara Sanayi Odası'na (ASO) kayıtlı yaklaşık 3500 şirket vardır. Türkiye'nin en büyük 

500 şirketinin 48'inin ASO'ya bağlı olmasıyla Ankara, 2009 yılında İstanbul'dan sonra 

Türkiye'nin 2. sanayi merkezi haline gelmiştir. 

Ankara'da üretimin büyük kısmı Sincan, Akyurt, Çubuk ve il merkezine yakın olan 

İvedik ile Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM) Organize Sanayi bölgelerinde 

gerçekleşmektedir. OSTİM, Türkiye'nin en büyük küçük ve orta boy sanayi üretim alanıdır. 

2009'da Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan bir 

çalışmaya göre, en rekabetçi il Ankara'dır. Ankara, "rekabetçilik" endeksini oluşturan alt 

endeksler arasında insani sermaye, yaratıcı sermaye ve sosyal sermaye endekslerinde ilk sırada 

yer almıştır. Üniversite ve öğretim üyesi sayısının yüksekliği, patent ve benzeri başvurular gibi 

faktörler Ankara'yı özellikle yaratıcı sermaye endeksinde Türkiye'de birinci yapmaktadır. 
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Sektörler 

Cari Fiyatlarla 

Gayri Safi 

Yurtiçi Hasıla 

Değer 

Türkiye 

(TL) 

Sektörel 

Pay 

Cari Fiyatlarla 

Gayri Safi 

Yurtiçi Hasıla 

Değer 

Ankara 

(TL) 

Sektörel 

Pay 

Tarım, Ormancılık Ve 

Balıkçılık 
277,494,885.00 5.93 6,762,022.00 1.64 

İmalat, Madencilik Ve Taş 

Ocakçılığı Ve Diğer Sanayiler 
941,475,504.00 20.11 70,018,571.00 16.97 

İmalat Sanayi 789,675,113.00 16.87 56,153,298.00 13.61 

İnşaat 233,275,950.00 4.98 31,871,862.00 7.72 

Toptan Ve Perakende Ticaret, 

Ulaştırma Ve Depolama, 

Konaklama Ve Yiyecek 

Hizmeti Faaliyetleri 

1,053,520,883.00 22.50 72,614,568.00 17.60 

Bilgi Ve İletişim 111,987,262.00 2.39 20,330,187.00 4.93 

Finans Ve Sigorta Faaliyetleri 137,887,422.00 2.95 11,402,377.00 2.76 

Gayrimenkul Faaliyetleri 282,779,250.00 6.04 21,504,254.00 5.21 

Mesleki, Bilimsel, Teknik, 

İdari Ve Destek Hizmet 

Faaliyetleri 

228,711,798.00 4.89 24,483,433.00 5.93 

Kamu Yönetimi Ve Savunma, 

Eğitim, İnsan Sağlığı Ve 

Sosyal Hizmet Faaliyetleri 

532,517,768.00 11.37 70,544,385.00 17.10 

Diğer Hizmetler 92,292,783.00 1.97 26,971,593.00 6.54 

Toplam 4,681,618,618.00 100.00 412,656,550.00 100.00 

Tablo 6. 2019 Yılı Faaliyet Kollarına Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (2021) 

2.7. Doğal Yapı 

 Ankara’nın güney ve orta bölümlerinde karasal iklimin soğuk ve kar yağışlı kışları ile 

sıcak ve kurak yazları, kuzeyinde ise Karadeniz ikliminin ılıman ve yağışlı halleri 

görülebilmektedir. Karasal iklimin hakim olduğu bölgelerde gece ile gündüz, yaz ile kış 

mevsimi arasında önemli sıcaklık farkları bulunmaktadır. En yüksek sıcaklık temmuz veya 

ağustos aylarında görülmektedir. İldeki ortalama en yüksek gündüz sıcaklıkları 27-31° C'dir. 

En soğuk ay ise Ocak ayıdır, en düşük gece sıcaklıkları ise ortalama -6 ila -1 °C arasındadır. 

Yağışlar en çok mayıs, en az temmuz veya ağustos ayında düşmektedir. Ankara il merkezinde 

yıllık ortalama toplam yağış 393 mm, yıllık ortalama toplam yağış 52 mm ile Mayıs ayında, en 

düşük yağış ise 12.5 mm ile Ağustos ayında görülmektedir. Son yılların en soğuk gecesi -22 ile 

26 Ocak 2016'da görülmüştür. 
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ANKARA Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıl 

Ortalama 

Sıcaklık (°C) 
0.2 1.7 5.7 11.2 16 20 23.4 23.4 18.9 13.2 7.2 2.5 11.9 

Ortalama En 

Yüksek Sıcaklık 

(°C) 

4.2 6.5 11.5 17.4 22.4 26.7 30.3 30.4 26.1 20 13 6.5 17.9 

Ortalama En 

Düşük Sıcaklık 

(°C) 

-3.3 -2.3 0.7 5.3 9.7 12.9 15.8 16 11.8 7.2 2.5 -0.8 6.3 

Ortalama 

Güneşlenme 

Süresi (saat) 

2.6 3.8 5.1 6.6 8.4 10.1 11.3 10.8 9.2 6.7 4.6 2.6 6.8 

Ortalama Yağışlı 

Gün Sayısı 
14.7 13.2 14.3 14.5 16.1 11.4 5.6 4.5 5.6 9 10.6 14.5 134 

Aylık Toplam 

Yağış Miktarı 

Ortalaması (mm) 

40.1 35.4 39.2 42.4 52 35.3 14.2 12.5 18.1 27.9 31.5 44.6 393.2 

En Yüksek 

Sıcaklık (°C) 
16.6 21.3 27.8 31.6 34.4 37 41 40.4 39.1 33.3 24.7 20.4 41 

En Düşük 

Sıcaklık (°C) 
-24.9 -24.2 -19.2 -7.2 -1.6 3.8 4.5 5.5 -1.5 -9.8 -17.5 -24.2 -24.9 

Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı Günlük En Hızlı Rüzgar En Yüksek Kar 

11.06.1997 88.9 mm 27.04.1965 34.0 m/sn 31.01.1950 33.0 cm 

Tablo 7. Ankara İli 1927 – 2020 Yılları Arası İklim Verileri (2021) 

2.7.1. Jeomorfolojik-Jeolojik Yapı 

 Ankara ili, Sincan İlçesi, Ulubatlı Hasan ve Fatih mahallelerinde, yaklaşık 61,2 hektarlık 

alanın revize imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 2012 yılında, yaklaşık 20,14 

hektarlık alanın revize imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 2021 yılında 

hazırlanmıştır.  

Bölge Kaledoniyen, Hersiniyen ve Alpin orojenik hareketlerinden etkilenmiştir. Ankara 

yakın çevresinde temeli teşkil eden Paleozoyik yaşlı epimetamorfik şistlerde görülen kuzeybatı- 

güneydoğu eksenli kıvrımların Kaledoniyen hareketlerinin; Triyas yaşlı grovak ve 

metagrovaklarda görülen kuzeydoğu- güneybatı eksenli kıvrımların ise Hersiniyen 

hareketlerinin ürünü olduğu ve bu devirde detritik materyalin biriktiği bir jeosenklinalin 

bulunduğu ileri sürülmektedir (Erol 1954 ve 1961; DSİ 1975a). 

Paleozoik şist ve grovaklarının oluşumundan sonra Permiyene kadar deniz çekilmiş ve 

bölge Hersiniyen hareketleri ile yükselmiş, sonra aşınma ve deformasyona uğramıştır. 

Permiyende tekrar denizel ortam bölgeyi kaplamıştır. Paleozoik ile Permo-Triyas kontağı 

arasında bariz bir şekilde görülebilen uyumsuzluk bunun ispatıdır (DSİ 1975 a). Jura tabanında 

görülen transgresif konglomeralardan Triyas-Jura arasında bir deniz çekilmesi ve Jurada da 

transgresyon olduğu düşünülebilir. Denizel ortam Üst Kretasenin sonuna kadar devam etmiş, 

transgresyon sonu deniz derinleşmiş, Üst Kretasede ise sık değişen bir ortam hakim olmuştur 
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(DSİ 1975a). Dolayısıyla jura tabanındaki konglomeraların üstüne kireçtaşı, daha üstede fliş 

fasiyesindeki çökeller yerleşmiştir. Bu serileri Alpin orojenezi etkilemiş, bunun sonucunda da 

pek çok kıvrımlar ve yersel kırıklar meydana gelmiştir. (Erol 1961; DSİ 1975a; Batman ve diğ. 

1978) Alt Kretase de bir ofiyolitli melanj girişiminin olduğu ( Erol 1961; Çapan ve Buket 

1975;Batman ve diğ. 1978; Akyürek ve diğ. 1979a; Erol ve diğ. 1980), daha sonra Üst Kretase 

den Eosen sonlarına kadar bölgenin yeniden bir denizel çökelme ortamına dönüşerek Üst 

Kretase Alt Tersiyer yaşlı flişin çökeldiği bilinmektedir. (Erol 1961; Norman ve diğ. 1980) 

Ankara bölgesi Eosen sonunda kara haline gelmiş, Oligosende yer yer oluşan ve kaybolan 

lagüner ortamlarda jipsli ve karasal çökeller oluşmuştur (Leuchs 1944; erol 1954 ve 1961). 

Alpin orojenezinin pirene safhası sonunda bölgeden deniz çökelmiş, çukur havzalarda lagün 

şeklinde kapalı göller meydana gelerek Miyosen yaşlı kalın göl çökelleri oluşmuştur. 

Miyosenle ara katkılı olan volkanik kayaçlardan anlaşılacağı gibi volkanizma faaliyetleri 

Miyosen sonuna kadar devam etmiştir (Erol 1954 ve 1961; DSİ 1975a). Miyosen yaşlı 

kayaçlardaki kıvrımlarında Mesozoyik ve Alt Tersiyer kayaçlarında olduğu gibi kuzeydoğu- 

güneybatı doğrultulu olması, Alpin hareketlerinin Pliyosene kadar etkin bir biçimde sürdüğünü 

göstermektedir (Erol 1954 ve 1961). Bölgede, Alpin kıvrımlanmayı izleyen dönemde Pliyosen 

ve Kuvaterner boyunca epirojenik hareketler egemen olmuştur. Üst Pliyosen sonlarında 

bölgede Vallakiyen hareketlerine bağlanabilen bir toptan yükselme dönemi sırasına, 

Kuvaternerdeki iklim değişimlerinin de etkisi ile önemli ölçüde aşınmış ve Pleyistosen akarsu 

şekilleri oluşmuştur (Erol 1954, 1956, 1961, 1973, 1979 ve 1981). 

Bölgenin en yaşlı kayaç grubu Permotriyas yaşlı meta kırıntılı ve kristalize karbonat 

kayalarıdır. Paleotetis okyanusunun platformunda gelişen, Hersiniyen-Kimmeriyen 

hareketlerinden etkilenen bu kayalar Jeoloji Literatüründe Elmadağ serisi veya Karakaya 

Formasyonu olarak da bilinirler. Bu kayalar doğrudan inceleme alanında gözlenmezler. 

Paleotetis okyanusunun Triyas sonunda evrimini tamamlamasından sonra Liyas-Kretase 

döneminde Neotetis okyanusunun gelişmesi ile platform ve derin deniz kırıntılı ve karbonatları 

ile okyanusal kayaçlar evrimlerini tamamlarlar. 

Üst Maestriyen-Tersiyer döneminde bölgede tansiyon hareketlerinin etkili olması ile 

Paleotetis, Neotetis kırıntılı ve karbonat kayaları ile allokton konumlu ofiyolitik kayalardan 

oluşan temel üzerinde büyük doğrultulu ve eğim atımlı faylar denetiminde graben türü çöküntü 

havzaları gelişir (Haymana- Polatlı Havzası). 
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Haymana- Polatlı Havzası Karasal ve sığ denizel, yer yer de derin denizel kırıntılı ve 

karbonat çökeller tarafından doldurulur. Kıtasal kabuğun kalınlaşması ile Maestriyen ve 

Eosende gelişen volkanizma ürünleri de sedimantasyona katılır. 

 

Kaynak: MTA, Ankara 1/100 000 Ölçekli F15 Paftası, 2021 

Şekil 6. Planlama Alanının Jeolojik Yapısı 

2.7.2. Planlama Alanının Yerleşime Uygunluk Durumu 

 Ankara çevre köyleri içinde yüksek platolarda yer alan köy sayısı sınırlıdır. Bunlar 

arasında bulunan Yakup Battal, Kıbrıs, Dikmen köyleri de platoların vadi yamaçlarına 

saklanmışlardır. İklim koşullan açısından yaşantısı zor alanlar oluştururlar. Çalışma alanında 

%0-10 ve %10-20 arasında eğim bulunmaktadır. 

2012 yılında hazırlanan yaklaşık 61,2 hektarlık imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt 

raporuna göre, arazi deneyleri ve laboratuar çalışmaları sonucunda inceleme alanı Önlemli Alan 

olarak değerlendirilmiş olup yerleşime uygunluk haritalarında "ÖA-5.1” simgesiyle 

gösterilmiştir. 
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 Önlemli Alan (ÖA-5.1) (Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma Açısından 

Sorunlu Alanlar) 

İnceleme alanının da yapılan tüm çalışmalar sonucunda; sondaj ve jeofizik çalışmaları, 

arazinin morfolojik özellikleri, litolojik yapısı, jeoteknik parametreleri (taşıma gücü, oturma, 

şişme potansiyeli vb.), yer altı suyu durumu, zeminin mühendislik özellikleri ve deprem afet 

durumu esas alınarak yerleşime uygunluk değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu değerlendirmeler 

ışığında inceleme alanın sınırları içerisinde kalan bölgede olası mühendislik problemleri (şişme, 

oturma, taşıma gücü vb.) açısından önlem alınabilecek alan olarak değerlendirilmiş olup, 

inceleme alanında ilgili paftalarda sınırları belirtilen yerleşime uygunluk haritasında “ Önlemli 

Alan” olarak tanımlanmış ve “ÖA-5.1” (Önlem alınabilecek nitelikte şişme, oturma açısından 

sorunlu alanlar) simgesiyle gösterilmiştir. 
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 Temel kazısı ve yapılaşma esnasında kontrolsüz kazı yapılmamalı, kazı esnasında 

oluşacak şevler projelendirilmiş istinat duvarlarıyla desteklenmelidir. 

 İnceleme alanında farklı oturmalara sebebiyet vermemek için, yapı temellerinin aynı 

birimlerin üzerine gelecek şekilde dizayn edilmesi gerekmektedir. 

 Çevre ve yüzey drenajı yapılmalıdır. 

 İnceleme alanında yeraltı suyunun varlığı dikkate alınarak projelendirme ve yapılaşma 

esnasında zararlı etkilerine karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. 

 İnceleme alanında yapılacak yapılar esnasında; kaya özellikli birimlerin teşkil ettiği 

alanlarda ayrışmış kısmın kaldırılarak, temelin sağlam birim üzerine oturtturulması 

sağlanmalıdır. 

 İnceleme alanında yapılacak yapılar için bina bazında sondajlı zemin etüdü 

hazırlanmalı, bu etüt sonucunda şişme, oturma, taşıma gücü, sıvılaşma ile ilgili elde 

edilecek parametreler ışığında temel sistemleri ve alınacak tedbirler belirlenmelidir. 

2021 yılında hazırlanan yaklaşık 20,14 hektarlık imar planına esas jeolojik-jeoteknik 

etüt raporuna göre, inceleme alanında yapılan jeolojik, jeoteknik, jeofizik ve sondaj çalışmaları 

neticesinde elde edilen verilere dayanarak inceleme alanını etkileyebilecek jeolojik tehlike ve 

riskler ile yerel zeminlerin mühendislik özellikleri incelenmiş veyerleşime uygunluk açısından 

2 farklı kategoride değerlendirilmiştir: 

1- Önlemli Alan 5.1 (Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma Açısından 

Sorunlu Alanlar) 

2- Önlemli Alan 2.1 (ÖA-2.1):Önlem Alınabilecek Nitelikte (Önlem Alınabilecek 

Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar) 

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

Açısından Sorunlu Alanlar 

İnceleme alanında eğimin % 0-10 arasında olduğu ve jeolojisini Pliyosen yaşlı Gölbaşı 

Formasyonuna (Tg) ait birimlerin oluşturduğu alanlardır. Gölbaşı Formasyonuna (Tg) ait 

birimler (kahve renkli killi kum, kumlu kil ve killi çakıl ) "düşük-orta" şişme derecesine sahip 

olup, "orta-yüksek" sıkışabilirlik özelliğindedir. Ayrıca yanal ve düşey yönde farklı litolojik 

özelliklere sahip olduklarından ani oturma ve farklı oturma gibi mühendislik sorunlarıyla 

karşılaşılabileceğinden bu alanlar yerleşime uygunluk açısından "Önlem Alınabilecek Nitelikte 

Şişme, Oturma vb. Sorunlu Alanlar” olarak değerlendirilmiş rapor eki yerleşime uygunluk 

haritalarında "Ö.A.5.1." simgesiyle gösterilmiştir. 
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Eğimin %0-10 arasında olduğu ve jeolojisinin Pliyosen yaşlı Gölbaşı Formasyonuna 

(Tg) ait birimlerin oluşturduğu Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma vb. Sorunlu 

alanlar için aşağıdaki önlemlerin alınması önerilir. 

Bu alanlarda; 

 Zemin Etütlerinde, şişme problemine karşı oluşabilecek zemin iyileştirme yöntemleri 

belirlenmelidir. 

 Heterojen ve graniiler özelliğe sahip birimlerde ani ve farklı oturmalara karşı uygun 

temel tipi belirlenmelidir. 

 Yüzey ve yer altı suyu drenajı yapılarak zeminin doğal mukavemetinin korunması 

gerekmektedir. 

 Kazı aşamasında oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı, uygun istinat yapıları ile 

desteklenmelidir. 

 İnceleme alanında bulunan kum ve akar dereler için planlama öncesi DSİ'den güncel 

görüş alınmalıdır. 

 Bu alanlarda gözlenen killerin şişme derecesi "Orta-Yüksek" olarak bulunmuştur. Bu 

alanda yer altı suyuna ve yüzey sularına bağlı olarak killerde meydana gelmesi 

muhtemel şişme- büzülme olayı sonucu eğimin yüksek olduğu alanlarda bir yüzey 

akması ve açıkta bırakılan temellerde stabilite sorunlarına karşı önlemler alınmalıdır. 

 Her türlü kazıdan önce çalışma yapılan parselin yolların ve komşu parsellerin güvenliği 

sağlanmalıdır. 

 Yapı temelleri jeolojik birimlerin mühendislik problemi olmayan kesimlerine 

oturtulmalı veya taşıttırılmaktır. 

 Yapılacak parsel/bina bazındaki zemin etütlerinde temel tipi ve derinliği belirlenerek 

temelin oturacağı zemin seviyelerine ait mühendislik parametreleri (şişme, oturma, 

taşıma güç, vb.) ve sıvılaşma analizleri ayrıntılı olarak yapılmalıdır. Değerlendirmeler 

sonucunda ortaya çıkacak problemlere göre gerekli önlemler belirlenmelidir. 

 Parsel bazı zemin etütlerinde dolgu birim kalınlığı ve yayılımı belirtilmeli ve 

kaldırılmalıdır. 

 "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik ile Türkiye Bina Deprem 

Yönetmeliği (TBDY-2018) ” hükümlerine uyulmalıdır. 

Önlemli Alan 2.1 (ÖA-2.1):Önlem Alınabilecek Nitelikte (Önlem Alınabilecek 

Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar) 
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İnceleme alanında eğimin %10-20 aralığında ve jeolojisini Miyosen yaşlı Tekke 

Volkanitine (Tt) ait (gri-pembe-siyah renkli kırıklı çatlaklı andezit) birimlerinin oluşturduğu 

alanlardır. Yapılan arazi çalışmaları sırasında ve sonrasında akma, kayma, heyelan vb. kütle 

hareketleri gözlenmemiştir. Ancak eğimi % 10'dan fazla olan alanlarda yapılacak kazılar 

sonrası, oluşacak şev ve yamaçlarda eğim ve litolojiye bağlı stabilite sorunları gelişebilir. 

Muhtemel stabilite sorunlarının mühendislik önlemlerle ortadan kaldırılacağı kanaatine 

varıldığından, bu alanlar yerleşime uygunluk açısından Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite 

Sorunlu Alanlar değerlendirilmiş, yerleşime uygunluk haritalarında (Ö.A.2.1) simgesiyle 

gösterilmiştir.  

Bu alanlarda; 

 Zemin ve temel etüt çalışmalarında yapılacak kazılar, planlanacak yapı yükleri ve dış 

yükler hesap edilerek yamaç boyunca stabilite analizleri yapılarak stabiliteyi sağlayacak 

mühendislik önlemleri belirlenmelidir. 

 Bu alanlarda yapılacak kazılar sonrası, heyelan riskine karşı, alınacak mühendislik 

önlemlerinin parsel bazında değil, bütüncül olarak alınması gerekmektedir. Bu nedenle 

bu alanlarda stabiliteyi sağlayacak önlem projelerini hazırlamak, ilgili belediyesince 

yaptırılması gerekmektedir. 

 Etkin ve efektif bir drenaj sistemi ile yüzey suları bina temellerine gelmeden 

uzaklaştırılmalı ve zemine su sızmasını önleyecek izolasyon sistemleri ile sızdırmazlık 

sağlanmalıdır. 

 Rezidüel birimlerin gözlendiği alanlarda, mevcut stabiliteyi bozmamak için, her türlü 

kontrolsüz kazıdan kaçınmalıdır, 

 Kazı öncesinde çevredeki yol, bina, kendi ve komşu parsellerde stabiliteyi arttırıcı 

gerekli önlemler alınmadan kesinlikle kazı aşamasına geçilmemelidir. 

 Temel ve zemin etütlerinde, üst yapının niteliğine göre, temel tipi, temel derinliği, ve 

temelin taşıttırılacağı seviyenin mühendislik parametreleri (şişme, oturma, taşıma gücü, 

ayrışma zonu kalınlığı v.b.) ile yamaç boyunca stabiliteyi etkileyecek tüm yükler dahil 

edilerek stabilite analizleri yapılmalı, alınacak mühendislik önlemleri belirlenmelidir. 

 Yapı temelleri jeolojik birimlerin stabilite problemi olmayan kesimlerine oturtulmalı 

veya taşıttırılmalıdır. Zemin ve temel etüt çalışmalarında yapılacak kazılar, planlanacak 

yapı yükleri ve dış yükler hesap edilerek yamaç boyunca stabilite analizleri yapılarak 

stabiliteyi sağlayacak mühendislik önlemleri belirlenip uygulandıktan sonra 

yapılaşmaya gidilmelidir. 
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 Bu alanlarda olası stabilite problemlerinin önüne geçilmesi açısından teraslama, eğim 

düşürme gibi uygun projelendirme yöntemlerinin uygulanması önerilir. 

 Mevcut şevler ve kazı aşamasında oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı, uygun istinat 

yapıları ile desteklenmelidir. 

 Bu alanlarda çevre drenajı sağlanmalı ve yağmurlu mevsimlerde oluşan yüzey suları, 

sızıntı suları, kaynak suları ve yapıların atık suları kafa hendekleri ve benzeri 

yöntemlerle etkisizleşecek kadar uzaklaşmalı, temel kazılarında yer altı suyuna 

rastlanan kesimlerde drenajının sağlanması gereklidir. 

 Doğal ve kazılar soması oluşan şevler, açıkta bırakılmadan dayanma yapıları ve benzeri 

önlemlerle daha güvenli hale getirilmelidir. 

 Temellerin aynı birimlerin üzerine oturtturulmasına özen gösterilmelidir. Farklı 

birimlere oturması gereken temeller için uygun projelendirilmeye gidilmelidir. 

 Eğimin yüksek olduğu yerlerde eğimin düşürülmesine yönelik gerekli önlemler 

belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 

 Yapı temelleri jeolojik birimlerin stabilite problemi olmayan kesimlerine oturtulmalı 

veya taşıttırılmalıdır. 

 "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Halikındaki Yönetmelik ile Türkiye Bina 

Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) ” hükümlerine uyulmalıdır. 

Sonuç ve Öneriler 

2012 yılında hazırlanan yaklaşık 61,2 hektarlık imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt 

raporuna göre, 

1.Bu çalışmanın amacı; Ankara ili, Sincan İlçesi, Ulubatlı Haşan mahallesinde bulunan 

Sincan Belediyesi tarafından istenen, 1/1000 ölçekli I29-A-02-B-2-A, İ29-A-02-B-2-B, I29-A-

03-A-1-A, I29-A-02-B-2-D, I29-A-02-B-2-C ve I29-A-03-A-1-D paftalarında sınırları 

belirtilmiş olan yaklaşık 61,2 hektarlık alanın revize imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt 

raporunun hazırlanmasıdır. 

2.İnceleme alanı, Ankara İli, Sincan İlçesi, Ulubatlı Haşan mahallesi mevkiinde yer 

almaktadır. İnceleme alanı Ankara İl merkezine yaklaşık 30 km mesafededir. Çalışma alanı, 

Sincan İlçesinin kuzeyinde yer alıp, güneyinde Harikalar Diyarı, güney batısında Fatih 

mahallesi, batısında Gaziosmanpaşa mahallesi, kuzey doğusunda Yavuz Sultan Selim mahallesi 

ve doğusunda Güzelkent mahallesi bulunmaktadır. 
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3.İnceleme alanında mevcut zeminin fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesine 

yönelik olarak; jeolojik, jeoteknik ve jeofizik çalışmalar, temel sondajları ve laboratuar 

deneylerinden oluşan jeolojik-jeoteknik araştırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 

veriler ışığında; inceleme alanında zemin özellikli Gölbaşı Formasyonuna (Tg) ait birimler ve 

Tekke Volkanitlerine (Tt) ait kaya özellikli 2 adet formasyon izlenmiştir, inceleme alanında 

zemin özellikli Gölbaşı Formasyonuna ait yüzeyden başlayan ve daha derin seviyelere uzanan 

yer yer kızılımsı kahverenkli iri çakıllı, kum-silt-kil karışımı birimler mevcuttur. İnceleme 

alanımızda yapılan SK-4, SK-5, SK-6 ve SK-7 nolu sondajların tamamında Gölbaşı 

Formasyonuna ait tutturulmuş çakıl, kum, kil birimleri kesilmiştir. Çalışma alanında yapılan 

SK-1, SK-2 ve SK-3 nolu sondajlarda ise 0,00-6,00 (SK-1 ve SK-3) m ve 0,00-12,00 m (SK-2) 

arasında tekke volkanitleri üzerinde yüzeylenmiştir. 

Ayrıca inceleme alanında SK-1, SK-2 ve SK-3 nolu sondaj kuyularında derinlere 

inildikçe kaya özellikli Tekke volkanitlerine ait grimsi beyaz renkli çok ayrışmış (W4), zayıf 

dayanımlı (S4) tüfit birimlerine rastlanılmıştır. 

4.İnceleme alanımızda 1/1000 ölçekli Eğim-Jeoloji ve Lokasyon haritalarında 

belirtilmiş %0-10 arasında değişen topoğrafik eğim mevcuttur. 

5.İnceleme alanında 12,00-15,00 m derinliğinde 7 adet toplam 99,00 m sondaj çalışması 

yapılmıştır. Yapılan sondaj çalışmalarında zemin özellikli Gölbaşı Formasyonu (Tg) ve kaya 

özellikli Tekke Volkanitlerine (Tt) ait birimler kesilmiştir. Bazı alanlarda bu birimlerin üzerinde 

derinliği 0,00-0,30 m arasında değişen nebati toprak malzemesi ve 0,00-0,30 arasında değişen 

dolgu malzemesi bulunmaktadır. 

6.İnceleme alanında açılan 7 adet sondaj kuyusunda SK-4 de 10,50 m, SK-5 de 12,00 

m ve SK-6 da 5,00 m de yer altı suyuna rastlanılmıştır. 

7.Sondaj çalışmaları sırasında alınan örneklerinden, laboratuar ortamında 

incelenebilecek nitelikte olanlar üzerinde Su oranı tayini (Wn), Tane boyutu dağılımının tayini 

(Elek analizi), Doğal birim hacim ağırlık Atteberg Limitleri, Üç Eksenli Basınç Deneyi, 

Konsolidasyon deneyleri ve Nokta Yükleme Deneyleri yapılmıştır. 

8.Plastisite değerleri baz alınıp deney sonuç tabloları dikkate alındığında proje 

sahasında yer alan temel zeminlerin yüksek plastik zeminler kategorisinde değerlendirilmesi 

gerektiği tavsiye edilmiştir (Leonards. 1962 ve Burmister. 1951). 
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9.Plastisite değerleri baz alınıp deney sonuç tabloları dikkate alındığında proje 

sahasında yer alan temel zeminleri yüksek sıkışabilir, sert zeminler kategorisinde 

değerlendirilmesi gerektiği tavsiye edilmiştir (Leonards. 1962 ve Burmister. 1951). 

10.Temel sondajlarından alınan karot numuneleri üzerinde yapılan nokta yükleme 

deneyine göre; tüfitin değeri 31,608 olduğundan dolayı Orta Dayanımlı kayaç sınıfına 

girmektedirler. 

11.İnceleme alanında yapılan sondaj çalışmalarında alınan karot numuneleri üzerinde 

yapılan kaya kalitesi tanımlarına göre; tüfit birimler için ortalama RQD değeri ise 0 olduğundan 

dolayı kötü kaya kalitesi tanımına girmektedirler. 

12.İnceleme alanının zemin özellikli Gölbaşı Formasyonundaki birimlerde Zemin 

Grubu C, Yerel Zemin Sınıflaması Z3, Spektrum Karakteristik Periyotları Ta=0.15 sn, Tb=0.60 

sn Etkin Yer İvmesi Ao=0.20‘dir. 

İnceleme alanının kaya özellikli Tekke Volkanitlerindeki birimlerde Zemin Grubu B, 

Yerel Zemin Sınıflaması Z2, Spektrum Karakteristik Periyotları Ta=0.15 sn, Tb=0.40 sn Etkin 

Yer İvmesi Ao=0.20‘dir. 

13.İnceleme alanındaki zeminin, tane boyu dağılımı, Birleştirilmiş Zemin Sınıflaması 

(USCS) sistemine göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflamaya göre; zemin tabakası grup 

adlandırması CL (İnorganik killer, çakıllı killer, kumlu, siltli killer, yağsız killer), CH (Yüksek 

plastisiteli inorganik killer, yağlı killer) SC-GC (Siltli kumlar-killi çakıllar, kötü derecelenmiş 

çakıl-kum-kil karışımları) ve SM (Siltli kumlar, kötü derecelenmiş kum-silt karışımları) olarak 

belirlenmiştir. 

14.Çalışma alanındaki birimlerdeki Plastisite değerleri göz önüne alındığında ortalama 

olarak % 36,88 ve Likit limit değerleri göz önüne alındığında ortalama olarak % 60,61 tespit 

edilmiştir. Bu sonuçlara göre Kıvam Limitleri, Kolloid Yüzdesi ve Şişme Potansiyeli İlişkisi 

tablosuna göre; çalışma alanındaki birimler yüksek şişme potansiyeline sahiptir. İnceleme 

alanında alınan örselenmemiş (UD) numuneler üzerinde yapılan konsolidasyon deneyi 

sonuçlarına göre şişme yüzdesi 1,3 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuca göre Şişen killerin 

muhtemel hacim değişiklikleri tablosuna göre; çalışma alanındaki birimler orta şişme 

potansiyeline sahiptir. 

15.Proje sahasında 3 (üç) noktada sismik refraksiyon (sismik kırılma) çalışması 

yapılmıştır. 
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• İnceleme alanında 30 metre derinlik için ortalama kesme dalga hızı değerleri 

(Vs30) 353 m/sn ile 794 m/sn aralığında değerler almaktadır. 

• İnceleme alanın saha genelinde Vs30 hızı; killi birimlerdede, JFsis-1 ve JFsis-2 

lokasyonlarında 353 - 365 m/sn değerlerine sahipken, tüfit birimde JFsis-3 lokasyonunda 794 

m/sn; değerindedir. 

• Göreceli yer büyütme faktörleri ise 1,25 - 2,01 aralığında değişmektedir. Ansal 

vd (2004) ölçütüne göre spektral büyütme değer değişimleri inceleme alanının tamamı "A, 

düşük tehlike düzeyi” sınıfına girmektedir. 

• İnceleme alanında zemin hakim titreşim periyot değerleri 0.25-0.60 sn arasında 

değer almaktadır. Burada verilen hakim periyot değerleri, çalışma alanında yer alan birimlerin 

salınım durumları ile ilgili genel bir öngörüm amacını taşımaktadır. 

• Göreceli hakim periyot değişimleri Ansal vd (2004) sınıflamasına göre çalışma 

alanının geneli için "A, düşük tehlike düzeyi” sınıfına girmektedir. İnceleme alanında yapılacak 

yapıların, yapı öz periyotları ve yapı periyodu amplifikasyon uç değerleri, hesaplanan zemin 

hakim titreşim periyotlarına göre seçilmeli ve herhangi bir deprem sonucunda yatay deprem 

yüklerinin oluşturacağı salınım durumunda yer ile yapının yarı-uyuşuma (rezonansa) 

geçmesinin engellenmesi gerekmektedir. 

• Göreceli yer büyütme faktörleri ise 1,25 - 2,01 aralığında değişmektedir. Ansal 

vd (2004) ölçütüne göre spektral büyütme değer değişimleri inceleme alanının tamamı “A, 

düşük tehlike düzeyi” sınıfına girmektedir. 

• İnceleme alanında zemin hakim titreşim periyot değerleri 0.25-0.60 sn arasında 

değer almaktadır. Burada verilen hakim periyot değerleri, çalışma alanında yer alan birimlerin 

salınım durumları ile ilgili genel bir öngörüm amacını taşımaktadır. 

• Göreceli hakim periyot değişimleri Ansal vd (2004) sınıflamasına göre çalışma 

alanının geneli için “A, düşük tehlike düzeyi” sınıfına girmektedir. İnceleme alanında yapılacak 

yapıların, yapı öz periyotları ve yapı periyodu amplifikasyon uç değerleri, hesaplanan zemin 

hakim titreşim periyotlarına göre seçilmeli ve herhangi bir deprem sonucunda yatay deprem 

yüklerinin oluşturacağı salınım durumunda yer ile yapının yarı-uyuşuma (rezonansa) 

geçmesinin engellenmesi gerekmektedir. 
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• İnceleme alanında yapılan sismik çalışmalar sonucunda; Vp hızlarına göre iki 

tabakalı ortam tespit edilmiştir. Birinci tabakaların ortalama Vp Boyuna dalga hızı 688 m/sn; 

ikinci tabakaların ortalama Vp Boyuna dalga hızı 1743 m/sn’dir. 

• İnceleme alanında yapılan sismik çalışmalar sonucunda; Vs hızlarına göre iki 

tabakalı ortam tespit edilmiştir. Birinci tabakaların ortalama Vs Enine dalga hızı 293 m/sn; 

ikinci tabakaların ortalama Vs Enine dalga hızı 556 m/sn’dir. 

• Arazide hesaplanan zemin hakim titreşim peryodu 0.45 sn’dir. 

16.Yapılan değerlendirmeler sonucunda; zemin birimlerin (kumlu, çakıllı kil) üzerinde 

yapılması planlanan yapılarda herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmaması için taşıma gücü 

değeri 0,82 kg/cm2 olarak belirlenirken, kaya birimlerin üzerinde yapılması planlanan 

yapılarda herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmaması için taşıma gücü değeri qdizayn = 

37,92 kg/cm2 alınması uygun olacaktır. Yapılan bu hesaplamalar genel bilgi vermek amaçlı 

olup, yapılaşma esnasında bina bazında zemin etüt raporu hazırlanmalıdır. 

17.Konsolidasyon deneyi SK-4 ve SK-7 nolu sondajlardan alınan örselenmemiş (UD) 

numune üzerinde yapılmış olup, yukarıda ifade edildiği gibi zeminde oturma değerinin 

ortalama 2,23 cm olduğu tespit edilmiştir. Hesaplanan oturma miktarı izin verilebilinir 

miktarlar arasında kalmaktadır. 

18.İnceleme alanı, Ankara ili, Sincan İlçesine bağlı olup, Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığının yayınlamış olduğu “Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’na” göre 4. dereceden 

deprem bölgesi içerisinde yer almaktadır. Bu sebeple, yapılacak yapıların projelendirilmesi 

aşamasında deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkındaki yönetmelik hükümlerine 

uyulmalıdır. 

19.İnceleme alanında yapılan jeolojik etüt, arazi deneyleri ve laboratuar çalışmaları 

sonucunda inceleme alanı Önlemli Alan olarak değerlendirilmiş olup yerleşime uygunluk 

haritalarında "ÖA-5.1” simgesiyle gösterilmiştir. 

İnceleme alanının da yapılan tüm çalışmalar sonucunda; sondaj ve jeofizik çalışmaları, 

arazinin morfolojik özellikleri, litolojik yapısı, jeoteknik parametreleri (taşıma gücü, oturma, 

şişme potansiyeli vb.), yer altı suyu durumu, zeminin mühendislik özellikleri ve deprem afet 

durumu esas alınarak yerleşime uygunluk değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu değerlendirmeler 

ışığında inceleme alanın sınırları içerisinde kalan bölgede olası mühendislik problemleri (şişme, 

oturma, taşıma gücü vb.) açısından önlem alınabilecek alan olarak değerlendirilmiş olup, 



ANKARA İLİ, SİNCAN İLÇESİ, ULUBATLI HASAN VE FATİH MAHALLELERİ 
REZERV YAPI ALANI 

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU 

33 
 

inceleme alanında ilgili paftalarda sınırları belirtilen yerleşime uygunluk haritasında “ Önlemli 

Alan” olarak tanımlanmış ve “ÖA-5.1” (Önlem alınabilecek nitelikte şişme, oturma açısından 

sorunlu alanlar) simgesiyle gösterilmiştir.  

 Temel kazısı ve yapılaşma esnasında kontrolsüz kazı yapılmamalı, kazı 

esnasında oluşacak şevler projelendirilmiş istinat duvarlarıyla desteklenmelidir. 

 İnceleme alanında farklı oturmalara sebebiyet vermemek için, yapı temellerinin 

aynı birimlerin üzerine gelecek şekilde dizayn edilmesi gerekmektedir. 

 Çevre ve yüzey drenajı yapılmalıdır. 

 İnceleme alanında yeraltısuyunun varlığı dikkate alınarak projelendirme ve 

yapılaşma esnasında zararlı etkilerine karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. 

 İnceleme alanında yapılacak yapılar esnasında; kaya özellikli birimlerin teşkil 

ettiği alanlarda ayrışmış kısmın kaldırılarak, temelin sağlam birim üzerine oturtturulması 

sağlanmalıdır. 

 İnceleme alanında yapılacak yapılar için bina bazında sondajlı zemin etüdü 

hazırlanmalı, bu etüt sonucunda şişme, oturma, taşıma gücü, sıvılaşma ile ilgili elde edilecek 

parametreler ışığında temel sistemleri ve alınacak tedbirler belirlenmelidir. 

20.İnceleme alanında 7269 sayılı yasa kapsamına alınmış herhangi bir Afete Maruz 

Bölge Kararı bulunmamaktadır. 

21.Bu rapor Ankara ili, Sincan İlçesi, Ulubatlı Haşan mahallesinde bulunan Sincan 

Belediyesi tarafından istenen, 1/1000 ölçekli I29-A-02-B-2-A, I29-A-02-B-2-B, I29-A- 03-A-

1-A, I29-A-02-B-2-D, I29-A-02-B-2-C ve I29-A-03-A-1-D paftalarında sınırları belirtilmiş 

olan yaklaşık 61,2 hektarlık alanın revize imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu olup, 

zemin etüt raporu yerine kullanılamaz. İnceleme alanında yapılacak yapılar için bina bazında 

sondajlı zemin etüdü hazırlanmalı ve alınacak tedbirler belirlenmelidir. 

2021 yılında hazırlanan yaklaşık 20,14 hektarlık imar planına esas jeolojik-

jeoteknik etüt raporuna göre, 

1.Bu çalışma ile Ankara ili Sincan ilçesi Ulubatlı Masan ve Fatih Mahalleleri sınırları 

içerisinde bulunan 1/5000 ölçekli I29-a-02-b, I29-a-03-a ve 1/1000 ölçekli I29-a~02-b-l-b, I29-

a-02-b-2-a, I29-a-02-b-2-b, I29-a-02-b-2-c, I29-a-02-b-2-d, I29-a-03-a-l-a, I29-a-03-a-l-d nolu 

paftalarda yer alan yaklaşık 20.14 hektarlık alan için "İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt 

Raporu"nun hazırlanması ve yerleşime uygunluk durumunun değerlendirilmesinin yapılması 

amaçlanmıştır. 
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2.Bu çalışma arazi, laboratuvar, büro çalışmaları olmak üzere üç aşamada yapılmıştır. 

İnceleme jeoteknik çalışma kapsamında toplam derinliği 180,0 metre olan 15 adet sondaj 

kuyusu, jeofizik çalışma kapsamında 12 profilde Masw-Sismik kırılma ve 5 noktada 

Mikrotremör ölçümü alınarak jeofizik çalışması yapılmıştır. İnceleme alanında yapılan 

sondajlardan alınan kil numuneleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı “Çözüm Jeoteknik 

Zemin Mekaniği Laboratuvar Hizmetleri İnş. San.Tic.Ltd.Şti’ne” gönderilmiştir. 

3.Çalışma alanı 2 adet 1/5000 ölçekli ve 7 adet 1/1000 ölçekli paftalardan oluşmaktadır. 

Onaylı paftalar Sincan İl Özel İdaresi'nden alınmıştır. 

İnceleme alanı 13.01.2017 tarih, 116 Kararla onaylanan 1/100.000 ölçekli 2038 Yılı 

"Ankara Çevre Düzeni Planı "na göre " Meskun (Yerleşik) ve Planlı Alanlar " olarak 

belirlenmiştir. 

İnceleme alanı 5216 Sayılı Kanun uyarınca hazırlanan 1/25.000 Ölçekli "2023 Başkent 

Ankara Nazım İmar Planı" na göre meskun konut alanlar içerisinde "Meskun (Düzenli)Konut 

Alanları" ve açık ve yeşil alanlar içerisinde "Ağaçlandırılacak Alanlar" olarak belirlenmiştir. 

İnceleme alanına ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 03.11.1967 onay tarihli 

1/1000 ölçekli planları bulunmaktadır. İnceleme alanına ait 1/5000 ölçekli plan 

bulunmamaktadır. İnceleme alanı yapılacak planlama ile konut alanı için " Uygulama İmar 

Planı" yapılacaktır. Çalışma alanı içerisinde konut ve okul binaları bulunmaktadır. 

4.İnceleme alanı sınırlarında T.C. Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

tarafından 19.11.2020 tarih ve E-95368565-952.01.04.04-159637 sayılı yazısına göre "Afete 

Maruz Bölge" kararı alınmış bölge bulunmamaktadır. 

4.İnceleme alanında %0-10, %10-20 arasında eğim bulunmaktadır. 

5.İnceleme alanında yapılan sondaj çalışmalarında ise eğimin %0-10 arasında olduğu 

alanlarda Pliyosen yaşlı Gölbaşı Formasyonuna (Tg) ait kahverenkli killi kum, kumlu kil, killi 

çakıl birimleri eğimin % 10-20 arasında olduğu kısımlarda ise Miyosen yaşlı Tekke Vokanitine 

(Tt) ait gri-pembe-siyah renkli kırıklı çatlaklı andezit birimleri gözlenmiştir. 

6.İnceleme alanındaki kil birimin laboratuar sonuçlarına göre; Plastisite indisleri %18.7-

%38.9 aralığında olup zeminin şişme potansiyeli: "Orta" (Yıldırım ve Acar, 1994) olarak 

bulunur. 

7.Ankara ili, Sincan ilçesi, Ulubatlı haşan ve Fatih Mahallesinde sınırları belirtilen 

yaklaşık 20.14 Fla büyüklüğündeki alanda oluşan İmar Planına Esas Etüt Raporu alan sınırları 
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içerisinde zeminlerin dinamik-elastik mühendislik parametrelerini, tabaka kalınlıklarını, 

deprem yönetmeliklerine göre zemin sınıflarını belirlemek amacıyla 19.12.2020 tarihinde, 12 

profilde Masw - Sismik kırılma ve 5 noktada Mikrotremör çalışmaları yapılmıştır. 

