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OYACA 

Ankara–Haymana Devlet karayolu üzerinde yer 
alan ve Ankara metropoliten kent merkezine 
yaklaşık 68, Konya yolu-Otoyol kesişimine 
yaklaşık 36 km., mesafede yer alan Oyaca 
yerleşimi, 5216 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi 
ile kuş uçuşu belirlenen 50 km yarıçaplı sınır 
içerisinde yer alması nedeniyle Ankara Büyükşehir 
Belediyesi sınırlarına ilk kademe belediyesi olarak 
dahil edilmiştir. Đdari yönden Haymana ilçesine 
bağlıdır. 

2000 yılı nüfus sayımına göre 2.083 kişinin 
yaşadığı tespit edilen Oyaca yerleşiminde, 

yasanın yürürlüğe girmesinden önce 2 adet olan mahalle sayısı 5216 sayılı yasanın geçici 
2.maddesi kapsamında köy tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşen 5 yerleşim birimiyle 
birlikte 7 adete yükselmiş ve belediye sınırları 30104 ha.lık bir alana, mahalle olarak bağlanan 
köyler ile birlikte belediye sınırı içerisinde yaşayan nüfus ise 4.186 kişiye ulaşmıştır. 

 ONAYLI ĐMAR PLANI ĐNCELEMESĐ: 

Oyaca Belediyesine ilişkin olarak imar 
planları bulunmakta olduğu bilinmekte 
olup ilgili belediye tarafından onaylı 
planlar, çeşitli defalar yazılan yazılara 
karşın gönderilmediğinden, konuya 
ilişkin olarak gerekli analizler 
yapılamamıştır. Bir diğer ifade ile, bu 
plan kapsamında onaylı plan ile verilen 
haklar değerlendirmeye alınmamıştır. 
Parselasyon planı bilgileri üzerinden 
değerlendirmeler yapılmıştır. 

FIRSATLAR 

- Oyaca’ya ilişkin onaylı parselasyon planı kapsamında kalan alanlarda plan kararları 
doğrultusunda kısmi olarak plana göre yapılaşma olması, 

 
- Parselasyon planı bulunmayan alanlardaki imar planı kararlarının iptal edilebilir 

olması, 
 
- Plan uygulamasının kısmi yapılmış olması nedeniyle gelişmenin 1/25000 ölçekli plan 

kararları doğrultusunda yönlendirilebilmesi serbestliği, 

MÜDAHALE BĐÇĐMĐ 
 

- Oyaca için hazırlanacak olan alt ölçekli plan revizyonunu yönlendirmek üzere 1/25000 
ölçekli planda yerleşimin plan nüfusu 10.000 kişi olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda 
alt ölçek planlarda planlama ölçeğinin gerektirdiği analiz çalışmaları neticesinde bu 
nüfusa ulaşılabilmesine olanak tanıyacak yoğunluk ve yapılaşma kararları üretilecektir. 
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Güney Planlama Bölgesi Müdahale Biçimleri-Stratejiler 

Kentsel Yerleşimler : 

KY1 – DĐKMEN – ĐLKER:  

Ata (29) ve Đlker (30) üst bölgeciklerinin oluşturduğu bütünleşik kentsel yerleşik dokuyu 
tanımlamaktadır. Bu ana bölgeyi oluşturan bölgelerde 2000 yılı nüfus sayımına göre 105102 
kişinin yaşadığı bilinmekle birlikte bu nüfusun 90.002 kişilik kısmının (% 85) onaylı planlarına 
göre yapılaşması tamamlanmış alanlarda, geriye kalan 15.100 kişinin ise (%15) halen 
gecekondu alanlarında yaşadığı üst ölçekli planlama çalışmaları esnasında hesap edilmiştir.  

Gecekondu alanlarına ilişkin yapılan ıslah imar planlarının hayata geçirilmesi halinde bu 
gecekondu alanlarında 84500 kişilik bir nüfusun daha bölgeye yerleşebilmesi neticesinde bölge 
için 175.000 kişinin yaşamasına  yönelik plan kapasitesi bulunmaktadır.  

Bölgeye Đlişkin Stratejiler; 

- Günümüze kadar gelen süreç içerisinde imar planlarına uygun şekilde yapılaşması 
tamamlanmış alanlarda yaşam kalitesini artırmaya yönelik fiziksel mekana ilişkin 
düzenlemeler yapılacaktır. 

- Gecekondu alanlarının yoğun olduğu ve normal şartlarda dönüşüm sürecinin 
başlamadığı veya az miktarda başladığı alanlarda ıslah imar planlarının 
uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar ortaya konularak ıslah planları ile getirilen 
nüfus ve yapı yoğunluğunun düşürülebilmesi, sosyal altyapı standardının artırılması 
ve kaliteli yaşam çevreleri oluşturulabilmesi, bölge içerisinde yer alan  Dikmen Vadisi 
dönüşüm projesinden elde edilen tecrübelerin vadinin 3,4 ve 5. etaplarında ve diğer 
ıslah planlama bölgelerinde de uygulanabilmesi esasına dayalı dönüşüm eylem 
planları hazırlanarak uygulamasına ilişkin yöntemler geliştirilecektir. 

2023 Planlama Nüfusu Öngörüsü; 

- Günümüze kadar yapılan planlama çalışmalarında bölge için belirlenen plan nüfusu 
kapasitesinin; özellikle ıslah planlama alanlarında yapılacak olan dönüşüm eylem 
planları ile 40000 kişi azaltılarak 135.000 kişinin yaşayabileceği yaşam çevresi 
oluşturulması öngörülmektedir. 

KY2  - BAĞCILAR – YILDIZ: 

Yıldız (31), Kırkkonaklar (32), Bağcılar (33) ve Zafertepe (34) üst bölgeciklerinin oluşturduğu 
kentsel yerleşik dokuyu tanımlamaktadır. Bu ana bölgeyi oluşturan bölgelerde 2000 yılı nüfus 
sayımına göre 136.098 kişinin yaşadığı bilinmekle birlikte bu nüfusun 113586 kişilik kısmının (% 
83) onaylı planlarına göre yapılaşması tamamlanmış alanlarda, geriye kalan yaklaşık 22.512 
kişinin ise (%17) halen gecekondu alanlarında yaşadığı hesap edilmiştir.  

Gecekondu alanlarına ilişkin yapılan ıslah imar planlarının hayata geçirilmesi halinde bu 
gecekondu alanlarında 95.500 kişilik bir nüfusun daha bölgeye yerleşebilmesi neticesinde bölge 
için 210.000 kişinin yaşamasına  yönelik plan kapasitesi bulunmaktadır.  

Bölgeye Đlişkin Stratejiler; 

- Günümüze kadar gelen süreç içerisinde imar planlarına uygun şekilde yapılaşması 
tamamlanmış alanlarda yaşam kalitesini artırmaya yönelik fiziksel mekana ilişkin 
düzenlemeler yapılacaktır. 

- Gecekondu alanlarının yoğun olduğu ve normal şartlarda dönüşüm sürecinin 
başlamadığı veya az miktarda başladığı alanlarda ıslah imar planlarının 
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uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar ortaya konularak ıslah planları ile getirilen 
nüfus ve yapı yoğunluğunun düşürülebilmesi, sosyal altyapı standardının artırılması 
ve kaliteli yaşam çevreleri oluşturulabilmesi, bölge yi sınırlayan Đncesu Vadisinin karşı 
yamaçlarında sürdürülen 50.Yıl parkı ve çevresinde kentsel dönüşüm yaklaşımının 
vadini bölge içerisinde kalan Zafertepe bölgesi başta olmak üzere diğer ıslah 
planlama bölgelerinde de uygulanabilmesi esasına dayalı dönüşüm eylem planları 
hazırlanarak uygulamasına ilişkin yöntemler geliştirilecektir. 

2023 Planlama Nüfusu Öngörüsü; 

- Günümüze kadar yapılan planlama çalışmalarında bölge için belirlenen plan nüfusu 
kapasitesinin; özellikle ıslah planlama alanlarında yapılacak olan dönüşüm eylem 
planları ile 30.000 kişi azaltılarak 180.000 kişinin yaşayabileceği yaşam çevresi 
oluşturulması öngörülmektedir. 

KY3 – GÖLBAŞI: 

Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Gölbaşı kentsel yerleşik alanı için Çevre 
Düzeni planı ile belirlenen statü 2023 planlama çalışmalarında benimsenmiştir. Bu bölge için 
mevcuttaki 1/25.000 ölçekli Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Planı’nın 
öngördüğü nüfus verisi olan 84.000 kişi, dışsal plan verisi olarak alınmıştır. 

Kentsel Gelişme  Alanları (KG) : 

KG1 – Y.ĐMRAHOR:  

Ankara kentinin güneyinde Đmrahor Vadisi ile Elmadağ kayak merkezi arasında Çevre Otoyolun 
dış kısımlarındaki alanlara ilişkin daha önce Büyükşehir Belediyesince yapılan alt ölçekli planlama 
çalışmaları ile bölgeye 30000 kişilik bir nüfus ataması yapılmıştır.  

Ancak söz konusu planının idari yargıya taşınması ile planın Mamak çöplüğüne yakın alanların 
planlanmaya konu edilmesi ile çöplükten oluşabilecek afet risklerinin giderilmeksizin konut 
kullanım kararı üretilmesi, planlama yoğunluğunun ÖÇK için belirlenen yoğunluklar 
doğrultusunda tespit edilmesi gibi nedenlerle iptal edilmiştir. 

Günümüzde Mamak çöplüğünden kaynaklanabilecek afet riskine karşı gerekli tedbirlerin alınmış 
olması ve çöplükten çıkan metan gazından enerji elde edilmesi projesinin hayata geçirilmiş 
olması nedeniyle bölge Elmadağ Kayak merkezinin ortaya koyduğu turizm potansiyelinin de kent 
turizmine kazandırılması ile önemli bir konuma ulaşabilecek nitelikte kentsel gelişme bölgesi 
olarak ele alınmıştır. 

Bölgeye Đlişkin Stratejiler; 

- Đmrahor Vadisi ve Đncesu yeşil sistemini besleyen vadi tabanlarının korunması esas 
alınacaktır. 

- Çevre Otoyolunun dışında konumlanması nedeniyle altyapı sunum maliyetinin yüksek 
olmasının getireceği dezavantajlı durumun giderilmesi bakımından bölge etaplamalı 
olarak ve örgütsel bir yapıda konut üretilmesine olanak verecek şekilde hayata 
geçirilecektir.  

- Bu alanda yapılacak plan etaplarının kayıt altına alınarak sürdürülmesine imkan 
sağlayıcı mekanizmalar oluşturulacaktır.  