Çalışma sahasında Jeofizik çalışmalar sonucu elde edilen 30 m. derinlik için ortalama 

kesme dalga hızı değeri sonucunagöre; (Vs3o)=532-399-488 ın/sn aralığında değerler 

almasından dolayı Zemin Sınıfı: ZC; (Vs30)=293 - 221 - 310 - 249 - 283 - 279 - 270 - 232 - 

289 nı/sn aralığında değerler almasından dolayı Zemin Sınıfı: ZD dir. 

İnceleme alanında yapılan masw ölçümlerine göre; Bulk Modülüne bağlı olarak sıkışma 

özelliği; 1 .tabakalar için "Az" 2. tabakalar için "Orta-Yüksek " aralığındadır. 

İnceleme alanını oluşturan zeminin Poissoıı Oranına göre sıkılığı 1 .tabakalar için "Katı-

Sıkı Katı-Gevşek " 2. tabakalar için "Çok Gevşek" aralığındadır. 

İnceleme alanında yapılan masw ölçümlerine göre; yoğunluk tanımlamaları 1.tabakalar 

için "Orta" 2. tabakalar için "Yüksek" aralığındadır. 

İnceleme alanında yapılan masw ölçümlerine göre; dinamik elastisite modülüne göre 

çalışma alanındaki zemin tanımlamaları 1.tabakalar için " Zayıf Zeminler - Orta Zeminler", 2. 

tabakalar için "Zayıf Zeminler - Orta Zeminler - Sağlam Zeminler" aralığındadır. 

İnceleme alanında yapılan masw ölçümlerine göre; maksimum kayma modülüne göre 

çalışma alanındaki zemin özellikleri 1. tabakalar için "Zayıf Zeminler-Orta Zeminler" 2. 

tabakalar için "Zayıf-Orta-Sağlam Zeminler" aralığındadır. 

İnceleme alanında yapılan masw ölçümlerine göre; zeminin P dalga hızına bağlı olarak 

kazmabilirliği 1.tabakalar için "Rahatça Kazmabilir-Kolay Kazınabilir.", 2. tabakalar için 

"Kolay Kazmabilir-Patlayıcıyla Kazınabilir-Zor Kazınabilir" aralığındadır. 

Mikrotremör ile alman ölçümler sonucu zemin büyütmesi değeri; Tekke Volkanitine 

(Tt) ait birimlerde Ak; 1,16 olarak, Gölbaşı Formasyonuna (Tg) ait birimde Ak; 0,76-1,02-1,53-

0,61 değerlendirilmiştir. Buna göre zemin büyütmesi değişimleri Ansal vd (2004) sınıflamasına 

göre çalışma alanı zemin büyütmesi 1.1-2.5 arasında olmasından dolayı “A” (Düşük Tehlike) 

ölçüt sınıfına girmektedir. Bu açıdan büyütmeden kaynaklanabilecek jeoteknik sorunlara dikkat 

edilmeli, yapı boyut ve temel analizleri buna göre gerçekleştirilerek, depreme dayanıklı yapı 

tasarımı ilkelerine bağlı kalınmalıdır. 

Mikrotremör ile alman ölçümler sonucu zemin hakim titreşim periyodu; Telcice 

Volkanitine (Tt) ait birimde (0,26) sn olarak, Gölbaşı Formasyonuna (Tg) ait birimde (0,68-
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0,60-0,56-0,80) sn, olarak değerlendirilmiştir. İnceleme alanında yapılacak yapıların, yapı öz 

periyotları ve yapı periyodu amplifılcasyon uç değerleri, hesaplanan zemin hakim titreşim 

periyotlarına göre seçilmeli ve herhangi bir deprem sonucunda yatay deprem yüklerinin 

oluşturacağı salınım durumunda yer ile yapının yarı-uyuşuma (rezonansa) geçmesinin 

engellenmesi gerekmektedir. 

8.İnceleme alanında Türkiye Deprem Haritası’na göre en büyük yer ivmesi 0,139 g’dır. 

50 yılda açılma olasılığı 20 yıldır. Mikrotremör çalışmasına göre zemin büyütmesi 1.1-2.5 

arasında ve Zemin Hakim Titreşim Periyodu 0,68-0,60-0,56-0,80sn’dir."Afet Bölgelerinde 

Yapılacak Yapılar Halikındaki Yönetmelik ile Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-

2018) ” hükümlerine uyulmalıdır. 

9.Çalışma alanında 06.12.2020 ve 13.12.2020 tarihleri arasında açılan 15 adet sondaj 

çalışması yapılmış olup, 1 1.00-13.00 m 'de değişen seviyelerde yeraltı suyuna rastlanılmıştır. 

Ayrıca inceleme alanında mevcut kuru veya aktif dere yatağı bulunmamakta olup, su baskını 

riski yoktur. 

 10.Çalışma alanında topoğrafik yapı ve coğrafi koşullar dikkate alındığında su baskını, 

çığ, heyelan, vb. doğal afet tehlikeleri bulunmamaktadır. 

11.İnceleme alanında yapılan sondajlar ve arazi gözlemleri sonucunda inceleme 

alanının jeolojisini Pliyosen yaşlı Gölbaşı Formasyonuna (Tg) ve Miyosen yaşlı Tekke 

Volkanitine (Tt) ait birimler oluşturmaktadır. İnceleme alanının eğimi %0-10, %10-20 

aralığında değişmektedir. 

Sondajlardan alınan numuneler üzerinde yapılan Atterberg Limitleri deney sonuçlarına 

göre; Likit limit (LL) %37.3 - %62.2 aralığında, Plastik Limit (PL) %18.5- %23.7 aralığında 

ve Plastisite İndisinin (PI) %18.7-%38.9 aralığında olduğu tespit edilmiştir. Elek analizi deney 

sonuçlarına göre, kil-silt miktarı %31.3 - %97.5, çakıl miktarı %0.0-%45.7, Doğal Su içeriği 

ise %10.8 - %40.5 aralığında bulunmuştur. 

SPT-N30 değerlerine göre yandaki tablodan sertlik değerlendirmesi yapıldığında ince 

taneli birimler (kil) birim için ” Katı-Çok Katı- Sert iri taneli birimler için (kum-çakıl) "Sıkı- 

Orta” sınıfına girmektedir. 

Laboratuvar sonuçlarında elde edilen Plastisite indislerine göre kuru dayanım aralığı 

"Orta”plastisite derecesi aralığı" Plastik " olarak tanımlanmıştır. 
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Laboratuvar sonuçlarından elde edilen Plastisite indisleri %18.7 - %38.9 aralığında olup 

zeminin şişme potansiyeli: ,Orta- Yüksek-Çok Yüksek” (Yıldırım ve Acar,1994) olarak 

bulunur. Zeminin şişme yüzdesi % 0.2-1.5 şişme basıncı ise 0.00-27.32 kPa arasında 

hesaplanmıştır. 

İnceleme alanında gözlenen kaya zemin sınıfında belirlenen Tekke Volkanitine ( Tt) ait 

andezit için Nokta Yükleme Deneyine göre "Yüksek, Orta" ; Tek Eksenli Basınç Deneyine göre 

"Düşük "diye adlandırılan gruba dahil olduğu belirlenmiştir. 

İnceleme alanında yapılan sondaj kuyularında gözlenen Miyosen yaşlı Tekke 

Volkanitine (Tt) ait kırıklı çatlaklı andezit biriminin ayrışma derecesi W5 (Tümüyle Ayrışmış), 

W4 (Çok Ayrışmış), W3 (Orta Ayrışmış), W2 (Az Ayrışmış) olarak değerlendirilmiştir. 

Andezitlerden oluşan volkanik kayaçlarm yaklaşık ortalama RQD 'si %0-15 arasında 

değişmekte olup "Çok Zayıf" kaliteli kaya diye adlandırılan gruba dahil olduğu belirlenmiştir.  

İnceleme 06.12.2020 ve 13.12.2020 tarihleri arasında açılan 15 adet sondaj çalışması 

yapılmış olup, 11.0-13.00m arasında yeraltı suyuna rastlanılmıştır. İnceleme alanında yapılan 

arazi deneyleri ve laboratuar deneylerinden elde edilen sonuçlara göre sıvılaşına riski bulunm 

am aktadır. 

İnceleme alanında yapılan jeolojik, jeoteknik, jeofizik ve sondaj çalışmaları neticesinde 

elde edilen verilere dayanarak inceleme alanını etkileyebilecek jeolojik tehlike ve riskler ile 

yerel zeminlerin mühendislik özellikleri incelenmiş veyerleşime uygunluk açısından 2 farklı 

kategoride değerlendirilmiştir: 

1-Önlemli Alan 5.1 (Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma Açısından Sorunlu 

Alanlar) 

2-Önlemli Alan 2.1 (ÖA-2.1):Önlem Alınabilecek Nitelikte (Önlem Alınabilecek 

Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar) 

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

Açısından Sorunlu Alanlar 

İnceleme alanında eğimin % 0-10 arasında olduğu ve jeolojisini Pliyosen yaşlı Gölbaşı 

Formasyonuna (Tg) ait birimlerin oluşturduğu alanlardır. Gölbaşı Formasyonuna (Tg) ait 

birimler (kahverenkli killi kum, kumlu kil ve killi çakıl ) "düşük-orta" şişme derecesine sahip 

olup, "orta-yüksek" sıkışabilirlik özelliğindedir. Ayrıca yanal ve düşey yönde farklı litolojik 

özelliklere sahip olduklarından ani oturma ve farklı oturma gibi mühendislik sorunlarıyla 
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karşılaşılabileceğinden bu alanlar yerleşime uygunluk açısından "Önlem Alınabilecek Nitelikte 

Şişme, Oturma vb. Sorunlu Alanlar” olarak değerlendirilmiş rapor eki yerleşime uygunluk 

haritalarında "Ö.A.5.1." simgesiyle gösterilmiştir. 

Eğimin %0-10 arasında olduğu ve jeolojisinin Pliyosen yaşlı Gölbaşı Formasyonuna 

(Tg) ait birimlerin oluşturduğu Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma vb. Sorunlu 

alanlar için aşağıdaki önlemlerin alınması önerilir.  

Bu alanlarda; 

-  Zemin Etütlerinde, şişme problemine karşı oluşabilecek zemin iyileştirme 

yöntemleri belirlenmelidir. 

- Heterojen ve graniiler özelliğe sahip birimlerde ani ve farklı oturmalara karşı 

uygun temel tipi belirlenmelidir. 

-  Yüzey ve yer altı suyu drenajı yapılarak zeminin doğal mukavemetinin 

korunması gerekmektedir. 

- Kazı aşamasında oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı, uygun istinat yapıları ile 

desteklenmelidir. 

- İnceleme alanında bulunan kuru ve akar dereler için planlama öncesi DSİ'den 

güncel görüş alınmalıdır. 

- Bu alanlarda gözlenen killerin şişme derecesi "Orta-Yüksek" olarak 

bulunmuştur. Bu alanda yer altı suyuna ve yüzey sularına bağlı olarak killerde meydana gelmesi 

muhtemel şişme- büzülme olayı sonucu eğimin yüksek olduğu alanlarda bir yüzey akması ve 

açıkta bırakılan temellerde stabilite sorunlarına karşı önlemler alınmalıdır. 

- Her türlü kazıdan önce çalışma yapılan parselin yolların ve komşu parsellerin 

güvenliği sağlanmalıdır. 

-Yapı temelleri jeolojik birimlerin mühendislik problemi olmayan kesimlerine 

oturtulmalı veya taşıttırılmalıdır. 

- Yapılacak parsel/bina bazındaki zemin etütlerinde temel tipi ve derinliği 

belirlenerek temelin oturacağı zemin seviyelerine ait mühendislik parametreleri (şişme, oturma, 

taşıma güc, vb.) ve sıvılaşına analizleri ayrıntılı olarak yapılmalıdır. Değerlendirmeler 

sonucunda ortaya çıkacak problemlere göre gerekli önlemler belirlenmelidir. 
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- Parsel bazı zemin etütlerinde dolgu birim kalınlığı ve yayılımı belirtilmeli ve 

kaldırılmalıdır. 

Önlemli Alan 2.1 (ÖA-2.1):Önlem Alınabilecek Nitelikte (Önlem Alınabilecek 

Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar) 

İnceleme alanında eğimin %10-20 aralığında ve jeolojisini Miyosen yaşlı Tekke 

Volkanitine (Tt) ait (gri-pembe-siyah renkli kırıklı çatlaklı andezit) birimlerinin oluşturduğu 

alanlardır. Yapılan arazi çalışmaları sırasında ve sonrasında akma, kayma, heyelan vb. kütle 

hareketleri gözlenmemiştir. Ancak eğimi % 10'dan fazla olan alanlarda yapılıcak kazılar 

sonrası, oluşacak şev ve yamaçlarda eğim ve litolojiye bağlı stabilite sorunları gelişebilir. 

Muhtemel stabilite sorunlarının mühendislik önlemlerle ortadan kaldırılacağı kanaatine 

varıldığından, bu alanlar yerleşime uygunluk açısından Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite 

Sorunlu Alanlar değerlendirilmiş, yerleşime uygunluk haritalarında (Ö.A.2.1) simgesiyle 

gösterilmiştir. Bu alanlarda; 

-Zemin ve temel etüt çalışmalarında yapılıcak kazılar, planlanacak yapı yükleri ve dış 

yükler hesap edilerek yamaç boyunca stabilite analizleri yapılarak stabiliteyi sağlayacak 

mühendislik önlem 1 eri belirlenmelidir. 

-Bu alanlarda yapılıcak kazılar sonrası, heyelan riskine karşı, alınacak mühendislik 

önlemlerinin parsel bazında değil, bütüncül olarak alınması gerekmektedir. Bu nedenle bu 

alanlarda stabiliteyi sağlayacak önlem projelerini hazırlamak, ilgili belediyesince yaptırılması 

gerekmektedir. 

- Etkin ve efektif bir drenaj sistemi ile yüzey suları bina temellerine gelmeden 

uzaklaştırılmalı ve zemine su sızmasını önleyecek izolasyon sistemleri ile sızdırmazlık 

sağlanmalıdır. 

-Rezidtiel birimlerin gözlendiği alanlarda, mevcut stabiliteyi bozmamak için, her türlü 

kontrolsüz kazıdan kaçınmalıdır, 

-Kazı öncesinde çevredeki yol, bina, kendi ve komşu parsellerde stabiliteyi arttırıcı 

gerekli önlemler alınmadan kesinlikle kazı aşamasına geçilmemelidir. 

-Temel ve zemin etütlerinde, üst yapının niteliğine göre, temel tipi, temel derinliği, ve 

temelin taşıttırılacağı seviyenin mühendislik parametreleri (şişme, oturma, taşıma gücü, 

ayrışma zonu kalınlığı v.d.) ile yamaç boyunca stabiliteyi etkiliyecek tüm yükler dahil edilerek 

stabilite analizleri yapılmalı, alınacak mühendislik önlemleri belirlenmelidir. 
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-Yapı temelleri jeolojik birimlerin stabilite problemi olmayan kesimlerine oturtulmalı 

veya taşıttırılmalıdır. Zemin ve temel etüt çalışmalarında yapılacak kazılar, planlanacak yapı 

yükleri ve dış yükler hesap edilerek yamaç boyunca stabilite analizleri yapılarak stabiliteyi 

sağlayacak mühendislik önlemleri belirlenip uygulandıktan sonra yapılaşmaya gidilmelidir.  

- Bu alanlarda olası stabilite problemlerinin önüne geçilmesi açısından teraslama, 

eğim düşürme gibi uygun projelendirme yöntemlerinin uygulanması önerilir. 

- Mevcut şevler ve kazı aşamasında oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı, uygun 

istinat yapıları ile desteklenmelidir. 

- Bu alanlarda çevre drenajı sağlanmalı ve yağmurlu mevsimlerde oluşan yüzey 

suları, sızıntı suları, kaynak suları ve yapıların atık suları kafa hendekleri ve benzeri yöntemlerle 

etkisizleşecek kadar uzaklaşmalı, temel kazılarında yer altı suyuna rastlanan kesimlerde 

drenajının sağlanması gereklidir. 

- Doğal ve kazılar soması oluşan şevler, açıkta bırakılmadan dayanma yapıları ve 

benzeri önlemlerle daha güvenli hale getirilmelidir. 

- Temellerin aynı birimlerin üzerine oturtturulur as ma özen gösterilmelidir. Farklı 

birimlere oturması gereken temeller için uygun projelendirilmeye gidilmelidir. 

- Eğimin yüksek olduğu yerlerde eğimin düşürülmesine yönelik gerekli önlemler 

belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 

-Yapı temelleri jeolojik birimlerin stabilite problemi olmayan kesimlerine oturtulmalı 

veya taşıttırılmalıdır. 

12."Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik ile Türkiye Bina  

13.Bu rapor Ankara ili Sincan ilçesi Ulubatlı Haşan ve Fatih Mahalleleri sınırları 

içerisinde bulunan 1/5000 ölçekli I29-a-02-b, 129-a-03-a ve 1/1000 ölçekli I29-a-02-b-l-b, I29-

a-02-b-2-a, I29-a-02-b-2-b, I29-a-02-b-2-c, 129-a-02-b-2-d, 129-a-03-a-l-a, I29-a-03-a-l-d nolu 

paftalarda yer alan yaklaşık 20.14 hektarlık alana ait "İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt 

Raporu olup zemin etüt raporu yerine kullanılamaz. 

2.8. Çevre Kalitesi ve Çevre Sorunları 

 Ankara İli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 2019 yılı Çevre Durum Raporuna göre 

İl içerisinde yoğun olarak görülen çevre sorunları hava kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği 

ve su kirliliğidir. Hava ve Toprak kirliliğinin en önemli sebepleri arasında sanayi kuruluşlarının 
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filtreleme sistemlerinin bulunmayışı ve sanayi atıklarının gerektiği şekilde kent merkezinden 

ve doğadan uzaklaştırılamayışıdır. İl genelinde doğalgaz kullanımı yaygın olduğundan ısınma 

sebebiyle hava kirliliği oluşumu azalmıştır.   

Ankara ili genelinde çevre sorunlarının önem sırası aşağıdaki gibidir. 

1. Hava, 

2. Su, 

3. Toprak, 

4. Gürültü, 

5. Atık, 

2.9.Bölgedeki Planlama Çalışmaları 

2.9.1 Üst Ölçekli Plan Kararları 

 İmar planına konu parseller Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 tarih 

ve 116 sayılı kararı ile onaylanan 1/100.000 ölçekli ‘’ Ankara İli Çevre Düzeni Planı’’ sınırları 

içinde kalmakta olup planlama alanı ve yakın çevresi Meskun Yerleşik Planlı Alanlar olarak 

gösterilmiştir. 

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

Çevre Düzeni Planlama Şube Müdürlüğü’nün 1440 sayılı yazısında 1/100.000 ölçekli 2038 yılı 

hedefli “Ankara İli Çevre Düzeni Planı”nın onayına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye 

Meclisinin 13.01.2017 gün ve 116 sayılı kararını iptali istemi ile Ankara 9. İdare Mahkemesinde 

2018/551 E. Sayılı dosya üzerinden TMMOB Mimarlar Odası ve diğer odalar tarafından açılan 

davada, mahkemenin 28.09.2020 günlü 2020/1610 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline 

karar verildiği bildirilmiştir. 
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Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi Resmi İnternet Sitesi, 2021. 

Şekil 7. Planlama Alanının 1/100.000 ölçekli Ankara İli Çevre Düzeni Planındaki Durumu Planı 

 1/25.000 Ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı 16.02.2007 tarih ve 525 sayılı 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır. İmar Planına konu parselin 

1/25000 Ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı’ndaki durumu incelendiğinde, 

“Ağaçlandırılacak Alanlar, Kentsel ve Bölgesel Parklar ve Meskun Düzenlenecek Konut 

Alanları (KY3 - ERYAMAN- FATİH)” kullanımında kaldığı anlaşılmıştır.   

1/25000 Ölçekli Başkent Ankara Meri Nazım İmar Planı hazırlanırken 6 alt bölge 

oluşturulmuş ve bölgeler özelinde ayrıca analiz ve sentezler yapılmıştır. Bu bölgeler; 1. Merkez 

Planlama Bölgesi, 2. Batı Planlama Bölgesi, 3. Güneybatı Planlama Bölgesi, 4. Güney Planlama 

Bölgesi, 5. Doğu Planlama Bölgesi, 6. Kuzey Planlama Bölgesi’dir. Söz konusu planlama alanı 

2. Bölge olan Batı Planlama Bölgesinde yer almaktadır. 

Çalışma Alanı 
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Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi Resmi İnternet Sitesi, 2021. 

Şekil 8. Planlama Alanının 1/25000 Ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planındaki 

Durumu 

Batı Planlama Bölgesi 

 Yenimahalle ilçesinden başlayarak, Etimesgut, Sincan ilçeleri ve Yenikent ilk kademe 

belediyesi ile Ayaş ilçesi ve Çanıllı, Sinanlı ilk kademe belediyeleri ve Kazan ilçesini kapsayan 

Batı Planlama Bölgesi, kentin “batı koridoru”na açılım stratejisi doğrultusunda oluşmuş, 

Batıkent, Eryaman, Sincan, Etimesgut yerleşimleri ile, daha çok kırsal ve doğal karakterin 

korunduğu alanları ve Kazan, Ayaş ilçe merkezlerini içermektedir. Bu haliyle, kentsel, yarı 

kentsel ve kırsal alanları birlikte içeren söz konusu bölgenin gelişimi de ikili bir yapı içerisinde 

algılanabilir. 

KY3 - ERYAMAN- FATİH: 

Eryaman (71) ve Fatih (73) üst bölgeciklerinin oluşturduğu kentsel yerleşik doku ile bu alanla 

bütünleşen ve süreç Đçerisinde planlama çalışmaları tamamlanarak yapılaşmaların başladığı 

Eryaman kuzeyi ile Fatih ve GOP konut gelişme bölgelerini tanımlamaktadır. Bu ana bölgeyi 

oluşturan bölgelerde 2000 yılı nüfus sayımına göre 131.158 kişinin yaşadığı bilinmekle birlikte 

bu nüfusun 130.860 kişilik kısmının (% 99) onaylı planlarına göre yapılaşması tamamlanmış 

Çalışma Alanı 
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alanlarda, geriye kalan yaklaşık 300 kişinin ise (%1) halen kırsal alan yapılaşmasının 

bulunduğu Emiryaman yerleşiminde yaşadığı hesap edilmiştir. 

Eryaman yerleşim alanına yapılan ıslah imar planlarının hayata geçirilmesi halinde bu alanda 

yaklaşık 500 kişilik bir nüfusun, onaylı planlarına göre yapılaşmaların başladığı Eryaman 

kuzeyi ile Fatih ve GOP konut gelişme bölgelerinde 250.000 kişinin yaşamasına yönelik planlar 

ile birlikte bölge için 380.000 kişinin yaşamasına yönelik plan kapasitesi bulunmaktadır. 

Bölgeye İlişkin Stratejiler; 

- Günümüze kadar gelen süreç içerisinde imar planlarına uygun şekilde yapılaşması 

tamamlanmış alanlarda yaşam kalitesini artırmaya yönelik fiziksel mekana ilişkin düzenlemeler 

yapılacaktır.  

- Başlangıçta uydu kent yaklaşımıyla planlanan ancak günümüzde bir kent merkezinin 

oluşturulamaması nedeniyle yatakhane kent görünümünde bulunan Eryaman’da kent 

merkezinin oluşturulması, bu bölge ile bütünleşen Fatih, GOP vb. kentsel gelişme bölgelerinin 

merkez ihtiyaçlarının Eryaman’dan karşılanması ile bölgenin Kızılay, Ulus gibi kent 

merkezlerine bağımlılığının ve oluşturduğu trafik hacminin azaltılması sağlanacaktır. 

- İstanbul yolu ve Ayaş Yolu akslarında yer seçen ve çevre ve görüntü kirliliği oluşturan sanayi 

yapılaşmalarının uzun dönemde işlevsel dönüşümünün sağlanması ve kent giriş aksı olarak ön 

plana çıkan söz konusu akslar boyunca prestij yapılarının yer alması özendirilecektir. 

2023 Planlama Nüfusu Öngörüsü; 

- Günümüze kadar yapılan planlama çalışmalarında bölge için belirlenen 380.000 kişilik plan 

nüfusu kapasitesinin hayata geçirilmesi öngörülmüştür. 

2.9.2. Nazım ve Uygulama İmar Planı 

 Ulubatlı Hasan Mahallesi’nin imar sürecinin başlangıcı 1970’li yıllara uzanan imar 

planlarına dayanmaktadır. İlk imar planlarının yapılması ile birlikte yapılaşmalar başlamış ve 

geniş bir zaman dilimine yayılarak bölgede yapılaşma devam etmiştir. Kentsel yenileme alanı 

içerisindeki genelde yığma veya betonarme olarak yapılan yapıların önemli bir kısmının tek 

katlı olması, düşük gelir grubuna hitap eden yapılar olması ve bu yapıların çoğunun 

vatandaşların kendileri tarafından yapılmış olmaları sebebiyle düşük kalitede ve riskli yapılar 

olduğu, yaşam koşullarına uygun olmadığı görülmüştür. Söz konusu yapıların ekonomik 

ömrünün ise yaklaşık 20 sene olduğu ve çoğu yapının 2000’li yıllardan önce yapılmış olması 

sebebiyle ekonomik ömrünü doldurduğu tespit edilmiştir. 
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Teklife konu Rezerv Yapı Alanına ilişkin imar planlarının 1970’li yıllara dayandığı 

tespit edilmiş olup, söz konusu alana ilişkin onaylı imar planları arşivimizde tespit 

edilememiştir. Söz konusu alan içerisinde bulunan konut parsellerine ilişkin verilmiş imar 

durum belgelerine göre her parselin 100 m² inşaat hakkı bulunmaktadır. 

Ankara ili, Sincan ilçesine ait yürürlükteki Nazım ve Uygulama İmar Planlarına göre 

Riskli Alan, plan sınırları dışında kalmaktadır. İlgili kurumlarla yapılan yazışmalarda da 

belirtildiği üzere riskli alana ait onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım ve l/1000 Ölçekli Uygulama İmar 

Planı arşivlerde bulunmamaktadır. 

3. BÖLÜM: PROJE ALANINA İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR 

 Teklife konu Rezerv Yapı Alanı Sincan İlçe merkezinin kuzeyinde, Yenimahalle ve 

Etimesgut İlçeleri kesişimin de bulunan yaklaşık 777.763,08 m²’lik alanı kapsamaktadır. 

Teklife konu Rezerv Yapı Alanının kuzeydoğusunda Yenimahalle İlçesi, doğusunda Etimesgut 

İlçesi bulunmaktadır. Toplamda 113 ada içerisinde 1716 adet parsel bulunmaktadır. Bu 

parsellerin 1672 adeti Konut Alanı kullanımında yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANKARA İLİ, SİNCAN İLÇESİ, ULUBATLI HASAN VE FATİH MAHALLELERİ 
REZERV YAPI ALANI 

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU 

46 
 

3.1. Demografik Yapı ve Nüfus Projeksiyonu 

 Sincan İlçesi’nin 2019 yılı TÜİK verilerine göre nüfusu 535.637 kişi olup, nüfusun % 

51’ini erkek nüfusu ve %49’unu kadın nüfusu oluşturmaktadır. Yüzölçümü 886 km² olan ilçede 

nüfus yoğunluğu 604 kişi/km² ile oldukça yüksek olarak değerlendirilebilir. 

Yıl Nüfus 

1935 305 

1950 1.258 

1965 8.785 

1970 17.297 

1975 23.463 

1980 30.435 

1985 50.869 

1990 91.016 

2000 267.879 

2007 413.030 

2008 434.064 

2009 445.330 

2010 456.420 

2011 468.129 

2012 479.454 

2013 484.694 

2014 497.516 

2015 506.950 

2016 517.316 

2017 524.222 

2018 518.893 

2019 535.637 

Kaynak: TÜİK, 2021 

Tablo 7. Sincan İlçesi Yıllara Göre Nüfus Büyüklüğü 

 Sincan İlçesi’nin 20’nci yüzyılın başında 305 olan nüfusu 1990 yılına kadar hızlı 

olmayan bir artış yaşarken, 1988 yılında Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınması ile 

nüfusun hızlı bir artış yaşadığı gözlemlenmektedir. 
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İstatistik Yaş Aralığı Yıl Oran (%) 

İstihdam Oranı (%) 

(-15) 

2014 45,6 

2015 46,4 

2016 47,2 

2017 47,5 

2018 47,2 

(15-64) 

2014 49,6 

2015 50,6 

2016 51,1 

2017 51,5 

2018 51,5 

İşgücüne Katılma Oranı (%) 

(-15) 

2014 51,6 

2015 52,2 

2016 53,2 

2017 53,5 

2018 52,5 

(15-64) 

2014 56,1 

2015 57 

2016 57,7 

2017 58,1 

2018 57,4 

İşsizlik Oranı (%) 

(-15) 

2014 11,5 

2015 11,2 

2016 11,4 

2017 11,3 

2018 10,1 

(15-64) 

2014 11,5 

2015 11,2 

2016 11,4 

2017 11,4 

2018 10,2 

Kaynak: TÜİK Verileri ve Ofis Çalışmaları, 2021. 

Tablo 8. Sincan İlçesi Yıllara ve Yaş Gruplarına Göre İşgücü ve İstihdam Oranları 

 Ulubatlı Hasan Mahallesi’nin yıllara göre nüfus verileri incelendiğinde nüfusun genel 

olarak yıllara göre azaldığı tespit edilmiştir. Ulubatlı Hasan Mahallesi’nin farklı mahalle, ilçe 

ve illerden göç alan bir yerleşim olmasına karşılık genel olarak nüfusun yıllara göre azaldığı 

tespit edilmiştir. 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (ADNKS) verilerine göre Sincan 

İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nin nüfusu 15.701 kişi olarak belirlenmiştir (Tablo 3). Yerinde 

yapılan çalışmalar neticesinde rezerv yapı alanı olarak önerilen alanın içerisinde bulunan 1643 

adet konut yapısı, 1706 adet bağımsız birim ve nüfusunun 16.852 kişi olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca alan içerisinde 68 adet ticari birim yer almaktadır. 
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3.2. Teknik Altyapı Durumu 

 Planlama alanı yakın çevresinin ulaşım altyapısına baktığımızda alanın güneyinde 

Mehmet Akif Ersoy Caddesi, batısında ise Aba Sokak, doğusunda Anıt Caddesi ve Kuzeyinde 

ise Mavi Yıldız Caddesi yer almaktadır. Planlama alanının içerisinden Samsun Caddesi 

geçmektedir. Alanın yaklaşık 1 km güneyinde Törekent-Kızılay Metro hattı bulunmaktadır.  

 

Kaynak: 2021 Saha Çalışmaları ve Google Earth 

Şekil 9. Planlama Alanı Yakın Çevresi Ulaşım Durumu 

 Planlama alanında çok sayıda dar sokak bulunmaktadır. Günümüz ulaşım ve araç 

hareketliliği açısından bu dar sokaklar oldukça zorlayıcı olmaktadır. Aynı zamanda otopark 

alanı sorununu da beraberinde getirmektedir. 

 Alanda yolların dar ve yetersiz olması diğer teknik altyapı sistemlerinin de dağıtımının 

zorlaşmasına neden olmaktadır. Planlama alanında Q100 PVC ve Q150 AÇB içme suyu hatları 

yer almaktadır. Hatlara ilişkin durum aşağıdaki haritada gösterilmektedir. 
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Kaynak: Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Md. 2021. 

Şekil 10. İçme Suyu Altyapısı 

 Kanalizasyon altyapısı da içme suyu altyapısı gibi dar sokaklar nedeniyle yol hizmetinin 

gittiği alanlara paralel sunulmuştur. Planlama alanında Q600 ve Q200 kanalizasyon hatları 

geçmektedir.  

3.3. Mülkiyet Durumu 

 Planlama alanında; toplamda 113 ada içerisinde 1716 adet parsel bulunmaktadır. 

Bu parsellerin 1672 adeti mevcut imar planına göre Konut Alanı kullanımında yer almaktadır. 

Planlama alanı sınırı içerisinde bulunan toplam 1716 adet parselin 25 adeti Maliye 

Hazinesine ait olup (Tablo 4), diğer taşınmazların tamamının şahıs mülkiyetinde olduğu tespit 

edilmiştir. Teklife konu Rezerv Yapı Alanı sınırı içerisinde bulunan taşınmazlar idari olarak 

Ulubatlı Hasan ve Fatih mahallesinde bulunmakta olup, tapu mahallesi Sincan olarak 

geçmektedir.  
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MAHALLE MALİK ADI/SOYADI ADA PARSEL ALAN (m²) 

FATİH MALİYE HAZİNESİ 1200 11 189.03 

FATİH MALİYE HAZİNESİ 1205 13 250.55 

FATİH MALİYE HAZİNESİ 1209 21 156.617 

FATİH MALİYE HAZİNESİ 1209 27 2245.773 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1113 3 247.37 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1113 7 218.248 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1113 38 180.622 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1113 41 157.444 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1121 8 157.944 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1122 5 233.54 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1130 6 145.339 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1130 13 170.061 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1133 5 192.289 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1143 34 194.099 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1154 6 2748.018 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1226 1 1708.266 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1228 17 164.861 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1234 28 212.563 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1234 30 219.183 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1234 31 247.967 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1257 33 154.626 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1261 28 450.836 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1265 49 208.792 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1268 70 463.448 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1277 12 222.275 

 Tablo 9. Rezerv Yapı Alanı Maliye Hazinesine Ait Taşınmazlar 
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3.4. Sorun-Olanak Analizi 

Sorunlar 

1. Proje alanının riskli alan olması, 

2. Güvenliğin yetersiz oluşu, 

3. Alanın konut dokusunun iç içe geçmiş olması nedeniyle mekânsal açıdan geçirgen olmayan 

ve güvenliksiz bir çevre oluşturması, 

4. Çeşitli sosyoekonomik nedenlerden dolayı göç veriyor olması, 

5. Altyapının yetersiz ve niteliksiz oluşu, 

6. Çevresine göre daha düşük bir sosyokültürel bir yapı göstermesi, 

7. Alandaki gayrimenkul hissedar sahiplerinin fazla olması, 

8. Alanda vefat etmiş hak sahiplerine ait mülkler hakkında tapudaki intikal işlerinin 

yaptırılmamış ya da tamamlanmamış olması, 

9. Alanda var olan niteliksiz işgücü, 

10. Yapıların genellikle yapı tekniğinin yığma özelliğini göstermesi, 

11. Alandaki yapıların ömrünü tamamlamış olması, 

12. Alanda çevresine göre daha düşük kalitede yapılar bulunduğu için alanın değerinin 

normalden düşük olması, 

13. Proje alanının çevresinde yapı kalitesi yüksek konut birimlerinin bulunması sebebiyle, yapı 

kalitesi düşük proje alanının kent siluetini bozuyor olması, 

Olanaklar 

1. Alanın rezerv yapı alanı ilan edilmesi nedeniyle kamu eliyle sağlıklı ve güvenilir 

yapılaşmanın projelendirilmesi, 

2. rezerv yapı alanı projesi ile alanda yaşayanların sosyoekonomik düzeyinin arttırılabilecek 

olması, 

3. Proje alanının mekânsal avantajları nedeniyle odak noktası oluşturabilecek bir potansiyele 

sahip olması, 

4. Alanın çevresindeki sosyokültürel yapılara erişilebilirlik açısından merkezi bir noktada 

olması, 

5. Alanda yaşayan halkın mekânsal ve sosyal gelişmeye olumlu bakıyor olması, 

7. Alanın kent merkezinin bir parçası olması, 
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8. Kent içinde düzenli konut alanları yaratmaya yönelik olarak dönüştürülebilecek bir alan 

olması, 

9. Proje alanının mekânsal avantajları nedeniyle odak noktası oluşturabilecek bir potansiyele 

sahip olması, 

10. Alanın topoğrafik özelliği nedeniyle tasarımda rekreatif alan potansiyelinin olması, 

11. Alanın çevresindeki sosyokültürel yapılara erişilebilirlik açısından merkezi denilebilecek 

bir noktada olması, 

12. Alanda yaşayanların büyük çoğunluğunun hak sahibi olması. 

3.5. GZTF Analizi 

Güçlü Yönler 

1. Rezerv yapı alanındaki nüfusun büyük çoğunluğunun rezerv yapı alanı projesine olumlu 

bakıyor olması, 

2. Alanın kent merkezinin bir parçası olması, 

3. Alanda akrabalık, hemşerilik ve komşuluk gibi kültürel ağlarını koruyor olması, 

4. Yenilemenin sosyal altyapıyı iyileştirme amacı taşıması, 

5. Kent bütünü düşünüldüğünde projenin alan geneline ve alanın kendi ihtiyaçlarına uyumlu 

bir hale getirilebilecek bir konuma sahip olması, 

6. Alan içinde farklı etnik kültüre sahip insanların bir arada yaşaması. 

Zayıf Yönler 

1. Alanda sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerin yaşaması, 

2. Alanda yaşayanların birçoğunun herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmaması 

3. Alandaki bağımsız birimlerin yaklaşık %95’inin dolu olması 

4. Konut kalitesinin düşük standartlarda olması, 

5. Rezerv yapı alanı içerisinde yetişkinlerin ve çocukların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek 

çocuk oyun ve spor alanlarının bulunmaması, 

6. Eğitim düzeyinin düşüklüğü ve niteliksiz işgücünün olması, 

7. Yapıların günümüz olanaklarının gerisinde ve kullanım ihtiyaçlarına cevap veremeyecek 

nitelikte olması 

8. Gerek estetik gerekse de sağlık açısından niteliksiz bir çevre imajına sahip olması, 

9. Düzensiz yapılaşmayla gelen ve yetersiz teknik altyapıdan kaynaklı çevre kirliliğinin olması, 

10. Depreme karşı dayanıklı yapılaşmanın olmaması. 
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Fırsatlar 

1. 6306 sayılı Afet Riskli Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında zemin 

yapısı ve üzerindeki yapılaşma sebebiyle rezerv yapı alanı ilan edilmesi ve bu sayede sağlıklı 

ve güvenilir yapılaşmanın sağlanabilecek olması, 

2. Proje yapılmadan önce çevresine göre düşük standartlar taşıyan ve aynı zamanda 

çevresindeki yapıların değerlerini olumsuz olarak etkileyen proje alanı kendine 

kazandırılacak olan yeni oluşturulacak kimlik ile beraber hem kendinin hem de yakın 

çevresinin değerini arttırması, 

3. Tasarlanan proje ile proje alanı ve çevresinde yaşayan halkın refah seviyesinin arttırabilecek 

olması, 

4. Alanın kent merkezine, havaalanı ve demiryollarına yakın konumda bulunması nedeniyle 

ulaşım açısından avantajlı bir bölgede yer alması 

5. Alanda yaşayanların büyük çoğunluğunun hak sahibi olması,  

6. Ruhsat dışı veya düzensiz olarak gelişmiş konut alanlarının dönüşüm potansiyelinin olması, 

7. Alanın farklı kesimler için alternatif konut seçenekleri sunabilecek potansiyele sahip olması, 

Tehditler 

1. Hırsızlık, Bağımlılık vb. suç faaliyetleri, 

2. Alanın DD-2 deprem kuşağında bulunması, 

3. Alanda olabilecek bir deprem durumu ile can ve mal kaybına neden olacak yapı stokunun 

varlığı, 

4. Alanda ekonomik faaliyetlerin yeterli getiri sağlamaması, 

5. Göç ile alandaki nüfusunun giderek azalması. 

3.6. Kurum Görüşleri 

 T.C. Millî Savunma Bakanlığı, Lojistik Genel Müdürlüğü, Ankara İnşaat Emlak 

Bölge Başkanlığı, 26.02.2021 tarih ve E.128578 sayılı yazısında; 

“Söz konusu bölgede yetkili Komutanlığa ilgi (a) ekindeki plan gönderilmiş, sorumluluk 

ve yetkisindeki askeri alan, mania planı, askeri yasak ve askeri güvenlik bölgelerinin paftalara 

işaretlenerek gönderilmesi ilgi (a) ile talep edilmiştir. 

Yetkili Komutanlık ve MEGSİS personelince yapılan inceleme sonucunda; 

1- ANT akaryakıt boru hatlarının olmadığı MEGSİS personelince, 
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2- 11’inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığının konu hakkında yaptığı inceleme 

neticesinde; 

 a. Söz konusu alanın 11’inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 

sorumluluğunda bulunan askeri alan ile askeri yasak ve güvenlik bölgesi sınırları dışında yer 

aldığı, 

 b. Mani Planı kapsamında; 

 (1) Bahse konu imar planının kapsadığı alanın büyük ölçüde Etimesgut Askeri 

Havaalanı Mania Planı Kalkış/Tırmanış ve Yaklaşma Yüzeyi içerisinde kaldığı, 

 (2) İmar planlarına, mania planlarının işaretlenerek ilgili dairelere 

gönderilmesi şeklinde bir uygulama bulunmadığını, söz konusu idarelerin mania planının imar 

planına işaretlenmesi ve mania planı kapsamında belirlenen yüksekliklere uyması gerektiği, 

 (3) İmar planına ait plan notlarına “mania planında kalan bölgelerde mania 

planında belirlenen yüksekliklere uyulacaktır” plan notunun eklenmesi gerektiği ilgi (c) ile 

bildirilmiştir” denilmektedir. 

 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 

Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, 20.01.2021 tarih ve E-1056834 

sayılı yazısında; 

“Müdürlüğümüz arşivinde yapılan incelemelerde ilgi yazı ve ekinde belirtilen alana 

ilişkin 2863 Sayılı Kanun kapsamında taşınır veya taşınmaz herhangi bir korunması gerekli 

kültür varlığı tescil kaydına rastlanılmamıştır. 

Ancak belirtilen taşınmaz alanda ileride yapılacak fiziki ve inşai müdahaleler sırasında 

taşınır veya taşınmaz kültür varlığı bulunması durumunda çalışmaların durdurularak 2863 

Sayılı Kanun’un 4. Maddesi gereğince ilgili makamlara haber verilmesi gerekmektedir.”  

denilmiştir. 

 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Teknik 

Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 25.02.2021 tarih ve E-355328 sayılı yazısında; 

“İlgili Genel Müdürlükler ile 81 İl Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 

gönderilen ilgi (b) yazıda özetle; Bakanlığımız ilgili Genel Müdürlüklerine değerlendirme 

amacıyla gönderilen her tür ve ölçekteki plan tekliflerinin İl Müdürlüklerinin ilgili şubelerince 

incelenmesi aşamasında, gereksiz yazışmaların önlenmesi ve bürokrasinin azaltılması 
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maksadıyla, Valiliklerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri içerisinde ilgili Milli Emlak 

birimlerinden (Milli Emlak Dairesi Başkanlıkları/Milli Emlak Müdürlükleri) görüş alınarak 

alınan görüşler çerçevesinde plan tekliflerinin değerlendirilmesinin uygun görüldüğü 

bildirilmiştir. 

Bilgi edinilmesini ve söz konusu plan dokümanlarının İl Müdürlüğünüz içerisinden ilgili 

şubeden temin edilerek gereğini arz/rica ederim.” denilmiştir. 