2023 Planlama Nüfusu Öngörüsü; 

- Y.Đmrahor kentsel gelişme bölgesinde alt ölçekli planlama çalışmaları ile belirlenen 
30.000 kişilik nüfus atamasının plan dönemi sonlarına veya sonrası dönemlerde 
hayata geçirilmesi  öngörülmektedir. 
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Kentsel Çalışma  Alanları (KÇ) : 

KÇ1 – KONYA YOLU AKSI:  

Özel Çevre Koruma Bölgesi Sınırları içerisinde yer alan ve onaylı çevre düzeni planı ile kentsel 
çalışma alanları olarak belirtilen alanlarda çevreyi kirletici sanayi faaliyetlerine izin 
verilmeyecektir. 

KÇ2 – MAHMATLI:  

Ankara-Pozantı Otoyolunun Konya yolu kesişim noktasında ve Mogan –Eğmir havza sisteminin 
dışarısında konumlandırılan Sanayi alanları bölge içerisinde yer alan Karaali, Bezirhane, 
Selametli, Karagedik gibi yerleşimler ile metropoliten alanın güneyinde oluşturulması öngörülen 
Odağın temel istihdam bölgesi olarak kurgulanmıştır. 

KÇ3 – TEKNOKENT:  

Karagedik bölgesinde yer alan Bilkent, Fatih üniversiteleri ile ASO’ya ait  mülklerinin teknoloji 
geliştirme bölgesi çatısı altında Ar-Ge faaliyetlerinde bulunabilecekleri alanlar olarak 
değerlendirilmesi, Ankara’da bilişim sektörünün canlandırılması ve kentin sahip olduğu nitelikli 
işgücü potansiyelinin harekete geçirilebilmesi yaklaşımları ile bölge Teknokent olarak 
belirlenmiştir. 

Odaklar (OD) : MAHMATLI: 

Günümüze kadar yapılan üst ölçekli planlama çalışmalarında kentin güneyinde bir çekim odağı 
yaratılmasına yönelik arayışlar sonucunda ÖÇK sınırları dışında yer alan Ahiboz köyü odak olarak 
belirlenmiştir. 

2023 planlama çalışmasının da temel kurgularından olan odak yaratma arayışları bu bölgede 
Ahiboz odağının ÖÇK’nın yasal sınırlarının dışında kalmasını yeterli bulmamış, koruma statüsü 
kazandırılması ilkesinin benimsendiği ve coğrafik eşiğe oturtulan Mogan-Eğmir havza sisteminin 
dışında bir alanın arayışları neticesinde Ankara – Pozantı otoyolu ile Konya yolu kesişiminin 
sunduğu ulaşılabilirliği yüksek olan ve kentsel çalışma alanlarını da destekleyici nitelikteki 
Mahmatlı ve civarı, bölgenin geliştirilmesi gerekli görülen yeni odağı olarak belirlenmiştir. Bu 
odağın belirlenmesinde Mahmatlı civarındaki kamu mülklerinin, ucuz arsa ve konut üretimini 
cazip kılacak olanaklar sunması da değerlendirilerek 2023 çalışması ile Mahmatlı odağında 
yaklaşık 50.000 kişinin yaşamasına yönelik kararlar üretilmiştir. 

Yarı Kırsal Alanlar (KR) : 

KR1 – HACILAR – BALIKPINAR:   

Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Planı ile belirlenen Bağcılık Bahçecilik alanlar  
tarif  edilmektedir. Bu alanlarda ÖÇK tarafından onaylanan plan koşulları geçerliliğini 
korumaktadır.  

KR2 – KARATAŞ – BURSAL:   

Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Planı ile belirlenen Bağcılık Bahçecilik alanlar ile 
ÖÇK sınırları dışında kalan ancak bu planın etkileşim bölgesi olarak ele alınarak aynı 
karakterli bölgeler ile Elmadağ yamaçlarında öngörülen kentiçi turizm hareketliliğinin bir 
unsuru olarak ayrılmış olan Haftasonu evleri bölgesini tariflemektedir.  
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Haftasonu evlerine yönelik yapılacak planlama çalışmalarında bölgenin kalıcı yerleşim 
bölgesi olmasını sağlayıcı sosyal donatı planlamasından kaçınılması önem kazanmaktadır. 
Bu bölgeler kentte yaşayan insanların haftasonu veya tatil dönemlerinde bireysel 
rekresyonel ihtiyaçları doğrultusunda kullanılabileceği alanlar olarak algılanıp bu 
gerekliliğin getirdiği plan kurgusu hayata geçirilmelidir 

Yerleşimler / Belediyeler (YB) : 

YB1 – KARAGEDĐK:   

Mahmatlı Sanayi bölgesi ile Teknokent arasında avantajlı bir konumda bulunan 
Karagedik’e ait imar planlarının; ulaşım sisteminin yeniden kurgulanması, kent merkezi - 
konut alanları –çalışma alanları dengesinin kurulması, tarım alanları ile kentsel alan 
arasında geçiş bölgesi yaratılması yönünde alt ölçekli plan revizyonları yapılacaktır. 

2023 planlama çalışmasında Karagedik’in 275000’e ulaşabilecek plan nüfusu 
kapasitesinin  20.000 olarak yeniden kurgulanması hedeflenmektedir. 

 YB2 – BEZĐRHANE:   

Bezirhane’ye ait onaylı imar planları 2023 planlama çalışmalarının sürdürüldüğü dönem 
içerisinde bu plan ile eşgüdüm sağlanacak yönde revizyona tabi tutulmuştur. Yapılan 
revizyon ile Bezirhane’nin plan nüfusu kapasitesi 32.000 kişiden 13.000 kişiye 
düşürülmüştür. 

YB3 – SELAMETLĐ:   

Selametli’ye ilişkin nüfus atamaları 25.000 kişiye ulaşmasına karşın, bu yerleşimin 10.000 
kişi nüfus kapasiteli olarak kurgulanması öngörülmektedir. 

YB4 – KARAALĐ:   

Karaali’ye ait onaylı imar planlarının genel kurgusunun revizyonu gerektirmediği, ancak 
yerleşim dışı tutulacak alanların plan kapsamı dışına çıkarılması yanında plana ait 
uygulama koşullarının yeniden kurgulanması ile mevcut imar planı kapasitesinin 2023 
çalışması ile Karaali için öngörülen 10.000 kişilik nüfus büyüklüğüne uygun duruma 
getirilebileceği belirlenmiştir. 

YB5 – OYACA:   

Oyaca’ya ilişkin olarak yapılacak planlama çalışmalarında  beldenin Mahmatlı ve Temelli 
odakları arasında ana ulaşım bağlantısının geçişine imkan sağlayıcı ve bu unsuru kente 
olumlu yönde kazandırıcı plan revizyonları gerçekleştirilecektir. Oyaca için 2023 planlama 
çalışmasında 10.000 kişilik bir nüfus ataması yapılmıştır. 

YB5 – BALA:   

5216 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden önce Đller Bankası tarafından ihale edilmek 
suretiyle hazırlanan Bala imar planları yasanın yürürlüğe girmesi ile Büyükşehir belediyesi 
koordinasyonunda ve 2023 planlama çalışmasının temel kurguları çerçevesinde ele 
alındığından onaylı planın kararları doğrultusunda uygulama yapılması sağlanacaktır. 
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YB6 – KESĐKKÖPRÜ:   

Kesikköprü Barajının Ankara’nın içme suyu temininde kullanılması yönünde yapılacak 
çalışmalar ile barajın havza koruma statüsüne sahip olmasının getireceği zorunluluklar 
çerçevesinde plan revizyonları yapılacaktır. 

Koruma Alanları / Turizm (KT) : 

KT1 – ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĐ:   

Kanun ile sınırları belirlenen ve planlama yetki ve sorumluluğu Özel Çevre Koruma 
Kurumu Başkanlığına ait alandaki onaylı planlar ile geliştirilen koruma esaslarına 
uyulacaktır.  

KT2 – MOGAN –EĞMĐR HAVZASI:   

Kanun ile sınırları belirlenen koruma bölgesi dışında kalan ancak, Mogan gölünü besleyen 
dere ve akarsuların doğal havza sınırlarında koruma statüsü kazandırılması öngörülen 
alanları kapsamaktadır. Bu alanlar içerisinde Mogan ve Eğmir göllerini besleyen 
aquferlerin korunması, tarımsal mücadelede toprağın ve yer altı sularının kirletilmesine 
olumsuz etkileri bulunan yöntemlerin sınırlandırılmasını denetleyici mekanizmaların 
geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır. 

KT3 – BEYNAM ORMANLARI:   

Ankaranın önemli bitki alanlarından olan ve doğal sit alanı olarak belirlenen Beynam 
ormanlarının korunarak geliştirilmesi ve doğa turizmi potansiyelinin değerlendirilerek 
kente ekonomisine kazandırılması sağlanacaktır.  

KT4 – BALABAN TARIM HAVZASI:   

Güney planlama bölgesinin önemli tarımsal üretim alanlarından olan Balaban tarım 
havzasında tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik olarak DSĐ tarafından projelendirilen 
barajların ve sulama sisteminin hayata geçirilmesi, tarım alanlarının korunması ve 
yöredeki kırsal bölgelerin kalkındırılması yönünde ilgili kurumlar ile işbirliği yapılması 
sağlanacaktır. 

 KT5 – KIZILIRMAK HAVZASI:   

Ülkemizin önemli akarsularından olan Kızılırmak ve bunu besleyen dere yataklarının her 
türlü kirleticiliğe karşı korunmasının sağlanması esastır. Bu itibarla tarımsal mücadele yer 
altı ve yerüstü su kaynakları ile toprağı kirletmeyecek yöntemler belirlenecektir. 

KT6 – ELMADAĞ:  

Bölgenin mevcut turizm potansiyelinin kent ekonomisine kazandırılması sağlanacaktır. Bu 
kapsamda kış sporları merkezi olarak ön plana çıkan Elmadağ kayak merkezinin 
uluslararası standartlara uygunluğu sağlanarak Ankara’ya uzun vadede kış olimpiyatlarını 
kazandırabilecek turizm yatırımları yönlendirilecektir.  

KT7 – BEYNAM:  

Beynam ormanlarının sunmuş olduğu turizm imkanlarının hayata geçirilebilmesi ve 
kentiçi turizm hareketliliğinin sağlanabilmesi amacıyla Beynam köyü ve çevresi hafta 
sonu ve tatil dönemi ikincil konut alanı olarak ayrılmıştır. 
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KT8 – MÜHYE:   

Đmrahor vadisinin korunması kapsamında günümüze kadar yapılan klasik planlama 
yaklaşımları ile hayata geçirilememiş planlama kararlarının hayata geçirilmesini 
sağlayarak, bölgede yapılacak özel planlama çalışmaları neticesinde vadi içerisinde 
bulunan mülkiyetlerin ve vadiye zarar veren sanayi işletmelerinin kaldırılabilmesi 
amacıyla ayrılan turizm öncelikli karma kullanım alanlarını ifade etmektedir. 

Açık ve Yeşil Alan Sistemleri (YS) : 

YS1 – ODTÜ ORMANLARI:   

Doğal sit alanı olarak tespit edilen ODTÜ ormanlarının Eğmir gölü ve çevresindeki 
kısımlarını kapsamaktadır. Bu alanların korunup geliştirilmesi ve göl çevresinin sunmuş 
olduğu rekreasyonel imkanların kente kazandırılması esastır.  

YS2 – ĐMRAHOR VADĐSĐ:   

Mogan – Eğmir sisteminin kent merkezine Đncesu Vadisi ile girdiği yeşil sistemin 
başlangıcını ve önemli bir parçasını oluşturan Đmrahor Vadisinin korunarak rekreasyonel 
açıdan kente kazandırılması yönünde vadi içerisindeki mülkiyet problemini çözecek ve 
kirlilik yaratan sanayi faaliyetlerinin kaldırılmasını sağlayacak planlama çalışmaları 
yapılacaktır. 

YS3 – MOGAN AKÜFERĐ:  

Mogan – Eğmir sistemini besleyen dereler ve kollarının yeşil ve açık dokusunun 
korunarak sürekliliğinin sağlanması esastır. Bu sistem üzerinde bulunan Dikilitaş göletinin 
sunduğu rekreasyon imkanı bölgeye kazandırılacaktır. 
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Şekil 9.14. : Güney Planlama Bölgesi Nüfus Analizi Özeti 
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Harita 9.5. : Güney Planlama Bölgesi Müdahale Biçimleri, Plan Kararları 
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9.2.5. DOĞU PLANLAMA BÖLGESĐ 
Tanım 

Ankara kentinin topoğrafik anlamda çevrili olduğu “çanak”ın kapalı olduğu ve önemli yükseltiler 
ile sınırlanan, gelişme süreci içinde gecekondu alanları ile çevrelenmiş Mamak ilçesi başta olmak 
üzere, Samsun Yolu geçişinin yarattığı çekim ve koridor etkisi ile Lalahan, Hasanoğlan, Yeşildere 
ve doğu uçta Elmadağ ilçe merkezini içeren, kuzeybatı ucunda Kalecik ilçe merkezini de 
kapsayan yaklaşık 133.000 ha büyüklüğündeki gelişme kutbudur. 2000 yılı itibariyle 426.652 
kişinin yaşadığı doğu planlama bölgesi, kentin bir çok açıdan eşitsizlikleri ile anılan, sosyal ve 
ekonomik müdahaleler açısından en öncelikli ele alınması gereken bölgesidir. 

Şekil 9.15. : Doğu Planlama Bölgesi Sınırları 

 

Arazi Kullanım 

Doğu Planlama Bölgesinin arazi kullanışını biçimlendiren en temel unsur olan topoğrafya, bir 
yandan yüksek eğimli tepeler üzerinde yer seçmiş gecekondular, diğer yandan orman alanları ve 
yerleşime uygun olmayan sınırlayıcılar nedeniyle Samsun Yolu üzerinde belirli noktalarda 
oluşturduğu yoğunlaşmalarla göze çarpmaktadır. Bölgenin kentsel alan içinde olarak yorumlanan 
Mamak çevresindeki gecekondularla, Ankara kentinin en yoğun gecekondu varlığına sahip 
ilçesini barındırması yanında, Samsun Yolu boyunca yer seçmiş büyük alan kullanan kamu 
kurumları, savunma sanayinde uzmanlaşma eğilimindeki sanayi tesisleri de, bölgeyi diğer 
planlama bölgelerinden farklılaştırmaktadır. Doğu planlama bölgesinin diğer bölgelerden 
farklılaşan bir başka yanı da, diğer bölgelerde Ankara metropoliten kent merkezine yakın 
kesimlerinin kentsel alan olarak nitelenebilecek yapı ve ilişkilerle kendini gösterdiği görülmekte 
iken, doğu planlama bölgesinde kentsel alana yakın kesimleri oluşturan Mamak ilçesi çevresi ise, 
kendi içinde kırsal ya da yar kırsal yapı ve ilişkiler barındıran içsel farklılaşmalar göstermektedir. 
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Şekil 9.15. : Doğu Planlama Bölgesi Arazi Kullanım 

 

 
Bölge içindeki yerleşimler ise, bölge alanı içinde dengeli dağılmış görünmektedir. Mamak ilçesi 
ve içerisinde çok yoğun gecekondu alanları ve nüfusu barındıran ve kentin görece en eşitsiz 
gelişmiş alanına en yakın iki yerleşme Lalahan ve Kutludüğün Belediyeleridir. Lalahan’da Samsun 
Yolu üzerinde yer seçmiş bazı önemli sanayi tesisleri bulunurken, Kutludüğün engebeli 
topoğrafyası ile önemli miktarda taş ve kum ocağına sahiptir. Bir bölümü Bayındır Barajı su 
toplama havzasında yer alan taş ve kum ocaklarının işletilmesinin kontrol altına alınması gerekli 
görünmektedir. Bölgenin Cumhuriyet tarihi açısından önem taşıyan bir başka önemli yerleşimi 
“öğretmen okulları” ile akla gelen Hasanoğlan yerleşimidir. Samsun Yolu’ndan kuzeyde bağ-
bahçe alanları da bulunan Hasanoğlan’ın ardından Yeşildere ve en doğu uçta ise, Elmadağ ilçe 
merkezi yer almaktadır. Savunma sanayi işletmelerinin yoğunlaştığı ve sanayi istihdamının önem 
kazandığı Elmadağ ise, önemli bir odaktır. Bölgenin kuzeydoğu ucunda ise, bağ-bahçe alanları 
ve Kızılırmak geçişindeki tarımsal niteliğiyle öne çıkan Kalecik ilçe merkezi yer almaktadır. 

Sosyo-Ekonomik Yapı 

2000 yılı nüfus sayımının işgücü ve ekonomik yapıya ilişkin değerlendirmeleri gözönüne 
alındığında güneybatı planlama bölgesinde işsizlik oranının kentteki en yüksek düzeyde 
gerçekleştiği görülmektedir. 2000 yılı itibariyle % 6,30 oranıyla, güneybatı planlama 
bölgesindeki % 3,83’lik işsizliğin yaklaşık 2 katı kadar işsizlik görülen doğu planlama bölgesinde 
Natayolu üst bölgesinde % 9, Mamak, Tuzluçayır, Mutlu üst bölgelerinde % 8’ler düzeyinde 
işsizlik görülmektedir. Bu çok yüksek işsizlik oranının 2005 yılı DĐE verilerine göre tüm Türkiye 
ve Ankara’da olduğu gibi yaklaşık 1,5 kat arttığı düşünüldüğünde, doğu planlama bölgesinin 
eşitsiz gelişen sorunlu sosyo-ekonomik yapısı çok daha iyi anlaşılabilecektir. 

Metropoliten kent bütününde % 39,14 olan reel aktivite oranının, güneybatı planlama 
bölgesinde % 50,5 iken, Doğu planlama Bölgesinde % 38,31 oranında gerçekleşmesi de, 
bölgedeki ekonomik yapıdaki eşitsiz gelişmeyi özetleyen bir başka veridir.  
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Bölgede işgücünde olmayan nüfus % 55,39’dur. Đktisaden faal olmayan nüfus içinde en önemli 
unsur ise, ev hanımlarının çokluğudur. Öğrenci ve emekli nüfusundan çok daha fazla ev hanımı 
nüfusuna sahip bölgede, kadın nüfusun çalışma yaşanma katılmadığı, gelir düzeyinin de bununla 
paralel olarak diğer bölgelerden çok daha düşük olduğu görülmektedir. 

Bölge içinde çalışanların %20,88’ini kadın nüfus oluşturmakta olup, işsizlik beyan eden 
kadınların erkeklerin yaklaşık yarısı kadar olması dikkat çekicidir. Kadın istihdamının tüm 
planlama bölgeleri içindeki en düşük oranda gerçekleşmesi de, bölgenin sosyal yapısını 
özetlemektedir. Buna ilaveten, bölgede tarımsal işlerde çalışan kadın nüfusun ayısı da, kırsal 
alanda artmaktadır. Bunu doğrulayan veri ise, kentsel alan içindeki üst bölgelerde yükselen 
işsizliğe ve düşen kadın istihdamına karşın, kırsal alana açıldıkça işsizliğin görece düşmesi ve 
kadın istihdamının artmasıdır. Bölge içindeki iktisaden faal olma oranları da, özellikle Mamak 
ilçesi içindeki üst bölgelerdeki eşitsiz ve sorunlu sosyo-ekonomik yapıdaki dengesizlikleri ortaya 
koymaktadır. 

Đşgücünde olmayan nüfusun Kayaş, Türközü üst bölgelerinde % 60’lar düzeyinde gerçekleşmesi 
de, gecekondu bölgelerindeki düşük istihdam, ekonomik yaşama katılamayan kadın nüfus ve 
dolayısıyla sosyo-demografik, sosyo-ekonomik yapının en eşitsiz bölgelerinin kentin yerleşik 
alanı içinde bulunduğunu göstermektedir. Bu sorunlu alanlar için özel programlar uygulanması 
gerekmektedir. 

Doğu planlama bölgesi içindeki yerleşmelerin çalışanların istihdam edildiği ekonomik faaliyet 
kolları bağlamında da irdelenmesi ise şu sonuçları vermektedir. Bölgede çalışanların % 33,8’i 
toplum hizmetleri alt kolunda çalışmaktadır. Kent ortalamasının altında ve güneybatı planlama 
bölgesinin yaklaşık 10 puan gerisinde olan bu oran, bölge içinde kent genelinden görece farklı 
bir istihdam dengesi bulunduğunu göstermektedir.  Bunu, % 16,4 ile imalat sanayi, %16,1 ile 
ticaret, %11,6 ile zirai faaliyetler, % 7,6 ile inşaat, %7,32 ile mali kurumlar alt sektörleri 
izlemektedir. 

Bu oranlar, bölgenin büyük ölçüde dönüşümünü tamamlamış Abidinpaşa, Gülseren, Saimekadın 
üst bölgelerinde toplum 
hizmetlerini, Kayaş, Kıbrıs, 
Mamak üst bölgelerinde imalat 
sanayi ve ticareti, Türközü ve 
Mutlu gibi dönüşümün yaşandığı 
üst bölgelerde inşaatı, Elmadağ, 
Lalahan, Hasanoğlan üst 
bölgelerinde tarım ve imalat 
sanayini ön plana çıkarmaktadır. 
Abidinpaşa, mali kurumlar; Kıbrıs, 
madencilik; Mutlu ise, ticaret alt 
kollarında yükselen istihdamları 
ile dikkat çekmektedir. 