 T.C. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi 

Başkanlığı, İmar ve Çevre Düzeni Planlama Şube Müdürlüğü, E-84171958-115-47710 

sayılı yazısında; 

“ Genel olarak yapılan incelemede; 

-Söz konusu planlama bölgesinin Ankara Büyükleşir Belediye Meclisinin 13/01/2017 

tarih ve 116 sayılı kararı ile onaylanan 12/05/2017 tarih ve 1002 sayılı kararı ile kesinleşen 

1/100.000 ölçekli “Ankara İli Çevre Düzeni Planı” ve yine Ankara Büyükşehir Belediye 

Meclisinin 16/02/2007 tarih ve 525 sayılı kararı ile onaylanan 15/08/2007 tarih ve 2035 sayılı 

kararı ile kesinleşen “2023 Başkent Ankara 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı” kapsamında 

kaldığı, ancak 1/100.000 ölçekli Ankara 2038 Çevre Düzeni Planının Ankara 9. İdare 

Mahkemesinin 28/09/2020 tarih ve E:2018/551, K:2020/1610 sayılı kararı ile iptal edildiği, 

-Yürürlükte olan 1/25000 ölçekli nazım imar planına göre plan teklifi yapılan alanın 

“Ağaçlandırılacak Alanlar. Kentsel ve Bölgesel Parklar ve Meskun Düzenlenecek Konut 

Alanları (KY3 - ERYAMAN- FATİH)” kullanım alanları bölgesine isabet ettiği, 

-Söz konusu plan teklifi yapılan alana ilişkin arşiv kayıtlarımızda 1/5000 ölçekli nazım 

imar planı ve 1/1000 ölçekti uygulama imar planlarına rastlanılmadığı, 

Plan teklifi ve plan açıklama raporundan yapılan incelemede; 

-Plan teklifi ile özellikle tek katlı yapıların bulunduğu alanda ihtiyaca karşılık 

verebilecek yeni ulaşım yollarının yapılabilmesi, kaçak yapılaşmanın önlenmesi, daha kaliteli 

ve nitelikli konutların üretilebilmesi, çevre, görüntü ve gürültü kirliliğinin ortadan kaldırılması, 

güvenli ve yeterli sosyal donatı alanına sahip bir yaşam alanı oluşturulabilmesi amacıyla 

rezerv yapı alanı projesi yapılması gerekliliğinin ortaya çıktığı, 

-Plan teklifiyle ticaret+konut, ticaret, sosyal ve teknik altyapı (park, okul, cami, sosyal 

tesis v.b) alanlarının ayrıldığı, mevcut yolların genişletildiği, ticaret+konut alanlarında 

E=1.20 Yençok=18.50m, yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olarak belirlendiği, minimum 
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parsel büyüklüğünün 5000 m² olduğu, ticaret alanlarında E=0.60 Yençok=7.50m yapı 

yaklaşma mesafesinin 5 metre olarak belirlendiği, 

-Rezerv yapı alanı uygulama imar planı değişikliğinde toplam (777,764.56 m²) 

planlama alanının %42.43ünü ticaret+konut alanı, 0.58’ni ticaret alanı geri kalan %56.99’unu 

sosyal ve teknik altyapı alanları oluşturduğu, bir önceki planda sosyal ve teknik altyapı 

alanlarının toplam alanın %33.26 sını oluşturduğu, dolayısıyla teklif planla bir artış 

sağlandığı, planlama bölgesinde yaşayacak nüfusun 11121 kişi olduğu bir önceki plana göre 

nüfusun 5190 kişi arttığı (11121-5931),  

-Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının plan açıklama 

raporundaki tablodaki gibi belirlendiği, hususları tespit edilmiştir. 

Yukarıda belirlenen hususlar çerçevesinde; 

  - Hazırlanan rezerv yapı alanına ait 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planı değişikliklerinde öncelikle onaylı üst ölçek 1/25000 ölçekli nazım imar planına, plan 

notlarına ve plan hükümlerine uyulması, 

- Sosyal ve teknik altyapı alanlarının belirlenmesinde Mekansal Planlar Yapım 

Yönetmeliğinde belirlenen standartlar ve kriterlerin dikkate alınması, 

- Ayrıca imar planlarında 3194 Sayılı İmar Kanunu, imar mevzuatı, şehircilik ilke ve 

prensiplerine dikkat edilerek, imar mevzuatında ve konuya özel diğer mevzuatlarda gerekli 

kılınan tüm bilgi/belge, gerekli tüm kurum/kuruluş görüşleri, jeolojik etüt, lisans ve izinler vb. 

hususlar doğrultusunda yapılacak analiz-sentez çalışmaları sonuçlarına uygun olarak 

hazırlanması gerektiği görüş ve kanaatine varılmıştır.” denilmiştir. 

 T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Etüt, 

Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, 02.03.2021 tarih ve E-996098 sayılı yazısında; 

“Yapılan incelemede; söz konusu alanın DSİ projeleri kapsamında yer almadığı, içme 

ve kullanma suyu temin eden baraj ya da göl koruma alanında bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Anılan alanda mevcut yamaç ve yüzey sularının belediye altyapı sisteminde 

çözümlenmesi gerekmektedir.” denilmiştir. 
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 T.C. Ankara Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 07.04.2021 tarih ve 689819 

sayılı yazısında; 

  “İlgili Genel Müdürlükler ile 81 İl Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 

gönderilen ilgi (b) yazıda özetle; Bakanlığımız ilgili Genel Müdürlüklerine değerlendirme 

amacıyla gönderilen her tür ve ölçekteki plan tekliflerinin İl Müdürlüklerinin ilgili şubelerince 

incelenmesi aşamasında, gereksiz yazışmaların önlenmesi ve bürokrasinin azaltılması 

maksadıyla, Valiliklerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri içerisinde ilgili Milli Emlak 

birimlerinden (Milli Emlak Dairesi Başkanlıkları/Milli Emlak Müdürlükleri) görüş alınarak 

alınan görüşler çerçevesinde plan tekliflerinin değerlendirilmesinin uygun görüldüğü 

belirtilerek, söz konusu plan dokümanlarının İdaremiz içerisinde ilgili şubesinden temin 

edilerek gereğinin yapılması huşuları ilgi yazınızla istenilmiştir. 

Buna göre; söz konusu plana ilişkin dokümanların ilgili birimden temin edilerek 

İdaremiz Şehir Plancısı tarafından incelenmesi sonucu düzenlenen 31.03.2021 tarihli teknik 

rapor yazımız ekinde sunulmuş olup, bahse konu rapor doğrultusunda söz konusu plana itiraz 

edilecek bir hususun bulunmadığı değerlendirilmiştir.” denilmiştir. 

31.03.2021 tarihli teknik rapor; 

“İlgi-a: Kale Emlak Müdürlüğünün 22.03.2021 tarihli görevlendirme yazısı. 

İlgi-b: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 25.02.2021 Gün 

Ve E.355328 Sayılı Yazısı. 

İlgi-c: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün 

18.01.2021 gün ve E.31489 sayılı dağıtımlı yazısı. 

İlgi-d: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünün 12.1.2020 gün ve E.239686 sayılı yazısı. 

İlgi- yazıda, ilgi-b yazı referans gösterilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve 

Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgi - d yazısında Ankara ili, Sincan İlçesi 

Ulubatlı ve Fatih Mahalleri sınırları ilinde bulunan ve 6306 sayılı Afet Riskli Alan Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 27.07.2020 tarih ve 155234 sayılı 

Bakanlık Makam Olıır’u ile rezerv yayı alanı” olarak belirlenen alana ilişkin hazırlanan taslak 

revizyon imar planlarının Genel Müdürlükleri görev ve yetkileri kapsamında 

değerlendirilmesinin talep edildiği belirtilerek konu hakkında görüş ve yetkileri kapsamında 

değerlendirilmesinin talep edildiği zikredilerek yazı ekinde CD’nin Milli Emlak Genel 
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Müdürlüğüne ulaşmadığı belirtilerek, söz konusu plan dokümanlarının İl Müdürlüğümüz 

içerisinde 25.02.2020 tarih ve 355328 sayılı yazı ile istenildiğinden konun incelenerek rapora 

bağlanması istenilmektedir. 

Öneri ve mevcut imar planlarında yapılan incelemede, 

27.07.2020 tarih ve 155234 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Makam Olur’u 

ile “rezerv yayı alanı” olarak belirlenen planlama sahasında aşağıda verilen tabloda verildiği 

üzere Hazinenin paydaş ya da Hazineye ait 25 adet taşımaz tespit edilmiştir. 

İdaremiz görüşü istenen planlama alanına dair mevcut uygulama imar planında 

parseller dair yapılaşma koşullarından toplam inşa alanına tekabül edecek Emsal ya da KAKS 

yapı yoğunluğu katsayısının kullanılmadığı, ancak olarak maksimum 100 m2 inşaat alanı 

hakkının verildiği, 

Öneri imar planına ait açıklama raporunda konu “Rezerv Yapı Alanı Sının” içerisinde 

bulunan toplam 1716 adet parselin yer aldığı 25 adeti Maliye Hazinesine ait olduğu; ancak 

1113 ada 38 nolıı imar parselinin TOKİ’ye devrinin yayıldığı (TAKPAS Kaydıdır. Dosyası 

mevcut değil) ve Hazinenin 123 m2 hissesi ile paydaş olduğu 1200 ada 1 nolu parseldeki 123 

mt’lik Hazine hissesinin Önder Kahraman DEMİRCİ adlı şahsa satıldığından; öneri imar planı 

planlama sahasında Hazineye ait toplamda 23 adet taşınmazın olduğu tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANKARA İLİ, SİNCAN İLÇESİ, ULUBATLI HASAN VE FATİH MAHALLELERİ 
REZERV YAPI ALANI 

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU 

59 
 

Tablo-1: Öneri İmar Planı Planlama Sahasında Kalan Hazine Taşınmazlarının Listesi. 

Sıra 

No 
Mahalle Malik Ada Parsel Hazine 

payı m²/m² 

Mevcut 

İmar Planı 
Öner İmar Planı 

1* Fatih Hazine 1200 11 123/189 KONUT KONUT+TİCARET+YEŞİL 

ALAN 2 Fatih Hazine 1205 13 248/248 KONUT TİCARET+ KONUT 

3 Fatih Hazine 1209 21 152/152 KONUT ANAOKULU ALANI 

4 Fatih Hazine 1209 27 2240/2240 TAA TAA 

5 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1113 3 248/248 KONUT TİCARET+KONUT 

6 Ulubatlı 

Hasan 
Flazine 1113 7 245/245 KONUT TİCARET+KONUT 

7* Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1113 38 186/186 KONUT TİCARET+KONUT 

8 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1113 41 155/155 KONUT TİCARET+KONUT 

9 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1121 8 165/165 KONUT TİCARET+KONUT 

10 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1122 5 235/235 KONUT TİCARET+KONUT 

11 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1130 6 142/142 KONUT TİCARET+KONUT 

12 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1130 13 166/166 KONUT TİCARET+KONUT 

13 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1133 5 192/192 KONUT TİCARET+KONUT 

14 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1143 34 206/206 KONUT TİCARET+KONUT 

15 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1154 6 2755/2755 PARK PARK 

16 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1226 1 209/209 PARK KONUT+TİCARET+YOL 

17 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1228 17 1516/1516 KONUT KONUT+TİCARET+YOL 

18 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1234 28 166/166 KONUT YOL 

19 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1234 30 213/213 KONUT YOL + YEŞİL ALAN 

20 Ulubatlı 

Flasan 
Hazine 1234 31 220/220 KONUT YOL + YEŞİL ALAN 

21 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1257 33 156/156 KONUT TİCARET+KONUT 

22 
Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1261 28 453/453 

TRAFO 

(TAA) 
TİCARET+KONUT 

23 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1265 49 202/202 KONUT TİCARET+KONUT 

24 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1268 70 461/461 TRAFO 

(TAA) 
YOL +YEŞİL ALAN+ TAA 

25 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1277 12 222/222 KONUT YOL +KONUT 

7*) 1113/38 parsel TOKİ’ye devir T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığına devri yapılmıştır. 

1*) 1200 ada 1 nolu parseldeki 123 m2’lik Hazine Hissesi Önder Kahraman DEMİRCİ 

adlı şahsa satılmıştır. 

Açıklama raporunda Öneri imar Planına ait planlama alanı başka bir deyişle 6306 

sayılı Afet Riskli Alan Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Halikındaki Kanım kapsamında 

27.07.2020 tarih ve 155234 sayılı Bakanlık Makam Olıır’u ile “rezerv yayı alanı” olarak 

belirlenen planlama sahasının (777.764 m2) mevcut imar planına ait planlama sahasından 

(642.327 m2) yaklaşık 135.437 m2 daha büyük olduğu, yani planlama alanın büyüklüğün 

arttığı, 
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Mevcut imar planına ait planlama sahasının “ Gecekondu Önleme Bölgesi” içinde 

kalan konut alanında yapılaşma koşulları olarak maksimum inşaat alanı 100 m2 olarak tanzim 

edildiği, yani toplam inşaat alanını belirleyen “KAKS” ya da “Emsal” tayin edilmediği; ancak 

konut alanındaki imar parsellerinin ortalama büyüklüğünün 160 - 300 m2 arasında olduğu göz 

önünde bulundurulduğunda gecekondu önleme bölgesindeki ortalama emsal değerinin 0,6 - 

0,30 arasında olduğu, 

Ayrıca, mevcut imar planında yer aldığı konut alanı olarak tanzim edilmiş “A” ve “B” 

tipli 5 katlı yapılar ile yapı tipi belirtilmeyen 5 katlı yapıların yer aldığı konut imar adalarının 

mevcut olduğu; ancak bu alanlarda (5 katlı konut adaları) plan değişikliğine gidilmediği, bu 

alanalar ilan edilen rezerv yapı alanı dışında yani öneri imar planı planlama sahası dışında 

kaldığı; başka bir deyişle öneri imar planı planlama sahasında ya da rezerv yapı alanı içinde 

sadece yapılaşma koşullarında toplam inşaat alanı maksimum 100 m2 olarak belirlenen 

alanlar olduğu; Tablo-19 de yer alan 23 adet Hazine taşınmazının tamamının Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığınca rezerv yapı alanı olarak ilan edilen ve öneri imar planı planlama 

sahasında kaldığı 
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Tablo-2: Rezerv Yapı Alanına Dair Öneri İmar Planı ve Mevcut İmar Planına İlişkin Kent 

Karakter Tablosu. 

 

NOT: “Ticaret + Konut Alanı” lejantı sadece öneri imar planında tanzim edilmiş olup; 

mevcut imar planında bu alanalar “konut alanı” olarak düzenlenmiştir. 

Planlama alanına dair öneri imar planı açıklama raporunda; rezerv yapı alanı 

içerisindeki kullanıcılarının konutların ilk sahiplerinin konutların ekonomik ömrünü yitirmesi 

nedeniyle bölgeden taşındıkları, konutlarını ise ya sattıkları ya da kiraya verdikleri; kiralama 

yöntemiyle bölgeye gelenlerin ise daha alt gelir grubundaki insanlar hurdacılık, kâğıt 

toplayıcılık işiyle uğraşan vatandaşlardan oluştuğu gözlendiği; hurdacılık ve kâğıt toplayıcılık 

ile uğraşanların bölgeye gelmesi ile birlikte konut bahçelerinde hurda ve kâğıt birikimi 

yapılmaya başlandığı, sokaklarda yükleme, boşaltma işlemleri nedeniyle çevre, görüntü ve 

gürültü kirliliği başladığı, yapı kalitesinin düşmesi, kirliliğin artması ve farklı kullanıcı 

türlerinden vatandaşların bölgeye gelmesi ile de bölge sosyal çöküntü alanına dönüşmeye 

başladığı, 

7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 16'ncı maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa Geçici 

Durum Nüfus Durum Nüfus Durum Nüfus

(m
2
)

(KİŞİ

)
(m

2
) (KİŞİ) (m

2
)

(KİŞİ

)

Sosyal Tesis Alanı 0,00 1 1.579,50 1 1.579,50 0,30

Kültürel Tesis Alanı 1 3.035,97 0,51 2 10.672,19 2 7.636,22 1,47

Teknik Altyapı Alanı 4 14.420,60 2,43 1 16.877,13 1 2.456,53 0,47

Lise Alanı 1 9.954,04 1,68 3 23.363,53 3 13.409,49 2,58

İlkokul Alanı 1 5.312,89 0,90 3 19.834.23 3 14.521,34 2,80

Cami 0,00 2 10,283,59 2 10.283,59 1,98

Anaokulu 0,00 1 8.180,16 1 8.180,16 1,58

Ticaret Alanı 2 1.957,43 0,33 1 4.527,38 1 2.569,95 0,50

Park 12 64.052,10 10,80 5 150.938,07 5 86.885,97 16,74

Sağlık Tesisi Alanı 1 1.881,56 0,32 2 13.670,54 2 11,788,98 2,27

Ticaret + Konut Alanı 101 393.853,25 66,41 4 330.000,00 4 -63,853.25 -12,30

Ortaokul Alanı 0,00 2 15.239,98 2 15.239,98 2,94

Resmi Kurum Alanı 1 2.308,88 0,39 -2.308,88 -0,44

Belediye Hizmet Alanı 0,00 1 1.657,32 1 1.657,32 0,32

Ağaçlandırılacak Alan 1 11,028.81 1.86

Yol 134,521.97 22.68 170,940.94 36.418,97 7.02

TOPLAM 642.327,50 108.3 28 135.437,06 5.98 22.63

5.19

5.93 11.12

Alan Adı

MEVCUT ÖNERİ FARK

A
d

et

K
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i 
B
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ı 
A
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)
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A
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16. madde eklendiği, afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı 

yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 31.12.2017 tarihinden 

önce yapılmış yapılar için yapı kayıt belgesi verilebileceği düzenlendiği; bu hususta rezerv yapı 

alanı içerisinde bulunan taşınmazlardan yapı ruhsatı ve eklerine uygun olmayan 167 adedine 

Yapı Kayıt Belgesi düzenlendiği ve hâlihazırda yapı ruhsatı ve eklerine uygun olmayan ve yapı 

kayıt belgesi düzenlenmeyen birçok yapının bulunduğu, ifade edildiği, 

Tespit edilmiştir. 

DEĞERLENDİRME, 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun “Amaç 

ve Tanımlar” başlığı altında “Amaç” alt başlığı altında 1. Maddesinde adı geçen kanunun 

amacı “Bu Kcmumm amcıcı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların 

bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli 

yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları 

belirlemektir.” olarak tanımlanmaktadır. 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 

“Tanımlar” bölümünün 2. maddesinin “e” bendinde rezerv yapı alanı “Bu Kanun uyarınca 

gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKVnin veya 

İdarenin talebine bağlı olarak veya resen Bakanlıkça belirlenen alanlardır.” olarak 

tanımlanmakta 

Bu bağlamada, rezerv yapı alanlarda, zikredilen kanunun amacı çerçevesinde fen ve 

sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek ve 

Kanunda öngörülen amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere; 

 Riskli alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapılarda ikamet edenlerin 

nakledileceği rezerv konut ve işyerleri, 

 Gelir ve hasılat getirecek her türlü uygulama yapılabilir ve bu alanlar yeni 

yerleşim alanı olarak kullanılabilmektedir. 

Mevcut imar planındaki projeksiyon nüfusu 5.931 kişi olan ilgi yazı eki öneri imar planı 

planlama sahasında ve rezerv yapı alanı olarak belirlenen alan içinde yapılan düzenleme ile 

projeksiyon nüfusu 5.190 İtişi arttırılarak 11.121 kişi olarak tayin edildiği; nüfus artışı 

öngörüsüne mukabil mevcut imar planında toplam inşaat alanı 100 m2 olan yapılaşma koşullu 
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konut alanları, yapı yoğunluğu Emsal: 1,20 olarak tayin edilen “ticaret Ekonu t alanı” olarak 

düzenlenmiştir. 

Rezerv yapı alanındaki nüfus, yaklaşık 1,9 kat arttırılmasına mukabil, Mekânsal Planlı 

Alanlar Yapım Yönetmeliğinin “İmar Planı Değişiklikleri” başlığı altında 26. maddesinin 5. 

Maddesinde ve aynı madde iminin “a” fıkrasında, 

5) İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının 

değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: 

a) Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun 

olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır, 

6306 sayılı Afet Riski Altında İti Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 

“Uygulama işlemleri” başlığı altında 6. maddesinin 6. bendinde “Bakanlık, riskli alanlar, 

rezerv yayı alanları ve riskli yapıların bulunduğu parsellerdeki uygulamalarda faydalanılmak 

üzere; özel kanunlar ile öngörülen alanlara ilişkin olanlar da dâhil, her tür ve Ölçekteki 

planlama işlemlerine esas teşkil edecek standartları belirlemeye ve s er ek sürülmesi hâlinde 

bu standartları plan kararları ile tayin etmeye veya özel standartlar ihtiva eden planlar ve 

kentsel tasarım projeleri yaymaya, yaptırmaya ve onaylamaya yetkilidir,” 

Şeklinde düzenlenmiş hükümler yer almaktadır. 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin “Mekânsal Strateji Planlarına Dair Esaslar ” 

başlığı altında “Planlama İlkeleri ve Esasları” alt başlığı altında 14. maddesinin 1. bendinin 

“ı” fıkrasında “ Yasam kalitesinin arttırılması esastır” hükmü ile şehircilik disiplininin yaşam 

kalitesi ve yaşanabilirlik düzeyi yüksek mekânlar oluşturmak” misyonu mevzuat yönüyle de 

teminat altına alınmıştır. 

Planlama alanın yaşam kalitesi yüksek mekânlar oluşturmak, şehircilik disiplininin 

görevi ve sorumluluğudur. Bu planlama yaklaşımı ancak planlama sahasına dair belirlenen 

projeksiyon nüfusunun ihtiyacı olan kentsel altyapı alanlarının (sosyal altyapı + teknik altyapı) 

sayıca ve büyüklük olarak yeterliliğinin sağlanması ve mevcut durumun iyileştirilmesi ile 

mümkündür. Şehircilik disiplininde imar planı ve değişikliklerinde “sosyal ve teknik altyapı 

alanlarının iyileştirilmesi” esastır. 

Bu bağlamda, Bakanlığımızca rezerv yapı planı olarak ilan edilen ve ilgi yazı eki öneri 

imara planı planlama sahasında yapılan revizyon imar planı ile getirilen düzenlemede, mevcut 

imar planına belirlen projeksiyon nüfusunun yaklaşık 1,9 kat arttırılmasına mukabil gerek 
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şehircilik ilişikleri gerekse yukarıda zikredile imar hukuka hükümlerine göre Tabi o-2’den de 

anlaşılacağı üzere planlama alanın yaşam kalitesini ve yaşanabilirlik düzeyin temel göstergesi 

olan sosyal altyapı alanlarının standartlarının iyileştiren düzenlemeler olduğu açıktır. 

Ancak takdir edilir ki tablo-2 ve proje - İve proje-2/b-c incelendiğinde mevcut imar 

planında tanzim edilen konut alanlarının öneri revizyon imar planında yaklaşık 63.853 m2 

olarak azaldığı anlaşılmaktadır. 

 

Proje -1: Mevcut İmar Planı 
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Proje -2/a: Öneri Revizyon İmar Planı Sınırı 

 

Proje -2/b: Öneri Revizyon İmar Planı 
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Proje -2/c: Öneri Revizyon İmar Planı ve Uydu Çakışık Görüntü 

3194 sayılı İmar Kanunun “Parselasyon Planlarının Hazırlanması” başlığı altında 18. 

maddesinin 6. fıkrasında “Bu madde hükümlerine göre, herhangi bir parselden bir defadan 

fazla düzenleme ortaklık payı alınmaması esastır. Ancak, her türlü imar planı kararı ile 

yapılaşma koşulunda ve nüfusta artış olması halinde, artış olan parsellerden, uygulama 

sonucunda oluşan değerinin önceki değerinden az olmaması kaydıyla, ilk uygulamadaki 

düzenleme ortaklık payı oranını % 45’e kadar tamamlamak üzere ilave düzenleme ortaklık payı 

kesintisi yapılabilir.” hükmünce 

Şehircilik disiplininin “yaşam kalitesi ve yaşanabilirlik düzeyi yüksek mekânlar 

oluşturmak” misyonunu imar hukukundaki karşılığı olan yukarıda zikredilen 14. maddesi, 26. 

maddesinin 5. maddesinde ve aynı madde iminin “a” fıkrası; ayrıca 6306 sayılı Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 6. bendinde yer alan 

hükme göre, kentsel altyapı alanlarının niceliğinin arttıran (ölçünlerini yükselten) rezerv yapı 

alanı içinde revizyon imar plan ile yapılan düzenleme ile imar hukuku gereği düzenleme 

ortaklık payı (DOP) ile karşılanan kentsel altyapı alanları (sosyal altyapı + teknik altyapı) 

İmar Kanunun 18. maddesinin 6. bendine göre; planlama alanındaki Hazine taşınmazlarından 

yapılacak olan kesintinin artacağı başka bir deyişle öneri imar revizyon imar planına istinaden 

hazırlanacak olan parselasyon planı ile yapılacak imar uygulamasında revizyon imar planı ile 
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oluşan faydalı alanlar (konut +ticaret, ticaret vs.) kentsel kullanımlar şuyulanacak Hazine 

arazilerinin azalacağı, 

Ancak, planlama alanındaki (rezerv yapı alanı) yapı yoğunluğunun yaklaşık 2-4 kat 

arttırılması ve yeni tanzim edilen donatı alanlarının varlığı da göz önünde bulundurulduğunda, 

planlama süreci soması (nazım+ uygulama imar planı ve parselasyon planı) imar uygulaması 

sonucu azalan hazine taşınmazlarının azalan değerini karşılayacak bir rantın oluşacağı 

kanaati tarafıma hâsıl olmuştur. 

Öneri Revizyon İmar Planı soma yapılacak olan parselasyon planı ile yapılacak imar 

uygulamasında planlama alanındaki yeni oluşan donatı alanlarının Hazine taşınmazlarının 

tamamı kullanılarak oluşturulmasını önüne geçebilmek adına, parselasyon planı ve dağıtım 

cetvellerinin ilgili ilçeden sorumlu harita mühendisince incelenmesinin, yararlı olacağı 

tarafımca mütalaa edilmektedir. 

SONUÇ OLARAK, 

6306 sayılı Afet Riskli Alan Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun 

kapsamında 27.07.2020 tarih ve 155234 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Makam 

Olur’u ile “rezerv yapı alanı” olarak ilan edilen ilgi-b ve ilgi- e yazı eki öner revizyon imar 

planının şehircilik ilke ve planla esasları ile imar hukukuna uygun olduğu; ancak Hazine 

yönüyle planlama sürecinin sonucunda parselasyon planı aşamasında yapılacak imar 

uygulamasında planlama sahasındaki Hazine taşınmazlarının hisselendirilmesine yönelik 

tasarrufu ilgili denetimim yapılmasını Hazine menfaatinin korunması için yararlı olacağı, 

Görüş ve kanaatine varılmıştır.” denilmiştir. 

 T.C. Orman Genel Müdürlüğü, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü, 01.06.2021 

tarih ve 1263440 sayılı yazısında; 

“İlgide kayıtlı yazınıza konu Ankara ili, Sincan ilçesi, Ulubatlı Hasan ve Fatih 

mahalleleri sınırları dahilinde bulunan ve yazı ekinde sınırları bildirilen alanda 1/5.000 ölçekli 

Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine konu talebiniz ilgili 

birimimizce evrak kayıtlar ve zeminde incelenmiş olup 14.04.2021 tarihli İnceleme Raporu 

tanzim edilmiştir. 

Buna göre; 

Planlanması düşünülen alanın orman kadastro çalışma alanı sınırlarına göre Ankara 

ili, Sincan ilçesi, Gazi Osman Paşa mahallesi ile Fatih mahallesi sınırlarında kaldığı, 
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Ankara ili, Sincan ilçesi, Gazi Osman Paşa mahallesinde 6831 sayılı Orman Kanunu 

hükümlerine göre orman kadastrosu ve 2-b çalışmalarının henüz yapılmadığı, 3402 sayılı 

Kadastro Kanunu Ek Madde-5 hükümlerine göre tescil harici alanlarda orman kadastro 

çalışmalarının 2015 yılı içerisinde yapılarak 265.11.2015 tarihinde askı ilanı ile ilan edilmek 

suretiyle kesinleştiği, planlanması düşünülen alanın kısmen orman vasfı ile tescil edilen 1653 

ada 7 parsele isabet ettiği, 

Ankara ili, Sincan ilçesi, Fatih mahallesinde 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine 

göre orman kadastrosu ve 2-b çalışmalarının henüz yapılmadığı, planlanması düşünülen alanın 

kısmen Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 18.02.2013 tarih ve 5111 sayılı Olurları ile 

Bakanlığımıza(Orman Genel Müdürlüğüne) orman olarak kullanılmak üzere tahsis edilen 

haritada kırmızı çizgi ile gösterilen alan ile zeminde yapılan incelemelerde tahsis alanına 

bitişik olan ve ağaçlandırma çalışmalarına konu edilen, yazı ekinde sınırlarına ait koordinat 

değerleri sayısal olarak gönderilen ve paftasında turuncu renkte gösterilen orman sayılan 

alanlara isabet ettiği anlaşılmıştır. 

Yazımız ekinde sayısal olarak sınırları gönderilen (yeşil ve turuncu zeminde gösterilen 

alan ile kurumumuza tahsis edilen kırmızı çizgi ile gösterilen) alanların orman ve orman 

sayılan alanlarla ilgisinin bulunduğundan 3194 sayılı İmar Kanununun 4üncü maddesi 

hükümlerine göre imar uygulamalarına konu edilmesine olanak bulunmadığı, bu alanlar 

dışında kalan kısımların ise orman ve orman sayılan alanlarla herhangi bir ilgisinin 

bulunmadığı hususlarını” denilmiştir. 

 T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, 

19.02.2021 tarih ve 49233 sayılı yazısında; 

“Bakanlığımız Enerji İşleri Genel Müdürlüğünce; söz konusu alanda bugün itibariyle 

rüzgar ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurmak için lisanslı ve/ve ya lisansız 

herhangi bir başvuru yapılmadığı tespit edilmiştir. 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşlardan alınan yazıların birer 

örneği ekte gönderilmekte olup, yazılarda belirtilen hususların dikkate alınması 

gerekmektedir.” denilmiştir. 

 T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 

Genel Müdürlüğü, Etüd Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı, 3325050 sayılı yazısında; 



ANKARA İLİ, SİNCAN İLÇESİ, ULUBATLI HASAN VE FATİH MAHALLELERİ 
REZERV YAPI ALANI 

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU 

69 
 

 “Söz konusu alanın, Kurumumuzun ruhsat sahaları ile çalışma durumu incelenmiş 

olup, belirtilen alanda Kurumumuza ait ruhsat sahası bulunmamaktadır” denilmiştir. 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel 

Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı, 15.02.2021 tarih ve 97326 sayılı yazısında; 

 “Rezerv Yapı Alanı yapılması planlanan alana karşılık genel 1/25.000 ölçekli İ29-a1 

paftasına ait Jeoloji Haritası arşivimizde sayısal olarak mevcuttur. Söz konusu alana ilişkin 

raporlar ile 1/25.000 ve 1/100.000 ölçekli jeoloji, diri fay, heyelan haritalarına Genel 

Müdürlüğümüz WEB sayfası, E-Ticaret Portal’ından ulaşılabilir ve ücreti karşılığında satın 

alınabilir. 

Belirtilen alan çevresinde Kuruluşumuzun bundan sonra yapabileceği olası çalışmalar 

saklı kalmak üzere, söz konusu alanda Kuruluşumuz çalışmaları açısından engel teşkil edecek 

herhangi bir husus bulunmamaktadır” denilmiştir. 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel 

Müdürlüğü, 11.02.2021 tarih ve 2021055329 sayılı yazısında; 

 “Genel Müdürlüğümüz sistem kayıtlarında 04.02.2021 tarihi itibariyle yapılan 

incelemede; söz konusu imar planı yapılması planlanan 85,07 hektarlık alanla çakışmalı, Genel 

Müdürlüğümüzce verilmiş ve yürürlükte bulunan herhangi bir maden ruhsat sahası 

bulunmadığı tespit edildiğinden söz konusu alanda imar planı çalışması yapılması Genel 

Müdürlüğümüzce olumlu mütalaa edilmekte olup, ayrıca imar planlarının onaylanması 

halinde, onaylamaya esas karar ile birlikte plan onama sınırına ait UTM 6 derecelik (ED-50) 

dilime esas pafta ve koordinatların Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi durumunda sistem 

kayıtlarımıza işlenmesi sağlanacaktır. 

Söz konusu imar planı alanı; ER:3241914 ve ER:3379925 sayılı jeotermal kaynaklar ve 

mineralli sular ruhsat sahaları ile çakıştığından ilgili Valiliğin görüşünün alınması uygun 

olacaktır” denilmiştir. 

 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, İnşaat ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı, 

Emlak ve Kamulaştırma Müdürlüğü, 05.02.2021 tarih ve 253086 sayılı yazısında; 

“Söz konusu alanda herhangi bir tesisimiz plan ya da projemiz olmadığından 

görüşümüz bulunmamaktadır” denilmiştir. 

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel 

Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, 86148 sayılı yazısında; 
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“Yapılan inceleme neticesinde, bahsi geçen alanda Genel Müdürlüğümüze ait herhangi 

bir yatırım bulunmadığı tespit edilmiştir” denilmiştir. 

 Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş., Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge 

Müdürlüğü, 05.02.2021 tarih ve 2344646/4165 sayılı yazısında; 

“Konu ile ilgili olarak, 04.07.2014 tarih ve 29050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

BOTAŞ Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletmesine Daire Teknik 

Emniyet ve Çevre Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri doğrultusunda, doğal gaz iletim boru 

hatlarımız ve tesislerimize 200 metreden daha yakında yapılacak her türlü yapılaşmalar, imar 

planları ve altyapı geçişlerinde (yol geçişi, trafo, hafriyat alanı, enerji nakil hattı, 

su/kanalizasyon hattı, telekomünikasyon hattı, sondaj çalışması vb.) ve 400 metre mesafe 

içerisinde planlanan her türlü maden üretim ve işletim projelerinden önce Kuruluşumuzdan 

görüş alınarak, söz konusu çalışmaların Yönetmeliğimiz ’de belirtilen teknik emniyet 

kriterlerine ve yaklaşım mesafelerine uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir. 

Bu doğrultuda yapılan inceleme neticesinde, söz konusu proje alanı içerisinde veya 

teknik emniyet mesafeleri dahilinde Kuruluşumuza ait mevcut veya planlanan doğal gaz boru 

hattımız/tesisimizin olmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, söz konusu imar planının belirtilen 

alanda yapılmasında Kuruluşumuz açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır” 

denilmiştir. 

 T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü, Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, 05.02.2021 tarih ve 8439 sayılı 

yazısında; 

“Konu incelenmiş olup söz konusu alanda Teşekkülümüze ait ruhsatlı maden sahası 

bulunmadığı tespit edilmiştir” denilmiştir. 

 T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Genel Müdürlüğü, Planlama 

Koordinasyon Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Planlama Şube Müdürlüğü, 02.06.2021 

tarih ve 54177 sayılı yazısında; 

“İlgi (b) yazımız ile, mevcut hatlarımızın ve su depomuzun bulunduğu belirtilerek 

korunması istenmiştir. İlgi yazı (c) ile, imar imarı yapılacak alandaki yapıların kötü durumda 

ve parsellerin küçük olduğu belirtilerek taslak imar planında belirtilen ada etrafındaki hatların, 

ana arterlerin ve mevcut su deposunun korunabileceği belirtilmiş olup, konu ile ilgili kurum 

görüşümüz istenmektedir. 
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Yapılan incelemeler sonucunda söz konusu alanda ciddi bir altyapı olduğu, yalnızca 

ana arterlerin korunması ve parsellerin birleştirilmesi ile o alanlardaki altyapının yenilenmesi 

gerekecektir. Söz konusu alandaki hatlar, ileride oluşabilecek sıkıntılarda müdahale 

edilebilmesi açısından imar ya da kadastro yollarına döşenmiştir. İmar planı yapılacak alanda 

kurumumuz sorumluluğunda ciddi bir altyapı olduğu, yalnızca ana arterlerin korunması ve 

parsellerin birleştirilmesi ile o alandaki altyapının yenilenmesi gerekeceğinden hatlarımızın 

imar planı değişikliğine göre tarafınızca yeniden projelendirilmesi ve yatırımın yapılması 

kaydıyla Genel Müdürlüğümüzce uygun olduğu mütalaa edilmektedir” denilmiştir. 

 Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., 22.09.2021 tarih ve 1607 sayılı yazısında; 

“İlgi (a) yazı İle Ankara İli, Sincan İlçesi, Ulubatlı Haşan Mahallesi Rezerv Yapı Alanı 

olarak belirlenen alana ilişkin imar planı değişikliği çalışması için kurum görüşümüz istenilmiş 

ve bu yazınıza istinaden İlgi (b) Şirketimiz yazısı ile cevap verilmiştir. Sonrasında ilgi (c) yazı 

ile görüş tekrar sorulmuş ve ilgi (d) yazımız ile yanıtlanmıştır. 

Rezerv yapı alanı olarak belirlenen alanda yeni bir yerleşim düzeni oluşacak olmasına 

rağmen söz konusu bölgede hâlihazırda elektrik abonelikleri devam etmektedir. Bu nedenle 

bölgedeki elektrik abonelerinin elektrik arzının devamlılığı ve vatandaşların mağdur 

olmamaları için imar planı değişikliğinde; 

-Mevcut trafo postalarının yer aldığı alanların “Elektrik Dağıtım/Tesis Alanı” olarak 

plana işlenmesi ve aynen muhafaza edilmesi, 

-Abonelikler devam ettiği müddetçe elektrik arzını sağlayan mevcut dağıtım 

sistemlerinin korunması, aboneliklerin iptal edilmesi ile birlikte söz konusu aboneleri besleyen 

dağıtım tesislerinin Sincan Operasyon Merkezi yetkililerinin kontrolünde demontaj edilmesi, 

-Bu alanlarda yapılacak kazı, hafriyat veya inşaat çalışmalarına başlamadan önce de 

şirketimiz Operasyon Biriminden teknik kontrol elemanının talep edilmesi ve altyapı 

çalışmalarının görevlimizin gözetiminde yapılması can ve mal güvenliği açısından da önem arz 

etmektedir. 

-Yeni yerleşim alanlarının oluşmasının akabinde gelecek müstakbel enerji taleplerinin 

karşılanması aşamasında ihtiyaç duyulması halinde Şirketimizce talep edilecek yeni trafo 

yerleri için teknik altyapı alanlarına planlarda yer verilmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda ilgi yazımız ile rezerv yapı alanı olarak belirlenen kentsel dönüşüm 

alanında yapılacak olan İmar planı çalışması için sunulan ilgi (b) ve ilgi (d) yazılarımızdaki 
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kurum görüşümüzün dikkate alınmaması ve yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda söz 

konusu plan çalışmalarının yürütülmesi noktasında, 

Gereğini bilgilerinize arz ederiz” denilmiştir. 

 Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Altyapı Kontrol 

Müdürlüğü, Harita ve CBS Birimi, 02.08.2021 tarih ve 28255 sayılı yazısında; 

“İlgi yazı ile Ankara İli, Sincan İlçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi Rezerv Yapı Alanı 

olarak belirlenen alana ilişkin imar planı değişikliği çalışması için kurum görüşümüz istenilmiş 

ve bu kapsamda imar planı çalışması yapılan alanda yer alan doğalgaz boru hatlarının yolda, 

imkân olmaması halinde herhangi bir mülkiyete konu olmayacak park alanlarında kalacak 

şekilde planlanması ile birlikte doğalgaz bölge istasyonun ise Mekansal Planlar Yapım 

Yönetmeliğine göre "Doğalgaz Dağıtım/Tesis Alanı" olarak planlanması gerektiği 

belirtilmiştir. 

Rezerv yapı alanı olarak belirlenen alanda yeni bir yerleşim düzeni ya da kent silueti 

oluşacak olmasına rağmen söz konusu bölgede hâlihazırda doğalgaz kullanımı ise devam 

etmektedir. Bu nedenle bölgede sunulan doğalgaz arzının devamlılığı ve vatandaşların mağdur 

olmamaları için imar planı değişikliğinde; 

-12000 m³/h kapasiteli doğalgaz bölge istasyonunun "Doğalgaz Dağıtım/Tesis Alanı" 

olarak plana işlenmesi, 

-Bu alanda yapılacak kazı, hafriyat veya inşaat çalışmalarına başlamadan önce de 

şirketimizden teknik kontrol elemanının talep edilmesi ve altyapı çalışmalarının görevlimizin 

gözetiminde yapılması can ve mal güvenliği açısından da önem arz etmektedir. 

Bu kapsamda İlgi yazımız ile rezerv yapı alanı olarak belirlenen kentsel dönüşüm 

alanında yapılacak olan imar planı çalışması için sunulan kurum görüşümüzün dikkate 

alınmaması ve yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda söz konusu plan çalışmalarının 

yürütülmesi noktasında, 

Gereğini bilgilerinize arz ederiz” denilmiştir. 

3.7. Kurum Görüşlerinin Değerlendirilmesi 

Planlama çalışmalarına referans olması amacıyla 18 kurumdan görüş talep edilmiştir. 

Bu doğrultuda; 



ANKARA İLİ, SİNCAN İLÇESİ, ULUBATLI HASAN VE FATİH MAHALLELERİ 
REZERV YAPI ALANI 

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU 

73 
 

1. Milli Savunma Bakanlığı, Lojistik Genel Müdürlüğü, Ankara İnşaat Emlak 

Bölge Başkanlığı’nın 26.02.2021 tarih ve 125 sayılı yazısında, planlama alanının 

Etimesgut Askeri Havaalanı Mania Planı Kalkış/Tırmanış ve Yaklaşma Yüzeyi 

içerisinde kaldığı belirtilerek, mania planlarının imar planlarına işaretlenmesi ve 

mania planı kapsamında belirlenen yüksekliklere uyması gerektiği belirtilmiştir. 

Bu kapsamda Etimesgut Askeri Havaalanı Mania Planı imar planına işlenerek, 

mania planında belirtilen yüksekliklere uyulması için plan notu eklenmiştir. 

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

Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 20.01.2021 

tarih ve 1056834 sayılı yazısında, planlama alanı içerisinde herhangi bir 

korunması gerekli kültür varlığı tescil kaydına rastlanılmadığı belirtilerek, 

ileride yapılacak fiziki ve inşai müdahaleler sırasında taşınır veya taşınmaz 

kültür varlığı bulunması durumunda çalışmaların durdurularak 2863 Sayılı 

Kanun’un 4. Maddesi gereğince ilgili makamlara haber verilmesi gerektiği 

belirtilmiştir. Bu kapsamda fiziki ve inşai müdahaleler sırasında herhangi bir 

kültür varlığına rastlanılması durumunda ilgili makamlara haber verilmesi için 

plan notu eklenmiştir. 

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

İmar ve Çevre Düzeni Planlama Şube Müdürlüğü’nün 47710 sayılı yazısında, 

Hazırlanan rezerv yapı alanına ait 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı değişikliklerinde öncelikle onaylı üst ölçek 1/25000 ölçekli 

nazım imar planına, plan notlarına ve plan hükümlerine uyulması, Sosyal ve 

teknik altyapı alanlarının belirlenmesinde Mekansal Planlar Yapım 

Yönetmeliğinde belirlenen standartlar ve kriterlerin dikkate alınması, Ayrıca 

imar planlarında 3194 Sayılı İmar Kanunu, imar mevzuatı, şehircilik ilke ve 

prensiplerine dikkat edilerek, imar mevzuatında ve konuya özel diğer 

mevzuatlarda gerekli kılınan tüm bilgi/belge, gerekli tüm kurum/kuruluş 

görüşleri, jeolojik etüt, lisans ve izinler vb. hususlar doğrultusunda yapılacak 

analiz-sentez çalışmaları sonuçlarına uygun olarak hazırlanması gerektiği 

belirtilmiştir. Bu kapsamda imar planı çalışmaları sırasında Ankara Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, İmar ve Çevre 

Düzeni Planlama Şube Müdürlüğü tarafından belirtilen tüm hususlara dikkat 

edilmiştir. 
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4. Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Etüt, Planlama 

ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı’nın 02.03.2021 tarih ve 996098 sayılı yazısında, 

planlama sınırı içerisinde herhangi bir tesislerinin bulunmadığı belirtilerek, 

mevcut yamaç ve yüzey sularının belediye altyapı sisteminde çözümlenmesi 

gerektiği belirtilmiştir. Bu kapsamda planlama çalışmalarında yapılacak 

herhangi bir husus tespit edilememiştir. 

5. Ankara Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 07.04.2021 tarih ve 

689819 sayılı yazısında, imar planına ilişkin idare tarafından teknik rapor 

hazırlanmış olup, bu rapora göre imar planına itiraz edilecek bir hususun 

bulunmadığı belirtilmiştir. Bu kapsamda planlama çalışmalarında yapılacak 

herhangi bir husus tespit edilememiştir. 

6. Orman Genel Müdürlüğü, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü’nün 01.06.2021 

tarih ve 1263440 sayılı yazısında, planlama alanı içerisinde sınırları ve 

koordinatları belirtilen alanın orman sayılan alanların bulunduğu belirtilerek, bu 

alanların 3194 sayılı İmar Kanununun 4üncü maddesi gereğince imar 

uygulamalarına konu edilemeyeceği belirtilmiştir. Bu kapsamda planlama alanı 

içerisinde bulunan orman sayılan alanın tamamını korumaya yönelik planlama 

çalışması yapılarak söz konusu alan imar planında Ağaçlandırılacak Alan olarak 

planlanarak korunması sağlanmıştır. 

7. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 

19.02.2021 tarih ve 49233 sayılı yazısı ve yazı ekinde gönderilen Maden ve 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü hariç alt birim yazılarına göre, planlama alanı 

içerisinde planlama çalışmalarını etkileyecek herhangi bir hususun tespit 

edilemediği belirtilmiştir. Bu kapsamda planlama çalışmalarında yapılacak 

herhangi bir husus tespit edilememiştir. 

8. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel 

Müdürlüğü’nün 11.02.2021 tarih ve 2021055329 sayılı yazısında, planlama 

alanının ER:3241914 ve ER:3379925 sayılı jeotermal kaynaklar ve mineralli 

sular ruhsat sahaları ile çakıştığından ilgili Valiliğin görüşünün alınmasının 

uygun olacağı belirtilmiştir. Planlama çalışmaları tamamlandığında ilgili 

Valilikten görüş talep edilecektir. 

9. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Genel Müdürlüğü, Etüd ve Planlama Şube 

Müdürlüğü, Etüd Planlama Şefliği’nin 25.02.2021 tarih ve 18913 sayılı 

yazısında, planlama alanında bulunan mevcut hatların bulunduğu belirtilerek söz 
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konusu alandaki mevcut hatların korunması gerektiği bildirilmiştir. Ancak 

yapılan incelemelerde planlama alanı içerisinde bulunan yolların 7 metreden 

küçük olduğu ve parsellerin ortalama 200 m² büyüklüğünde olduğu tespit 

edilmiştir. Mevcut yolların kapatılarak yapı adalarının birleştirilmesi 

gerekmektedir. Bu sebeple Sincan Belediye Başkanlığı tarafından mevcut 

hatların değiştirilmesi için başvuru yapılarak mevcut görüşün yenilenmesi talep 

edilmiştir. Bu hususta; Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Genel Müdürlüğü, 

Planlama Koordinasyon Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Planlama Şube 

Müdürlüğü’nün 02.06.2021 tarih ve 54177 sayılı yazısında, planlama alanı 

içerisinde bulunan hatların imar planı değişikliğine göre tarafınızca yeniden 

projelendirilmesi ve yatırımın yapılması kaydıyla ASKİ Genel Müdürlüğünce 

uygun olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda mevcut ulaşım akslarının yetersiz ve 

dar olması, mevcut parsellerin çok küçük olması sebebiyle günümüz fen ve 

standartlarına uygun yapı yapılmasının imkansız olması sebebiyle, planlama 

alanı içerisindeki ulaşım aksları yeniden düzenlenmiştir. Bu sebeple altyapı 

projelerinin yenilenmesi gerekmektedir. 

10. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 19.02.2021 tarih ve 11619 sayılı yazısında, 

planlama alanında bulunan mevcut hatlarının ve trafoların bulunduğu 

belirtilerek söz konusu alandaki mevcut hatların ve trafoların korunması 

gerektiği bildirilmiştir. Ancak yapılan incelemelerde planlama alanı içerisinde 

bulunan yolların 7 metreden küçük olduğu ve parsellerin ortalama 200 m² 

büyüklüğünde olduğu tespit edilmiştir. Mevcut yolların kapatılarak yapı 

adalarının birleştirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple Sincan Belediye Başkanlığı 

tarafından mevcut hatların değiştirilmesi için başvuru yapılarak mevcut görüşün 

yenilenmesi talep edilmiştir. Bu hususta; Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 

22.09.2021 tarih ve 1607 sayılı yazısında, Mevcut trafo postalarının yer aldığı 

alanların “Elektrik Dağıtım/Tesis Alanı” olarak plana işlenmesi ve aynen 

muhafaza edilmesi, Abonelikler devam ettiği müddetçe elektrik arzını sağlayan 

mevcut dağıtım sistemlerinin korunması, aboneliklerin iptal edilmesi ile birlikte 

söz konusu aboneleri besleyen dağıtım tesislerinin Sincan Operasyon Merkezi 

yetkililerinin kontrolünde demontaj edilmesi, bu alanlarda yapılacak kazı, 

hafriyat veya inşaat çalışmalarına başlamadan önce de şirketimiz Operasyon 

Biriminden teknik kontrol elemanının talep edilmesi ve altyapı çalışmalarının 

görevlimizin gözetiminde yapılması can ve mal güvenliği açısından da önem arz 
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ettiği, yeni yerleşim alanlarının oluşmasının akabinde gelecek müstakbel enerji 

taleplerinin karşılanması aşamasında ihtiyaç duyulması halinde Şirketimizce 

talep edilecek yeni trafo yerleri için teknik altyapı alanlarına planlarda yer 

verilmesi gerektiği belirtilerek, bu hususlar doğrultusunda planlama 

çalışmalarının yapılmasında sakınca olmadığı belirtilmiştir. Bu kapsamda 

mevcut ulaşım akslarının yetersiz ve dar olması, mevcut parsellerin çok küçük 

olması sebebiyle günümüz fen ve standartlarına uygun yapı yapılmasının 

imkansız olması sebebiyle, planlama alanı içerisindeki ulaşım aksları yeniden 

düzenlenmiştir. Bu sebeple altyapı projelerinin yenilenmesi gerekmektedir. 

11. Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Yatırımlar 

Direktörlüğü’nün, 11.02.2021 tarih ve 5989 sayılı yazısında; İmar Planı 

çalışmalarında doğalgaz boru hatlarımızın imar yolunda, imkan olmaması 

halinde herhangi bir mülkiyete konu olmayacak park alanlarında kalacak 

şekilde; doğalgaz bölge istasyonunun ise yazı ekinde sunulan sayısal veride 

belirtildiği şekilde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre 'Doğalgaz 

Dağıtım/Tesis Alanı olarak planlanması gerektiği belirtilmiştir. Ancak yapılan 

incelemelerde planlama alanı içerisinde bulunan yolların 7 metreden küçük 

olduğu ve parsellerin ortalama 200 m² büyüklüğünde olduğu tespit edilmiştir. 

Mevcut yolların kapatılarak yapı adalarının birleştirilmesi gerekmektedir. Bu 

sebeple Sincan Belediye Başkanlığı tarafından mevcut hatların değiştirilmesi 

için başvuru yapılarak mevcut görüşün yenilenmesi talep edilmiştir. Bu hususta; 

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Altyapı 

Kontrol Müdürlüğü, Harita ve CBS Birimi, 30.06.2021 tarih ve 24897 sayılı 

yazısında; 12000 m/h kapasiteli doğalgaz bölge istasyonunun "Doğalgaz 

Dağıtım/Tesis Alanı" olarak plana işlenmesi, Bu alanda yapılacak kazı, hafriyat 

veya inşaat çalışmalarına başlamadan önce şirketimizden teknik kontrol 

elemanının talep edilmesi ve altyapı çalışmalarının görevlimizin gözetiminde 

yapılması can ve mal güvenliği açısından önem arz ettiği belirtilmiştir. Ancak 

mevcut hatların akıbeti hakkında bilgi verilmemiştir. Bu sebeple Sincan 

Belediye Başkanlığı tarafından tekrar başvuru yapılarak, görüş yazılarının 

yenilenmesi talep edilmiştir. Bu kapsamda; Başkent Doğalgaz Dağıtım 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Altyapı Kontrol Müdürlüğü, Harita ve 

CBS Birimi, 02.08.2021 tarih ve 28255 sayılı yazısında; 12000 m³/h kapasiteli 

doğalgaz bölge istasyonunun "Doğalgaz Dağıtım/Tesis Alanı" olarak plana 
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işlenmesi, planlama alanında yapılacak kazı, hafriyat veya inşaat çalışmalarına 

başlamadan önce de şirketimizden teknik kontrol elemanının talep edilmesi ve 

altyapı çalışmalarının görevlimizin gözetiminde yapılması can ve mal güvenliği 

açısından da önem arz ettiği belirtilerek, bu hususlar doğrultusunda planlama 

çalışmalarının yapılmasında sakınca olmadığı belirtilmiştir. Bu kapsamda 

mevcut ulaşım akslarının yetersiz ve dar olması, mevcut parsellerin çok küçük 

olması sebebiyle günümüz fen ve standartlarına uygun yapı yapılmasının 

imkansız olması sebebiyle, planlama alanı içerisindeki ulaşım aksları yeniden 

düzenlenmiştir. Bu sebeple altyapı projelerinin yenilenmesi gerekmektedir. 

3.8. Planlama Alanı Proje Sentezi 

 Planlama alanı olan, Ankara ili, Sincan ilçesi, Ulubatlı Hasan ve Fatih Mahalleleri 

sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 77.7 hektar büyüklüğündeki alan 6306 sayılı Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 23.07.2020 tarihli ve 155234 

sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile Rezerv Yapı Alanı olarak ilan edilmiştir. 

Planlama alanı Diyarbakır il merkezinde Bağlar ilçesinde yer almaktadır. Alan, UTM 

30 koordinat sisteminde ve ITRF-96 datumundaki metrik sisteme göre ise X: 4 428 200 – 4 429 

500 ve Y: 464 650 – 466 140 koordinatları arasında yer almaktadır. Yaklaşık 77.7 hektar alan 

kaplayan alanın doğu-batı doğrultusundaki kuş uçuşu mesafesi yaklaşık 1450 metre ve kuzey-

güney doğrultusundaki uzaklığı yaklaşık 1275 metredir.  

 Alanın yakın çevresinde aşağıdaki haritada gösterildiği üzere kentsel sosyal teknik 

altyapı alanları ve kamu alanları dikkat çekmektedir. 
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Şekil 11. Planlama Alanı ve Yakı Çevresi Sentezi 

 İmar planına konu parseller; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 tarih 

ve 116 sayılı kararı ile onaylanan 1/100.000 ölçekli ‘’ Ankara İli Çevre Düzeni Planı’’ sınırları 

içinde kalmakta olup planlama alanı ve yakın çevresi Meskun Yerleşik Planlı Alanlar olarak 

gösterilmiştir. 1/25000 Ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı’ndaki durumu 

incelendiğinde, “Ağaçlandırılacak Alanlar, Kentsel ve Bölgesel Parklar ve Meskun 

Düzenlenecek Konut Alanları (KY3 - ERYAMAN- FATİH)” kullanımında kaldığı 

anlaşılmıştır. 

 İnceleme alanında eğimin % 0-10 arasında olduğu ve jeolojisini Pliyosen yaşlı Gölbaşı 

Formasyonuna (Tg) ait birimlerin oluşturduğu alanlardır. Gölbaşı Formasyonuna (Tg) ait 

birimler (kahve renkli killi kum, kumlu kil ve killi çakıl ) "düşük-orta" şişme derecesine sahip 

olup, "orta-yüksek" sıkışabilirlik özelliğindedir. Ayrıca yanal ve düşey yönde farklı litolojik 

özelliklere sahip olduklarından ani oturma ve farklı oturma gibi mühendislik sorunlarıyla 

karşılaşılabileceğinden bu alanlar yerleşime uygunluk açısından "Önlem Alınabilecek Nitelikte 

Şişme, Oturma vb. Sorunlu Alanlar” olarak değerlendirilmiş rapor eki yerleşime uygunluk 

haritalarında "Ö.A.5.1." simgesiyle gösterilmiştir. 
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 Planlama alanında; toplamda 113 ada içerisinde 1716 adet parsel bulunmaktadır. Bu 

parsellerin 1672 adeti Konut Alanı kullanımında yer almaktadır. Toplam 1716 adet parselin 25 

adeti Maliye Hazinesine ait olup, diğer taşınmazların tamamının şahıs mülkiyetinde olduğu 

tespit edilmiştir. Planlama alanı içerisinde bulunan taşınmazlar idari olarak Ulubatlı Hasan ve 

Fatih mahallesinde bulunmakta olup, tapu mahallesi Sincan olarak geçmektedir. 

Proje alanında genel olarak yapılaşma karakteristiği cadde üzerinde bitişik ve az sayıda 

ayrık nizamda 1-2 katlı müstakil konutlar, iç kısımda 1-2 katlı müstakil konutlar ile 2-3 katlı 

apartmanlar bulunmaktadır. Cadde üzerinde yer alan binaların zemin katları ticaret olarak 

kullanılmaktadır.  Bölgede yapı stoku fazladır ve tamamına yakını yıpranmış durmadadır. Alan 

içerisindeki yapılar 1 katlı olarak ruhsatlı olup, İç kısımlarda bulunan 2-4 katlı yapılar ise kaçak 

olarak kat çıkılan yapılardır. 

 Planlama alanı yakın çevresinin ulaşım altyapısına baktığımızda alanın güneyinde 

Mehmet Akif Ersoy Caddesi, batısında ise Aba Sokak, doğusunda Anıt Caddesi ve Kuzeyinde 

ise Mavi Yıldız Caddesi yer almaktadır. Planlama alanının içerisinden Samsun Caddesi 

geçmektedir. Alanın yaklaşık 1 km güneyinde Törekent-Kızılay Metro hattı bulunmaktadır. 

 Planlama alanında çok sayıda dar sokak bulunmaktadır. İklim nedeniyle dar sokak 

yapısı bir avantaj olsa da günümüz ulaşım ve araç hareketliliği açısından bu dar sokaklar 

oldukça zorlayıcı olmaktadır. Aynı zamanda otopark alanı sorununu da beraberinde 

getirmektedir. 
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4. BÖLÜM: 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 

4.1. Nazım İmar Planının Gerekçesi, Amacı ve Planlama Yaklaşımı 

Planlama alanının üzerindeki sağlıksız yapılaşmadan kaynaklanan risklerden 

arındırılarak, alanda potansiyeli bulunan her türlü dinamiğin işlevsel olarak ortaya konulduğu, 

altyapısı tamamlanmış, gerekli sosyal donatısı bulunan sağlıklı, güvenli yaşam alanının 

oluşturulması, sürdürülebilirliğinin sağlanması, çıkabilecek sorunların minimize edilmesi, kısa 

sürede hayata geçirilebilmesi amacıyla uygulama imar planı hazırlanmıştır. 

Riskli alanın dönüştürülmesi projesi kapsamında tasarlanan yeni kentsel mekânın 

burada yaşayan halkın geçmişinden gelen yaşam tarzına uygun olmasına dikkat edilmiştir. 

Halkın yaşam tarzı olan bahçe kullanımı, iklime uygun toplanma alanları gibi ögelerin 

yerleşmede yapılacak yeni yapıların ve kentsel mekânın tasarımında da yer alması projenin 

beklentileri karşılaması anlamında çok önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Yapılan 

planlama çalışması ile planlama alanında yaşayan insanların yaşam tarzlarının çok keskin bir 

şekilde değiştirilmemesi öngörülmektedir. Hayatlarını devam ettirmeleri için şu an ellerinde 

bulunan imkanlar özenle korunmaya çalışılmıştır. İnsanları alışkanlıklarından vazgeçmeye 

mecbur etmek yerine onlar için yaşam kalitelerini yükseltecek mekanların üretilmesi temel 

hedeflerden biri haline gelmiştir. 

4.2. Planlama Kararları 

 Ulubatlı Hasan Mahallesi’nin imar sürecinin başlangıcı 1970’li yıllara uzanan imar 

planlarına dayanmaktadır. İlk imar planlarının yapılması ile birlikte yapılaşmalar başlamış ve 

geniş bir zaman dilimine yayılarak bölgede yapılaşma devam etmiştir. Kentsel yenileme alanı 

içerisindeki genelde yığma veya betonarme olarak yapılan yapıların önemli bir kısmının tek 

katlı olması, düşük gelir grubuna hitap eden yapılar olması ve bu yapıların çoğunun 

vatandaşların kendileri tarafından yapılmış olmaları sebebiyle düşük kalitede ve riskli yapılar 

olduğu, yaşam koşullarına uygun olmadığı görülmüştür. Söz konusu yapıların ekonomik 

ömrünün ise yaklaşık 20 sene olduğu ve çoğu yapının 2000’li yıllardan önce yapılmış olması 

sebebiyle ekonomik ömrünü doldurduğu tespit edilmiştir. 

Teklife konu Rezerv Yapı Alanına ilişkin imar planlarının 1970’li yıllara dayandığı 

tespit edilmiş olup, söz konusu alana ilişkin onaylı imar planları arşivimizde tespit 

edilememiştir. Söz konusu alan içerisinde bulunan konut parsellerine ilişkin verilmiş imar 

durum belgelerine göre her parselin 100 m² inşaat hakkı bulunmaktadır. 
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Getirilen planlama kararları ise 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre konut alanları 

tek başlık altında ‘Gelişme Konut Alanları’ olarak ele alınmıştır. 

4.2.1. Gelişme Konut Alanları 

 Planlama alanında tek tip konut taslağı üzerinde çalışılmış olup, 120 m² daire 

büyüklüğüne sahip konut yapılarının yapılması planlanmaktadır. Türkiye İstatistik 

Kurumu’nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre belirlediği Sincan ilçesi 

ortalama hane halkı büyüklüğü 3.37 kişidir. Üretilecek birim konut adedi ve hane halkı 

sayısının çarpımından elde edilecek nüfus 10009 kişi olarak hesaplanmıştır. Plan sınırı 

içerisinde bulunan meskun konut alanı bire bir korunduğu için nüfus hesabına dahil 

edilmemiştir. Nüfus hesabı yapılırken, gelişme konut alanının tamamının %90’ı konut alanı 

olarak değerlendirileceği düşünülerek hesaplanmış olup, zemin katlarda %10’dan fazla 

ticarethane olması durumunda nüfus azalacağı için kentsel sosyal altyapı standartları 

yükselecektir. 1/5000 ölçekli Nazım imar planında 33,16 Ha gelişme konut alanı planlanmış 

olup, toplam planlama alanı büyüklüğü 76,78 Hektardır. Bu durumda brüt nüfus yoğunluğu 128 

Kişi/Ha, Net nüfus yoğunluğu ise 301 Kişi/Ha olarak hesaplanmıştır. 

4.2.2. Ticaret Alanları 

 Planlama alanında ticaret alanları 4527.38 m2 büyüklüğünde alan kaplamakta olup 

toplam alanın %0,59’unu oluşturmaktadır. Toplam 2 adet ticaret alanı önerilmiş olup, 

halihazırda söz konusu iki alanda da mevcut ticari işletmeler bulunmaktadır. 

4.2.3. Eğitim Alanı 

 Planlama sınırı içerisinde toplam 69771,67 m² Eğitim alanı planlanmış olup, toplam 

alanın %9,09’unu oluşturmaktadır.  

4.2.4. İbadet Alanları 

 İbadet alanları 9899,72 m2 olup toplam alanın %1,29’unu oluşturmaktadır. 

4.2.5. Sosyal ve Kültürel Tesis Alanları 

 Planlama sınırı içerisinde 9828,42 m² Kültürel tesis alanı, 1579,5 m² Sosyal tesis alanı 

olmak üzere toplamda 11407,92 m² Sosyal ve Kültürel tesis alanı planlanmış olup, toplam 

alanın %1,49’unu oluşturmaktadır. 

4.2.6. Açık ve Yeşil Alanlar 

 Planlama alanının kent merkezinde bulunması nedeniyle iklim özellikleri ve site 

yapılaşması önerildiği de dikkate alınarak büyük park alanları oluşturulmuştur. 119359.26 m2 

park alanı planlanmış olup, toplam alanın %15,54’ünü oluşturmaktadır. 7786.05 m2 



ANKARA İLİ, SİNCAN İLÇESİ, ULUBATLI HASAN VE FATİH MAHALLELERİ 
REZERV YAPI ALANI 

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU 

82 
 

ağaçlandırılacak alan planlanmış olup, toplam alanın %1,01’ini oluşturmaktadır. 52694.23 m2 

orman alanı planlanmış olup, toplam alanın %6,86’sını oluşturmaktadır. 

4.2.7. Teknik Altyapı Alanları 

 Planlama sınırı içerisinde 14729,61 m² Teknik Altyapı alanı, 188,45 m² Doğalgaz 

Dağıtım alanı olmak üzere toplamda 14918,06 m² Teknik Altyapı tesis alanı planlanmış olup, 

toplam alanın %1,94’ünü oluşturmaktadır. Teknik Altyapı alanları mevcut altyapı tesisleri ve 

kurumlardan gelen talepler dikkate alınarak planlamıştır. 

 Kent içi yol niteliğinde olan taşıt, bisiklet ve yaya yolları ise toplam 133716.68 m2 olup 

toplam alanın %17,41’ini oluşturmaktadır. Toplam planlama alanı 767842.89 m2’dir.  

4.3. Nazım İmar Planının Mevcut Durumla Karşılaştırılması 

 Teklife konu Rezerv Yapı Alanına ilişkin imar planlarının 1970’li yıllara dayandığı 

tespit edilmiş olup, söz konusu alana ilişkin onaylı imar planları arşivimizde tespit 

edilememiştir. Söz konusu alan içerisinde bulunan konut parsellerine ilişkin verilmiş imar 

durum belgelerine göre her parselin 100 m² inşaat hakkı bulunmaktadır. Planlama alanında; 

toplamda 113 ada içerisinde 1716 adet parsel bulunmaktadır. Bu parsellerin 1672 adeti Konut 

Alanı kullanımında yer almaktadır. 
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Meri Uygulama İmar Planı Kararlarına 

Göre Kullanılabilir İnşaat Alanı 
Öneri Proje İnşaat Alanı 

   İnşaat Alanı   İnşaat Alanı 

Mesken İnşaat Alanı 167200 m² Mesken İnşaat Alanı 356400 m² 

İşyeri İnşaat Alanı  - İşyeri İnşaat Alanı 36253.12 m² 

Toplam 167200 Toplam 399253.12 m² 

Tablo 10. Planlama Alanındaki Konut Alanına İlişkin İnşaat Alanı Dağımı Karşılaştırmaları 

ALAN DAĞILIMI 

PLANLAMA ALANI 767842.889 

Alan Adı Adet Durum (m²) Oran (%) 

AĞAÇLANDIRILACAK ALAN 3 7,786.05 1.01 

PASİF YEŞİL ALAN 15 4,452.89 0.58 

SOSYAL TESİS ALANI 1 1,579.50 0.21 

BELEDİYE HİZMET ALANI 1 1,657.32 0.22 

KÜLTÜREL TESİS ALANI 2 9,828.42 1.28 

TEKNİK ALTYAPI ALANI 7 14,729.61 1.92 

TİCARET ALANI 2 4,527.38 0.59 

PARK 26 119,359.26 15.54 

DOĞALGAZ DAĞITIM ALANI 1 188.45 0.02 

GELİŞME KONUT ALANI 13 331,601.68 43.19 

EĞİTİM ALANI 6 69,771.67 9.09 

İBADET ALANI 4 9,899.72 1.29 

SAĞLIK ALANI 1 6,050.03 0.79 

ORMAN ALANI 1 52,694.23 6.86 

YOL   133,716.68 17.41 

 Tablo 11. Öneri 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Alan Dağılımı 

4.3.1. Plan Notları 

1. GELİŞME KONUT ALANLARINDA; 

SADECE ZEMİN KATTA OLMAK ÜZERE VE TOPLAM İNŞAAT 

ALANINI AŞMAMAK KAYDIYLA, BELİRTİLEN EMSALİN EN AZ %10'U 

TİCARET ALANI OLARAK KULLANILACAKTIR. 

2. PARSELLERE İLİŞKİN OTOPARK İHTİYACI, İLGİLİ YÖNETMELİKLER 

DOĞRULTUSUNDA PARSEL İÇİNDE KARŞILANACAKTIR.  

3. DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA 

YÖNETMELİK İLE AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR 

HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 

4. ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜLÜĞÜ TARAFINDAN 

12.09.2012 TARİHİNDE ONAYLANAN ULUBATLI HASAN MAHALLESİ 

REVİZE İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT 

RAPORUNA UYULACAKTIR. 

5. MANİA PLANINDA KALAN BÖLGELERDE MANİA PLANINDA 

BELİRTİLEN YÜKSEKLİKLERE UYULACAKTIR. 
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6. BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 

7. PLAN VE PLAN NOTLARINDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA,6306 

SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 

HAKKINDA KANUN, 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ 

YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR. 
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1. BÖLÜM: GİRİŞ 

 Ankara İli, Sincan İlçesi, Ulubatlı Hasan ve Fatih mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 

ve 6306 sayılı Kanun kapsamında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanun kapsamında 23/07/2020 tarihli ve 155234 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile Rezerv Yapı 

Alanı olarak belirlenen 77.7 hektarlık alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait araştırma 

ve açıklamalarını ortaya koymaktadır.   

Bilindiği üzere kentsel dönüşüm, kentsel sorunların çözüme kavuşturulmasını sağlayan 

vizyonlardan biridir. Kentin tamamında veya bir kısmında meydana gelen alt ve üst yapı 

imkânlarının yetersizliği, sosyoekonomik yapıda bozulma, çevre sorunları, doğal afet riskleri, 

yaşam alanlarını oluşturan yapıların fiziksel yetersizlikleri, ekonomik ömürlerini doldurmuş 

olması, can ve mal kaybına sebebiyet verecek boyuta ulaşması vb. nedenlerle ortaya çıkan 

sorunlar, bu alanların dönüştürülmesi ile giderilebilmektedir. Söz konusu afet riskinin meydana 

gelmeden gerekli hazırlıkların yapılması, önlemlerin alınması ve güvenli yaşam alanlarının 

oluşturulması ön görülen felaketin yaşanmaması açısından son derece önemlidir. 

Bu kapsamda, Ankara ili, Sincan ilçesi, Ulubatlı Hasan ve Fatih Mahalleleri sınırları 

içerisinde rezerv yapı alanı ilan edilen 1/1000 ölçekli I29-A-02-B-1-B, I29-A-02-B-2-A, I29-

A-02-B-2-B, I29-A-02-B-2-C, I29-A-02-B-2-D, I29-A-02-B-3-A, I29-A-03-A-1-A ve I29-A-

03-A-1-D pafta numaralı hâlihazır haritalar içinde kalan yaklaşık 77.7 hektar büyüklüğündeki 

alanın kentsel dönüşüm projesinin hayata geçirilmesi için alanda; mevcut durum araştırmaları, 

anket ve gayrimenkul değerleme çalışmaları tamamlanmıştır. Alanın mevcut durumu, bölgede 

ve kent bütünündeki ekonomik, sosyal, fiziki ve kültürel konumu ile birlikte ele alınarak geniş 

bir perspektifte incelenmiştir. Sürecin devamında, mevcut durum araştırmalarından elde edilen 

veriler sentez ve değerlendirme sonuçları ışığında alana ait amaç hedef ve stratejilerin 

belirlendiği eylem planı oluşturulmuştur. Tüm bu mekânsal ve stratejik çalışmalar alanın 

planlanmasına ve imar planlarının hazırlanmasına yön vermiştir. Böylece bu çalışma 

kapsamında daha önceki çalışmalardan elde edilen alana özgü veriler, analiz edildikten sonra 

ortaya çıkan bulgular sentezlenerek alandaki dönüşümün uygulama aracı olacak olan imar 

planları hazırlanmıştır. 

1.1. Literatür Taraması ve Yasal Çerçeve 

Tarihsel süreçte gelişen ve değişen toplumlar tarafından oluşturulan içinde yaşadığımız 

şehirler, bir bütün olarak ya da farklı bölümleriyle yıpranabilmekte canlılığını yitirebilmekte ve 

yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. Kentsel dönüşüm; kentsel bozulma süreçlerini daha iyi 
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anlama ihtiyacından doğan bir kavram olarak ortaya çıkmış olup canlılığını yitiren, çökme ve 

bozulma gösteren kentsel mekânın ekonomik, fiziksel, çevresel koşullarını kapsamlı ve 

bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirmeye yönelik uygulanan strateji ve eylemlerin bütünüdür 

(Akkar, 2006, Aktaran; Narlı, 2019). Ülkemizde kentsel dönüşüm uygulamalarına imkân veren 

düzenlemeler, normlar hiyerarşisine göre aşağıda verildiği şekliyle özetlenebilir. 

 Anayasa’nın 17. maddesinde “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve 

geliştirme hakkına sahiptir.” denilmiştir. 

 Anayasa’nın 23. maddesinde “sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve 

düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek” ifadesi kullanılmıştır. 

 Anayasa’nın 56. maddesinde ise “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına 

sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin 

ve vatandaşların ödevidir.” denilmiştir. 

 Bu kapsamda 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanun, Anayasa’nın 56. ve 23. maddeleri uyarınca 16/05/2012 tarihinde kabul edilerek, 

31/5/2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 6306 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması amacıyla 6306 sayılı Kanunun Uygulama 

Yönetmeliği, Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği, 6306 sayılı Kanun Kapsamında 

Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin 

Bakanlar Kurulu Kararı ve 6306 sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya 

Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu 

Kararı yayınlanmıştır. 

 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması 

ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında; yıpranan ve özelliğini kaybetmeye 

yüz tutmuş, sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının 

tespiti yapılır. Bu bölgelerde, bölgenin gelişimine uygun olarak alanın yeniden inşa ve restore 

edilmesi, konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması, afet risklerine 

karşı tedbirler alınması tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve 

yaşatılarak kullanılması amacıyla dönüşüm uygulamaları gerçekleştirilir. 

Yasal düzenlemeler dışında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar 

kapsamında Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023), Afetlere 

Dayanıksız Kentleşme başlığı altında, “ülkemizde “1950’li yıllardan sonra yaşanan hızlı ve 
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denetimsiz kentleşme ve yapılaşma süreci, kentlerimizin doğal afetler ve insan kaynaklı 

tehlikelere karşı dirençsiz ve savunmasız bir biçimde büyümesine neden olmuştur. 

Başta deprem ve sel olmak üzere doğal afet tehlikelerine maruz alanlarda, yer yer plana 

ve imar mevzuatına aykırı gelişmelere sahne olan kentlerimizde, hızlı kentleşmeye odaklanmış 

imar uygulamaları, risk azaltma yöntemlerini içeren planlama yaklaşımı ve pratiğinden uzak 

kalmış ve kentlerimizde derin “risk havuzları” oluşmuştur. 

1999 Marmara Depremi, ülkemizde güvenli ve sürdürülebilir kentsel gelişmenin 

sağlanabilmesi için, afet sonrası uygulamalar yerine, afet öncesi hazırlıklara yoğunlaşarak afet 

tehlike ve risklerini giderme/azaltma amaçlı yaklaşımların mekânsal planlama sistemi ile 

bütünleştirilmesi gereğini ortaya koymuştur.” denilmiştir. 

Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar kapsamındaki Kentsel 

Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlanmasına İlişkin İlke ve Esaslar’da sürece ve yürütmeye ilişkin 

aşağıda sunulduğu üzere konuyla ilgili hususlar maddeler halinde özetlenmiştir. 

 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli alanların tespiti 4 şekilde olabilmektedir. Bunlar; 

1. Alanın zemin yapısı sebebiyle risk taşıması, 

2. Alanın üzerindeki yapılaşma sebebiyle risk taşması, 

3. Alandaki toplam yapı sayısının en az %65’inin imar mevzuatına aykırı olması 

4. Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak 

şekilde bozulduğu yerlerde; planlama ya da altyapı hizmetleri yetersiz olan veya imar 

mevzuatına aykırı yapılaşma bulunan yahut yapı ya da altyapısı hasarlı olan alanlar nedeniyle 

riskli alan teklifi yapılabilmektedir. 

 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Alan Uygulamalarında Dönüşüm Sürecinin 

Adımları 

1. Mevcut durumun tespiti ve ön proje çalışmaları 

2. Hak sahipleri ile ön görüşme ve beklenti analizi 

3. Alana ilişkin stratejiler ile matematiksel ve detaylı finansal model belirlenmesi 

4. Planlama ve projelendirme çalışmaları 

5. Hak sahipleri ile uzlaşma tahliye ve yıkım 

6. Yapım süreci 

 6306 sayılı Kanun Kapsamında Uygulama Yapmaya Yetkili İdareler ve Yetki Devri 
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 6306 sayılı Kanunda İdare, “Belediyeler, İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri 

ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi halinde Büyükşehir Belediyeleri sınırları içerisindeki 

ilçe belediyeleri” olarak tanımlanmıştır. 

 Bakanlık, 6306 sayılı Kanunda belirtilen iş ve işlemlere ilişkin olarak TOKİ’ye veya 

İdareye yetki devrine ve bu iş ve işlemlerden hangilerinin TOKİ veya İdare tarafından 

yapılacağını belirlemeye yetkilidir. Ulubatlı Hasan ve Fatih mahalleleri sınırları içerisinde 

bulunan ve 6306 sayılı Kanun kapsamında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkında Kanun kapsamında 23/07/2020 tarihli ve 155234 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile 

Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenen 77.7 hektarlık alanın bu kapsamda her tür ve ölçekte harita, 

imar planı, imar uygulaması, tasarım projelerini hazırlama yetkisi geçici olarak Sincan 

Belediyesi Başkanlığının görev ve sorumluluğuna bırakılmıştır. 

 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 

kapsamında “Rezerv Yapı Alanı” ilan edilen alanlarda planlama ve projelendirme 

çalışmalarının yürütülmesi için riskli alanlarda gerçekleştirilecek uygulamalarla ilgili 

olarak; 

 Hak sahiplerinin tespiti, hak sahipleri ile anlaşma yapılması, anlaşma ile tahliye edilen 

yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak 

bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara geçici konut veya 

işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılması 

 Alandaki taşınmazların, üzerindeki köhnemiş yapılar da dâhil olmak üzere, muhdesatı 

ile birlikte değer tespiti işlemleri ve dönüşüm ile oluşacak taşınmazların 

değerlemelerinin yapılması veya yaptırılması 

 Bakanlıkça onaylanmak üzere, alana ilişkin her tür ve ölçekte harita, imar planı, tasarım 

projesi, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma çalışmalarının yapılması 

 Riskli alanlar, rezerv yapı alanları ve riskli yapıların bulunduğu parsellerdeki 

uygulamalarda faydalanılmak üzere; özel kanunlar ile öngörülen alanlara ilişkin olanlar 

da dâhil, her tür ve ölçekteki planlama işlemlerine esas teşkil edecek standartları 

belirlemeye ve gerek görülmesi halinde bu standartları plan kararları ile tayin etmeye 

veya özel standartlar ihtiva eden planlar ve kentsel tasarım projeleri yapma, yaptırma 

ve onaylama, 

 Parselasyon planlarında, gerekli görülmesi halinde varsa ilk uygulamadaki düzenleme 

ortaklık payı oranını tamamlamak üzere düzenleme ortaklık payı kesintisi yapma, 

 Rezerv yapı alanlarında gelir ve hasılat getirecek her türlü uygulama yapma, 
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 Bu Kanun kapsamında kullanılmak üzere hazır konut ve işyeri satın almaya ve bunları 

devretme, 

 Hazine mülkiyetinde olup bu Kanun kapsamında Bakanlığa tahsis edilen taşınmazları; 

Kanun kapsamında Bakanlıkça kamulaştırılan taşınmazları ve yürütülen uygulamalar 

neticesinde Bakanlık payına düşen taşınmazları, dönüşüm projeleri özel hesabına gelir 

elde etmek amacıyla kiralama ve satma, 

 Alan içerisindeki yapıların tahliye ve yıktırma işlemlerinin yapılması, 

 Alan içerisinde bulunan taşınmazları satın alma, ön alım hakkını kullanma, bağımsız 

bölümler de dâhil olmak üzere taşınmazları trampa etme, taşınmaz mülkiyetini veya 

imar haklarını başka bir alana aktarma, 

 Aynı alanlara ilişkin taşınmaz mülkiyetini anlaşma sağlanmak kaydı ile menkul değere 

dönüştürmeye,  

 Kamu ve özel sektör iş birliğine dayanan usuller uygulama, kat veya hasılat karşılığı 

usulleri de dâhil olmak üzere inşaat yapma veya yaptırma, arsa paylarını belirleme, 

 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki esaslara göre paylaştırma, 

payları ayırma veya birleştirme, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 

uyarınca sınırlı ayni hak tesis etme, 

 Kamulaştırmaya ilişkin tüm iş ve işlemleri yapma, 

 Alanda uygulama yapılan etaplarda veya adalarda hisseleri oranında maliklerin en az 

üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayanların hisselerinin satışına ilişkin iş ve 

işlemlerin 6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 15 ve 15/A. maddeleri 

kapsamında yapılması ve 

 Alandaki taşınmaz mülkiyetini anlaşma sağlanmak kaydı ile menkul değere dönüştürme 

iş ve işlemleri için Bakanlık ilgili İdarelere yetki devri yapabilme konularında hak tanır. 

1.2. Amaç – Kapsam – Yöntem 

Planlamanın amacı, Ulubatlı Hasan ve Fatih mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve 

6306 sayılı Kanun kapsamında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanun kapsamında 23/07/2020 tarihli ve 155234 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile Rezerv Yapı 

Alanı olarak belirlenen 77.7 hektarlık alanının üzerindeki sağlıksız yapılaşmadan kaynaklanan 

risklerden arındırılarak, alanda potansiyeli bulunan her türlü dinamiğin işlevsel olarak ortaya 

konulduğu, altyapısı tamamlanmış, gerekli sosyal donatısı bulunan sağlıklı, güvenli yaşam 

alanının oluşturulması, sürdürülebilirliğinin sağlanması, çıkabilecek sorunların minimize 

edilmesi, kısa sürede hayata geçirilebilmesi amacıyla belirlenecek yol haritalarının elde 
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edilmesi ile uygulama aşamasında yapılacak iş ve işlemleri ortaya koymaktır. Dolayısıyla 

hazırlanan imar planı ile;  

 Alanın altyapısı ve sosyal donatısı tamamlanmış, sağlıklı, güvenilir kentsel yaşam 

alanına dönüştürülmesi,  

 Alanda yapılacak uygulamalara ilişkin yöntem ve metotların belirlenmesi,  

 Sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir yaşam çevrelerinin oluşması için risk azaltıcı 

planlamanın hayata geçirilmesi 

 Yer bilimsel (jeolojik- jeoteknik) etütlerin yapılaşmayı yönlendirmesi, 

 Hak sahiplerinin alanda yeniden ikametinin sağlanmasının temel ilke olarak ele 

alınması,  

 Kentin ihtiyaç duyduğu nirengi ve odak noktalarının elde edilmesi,  

 Ulaşım sistemlerinin, alanda yaşayan nüfus ile planlama ve tasarımla oluşturulan 

kullanım alanlarına göre çözümlenmesi, 

 Tüm bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi ve sonrasında oluşabilecek sorunların 

çözümüne ilişkin sürdürülebilir, yenilenebilir stratejilerin oluşturulması 

öngörülmektedir.  
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2. BÖLÜM: PLANLAMA ALANINA İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR 

2.1. Ülke ve Bölgesindeki Yeri 

İç Anadolu Bölgesinin kuzeydoğu bölümünde yer alan Ankara, 26.897 km²’lik bir alana 

sahip olup, 39.57 Kuzey enlemi ile 32,53 Doğu boylamları arasında yer alır. Deniz seviyesinden 

yüksekliği yaklaşık 890 m’dir. Doğu yönünde Kırşehir ve Kırıkkale, Batı yönünde Eskişehir, 

Kuzey yönünde Çankırı, kuzeybatı yönünde Bolu ve Güney yönünde Konya ve Aksaray illeri 

ile çevrilmiştir. İlçeleri; Altındağ, Çankaya, Mamak, Keçiören, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, 

Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Kazan, Gölbaşı, Bala, Ayaş, Güdül, 

Haymana, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar ve Şereflikoçhisardır. 

 

Kaynak: İnternet Verisi, 2020. 

Şekil 1. Ülke ve İl İçindeki Konumu 
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Kaynak: 2021 Google Earth Uydu Görüntüsü 

Şekil 2. Planlama Alanının İl Merkezi İçerisindeki Konumu 

Planlama alanı ise Ankara ili, Sincan ilçesi Ulubatlı Hasan ve Fatih mahalleleri 

içerisinde yer almaktadır. Alan, UTM 30 koordinat sisteminde ve ITRF-96 datumundaki metrik 

sisteme göre ise X: 4 428 163 – 4 429 505 ve Y: 464 756 – 466 122 koordinatları arasında yer 
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almaktadır. Yaklaşık 77.7 hektar alan kaplayan alanın doğu-batı doğrultusundaki kuş uçuşu 

mesafesi yaklaşık 1450 metre ve kuzey-güney doğrultusundaki uzaklığı yaklaşık 1250 metredir.  

 

Kaynak: 2021 Google Earth Uydu Görüntüsü 

Şekil 3.Planlama Alanı Uydu Görüntüsü 

2.2. Yönetimsel Yapı ve İdari Bölünüş 

TÜİK, 2020 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Ankara İline yönetsel 

açıdan bağlı 1425 mahalle ve 25 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler; Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, 

Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, 

Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, 

Pursaklar, Şereflikoçhisar, Sincan ve Yenimahalle ilçeleridir. 

  16 Şubat 1924 tarihinde çıkarılan 417 sayılı yasa ile Ankara Şehremaneti kurulmuştur, 

1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır. 1580 sayılı yasa günümüze 

kadar çeşitli değişiklikler geçirmekle birlikte bugünkü belediyelerin görev, yetki ve 

sorumluluklarını belirleyen temel kaynak olmuştur. 1936 yılına kadar var olan Ankara ilçesi 

Çankaya'nın 1936 yılında ayrılıp yeni bir ilçe haline gelmesiyle bölünmüştür. 1953 yılında 

Altındağ ilçesi kurulmuştur. Etimesgut, 1968 yılına kadar kaza olarak kalmış, daha sonra 

Ankara şehrine ait bir mahalleye dönüştürülmüş, 1990 yılında ise ilçe olmuş ve belediye 

teşkilatı kurulmuştur. 1983'te bir grup yeni ilçe daha oluşmuştur: Önceleri Altındağ ilçesine ait 

olan Keçiören, Çankaya'ya bağlı bir mahalle olan Mamak, 1923'ten beri bir kaza olan Gölbaşı 

ve daha evvel bir kaza olan Sincan ilçe olmuştur. Bu ilçelerden Sincan, 1988'de Ankara 
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Büyükşehir Belediyesi sınırları içine alınarak merkez ilçe konumuna getirilmiştir. 1984 yılında 

Yenimahalle'nin de ilçe olmasından sonra önceleri birer kasaba olan Kahramankazan (1987'de), 

Akyurt (1990'da) ve Pursaklar (2008'de) Ankara ilinin yeni ilçeleri olmuştur. 

Bu süreç içinde Ankara iline bağlı olan bazı bölgeler de ilden kopmuştur. 1989'a kadar 

ile bağlı olan Kırıkkale ilçesi, 1989'da ve 3578 sayılı yasa gereğince ayrı bir il olmuştur. Aynı 

zamanda Ankara iline bağlı olan Delice, Keskin ve Sulakyurt ilçeleri de Kırıkkale iline 

bağlanmıştır. Şereflikoçhisar ilçesine bağlı bir kasaba olan Ağaçören 1989'da çevresindeki 

köylerle birlikte bir ilçe olup Aksaray iline bağlanmıştır. 

2.3. Ulaşım Yapısı 

İl içinde karayolu, demiryolu ve havayolu ile ulaşım yapılmaktadır. Ayrıca Ankara'da 

gelişmiş bir toplu taşımacılık sistemi, şehir nüfusunun ulaşım ihtiyacını karşılamaktadır. Toplu 

taşımacılık altyapısına rağmen ve belki ildeki refah seviyesinin bir göstergesi olarak, Ankara 

nüfus başına motorlu taşıt sayısında 100 kişiye 18 otomobil ile Türkiye'nin birinci ili 

durumundadır. 

İl merkezinin kuzeyinde yer alan Esenboğa Uluslararası Havalimanı havayolu ile giriş 

çıkışı sağlayan en önemli noktadır. Esenboğa'dan Türkiye'nin hemen her iline, ayrıca Avrupa, 

Amerika ve Uzak Doğu'nun çeşitli şehirlerine uçuş bulmak mümkündür. 2006 yılında tamamen 

yenilenip kapasitesi ve işlevi arttırılmıştır. Havalimanını kent merkezine bağlayan karayolu da 

tamamen yenilenmiş ve yeni altgeçitler devreye sokulmuştur. Havayolu ile kente ulaşmanın bir 

başka yolu da ordunun hizmetindeki Etimesgut Askeri Havalimanıdır. Bu havalimanı sivil 

uçuşlara kapalı olsa da, gerektiğinde alternatif olarak kullanılmaktadır. Akıncı, Etimesgut ve 

Güvercinlik hava alanları, askerî amaçlarla kullanılmaktadır. 