Bu yapı, güneybatı ve batı 
planlama bölgelerindeki temel 
istihdam kaynağı olan “beyaz 
yakalı” çalışanların, doğu 
planlama bölgesinde o denli 
baskın olmadığını, imalat sanayi 

ve hizmet işlerinde çalışan idari personel işlerinin bölgenin farklılaşan özgünlüklerinden olduğu 
görülmektedir. “Mavi yakalı” çalışanların ve bölgenin eğitim düzeyine uygun hizmet işlerinde 
çalışanların oluşturduğu sosyo-mekansal yapı, kentin sosyal politikalar açısından en öncelikli 
müdahale alanının doğu planlama bölgesi olduğunu göstermektedir.  

DOĞU BÖLGESĐ FAALĐYET KOLLARINDA ÇALI ŞAN DAĞILIM
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Tablo 9.29. Doğu Planlama Bölgesinde Đşgücü Durumu 

NÜFUS ĐSTĐHDAM ĐŞSĐZ ĐŞGÜCÜNDE OLMAYAN BĐLĐNMEYEN ÜST BÖLGE ADI 

TOPLAM ERKEK KADIN ERKEK KADIN 
Đstihdam 

% ERKEK KADIN Đşsiz % ERKEK KADIN 
Đşgücünde 
Olmayan % ERKEK KADIN 

TÜRKÖZÜ 18.202 9.027 9.175 5.344 978 34,73 741 360 6,05 2.942 7.837 59,22     

ABĐDĐNPAŞA 33.608 16.061 17.547 8.940 2.783 34,88 1.346 841 6,51 5.774 13.923 58,61 1   

MUTLU 28.370 13.980 14.390 8.268 1.831 35,60 1.303 708 7,09 4.408 11.850 57,31 1 1 

TUZLUÇAYIR 32.643 16.114 16.529 8.916 2.189 34,02 1.688 983 8,18 5.510 13.356 57,79   1 

MAMAK 22.314 11.076 11.238 6.281 909 32,22 1.232 517 7,84 3.563 9.812 59,94     

SAĐMEKADIN 26.725 12.678 14.047 6.763 2.466 34,53 1.101 747 6,91 4.813 10.834 58,55 1   

KAYAŞ 33.723 16.699 17.024 9.671 1.475 33,05 1.570 673 6,65 5.458 14.875 60,29   1 

KIBRIS 31.960 16.161 15.799 10.429 2.128 39,29 1.264 449 5,36 4.468 13.222 55,35     

NATOYOLU 11.914 5.944 5.970 3.181 597 31,71 783 372 9,69 1.979 5.001 58,59 1   

KEÇĐKIRAN 15.978 8.940 7.038 6.188 743 43,38 582 265 5,30 2.170 6.029 51,31   1 

GÜLVEREN 16.017 8.013 8.004 4.745 840 34,87 707 330 6,47 2.561 6.834 58,66     

GÜLSEREN 13.250 7.729 5.521 5.545 510 45,70 556 213 5,80 1.626 4.796 48,47 2 2 

KUTLUDÜĞÜN 3.879 1.966 1.913 1.541 1.297 73,16 53 12 1,68 372 604 25,16     

KIZILCA 3.074 1.559 1.515 1.273 988 73,55 42 23 2,11 244 504 24,33     

LALAHAN 3.911 2.208 1.703 1.904 1.181 78,88 31 22 1,36 273 500 19,76     

HASANOĞLAN 7.753 4.008 3.745 3.024 2.548 71,87 61 38 1,28 923 1.159 26,85     

ELMADAĞ 18.763 9.162 9.601 5.256 1.474 35,87 651 299 5,06 3.255 7.828 59,07     

KALECĐK 9.672 5.042 4.630 3.169 1.726 50,61 244 86 3,41 1.629 2.818 45,98     

GENEL TOPLAM 331.756 166.367 165.389 100.438 26.663 38,31 13.955 6.938 6,30 51.968 131.782 55,39 6 6 
Kaynak : DĐE, Nüfus Sayımı Sonuçları, 2000 
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Tablo 9.30. Doğu Planlama Bölgesinde Ekonomik Yapı ve Đstihdam 

NÜFUS 

ZĐRAAT, 
AVCILIK, 

ORMANCILIK 
ve BALIKÇILI 

MADENCĐLĐK 
ve TAŞ 

OCAKÇILIĞI 
ĐMALAT 
SANAYĐĐ 

ELEKTRĐK, 
GAZ ve SU ĐNŞAAT 

TOPTAN ve 
PERAKENDE 
TĐCARET, 

LOKANTA ve 

ULAŞTIRMA 
HABERLEŞME 
ve DEPOLAMA 

MALĐ 
KURUMLAR, 
SĐGORTA, 
TAŞINMAZ 
MALLARA 

TOPLUM 
HĐZMETLERĐ, 
SOSYAL ve 
KĐŞĐSEL HĐZ 

ĐYĐ 
TANIMLANMAMIŞ 
FAALĐYETLER 

ÜST BÖLGE ADI 

TOPLAM ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN 

TÜRKÖZÜ 6.322 5.344 978 40 2 7 1 970 93 69 6 545 14 1.309 172 440 27 444 193 1.497 467 23 3 

ABĐDĐNPAŞA 11.723 8.940 2.783 31   19 1 1.291 234 133 18 775 26 2.011 408 918 101 898 385 2.845 1.600 19 10 

MUTLU 10.099 8.268 1.831 36 36 17 1 1.222 179 83 9 1.041 41 1.701 314 639 35 608 249 2.908 956 13 11 

TUZLUÇAYIR 11.105 8.916 2.189 28 9 23 9 1.387 208 126 13 1.136 41 1.832 391 699 77 714 339 2.956 1.090 15 12 

MAMAK 7.190 6.281 909 29 4 17 5 1.394 98 68 1 833 19 1.148 171 388 14 447 127 1.943 465 14 5 

SAĐMEKADIN 9.229 6.763 2.466 19   30 6 1.012 174 107 17 509 16 1.395 327 599 80 749 367 2.331 1.473 12 6 

KAYAŞ 11.146 9.671 1.475 49 8 26 1 2.041 192 127 14 891 19 1.942 294 751 37 845 228 2.983 676 16 6 

KIBRIS 12.557 10.429 2.128 587 1.287 65 1 2.523 99 123 2 1.282 12 1.829 150 607 21 575 68 2.806 485 32 3 

NATOYOLU 3.778 3.181 597 22 1 4 1 696 79 51   392 19 656 119 217 12 241 97 896 267 6 2 

KEÇĐKIRAN 6.931 6.188 743 23   13 3 985 85 116 9 338 16 782 125 322 21 290 106 3.306 376 13 2 

GÜLVEREN 5.585 4.745 840 21 2 9 3 1.007 108 52 4 334 16 918 151 369 28 335 120 1.692 401 8 7 

GÜLSEREN 6.055 5.545 510 14   6 1 1.262 101 20   223 5 636 92 226 9 133 52 3.021 247 4 3 

KUTLUDÜĞÜN 2.838 1.541 1.297 494 1.236 38   283 3 9   73   131 5 48 1 60 4 402 47 3 1 

KIZILCA 2.261 1.273 988 527 936 2   218 4 13   66   125 15 55   35 5 232 28     

LALAHAN 3.085 1.904 1.181 488 1.066 28 1 282 16 6   145 3 178 15 104 5 50 8 622 67 1   

HASANOĞLAN 5.572 3.024 2.548 1.001 2.206 40   517 48 18 1 220 4 241 34 107 8 130 30 747 217 3   

ELMADAĞ 6.730 5.256 1.474 775 957 80   1.774 95 74 4 281 4 540 61 340 11 212 49 1.174 293 6   

KALECĐK 4.895 3.169 1.726 1.381 1.527 21   179 19 22   379 2 241 16 78 1 94 19 771 142 3   

GENEL TOPLAM 127.101 100.438 26.663 5.565 9.277 445 34 19.043 1.835 1.217 98 9.463 257 17.615 2.860 6.907 488 6.860 2.446 33.132 9.297 191 71 

Kaynak : DĐE, Nüfus Sayımı Sonuçları, 2000 
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Doğu Planlama Bölgesinin, diğer bölgelerden farklı olarak çok kesin çizgilerle ayrılmış, kentsel ve 
yarı kırsal, kırsal alanlarından çok, kentsel olarak yorumlanacak Mamak ilçesi yerleşimlerinin bir 
bölümünde de, sorunlu sosyo-ekonomik göstergelere sahip olması, bu bölge içindeki işsizlik, 
yoksulluk vb. önemli sorun alanlarının bölge bazında tespit edilip, özel müdahale biçimleri ile 
yaklaşılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Kentsel yaşama uyum yapabilme anlamında, bir 
dizi sosyal program ve projenin uygulanması gereken niteliği ile, “kentin doğusu” eşitsizliklerin 
giderilmesi gereken en öncelikli alanıdır. 

Sosyo-Demografik Yapı 

Doğu planlama bölgesinde ortalama hane halkı büyüklüğü 4 olup, kent ortalamasının üzerinde 
olan bu büyüklük, kentsel alan içinde sayılan Kıbrıs üst bölgesinde 4,35’e, Mamak üst bölgesinde 
4,29’a yükselmekte, Abidinpaşa’da 3,65’e, Saimekadın’da ise, 3,46’ya kadar düşmektedir. Ancak 
kentsel alan dışına çıktıkça aile büyüklüğü de yükselmekte, Kalecik’te 4,78’e, Kutludüğün’de 5,3 
oranına ulaşmaktadır. 

DOĞU BÖLGESĐ ALT BÖLGEC ĐKLERE GÖRE NÜFUS DAĞILIMI 
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Tablo 9.31. :Doğu Planlama Bölgesi Hanehalkı Yapısı ve Büyüklüğü 

HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜ 

BÖLGE ADI 

TOPLAM 
HANEHALKI 

SAYISI 

TOPLAM 
YERLEŞĐK 
NÜFUS 1 

1 kişilik 
hane % 2 

1+2 
toplam 

1+2 
% 3 4 5 6 7 8 9 10+ 

TÜRKÖZÜ 6.049 23.964 269 1,12 785 1.055 4,40 1.199 1.883 1.097 474 198 85 27 32 
ABĐDĐNPAŞA 11.676 42.682 717 1,68 1.906 2.625 6,15 2.667 3.445 1.891 684 211 100 32 23 
MUTLU 8.939 37.101 218 0,59 986 1.205 3,25 1.826 2.692 1.865 722 378 114 63 75 
TUZLUÇAYIR 10.640 41.670 380 0,91 1.418 1.799 4,32 2.338 3.364 1.843 782 290 110 59 56 
MAMAK 6.979 29.980 207 0,69 709 917 3,06 1.212 2.114 1.434 685 351 108 59 100 
SAĐMEKADIN 9.621 33.371 763 2,29 1.706 2.471 7,41 2.294 2.972 1.226 454 132 46 17 11 
KAYAŞ 10.832 44.518 383 0,86 1.324 1.708 3,84 2.070 3.225 2.100 972 405 187 77 89 
KIBRIS 9.929 43.267 240 0,55 948 1.189 2,75 1.537 2.960 2.336 1.105 447 183 87 86 
NATOYOLU 3.637 15.443 112 0,73 351 464 3,00 711 1.067 721 390 159 59 30 37 
KEÇĐKIRAN 4.555 18.004 199 1,11 622 822 4,57 931 1.344 843 373 130 54 30 29 
GÜLVEREN 5.327 20.172 328 1,63 757 1.087 5,39 1.116 1.646 921 338 124 47 20 30 
GÜLSEREN 3.664 14.580 206 1,41 481 688 4,72 661 1.103 672 346 101 44 22 28 
KUTLUDÜĞÜN 1.002 5.318 32 0,60 72 105 1,97 90 181 212 157 114 67 30 47 
KIZILCA 1.002 4.201 43 1,02 127 171 4,07 173 272 213 90 48 17 7 12 
LALAHAN 1.109 4.488 57 1,27 150 208 4,64 193 342 205 96 27 13 7 19 
HASANOĞLAN 2.241 9.424 93 0,99 303 397 4,21 382 648 401 198 110 41 32 33 
ELMADAĞ 6.505 25.378 339 1,34 959 1.299 5,12 1.253 1.924 1.168 521 199 70 34 38 
KALECĐK  2.711 12.966 193 1,49 378 572 4,42 343 508 444 303 251 94 52 145 

GENEL TOPLAM 106.418 426.527 4.779 1,12 13.982 18.762 4,40 20.996 31.690 19.592 8.690 3.675 1.439 685 890 

Kaynak : DĐE, Nüfus Sayımı Sonuçları, 2000 

Bölgenin kentsel anlamda yoğunlaşan ve en fazla nüfusun yaşadığı üst bölgelerden Saimekadın 
ve Abidinpaşa, 1 ve 2 kişilik hanelerin yüzdesi kent ortalamasına görece yaklaşırken, Gülveren, 
Gülseren, Tuzluçayır, Türközü için de, 1 ve 2 kişilik hanelerin yüzdesi kent ortalamasına yakın 
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seyretmektedir. Ancak, Kıbrıs, Kayaş, Mutlu, Mamak, Natayolu üst bölgeleri ise, yüksek aile 
büyüklükleri yanında, tek ve iki kişilik hanelerin azlığı ve kadın nüfusun çalışma yaşamına 
katılması anlamında da, görece en eşitsiz gelişmiş bölgeler olarak yorumlanabilir.  

Bölge içindeki yerleşimleri arasında diğer planlama bölgelerinde olmadığı kadar benzer bir 
yapının görüldüğü Doğu Planlama Bölgesinde, çocuk sahipliliği ve aile büyüklüğü oranlarının 
yüksekliği, bebek ölüm oranı ve anne-çocuk oranı açısından da kentin diğer bölgelerinden daha 
kötü göstergeler göze çarpmaktadır. Özellikle gecekondu bölgelerinde eğitim programları 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Doğu Planlama Bölgesi içindeki diğer yerleşimler olan Elmadağ, Kalecik ilçeleri ve Kutludüğün, 
Hasanoğlan, Lalahan, Yeşildere ilk kademe belediyelerinde ise, Mamak ilçesi ile benzeşen sosyo-
ekonomik yapıya karşın, tarımsal işlerle iştigal etme oranı ve artan aile büyüklüğü, yine de iki 
farklı yapı olduğunu düşündürtmektedir. Özellikle, Lalahan, Kutludüğün ve Yeşildere’de çok daha 
kırsal bir sosyo-demografik yapı görülmekte iken, Hasanoğlan ve Elmadağ, sanayi çalışanlarının 
yüksekliği yanında görece daha düşük aile büyüklükleri ile diğer belediyelerden farklılaşmaktadır. 
Kalecik ise, ilçe merkezi olmasına karşın kırsal yerleşimlere benzeyen aile büyüklüğü ve istihdam 
yapısı ile öne çıkmaktadır. 

Nüfus yoğunlukları açısından yapılan değerlendirme de en önemli nokta, Saimekadın, Abidinpaşa 
üst bölgelerindeki çok yüksek yoğunluklardır. Kent ortalamasının da üzerindeki bu yoğunluklar, 
ıslah planları ile dönüşen bu bölgelerdeki mekansal yapının sağlıksızlığı hakkında da önemli bir 
ipucu vermektedir. Bu yerleşimleri, Türközü, Gülseren, Mutlu, Tuzluçayır ve Gülveren üst 
bölgeleri izlemektedir. Islah planları ile dönüşüm sürecinin başladığı ve kendi içinde yoğunlaşma 
eğiliminin gözlendiği bu yerleşimlerde de, süreç içinde yoğunluk değerlerinin yükselmesi 
beklenmektedir. Mamak, Kayaş, Natoyolu ve Keçikıran üst bölgeleri ise, dönüşümün sınırlılığı ve 
açık alan barındırma oranlarının yüksekliği ile görece düşük yoğunluklara sahip olmakla birlikte, 
tüm bu bölgelerdeki sorunlu ve eşitsiz gelişmiş yapının dönüşümünün ıslah planlarına 
bırakılmaması gerektiği görülmektedir. Sosyo-ekonomik, sosyo-demografik ve mekansal 
anlamda yapılan tespitler, doğu planlama bölgesindeki gecekonduların dönüşümünü fiziksel 
anlamıyla sınırlayan çabaların yetersiz olduğunu göstermektedir. Bölgede, ekonomik, sosyal ve 
mekansal anlamda birbiriyle bütünleşen ve eşitsizlikleri giderebilme amaçlı sosyal programlar 
uygulanmalıdır.  

Tablo 9.32. :Doğu Planlama Bölgesi Nüfus Yoğunlukları 
Mahalle Kodu Mahalle Adı Alan Nüfus Yoğunluk k/ha. 
DGU117      SAĐMEKADIN 1432504 33371 232,96 
DGU113      ABĐDĐNPAŞA 1833746 42682 232,76 
DGU112       TÜRKÖZÜ 1496749 23964 160,11 
DGU123       GÜLSEREN 1007209 14580 144,76 
DGU114      MUTLU 3010695 37101 123,23 
DGU115     TUZLUÇAYIR 3546450 41670 117,50 
DGU122       GÜLVEREN 1746366 20172 115,51 
DGU116     MAMAK 3946941 29980 75,96 
DGU118     KAYAŞ 6006509 44518 74,12 
DGU120      NATOYOLU 4249831 15443 36,34 
DGU121   KEÇĐKIRAN 10473145 18004 17,19 
DGU119    KIBRIS 89539328 43267 4,83 
DGU127   HASANOĞLAN 93157426 9424 1,01 
DGU126      LALAHAN 47506363 4488 0,94 
DGU124    KUTLUDÜĞÜN 79031006 5318 0,67 
DGU125     KIZILCA 76611313 4201 0,55 
DGU128     ELMADAĞ 538427566 25378 0,47 
DGU129      KALECĐK 367971300 12966 0,35 
Doğu Toplam 1330994445 426527 3,20 
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Konut Dokusu ve Onaylı Planlar 

Doğu planlama bölgesi içindeki binaların kullanım amacı irdelendiğinde, yapılan en önemli tespit, 
kentte en fazla bina bulunan ilçenin Mamak ilçesi olduğudur. Bu veri, Mamak ağırlıklı olmak 
üzere, henüz dönüşümünü tamamlamamış gecekondulardan oluşan bina stoğunu da açıkça 
ortaya koymaktadır. Bina sayımlarında her bir gecekondu bağımsız birim olarak ayrı bir bina 
olarak sayıldığından, Çankaya’nın yarısı kadar nüfusa sahip olan Mamak’ın, Çankaya’dan fazla 
binaya sahip olması sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Doğu planlama bölgesi, gecekondu 
ağırlıklı yapısı yanında çalışma alanları da 
sınırlı niteliğiyle dikkat çekmektedir. 
Bölge içindeki yapıların % 93,6’sının 
yalnızca konut amaçlı kullanıldığı 
görülmektedir. Bu kentteki en yüksek 
orandır. Konut ve konut dışı karışık 
yapılar birlikte hesaplandığında, 
bölgedeki yapıların % 96,8’ini, konut ve 
konutla birlikte yer alan ticari binaların 
oluşturduğu görülmektedir. Bu tespit, 
bölgede kamusal ve kamusal olmayan 

hizmetlerin yetersizliğinin de göstergesidir. Kent mekanında eşitsiz dağılan kentsel servisler, 
kaçak yapılar ile yoğunlaşan ve topoğrafik yapısı nedeniyle kamu kurumları ve çalışma alanları 
için de cazip olanaklar sunmayan bölge, adeta bir “yatakhane kent” görünümündedir. Bölgede, 
çalışma alanlarının görece dengelenmesinde, ticari yapılar ile Samsun Yolu üzerinde yer seçen 
sanayi yapıları etkendir. Bölge içindeki sanayi yapılarının eğitim, kültür, sağlık amaçlı yapılar ve 
resmi dairelerden fazla olması, bölgedeki kamusal hizmetlerin yetersizliğini göstermesi açısından 
önemlidir. 

Tablo 9.33. :Doğu Planlama Bölgesi Binalarının Kullanım Amacı-2000  
Bilin- 

Mahalle Konut 

Konut ve 
Konut 
Dışı 

Karışık 

Ticari Sanayi 
Eğitim, 
Kültür 

Sağlık, 
Sosyal, 
Spor 

Resmi 
Daire 

Dini 
Konut 
Dışı 

Karışık 
Tarımsal Diğer 

meyen 

Toplam 

TÜRKÖZÜ TOPLAM 3.638 114 30   7 3 3 2 1       3.798 

ABĐDĐNPAŞATOPLAM 2.190 313 17 1 19 3 3 7 10   2   2.565 

MUTLU TOPLAM 5.775 236 55 1 7 4 2 8 5 1 3   6.097 

TUZLUÇAYIR TOPLAM 6.739 229 131 5 13 6 11 6 5 7 11 2 7.165 

MAMAK TOPLAM 5.831 110 78 6 5 1   9 4   1   6.045 

SAĐMEKADIN TOPLAM 1.986 251 35   14 19 6 3 15   8   2.337 

KAYAŞ TOPLAM 8.049 194 107 10 19 8 11 23 23 2 10 3 8.459 

KIBRIS TOPLAM 6.967 74 81 2 11 1 3 14 5   1   7.159 

NATOYOLU TOPLAM 3.048 59 70 5 5 4 3 3   3 3   3.203 

KEÇĐKIRAN TOPLAM 3.007 142 54 63 8 3 9 6 9   13   3.314 

GÜLVEREN TOPLAM 3.835 41 54 1 10 1 5 7         3.954 

GÜLSEREN TOPLAM 2.817 91 207 36 3   1 8 11   2   3.176 

ELMADAĞ TOPLAM 3.406 179 45 20 13 7 9 12 7 34 15   3.747 

KALECĐK TOPLAM 1.257 113 171 37 14 5 12 9 4 5 20   1.647 

GENEL TOPLAM 58.545 2.146 1.135 187 148 65 78 117 99 52 89 5 62.666 
Kaynak : DĐE, Bina Sayımı Sonuçları, 2000 

Binaların kimin tarafından yapıldığına yönelik analiz ise, Doğu Planlama Bölgesindeki yapıların 
%97,2’sinin herhangi bir örgütlenme olmaksızın özel girişimlerce yapıldığını göstermektedir. Yapı 
kooperatifleri tarafından yapılan yapılar ise sadece % 0,8’lik bir büyüklük oluşturmaktadır. 
Bölgedeki konut yapım sürecinin bireysel gecekondu yapım süreci ile ilişkili olduğunu da 

DOĞU BÖLGESĐ BĐNALARIN KULLANIM AMACI

Çalışma 

5,7%
Diğer

0,2%

Tarımsal

0,1%

Sosyo-Kültürel 

0,5%

Konut

93,6%
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gösteren bu oranlar, bölgedeki yenilenme sürecinde de, toplu konut ve ada bazı 
uygulamalardan çok, ıslah planları ile parsel ölçeğinde yap-sat uygulamalarının hakim olduğunu 
ispatlamaktadır.  