İl merkezini çevreleyen O-20 çevre yolu, şehirlerarası trafiğin şehir trafiğini aksatmadan 

geçmesini sağlar. O-20 otoyolu diğer otoyollara bağlanarak ilin ve ülkenin diğer kentlerine 

ulaşımını sağlar. Bunlardan O4 otoyolu (Avrupa E-yolları sistemine göre E89), Ankara’yı 

İstanbul iline bağlar, O20 (E90) ise Adana iline bağlar. Ankara şehrini diğer büyük şehirlere 

bağlayan karayolları arasında D200 (E90) (Bursa - Eskişehir - Ankara), D750 (E90) (Ankara - 

Aksaray - Adana), D200 (E88) (Ankara - Elmadağ), O-4 (E89) (Zonguldak - Aksaray - Ankara 

- Kızılcahamam - Gerede), D200 (E88) (Eskişehir - Sivrihisar - Ankara - Kırıkkale - Yozgat - 

Sivas) bulunur. İl içindeki diğer devlet yolları ise D750 (Tarsus- Pozantı - Aksaray - Ankara - 

Kahramankazan - Gerede), D765 (Çankırı - Kalecik - Kırıkkale), D260 (Polatlı - Haymana - 

Balâ), D140 (Beypazarı - Nallıhan), D695 (Polatlı - Akşehir)’dir. 
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İl merkezinde bulunan Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) Avrupa’nın en 

büyük otobüs terminalleri arasında yer alır. AŞTİ'nin şehir içi toplu taşıma hattı Ankaray ile 

bağlantısı vardır. 

Ankara ilinden geçen iki adet demiryolu hattı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 

Ankara şehrini, batıda Sincan ve Polatlı üzerinden Eskişehir'e, doğuda Irmak ve Boğazköprü 

üzerinden Kayseri'ye bağlar. İkinci bir hat Irmak'ı Çankırı üzerinden Karabük ve Zonguldak'a 

bağlar. Tren yolu ile giriş çıkışta en önemli yer TCDD Ankara Garı'dır. Burası aynı zamanda 

ülkenin doğusu ile batısının ayrıldığı noktadır. Halihazırda ülkenin dört bir yanına ve 

banliyölere buradan tren seferleri düzenlenmektedir. Eskişehir üzerinden Ankara kentini 

İstanbul'a bağlayacak olan Ankara - İstanbul YHD hattının Ankara - Eskişehir kesimi 2009 

yılında hizmete açılmıştır. 

 

Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü, 2021 

Şekil 4. Ankara’nın Alanının Diğer İl Merkezlerine Uzaklıkları 
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İLÇE MESAFE İLÇE MESAFE 

Akyurt 29 km Haymana  64 km 

Altındağ 13 km Kalecik  51 km 

Ayaş  46 km Kazan 34 km 

Bala  48 km Keçiören  10 km 

Beypazarı 84 km Kızılcahamam  62 km 

Çamlıdere  70 km Mamak 17 km 

Çankaya  11 km Nallıhan 132 km 

Çubuk 37 km Polatlı 72 km 

Elmadağ 31 km Pursaklar  12 km 

Etimesgut  18 km Şereflikoçhisar  125 km 

Evren  130 km Sincan 24 km 

Gölbaşı 16 km Yenimahalle  15 km 

Güdül 61 km     

Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü, 2021 

Tablo 1. İlçelerin, Ankara İl Merkezine Olan Karayolu Uzunluğu 

İl merkezinde kent içi ulaşımda en yoğun taşımacılık raylı sistem ile yapılmaktadır. 

EGO Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Ankara metrosu günde yaklaşık 150.000 yolcu taşır. 

Metro ağında halihazırda Metro, Başkentray ve Ankaray adı altında üç ayrı taşıma sistemi 

çalışmaktadır. TCDD tarafından sağlanan banliyö treni hizmeti başkenti Kayaş ve Sincan 

kentleri ve aradaki istasyonlara bağlar. 

https://www.haritatr.com/akyurt-haritasi-i43
https://www.haritatr.com/haymana-haritasi-i4c
https://www.haritatr.com/altindag-haritasi-i3a
https://www.haritatr.com/kalecik-haritasi-i4d
https://www.haritatr.com/ayas-haritasi-i44
https://www.haritatr.com/kazan-haritasi-i4e
https://www.haritatr.com/bala-haritasi-i45
https://www.haritatr.com/kecioren-haritasi-i3d
https://www.haritatr.com/beypazari-haritasi-i46
https://www.haritatr.com/kizilcahamam-haritasi-i4f
https://www.haritatr.com/camlidere-haritasi-i47
https://www.haritatr.com/mamak-haritasi-i3e
https://www.haritatr.com/cankaya-haritasi-i3b
https://www.haritatr.com/nallihan-haritasi-i50
https://www.haritatr.com/cubuk-haritasi-i48
https://www.haritatr.com/polatli-haritasi-i51
https://www.haritatr.com/elmadag-haritasi-i49
https://www.haritatr.com/pursaklar-haritasi-i42
https://www.haritatr.com/etimesgut-haritasi-i3c
https://www.haritatr.com/sereflikochisar-haritasi-i52
https://www.haritatr.com/evren-haritasi-i4a
https://www.haritatr.com/sincan-haritasi-i3f
https://www.haritatr.com/golbasi-haritasi-i41
https://www.haritatr.com/yenimahalle-haritasi-i40
https://www.haritatr.com/gudul-haritasi-i4b
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Şekil 5. Planlama Alanı Çevresi Karayolu Ulaşımı 

2.4. Sosyoekonomik Yapı 

 Ankara nüfusunun dörtte üçü hizmet sektöründe çalışır ve bu sektör ilin gayrisafi 

hasılasında en büyük paya sahiptir. Sektörün bu kadar gelişmesinin nedeni, göçle gelen nüfusa 

istihdam sağlayacak kadar büyük sanayinin bulunmamasıdır. 

Ankara, Türkiye gayrisafi millî hasılasının %9'una sahiptir. Ülkenin toplam vergi 

gelirlerinin %12'si, bütçe gelirlerinin %12,3'ü buradan toplanır; buna karşılık ilin ülke 

bütçesinden aldığı pay %6,4'tür. 2006 yılında Ankara bütçe vergi gelirlerine 16,5 milyar TL, 

toplam bütçe gelirlerine de 21,1 milyar TL katkıda bulunmuş, bütçeden ise 11,3 milyar TL pay 

almıştır. 2001 yılı itibarıyla gayrisafi yurt içi hasılasının Ankara'ya düşen kısmının %45'i 

ticaretten, %23'ü ulaştırma ve haberleşmeden, %14'ü devlet hizmetinden kaynaklanmaktaydı. 
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Pricewaterhouse Coopers’ın “Dünyada En Büyük Şehir Ekonomileri Hangileri ve Bu 

2020 Yılında Nasıl Değişecek” raporuna göre dünyanın en büyük 100 kenti arasında 2005 

yılında 94. olan kent, 2008'de 80. sıraya yerleşmiştir.  

Brookings Institution ve JP Morgan'ın 2014 yılı baz alınarak oluşturulan, ekonomide 

yükselen kentler sıralamasında Ankara 300 şehir arasında Xiamen'in ardından 9. sırayı aldı. 

Ankara 2013'teki listede 38. sırada yer almaktaydı. Aynı listede Türkiye'den İzmir 2, İstanbul 

3 ve Bursa 4. sırada yer almıştır. 

Sektörler Oran (%) 

Tarım 3.23 

Sanayi 24.64 

Hizmetler 72.13 

Kaynak: TÜİK, 2017 

Tablo 2. İstihdamın Sektörel Dağılımı 

Ankara ilinde Çalışanların sektörel dağılımı; % 72,13 Hizmet, % 24,64 Sanayi ve % 

3,23’ü Tarım sektöründe çalışmaktadır. 

Kentin demografik, sosyal ve ekonomik yapısının değişmesi, gelişmesi, işlevsel 

ilişkilerin çevre belediyeleri ve kentsel bölgeyi de kapsayacak biçimde yaygınlaşması, 

mekansal sürekliliğin kentin etki alanının gelişmesi metropoliten özellikler kazanmasına neden 

olmuştur.  

 Ankara, DPT tarafından 2003 yılında yapılan gelişmişlik endeksine göre, 81 il içinde 2. 

Sırada olup 1. Derece gelişmiş iller arasında yer almaktadır.  

2.5. Demografik Yapı 

 Ankara ili 2021 yılı başında TÜİK tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 

Sistemi (ADNKS) 2020 yılı göstergelerine göre il geneli nüfusu 5.663.322 kişi olup bu nüfusun 

2.805.877’si erkek, 2.857.445’i kadın nüfusudur. Bu göstergelere göre nüfusu en çok olan ilçe 

938.568 kişi ile Keçiören, en çok nüfusa sahip ikinci ilçe ise 925.828 kişi ile Çankaya’dır.   
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İlçe 

2015 2020 

Fark 

Nüfus 

Artış 

Hızı 
Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam 

Akyurt 15388 14857 30245 19128 18328 37456 7211 0.13 

Altındağ 183182 180505 363687 199393 196772 396165 32478 0.57 

Ayaş 6410 6268 12678 7372 6314 13686 1008 0.02 

Bala 11262 10356 21618 14109 11671 25780 4162 0.07 

Beypazarı 23685 23897 47582 24359 24373 48732 1150 0.02 

Çamlıdere 3196 3283 6479 4653 4230 8883 2404 0.04 

Çankaya 446575 475961 922536 445235 480593 925828 3292 0.06 

Çubuk 43485 42570 86055 45675 45467 91142 5087 0.09 

Elmadağ 22355 21421 43776 22950 22172 45122 1346 0.02 

Etimesgut 265376 262583 527959 297021 298284 595305 67346 1.19 

Evren 1401 1446 2847 1509 1536 3045 198 0.00 

Gölbaşı 62312 59976 122288 70950 69699 140649 18361 0.32 

Güdül 4071 4321 8392 4211 4227 8438 46 0.00 

Haymana 14471 13884 28355 15072 13850 28922 567 0.01 

Kalecik 6747 6641 13388 6727 6214 12941 -447 -0.01 

Kazan 26600 25164 51764 29003 27733 56736 4972 0.09 

Keçiören 439313 450563 889876 460765 477803 938568 48692 0.86 

Kızılcahamam 12554 12625 25179 13943 13564 27507 2328 0.04 

Mamak 304502 303376 607878 333567 335898 669465 61587 1.09 

Nallıhan 14461 14748 29209 13621 13813 27434 -1775 -0.03 

Polatlı 61267 60591 121858 63111 63512 126623 4765 0.08 

Pursaklar 67324 66637 133961 78534 78548 157082 23121 0.41 

Şereflikoçhisar 17060 16669 33729 16642 16668 33310 -419 -0.01 

Sincan 258229 248721 506950 279108 270000 549108 42158 0.74 

Yenimahalle 310009 322277 632286 339219 356176 695395 63109 1.11 

TOPLAM 2621235 2649340 5270575 2805877 2857445 5663322 392747 6.93 

Kaynak: TÜİK, 2021 

Tablo 3. İlçelerin Yıllık Nüfus Artış Hızı 

 İl geneli kapsamında son 5 yıllık nüfus değişimi ilçeler bazında incelendiğinde; toplam 

nüfus ve nüfus artış hızları 25 ilçenin 23’ünde artış göstermekte iken 2 İlçede nüfus ve nüfus 

artış hızı düşmektedir. Nüfus artış hızında yükselme gösteren ilk beş ilçe sırasıyla; Etimesgut, 

Yenimahalle, Mamak, Keçiören ve Sincan ilçeleridir. Nüfus artış değerindeki en düşük değer 

ise -0.03’lük değer ile Nallıhan ilçesine aittir. Toplam nüfus artış hızındaki en yüksek değer ise 

merkez ilçelerden birisi olan Etimesgut’a aittir. 

Ankara ili, Ankara şehrinin başkent olmasından sonra hızla kalabalıklaşmıştır. Özel ve 

kamu sektörü yatırımları başkent ve yöresine yoğunlaşmış, bunun sonucu ortaya çıkan çalışma 

olanakları büyük bir nüfus akımına yol açmıştır. Ekonomi, sağlık ve eğitim altyapısının 

gelişmişliği, suç oranının düşük olması, kişi başına kamu yatırımının ve kişi başına mevduatın 

yüksek olması gibi nedenlerin göçü teşvik ediyor olması muhtemeldir. Cumhuriyet tarihi 

boyunca ilin nüfusu ülke nüfusunun iki katı hızda artmıştır. 1927 sayımında nüfusu 404 bin 

olan il Türkiye nüfusunun %3,2'sine sahipken bugün 8 milyon nüfus ile bu oran %6,3'tür. 2007-
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2008 yılları arasında ise nüfus artış hızı (%1,83), ülke nüfus artış hızının (% 1,32) bir buçuk 

katı olmuştur. 

 

Kaynak: TÜİK, 2021 

Grafik 1. Ankara İli ve İlçelerinin Toplam Nüfus Dağılımı (ADNKS 2020 Yılı) 

 İlçelerin hemen hepsinde genel olarak 1990 ve 2000 yılları arasında kırdan kente göçün 

olmasından kaynaklı kırsal nüfusları azalmakta ve yaklaşık oranlarla şehir nüfusları 

artmaktadır. Ancak bu durum 2010 ve 2019 yılları arasında farklılık göstermektedir. İl 

genelinde bazı ilçeler hariç olmak üzere hem kırsal hem de kentsel nüfusları artış 

göstermektedir. 
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Kaynak: TÜİK, 2021 

Grafik 2. 2020 Yılı Ankara İli İlçelerinin Toplam Yıllık Nüfus Artış Hızları  

 Ankara İli Sincan İlçesi’nin toplam nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı incelendiği 

zaman yaşlı nüfusun düşük, çocuk nüfusun ise yüksek olduğu görülmektedir.  Yetişkin (Faal) 

nüfusun kendi içindeki dağılıma bakıldığı zaman ise 35-39 yaş aralığının yoğunlukta olduğu 

dikkat çekmektedir. İlçe genelinde kadın erkek nüfusu birbirine yakın değerlerdedir.  
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Yaş Aralığı Erkek Kadın 
Toplam 

Kişi Oran 

0-4 21080 20379 41459 7.55 

5-9 23156 21933 45089 8.21 

10-14 23567 21935 45502 8.29 

15-19 21517 20354 41871 7.63 

20-24 21904 20469 42373 7.72 

25-29 22226 22036 44262 8.06 

30-34 24158 22729 46887 8.54 

35-39 24383 23046 47429 8.64 

40-44 22812 21269 44081 8.03 

45-49 19228 18161 37389 6.81 

50-54 15176 14378 29554 5.38 

55-59 14360 14145 28505 5.19 

60-64 10203 10406 20609 3.75 

65-69 7302 7789 15091 2.75 

70-74 4276 5144 9420 1.72 

75-79 2150 2772 4922 0.90 

80-84 1018 1730 2748 0.50 

85-89 472 932 1404 0.26 

90+ 120 393 513 0.09 

Toplam 279108 270000 549108 100.00 

Kaynak: TÜİK, 2021 

Tablo 4. Ankara İli, Sincan İlçesi Nüfusunun 2020 Yılı Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

 Sincan İlçesi 2020 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 549.108 kişi 

olan nüfusunun %50,83’ünü erkek nüfusu oluştururken %49,17’sini kadın nüfusu 

oluşturmaktadır. 

Nüfus Türü Kişi Oran (%) Açıklama 

Erkek Nüfusu 279108 50.83 - 

Kadın Nüfusu 270000 49.17 - 

Çocuk Nüfusu 132050 24.05 0-14 Yaş Aralığı 

Faal Nüfus 382960 69.74 15-64 Yaş Aralığı 

Yaşlı Nüfus 34098 6.21 65 Yaş Üstü 

Toplam Nüfus 549108 100.00 - 

Kaynak: TÜİK, 2021 

Tablo 5. Ankara İli, Sincan İlçesinin Nüfusunun 2020 Yılı Genel Yapısı 

 İlçede üç temel yaş grubuna göre nüfusun dağılımına bakılırsa; 0-14 yaş grubunun 

132.050 kişi olup toplam nüfusun %24,05’ini, 15-64 yaş grubunun 382.960 kişi olup toplam 

nüfusun %69.74’ünü ve 65 yaş ve üzeri yaş grubunun 34.098 kişi olup toplam nüfusun 

%6.21’ini oluşturduğu görülmektedir. 
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2.6. Ekonomik Yapı 

 Ankara ilinde özel sektörün katma değer içindeki payı %85'in üzerindedir. İlin sanayisi 

genel olarak küçük ve orta boylu işletmelerden oluşmaktadır. Bunların %40'ı, savunma ve taşıt 

üretimi yapan büyük kuruluşların talep gösterdiği makine ve metal alanında üretim 

yapmaktadır, bunun ardından gıda ve tekstil sanayileri gelmektedir. Üretim açısından en önemli 

sektörler, gıda (şeker, un, makarna, süt, içki), taşıt, makine (tarım araçları, taşıt, traktör), savaş, 

çimento ve dokumadır (yünlü dokuma, trikotaj, konfeksiyon). Ayrıca tarım ilaçları, mobilya, 

şekercilik ve matbaacılık da önemli bir konuma sahiptir. Ankara, savunma sanayisi, yazılım ve 

elektronik sektörlerinde Türkiye’de en önde gelen illerdendir. 

Ankara Sanayi Odası'na (ASO) kayıtlı yaklaşık 3500 şirket vardır. Türkiye'nin en büyük 

500 şirketinin 48'inin ASO'ya bağlı olmasıyla Ankara, 2009 yılında İstanbul'dan sonra 

Türkiye'nin 2. sanayi merkezi haline gelmiştir. 

Ankara'da üretimin büyük kısmı Sincan, Akyurt, Çubuk ve il merkezine yakın olan 

İvedik ile Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM) Organize Sanayi bölgelerinde 

gerçekleşmektedir. OSTİM, Türkiye'nin en büyük küçük ve orta boy sanayi üretim alanıdır. 

2009'da Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan bir 

çalışmaya göre, en rekabetçi il Ankara'dır. Ankara, "rekabetçilik" endeksini oluşturan alt 

endeksler arasında insani sermaye, yaratıcı sermaye ve sosyal sermaye endekslerinde ilk sırada 

yer almıştır. Üniversite ve öğretim üyesi sayısının yüksekliği, patent ve benzeri başvurular gibi 

faktörler Ankara'yı özellikle yaratıcı sermaye endeksinde Türkiye'de birinci yapmaktadır. 
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Sektörler 

Cari Fiyatlarla 

Gayri Safi 

Yurtiçi Hasıla 

Değer 

Türkiye 

(TL) 

Sektörel 

Pay 

Cari Fiyatlarla 

Gayri Safi 

Yurtiçi Hasıla 

Değer 

Ankara 

(TL) 

Sektörel 

Pay 

Tarım, Ormancılık Ve 

Balıkçılık 
277,494,885.00 5.93 6,762,022.00 1.64 

İmalat, Madencilik Ve Taş 

Ocakçılığı Ve Diğer Sanayiler 
941,475,504.00 20.11 70,018,571.00 16.97 

İmalat Sanayi 789,675,113.00 16.87 56,153,298.00 13.61 

İnşaat 233,275,950.00 4.98 31,871,862.00 7.72 

Toptan Ve Perakende Ticaret, 

Ulaştırma Ve Depolama, 

Konaklama Ve Yiyecek 

Hizmeti Faaliyetleri 

1,053,520,883.00 22.50 72,614,568.00 17.60 

Bilgi Ve İletişim 111,987,262.00 2.39 20,330,187.00 4.93 

Finans Ve Sigorta Faaliyetleri 137,887,422.00 2.95 11,402,377.00 2.76 

Gayrimenkul Faaliyetleri 282,779,250.00 6.04 21,504,254.00 5.21 

Mesleki, Bilimsel, Teknik, 

İdari Ve Destek Hizmet 

Faaliyetleri 

228,711,798.00 4.89 24,483,433.00 5.93 

Kamu Yönetimi Ve Savunma, 

Eğitim, İnsan Sağlığı Ve 

Sosyal Hizmet Faaliyetleri 

532,517,768.00 11.37 70,544,385.00 17.10 

Diğer Hizmetler 92,292,783.00 1.97 26,971,593.00 6.54 

Toplam 4,681,618,618.00 100.00 412,656,550.00 100.00 

Tablo 6. 2019 Yılı Faaliyet Kollarına Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (2021) 

2.7. Doğal Yapı 

 Ankara’nın güney ve orta bölümlerinde karasal iklimin soğuk ve kar yağışlı kışları ile 

sıcak ve kurak yazları, kuzeyinde ise Karadeniz ikliminin ılıman ve yağışlı halleri 

görülebilmektedir. Karasal iklimin hakim olduğu bölgelerde gece ile gündüz, yaz ile kış 

mevsimi arasında önemli sıcaklık farkları bulunmaktadır. En yüksek sıcaklık temmuz veya 

ağustos aylarında görülmektedir. İldeki ortalama en yüksek gündüz sıcaklıkları 27-31° C'dir. 

En soğuk ay ise Ocak ayıdır, en düşük gece sıcaklıkları ise ortalama -6 ila -1 °C arasındadır. 

Yağışlar en çok mayıs, en az temmuz veya ağustos ayında düşmektedir. Ankara il merkezinde 

yıllık ortalama toplam yağış 393 mm, yıllık ortalama toplam yağış 52 mm ile Mayıs ayında, en 

düşük yağış ise 12.5 mm ile Ağustos ayında görülmektedir. Son yılların en soğuk gecesi -22 ile 

26 Ocak 2016'da görülmüştür. 
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ANKARA Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıl 

Ortalama 

Sıcaklık (°C) 
0.2 1.7 5.7 11.2 16 20 23.4 23.4 18.9 13.2 7.2 2.5 11.9 

Ortalama En 

Yüksek Sıcaklık 

(°C) 

4.2 6.5 11.5 17.4 22.4 26.7 30.3 30.4 26.1 20 13 6.5 17.9 

Ortalama En 

Düşük Sıcaklık 

(°C) 

-3.3 -2.3 0.7 5.3 9.7 12.9 15.8 16 11.8 7.2 2.5 -0.8 6.3 

Ortalama 

Güneşlenme 

Süresi (saat) 

2.6 3.8 5.1 6.6 8.4 10.1 11.3 10.8 9.2 6.7 4.6 2.6 6.8 

Ortalama Yağışlı 

Gün Sayısı 
14.7 13.2 14.3 14.5 16.1 11.4 5.6 4.5 5.6 9 10.6 14.5 134 

Aylık Toplam 

Yağış Miktarı 

Ortalaması (mm) 

40.1 35.4 39.2 42.4 52 35.3 14.2 12.5 18.1 27.9 31.5 44.6 393.2 

En Yüksek 

Sıcaklık (°C) 
16.6 21.3 27.8 31.6 34.4 37 41 40.4 39.1 33.3 24.7 20.4 41 

En Düşük 

Sıcaklık (°C) 
-24.9 -24.2 -19.2 -7.2 -1.6 3.8 4.5 5.5 -1.5 -9.8 -17.5 -24.2 -24.9 

Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı Günlük En Hızlı Rüzgar En Yüksek Kar 

11.06.1997 88.9 mm 27.04.1965 34.0 m/sn 31.01.1950 33.0 cm 

Tablo 7. Ankara İli 1927 – 2020 Yılları Arası İklim Verileri (2021) 

2.7.1. Jeomorfolojik-Jeolojik Yapı 

 Ankara ili, Sincan İlçesi, Ulubatlı Hasan ve Fatih mahallelerinde, yaklaşık 61,2 hektarlık 

alanın revize imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 2012 yılında, yaklaşık 20,14 

hektarlık alanın revize imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 2021 yılında 

hazırlanmıştır.  

Bölge Kaledoniyen, Hersiniyen ve Alpin orojenik hareketlerinden etkilenmiştir. Ankara 

yakın çevresinde temeli teşkil eden Paleozoyik yaşlı epimetamorfik şistlerde görülen kuzeybatı- 

güneydoğu eksenli kıvrımların Kaledoniyen hareketlerinin; Triyas yaşlı grovak ve 

metagrovaklarda görülen kuzeydoğu- güneybatı eksenli kıvrımların ise Hersiniyen 

hareketlerinin ürünü olduğu ve bu devirde detritik materyalin biriktiği bir jeosenklinalin 

bulunduğu ileri sürülmektedir (Erol 1954 ve 1961; DSİ 1975a). 

Paleozoik şist ve grovaklarının oluşumundan sonra Permiyene kadar deniz çekilmiş ve 

bölge Hersiniyen hareketleri ile yükselmiş, sonra aşınma ve deformasyona uğramıştır. 

Permiyende tekrar denizel ortam bölgeyi kaplamıştır. Paleozoik ile Permo-Triyas kontağı 

arasında bariz bir şekilde görülebilen uyumsuzluk bunun ispatıdır (DSİ 1975 a). Jura tabanında 

görülen transgresif konglomeralardan Triyas-Jura arasında bir deniz çekilmesi ve Jurada da 

transgresyon olduğu düşünülebilir. Denizel ortam Üst Kretasenin sonuna kadar devam etmiş, 

transgresyon sonu deniz derinleşmiş, Üst Kretasede ise sık değişen bir ortam hakim olmuştur 
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(DSİ 1975a). Dolayısıyla jura tabanındaki konglomeraların üstüne kireçtaşı, daha üstede fliş 

fasiyesindeki çökeller yerleşmiştir. Bu serileri Alpin orojenezi etkilemiş, bunun sonucunda da 

pek çok kıvrımlar ve yersel kırıklar meydana gelmiştir. (Erol 1961; DSİ 1975a; Batman ve diğ. 

1978) Alt Kretase de bir ofiyolitli melanj girişiminin olduğu ( Erol 1961; Çapan ve Buket 

1975;Batman ve diğ. 1978; Akyürek ve diğ. 1979a; Erol ve diğ. 1980), daha sonra Üst Kretase 

den Eosen sonlarına kadar bölgenin yeniden bir denizel çökelme ortamına dönüşerek Üst 

Kretase Alt Tersiyer yaşlı flişin çökeldiği bilinmektedir. (Erol 1961; Norman ve diğ. 1980) 

Ankara bölgesi Eosen sonunda kara haline gelmiş, Oligosende yer yer oluşan ve kaybolan 

lagüner ortamlarda jipsli ve karasal çökeller oluşmuştur (Leuchs 1944; erol 1954 ve 1961). 

Alpin orojenezinin pirene safhası sonunda bölgeden deniz çökelmiş, çukur havzalarda lagün 

şeklinde kapalı göller meydana gelerek Miyosen yaşlı kalın göl çökelleri oluşmuştur. 

Miyosenle ara katkılı olan volkanik kayaçlardan anlaşılacağı gibi volkanizma faaliyetleri 

Miyosen sonuna kadar devam etmiştir (Erol 1954 ve 1961; DSİ 1975a). Miyosen yaşlı 

kayaçlardaki kıvrımlarında Mesozoyik ve Alt Tersiyer kayaçlarında olduğu gibi kuzeydoğu- 

güneybatı doğrultulu olması, Alpin hareketlerinin Pliyosene kadar etkin bir biçimde sürdüğünü 

göstermektedir (Erol 1954 ve 1961). Bölgede, Alpin kıvrımlanmayı izleyen dönemde Pliyosen 

ve Kuvaterner boyunca epirojenik hareketler egemen olmuştur. Üst Pliyosen sonlarında 

bölgede Vallakiyen hareketlerine bağlanabilen bir toptan yükselme dönemi sırasına, 

Kuvaternerdeki iklim değişimlerinin de etkisi ile önemli ölçüde aşınmış ve Pleyistosen akarsu 

şekilleri oluşmuştur (Erol 1954, 1956, 1961, 1973, 1979 ve 1981). 

Bölgenin en yaşlı kayaç grubu Permotriyas yaşlı meta kırıntılı ve kristalize karbonat 

kayalarıdır. Paleotetis okyanusunun platformunda gelişen, Hersiniyen-Kimmeriyen 

hareketlerinden etkilenen bu kayalar Jeoloji Literatüründe Elmadağ serisi veya Karakaya 

Formasyonu olarak da bilinirler. Bu kayalar doğrudan inceleme alanında gözlenmezler. 

Paleotetis okyanusunun Triyas sonunda evrimini tamamlamasından sonra Liyas-Kretase 

döneminde Neotetis okyanusunun gelişmesi ile platform ve derin deniz kırıntılı ve karbonatları 

ile okyanusal kayaçlar evrimlerini tamamlarlar. 

Üst Maestriyen-Tersiyer döneminde bölgede tansiyon hareketlerinin etkili olması ile 

Paleotetis, Neotetis kırıntılı ve karbonat kayaları ile allokton konumlu ofiyolitik kayalardan 

oluşan temel üzerinde büyük doğrultulu ve eğim atımlı faylar denetiminde graben türü çöküntü 

havzaları gelişir (Haymana- Polatlı Havzası). 
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Haymana- Polatlı Havzası Karasal ve sığ denizel, yer yer de derin denizel kırıntılı ve 

karbonat çökeller tarafından doldurulur. Kıtasal kabuğun kalınlaşması ile Maestriyen ve 

Eosende gelişen volkanizma ürünleri de sedimantasyona katılır. 

 

Kaynak: MTA, Ankara 1/100 000 Ölçekli F15 Paftası, 2021 

Şekil 6. Planlama Alanının Jeolojik Yapısı 

2.7.2. Planlama Alanının Yerleşime Uygunluk Durumu 

 Ankara çevre köyleri içinde yüksek platolarda yer alan köy sayısı sınırlıdır. Bunlar 

arasında bulunan Yakup Battal, Kıbrıs, Dikmen köyleri de platoların vadi yamaçlarına 

saklanmışlardır. İklim koşullan açısından yaşantısı zor alanlar oluştururlar. Çalışma alanında 

%0-10 ve %10-20 arasında eğim bulunmaktadır. 

2012 yılında hazırlanan yaklaşık 61,2 hektarlık imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt 

raporuna göre, arazi deneyleri ve laboratuar çalışmaları sonucunda inceleme alanı Önlemli Alan 

olarak değerlendirilmiş olup yerleşime uygunluk haritalarında "ÖA-5.1” simgesiyle 

gösterilmiştir. 
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 Önlemli Alan (ÖA-5.1) (Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma Açısından 

Sorunlu Alanlar) 

İnceleme alanının da yapılan tüm çalışmalar sonucunda; sondaj ve jeofizik çalışmaları, 

arazinin morfolojik özellikleri, litolojik yapısı, jeoteknik parametreleri (taşıma gücü, oturma, 

şişme potansiyeli vb.), yer altı suyu durumu, zeminin mühendislik özellikleri ve deprem afet 

durumu esas alınarak yerleşime uygunluk değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu değerlendirmeler 

ışığında inceleme alanın sınırları içerisinde kalan bölgede olası mühendislik problemleri (şişme, 

oturma, taşıma gücü vb.) açısından önlem alınabilecek alan olarak değerlendirilmiş olup, 

inceleme alanında ilgili paftalarda sınırları belirtilen yerleşime uygunluk haritasında “ Önlemli 

Alan” olarak tanımlanmış ve “ÖA-5.1” (Önlem alınabilecek nitelikte şişme, oturma açısından 

sorunlu alanlar) simgesiyle gösterilmiştir. 
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 Temel kazısı ve yapılaşma esnasında kontrolsüz kazı yapılmamalı, kazı esnasında 

oluşacak şevler projelendirilmiş istinat duvarlarıyla desteklenmelidir. 

 İnceleme alanında farklı oturmalara sebebiyet vermemek için, yapı temellerinin aynı 

birimlerin üzerine gelecek şekilde dizayn edilmesi gerekmektedir. 

 Çevre ve yüzey drenajı yapılmalıdır. 

 İnceleme alanında yeraltı suyunun varlığı dikkate alınarak projelendirme ve yapılaşma 

esnasında zararlı etkilerine karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. 

 İnceleme alanında yapılacak yapılar esnasında; kaya özellikli birimlerin teşkil ettiği 

alanlarda ayrışmış kısmın kaldırılarak, temelin sağlam birim üzerine oturtturulması 

sağlanmalıdır. 

 İnceleme alanında yapılacak yapılar için bina bazında sondajlı zemin etüdü 

hazırlanmalı, bu etüt sonucunda şişme, oturma, taşıma gücü, sıvılaşma ile ilgili elde 

edilecek parametreler ışığında temel sistemleri ve alınacak tedbirler belirlenmelidir. 

2021 yılında hazırlanan yaklaşık 20,14 hektarlık imar planına esas jeolojik-jeoteknik 

etüt raporuna göre, inceleme alanında yapılan jeolojik, jeoteknik, jeofizik ve sondaj çalışmaları 

neticesinde elde edilen verilere dayanarak inceleme alanını etkileyebilecek jeolojik tehlike ve 

riskler ile yerel zeminlerin mühendislik özellikleri incelenmiş veyerleşime uygunluk açısından 

2 farklı kategoride değerlendirilmiştir: 

1- Önlemli Alan 5.1 (Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma Açısından 

Sorunlu Alanlar) 

2- Önlemli Alan 2.1 (ÖA-2.1):Önlem Alınabilecek Nitelikte (Önlem Alınabilecek 

Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar) 

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

Açısından Sorunlu Alanlar 

İnceleme alanında eğimin % 0-10 arasında olduğu ve jeolojisini Pliyosen yaşlı Gölbaşı 

Formasyonuna (Tg) ait birimlerin oluşturduğu alanlardır. Gölbaşı Formasyonuna (Tg) ait 

birimler (kahve renkli killi kum, kumlu kil ve killi çakıl ) "düşük-orta" şişme derecesine sahip 

olup, "orta-yüksek" sıkışabilirlik özelliğindedir. Ayrıca yanal ve düşey yönde farklı litolojik 

özelliklere sahip olduklarından ani oturma ve farklı oturma gibi mühendislik sorunlarıyla 

karşılaşılabileceğinden bu alanlar yerleşime uygunluk açısından "Önlem Alınabilecek Nitelikte 

Şişme, Oturma vb. Sorunlu Alanlar” olarak değerlendirilmiş rapor eki yerleşime uygunluk 

haritalarında "Ö.A.5.1." simgesiyle gösterilmiştir. 
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Eğimin %0-10 arasında olduğu ve jeolojisinin Pliyosen yaşlı Gölbaşı Formasyonuna 

(Tg) ait birimlerin oluşturduğu Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma vb. Sorunlu 

alanlar için aşağıdaki önlemlerin alınması önerilir. 

Bu alanlarda; 

 Zemin Etütlerinde, şişme problemine karşı oluşabilecek zemin iyileştirme yöntemleri 

belirlenmelidir. 

 Heterojen ve graniiler özelliğe sahip birimlerde ani ve farklı oturmalara karşı uygun 

temel tipi belirlenmelidir. 

 Yüzey ve yer altı suyu drenajı yapılarak zeminin doğal mukavemetinin korunması 

gerekmektedir. 

 Kazı aşamasında oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı, uygun istinat yapıları ile 

desteklenmelidir. 

 İnceleme alanında bulunan kum ve akar dereler için planlama öncesi DSİ'den güncel 

görüş alınmalıdır. 

 Bu alanlarda gözlenen killerin şişme derecesi "Orta-Yüksek" olarak bulunmuştur. Bu 

alanda yer altı suyuna ve yüzey sularına bağlı olarak killerde meydana gelmesi 

muhtemel şişme- büzülme olayı sonucu eğimin yüksek olduğu alanlarda bir yüzey 

akması ve açıkta bırakılan temellerde stabilite sorunlarına karşı önlemler alınmalıdır. 

 Her türlü kazıdan önce çalışma yapılan parselin yolların ve komşu parsellerin güvenliği 

sağlanmalıdır. 

 Yapı temelleri jeolojik birimlerin mühendislik problemi olmayan kesimlerine 

oturtulmalı veya taşıttırılmaktır. 

 Yapılacak parsel/bina bazındaki zemin etütlerinde temel tipi ve derinliği belirlenerek 

temelin oturacağı zemin seviyelerine ait mühendislik parametreleri (şişme, oturma, 

taşıma güç, vb.) ve sıvılaşma analizleri ayrıntılı olarak yapılmalıdır. Değerlendirmeler 

sonucunda ortaya çıkacak problemlere göre gerekli önlemler belirlenmelidir. 

 Parsel bazı zemin etütlerinde dolgu birim kalınlığı ve yayılımı belirtilmeli ve 

kaldırılmalıdır. 

 "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik ile Türkiye Bina Deprem 

Yönetmeliği (TBDY-2018) ” hükümlerine uyulmalıdır. 

Önlemli Alan 2.1 (ÖA-2.1):Önlem Alınabilecek Nitelikte (Önlem Alınabilecek 

Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar) 
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İnceleme alanında eğimin %10-20 aralığında ve jeolojisini Miyosen yaşlı Tekke 

Volkanitine (Tt) ait (gri-pembe-siyah renkli kırıklı çatlaklı andezit) birimlerinin oluşturduğu 

alanlardır. Yapılan arazi çalışmaları sırasında ve sonrasında akma, kayma, heyelan vb. kütle 

hareketleri gözlenmemiştir. Ancak eğimi % 10'dan fazla olan alanlarda yapılacak kazılar 

sonrası, oluşacak şev ve yamaçlarda eğim ve litolojiye bağlı stabilite sorunları gelişebilir. 

Muhtemel stabilite sorunlarının mühendislik önlemlerle ortadan kaldırılacağı kanaatine 

varıldığından, bu alanlar yerleşime uygunluk açısından Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite 

Sorunlu Alanlar değerlendirilmiş, yerleşime uygunluk haritalarında (Ö.A.2.1) simgesiyle 

gösterilmiştir.  

Bu alanlarda; 

 Zemin ve temel etüt çalışmalarında yapılacak kazılar, planlanacak yapı yükleri ve dış 

yükler hesap edilerek yamaç boyunca stabilite analizleri yapılarak stabiliteyi sağlayacak 

mühendislik önlemleri belirlenmelidir. 

 Bu alanlarda yapılacak kazılar sonrası, heyelan riskine karşı, alınacak mühendislik 

önlemlerinin parsel bazında değil, bütüncül olarak alınması gerekmektedir. Bu nedenle 

bu alanlarda stabiliteyi sağlayacak önlem projelerini hazırlamak, ilgili belediyesince 

yaptırılması gerekmektedir. 

 Etkin ve efektif bir drenaj sistemi ile yüzey suları bina temellerine gelmeden 

uzaklaştırılmalı ve zemine su sızmasını önleyecek izolasyon sistemleri ile sızdırmazlık 

sağlanmalıdır. 

 Rezidüel birimlerin gözlendiği alanlarda, mevcut stabiliteyi bozmamak için, her türlü 

kontrolsüz kazıdan kaçınmalıdır, 

 Kazı öncesinde çevredeki yol, bina, kendi ve komşu parsellerde stabiliteyi arttırıcı 

gerekli önlemler alınmadan kesinlikle kazı aşamasına geçilmemelidir. 

 Temel ve zemin etütlerinde, üst yapının niteliğine göre, temel tipi, temel derinliği, ve 

temelin taşıttırılacağı seviyenin mühendislik parametreleri (şişme, oturma, taşıma gücü, 

ayrışma zonu kalınlığı v.b.) ile yamaç boyunca stabiliteyi etkileyecek tüm yükler dahil 

edilerek stabilite analizleri yapılmalı, alınacak mühendislik önlemleri belirlenmelidir. 

 Yapı temelleri jeolojik birimlerin stabilite problemi olmayan kesimlerine oturtulmalı 

veya taşıttırılmalıdır. Zemin ve temel etüt çalışmalarında yapılacak kazılar, planlanacak 

yapı yükleri ve dış yükler hesap edilerek yamaç boyunca stabilite analizleri yapılarak 

stabiliteyi sağlayacak mühendislik önlemleri belirlenip uygulandıktan sonra 

yapılaşmaya gidilmelidir. 
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 Bu alanlarda olası stabilite problemlerinin önüne geçilmesi açısından teraslama, eğim 

düşürme gibi uygun projelendirme yöntemlerinin uygulanması önerilir. 

 Mevcut şevler ve kazı aşamasında oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı, uygun istinat 

yapıları ile desteklenmelidir. 

 Bu alanlarda çevre drenajı sağlanmalı ve yağmurlu mevsimlerde oluşan yüzey suları, 

sızıntı suları, kaynak suları ve yapıların atık suları kafa hendekleri ve benzeri 

yöntemlerle etkisizleşecek kadar uzaklaşmalı, temel kazılarında yer altı suyuna 

rastlanan kesimlerde drenajının sağlanması gereklidir. 

 Doğal ve kazılar soması oluşan şevler, açıkta bırakılmadan dayanma yapıları ve benzeri 

önlemlerle daha güvenli hale getirilmelidir. 

 Temellerin aynı birimlerin üzerine oturtturulmasına özen gösterilmelidir. Farklı 

birimlere oturması gereken temeller için uygun projelendirilmeye gidilmelidir. 

 Eğimin yüksek olduğu yerlerde eğimin düşürülmesine yönelik gerekli önlemler 

belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 

 Yapı temelleri jeolojik birimlerin stabilite problemi olmayan kesimlerine oturtulmalı 

veya taşıttırılmalıdır. 

 "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Halikındaki Yönetmelik ile Türkiye Bina 

Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) ” hükümlerine uyulmalıdır. 

Sonuç ve Öneriler 

2012 yılında hazırlanan yaklaşık 61,2 hektarlık imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt 

raporuna göre, 

1.Bu çalışmanın amacı; Ankara ili, Sincan İlçesi, Ulubatlı Haşan mahallesinde bulunan 

Sincan Belediyesi tarafından istenen, 1/1000 ölçekli I29-A-02-B-2-A, İ29-A-02-B-2-B, I29-A-

03-A-1-A, I29-A-02-B-2-D, I29-A-02-B-2-C ve I29-A-03-A-1-D paftalarında sınırları 

belirtilmiş olan yaklaşık 61,2 hektarlık alanın revize imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt 

raporunun hazırlanmasıdır. 

2.İnceleme alanı, Ankara İli, Sincan İlçesi, Ulubatlı Haşan mahallesi mevkiinde yer 

almaktadır. İnceleme alanı Ankara İl merkezine yaklaşık 30 km mesafededir. Çalışma alanı, 

Sincan İlçesinin kuzeyinde yer alıp, güneyinde Harikalar Diyarı, güney batısında Fatih 

mahallesi, batısında Gaziosmanpaşa mahallesi, kuzey doğusunda Yavuz Sultan Selim mahallesi 

ve doğusunda Güzelkent mahallesi bulunmaktadır. 
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3.İnceleme alanında mevcut zeminin fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesine 

yönelik olarak; jeolojik, jeoteknik ve jeofizik çalışmalar, temel sondajları ve laboratuar 

deneylerinden oluşan jeolojik-jeoteknik araştırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 

veriler ışığında; inceleme alanında zemin özellikli Gölbaşı Formasyonuna (Tg) ait birimler ve 

Tekke Volkanitlerine (Tt) ait kaya özellikli 2 adet formasyon izlenmiştir, inceleme alanında 

zemin özellikli Gölbaşı Formasyonuna ait yüzeyden başlayan ve daha derin seviyelere uzanan 

yer yer kızılımsı kahverenkli iri çakıllı, kum-silt-kil karışımı birimler mevcuttur. İnceleme 

alanımızda yapılan SK-4, SK-5, SK-6 ve SK-7 nolu sondajların tamamında Gölbaşı 

Formasyonuna ait tutturulmuş çakıl, kum, kil birimleri kesilmiştir. Çalışma alanında yapılan 

SK-1, SK-2 ve SK-3 nolu sondajlarda ise 0,00-6,00 (SK-1 ve SK-3) m ve 0,00-12,00 m (SK-2) 

arasında tekke volkanitleri üzerinde yüzeylenmiştir. 

Ayrıca inceleme alanında SK-1, SK-2 ve SK-3 nolu sondaj kuyularında derinlere 

inildikçe kaya özellikli Tekke volkanitlerine ait grimsi beyaz renkli çok ayrışmış (W4), zayıf 

dayanımlı (S4) tüfit birimlerine rastlanılmıştır. 

4.İnceleme alanımızda 1/1000 ölçekli Eğim-Jeoloji ve Lokasyon haritalarında 

belirtilmiş %0-10 arasında değişen topoğrafik eğim mevcuttur. 

5.İnceleme alanında 12,00-15,00 m derinliğinde 7 adet toplam 99,00 m sondaj çalışması 

yapılmıştır. Yapılan sondaj çalışmalarında zemin özellikli Gölbaşı Formasyonu (Tg) ve kaya 

özellikli Tekke Volkanitlerine (Tt) ait birimler kesilmiştir. Bazı alanlarda bu birimlerin üzerinde 

derinliği 0,00-0,30 m arasında değişen nebati toprak malzemesi ve 0,00-0,30 arasında değişen 

dolgu malzemesi bulunmaktadır. 