Tablo 9.34.  :Doğu Planlama Bölgesi Binalarının Kimin Tarafından Yaptırıldığı-2000  

BÖLGE ADI Özel Kamu 
Yapı 

Kooperatifi 
Yabancı 
Bir Ülke 

Bilinmeyen Toplam 

TÜRKÖZÜ 3.770 15     13 3.798 
ABĐDĐNPAŞA 2.520 42     3 2.565 
MUTLU 5.407 372 295   23 6.097 
TUZLUÇAYIR 7.125 31 2   7 7.165 
MAMAK  6.015 15 8   7 6.045 
SAĐMEKADIN 2.257 70     10 2.337 
KAYAŞ 8.293 93 32   41 8.459 
KIBRIS 7.114 22 3   20 7.159 
NATOYOLU 3.182 13 2   6 3.203 
KEÇĐÖREN 3.266 28     20 3.314 
GÜLVEREN 3.887 51     16 3.954 
GÜLSEREN 3.124 29 3 3 17 3.176 
ELMADAĞ 3.527 147 46   27 3.747 
KALECĐK 1.409 155 82   1 1.647 

GENEL TOPLAM 60.896 1.083 473 3 211 62.666 

Doğu planlama bölgesinin 2000 yılı itibariyle sahip olduğu 426.652 kişilik nüfusa karşın, bölge 
içinde onaylı planlarla oluşturulmuş kapasiteler, 1.670.000 kişilik bir nüfus atamasına işaret 
etmektedir. Bu yaklaşık 1.250.000 kişilik nüfus atması da, kendi içinde iki parçada incelenebilir. 
Bunlardan birincisi kentsel yerleşimlerdeki ıslah planları ağırlıklı olarak atanmış 795.000 kişilik 
nüfustur. Bu nüfus, Mamak, Kayaş, Türközü, Natayolu, Mutlu, Tuzluçayır, Keçikıran üst bölgeleri  
içindeki gecekondu alanlarının dönüştürülmesine yönelik ıslah planları ile atanmış olup, bu 
yerleşimlerdeki yaklaşık 365.000 kişilik nüfusun 430.000 kişi artmasına neden olan bu planlama 
yaklaşımının ürettiği mekan ve sosyo-ekonomik dokuların sorunluluğu, dönüşen kent 
parçalarından okunmaktadır. Öte taraftan, henüz kentsel yerleşik alan içinde tanımlanamayacak, 
kırsal ve yarı kırsal alanları içeren bölge içindeki diğer yerleşmeler ise, 2000 yılı itibariyle yaklaşık 
62.500 kişilik bir nüfusa sahip olmasına karşın, onaylı planları ile yaklaşık 750.000 kişilik bir 
atama yapılmıştır.  

Bu ikili yapının her iki unsuruna da müdahale edilmesi gerekmektedir. Bir yandan, kentin gerçek 
sorunlarının yoğunlaştığı, sosyo-ekonomik sorunsalları ile öne çıkan eşitsiz gelişmiş gecekondu 
alanlarındaki dönüşümü, sosyo-mekansal boyutlarını görmezden gelip, sosyal program alanları 
tanımlayıp uygulamaksızın ıslah planları eli ile gerçekleştiren yaklaşımdan vazgeçilmesi yaşamsal 
bir önem taşırken, diğer yandan da, abartılı projeksiyonlara oturan ilçe ve ilk kademe 
belediyeleri planlarının revize edilmesi gerekmektedir. 

2000 yılı itibariyle yaklaşık 426.000 kişinin yaşadığı ancak onaylı planlarla yaklaşık 1.670.000 
kişilik nüfus ataması yapılmış doğu planlama bölgesinde, 900.000 kişi düzeyinde tutulması 
öngörülmektedir.  
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Tablo 9.35. : Doğu Planlama Bölgesi Nüfus, Konut ve Onaylı Plan Analizi  
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DOĞU PLANLAMA BÖLGESĐ ĐÇĐNDEKĐ BELEDĐYELERĐN ONAYLI PLANLARININ 
ĐRDELENMESĐ  

KALECĐK 

Protokol yolu-Otoyol kesişiminden yaklaşık 24 km., 
Ankara metropoliten kent merkezine karayolu ile 
yaklaşık 60 km. mesafede yer alan Kalecik ilçe merkezi, 
5216 sayılı yasanın yürürlüğe girmesini müteakip, kuş 
uçuşu 50 km yarıçaplı sınırın içerisinde yer alması 
nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırlarına ilçe 
belediyesi olarak dahil edilmiştir.  

2000 yılı nüfus sayımına göre 11.965 kişinin yaşadığı 
tespit edilen Kalecik yerleşiminde, yasanın yürürlüğe 
girmesinden önce 6 adet olan mahalle sayısı 5216 sayılı 
yasanın geçici 2.maddesi kapsamında köy tüzel kişiliği 

sona ererek mahalleye dönüşen 13 yerleşim birimiyle birlikte 19 adete yükselmiş, 2 köy ise 
orman köyü olarak mücavir alan sınırını oluşturmuştur. Belediye 
sınırı 31869 ha., mücavir alan ise 4249 ha.dır. Orman köyü ve 
Mahalle olarak bağlanan köyler ile birlikte belediye-mücavir 
alan sınırları içerisinde yaşayan nüfus 15.973 kişiye (2000 yılı 
sayımı) ulaşmıştır. 

ONAYLI ĐMAR PLANI ĐNCELEMESĐ: 
1/25000 ölçekli planlama çalışması kapsamında, 5216 sayılı 

yasanın yürürlüğe girmesinden 
önce Kalecik Belediye’si 
tarafından onaylanan Kalecik 
Đmar Planı irdelenmiştir.  
Planlama alanı toplamda yaklaşık 
1652 ha.lık bir alanı 
kapsamaktadır. 
Onaylı planın brüt alanlar üzerinden ana kullanım bölgeleri; 
-24.3 ha.lık kısmı “Meskun Bölge”,  
-393.26 ha.lık kısmı “Gelişme Konut  Bölgesi”  
-786.50 ha.lık kısmı “Bağ Bahçe Alanı” 
-449 ha.lık kısmı nüfus yoğunluğu harici kullanım bölgesi (Kentsel 
Çalışma Alanları,açık alanlar v.b) olarak tasnif edilmiştir. 
Kalecik Belediyesince onaylanan uygulama imar planlarının 776 
ha’lık kısmında  parselasyon planları bulunmaktadır. 

PLAN YOĞUNLUK KARARLARI VE PLAN NÜFUSU 
Maximum değerler üzerinden 

ĐMAR HAKKI ALAN(M2) ĐNŞAAT ALANI(M2) KONUT SAYISI NÜFUS 
A-2(0.30-0.60) 2256453 1353871 13538 54152 
A-3(0.30-0.90) 192852 173566 1735 6940 
A-4(0.30-1.20) 66301 79561 795 3180 
A-5(0.30-1.50) 124469 186703 1867 7468 
A-6(0.30-1.80) 13792 24825 248 992 
B-2(0.30-0.60) 25478 15286 153 612 
B-3(0.30-0.90) 55017 49515 495 1980 
B-4(0.30-1.20) 67015 80418 804 3216 
Bağ-Bahçe(0.10) 5040873 504087 3360 13442 

TOPLAM 2.801.377  22995 91980 
*konut büyüklüğü bağ-bahçe alanında 150m2 diğer alanlarda 100m2 olarak kabul edilmiştir. 

 

ı 
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Minimum değerler üzerinden; 
ĐMAR HAKKI ALAN(M2) ĐNŞAAT ALANI(M2) KONUT SAYISI NÜFUS 
A-2(0.30-0.60) 2256453 1353871 10830 43320 
A-3(0.30-0.90) 192852 173566 1388 5552 
A-4(0.30-1.20) 66301 79561 636 2544 
A-5(0.30-1.50) 124469 186703 1493 5972 
A-6(0.30-1.80) 13792 24825 199 796 
B-2(0.30-0.60) 25478 15286 122 488 
B-3(0.30-0.90) 55017 49515 396 1584 
B-4(0.30-1.20) 67015 80418 150 600 
Bağ-Bahçe(0.10) 5040873 504087 3360 13442 

TOPLAM 7.842.250  18574 74298 
*konut büyüklüğü bağ-bahçe alanında 150m2 diğer alanlarda 125m2 olarak kabul edilmiştir. 

Toplam 1652 ha’lık planlama alanı içerisinde 272,56 ha net konut ve 629 ha bağ-bahçe  alanı 
bulunduğu ve bu alanlara ilişkin verilen yoğunluk kararlarına göre yapılan nüfus hesaplaması 
durumunda; Kalecik’te min. 74.500 kişi ile max. 92.000 kişi arasında bir nüfus’un yaşayabileceği  
belirlenmektedir. 

PLANIN GÜÇLÜ YÖNLERĐ: 

- Yaklaşık 776 hektarlık  alanın yapılaşmaya hazır durumda olması,  

PLANIN ZAYIF YÖNLERĐ: 

- Doğal ve tarımsal dokusu ve özgün yapısıyla öne çıkan Kalecik’i kimlik değerleri ile 
örecek bir plan çalışmasının bulunmaması, 

- Genel geçer bir imar planı yaklaşımı ile, Kızılırmak Havzası, Kalecik Bağları ve Kalecik 
Kalesinin yarattığı özgünlüğü, Ankara kenti ve Türkiye’ye turistik ve doğal değerleri 
ile sunacak bir anlayışın hakim olmaması, 

- Doğal açık-yeşil yapı ve sistemin korunmaması, tarımsal alanları gelişme baskısı 
altında bırakan bir niteliğin görülmesi,  

- Ulaşım sisteminin ve kademelenmesinin tam anlamıyla kurgulanamaması,  

FIRSATLAR 

- Kalecik Karası ve Kalecik Kalesinin ulusal turizm değeri olan markalar olarak öne 
çıkabilme potansiyeli,  

- Doğal ve tarımsal dokunun henüz fazla tahribata uğramamış olması, inşaat 
faaliyetlerinin durgunluğu,  

MÜDAHALE BĐÇĐMLERĐ 

- Kalecik’e ait alt ölçekli imar planının zayıf yönlerini giderici nitelikte olmak üzere plan 
revizyonu yapılması, 

Yapılacak plan revizyonu ile; 

- Korunması gerekli değerleri ve öncelikleri öne çıkaracak bir kimlik ve doku arayışı 
geliştirilmesi, 

- Ulaşım sisteminin yeniden kurgulanması, 

- Kalecik Kalesi ve Kalecik Karasının bir mikro kalkınma projesi olarak odağa koyulduğu 
yaklaşımı kente ve planlamaya hakim kılmak, 

- Plan nüfusunun 30.000 kişi üzerinden kurgulanması ve yapılaşma koşullarının bu 
çerçevede plana yansıtılması. 
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ELMADAĞ 
Ankara-Samsun Yolunun Otoyol 
kesişiminden yaklaşık 22 km. mesafede yer 
alan Elmadağ  Đlçe merkezi, 5216 sayılı 
yasanın yürürlüğe girmesini müteakip 50 km 
yarıçaplı sınırın içerisinde yer alması 
nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi 
sınırlarına ilçe belediyesi olarak dahil 
edilmiştir.  

2000 yılı nüfus sayımına göre 22.518 kişinin 
yaşadığı tespit edilen Elmadağ  
yerleşiminde, 5216 sayılı yasanın geçici 
2.maddesi kapsamında köy tüzel kişiliği 
sona ererek mahalleye dönüşen 4 yerleşim 
birimiyle birlikte 15 adete yükselmiş, 7 köy 
ise orman köyü olarak mücavir alan sınırını 

oluşturmuştur. Belediye sınırı 30903.9ha., mücavir alan ise 16669 ha.dır. Orman köyü ve 
Mahalle olarak bağlanan köyler ile birlikte belediye-mücavir alan sınırları içerisinde yaşayan 
nüfus 25.739 kişiye (2000 yılı sayımı) 
ulaşmıştır. 

ONAYLI ĐMAR PLANI ĐNCELEMESĐ 

1/25000 ölçekli planlama çalışması 
kapsamında, 5216 sayılı yasanın yürürlüğe 
girmesinden önce Elmadağ Belediyesince 
onaylanan planlar irdelenmiştir. 
Planlama alanı toplamda yaklaşık 1985 ha.lık 
bir alanı kapsamaktadır. 
Onaylı planın brüt alanlar üzerinden ana 
kullanım bölgeleri; 
-412 ha.lık kısmı “Meskun Bölge”,  
-437 ha.lık kısmı “Gelişme Konut  Bölgesi” ve 
-1136 ha.lık kısmı ise nüfus yoğunluğu harici 
kullanım bölgesi (Kentsel Çalışma 
Alanları,sanayi alanları, açık alan v.b) olarak 
tasnif edilmiştir. 
Elmadağ Belediyesince onaylanan uygulama 
imar planlarının tamamında  parselasyon 
planları bulunmaktadır. 

PLAN YOĞUNLUK KARARLARI VE PLAN NÜFUSU 

Toplam 1985 ha’lık planlama alanı içerisinde 534.44 ha net konut  alanı bulunduğu ve bu 
alanlara ilişkin verilen yoğunluk kararlarına göre yapılan nüfus hesaplaması durumunda; 
Elmadağ’da min. 65.000 kişi ile max. 82.000 kişi arasında bir nüfus’un yaşayabileceği  
belirlenmektedir. 

Bu planlar dışında 1/5000 ölçekli nazım imar planı buluna ancak uygulama imar ve parselasyon 
planları yapılmamış alanlarda yaklaşık 37.000 kişilik bir nüfus ataması yapılmıştır. Bu planla 
birlikte Elmadağ için 102.000 ila 119.000 arasında değişen bir nüfusa sahip onaylı plan olduğu 
bilgisine ulaşılmaktadır. 
 

 

ı 
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Maximum değerler üzerinden 
ĐMAR HAKKI ALAN(M2) ĐNŞAAT ALANI(M2) KONUT SAYISI NÜFUS 

A-2(0.60) 2030233 1218139 12181 48724 
A-3(0.90) 342850 308565 3085 12340 
A-4(1.60) 4070 6512 65 260 
B-2(0.60) 163816 98289 982 3928 
B-3(0.90) 23498 21148 211 844 
B-5(2.00) 29992 59984 600 2400 
E:0.30 16814 5044 50 200 
E:0.50 2480214 1240107 1240 4960 
E:0.60 125454 75272 752 3008 
E:0.70 48881 34216 342 1368 
E:0.90 37088 33379 333 1332 
E:1.00 23979 23979 239 956 
E:1.50 6556 9834 98 392 
E:1.70 17080 29036 290 1160 

TOPLAM 5350525   20468 81872 

*konut büyüklüğü 100m2 olarak kabul edilmiştir. 

Minimum değerler üzerinden; 
ĐMAR HAKKI ALAN(M2) ĐNŞAAT ALANI(M2) KONUT SAYISI NÜFUS 

A-2(0.60) 2030233 1218139 9744 38976 
A-3(0.90) 342850 308565 2468 9872 
A-4(1.60) 4070 6512 52 208 
B-2(0.60) 163816 98289 785 3140 
B-3(0.90) 23498 21148 168 672 
B-5(2.00) 29992 59984 480 1920 
E:0.30 16814 5044 40 160 
E:0.50 2480214 1240107 992 3968 
E:0.60 125454 75272 601 2404 
E:0.70 48881 34216 273 1092 
E:0.90 37088 33379 266 1064 
E:1.00 23979 23979 191 764 
E:1.50 6556 9834 78 312 
E:1.70 17080 29036 232 928 

TOPLAM 5350525   16374 65496 

 *konut büyüklüğü 125m2 olarak kabul edilmiştir. 

PLANIN GÜÇLÜ YÖNLERĐ: 

- Elmadağ’da mevcut imar planları doğrultusunda yapılan uygulama imar ve 
parselasyon planlarına göre meskun doku başta olmak üzere yaklaşık 535 hektarlık  
alanın yapılaşmaya hazır durumda olması,  

PLANIN ZAYIF YÖNLERĐ: 

- Savunma sanayi işlevlerinin yoğunlaştığı koridor ve odak olarak Elmadağ yerleşiminin 
önemli bir sanayi odağı ve çekim merkezi niteliğini çözümleyip öne çıkaran bir kimlik 
arayışının hissedilememesi, 

- Elmadağ’ın topoğrafik özellikleri ve dokusunu, özgün bir kimlik ve gelişme modeli 
olarak tanımlayarak çözümleyecek bir yapı tanımlama eksikliği, 

- Elmadağ için açık-yeşil sistem oluşturulmamış olması, 

- Ulaşım sistemi ve fiziki mekansal planlamasının tam anlamıyla kurgulanamaması,  

FIRSATLAR 

- Planlama alanını içerisinde inşaat faaliyetlerinin durgun olması, planın üst ölçekli plan 
kararları doğrultusunda revize edilebilmesi için bir olanak sağlaması, 
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- 1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım Planı’nın Elmadağ Odağı ve Samsun Yolu 
koridorunu temel gelişme dinamiklerinden bir olarak tanımlaması 

MÜDAHALE BĐÇĐMLERĐ 

- Elmadağ’a ait alt ölçekli imar planının zayıf yönlerini giderici nitelikte olmak üzere 
plan revizyonu yapılması, 

Yapılacak plan revizyonu ile; 

- Elmadağ’ın özgün kimlik ve değerlerini çözümleyip geliştirecek bir doku ve mekansal 
örgütlenme arayışında bulunulması, 

- Sanayi kenti Elmadağ için iş-iskan ilişkisini kurgulayacak toplu konut uygulamalarının 
örgütlenmesi, 

- Elmadağ-Ankara ilişkisini demiryolu bağlantısı üzerinden güçlendirecek bir yaklaşım 
benimsenmesi, 

- Ulaşım sistemi yeniden kurgulanarak kademelenme yapılması, 

- Yeşil alan düzeninin parçalı yapıdan arındırılarak bütünleştirilmesi, plan kapsamındaki 
dere yataklarının korunması, 

- Gelişme konut alanlarında parsel düzeni (yap-sat) yerine örgütlenmiş yapılaşmaya 
imkan tanıyacak fiziki düzenleme yapılması, bu kapsamda ada bazı uygulamaların 
özendirilmesi, 

- Plan nüfusunun 80.000 kişi üzerinden kurgulanması ve yapılaşma koşullarının bu 
çerçevede plana yansıtılması. 

Hedeflenmektedir. 
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HASANOĞLAN 

Samsun yolu-Otoyol kesişimine yaklaşık 14 km., 
Ankara metropoliten kent merkezine karayolu ile 
yaklaşık 40 km. mesafede yer alan Hasanoğlan 
Belde merkezi, 5216 sayılı yasanın yürürlüğe 
girmesini müteakip 50 km yarıçaplı sınırın 
içerisinde yer alması nedeniyle Ankara Büyükşehir 
Belediyesi sınırlarına ilk kademe belediyesi olarak 
dahil edilmiştir. Đdari olarak Elmadağ ilçesine 
bağlıdır. 

2000 yılı nüfus sayımına göre 9.922 kişinin 
yaşadığı tespit edilen Hasanoğlan  yerleşiminde, 
5216 sayılı yasanın geçici 2.maddesi kapsamında 
köy tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşen 

yerleşim birimiyle olmadığı için mevcut mahalle sayısı değişmemiş olup, bağlı orman köyü 
olmadığı için mücavir alanı bulunmamaktadır. Belediye sınırı 9315 ha.dır.  

ONAYLI ĐMAR PLANI ĐNCELEMESĐ: 

1/25000 ölçekli planlama çalışması kapsamında 5216 sayılı 
yasanın yürürlüğe girmesinden önce, Hasanoğlan Belediyesi 
tarafından onaylanan Hasanoğlan Đmar Planı irdelenmiştir. 

Planlama alanı toplamda yaklaşık 1626 ha.lık bir alanı 
kapsamaktadır. 

Onaylı planın brüt alanlar üzerinden ana kullanım bölgeleri; 

-132.15 ha.lık kısmı “Meskun Bölge”,  

-966 ha.lık kısmı “Gelişme Konut  Bölgesi”  

-554 ha.lık kısmı nüfus yoğunluğu harici kullanım bölgesi (Kentsel Çalışma Alanları,sanayi 
alanları, açık alan v.b) olarak tasnif edilmiştir. 