6.İnceleme alanında açılan 7 adet sondaj kuyusunda SK-4 de 10,50 m, SK-5 de 12,00 

m ve SK-6 da 5,00 m de yer altı suyuna rastlanılmıştır. 

7.Sondaj çalışmaları sırasında alınan örneklerinden, laboratuar ortamında 

incelenebilecek nitelikte olanlar üzerinde Su oranı tayini (Wn), Tane boyutu dağılımının tayini 

(Elek analizi), Doğal birim hacim ağırlık Atteberg Limitleri, Üç Eksenli Basınç Deneyi, 

Konsolidasyon deneyleri ve Nokta Yükleme Deneyleri yapılmıştır. 

8.Plastisite değerleri baz alınıp deney sonuç tabloları dikkate alındığında proje 

sahasında yer alan temel zeminlerin yüksek plastik zeminler kategorisinde değerlendirilmesi 

gerektiği tavsiye edilmiştir (Leonards. 1962 ve Burmister. 1951). 
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9.Plastisite değerleri baz alınıp deney sonuç tabloları dikkate alındığında proje 

sahasında yer alan temel zeminleri yüksek sıkışabilir, sert zeminler kategorisinde 

değerlendirilmesi gerektiği tavsiye edilmiştir (Leonards. 1962 ve Burmister. 1951). 

10.Temel sondajlarından alınan karot numuneleri üzerinde yapılan nokta yükleme 

deneyine göre; tüfitin değeri 31,608 olduğundan dolayı Orta Dayanımlı kayaç sınıfına 

girmektedirler. 

11.İnceleme alanında yapılan sondaj çalışmalarında alınan karot numuneleri üzerinde 

yapılan kaya kalitesi tanımlarına göre; tüfit birimler için ortalama RQD değeri ise 0 olduğundan 

dolayı kötü kaya kalitesi tanımına girmektedirler. 

12.İnceleme alanının zemin özellikli Gölbaşı Formasyonundaki birimlerde Zemin 

Grubu C, Yerel Zemin Sınıflaması Z3, Spektrum Karakteristik Periyotları Ta=0.15 sn, Tb=0.60 

sn Etkin Yer İvmesi Ao=0.20‘dir. 

İnceleme alanının kaya özellikli Tekke Volkanitlerindeki birimlerde Zemin Grubu B, 

Yerel Zemin Sınıflaması Z2, Spektrum Karakteristik Periyotları Ta=0.15 sn, Tb=0.40 sn Etkin 

Yer İvmesi Ao=0.20‘dir. 

13.İnceleme alanındaki zeminin, tane boyu dağılımı, Birleştirilmiş Zemin Sınıflaması 

(USCS) sistemine göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflamaya göre; zemin tabakası grup 

adlandırması CL (İnorganik killer, çakıllı killer, kumlu, siltli killer, yağsız killer), CH (Yüksek 

plastisiteli inorganik killer, yağlı killer) SC-GC (Siltli kumlar-killi çakıllar, kötü derecelenmiş 

çakıl-kum-kil karışımları) ve SM (Siltli kumlar, kötü derecelenmiş kum-silt karışımları) olarak 

belirlenmiştir. 

14.Çalışma alanındaki birimlerdeki Plastisite değerleri göz önüne alındığında ortalama 

olarak % 36,88 ve Likit limit değerleri göz önüne alındığında ortalama olarak % 60,61 tespit 

edilmiştir. Bu sonuçlara göre Kıvam Limitleri, Kolloid Yüzdesi ve Şişme Potansiyeli İlişkisi 

tablosuna göre; çalışma alanındaki birimler yüksek şişme potansiyeline sahiptir. İnceleme 

alanında alınan örselenmemiş (UD) numuneler üzerinde yapılan konsolidasyon deneyi 

sonuçlarına göre şişme yüzdesi 1,3 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuca göre Şişen killerin 

muhtemel hacim değişiklikleri tablosuna göre; çalışma alanındaki birimler orta şişme 

potansiyeline sahiptir. 

15.Proje sahasında 3 (üç) noktada sismik refraksiyon (sismik kırılma) çalışması 

yapılmıştır. 
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• İnceleme alanında 30 metre derinlik için ortalama kesme dalga hızı değerleri 

(Vs30) 353 m/sn ile 794 m/sn aralığında değerler almaktadır. 

• İnceleme alanın saha genelinde Vs30 hızı; killi birimlerdede, JFsis-1 ve JFsis-2 

lokasyonlarında 353 - 365 m/sn değerlerine sahipken, tüfit birimde JFsis-3 lokasyonunda 794 

m/sn; değerindedir. 

• Göreceli yer büyütme faktörleri ise 1,25 - 2,01 aralığında değişmektedir. Ansal 

vd (2004) ölçütüne göre spektral büyütme değer değişimleri inceleme alanının tamamı "A, 

düşük tehlike düzeyi” sınıfına girmektedir. 

• İnceleme alanında zemin hakim titreşim periyot değerleri 0.25-0.60 sn arasında 

değer almaktadır. Burada verilen hakim periyot değerleri, çalışma alanında yer alan birimlerin 

salınım durumları ile ilgili genel bir öngörüm amacını taşımaktadır. 

• Göreceli hakim periyot değişimleri Ansal vd (2004) sınıflamasına göre çalışma 

alanının geneli için "A, düşük tehlike düzeyi” sınıfına girmektedir. İnceleme alanında yapılacak 

yapıların, yapı öz periyotları ve yapı periyodu amplifikasyon uç değerleri, hesaplanan zemin 

hakim titreşim periyotlarına göre seçilmeli ve herhangi bir deprem sonucunda yatay deprem 

yüklerinin oluşturacağı salınım durumunda yer ile yapının yarı-uyuşuma (rezonansa) 

geçmesinin engellenmesi gerekmektedir. 

• Göreceli yer büyütme faktörleri ise 1,25 - 2,01 aralığında değişmektedir. Ansal 

vd (2004) ölçütüne göre spektral büyütme değer değişimleri inceleme alanının tamamı “A, 

düşük tehlike düzeyi” sınıfına girmektedir. 

• İnceleme alanında zemin hakim titreşim periyot değerleri 0.25-0.60 sn arasında 

değer almaktadır. Burada verilen hakim periyot değerleri, çalışma alanında yer alan birimlerin 

salınım durumları ile ilgili genel bir öngörüm amacını taşımaktadır. 

• Göreceli hakim periyot değişimleri Ansal vd (2004) sınıflamasına göre çalışma 

alanının geneli için “A, düşük tehlike düzeyi” sınıfına girmektedir. İnceleme alanında yapılacak 

yapıların, yapı öz periyotları ve yapı periyodu amplifikasyon uç değerleri, hesaplanan zemin 

hakim titreşim periyotlarına göre seçilmeli ve herhangi bir deprem sonucunda yatay deprem 

yüklerinin oluşturacağı salınım durumunda yer ile yapının yarı-uyuşuma (rezonansa) 

geçmesinin engellenmesi gerekmektedir. 
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• İnceleme alanında yapılan sismik çalışmalar sonucunda; Vp hızlarına göre iki 

tabakalı ortam tespit edilmiştir. Birinci tabakaların ortalama Vp Boyuna dalga hızı 688 m/sn; 

ikinci tabakaların ortalama Vp Boyuna dalga hızı 1743 m/sn’dir. 

• İnceleme alanında yapılan sismik çalışmalar sonucunda; Vs hızlarına göre iki 

tabakalı ortam tespit edilmiştir. Birinci tabakaların ortalama Vs Enine dalga hızı 293 m/sn; 

ikinci tabakaların ortalama Vs Enine dalga hızı 556 m/sn’dir. 

• Arazide hesaplanan zemin hakim titreşim peryodu 0.45 sn’dir. 

16.Yapılan değerlendirmeler sonucunda; zemin birimlerin (kumlu, çakıllı kil) üzerinde 

yapılması planlanan yapılarda herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmaması için taşıma gücü 

değeri 0,82 kg/cm2 olarak belirlenirken, kaya birimlerin üzerinde yapılması planlanan 

yapılarda herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmaması için taşıma gücü değeri qdizayn = 

37,92 kg/cm2 alınması uygun olacaktır. Yapılan bu hesaplamalar genel bilgi vermek amaçlı 

olup, yapılaşma esnasında bina bazında zemin etüt raporu hazırlanmalıdır. 

17.Konsolidasyon deneyi SK-4 ve SK-7 nolu sondajlardan alınan örselenmemiş (UD) 

numune üzerinde yapılmış olup, yukarıda ifade edildiği gibi zeminde oturma değerinin 

ortalama 2,23 cm olduğu tespit edilmiştir. Hesaplanan oturma miktarı izin verilebilinir 

miktarlar arasında kalmaktadır. 

18.İnceleme alanı, Ankara ili, Sincan İlçesine bağlı olup, Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığının yayınlamış olduğu “Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’na” göre 4. dereceden 

deprem bölgesi içerisinde yer almaktadır. Bu sebeple, yapılacak yapıların projelendirilmesi 

aşamasında deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkındaki yönetmelik hükümlerine 

uyulmalıdır. 

19.İnceleme alanında yapılan jeolojik etüt, arazi deneyleri ve laboratuar çalışmaları 

sonucunda inceleme alanı Önlemli Alan olarak değerlendirilmiş olup yerleşime uygunluk 

haritalarında "ÖA-5.1” simgesiyle gösterilmiştir. 

İnceleme alanının da yapılan tüm çalışmalar sonucunda; sondaj ve jeofizik çalışmaları, 

arazinin morfolojik özellikleri, litolojik yapısı, jeoteknik parametreleri (taşıma gücü, oturma, 

şişme potansiyeli vb.), yer altı suyu durumu, zeminin mühendislik özellikleri ve deprem afet 

durumu esas alınarak yerleşime uygunluk değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu değerlendirmeler 

ışığında inceleme alanın sınırları içerisinde kalan bölgede olası mühendislik problemleri (şişme, 

oturma, taşıma gücü vb.) açısından önlem alınabilecek alan olarak değerlendirilmiş olup, 
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inceleme alanında ilgili paftalarda sınırları belirtilen yerleşime uygunluk haritasında “ Önlemli 

Alan” olarak tanımlanmış ve “ÖA-5.1” (Önlem alınabilecek nitelikte şişme, oturma açısından 

sorunlu alanlar) simgesiyle gösterilmiştir.  

 Temel kazısı ve yapılaşma esnasında kontrolsüz kazı yapılmamalı, kazı 

esnasında oluşacak şevler projelendirilmiş istinat duvarlarıyla desteklenmelidir. 

 İnceleme alanında farklı oturmalara sebebiyet vermemek için, yapı temellerinin 

aynı birimlerin üzerine gelecek şekilde dizayn edilmesi gerekmektedir. 

 Çevre ve yüzey drenajı yapılmalıdır. 

 İnceleme alanında yeraltısuyunun varlığı dikkate alınarak projelendirme ve 

yapılaşma esnasında zararlı etkilerine karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. 

 İnceleme alanında yapılacak yapılar esnasında; kaya özellikli birimlerin teşkil 

ettiği alanlarda ayrışmış kısmın kaldırılarak, temelin sağlam birim üzerine oturtturulması 

sağlanmalıdır. 

 İnceleme alanında yapılacak yapılar için bina bazında sondajlı zemin etüdü 

hazırlanmalı, bu etüt sonucunda şişme, oturma, taşıma gücü, sıvılaşma ile ilgili elde edilecek 

parametreler ışığında temel sistemleri ve alınacak tedbirler belirlenmelidir. 

20.İnceleme alanında 7269 sayılı yasa kapsamına alınmış herhangi bir Afete Maruz 

Bölge Kararı bulunmamaktadır. 

21.Bu rapor Ankara ili, Sincan İlçesi, Ulubatlı Haşan mahallesinde bulunan Sincan 

Belediyesi tarafından istenen, 1/1000 ölçekli I29-A-02-B-2-A, I29-A-02-B-2-B, I29-A- 03-A-

1-A, I29-A-02-B-2-D, I29-A-02-B-2-C ve I29-A-03-A-1-D paftalarında sınırları belirtilmiş 

olan yaklaşık 61,2 hektarlık alanın revize imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu olup, 

zemin etüt raporu yerine kullanılamaz. İnceleme alanında yapılacak yapılar için bina bazında 

sondajlı zemin etüdü hazırlanmalı ve alınacak tedbirler belirlenmelidir. 

2021 yılında hazırlanan yaklaşık 20,14 hektarlık imar planına esas jeolojik-

jeoteknik etüt raporuna göre, 

1.Bu çalışma ile Ankara ili Sincan ilçesi Ulubatlı Masan ve Fatih Mahalleleri sınırları 

içerisinde bulunan 1/5000 ölçekli I29-a-02-b, I29-a-03-a ve 1/1000 ölçekli I29-a~02-b-l-b, I29-

a-02-b-2-a, I29-a-02-b-2-b, I29-a-02-b-2-c, I29-a-02-b-2-d, I29-a-03-a-l-a, I29-a-03-a-l-d nolu 

paftalarda yer alan yaklaşık 20.14 hektarlık alan için "İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt 

Raporu"nun hazırlanması ve yerleşime uygunluk durumunun değerlendirilmesinin yapılması 

amaçlanmıştır. 
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2.Bu çalışma arazi, laboratuvar, büro çalışmaları olmak üzere üç aşamada yapılmıştır. 

İnceleme jeoteknik çalışma kapsamında toplam derinliği 180,0 metre olan 15 adet sondaj 

kuyusu, jeofizik çalışma kapsamında 12 profilde Masw-Sismik kırılma ve 5 noktada 

Mikrotremör ölçümü alınarak jeofizik çalışması yapılmıştır. İnceleme alanında yapılan 

sondajlardan alınan kil numuneleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı “Çözüm Jeoteknik 

Zemin Mekaniği Laboratuvar Hizmetleri İnş. San.Tic.Ltd.Şti’ne” gönderilmiştir. 

3.Çalışma alanı 2 adet 1/5000 ölçekli ve 7 adet 1/1000 ölçekli paftalardan oluşmaktadır. 

Onaylı paftalar Sincan İl Özel İdaresi'nden alınmıştır. 

İnceleme alanı 13.01.2017 tarih, 116 Kararla onaylanan 1/100.000 ölçekli 2038 Yılı 

"Ankara Çevre Düzeni Planı "na göre " Meskun (Yerleşik) ve Planlı Alanlar " olarak 

belirlenmiştir. 

İnceleme alanı 5216 Sayılı Kanun uyarınca hazırlanan 1/25.000 Ölçekli "2023 Başkent 

Ankara Nazım İmar Planı" na göre meskun konut alanlar içerisinde "Meskun (Düzenli)Konut 

Alanları" ve açık ve yeşil alanlar içerisinde "Ağaçlandırılacak Alanlar" olarak belirlenmiştir. 

İnceleme alanına ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 03.11.1967 onay tarihli 

1/1000 ölçekli planları bulunmaktadır. İnceleme alanına ait 1/5000 ölçekli plan 

bulunmamaktadır. İnceleme alanı yapılacak planlama ile konut alanı için " Uygulama İmar 

Planı" yapılacaktır. Çalışma alanı içerisinde konut ve okul binaları bulunmaktadır. 

4.İnceleme alanı sınırlarında T.C. Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

tarafından 19.11.2020 tarih ve E-95368565-952.01.04.04-159637 sayılı yazısına göre "Afete 

Maruz Bölge" kararı alınmış bölge bulunmamaktadır. 

4.İnceleme alanında %0-10, %10-20 arasında eğim bulunmaktadır. 

5.İnceleme alanında yapılan sondaj çalışmalarında ise eğimin %0-10 arasında olduğu 

alanlarda Pliyosen yaşlı Gölbaşı Formasyonuna (Tg) ait kahverenkli killi kum, kumlu kil, killi 

çakıl birimleri eğimin % 10-20 arasında olduğu kısımlarda ise Miyosen yaşlı Tekke Vokanitine 

(Tt) ait gri-pembe-siyah renkli kırıklı çatlaklı andezit birimleri gözlenmiştir. 

6.İnceleme alanındaki kil birimin laboratuar sonuçlarına göre; Plastisite indisleri %18.7-

%38.9 aralığında olup zeminin şişme potansiyeli: "Orta" (Yıldırım ve Acar, 1994) olarak 

bulunur. 

7.Ankara ili, Sincan ilçesi, Ulubatlı haşan ve Fatih Mahallesinde sınırları belirtilen 

yaklaşık 20.14 Fla büyüklüğündeki alanda oluşan İmar Planına Esas Etüt Raporu alan sınırları 
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içerisinde zeminlerin dinamik-elastik mühendislik parametrelerini, tabaka kalınlıklarını, 

deprem yönetmeliklerine göre zemin sınıflarını belirlemek amacıyla 19.12.2020 tarihinde, 12 

profilde Masw - Sismik kırılma ve 5 noktada Mikrotremör çalışmaları yapılmıştır. 

Çalışma sahasında Jeofizik çalışmalar sonucu elde edilen 30 m. derinlik için ortalama 

kesme dalga hızı değeri sonucunagöre; (Vs3o)=532-399-488 ın/sn aralığında değerler 

almasından dolayı Zemin Sınıfı: ZC; (Vs30)=293 - 221 - 310 - 249 - 283 - 279 - 270 - 232 - 

289 nı/sn aralığında değerler almasından dolayı Zemin Sınıfı: ZD dir. 

İnceleme alanında yapılan masw ölçümlerine göre; Bulk Modülüne bağlı olarak sıkışma 

özelliği; 1 .tabakalar için "Az" 2. tabakalar için "Orta-Yüksek " aralığındadır. 

İnceleme alanını oluşturan zeminin Poissoıı Oranına göre sıkılığı 1 .tabakalar için "Katı-

Sıkı Katı-Gevşek " 2. tabakalar için "Çok Gevşek" aralığındadır. 

İnceleme alanında yapılan masw ölçümlerine göre; yoğunluk tanımlamaları 1.tabakalar 

için "Orta" 2. tabakalar için "Yüksek" aralığındadır. 

İnceleme alanında yapılan masw ölçümlerine göre; dinamik elastisite modülüne göre 

çalışma alanındaki zemin tanımlamaları 1.tabakalar için " Zayıf Zeminler - Orta Zeminler", 2. 

tabakalar için "Zayıf Zeminler - Orta Zeminler - Sağlam Zeminler" aralığındadır. 

İnceleme alanında yapılan masw ölçümlerine göre; maksimum kayma modülüne göre 

çalışma alanındaki zemin özellikleri 1. tabakalar için "Zayıf Zeminler-Orta Zeminler" 2. 

tabakalar için "Zayıf-Orta-Sağlam Zeminler" aralığındadır. 

İnceleme alanında yapılan masw ölçümlerine göre; zeminin P dalga hızına bağlı olarak 

kazmabilirliği 1.tabakalar için "Rahatça Kazmabilir-Kolay Kazınabilir.", 2. tabakalar için 

"Kolay Kazmabilir-Patlayıcıyla Kazınabilir-Zor Kazınabilir" aralığındadır. 

Mikrotremör ile alman ölçümler sonucu zemin büyütmesi değeri; Tekke Volkanitine 

(Tt) ait birimlerde Ak; 1,16 olarak, Gölbaşı Formasyonuna (Tg) ait birimde Ak; 0,76-1,02-1,53-

0,61 değerlendirilmiştir. Buna göre zemin büyütmesi değişimleri Ansal vd (2004) sınıflamasına 

göre çalışma alanı zemin büyütmesi 1.1-2.5 arasında olmasından dolayı “A” (Düşük Tehlike) 

ölçüt sınıfına girmektedir. Bu açıdan büyütmeden kaynaklanabilecek jeoteknik sorunlara dikkat 

edilmeli, yapı boyut ve temel analizleri buna göre gerçekleştirilerek, depreme dayanıklı yapı 

tasarımı ilkelerine bağlı kalınmalıdır. 

Mikrotremör ile alman ölçümler sonucu zemin hakim titreşim periyodu; Telcice 

Volkanitine (Tt) ait birimde (0,26) sn olarak, Gölbaşı Formasyonuna (Tg) ait birimde (0,68-
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0,60-0,56-0,80) sn, olarak değerlendirilmiştir. İnceleme alanında yapılacak yapıların, yapı öz 

periyotları ve yapı periyodu amplifılcasyon uç değerleri, hesaplanan zemin hakim titreşim 

periyotlarına göre seçilmeli ve herhangi bir deprem sonucunda yatay deprem yüklerinin 

oluşturacağı salınım durumunda yer ile yapının yarı-uyuşuma (rezonansa) geçmesinin 

engellenmesi gerekmektedir. 

8.İnceleme alanında Türkiye Deprem Haritası’na göre en büyük yer ivmesi 0,139 g’dır. 

50 yılda açılma olasılığı 20 yıldır. Mikrotremör çalışmasına göre zemin büyütmesi 1.1-2.5 

arasında ve Zemin Hakim Titreşim Periyodu 0,68-0,60-0,56-0,80sn’dir."Afet Bölgelerinde 

Yapılacak Yapılar Halikındaki Yönetmelik ile Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-

2018) ” hükümlerine uyulmalıdır. 

9.Çalışma alanında 06.12.2020 ve 13.12.2020 tarihleri arasında açılan 15 adet sondaj 

çalışması yapılmış olup, 1 1.00-13.00 m 'de değişen seviyelerde yeraltı suyuna rastlanılmıştır. 

Ayrıca inceleme alanında mevcut kuru veya aktif dere yatağı bulunmamakta olup, su baskını 

riski yoktur. 

 10.Çalışma alanında topoğrafik yapı ve coğrafi koşullar dikkate alındığında su baskını, 

çığ, heyelan, vb. doğal afet tehlikeleri bulunmamaktadır. 

11.İnceleme alanında yapılan sondajlar ve arazi gözlemleri sonucunda inceleme 

alanının jeolojisini Pliyosen yaşlı Gölbaşı Formasyonuna (Tg) ve Miyosen yaşlı Tekke 

Volkanitine (Tt) ait birimler oluşturmaktadır. İnceleme alanının eğimi %0-10, %10-20 

aralığında değişmektedir. 

Sondajlardan alınan numuneler üzerinde yapılan Atterberg Limitleri deney sonuçlarına 

göre; Likit limit (LL) %37.3 - %62.2 aralığında, Plastik Limit (PL) %18.5- %23.7 aralığında 

ve Plastisite İndisinin (PI) %18.7-%38.9 aralığında olduğu tespit edilmiştir. Elek analizi deney 

sonuçlarına göre, kil-silt miktarı %31.3 - %97.5, çakıl miktarı %0.0-%45.7, Doğal Su içeriği 

ise %10.8 - %40.5 aralığında bulunmuştur. 

SPT-N30 değerlerine göre yandaki tablodan sertlik değerlendirmesi yapıldığında ince 

taneli birimler (kil) birim için ” Katı-Çok Katı- Sert iri taneli birimler için (kum-çakıl) "Sıkı- 

Orta” sınıfına girmektedir. 

Laboratuvar sonuçlarında elde edilen Plastisite indislerine göre kuru dayanım aralığı 

"Orta”plastisite derecesi aralığı" Plastik " olarak tanımlanmıştır. 
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Laboratuvar sonuçlarından elde edilen Plastisite indisleri %18.7 - %38.9 aralığında olup 

zeminin şişme potansiyeli: ,Orta- Yüksek-Çok Yüksek” (Yıldırım ve Acar,1994) olarak 

bulunur. Zeminin şişme yüzdesi % 0.2-1.5 şişme basıncı ise 0.00-27.32 kPa arasında 

hesaplanmıştır. 

İnceleme alanında gözlenen kaya zemin sınıfında belirlenen Tekke Volkanitine ( Tt) ait 

andezit için Nokta Yükleme Deneyine göre "Yüksek, Orta" ; Tek Eksenli Basınç Deneyine göre 

"Düşük "diye adlandırılan gruba dahil olduğu belirlenmiştir. 

İnceleme alanında yapılan sondaj kuyularında gözlenen Miyosen yaşlı Tekke 

Volkanitine (Tt) ait kırıklı çatlaklı andezit biriminin ayrışma derecesi W5 (Tümüyle Ayrışmış), 

W4 (Çok Ayrışmış), W3 (Orta Ayrışmış), W2 (Az Ayrışmış) olarak değerlendirilmiştir. 

Andezitlerden oluşan volkanik kayaçlarm yaklaşık ortalama RQD 'si %0-15 arasında 

değişmekte olup "Çok Zayıf" kaliteli kaya diye adlandırılan gruba dahil olduğu belirlenmiştir.  

İnceleme 06.12.2020 ve 13.12.2020 tarihleri arasında açılan 15 adet sondaj çalışması 

yapılmış olup, 11.0-13.00m arasında yeraltı suyuna rastlanılmıştır. İnceleme alanında yapılan 

arazi deneyleri ve laboratuar deneylerinden elde edilen sonuçlara göre sıvılaşına riski bulunm 

am aktadır. 

İnceleme alanında yapılan jeolojik, jeoteknik, jeofizik ve sondaj çalışmaları neticesinde 

elde edilen verilere dayanarak inceleme alanını etkileyebilecek jeolojik tehlike ve riskler ile 

yerel zeminlerin mühendislik özellikleri incelenmiş veyerleşime uygunluk açısından 2 farklı 

kategoride değerlendirilmiştir: 

1-Önlemli Alan 5.1 (Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma Açısından Sorunlu 

Alanlar) 

2-Önlemli Alan 2.1 (ÖA-2.1):Önlem Alınabilecek Nitelikte (Önlem Alınabilecek 

Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar) 

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

Açısından Sorunlu Alanlar 

İnceleme alanında eğimin % 0-10 arasında olduğu ve jeolojisini Pliyosen yaşlı Gölbaşı 

Formasyonuna (Tg) ait birimlerin oluşturduğu alanlardır. Gölbaşı Formasyonuna (Tg) ait 

birimler (kahverenkli killi kum, kumlu kil ve killi çakıl ) "düşük-orta" şişme derecesine sahip 

olup, "orta-yüksek" sıkışabilirlik özelliğindedir. Ayrıca yanal ve düşey yönde farklı litolojik 

özelliklere sahip olduklarından ani oturma ve farklı oturma gibi mühendislik sorunlarıyla 
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karşılaşılabileceğinden bu alanlar yerleşime uygunluk açısından "Önlem Alınabilecek Nitelikte 

Şişme, Oturma vb. Sorunlu Alanlar” olarak değerlendirilmiş rapor eki yerleşime uygunluk 

haritalarında "Ö.A.5.1." simgesiyle gösterilmiştir. 

Eğimin %0-10 arasında olduğu ve jeolojisinin Pliyosen yaşlı Gölbaşı Formasyonuna 

(Tg) ait birimlerin oluşturduğu Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma vb. Sorunlu 

alanlar için aşağıdaki önlemlerin alınması önerilir.  

Bu alanlarda; 

-  Zemin Etütlerinde, şişme problemine karşı oluşabilecek zemin iyileştirme 

yöntemleri belirlenmelidir. 

- Heterojen ve graniiler özelliğe sahip birimlerde ani ve farklı oturmalara karşı 

uygun temel tipi belirlenmelidir. 

-  Yüzey ve yer altı suyu drenajı yapılarak zeminin doğal mukavemetinin 

korunması gerekmektedir. 

- Kazı aşamasında oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı, uygun istinat yapıları ile 

desteklenmelidir. 

- İnceleme alanında bulunan kuru ve akar dereler için planlama öncesi DSİ'den 

güncel görüş alınmalıdır. 

- Bu alanlarda gözlenen killerin şişme derecesi "Orta-Yüksek" olarak 

bulunmuştur. Bu alanda yer altı suyuna ve yüzey sularına bağlı olarak killerde meydana gelmesi 

muhtemel şişme- büzülme olayı sonucu eğimin yüksek olduğu alanlarda bir yüzey akması ve 

açıkta bırakılan temellerde stabilite sorunlarına karşı önlemler alınmalıdır. 

- Her türlü kazıdan önce çalışma yapılan parselin yolların ve komşu parsellerin 

güvenliği sağlanmalıdır. 

-Yapı temelleri jeolojik birimlerin mühendislik problemi olmayan kesimlerine 

oturtulmalı veya taşıttırılmalıdır. 

- Yapılacak parsel/bina bazındaki zemin etütlerinde temel tipi ve derinliği 

belirlenerek temelin oturacağı zemin seviyelerine ait mühendislik parametreleri (şişme, oturma, 

taşıma güc, vb.) ve sıvılaşına analizleri ayrıntılı olarak yapılmalıdır. Değerlendirmeler 

sonucunda ortaya çıkacak problemlere göre gerekli önlemler belirlenmelidir. 
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- Parsel bazı zemin etütlerinde dolgu birim kalınlığı ve yayılımı belirtilmeli ve 

kaldırılmalıdır. 

Önlemli Alan 2.1 (ÖA-2.1):Önlem Alınabilecek Nitelikte (Önlem Alınabilecek 

Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar) 

İnceleme alanında eğimin %10-20 aralığında ve jeolojisini Miyosen yaşlı Tekke 

Volkanitine (Tt) ait (gri-pembe-siyah renkli kırıklı çatlaklı andezit) birimlerinin oluşturduğu 

alanlardır. Yapılan arazi çalışmaları sırasında ve sonrasında akma, kayma, heyelan vb. kütle 

hareketleri gözlenmemiştir. Ancak eğimi % 10'dan fazla olan alanlarda yapılıcak kazılar 

sonrası, oluşacak şev ve yamaçlarda eğim ve litolojiye bağlı stabilite sorunları gelişebilir. 

Muhtemel stabilite sorunlarının mühendislik önlemlerle ortadan kaldırılacağı kanaatine 

varıldığından, bu alanlar yerleşime uygunluk açısından Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite 

Sorunlu Alanlar değerlendirilmiş, yerleşime uygunluk haritalarında (Ö.A.2.1) simgesiyle 

gösterilmiştir. Bu alanlarda; 

-Zemin ve temel etüt çalışmalarında yapılıcak kazılar, planlanacak yapı yükleri ve dış 

yükler hesap edilerek yamaç boyunca stabilite analizleri yapılarak stabiliteyi sağlayacak 

mühendislik önlem 1 eri belirlenmelidir. 

-Bu alanlarda yapılıcak kazılar sonrası, heyelan riskine karşı, alınacak mühendislik 

önlemlerinin parsel bazında değil, bütüncül olarak alınması gerekmektedir. Bu nedenle bu 

alanlarda stabiliteyi sağlayacak önlem projelerini hazırlamak, ilgili belediyesince yaptırılması 

gerekmektedir. 

- Etkin ve efektif bir drenaj sistemi ile yüzey suları bina temellerine gelmeden 

uzaklaştırılmalı ve zemine su sızmasını önleyecek izolasyon sistemleri ile sızdırmazlık 

sağlanmalıdır. 

-Rezidtiel birimlerin gözlendiği alanlarda, mevcut stabiliteyi bozmamak için, her türlü 

kontrolsüz kazıdan kaçınmalıdır, 

-Kazı öncesinde çevredeki yol, bina, kendi ve komşu parsellerde stabiliteyi arttırıcı 

gerekli önlemler alınmadan kesinlikle kazı aşamasına geçilmemelidir. 

-Temel ve zemin etütlerinde, üst yapının niteliğine göre, temel tipi, temel derinliği, ve 

temelin taşıttırılacağı seviyenin mühendislik parametreleri (şişme, oturma, taşıma gücü, 

ayrışma zonu kalınlığı v.d.) ile yamaç boyunca stabiliteyi etkiliyecek tüm yükler dahil edilerek 

stabilite analizleri yapılmalı, alınacak mühendislik önlemleri belirlenmelidir. 
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-Yapı temelleri jeolojik birimlerin stabilite problemi olmayan kesimlerine oturtulmalı 

veya taşıttırılmalıdır. Zemin ve temel etüt çalışmalarında yapılacak kazılar, planlanacak yapı 

yükleri ve dış yükler hesap edilerek yamaç boyunca stabilite analizleri yapılarak stabiliteyi 

sağlayacak mühendislik önlemleri belirlenip uygulandıktan sonra yapılaşmaya gidilmelidir.  

- Bu alanlarda olası stabilite problemlerinin önüne geçilmesi açısından teraslama, 

eğim düşürme gibi uygun projelendirme yöntemlerinin uygulanması önerilir. 

- Mevcut şevler ve kazı aşamasında oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı, uygun 

istinat yapıları ile desteklenmelidir. 

- Bu alanlarda çevre drenajı sağlanmalı ve yağmurlu mevsimlerde oluşan yüzey 

suları, sızıntı suları, kaynak suları ve yapıların atık suları kafa hendekleri ve benzeri yöntemlerle 

etkisizleşecek kadar uzaklaşmalı, temel kazılarında yer altı suyuna rastlanan kesimlerde 

drenajının sağlanması gereklidir. 

- Doğal ve kazılar soması oluşan şevler, açıkta bırakılmadan dayanma yapıları ve 

benzeri önlemlerle daha güvenli hale getirilmelidir. 

- Temellerin aynı birimlerin üzerine oturtturulur as ma özen gösterilmelidir. Farklı 

birimlere oturması gereken temeller için uygun projelendirilmeye gidilmelidir. 

- Eğimin yüksek olduğu yerlerde eğimin düşürülmesine yönelik gerekli önlemler 

belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 

-Yapı temelleri jeolojik birimlerin stabilite problemi olmayan kesimlerine oturtulmalı 

veya taşıttırılmalıdır. 

12."Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik ile Türkiye Bina  

13.Bu rapor Ankara ili Sincan ilçesi Ulubatlı Haşan ve Fatih Mahalleleri sınırları 

içerisinde bulunan 1/5000 ölçekli I29-a-02-b, 129-a-03-a ve 1/1000 ölçekli I29-a-02-b-l-b, I29-

a-02-b-2-a, I29-a-02-b-2-b, I29-a-02-b-2-c, 129-a-02-b-2-d, 129-a-03-a-l-a, I29-a-03-a-l-d nolu 

paftalarda yer alan yaklaşık 20.14 hektarlık alana ait "İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt 

Raporu olup zemin etüt raporu yerine kullanılamaz. 

2.8. Çevre Kalitesi ve Çevre Sorunları 

 Ankara İli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 2019 yılı Çevre Durum Raporuna göre 

İl içerisinde yoğun olarak görülen çevre sorunları hava kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği 

ve su kirliliğidir. Hava ve Toprak kirliliğinin en önemli sebepleri arasında sanayi kuruluşlarının 
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filtreleme sistemlerinin bulunmayışı ve sanayi atıklarının gerektiği şekilde kent merkezinden 

ve doğadan uzaklaştırılamayışıdır. İl genelinde doğalgaz kullanımı yaygın olduğundan ısınma 

sebebiyle hava kirliliği oluşumu azalmıştır.   

Ankara ili genelinde çevre sorunlarının önem sırası aşağıdaki gibidir. 

1. Hava, 

2. Su, 

3. Toprak, 

4. Gürültü, 

5. Atık, 

2.9.Bölgedeki Planlama Çalışmaları 

2.9.1 Üst Ölçekli Plan Kararları 

 İmar planına konu parseller Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 tarih 

ve 116 sayılı kararı ile onaylanan 1/100.000 ölçekli ‘’ Ankara İli Çevre Düzeni Planı’’ sınırları 

içinde kalmakta olup planlama alanı ve yakın çevresi Meskun Yerleşik Planlı Alanlar olarak 

gösterilmiştir.  

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

Çevre Düzeni Planlama Şube Müdürlüğü’nün 1440 sayılı yazısında 1/100.000 ölçekli 2038 yılı 

hedefli “Ankara İli Çevre Düzeni Planı”nın onayına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye 

Meclisinin 13.01.2017 gün ve 116 sayılı kararını iptali istemi ile Ankara 9. İdare Mahkemesinde 

2018/551 E. Sayılı dosya üzerinden TMMOB Mimarlar Odası ve diğer odalar tarafından açılan 

davada, mahkemenin 28.09.2020 günlü 2020/1610 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline 

karar verildiği bildirilmiştir. 
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Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi Resmi İnternet Sitesi, 2021. 

Şekil 7. Planlama Alanının 1/100.000 ölçekli Ankara İli Çevre Düzeni Planındaki Durumu Planı 

 1/25.000 Ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı 16.02.2007 tarih ve 525 sayılı 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır. İmar Planına konu parselin 

1/25000 Ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı’ndaki durumu incelendiğinde, 

“Ağaçlandırılacak Alanlar, Kentsel ve Bölgesel Parklar ve Meskun Düzenlenecek Konut 

Alanları (KY3 - ERYAMAN- FATİH)” kullanımında kaldığı anlaşılmıştır.   

1/25000 Ölçekli Başkent Ankara Meri Nazım İmar Planı hazırlanırken 6 alt bölge 

oluşturulmuş ve bölgeler özelinde ayrıca analiz ve sentezler yapılmıştır. Bu bölgeler; 1. Merkez 

Planlama Bölgesi, 2. Batı Planlama Bölgesi, 3. Güneybatı Planlama Bölgesi, 4. Güney Planlama 

Bölgesi, 5. Doğu Planlama Bölgesi, 6. Kuzey Planlama Bölgesi’dir. Söz konusu planlama alanı 

2. Bölge olan Batı Planlama Bölgesinde yer almaktadır. 

Çalışma Alanı 
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Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi Resmi İnternet Sitesi, 2021. 

Şekil 8. Planlama Alanının 1/25000 Ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planındaki 

Durumu 

Batı Planlama Bölgesi 

 Yenimahalle ilçesinden başlayarak, Etimesgut, Sincan ilçeleri ve Yenikent ilk kademe 

belediyesi ile Ayaş ilçesi ve Çanıllı, Sinanlı ilk kademe belediyeleri ve Kazan ilçesini kapsayan 

Batı Planlama Bölgesi, kentin “batı koridoru”na açılım stratejisi doğrultusunda oluşmuş, 

Batıkent, Eryaman, Sincan, Etimesgut yerleşimleri ile, daha çok kırsal ve doğal karakterin 

korunduğu alanları ve Kazan, Ayaş ilçe merkezlerini içermektedir. Bu haliyle, kentsel, yarı 

kentsel ve kırsal alanları birlikte içeren söz konusu bölgenin gelişimi de ikili bir yapı içerisinde 

algılanabilir. 

KY3 - ERYAMAN- FATİH: 

Eryaman (71) ve Fatih (73) üst bölgeciklerinin oluşturduğu kentsel yerleşik doku ile bu alanla 

bütünleşen ve süreç Đçerisinde planlama çalışmaları tamamlanarak yapılaşmaların başladığı 

Eryaman kuzeyi ile Fatih ve GOP konut gelişme bölgelerini tanımlamaktadır. Bu ana bölgeyi 

oluşturan bölgelerde 2000 yılı nüfus sayımına göre 131.158 kişinin yaşadığı bilinmekle birlikte 

bu nüfusun 130.860 kişilik kısmının (% 99) onaylı planlarına göre yapılaşması tamamlanmış 

Çalışma Alanı 
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alanlarda, geriye kalan yaklaşık 300 kişinin ise (%1) halen kırsal alan yapılaşmasının 

bulunduğu Emiryaman yerleşiminde yaşadığı hesap edilmiştir. 

Eryaman yerleşim alanına yapılan ıslah imar planlarının hayata geçirilmesi halinde bu alanda 

yaklaşık 500 kişilik bir nüfusun, onaylı planlarına göre yapılaşmaların başladığı Eryaman 

kuzeyi ile Fatih ve GOP konut gelişme bölgelerinde 250.000 kişinin yaşamasına yönelik planlar 

ile birlikte bölge için 380.000 kişinin yaşamasına yönelik plan kapasitesi bulunmaktadır. 

Bölgeye İlişkin Stratejiler; 

- Günümüze kadar gelen süreç içerisinde imar planlarına uygun şekilde yapılaşması 

tamamlanmış alanlarda yaşam kalitesini artırmaya yönelik fiziksel mekana ilişkin düzenlemeler 

yapılacaktır.  

- Başlangıçta uydu kent yaklaşımıyla planlanan ancak günümüzde bir kent merkezinin 

oluşturulamaması nedeniyle yatakhane kent görünümünde bulunan Eryaman’da kent 

merkezinin oluşturulması, bu bölge ile bütünleşen Fatih, GOP vb. kentsel gelişme bölgelerinin 

merkez ihtiyaçlarının Eryaman’dan karşılanması ile bölgenin Kızılay, Ulus gibi kent 

merkezlerine bağımlılığının ve oluşturduğu trafik hacminin azaltılması sağlanacaktır. 

- İstanbul yolu ve Ayaş Yolu akslarında yer seçen ve çevre ve görüntü kirliliği oluşturan sanayi 

yapılaşmalarının uzun dönemde işlevsel dönüşümünün sağlanması ve kent giriş aksı olarak ön 

plana çıkan söz konusu akslar boyunca prestij yapılarının yer alması özendirilecektir. 

2023 Planlama Nüfusu Öngörüsü; 

- Günümüze kadar yapılan planlama çalışmalarında bölge için belirlenen 380.000 kişilik plan 

nüfusu kapasitesinin hayata geçirilmesi öngörülmüştür. 

2.9.2. Nazım ve Uygulama İmar Planı 

 Ulubatlı Hasan Mahallesi’nin imar sürecinin başlangıcı 1970’li yıllara uzanan imar 

planlarına dayanmaktadır. İlk imar planlarının yapılması ile birlikte yapılaşmalar başlamış ve 

geniş bir zaman dilimine yayılarak bölgede yapılaşma devam etmiştir. Kentsel yenileme alanı 

içerisindeki genelde yığma veya betonarme olarak yapılan yapıların önemli bir kısmının tek 

katlı olması, düşük gelir grubuna hitap eden yapılar olması ve bu yapıların çoğunun 

vatandaşların kendileri tarafından yapılmış olmaları sebebiyle düşük kalitede ve riskli yapılar 

olduğu, yaşam koşullarına uygun olmadığı görülmüştür. Söz konusu yapıların ekonomik 

ömrünün ise yaklaşık 20 sene olduğu ve çoğu yapının 2000’li yıllardan önce yapılmış olması 

sebebiyle ekonomik ömrünü doldurduğu tespit edilmiştir. 
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Teklife konu Rezerv Yapı Alanına ilişkin imar planlarının 1970’li yıllara dayandığı 

tespit edilmiş olup, söz konusu alana ilişkin onaylı imar planları arşivimizde tespit 

edilememiştir. Söz konusu alan içerisinde bulunan konut parsellerine ilişkin verilmiş imar 

durum belgelerine göre her parselin 100 m² inşaat hakkı bulunmaktadır. 

Ankara ili, Sincan ilçesine ait yürürlükteki Nazım ve Uygulama İmar Planlarına göre 

Riskli Alan, plan sınırları dışında kalmaktadır. İlgili kurumlarla yapılan yazışmalarda da 

belirtildiği üzere riskli alana ait onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım ve l/1000 Ölçekli Uygulama İmar 

Planı arşivlerde bulunmamaktadır. 

3. BÖLÜM: PROJE ALANINA İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR 

 Teklife konu Rezerv Yapı Alanı Sincan İlçe merkezinin kuzeyinde, Yenimahalle ve 

Etimesgut İlçeleri kesişimin de bulunan yaklaşık 777.763,08 m²’lik alanı kapsamaktadır. 

Teklife konu Rezerv Yapı Alanının kuzeydoğusunda Yenimahalle İlçesi, doğusunda Etimesgut 

İlçesi bulunmaktadır. Toplamda 113 ada içerisinde 1716 adet parsel bulunmaktadır. Bu 

parsellerin 1672 adeti Konut Alanı kullanımında yer almaktadır. 
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3.1. Demografik Yapı ve Nüfus Projeksiyonu 

 Sincan İlçesi’nin 2019 yılı TÜİK verilerine göre nüfusu 535.637 kişi olup, nüfusun % 

51’ini erkek nüfusu ve %49’unu kadın nüfusu oluşturmaktadır. Yüzölçümü 886 km² olan ilçede 

nüfus yoğunluğu 604 kişi/km² ile oldukça yüksek olarak değerlendirilebilir. 

Yıl Nüfus 

1935 305 

1950 1.258 

1965 8.785 

1970 17.297 

1975 23.463 

1980 30.435 

1985 50.869 

1990 91.016 

2000 267.879 

2007 413.030 

2008 434.064 

2009 445.330 

2010 456.420 

2011 468.129 

2012 479.454 

2013 484.694 

2014 497.516 

2015 506.950 

2016 517.316 

2017 524.222 

2018 518.893 

2019 535.637 

Kaynak: TÜİK, 2021 

Tablo 7. Sincan İlçesi Yıllara Göre Nüfus Büyüklüğü 

 Sincan İlçesi’nin 20’nci yüzyılın başında 305 olan nüfusu 1990 yılına kadar hızlı 

olmayan bir artış yaşarken, 1988 yılında Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınması ile 

nüfusun hızlı bir artış yaşadığı gözlemlenmektedir. 
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İstatistik Yaş Aralığı Yıl Oran (%) 

İstihdam Oranı (%) 

(-15) 

2014 45,6 

2015 46,4 

2016 47,2 

2017 47,5 

2018 47,2 

(15-64) 

2014 49,6 

2015 50,6 

2016 51,1 

2017 51,5 

2018 51,5 

İşgücüne Katılma Oranı (%) 

(-15) 

2014 51,6 

2015 52,2 

2016 53,2 

2017 53,5 

2018 52,5 

(15-64) 

2014 56,1 

2015 57 

2016 57,7 

2017 58,1 

2018 57,4 

İşsizlik Oranı (%) 

(-15) 

2014 11,5 

2015 11,2 

2016 11,4 

2017 11,3 

2018 10,1 

(15-64) 

2014 11,5 

2015 11,2 

2016 11,4 

2017 11,4 

2018 10,2 

Kaynak: TÜİK Verileri ve Ofis Çalışmaları, 2021. 

Tablo 8. Sincan İlçesi Yıllara ve Yaş Gruplarına Göre İşgücü ve İstihdam Oranları 

 Ulubatlı Hasan Mahallesi’nin yıllara göre nüfus verileri incelendiğinde nüfusun genel 

olarak yıllara göre azaldığı tespit edilmiştir. Ulubatlı Hasan Mahallesi’nin farklı mahalle, ilçe 

ve illerden göç alan bir yerleşim olmasına karşılık genel olarak nüfusun yıllara göre azaldığı 

tespit edilmiştir. 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (ADNKS) verilerine göre Sincan 

İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nin nüfusu 15.701 kişi olarak belirlenmiştir (Tablo 3). Yerinde 

yapılan çalışmalar neticesinde rezerv yapı alanı olarak önerilen alanın içerisinde bulunan 1643 

adet konut yapısı, 1706 adet bağımsız birim ve nüfusunun 16.852 kişi olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca alan içerisinde 68 adet ticari birim yer almaktadır. 
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3.2. Teknik Altyapı Durumu 

 Planlama alanı yakın çevresinin ulaşım altyapısına baktığımızda alanın güneyinde 

Mehmet Akif Ersoy Caddesi, batısında ise Aba Sokak, doğusunda Anıt Caddesi ve Kuzeyinde 

ise Mavi Yıldız Caddesi yer almaktadır. Planlama alanının içerisinden Samsun Caddesi 

geçmektedir. Alanın yaklaşık 1 km güneyinde Törekent-Kızılay Metro hattı bulunmaktadır.  

 

Kaynak: 2021 Saha Çalışmaları ve Google Earth 

Şekil 9. Planlama Alanı Yakın Çevresi Ulaşım Durumu 

 Planlama alanında çok sayıda dar sokak bulunmaktadır. Günümüz ulaşım ve araç 

hareketliliği açısından bu dar sokaklar oldukça zorlayıcı olmaktadır. Aynı zamanda otopark 

alanı sorununu da beraberinde getirmektedir. 

 Alanda yolların dar ve yetersiz olması diğer teknik altyapı sistemlerinin de dağıtımının 

zorlaşmasına neden olmaktadır. Planlama alanında Q100 PVC ve Q150 AÇB içme suyu hatları 

yer almaktadır. Hatlara ilişkin durum aşağıdaki haritada gösterilmektedir. 
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Kaynak: Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Md. 2021. 

Şekil 10. İçme Suyu Altyapısı 

 Kanalizasyon altyapısı da içme suyu altyapısı gibi dar sokaklar nedeniyle yol hizmetinin 

gittiği alanlara paralel sunulmuştur. Planlama alanında Q600 ve Q200 kanalizasyon hatları 

geçmektedir.  

3.3. Mülkiyet Durumu 

 Planlama alanında; toplamda 113 ada içerisinde 1716 adet parsel bulunmaktadır. 

Bu parsellerin 1672 adeti mevcut imar planına göre Konut Alanı kullanımında yer almaktadır. 

Planlama alanı sınırı içerisinde bulunan toplam 1716 adet parselin 25 adeti Maliye 

Hazinesine ait olup (Tablo 4), diğer taşınmazların tamamının şahıs mülkiyetinde olduğu tespit 

edilmiştir. Teklife konu Rezerv Yapı Alanı sınırı içerisinde bulunan taşınmazlar idari olarak 

Ulubatlı Hasan ve Fatih mahallesinde bulunmakta olup, tapu mahallesi Sincan olarak 

geçmektedir.  
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MAHALLE MALİK ADI/SOYADI ADA PARSEL ALAN (m²) 

FATİH MALİYE HAZİNESİ 1200 11 189.03 

FATİH MALİYE HAZİNESİ 1205 13 250.55 

FATİH MALİYE HAZİNESİ 1209 21 156.617 

FATİH MALİYE HAZİNESİ 1209 27 2245.773 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1113 3 247.37 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1113 7 218.248 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1113 38 180.622 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1113 41 157.444 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1121 8 157.944 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1122 5 233.54 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1130 6 145.339 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1130 13 170.061 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1133 5 192.289 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1143 34 194.099 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1154 6 2748.018 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1226 1 1708.266 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1228 17 164.861 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1234 28 212.563 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1234 30 219.183 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1234 31 247.967 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1257 33 154.626 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1261 28 450.836 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1265 49 208.792 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1268 70 463.448 

ULUBATLI HASAN MALİYE HAZİNESİ 1277 12 222.275 

 Tablo 9. Rezerv Yapı Alanı Maliye Hazinesine Ait Taşınmazlar 
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3.4. Sorun-Olanak Analizi 

Sorunlar 

1. Proje alanının riskli alan olması, 

2. Güvenliğin yetersiz oluşu, 

3. Alanın konut dokusunun iç içe geçmiş olması nedeniyle mekânsal açıdan geçirgen olmayan 

ve güvenliksiz bir çevre oluşturması, 

4. Çeşitli sosyoekonomik nedenlerden dolayı göç veriyor olması, 

5. Altyapının yetersiz ve niteliksiz oluşu, 

6. Çevresine göre daha düşük bir sosyokültürel bir yapı göstermesi, 

7. Alandaki gayrimenkul hissedar sahiplerinin fazla olması, 

8. Alanda vefat etmiş hak sahiplerine ait mülkler hakkında tapudaki intikal işlerinin 

yaptırılmamış ya da tamamlanmamış olması, 

9. Alanda var olan niteliksiz işgücü, 

10. Yapıların genellikle yapı tekniğinin yığma özelliğini göstermesi, 

11. Alandaki yapıların ömrünü tamamlamış olması, 

12. Alanda çevresine göre daha düşük kalitede yapılar bulunduğu için alanın değerinin 

normalden düşük olması, 

13. Proje alanının çevresinde yapı kalitesi yüksek konut birimlerinin bulunması sebebiyle, yapı 

kalitesi düşük proje alanının kent siluetini bozuyor olması, 

Olanaklar 

1. Alanın rezerv yapı alanı ilan edilmesi nedeniyle kamu eliyle sağlıklı ve güvenilir 

yapılaşmanın projelendirilmesi, 

2. rezerv yapı alanı projesi ile alanda yaşayanların sosyoekonomik düzeyinin arttırılabilecek 

olması, 

3. Proje alanının mekânsal avantajları nedeniyle odak noktası oluşturabilecek bir potansiyele 

sahip olması, 

4. Alanın çevresindeki sosyokültürel yapılara erişilebilirlik açısından merkezi bir noktada 

olması, 

5. Alanda yaşayan halkın mekânsal ve sosyal gelişmeye olumlu bakıyor olması, 

7. Alanın kent merkezinin bir parçası olması, 
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8. Kent içinde düzenli konut alanları yaratmaya yönelik olarak dönüştürülebilecek bir alan 

olması, 

9. Proje alanının mekânsal avantajları nedeniyle odak noktası oluşturabilecek bir potansiyele 

sahip olması, 

10. Alanın topoğrafik özelliği nedeniyle tasarımda rekreatif alan potansiyelinin olması, 

11. Alanın çevresindeki sosyokültürel yapılara erişilebilirlik açısından merkezi denilebilecek 

bir noktada olması, 

12. Alanda yaşayanların büyük çoğunluğunun hak sahibi olması. 

3.5. GZTF Analizi 

Güçlü Yönler 

1. Rezerv yapı alanındaki nüfusun büyük çoğunluğunun rezerv yapı alanı projesine olumlu 

bakıyor olması, 

2. Alanın kent merkezinin bir parçası olması, 

3. Alanda akrabalık, hemşerilik ve komşuluk gibi kültürel ağlarını koruyor olması, 

4. Yenilemenin sosyal altyapıyı iyileştirme amacı taşıması, 

5. Kent bütünü düşünüldüğünde projenin alan geneline ve alanın kendi ihtiyaçlarına uyumlu 

bir hale getirilebilecek bir konuma sahip olması, 

6. Alan içinde farklı etnik kültüre sahip insanların bir arada yaşaması. 

Zayıf Yönler 

1. Alanda sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerin yaşaması, 

2. Alanda yaşayanların birçoğunun herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmaması 

3. Alandaki bağımsız birimlerin yaklaşık %95’inin dolu olması 

4. Konut kalitesinin düşük standartlarda olması, 

5. Rezerv yapı alanı içerisinde yetişkinlerin ve çocukların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek 

çocuk oyun ve spor alanlarının bulunmaması, 

6. Eğitim düzeyinin düşüklüğü ve niteliksiz işgücünün olması, 

7. Yapıların günümüz olanaklarının gerisinde ve kullanım ihtiyaçlarına cevap veremeyecek 

nitelikte olması 

8. Gerek estetik gerekse de sağlık açısından niteliksiz bir çevre imajına sahip olması, 

9. Düzensiz yapılaşmayla gelen ve yetersiz teknik altyapıdan kaynaklı çevre kirliliğinin olması, 

10. Depreme karşı dayanıklı yapılaşmanın olmaması. 
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Fırsatlar 

1. 6306 sayılı Afet Riskli Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında zemin 

yapısı ve üzerindeki yapılaşma sebebiyle rezerv yapı alanı ilan edilmesi ve bu sayede sağlıklı 

ve güvenilir yapılaşmanın sağlanabilecek olması, 

2. Proje yapılmadan önce çevresine göre düşük standartlar taşıyan ve aynı zamanda 

çevresindeki yapıların değerlerini olumsuz olarak etkileyen proje alanı kendine 

kazandırılacak olan yeni oluşturulacak kimlik ile beraber hem kendinin hem de yakın 

çevresinin değerini arttırması, 

3. Tasarlanan proje ile proje alanı ve çevresinde yaşayan halkın refah seviyesinin arttırabilecek 

olması, 

4. Alanın kent merkezine, havaalanı ve demiryollarına yakın konumda bulunması nedeniyle 

ulaşım açısından avantajlı bir bölgede yer alması 

5. Alanda yaşayanların büyük çoğunluğunun hak sahibi olması,  

6. Ruhsat dışı veya düzensiz olarak gelişmiş konut alanlarının dönüşüm potansiyelinin olması, 

7. Alanın farklı kesimler için alternatif konut seçenekleri sunabilecek potansiyele sahip olması, 

Tehditler 

1. Hırsızlık, Bağımlılık vb. suç faaliyetleri, 

2. Alanın DD-2 deprem kuşağında bulunması, 

3. Alanda olabilecek bir deprem durumu ile can ve mal kaybına neden olacak yapı stokunun 

varlığı, 

4. Alanda ekonomik faaliyetlerin yeterli getiri sağlamaması, 

5. Göç ile alandaki nüfusunun giderek azalması. 

3.6. Kurum Görüşleri 

 T.C. Millî Savunma Bakanlığı, Lojistik Genel Müdürlüğü, Ankara İnşaat Emlak 

Bölge Başkanlığı, 26.02.2021 tarih ve E.128578 sayılı yazısında; 

“Söz konusu bölgede yetkili Komutanlığa ilgi (a) ekindeki plan gönderilmiş, sorumluluk 

ve yetkisindeki askeri alan, mania planı, askeri yasak ve askeri güvenlik bölgelerinin paftalara 

işaretlenerek gönderilmesi ilgi (a) ile talep edilmiştir. 

Yetkili Komutanlık ve MEGSİS personelince yapılan inceleme sonucunda; 

1- ANT akaryakıt boru hatlarının olmadığı MEGSİS personelince, 
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2- 11’inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığının konu hakkında yaptığı inceleme 

neticesinde; 

 a. Söz konusu alanın 11’inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 

sorumluluğunda bulunan askeri alan ile askeri yasak ve güvenlik bölgesi sınırları dışında yer 

aldığı, 

 b. Mani Planı kapsamında; 

 (1) Bahse konu imar planının kapsadığı alanın büyük ölçüde Etimesgut Askeri 

Havaalanı Mania Planı Kalkış/Tırmanış ve Yaklaşma Yüzeyi içerisinde kaldığı, 

 (2) İmar planlarına, mania planlarının işaretlenerek ilgili dairelere 

gönderilmesi şeklinde bir uygulama bulunmadığını, söz konusu idarelerin mania planının imar 

planına işaretlenmesi ve mania planı kapsamında belirlenen yüksekliklere uyması gerektiği, 

 (3) İmar planına ait plan notlarına “mania planında kalan bölgelerde mania 

planında belirlenen yüksekliklere uyulacaktır” plan notunun eklenmesi gerektiği ilgi (c) ile 

bildirilmiştir” denilmektedir. 

 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 

Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, 20.01.2021 tarih ve E-1056834 

sayılı yazısında; 

“Müdürlüğümüz arşivinde yapılan incelemelerde ilgi yazı ve ekinde belirtilen alana 

ilişkin 2863 Sayılı Kanun kapsamında taşınır veya taşınmaz herhangi bir korunması gerekli 

kültür varlığı tescil kaydına rastlanılmamıştır. 

Ancak belirtilen taşınmaz alanda ileride yapılacak fiziki ve inşai müdahaleler sırasında 

taşınır veya taşınmaz kültür varlığı bulunması durumunda çalışmaların durdurularak 2863 

Sayılı Kanun’un 4. Maddesi gereğince ilgili makamlara haber verilmesi gerekmektedir.”  

denilmiştir. 

 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Teknik 

Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 25.02.2021 tarih ve E-355328 sayılı yazısında; 

“İlgili Genel Müdürlükler ile 81 İl Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 

gönderilen ilgi (b) yazıda özetle; Bakanlığımız ilgili Genel Müdürlüklerine değerlendirme 

amacıyla gönderilen her tür ve ölçekteki plan tekliflerinin İl Müdürlüklerinin ilgili şubelerince 

incelenmesi aşamasında, gereksiz yazışmaların önlenmesi ve bürokrasinin azaltılması 
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maksadıyla, Valiliklerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri içerisinde ilgili Milli Emlak 

birimlerinden (Milli Emlak Dairesi Başkanlıkları/Milli Emlak Müdürlükleri) görüş alınarak 

alınan görüşler çerçevesinde plan tekliflerinin değerlendirilmesinin uygun görüldüğü 

bildirilmiştir. 

Bilgi edinilmesini ve söz konusu plan dokümanlarının İl Müdürlüğünüz içerisinden ilgili 

şubeden temin edilerek gereğini arz/rica ederim.” denilmiştir. 

 T.C. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi 

Başkanlığı, İmar ve Çevre Düzeni Planlama Şube Müdürlüğü, E-84171958-115-47710 

sayılı yazısında; 

“ Genel olarak yapılan incelemede; 

-Söz konusu planlama bölgesinin Ankara Büyükleşir Belediye Meclisinin 13/01/2017 

tarih ve 116 sayılı kararı ile onaylanan 12/05/2017 tarih ve 1002 sayılı kararı ile kesinleşen 

1/100.000 ölçekli “Ankara İli Çevre Düzeni Planı” ve yine Ankara Büyükşehir Belediye 

Meclisinin 16/02/2007 tarih ve 525 sayılı kararı ile onaylanan 15/08/2007 tarih ve 2035 sayılı 

kararı ile kesinleşen “2023 Başkent Ankara 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı” kapsamında 

kaldığı, ancak 1/100.000 ölçekli Ankara 2038 Çevre Düzeni Planının Ankara 9. İdare 

Mahkemesinin 28/09/2020 tarih ve E:2018/551, K:2020/1610 sayılı kararı ile iptal edildiği, 

-Yürürlükte olan 1/25000 ölçekli nazım imar planına göre plan teklifi yapılan alanın 

“Ağaçlandırılacak Alanlar. Kentsel ve Bölgesel Parklar ve Meskun Düzenlenecek Konut 

Alanları (KY3 - ERYAMAN- FATİH)” kullanım alanları bölgesine isabet ettiği, 

-Söz konusu plan teklifi yapılan alana ilişkin arşiv kayıtlarımızda 1/5000 ölçekli nazım 

imar planı ve 1/1000 ölçekti uygulama imar planlarına rastlanılmadığı, 

Plan teklifi ve plan açıklama raporundan yapılan incelemede; 

-Plan teklifi ile özellikle tek katlı yapıların bulunduğu alanda ihtiyaca karşılık 

verebilecek yeni ulaşım yollarının yapılabilmesi, kaçak yapılaşmanın önlenmesi, daha kaliteli 

ve nitelikli konutların üretilebilmesi, çevre, görüntü ve gürültü kirliliğinin ortadan kaldırılması, 

güvenli ve yeterli sosyal donatı alanına sahip bir yaşam alanı oluşturulabilmesi amacıyla 

rezerv yapı alanı projesi yapılması gerekliliğinin ortaya çıktığı, 

-Plan teklifiyle ticaret+konut, ticaret, sosyal ve teknik altyapı (park, okul, cami, sosyal 

tesis v.b) alanlarının ayrıldığı, mevcut yolların genişletildiği, ticaret+konut alanlarında 

E=1.20 Yençok=18.50m, yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olarak belirlendiği, minimum 
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parsel büyüklüğünün 5000 m² olduğu, ticaret alanlarında E=0.60 Yençok=7.50m yapı 

yaklaşma mesafesinin 5 metre olarak belirlendiği, 

-Rezerv yapı alanı uygulama imar planı değişikliğinde toplam (777,764.56 m²) 

planlama alanının %42.43ünü ticaret+konut alanı, 0.58’ni ticaret alanı geri kalan %56.99’unu 

sosyal ve teknik altyapı alanları oluşturduğu, bir önceki planda sosyal ve teknik altyapı 

alanlarının toplam alanın %33.26 sını oluşturduğu, dolayısıyla teklif planla bir artış 

sağlandığı, planlama bölgesinde yaşayacak nüfusun 11121 kişi olduğu bir önceki plana göre 

nüfusun 5190 kişi arttığı (11121-5931),  

-Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının plan açıklama 

raporundaki tablodaki gibi belirlendiği, hususları tespit edilmiştir. 

Yukarıda belirlenen hususlar çerçevesinde; 

  - Hazırlanan rezerv yapı alanına ait 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planı değişikliklerinde öncelikle onaylı üst ölçek 1/25000 ölçekli nazım imar planına, plan 

notlarına ve plan hükümlerine uyulması, 

- Sosyal ve teknik altyapı alanlarının belirlenmesinde Mekansal Planlar Yapım 

Yönetmeliğinde belirlenen standartlar ve kriterlerin dikkate alınması, 

- Ayrıca imar planlarında 3194 Sayılı İmar Kanunu, imar mevzuatı, şehircilik ilke ve 

prensiplerine dikkat edilerek, imar mevzuatında ve konuya özel diğer mevzuatlarda gerekli 

kılınan tüm bilgi/belge, gerekli tüm kurum/kuruluş görüşleri, jeolojik etüt, lisans ve izinler vb. 

hususlar doğrultusunda yapılacak analiz-sentez çalışmaları sonuçlarına uygun olarak 

hazırlanması gerektiği görüş ve kanaatine varılmıştır.” denilmiştir. 

 T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Etüt, 

Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, 02.03.2021 tarih ve E-996098 sayılı yazısında; 

“Yapılan incelemede; söz konusu alanın DSİ projeleri kapsamında yer almadığı, içme 

ve kullanma suyu temin eden baraj ya da göl koruma alanında bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Anılan alanda mevcut yamaç ve yüzey sularının belediye altyapı sisteminde 

çözümlenmesi gerekmektedir.” denilmiştir. 
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 T.C. Ankara Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 07.04.2021 tarih ve 689819 

sayılı yazısında; 

  “İlgili Genel Müdürlükler ile 81 İl Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 

gönderilen ilgi (b) yazıda özetle; Bakanlığımız ilgili Genel Müdürlüklerine değerlendirme 

amacıyla gönderilen her tür ve ölçekteki plan tekliflerinin İl Müdürlüklerinin ilgili şubelerince 

incelenmesi aşamasında, gereksiz yazışmaların önlenmesi ve bürokrasinin azaltılması 

maksadıyla, Valiliklerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri içerisinde ilgili Milli Emlak 

birimlerinden (Milli Emlak Dairesi Başkanlıkları/Milli Emlak Müdürlükleri) görüş alınarak 

alınan görüşler çerçevesinde plan tekliflerinin değerlendirilmesinin uygun görüldüğü 

belirtilerek, söz konusu plan dokümanlarının İdaremiz içerisinde ilgili şubesinden temin 

edilerek gereğinin yapılması huşuları ilgi yazınızla istenilmiştir. 

Buna göre; söz konusu plana ilişkin dokümanların ilgili birimden temin edilerek 

İdaremiz Şehir Plancısı tarafından incelenmesi sonucu düzenlenen 31.03.2021 tarihli teknik 

rapor yazımız ekinde sunulmuş olup, bahse konu rapor doğrultusunda söz konusu plana itiraz 

edilecek bir hususun bulunmadığı değerlendirilmiştir.” denilmiştir. 

31.03.2021 tarihli teknik rapor; 

“İlgi-a: Kale Emlak Müdürlüğünün 22.03.2021 tarihli görevlendirme yazısı. 

İlgi-b: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 25.02.2021 Gün 

Ve E.355328 Sayılı Yazısı. 

İlgi-c: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün 

18.01.2021 gün ve E.31489 sayılı dağıtımlı yazısı. 

İlgi-d: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünün 12.1.2020 gün ve E.239686 sayılı yazısı. 

İlgi- yazıda, ilgi-b yazı referans gösterilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve 

Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgi - d yazısında Ankara ili, Sincan İlçesi 

Ulubatlı ve Fatih Mahalleri sınırları ilinde bulunan ve 6306 sayılı Afet Riskli Alan Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 27.07.2020 tarih ve 155234 sayılı 

Bakanlık Makam Olıır’u ile rezerv yayı alanı” olarak belirlenen alana ilişkin hazırlanan taslak 

revizyon imar planlarının Genel Müdürlükleri görev ve yetkileri kapsamında 

değerlendirilmesinin talep edildiği belirtilerek konu hakkında görüş ve yetkileri kapsamında 

değerlendirilmesinin talep edildiği zikredilerek yazı ekinde CD’nin Milli Emlak Genel 
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Müdürlüğüne ulaşmadığı belirtilerek, söz konusu plan dokümanlarının İl Müdürlüğümüz 

içerisinde 25.02.2020 tarih ve 355328 sayılı yazı ile istenildiğinden konun incelenerek rapora 

bağlanması istenilmektedir. 

Öneri ve mevcut imar planlarında yapılan incelemede, 

27.07.2020 tarih ve 155234 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Makam Olur’u 

ile “rezerv yayı alanı” olarak belirlenen planlama sahasında aşağıda verilen tabloda verildiği 

üzere Hazinenin paydaş ya da Hazineye ait 25 adet taşımaz tespit edilmiştir. 

İdaremiz görüşü istenen planlama alanına dair mevcut uygulama imar planında 

parseller dair yapılaşma koşullarından toplam inşa alanına tekabül edecek Emsal ya da KAKS 

yapı yoğunluğu katsayısının kullanılmadığı, ancak olarak maksimum 100 m2 inşaat alanı 

hakkının verildiği, 

Öneri imar planına ait açıklama raporunda konu “Rezerv Yapı Alanı Sının” içerisinde 

bulunan toplam 1716 adet parselin yer aldığı 25 adeti Maliye Hazinesine ait olduğu; ancak 

1113 ada 38 nolıı imar parselinin TOKİ’ye devrinin yayıldığı (TAKPAS Kaydıdır. Dosyası 

mevcut değil) ve Hazinenin 123 m2 hissesi ile paydaş olduğu 1200 ada 1 nolu parseldeki 123 

mt’lik Hazine hissesinin Önder Kahraman DEMİRCİ adlı şahsa satıldığından; öneri imar planı 

planlama sahasında Hazineye ait toplamda 23 adet taşınmazın olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo-1: Öneri İmar Planı Planlama Sahasında Kalan Hazine Taşınmazlarının Listesi. 

Sıra 

No 
Mahalle Malik Ada Parsel Hazine 

payı m²/m² 

Mevcut 

İmar Planı 
Öner İmar Planı 

1* Fatih Hazine 1200 11 123/189 KONUT KONUT+TİCARET+YEŞİL 

ALAN 2 Fatih Hazine 1205 13 248/248 KONUT TİCARET+ KONUT 

3 Fatih Hazine 1209 21 152/152 KONUT ANAOKULU ALANI 

4 Fatih Hazine 1209 27 2240/2240 TAA TAA 

5 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1113 3 248/248 KONUT TİCARET+KONUT 

6 Ulubatlı 

Hasan 
Flazine 1113 7 245/245 KONUT TİCARET+KONUT 

7* Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1113 38 186/186 KONUT TİCARET+KONUT 

8 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1113 41 155/155 KONUT TİCARET+KONUT 

9 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1121 8 165/165 KONUT TİCARET+KONUT 

10 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1122 5 235/235 KONUT TİCARET+KONUT 

11 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1130 6 142/142 KONUT TİCARET+KONUT 

12 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1130 13 166/166 KONUT TİCARET+KONUT 

13 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1133 5 192/192 KONUT TİCARET+KONUT 

14 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1143 34 206/206 KONUT TİCARET+KONUT 

15 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1154 6 2755/2755 PARK PARK 

16 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1226 1 209/209 PARK KONUT+TİCARET+YOL 

17 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1228 17 1516/1516 KONUT KONUT+TİCARET+YOL 

18 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1234 28 166/166 KONUT YOL 

19 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1234 30 213/213 KONUT YOL + YEŞİL ALAN 

20 Ulubatlı 

Flasan 
Hazine 1234 31 220/220 KONUT YOL + YEŞİL ALAN 

21 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1257 33 156/156 KONUT TİCARET+KONUT 

22 
Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1261 28 453/453 

TRAFO 

(TAA) 
TİCARET+KONUT 

23 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1265 49 202/202 KONUT TİCARET+KONUT 

24 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1268 70 461/461 TRAFO 

(TAA) 
YOL +YEŞİL ALAN+ TAA 

25 Ulubatlı 

Hasan 
Hazine 1277 12 222/222 KONUT YOL +KONUT 

7*) 1113/38 parsel TOKİ’ye devir T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığına devri yapılmıştır. 

1*) 1200 ada 1 nolu parseldeki 123 m2’lik Hazine Hissesi Önder Kahraman DEMİRCİ 

adlı şahsa satılmıştır. 

Açıklama raporunda Öneri imar Planına ait planlama alanı başka bir deyişle 6306 

sayılı Afet Riskli Alan Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Halikındaki Kanım kapsamında 

27.07.2020 tarih ve 155234 sayılı Bakanlık Makam Olıır’u ile “rezerv yayı alanı” olarak 

belirlenen planlama sahasının (777.764 m2) mevcut imar planına ait planlama sahasından 

(642.327 m2) yaklaşık 135.437 m2 daha büyük olduğu, yani planlama alanın büyüklüğün 

arttığı, 
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Mevcut imar planına ait planlama sahasının “ Gecekondu Önleme Bölgesi” içinde 

kalan konut alanında yapılaşma koşulları olarak maksimum inşaat alanı 100 m2 olarak tanzim 

edildiği, yani toplam inşaat alanını belirleyen “KAKS” ya da “Emsal” tayin edilmediği; ancak 

konut alanındaki imar parsellerinin ortalama büyüklüğünün 160 - 300 m2 arasında olduğu göz 

önünde bulundurulduğunda gecekondu önleme bölgesindeki ortalama emsal değerinin 0,6 - 

0,30 arasında olduğu, 

Ayrıca, mevcut imar planında yer aldığı konut alanı olarak tanzim edilmiş “A” ve “B” 

tipli 5 katlı yapılar ile yapı tipi belirtilmeyen 5 katlı yapıların yer aldığı konut imar adalarının 

mevcut olduğu; ancak bu alanlarda (5 katlı konut adaları) plan değişikliğine gidilmediği, bu 

alanalar ilan edilen rezerv yapı alanı dışında yani öneri imar planı planlama sahası dışında 

kaldığı; başka bir deyişle öneri imar planı planlama sahasında ya da rezerv yapı alanı içinde 

sadece yapılaşma koşullarında toplam inşaat alanı maksimum 100 m2 olarak belirlenen 

alanlar olduğu; Tablo-19 de yer alan 23 adet Hazine taşınmazının tamamının Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığınca rezerv yapı alanı olarak ilan edilen ve öneri imar planı planlama 

sahasında kaldığı 
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Tablo-2: Rezerv Yapı Alanına Dair Öneri İmar Planı ve Mevcut İmar Planına İlişkin Kent 

Karakter Tablosu. 

 

NOT: “Ticaret + Konut Alanı” lejantı sadece öneri imar planında tanzim edilmiş olup; 

mevcut imar planında bu alanalar “konut alanı” olarak düzenlenmiştir. 

Planlama alanına dair öneri imar planı açıklama raporunda; rezerv yapı alanı 

içerisindeki kullanıcılarının konutların ilk sahiplerinin konutların ekonomik ömrünü yitirmesi 

nedeniyle bölgeden taşındıkları, konutlarını ise ya sattıkları ya da kiraya verdikleri; kiralama 

yöntemiyle bölgeye gelenlerin ise daha alt gelir grubundaki insanlar hurdacılık, kâğıt 

toplayıcılık işiyle uğraşan vatandaşlardan oluştuğu gözlendiği; hurdacılık ve kâğıt toplayıcılık 

ile uğraşanların bölgeye gelmesi ile birlikte konut bahçelerinde hurda ve kâğıt birikimi 

yapılmaya başlandığı, sokaklarda yükleme, boşaltma işlemleri nedeniyle çevre, görüntü ve 

gürültü kirliliği başladığı, yapı kalitesinin düşmesi, kirliliğin artması ve farklı kullanıcı 

türlerinden vatandaşların bölgeye gelmesi ile de bölge sosyal çöküntü alanına dönüşmeye 

başladığı, 

7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 16'ncı maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa Geçici 

Durum Nüfus Durum Nüfus Durum Nüfus

(m
2
)

(KİŞİ

)
(m

2
) (KİŞİ) (m

2
)

(KİŞİ

)

Sosyal Tesis Alanı 0,00 1 1.579,50 1 1.579,50 0,30

Kültürel Tesis Alanı 1 3.035,97 0,51 2 10.672,19 2 7.636,22 1,47

Teknik Altyapı Alanı 4 14.420,60 2,43 1 16.877,13 1 2.456,53 0,47

Lise Alanı 1 9.954,04 1,68 3 23.363,53 3 13.409,49 2,58

İlkokul Alanı 1 5.312,89 0,90 3 19.834.23 3 14.521,34 2,80

Cami 0,00 2 10,283,59 2 10.283,59 1,98

Anaokulu 0,00 1 8.180,16 1 8.180,16 1,58

Ticaret Alanı 2 1.957,43 0,33 1 4.527,38 1 2.569,95 0,50

Park 12 64.052,10 10,80 5 150.938,07 5 86.885,97 16,74

Sağlık Tesisi Alanı 1 1.881,56 0,32 2 13.670,54 2 11,788,98 2,27

Ticaret + Konut Alanı 101 393.853,25 66,41 4 330.000,00 4 -63,853.25 -12,30

Ortaokul Alanı 0,00 2 15.239,98 2 15.239,98 2,94

Resmi Kurum Alanı 1 2.308,88 0,39 -2.308,88 -0,44

Belediye Hizmet Alanı 0,00 1 1.657,32 1 1.657,32 0,32

Ağaçlandırılacak Alan 1 11,028.81 1.86

Yol 134,521.97 22.68 170,940.94 36.418,97 7.02

TOPLAM 642.327,50 108.3 28 135.437,06 5.98 22.63

5.19

5.93 11.12

Alan Adı

MEVCUT ÖNERİ FARK

A
d

et

K
iş

i 
B

aş
ı 
A

la
n

 (
m2

)

A
d

et

A
d
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K
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i 
B

aş
ı 
A
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n

 (
m2

)
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16. madde eklendiği, afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı 

yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 31.12.2017 tarihinden 

önce yapılmış yapılar için yapı kayıt belgesi verilebileceği düzenlendiği; bu hususta rezerv yapı 

alanı içerisinde bulunan taşınmazlardan yapı ruhsatı ve eklerine uygun olmayan 167 adedine 

Yapı Kayıt Belgesi düzenlendiği ve hâlihazırda yapı ruhsatı ve eklerine uygun olmayan ve yapı 

kayıt belgesi düzenlenmeyen birçok yapının bulunduğu, ifade edildiği, 

Tespit edilmiştir. 

DEĞERLENDİRME, 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun “Amaç 

ve Tanımlar” başlığı altında “Amaç” alt başlığı altında 1. Maddesinde adı geçen kanunun 

amacı “Bu Kcmumm amcıcı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların 

bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli 

yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları 

belirlemektir.” olarak tanımlanmaktadır. 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 

“Tanımlar” bölümünün 2. maddesinin “e” bendinde rezerv yapı alanı “Bu Kanun uyarınca 

gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKVnin veya 

İdarenin talebine bağlı olarak veya resen Bakanlıkça belirlenen alanlardır.” olarak 

tanımlanmakta 

Bu bağlamada, rezerv yapı alanlarda, zikredilen kanunun amacı çerçevesinde fen ve 

sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek ve 

Kanunda öngörülen amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere; 

 Riskli alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapılarda ikamet edenlerin 

nakledileceği rezerv konut ve işyerleri, 

 Gelir ve hasılat getirecek her türlü uygulama yapılabilir ve bu alanlar yeni 

yerleşim alanı olarak kullanılabilmektedir. 

Mevcut imar planındaki projeksiyon nüfusu 5.931 kişi olan ilgi yazı eki öneri imar planı 

planlama sahasında ve rezerv yapı alanı olarak belirlenen alan içinde yapılan düzenleme ile 

projeksiyon nüfusu 5.190 İtişi arttırılarak 11.121 kişi olarak tayin edildiği; nüfus artışı 

öngörüsüne mukabil mevcut imar planında toplam inşaat alanı 100 m2 olan yapılaşma koşullu 
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konut alanları, yapı yoğunluğu Emsal: 1,20 olarak tayin edilen “ticaret Ekonu t alanı” olarak 

düzenlenmiştir. 

Rezerv yapı alanındaki nüfus, yaklaşık 1,9 kat arttırılmasına mukabil, Mekânsal Planlı 

Alanlar Yapım Yönetmeliğinin “İmar Planı Değişiklikleri” başlığı altında 26. maddesinin 5. 

Maddesinde ve aynı madde iminin “a” fıkrasında, 

5) İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının 

değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: 

a) Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun 

olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır, 

6306 sayılı Afet Riski Altında İti Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 

“Uygulama işlemleri” başlığı altında 6. maddesinin 6. bendinde “Bakanlık, riskli alanlar, 

rezerv yayı alanları ve riskli yapıların bulunduğu parsellerdeki uygulamalarda faydalanılmak 

üzere; özel kanunlar ile öngörülen alanlara ilişkin olanlar da dâhil, her tür ve Ölçekteki 

planlama işlemlerine esas teşkil edecek standartları belirlemeye ve s er ek sürülmesi hâlinde 

bu standartları plan kararları ile tayin etmeye veya özel standartlar ihtiva eden planlar ve 

kentsel tasarım projeleri yaymaya, yaptırmaya ve onaylamaya yetkilidir,” 

Şeklinde düzenlenmiş hükümler yer almaktadır. 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin “Mekânsal Strateji Planlarına Dair Esaslar ” 

başlığı altında “Planlama İlkeleri ve Esasları” alt başlığı altında 14. maddesinin 1. bendinin 

“ı” fıkrasında “ Yasam kalitesinin arttırılması esastır” hükmü ile şehircilik disiplininin yaşam 

kalitesi ve yaşanabilirlik düzeyi yüksek mekânlar oluşturmak” misyonu mevzuat yönüyle de 

teminat altına alınmıştır. 

Planlama alanın yaşam kalitesi yüksek mekânlar oluşturmak, şehircilik disiplininin 

görevi ve sorumluluğudur. Bu planlama yaklaşımı ancak planlama sahasına dair belirlenen 

projeksiyon nüfusunun ihtiyacı olan kentsel altyapı alanlarının (sosyal altyapı + teknik altyapı) 

sayıca ve büyüklük olarak yeterliliğinin sağlanması ve mevcut durumun iyileştirilmesi ile 

mümkündür. Şehircilik disiplininde imar planı ve değişikliklerinde “sosyal ve teknik altyapı 

alanlarının iyileştirilmesi” esastır. 

Bu bağlamda, Bakanlığımızca rezerv yapı planı olarak ilan edilen ve ilgi yazı eki öneri 

imara planı planlama sahasında yapılan revizyon imar planı ile getirilen düzenlemede, mevcut 

imar planına belirlen projeksiyon nüfusunun yaklaşık 1,9 kat arttırılmasına mukabil gerek 
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şehircilik ilişikleri gerekse yukarıda zikredile imar hukuka hükümlerine göre Tabi o-2’den de 

anlaşılacağı üzere planlama alanın yaşam kalitesini ve yaşanabilirlik düzeyin temel göstergesi 

olan sosyal altyapı alanlarının standartlarının iyileştiren düzenlemeler olduğu açıktır. 

Ancak takdir edilir ki tablo-2 ve proje - İve proje-2/b-c incelendiğinde mevcut imar 

planında tanzim edilen konut alanlarının öneri revizyon imar planında yaklaşık 63.853 m2 

olarak azaldığı anlaşılmaktadır. 

 

Proje -1: Mevcut İmar Planı 
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Proje -2/a: Öneri Revizyon İmar Planı Sınırı 

 

Proje -2/b: Öneri Revizyon İmar Planı 
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Proje -2/c: Öneri Revizyon İmar Planı ve Uydu Çakışık Görüntü 

3194 sayılı İmar Kanunun “Parselasyon Planlarının Hazırlanması” başlığı altında 18. 

maddesinin 6. fıkrasında “Bu madde hükümlerine göre, herhangi bir parselden bir defadan 

fazla düzenleme ortaklık payı alınmaması esastır. Ancak, her türlü imar planı kararı ile 

yapılaşma koşulunda ve nüfusta artış olması halinde, artış olan parsellerden, uygulama 

sonucunda oluşan değerinin önceki değerinden az olmaması kaydıyla, ilk uygulamadaki 

düzenleme ortaklık payı oranını % 45’e kadar tamamlamak üzere ilave düzenleme ortaklık payı 

kesintisi yapılabilir.” hükmünce 

Şehircilik disiplininin “yaşam kalitesi ve yaşanabilirlik düzeyi yüksek mekânlar 

oluşturmak” misyonunu imar hukukundaki karşılığı olan yukarıda zikredilen 14. maddesi, 26. 

maddesinin 5. maddesinde ve aynı madde iminin “a” fıkrası; ayrıca 6306 sayılı Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 6. bendinde yer alan 

hükme göre, kentsel altyapı alanlarının niceliğinin arttıran (ölçünlerini yükselten) rezerv yapı 

alanı içinde revizyon imar plan ile yapılan düzenleme ile imar hukuku gereği düzenleme 

ortaklık payı (DOP) ile karşılanan kentsel altyapı alanları (sosyal altyapı + teknik altyapı) 

İmar Kanunun 18. maddesinin 6. bendine göre; planlama alanındaki Hazine taşınmazlarından 

yapılacak olan kesintinin artacağı başka bir deyişle öneri imar revizyon imar planına istinaden 

hazırlanacak olan parselasyon planı ile yapılacak imar uygulamasında revizyon imar planı ile 
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oluşan faydalı alanlar (konut +ticaret, ticaret vs.) kentsel kullanımlar şuyulanacak Hazine 

arazilerinin azalacağı, 

Ancak, planlama alanındaki (rezerv yapı alanı) yapı yoğunluğunun yaklaşık 2-4 kat 

arttırılması ve yeni tanzim edilen donatı alanlarının varlığı da göz önünde bulundurulduğunda, 

planlama süreci soması (nazım+ uygulama imar planı ve parselasyon planı) imar uygulaması 

sonucu azalan hazine taşınmazlarının azalan değerini karşılayacak bir rantın oluşacağı 

kanaati tarafıma hâsıl olmuştur. 

Öneri Revizyon İmar Planı soma yapılacak olan parselasyon planı ile yapılacak imar 

uygulamasında planlama alanındaki yeni oluşan donatı alanlarının Hazine taşınmazlarının 

tamamı kullanılarak oluşturulmasını önüne geçebilmek adına, parselasyon planı ve dağıtım 

cetvellerinin ilgili ilçeden sorumlu harita mühendisince incelenmesinin, yararlı olacağı 

tarafımca mütalaa edilmektedir. 

SONUÇ OLARAK, 

6306 sayılı Afet Riskli Alan Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun 

kapsamında 27.07.2020 tarih ve 155234 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Makam 

Olur’u ile “rezerv yapı alanı” olarak ilan edilen ilgi-b ve ilgi- e yazı eki öner revizyon imar 

planının şehircilik ilke ve planla esasları ile imar hukukuna uygun olduğu; ancak Hazine 

yönüyle planlama sürecinin sonucunda parselasyon planı aşamasında yapılacak imar 

uygulamasında planlama sahasındaki Hazine taşınmazlarının hisselendirilmesine yönelik 

tasarrufu ilgili denetimim yapılmasını Hazine menfaatinin korunması için yararlı olacağı, 

Görüş ve kanaatine varılmıştır.” denilmiştir. 

 T.C. Orman Genel Müdürlüğü, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü, 01.06.2021 

tarih ve 1263440 sayılı yazısında; 

“İlgide kayıtlı yazınıza konu Ankara ili, Sincan ilçesi, Ulubatlı Hasan ve Fatih 

mahalleleri sınırları dahilinde bulunan ve yazı ekinde sınırları bildirilen alanda 1/5.000 ölçekli 

Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine konu talebiniz ilgili 

birimimizce evrak kayıtlar ve zeminde incelenmiş olup 14.04.2021 tarihli İnceleme Raporu 

tanzim edilmiştir. 

Buna göre; 

Planlanması düşünülen alanın orman kadastro çalışma alanı sınırlarına göre Ankara 

ili, Sincan ilçesi, Gazi Osman Paşa mahallesi ile Fatih mahallesi sınırlarında kaldığı, 
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Ankara ili, Sincan ilçesi, Gazi Osman Paşa mahallesinde 6831 sayılı Orman Kanunu 

hükümlerine göre orman kadastrosu ve 2-b çalışmalarının henüz yapılmadığı, 3402 sayılı 

Kadastro Kanunu Ek Madde-5 hükümlerine göre tescil harici alanlarda orman kadastro 

çalışmalarının 2015 yılı içerisinde yapılarak 265.11.2015 tarihinde askı ilanı ile ilan edilmek 

suretiyle kesinleştiği, planlanması düşünülen alanın kısmen orman vasfı ile tescil edilen 1653 

ada 7 parsele isabet ettiği, 

Ankara ili, Sincan ilçesi, Fatih mahallesinde 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine 

göre orman kadastrosu ve 2-b çalışmalarının henüz yapılmadığı, planlanması düşünülen alanın 

kısmen Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 18.02.2013 tarih ve 5111 sayılı Olurları ile 

Bakanlığımıza(Orman Genel Müdürlüğüne) orman olarak kullanılmak üzere tahsis edilen 

haritada kırmızı çizgi ile gösterilen alan ile zeminde yapılan incelemelerde tahsis alanına 

bitişik olan ve ağaçlandırma çalışmalarına konu edilen, yazı ekinde sınırlarına ait koordinat 

değerleri sayısal olarak gönderilen ve paftasında turuncu renkte gösterilen orman sayılan 

alanlara isabet ettiği anlaşılmıştır. 

Yazımız ekinde sayısal olarak sınırları gönderilen (yeşil ve turuncu zeminde gösterilen 

alan ile kurumumuza tahsis edilen kırmızı çizgi ile gösterilen) alanların orman ve orman 

sayılan alanlarla ilgisinin bulunduğundan 3194 sayılı İmar Kanununun 4üncü maddesi 

hükümlerine göre imar uygulamalarına konu edilmesine olanak bulunmadığı, bu alanlar 

dışında kalan kısımların ise orman ve orman sayılan alanlarla herhangi bir ilgisinin 

bulunmadığı hususlarını” denilmiştir. 

 T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, 

19.02.2021 tarih ve 49233 sayılı yazısında; 

“Bakanlığımız Enerji İşleri Genel Müdürlüğünce; söz konusu alanda bugün itibariyle 

rüzgar ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurmak için lisanslı ve/ve ya lisansız 

herhangi bir başvuru yapılmadığı tespit edilmiştir. 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşlardan alınan yazıların birer 

örneği ekte gönderilmekte olup, yazılarda belirtilen hususların dikkate alınması 

gerekmektedir.” denilmiştir. 

 T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 

Genel Müdürlüğü, Etüd Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı, 3325050 sayılı yazısında; 
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 “Söz konusu alanın, Kurumumuzun ruhsat sahaları ile çalışma durumu incelenmiş 

olup, belirtilen alanda Kurumumuza ait ruhsat sahası bulunmamaktadır” denilmiştir. 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel 

Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı, 15.02.2021 tarih ve 97326 sayılı yazısında; 

 “Rezerv Yapı Alanı yapılması planlanan alana karşılık genel 1/25.000 ölçekli İ29-a1 

paftasına ait Jeoloji Haritası arşivimizde sayısal olarak mevcuttur. Söz konusu alana ilişkin 

raporlar ile 1/25.000 ve 1/100.000 ölçekli jeoloji, diri fay, heyelan haritalarına Genel 

Müdürlüğümüz WEB sayfası, E-Ticaret Portal’ından ulaşılabilir ve ücreti karşılığında satın 

alınabilir. 

Belirtilen alan çevresinde Kuruluşumuzun bundan sonra yapabileceği olası çalışmalar 

saklı kalmak üzere, söz konusu alanda Kuruluşumuz çalışmaları açısından engel teşkil edecek 

herhangi bir husus bulunmamaktadır” denilmiştir. 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel 

Müdürlüğü, 11.02.2021 tarih ve 2021055329 sayılı yazısında; 

 “Genel Müdürlüğümüz sistem kayıtlarında 04.02.2021 tarihi itibariyle yapılan 

incelemede; söz konusu imar planı yapılması planlanan 85,07 hektarlık alanla çakışmalı, Genel 

Müdürlüğümüzce verilmiş ve yürürlükte bulunan herhangi bir maden ruhsat sahası 

bulunmadığı tespit edildiğinden söz konusu alanda imar planı çalışması yapılması Genel 

Müdürlüğümüzce olumlu mütalaa edilmekte olup, ayrıca imar planlarının onaylanması 

halinde, onaylamaya esas karar ile birlikte plan onama sınırına ait UTM 6 derecelik (ED-50) 

dilime esas pafta ve koordinatların Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi durumunda sistem 

kayıtlarımıza işlenmesi sağlanacaktır. 

Söz konusu imar planı alanı; ER:3241914 ve ER:3379925 sayılı jeotermal kaynaklar ve 

mineralli sular ruhsat sahaları ile çakıştığından ilgili Valiliğin görüşünün alınması uygun 

olacaktır” denilmiştir. 

 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, İnşaat ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı, 

Emlak ve Kamulaştırma Müdürlüğü, 05.02.2021 tarih ve 253086 sayılı yazısında; 

“Söz konusu alanda herhangi bir tesisimiz plan ya da projemiz olmadığından 

görüşümüz bulunmamaktadır” denilmiştir. 

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel 

Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, 86148 sayılı yazısında; 
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“Yapılan inceleme neticesinde, bahsi geçen alanda Genel Müdürlüğümüze ait herhangi 

bir yatırım bulunmadığı tespit edilmiştir” denilmiştir. 

 Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş., Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge 

Müdürlüğü, 05.02.2021 tarih ve 2344646/4165 sayılı yazısında; 

“Konu ile ilgili olarak, 04.07.2014 tarih ve 29050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

BOTAŞ Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletmesine Daire Teknik 

Emniyet ve Çevre Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri doğrultusunda, doğal gaz iletim boru 

hatlarımız ve tesislerimize 200 metreden daha yakında yapılacak her türlü yapılaşmalar, imar 

planları ve altyapı geçişlerinde (yol geçişi, trafo, hafriyat alanı, enerji nakil hattı, 

su/kanalizasyon hattı, telekomünikasyon hattı, sondaj çalışması vb.) ve 400 metre mesafe 

içerisinde planlanan her türlü maden üretim ve işletim projelerinden önce Kuruluşumuzdan 

görüş alınarak, söz konusu çalışmaların Yönetmeliğimiz ’de belirtilen teknik emniyet 

kriterlerine ve yaklaşım mesafelerine uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir. 

Bu doğrultuda yapılan inceleme neticesinde, söz konusu proje alanı içerisinde veya 

teknik emniyet mesafeleri dahilinde Kuruluşumuza ait mevcut veya planlanan doğal gaz boru 

hattımız/tesisimizin olmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, söz konusu imar planının belirtilen 

alanda yapılmasında Kuruluşumuz açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır” 

denilmiştir. 

 T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü, Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, 05.02.2021 tarih ve 8439 sayılı 

yazısında; 

“Konu incelenmiş olup söz konusu alanda Teşekkülümüze ait ruhsatlı maden sahası 

bulunmadığı tespit edilmiştir” denilmiştir. 

 T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Genel Müdürlüğü, Planlama 

Koordinasyon Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Planlama Şube Müdürlüğü, 02.06.2021 

tarih ve 54177 sayılı yazısında; 

“İlgi (b) yazımız ile, mevcut hatlarımızın ve su depomuzun bulunduğu belirtilerek 

korunması istenmiştir. İlgi yazı (c) ile, imar imarı yapılacak alandaki yapıların kötü durumda 

ve parsellerin küçük olduğu belirtilerek taslak imar planında belirtilen ada etrafındaki hatların, 

ana arterlerin ve mevcut su deposunun korunabileceği belirtilmiş olup, konu ile ilgili kurum 

görüşümüz istenmektedir. 
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Yapılan incelemeler sonucunda söz konusu alanda ciddi bir altyapı olduğu, yalnızca 

ana arterlerin korunması ve parsellerin birleştirilmesi ile o alanlardaki altyapının yenilenmesi 

gerekecektir. Söz konusu alandaki hatlar, ileride oluşabilecek sıkıntılarda müdahale 

edilebilmesi açısından imar ya da kadastro yollarına döşenmiştir. İmar planı yapılacak alanda 

kurumumuz sorumluluğunda ciddi bir altyapı olduğu, yalnızca ana arterlerin korunması ve 

parsellerin birleştirilmesi ile o alandaki altyapının yenilenmesi gerekeceğinden hatlarımızın 

imar planı değişikliğine göre tarafınızca yeniden projelendirilmesi ve yatırımın yapılması 

kaydıyla Genel Müdürlüğümüzce uygun olduğu mütalaa edilmektedir” denilmiştir. 

 Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., 22.09.2021 tarih ve 1607 sayılı yazısında; 

“İlgi (a) yazı İle Ankara İli, Sincan İlçesi, Ulubatlı Haşan Mahallesi Rezerv Yapı Alanı 

olarak belirlenen alana ilişkin imar planı değişikliği çalışması için kurum görüşümüz istenilmiş 

ve bu yazınıza istinaden İlgi (b) Şirketimiz yazısı ile cevap verilmiştir. Sonrasında ilgi (c) yazı 

ile görüş tekrar sorulmuş ve ilgi (d) yazımız ile yanıtlanmıştır. 

Rezerv yapı alanı olarak belirlenen alanda yeni bir yerleşim düzeni oluşacak olmasına 

rağmen söz konusu bölgede hâlihazırda elektrik abonelikleri devam etmektedir. Bu nedenle 

bölgedeki elektrik abonelerinin elektrik arzının devamlılığı ve vatandaşların mağdur 

olmamaları için imar planı değişikliğinde; 

-Mevcut trafo postalarının yer aldığı alanların “Elektrik Dağıtım/Tesis Alanı” olarak 

plana işlenmesi ve aynen muhafaza edilmesi, 

-Abonelikler devam ettiği müddetçe elektrik arzını sağlayan mevcut dağıtım 

sistemlerinin korunması, aboneliklerin iptal edilmesi ile birlikte söz konusu aboneleri besleyen 

dağıtım tesislerinin Sincan Operasyon Merkezi yetkililerinin kontrolünde demontaj edilmesi, 

-Bu alanlarda yapılacak kazı, hafriyat veya inşaat çalışmalarına başlamadan önce de 

şirketimiz Operasyon Biriminden teknik kontrol elemanının talep edilmesi ve altyapı 

çalışmalarının görevlimizin gözetiminde yapılması can ve mal güvenliği açısından da önem arz 

etmektedir. 

-Yeni yerleşim alanlarının oluşmasının akabinde gelecek müstakbel enerji taleplerinin 

karşılanması aşamasında ihtiyaç duyulması halinde Şirketimizce talep edilecek yeni trafo 

yerleri için teknik altyapı alanlarına planlarda yer verilmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda ilgi yazımız ile rezerv yapı alanı olarak belirlenen kentsel dönüşüm 

alanında yapılacak olan İmar planı çalışması için sunulan ilgi (b) ve ilgi (d) yazılarımızdaki 
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kurum görüşümüzün dikkate alınmaması ve yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda söz 

konusu plan çalışmalarının yürütülmesi noktasında, 

Gereğini bilgilerinize arz ederiz” denilmiştir. 

 Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Altyapı Kontrol 

Müdürlüğü, Harita ve CBS Birimi, 02.08.2021 tarih ve 28255 sayılı yazısında; 

“İlgi yazı ile Ankara İli, Sincan İlçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi Rezerv Yapı Alanı 

olarak belirlenen alana ilişkin imar planı değişikliği çalışması için kurum görüşümüz istenilmiş 

ve bu kapsamda imar planı çalışması yapılan alanda yer alan doğalgaz boru hatlarının yolda, 

imkân olmaması halinde herhangi bir mülkiyete konu olmayacak park alanlarında kalacak 

şekilde planlanması ile birlikte doğalgaz bölge istasyonun ise Mekansal Planlar Yapım 

Yönetmeliğine göre "Doğalgaz Dağıtım/Tesis Alanı" olarak planlanması gerektiği 

belirtilmiştir. 

Rezerv yapı alanı olarak belirlenen alanda yeni bir yerleşim düzeni ya da kent silueti 

oluşacak olmasına rağmen söz konusu bölgede hâlihazırda doğalgaz kullanımı ise devam 

etmektedir. Bu nedenle bölgede sunulan doğalgaz arzının devamlılığı ve vatandaşların mağdur 

olmamaları için imar planı değişikliğinde; 

-12000 m³/h kapasiteli doğalgaz bölge istasyonunun "Doğalgaz Dağıtım/Tesis Alanı" 

olarak plana işlenmesi, 

-Bu alanda yapılacak kazı, hafriyat veya inşaat çalışmalarına başlamadan önce de 

şirketimizden teknik kontrol elemanının talep edilmesi ve altyapı çalışmalarının görevlimizin 

gözetiminde yapılması can ve mal güvenliği açısından da önem arz etmektedir. 

Bu kapsamda İlgi yazımız ile rezerv yapı alanı olarak belirlenen kentsel dönüşüm 

alanında yapılacak olan imar planı çalışması için sunulan kurum görüşümüzün dikkate 

alınmaması ve yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda söz konusu plan çalışmalarının 

yürütülmesi noktasında, 

Gereğini bilgilerinize arz ederiz” denilmiştir. 

3.7. Kurum Görüşlerinin Değerlendirilmesi 

Planlama çalışmalarına referans olması amacıyla 18 kurumdan görüş talep edilmiştir. 

Bu doğrultuda; 
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1. Milli Savunma Bakanlığı, Lojistik Genel Müdürlüğü, Ankara İnşaat Emlak 

Bölge Başkanlığı’nın 26.02.2021 tarih ve 125 sayılı yazısında, planlama alanının 

Etimesgut Askeri Havaalanı Mania Planı Kalkış/Tırmanış ve Yaklaşma Yüzeyi 

içerisinde kaldığı belirtilerek, mania planlarının imar planlarına işaretlenmesi ve 

mania planı kapsamında belirlenen yüksekliklere uyması gerektiği belirtilmiştir. 

Bu kapsamda Etimesgut Askeri Havaalanı Mania Planı imar planına işlenerek, 

mania planında belirtilen yüksekliklere uyulması için plan notu eklenmiştir. 

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

Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 20.01.2021 

tarih ve 1056834 sayılı yazısında, planlama alanı içerisinde herhangi bir 

korunması gerekli kültür varlığı tescil kaydına rastlanılmadığı belirtilerek, 

ileride yapılacak fiziki ve inşai müdahaleler sırasında taşınır veya taşınmaz 

kültür varlığı bulunması durumunda çalışmaların durdurularak 2863 Sayılı 

Kanun’un 4. Maddesi gereğince ilgili makamlara haber verilmesi gerektiği 

belirtilmiştir. Bu kapsamda fiziki ve inşai müdahaleler sırasında herhangi bir 

kültür varlığına rastlanılması durumunda ilgili makamlara haber verilmesi için 

plan notu eklenmiştir. 

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

İmar ve Çevre Düzeni Planlama Şube Müdürlüğü’nün 47710 sayılı yazısında, 

Hazırlanan rezerv yapı alanına ait 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı değişikliklerinde öncelikle onaylı üst ölçek 1/25000 ölçekli 

nazım imar planına, plan notlarına ve plan hükümlerine uyulması, Sosyal ve 

teknik altyapı alanlarının belirlenmesinde Mekansal Planlar Yapım 

Yönetmeliğinde belirlenen standartlar ve kriterlerin dikkate alınması, Ayrıca 

imar planlarında 3194 Sayılı İmar Kanunu, imar mevzuatı, şehircilik ilke ve 

prensiplerine dikkat edilerek, imar mevzuatında ve konuya özel diğer 

mevzuatlarda gerekli kılınan tüm bilgi/belge, gerekli tüm kurum/kuruluş 

görüşleri, jeolojik etüt, lisans ve izinler vb. hususlar doğrultusunda yapılacak 

analiz-sentez çalışmaları sonuçlarına uygun olarak hazırlanması gerektiği 

belirtilmiştir. Bu kapsamda imar planı çalışmaları sırasında Ankara Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, İmar ve Çevre 

Düzeni Planlama Şube Müdürlüğü tarafından belirtilen tüm hususlara dikkat 

edilmiştir. 
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4. Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Etüt, Planlama 

ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı’nın 02.03.2021 tarih ve 996098 sayılı yazısında, 

planlama sınırı içerisinde herhangi bir tesislerinin bulunmadığı belirtilerek, 

mevcut yamaç ve yüzey sularının belediye altyapı sisteminde çözümlenmesi 

gerektiği belirtilmiştir. Bu kapsamda planlama çalışmalarında yapılacak 

herhangi bir husus tespit edilememiştir. 

5. Ankara Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 07.04.2021 tarih ve 

689819 sayılı yazısında, imar planına ilişkin idare tarafından teknik rapor 

hazırlanmış olup, bu rapora göre imar planına itiraz edilecek bir hususun 

bulunmadığı belirtilmiştir. Bu kapsamda planlama çalışmalarında yapılacak 

herhangi bir husus tespit edilememiştir. 

6. Orman Genel Müdürlüğü, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü’nün 01.06.2021 

tarih ve 1263440 sayılı yazısında, planlama alanı içerisinde sınırları ve 

koordinatları belirtilen alanın orman sayılan alanların bulunduğu belirtilerek, bu 

alanların 3194 sayılı İmar Kanununun 4üncü maddesi gereğince imar 

uygulamalarına konu edilemeyeceği belirtilmiştir. Bu kapsamda planlama alanı 

içerisinde bulunan orman sayılan alanın tamamını korumaya yönelik planlama 

çalışması yapılarak söz konusu alan imar planında Ağaçlandırılacak Alan olarak 

planlanarak korunması sağlanmıştır. 

7. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 

19.02.2021 tarih ve 49233 sayılı yazısı ve yazı ekinde gönderilen Maden ve 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü hariç alt birim yazılarına göre, planlama alanı 

içerisinde planlama çalışmalarını etkileyecek herhangi bir hususun tespit 

edilemediği belirtilmiştir. Bu kapsamda planlama çalışmalarında yapılacak 

herhangi bir husus tespit edilememiştir. 

8. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel 

Müdürlüğü’nün 11.02.2021 tarih ve 2021055329 sayılı yazısında, planlama 

alanının ER:3241914 ve ER:3379925 sayılı jeotermal kaynaklar ve mineralli 

sular ruhsat sahaları ile çakıştığından ilgili Valiliğin görüşünün alınmasının 

uygun olacağı belirtilmiştir. Planlama çalışmaları tamamlandığında ilgili 

Valilikten görüş talep edilecektir. 

9. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Genel Müdürlüğü, Etüd ve Planlama Şube 

Müdürlüğü, Etüd Planlama Şefliği’nin 25.02.2021 tarih ve 18913 sayılı 

yazısında, planlama alanında bulunan mevcut hatların bulunduğu belirtilerek söz 
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konusu alandaki mevcut hatların korunması gerektiği bildirilmiştir. Ancak 

yapılan incelemelerde planlama alanı içerisinde bulunan yolların 7 metreden 

küçük olduğu ve parsellerin ortalama 200 m² büyüklüğünde olduğu tespit 

edilmiştir. Mevcut yolların kapatılarak yapı adalarının birleştirilmesi 

gerekmektedir. Bu sebeple Sincan Belediye Başkanlığı tarafından mevcut 

hatların değiştirilmesi için başvuru yapılarak mevcut görüşün yenilenmesi talep 

edilmiştir. Bu hususta; Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Genel Müdürlüğü, 

Planlama Koordinasyon Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Planlama Şube 

Müdürlüğü’nün 02.06.2021 tarih ve 54177 sayılı yazısında, planlama alanı 

içerisinde bulunan hatların imar planı değişikliğine göre tarafınızca yeniden 

projelendirilmesi ve yatırımın yapılması kaydıyla ASKİ Genel Müdürlüğünce 

uygun olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda mevcut ulaşım akslarının yetersiz ve 

dar olması, mevcut parsellerin çok küçük olması sebebiyle günümüz fen ve 

standartlarına uygun yapı yapılmasının imkansız olması sebebiyle, planlama 

alanı içerisindeki ulaşım aksları yeniden düzenlenmiştir. Bu sebeple altyapı 

projelerinin yenilenmesi gerekmektedir. 

10. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 19.02.2021 tarih ve 11619 sayılı yazısında, 

planlama alanında bulunan mevcut hatlarının ve trafoların bulunduğu 

belirtilerek söz konusu alandaki mevcut hatların ve trafoların korunması 

gerektiği bildirilmiştir. Ancak yapılan incelemelerde planlama alanı içerisinde 

bulunan yolların 7 metreden küçük olduğu ve parsellerin ortalama 200 m² 

büyüklüğünde olduğu tespit edilmiştir. Mevcut yolların kapatılarak yapı 

adalarının birleştirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple Sincan Belediye Başkanlığı 

tarafından mevcut hatların değiştirilmesi için başvuru yapılarak mevcut görüşün 

yenilenmesi talep edilmiştir. Bu hususta; Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 

22.09.2021 tarih ve 1607 sayılı yazısında, Mevcut trafo postalarının yer aldığı 

alanların “Elektrik Dağıtım/Tesis Alanı” olarak plana işlenmesi ve aynen 

muhafaza edilmesi, Abonelikler devam ettiği müddetçe elektrik arzını sağlayan 

mevcut dağıtım sistemlerinin korunması, aboneliklerin iptal edilmesi ile birlikte 

söz konusu aboneleri besleyen dağıtım tesislerinin Sincan Operasyon Merkezi 

yetkililerinin kontrolünde demontaj edilmesi, bu alanlarda yapılacak kazı, 

hafriyat veya inşaat çalışmalarına başlamadan önce de şirketimiz Operasyon 

Biriminden teknik kontrol elemanının talep edilmesi ve altyapı çalışmalarının 

görevlimizin gözetiminde yapılması can ve mal güvenliği açısından da önem arz 
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ettiği, yeni yerleşim alanlarının oluşmasının akabinde gelecek müstakbel enerji 

taleplerinin karşılanması aşamasında ihtiyaç duyulması halinde Şirketimizce 

talep edilecek yeni trafo yerleri için teknik altyapı alanlarına planlarda yer 

verilmesi gerektiği belirtilerek, bu hususlar doğrultusunda planlama 

çalışmalarının yapılmasında sakınca olmadığı belirtilmiştir. Bu kapsamda 

mevcut ulaşım akslarının yetersiz ve dar olması, mevcut parsellerin çok küçük 

olması sebebiyle günümüz fen ve standartlarına uygun yapı yapılmasının 

imkansız olması sebebiyle, planlama alanı içerisindeki ulaşım aksları yeniden 

düzenlenmiştir. Bu sebeple altyapı projelerinin yenilenmesi gerekmektedir. 

11. Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Yatırımlar 

Direktörlüğü’nün, 11.02.2021 tarih ve 5989 sayılı yazısında; İmar Planı 

çalışmalarında doğalgaz boru hatlarımızın imar yolunda, imkan olmaması 

halinde herhangi bir mülkiyete konu olmayacak park alanlarında kalacak 

şekilde; doğalgaz bölge istasyonunun ise yazı ekinde sunulan sayısal veride 

belirtildiği şekilde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre 'Doğalgaz 

Dağıtım/Tesis Alanı olarak planlanması gerektiği belirtilmiştir. Ancak yapılan 

incelemelerde planlama alanı içerisinde bulunan yolların 7 metreden küçük 

olduğu ve parsellerin ortalama 200 m² büyüklüğünde olduğu tespit edilmiştir. 

Mevcut yolların kapatılarak yapı adalarının birleştirilmesi gerekmektedir. Bu 

sebeple Sincan Belediye Başkanlığı tarafından mevcut hatların değiştirilmesi 

için başvuru yapılarak mevcut görüşün yenilenmesi talep edilmiştir. Bu hususta; 

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Altyapı 

Kontrol Müdürlüğü, Harita ve CBS Birimi, 30.06.2021 tarih ve 24897 sayılı 

yazısında; 12000 m/h kapasiteli doğalgaz bölge istasyonunun "Doğalgaz 

Dağıtım/Tesis Alanı" olarak plana işlenmesi, Bu alanda yapılacak kazı, hafriyat 

veya inşaat çalışmalarına başlamadan önce şirketimizden teknik kontrol 

elemanının talep edilmesi ve altyapı çalışmalarının görevlimizin gözetiminde 

yapılması can ve mal güvenliği açısından önem arz ettiği belirtilmiştir. Ancak 

mevcut hatların akıbeti hakkında bilgi verilmemiştir. Bu sebeple Sincan 

Belediye Başkanlığı tarafından tekrar başvuru yapılarak, görüş yazılarının 

yenilenmesi talep edilmiştir. Bu kapsamda; Başkent Doğalgaz Dağıtım 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Altyapı Kontrol Müdürlüğü, Harita ve 

CBS Birimi, 02.08.2021 tarih ve 28255 sayılı yazısında; 12000 m³/h kapasiteli 

doğalgaz bölge istasyonunun "Doğalgaz Dağıtım/Tesis Alanı" olarak plana 
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işlenmesi, planlama alanında yapılacak kazı, hafriyat veya inşaat çalışmalarına 

başlamadan önce de şirketimizden teknik kontrol elemanının talep edilmesi ve 

altyapı çalışmalarının görevlimizin gözetiminde yapılması can ve mal güvenliği 

açısından da önem arz ettiği belirtilerek, bu hususlar doğrultusunda planlama 

çalışmalarının yapılmasında sakınca olmadığı belirtilmiştir. Bu kapsamda 

mevcut ulaşım akslarının yetersiz ve dar olması, mevcut parsellerin çok küçük 

olması sebebiyle günümüz fen ve standartlarına uygun yapı yapılmasının 

imkansız olması sebebiyle, planlama alanı içerisindeki ulaşım aksları yeniden 

düzenlenmiştir. Bu sebeple altyapı projelerinin yenilenmesi gerekmektedir. 

3.8. Planlama Alanı Proje Sentezi 

 Planlama alanı olan, Ankara ili, Sincan ilçesi, Ulubatlı Hasan ve Fatih Mahalleleri 

sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 77.7 hektar büyüklüğündeki alan 6306 sayılı Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 23.07.2020 tarihli ve 155234 

sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile Rezerv Yapı Alanı olarak ilan edilmiştir. 

Planlama alanı Diyarbakır il merkezinde Bağlar ilçesinde yer almaktadır. Alan, UTM 

30 koordinat sisteminde ve ITRF-96 datumundaki metrik sisteme göre ise X: 4 428 200 – 4 429 

500 ve Y: 464 650 – 466 140 koordinatları arasında yer almaktadır. Yaklaşık 77.7 hektar alan 

kaplayan alanın doğu-batı doğrultusundaki kuş uçuşu mesafesi yaklaşık 1450 metre ve kuzey-

güney doğrultusundaki uzaklığı yaklaşık 1275 metredir.  

 Alanın yakın çevresinde aşağıdaki haritada gösterildiği üzere kentsel sosyal teknik 

altyapı alanları ve kamu alanları dikkat çekmektedir. 
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Şekil 11. Planlama Alanı ve Yakı Çevresi Sentezi 

 İmar planına konu parseller; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 tarih 

ve 116 sayılı kararı ile onaylanan 1/100.000 ölçekli ‘’ Ankara İli Çevre Düzeni Planı’’ sınırları 

içinde kalmakta olup planlama alanı ve yakın çevresi Meskun Yerleşik Planlı Alanlar olarak 

gösterilmiştir. 1/25000 Ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı’ndaki durumu 

incelendiğinde, “Ağaçlandırılacak Alanlar, Kentsel ve Bölgesel Parklar ve Meskun 

Düzenlenecek Konut Alanları (KY3 - ERYAMAN- FATİH)” kullanımında kaldığı 

anlaşılmıştır. 

 İnceleme alanında eğimin % 0-10 arasında olduğu ve jeolojisini Pliyosen yaşlı Gölbaşı 

Formasyonuna (Tg) ait birimlerin oluşturduğu alanlardır. Gölbaşı Formasyonuna (Tg) ait 

birimler (kahve renkli killi kum, kumlu kil ve killi çakıl ) "düşük-orta" şişme derecesine sahip 

olup, "orta-yüksek" sıkışabilirlik özelliğindedir. Ayrıca yanal ve düşey yönde farklı litolojik 

özelliklere sahip olduklarından ani oturma ve farklı oturma gibi mühendislik sorunlarıyla 

karşılaşılabileceğinden bu alanlar yerleşime uygunluk açısından "Önlem Alınabilecek Nitelikte 

Şişme, Oturma vb. Sorunlu Alanlar” olarak değerlendirilmiş rapor eki yerleşime uygunluk 

haritalarında "Ö.A.5.1." simgesiyle gösterilmiştir. 
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 Planlama alanında; toplamda 113 ada içerisinde 1716 adet parsel bulunmaktadır. Bu 

parsellerin 1672 adeti Konut Alanı kullanımında yer almaktadır. Toplam 1716 adet parselin 25 

adeti Maliye Hazinesine ait olup, diğer taşınmazların tamamının şahıs mülkiyetinde olduğu 

tespit edilmiştir. Planlama alanı içerisinde bulunan taşınmazlar idari olarak Ulubatlı Hasan ve 

Fatih mahallesinde bulunmakta olup, tapu mahallesi Sincan olarak geçmektedir. 

Proje alanında genel olarak yapılaşma karakteristiği cadde üzerinde bitişik ve az sayıda 

ayrık nizamda 1-2 katlı müstakil konutlar, iç kısımda 1-2 katlı müstakil konutlar ile 2-3 katlı 

apartmanlar bulunmaktadır. Cadde üzerinde yer alan binaların zemin katları ticaret olarak 

kullanılmaktadır.  Bölgede yapı stoku fazladır ve tamamına yakını yıpranmış durmadadır. Alan 

içerisindeki yapılar 1 katlı olarak ruhsatlı olup, İç kısımlarda bulunan 2-4 katlı yapılar ise kaçak 

olarak kat çıkılan yapılardır. 

 Planlama alanı yakın çevresinin ulaşım altyapısına baktığımızda alanın güneyinde 

Mehmet Akif Ersoy Caddesi, batısında ise Aba Sokak, doğusunda Anıt Caddesi ve Kuzeyinde 

ise Mavi Yıldız Caddesi yer almaktadır. Planlama alanının içerisinden Samsun Caddesi 

geçmektedir. Alanın yaklaşık 1 km güneyinde Törekent-Kızılay Metro hattı bulunmaktadır. 

 Planlama alanında çok sayıda dar sokak bulunmaktadır. İklim nedeniyle dar sokak 

yapısı bir avantaj olsa da günümüz ulaşım ve araç hareketliliği açısından bu dar sokaklar 

oldukça zorlayıcı olmaktadır. Aynı zamanda otopark alanı sorununu da beraberinde 

getirmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANKARA İLİ, SİNCAN İLÇESİ, ULUBATLI HASAN VE FATİH MAHALLELERİ 
REZERV YAPI ALANI 

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU 

80 
 

4. BÖLÜM: 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 

4.1. Uygulama İmar Planının Gerekçesi, Amacı ve Planlama Yaklaşımı 

Planlama alanının üzerindeki sağlıksız yapılaşmadan kaynaklanan risklerden 

arındırılarak, alanda potansiyeli bulunan her türlü dinamiğin işlevsel olarak ortaya konulduğu, 

altyapısı tamamlanmış, gerekli sosyal donatısı bulunan sağlıklı, güvenli yaşam alanının 

oluşturulması, sürdürülebilirliğinin sağlanması, çıkabilecek sorunların minimize edilmesi, kısa 

sürede hayata geçirilebilmesi amacıyla uygulama imar planı hazırlanmıştır. 

Riskli alanın dönüştürülmesi projesi kapsamında tasarlanan yeni kentsel mekânın 

burada yaşayan halkın geçmişinden gelen yaşam tarzına uygun olmasına dikkat edilmiştir. 

Halkın yaşam tarzı olan bahçe kullanımı, iklime uygun toplanma alanları gibi ögelerin 

yerleşmede yapılacak yeni yapıların ve kentsel mekânın tasarımında da yer alması projenin 

beklentileri karşılaması anlamında çok önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Yapılan 

planlama çalışması ile planlama alanında yaşayan insanların yaşam tarzlarının çok keskin bir 

şekilde değiştirilmemesi öngörülmektedir. Hayatlarını devam ettirmeleri için şu an ellerinde 

bulunan imkanlar özenle korunmaya çalışılmıştır. İnsanları alışkanlıklarından vazgeçmeye 

mecbur etmek yerine onlar için yaşam kalitelerini yükseltecek mekanların üretilmesi temel 

hedeflerden biri haline gelmiştir. 

4.2. Planlama Kararları 

 Ulubatlı Hasan Mahallesi’nin imar sürecinin başlangıcı 1970’li yıllara uzanan imar 

planlarına dayanmaktadır. İlk imar planlarının yapılması ile birlikte yapılaşmalar başlamış ve 

geniş bir zaman dilimine yayılarak bölgede yapılaşma devam etmiştir. Kentsel yenileme alanı 

içerisindeki genelde yığma veya betonarme olarak yapılan yapıların önemli bir kısmının tek 

katlı olması, düşük gelir grubuna hitap eden yapılar olması ve bu yapıların çoğunun 

vatandaşların kendileri tarafından yapılmış olmaları sebebiyle düşük kalitede ve riskli yapılar 

olduğu, yaşam koşullarına uygun olmadığı görülmüştür. Söz konusu yapıların ekonomik 

ömrünün ise yaklaşık 20 sene olduğu ve çoğu yapının 2000’li yıllardan önce yapılmış olması 

sebebiyle ekonomik ömrünü doldurduğu tespit edilmiştir. 

Teklife konu Rezerv Yapı Alanına ilişkin imar planlarının 1970’li yıllara dayandığı 

tespit edilmiş olup, söz konusu alana ilişkin onaylı imar planları arşivimizde tespit 

edilememiştir. Söz konusu alan içerisinde bulunan konut parsellerine ilişkin verilmiş imar 

durum belgelerine göre her parselin 100 m² inşaat hakkı bulunmaktadır. 
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Getirilen planlama kararları ise bu plan ile eş zamanlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım 

Nazım İmar Planına göre konut alanları tek başlık altında ‘Gelişme Konut Alanları’ olarak ele 

alınmıştır. Gelişme konut alanları için uygulama imar planında 330,000 m2 alan ayrılmış olup 

bu alanlar toplam planlama alanının %42.98’ini oluşturmaktadır. Bu alanlarda kütle-boşluk 

ilişkisi, cephe düzeni vb. tasarım kriterleri kapsamında yapı yaklaşma mesafeleri tüm 

cephelerden 5 metre olarak belirlenmiştir. 

4.2.1. Konut Alanları 

 Planlama alanında tek tip konut taslağı üzerinde çalışılmış olup, 120 m² daire 

büyüklüğüne sahip konut yapılarının yapılması planlanmaktadır. Türkiye İstatistik 

Kurumu’nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre belirlediği Sincan ilçesi 

ortalama hane halkı büyüklüğü 3.37 kişidir. Üretilecek birim konut adedi ve hane halkı 

sayısının çarpımından elde edilecek nüfus 10009 kişi olarak hesaplanmıştır. Plan sınırı 

içerisinde bulunan meskun konut alanı bire bir korunduğu için nüfus hesabına dahil 

edilmemiştir. Nüfus hesabı yapılırken, gelişme konut alanının tamamının %90’ı konut alanı 

olarak değerlendirileceği düşünülerek hesaplanmış olup, zemin katlarda %10’dan fazla 

ticarethane olması durumunda nüfus azalacağı için kentsel sosyal altyapı standartları 

yükselecektir. 

Gelişme Konut Alanı (Konut Alanı Kullanımı) 297000 

Önerilen Daire Büyüklüğü 120 

Önerilen Emsal 1.20 

Ortalama Aile Büyüklüğü 3.37 

Toplam İnşaat Alanı 356400 

Toplam Daire Sayısı 2970 

Toplam Öneri Plan Nüfusu 10009 

 Tablo 10. Planlama Alanı Gelişme Konut Alanı Nüfus Hesabı 

4.2.2. Ticaret Alanları 

 Planlama alanında ticaret alanları 4527.37 m2 büyüklüğünde alan kaplamakta olup 

toplam alanın %0,59’unu oluşturmaktadır. Toplam 2 adet ticaret alanı önerilmiş olup, 

halihazırda söz konusu iki alanda da mevcut ticari işletmeler bulunmaktadır. 

4.2.3. Eğitim Alanı 

 Planlama sınırı içerisinde 6578,19 m² Anaokulu, 16091,00 m² İlkokul, 16083,72 m² 

Ortaokul ve 21020,18 m² Lise olmak üzere toplan 59773,09 m² Eğitim alanı planlanmış olup, 

toplam alanın %7,78’ini oluşturmaktadır.  
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4.2.4. İbadet Alanları 

 İbadet alanlarından cami alanı ise 9899,70 m2 olup toplam alanın %1,29’unu 

oluşturmaktadır. 

4.2.5. Sosyal ve Kültürel Tesis Alanları 

 Planlama sınırı içerisinde 9828,40 m² Kültürel tesis alanı, 1579,5 m² Sosyal tesis alanı 

olmak üzere toplamda 11407,90 m² Sosyal ve Kültürel tesis alanı planlanmış olup, toplam 

alanın %1,49’unu oluşturmaktadır. 

4.2.6. Açık ve Yeşil Alanlar 

 Planlama alanının kent merkezinde bulunması nedeniyle iklim özellikleri ve site 

yapılaşması önerildiği de dikkate alınarak büyük park alanları oluşturulmuştur. Toplam 

115253,88 m2 park alanı planlanmış olup, toplam alanın %15,51’ini oluşturmaktadır. Toplam 

7786,05 m2 ağaçlandırılacak alan planlanmış olup, toplam alanın %1,01’ini, 52694,23 m² 

orman alanı planlanmış olup, toplam alanın %6,86’sını oluşturmaktadır. 

4.2.7. Teknik Altyapı Alanları 

 Planlama sınırı içerisinde 14210,15 m² Teknik Altyapı alanı, 188,45 m² Doğalgaz 

Dağıtım alanı, 519,43 m² Trafo alanı olmak üzere toplamda 14918,03 m² Teknik Altyapı tesis 

alanı planlanmış olup, toplam alanın %1,94’ünü oluşturmaktadır. Teknik Altyapı alanları 

mevcut altyapı tesisleri ve kurumlardan gelen talepler dikkate alınarak planlamıştır. 

 Kent içi yol niteliğinde olan taşıt, bisiklet ve yaya yolları ise toplam 135855,45 m2 olup 

toplam alanın %17,69’unu oluşturmaktadır. Toplam planlama alanı 767842,89 m2’dir.  

4.3. Uygulama İmar Planının Mevcut Durumla Karşılaştırılması 

 Teklife konu Rezerv Yapı Alanına ilişkin imar planlarının 1970’li yıllara dayandığı 

tespit edilmiş olup, söz konusu alana ilişkin onaylı imar planları arşivimizde tespit 

edilememiştir. Söz konusu alan içerisinde bulunan konut parsellerine ilişkin verilmiş imar 

durum belgelerine göre her parselin 100 m² inşaat hakkı bulunmaktadır. Planlama alanında; 

toplamda 113 ada içerisinde 1716 adet parsel bulunmaktadır. Bu parsellerin 1672 adeti Konut 

Alanı kullanımında yer almaktadır. 
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Meri Uygulama İmar Planı Kararlarına 

Göre Kullanılabilir İnşaat Alanı 
Öneri Proje İnşaat Alanı 

   İnşaat Alanı   İnşaat Alanı 

Mesken İnşaat Alanı 167200 m² Mesken İnşaat Alanı 356400 m² 

İşyeri İnşaat Alanı  - İşyeri İnşaat Alanı 36253.12 m² 

Toplam 167200 Toplam 399253.12 m² 

Tablo 11. Planlama Alanındaki Konut Alanına İlişkin İnşaat Alanı Dağımı Karşılaştırmaları 



ANKARA İLİ, SİNCAN İLÇESİ, ULUBATLI HASAN VE FATİH MAHALLELERİ 
REZERV YAPI ALANI 

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU 

84 
 

Alan Adı 

Mevcut Plan Öneri Plan 

Adet Alan (m²) Standart 

Kişi Başı 

Alan 

(m²/Kişi) 

Oran 

(%) 
Adet Alan (m²) Standart 

Kişi Başı 

Alan 

(m²/Kişi) 

Oran 

(%) 

GELİŞME KONUT ALANI      14 330,000.00  32.97 42.98 

MESKUN KONUT ALANI 102 393,812.99  69.89 50.52 1   0.00 0.00 

TİCARET 3 3,309.51  0.59 0.42 2 4,527.37  0.45 0.59 

BELEDİYE HİZMET ALANI      1 1,657.32  0.17 0.22 

RESMİ KURUM ALANI 1 2,308.88  0.41 0.30    0.00 0.00 

ANAOKULU   0.60   2 6,578.19 0.60 0.66 0.86 

İLKOKUL ALANI 1 5,312.89 1.60 0.94 0.68 2 16,091.00 1.60 1.61 2.10 

ORTAOKUL ALANI   1.60   2 16,083.72 1.60 1.61 2.09 

LİSE ALANI 1 9,954.04 2.00 1.77 1.28 2 21,020.18 2.00 2.10 2.74 

SOSYAL TESİS ALANI   
1.00 

  1 1,579.50 
1.00 

0.16 0.21 

KÜLTÜREL TESİS ALANI 1 3,035.97 0.54 0.39 2 9,828.40 0.98 1.28 

CAMİ   0.75   4 9,899.70 0.75 0.99 1.29 

SAĞLIK TESİSİ ALANI 1 1,881.56 1.60 0.33 0.24 2 16,048.47 1.60 1.60 2.09 

PARK 16 69,383.37 10.00 12.31 8.90 27 115,253.88 10.00 11.52 15.51 

AĞAÇLANDIRILACAK ALAN      3 7,786.05  0.78 1.01 

ORMAN ALANI      1 52,694.23  5.26 6.86 

TEKNİK ALTYAPI ALANI   

0.50 

  4 14,210.15 

0.50 

1.42 1.85 

DOĞALGAZ DAĞITIM ALANI     1 188.45 0.02 0.02 

TRAFO ALANI 1 40.17 0.01 0.01 3 519.43 0.05 0.07 

YOL  290,415.74  51.54 37.26  155,489.20  15.53 17.69 

TOPLAM  779,455.12  138.32 100.00  779,455.12  77.88 100.00 

Tablo 12. Öneri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Alan Dağılımı 
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4.3.1. Plan Notları 

1. GELİŞME KONUT ALANLARINDA; 

a.  EMSAL: 1.20 Yençok: 18.50 METRE’DİR. MEVCUT YAPILARIN 

PARSELASYON PLANLARINDAN SONRA KENTSEL SOSYAL ALTYAPI 

ALANI, AÇIK YEŞİL ALAN VE/VEYA YOL KULLANIMLARINA DENK 

GELMESİ HALİNDE HAK SAHİBİ TARAFINDAN YIKIMI 

TAMAMLANACAKTIR. YIKIMI TAMAMLANMAYAN YAPILAR 

PLANDA ÖNERİLEN EMSALDEN YARARLANAMAYACAK OLUP, BU 

YAPILARA İLİŞKİN HAK SAHİPLERİNİN BULUNDUĞU PARSELİN 

TAMAMINDA GEÇERLİ OLMAK ÜZERE EMSAL: 1.00 OLARAK 

UYGULANACAKTIR. 

b. SADECE ZEMİN KATTA OLMAK ÜZERE VE TOPLAM İNŞAAT ALANINI 

AŞMAMAK KAYDIYLA, BELİRTİLEN EMSALİN EN AZ %10'U TİCARET 

ALANI OLARAK KULLANILACAKTIR. 

c. MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ 5000 M²’DİR. 

d. DAİRE SAYISI, TİCARİ OLARAK KULLANILAN İNŞAAT ALANI HARİÇ 

TOPLAM İNŞAAT ALANININ 120'YE BÖLÜNMESİYLE 

HESAPLANACAKTIR. 

2. TİCARET ALANLARINDA; 

EMSAL: 0.60 Yençok: 7.50 METRE’DİR. 

TİCARET ALANLARINDA YANICI, YAKICI VE PARLAYICI MADDE SATIŞI 

YAPILAMAZ. 

3. PARSELLERE İLİŞKİN OTOPARK İHTİYACI, İLGİLİ YÖNETMELİKLER 

DOĞRULTUSUNDA PARSEL İÇİNDE KARŞILANACAKTIR.  

4. FİZİKİ VE İNŞAİ MÜDAHALELER SIRASINDA TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ 

KÜLTÜR VARLIĞI BULUNMASI DURUMUNDA ÇALIŞMALARIN 

DURDURULARAK 2863 SAYILI KANUN’UN 4. MADDESİ GEREĞİNCE 

İLGİLİ MAKAMLARA HABER VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR. 

5. DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA 

YÖNETMELİK İLE AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR 

HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 

6. ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜLÜĞÜ TARAFINDAN 

12.09.2012 TARİHİNDE ONAYLANAN ULUBATLI HASAN MAHALLESİ 

REVİZE İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNA VE 

ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜLÜĞÜ TARAFINDAN 

18.01.2021 TARİHİNDE ONAYLANAN ULUBATLI HASAN VE FATİH 

MAHALLELERİNE AİT İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT 

RAPORUNA UYULACAKTIR. 

7. PARSEL BAZINDA ZEMİN ETÜDÜ YAPILMADAN UYGULAMAYA 

GEÇİLEMEZ. 

8. MANİA PLANINDA KALAN BÖLGELERDE MANİA PLANINDA BELİRTİLEN 

YÜKSEKLİKLERE UYULACAKTIR. 

9. PLAN VE PLAN NOTLARINDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA,6306 

SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 

HAKKINDA KANUN 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK 

HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR. 
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