Hasanoğlan Belediyesince onaylanan uygulama imar planlarının tamamında  parselasyon planları 
bulunmaktadır. 

PLAN YOĞUNLUK KARARLARI VE PLAN NÜFUSU 

Toplam 1652 ha’lık planlama alanı içerisinde 627.91 ha net konut  alanı bulunduğu ve bu 
alanlara ilişkin verilen yoğunluk kararlarına göre yapılan nüfus hesaplaması durumunda; 
Hasanoğlan’da min 212.728 kişi ile max. 265.916 kişi arasında bir nüfus’un yaşayabileceği  
belirlenmektedir. 

Maximum değerler üzerinden 
ĐMAR HAKKI ALAN(M2) ĐNŞAAT ALANI(M2) KONUT SAYISI NÜFUS 
A-2(0.25-0.50) 3113953 1556976 15570 62280 
A-2(0.30-0.60) 144252 86551 865 3460 

E:0.80 246753 197402 1974 7896 
A-3(0.30-0.90) 333191 299871 2998 11992 
A-4(0.40-1.60) 937752 1500403 15004 60016 
A-5(0.40-2.00) 1503443 3006886 30068 120272 
TOPLAM 6279344    66479 265916 

*konut büyüklüğü 100m2 olarak kabul edilmiştir. 

 

ı 



 639 

Minimum değerler üzerinden; 
ĐMAR HAKKI ALAN(M2) ĐNŞAAT ALANI(M2) KONUT SAYISI NÜFUS 
A-2(0.25-0.50) 3113953 1556976 12456 49824 
A-2(0.30-0.60) 144252 86551 692 2768 

E:0.80 246753 197402 1579 6316 
A-3(0.30-0.90) 333191 299871 2398 9592 
A-4(0.40-1.60) 937752 1500403 12003 48012 
A-5(0.40-2.00) 1503443 3006886 24054 96216 
TOPLAM 6279344    53182 212728 

*konut büyüklüğü 125m2 olarak kabul edilmiştir. 

PLANIN GÜÇLÜ YÖNLERĐ: 

- Yaklaşık 627 hektarlık  alanın yapılaşmaya hazır durumda olması,  

PLANIN ZAYIF YÖNLERĐ: 

- “Öğretmen Okulu” ile Ankara ve Türkiye kapsamında önemli bir isim ve simgesel 
anlam taşıyan merkez olarak değer taşıyan Hasanoğlan’ı, bu nitelik ve değerleri ile 
kültür ve turizm merkezi, eğitim kenti olarak kurgulayan bir planlama çalışması 
bulunmaması, 

- Doğal dokusu ve bağ-bahçe gelişimleri ile, özgün bir dokusu olan yerleşim için klasik 
bir yapılaşma biçimi tanımlaması,  

- Planın fiziksel şeması ve grafik bütünlüğünün zorunlu müdahaleler gerektirmesi,  

FIRSATLAR 

- Hasanoğlan Öğretmen Okulu ve kentin kültürel potansiyelinin anlam ve değerinin 
yeniden farkına varılması, 

- Bilim, kültür, hizmet kenti, Başkent Ankara’da, doğal ve kültürel peyzajıyla 
Hasanoğlan’ın büyük önem taşıması,   

MÜDAHALE BĐÇĐMLERĐ 

- Hasanoğlan’a ait alt ölçekli imar planının zayıf yönlerini giderici nitelikte olmak üzere 
plan revizyonu yapılması, 

Yapılacak plan revizyonu ile; 

- “Kültür Kenti Hasanoğlan” yaklaşımı ile, planın, kente özgü kimlik değerlerini yeniden 
yorumlayacak bir biçimde ele alınması,  

- Estetik ve grafik bütünlük ve mekansal doku olarak, özgün bir yapı ile bağ-bahçe 
dokusunu baz alan yaklaşım benimsenmesi, 

- Plan nüfusunun 35.000 kişi üzerinden kurgulanması ve yapılaşma koşullarının bu 
çerçevede plana yansıtılması. 

Hedeflenmektedir. 
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LALAHAN 

Samsun yolu-Otoyol kesişiminden yaklaşık 10 km 
mesafede yer alan Lalahan  Belde merkezi 5216 
sayılı yasanın yürürlüğe girmesini müteakip 50 
km yarıçaplı sınırın içerisinde yer alması nedeniyle 
Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırlarına ilk 
kademe belediyesi olarak dahil edilmiştir.  

2000 yılı nüfus sayımına göre 4.997 kişinin 
yaşadığı tespit edilen Lalahan  yerleşiminde, 5216 
sayılı yasanın geçici 2.maddesi kapsamında köy 
tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşen 
yerleşim birimi olmadığı için mevcut mahalle 
sayısı değişmemiş olup, bağlı orman köyü 
olmadığı için mücavir alanı bulunmamaktadır. 

Belediye sınırı 4750 ha.dır. Đdari olarak Elmadağ ilçesine bağlıdır. 

ONAYLI ĐMAR PLANI ĐNCELEMESĐ: 

1/25000 ölçekli planlama çalışması kapsamında, 5216 sayılı 
yasanın yürürlüğe girmesinden önce Lalahan Belediyesince 
onaylanan imar planı irdelenmiştir. 

Planlama alanı toplamda yaklaşık 2104 ha.lık bir alanı 
kapsamaktadır. 

Onaylı planın brüt alanlar üzerinden ana kullanım bölgeleri; 
-60.28 ha.lık kısmı “Meskun Bölge”,  

-843 ha.lık kısmı “Gelişme Konut  Bölgesi”  

-100 ha.lık kısmı “Bağ-Bahçe” 

-1100 ha.lık kısmı ise nüfus yoğunluğu harici kullanım bölgesi (Kentsel Çalışma 
Alanları,sanayi alanları, açık alan v.b) olarak tasnif edilmiştir. 

Lalahan Belediyesince onaylanan uygulama imar planlarının tamamında  parselasyon planları 
bulunmaktadır. 

PLAN YOĞUNLUK KARARLARI VE PLAN NÜFUSU 

Toplam 2104 ha’lık planlama alanı içerisinde 679.91 ha net konut  alanı bulunduğu ve bu 
alanlara ilişkin verilen yoğunluk kararlarına göre yapılan nüfus hesaplaması durumunda; 
Lalahan’da min. 107.724 kişi ile max. 134.668 kişi arasında bir nüfus’un yaşayabileceği  
belirlenmektedir. 

Maximum değerler üzerinden 
ĐMAR HAKKI ALAN(M2) ĐNŞAAT ALANI(M2) KONUT SAYISI NÜFUS 

E:0.40 2742243 1096897 10968  43872  
E:0.50 412116 206058  2060  8240 
E:0.60 685268 411160  4111  16444 
E:0.75 477586 358189  3581  14324 
E:0.90 1013333 911999  9120  36480 
E:1.00 144543 144543  1445  5780 
E:1.05 92472 97095  970  3880 
E:1.10 9342 10276  102  408 
E:1.20 34025 40830  408  1632 
E:1.45 11759 17050 170  680  
E:1.82 40269 73289  732  2928 

TOPLAM 5662956    33667  134668 
*konut büyüklüğü 100m2 olarak kabul edilmiştir. 

 

ı 
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Minimum değerler üzerinden; 
ĐMAR HAKKI ALAN(M2) ĐNŞAAT ALANI(M2) KONUT SAYISI NÜFUS 

E:0.40 2742243 1096897 8774 35096  
E:0.50 412116 206058  1648  6592 
E:0.60 685268 411160 3288  13152 
E:0.75 477586 358189 2864  11456 
E:0.90 1013333 911999  7296  29184 
E:1.00 144543 144543 1156  4624 
E:1.05 92472 97095  776  3104 
E:1.10 9342 10276  82  328 
E:1.20 34025 40830  326  1304 
E:1.45 11759 17050 136  544  
E:1.82 40269 73289  585  2340 

TOPLAM 5662956    26931  107724 
*konut büyüklüğü 125m2 olarak kabul edilmiştir. 

PLANIN GÜÇLÜ YÖNLERĐ: 

- Yaklaşık 566 hektarlık  alanın yapılaşmaya hazır durumda olması,  

PLANIN ZAYIF YÖNLERĐ: 
- Ankara metropoliten kentine çok yakın ve önemli sanayi gelişmelerine sahip 

yerleşimde, gelişmelerin kontrol edilmesinden çok eğilimlere göre biçimlenen bir 
planlama sürecinin hakim olması, 

- Doğal niteliği korunması gereken yükselti ve bitki örtüsünün etkin biçimde korunup 
geliştirilmemesi, 

- Konut, işyeri ilişkisini kuracak örgütlenmiş yerleşim alanları tanımlanması yerine, 
parsel bazı dağınık bir gelişimin seçilmesi, 

- Kentin doğu girişinde kent girişi unsurları ile özgünleşen bir giriş kapısı ve lojistik 
unsurların bulunmaması, 

- Ulaşım sistemi ve fiziki mekansal planlamasının tam anlamıyla kurgulanamaması,  

FIRSATLAR 
- Ankara’nın doğu girişi ve sanayi gelişmelerinin hareketlendiği bir aksın merkezi 

olabilme potansiyeli, 
- Samsun Karayolu ve demiryolunun lojistik hizmetler için Lalahan’ı ön plana 

çıkarabilme potansiyeli, 
- Doğal yapısı ve hareketli topoğrafyasının, özgün bir yerleşim oluşturabilmede araç 

olarak kullanılabilmesi, 

MÜDAHALE BĐÇĐMLERĐ 
- Lalahan’a ait alt ölçekli imar planının zayıf yönlerini giderici nitelikte olmak üzere plan 

revizyonu yapılması, 
Yapılacak plan revizyonu ile; 
- Lalahan’ı kentin doğu girişi olarak tanımlayacak fiziksel müdahaleler 

gerçekleştirilmesi, 
- Lojistik hizmetlerin düğümlendiği bir odak tanımlanması, 
- Özgün bir konut dokusu ve toplu konut gelişimlerinin özendirilmesi, 
- Doğal karakteri korunacak alanların yerleşim dışı tutularak yeşil kuşağa katılmasının 

sağlanması, 

- plan nüfusunun 25.000 kişi üzerinden kurgulanması ve yapılaşma koşullarının bu 
çerçevede plana yansıtılması. 

Hedeflenmektedir. 
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YEŞĐLDERE 

Samsun yolu-Otoyol kesişimine yaklaşık 17 km. 
mesafede ve Samsun Yolundan 7 km. kuzeyde yer alan 
Yeşildere Belde merkezi, 5216 sayılı yasanın yürürlüğe 
girmesini müteakip 50 km yarıçaplı sınırın içerisinde yer 
alması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırlarına 
ilk kademe belediyesi olarak dahil edilmiştir.  

2000 yılı nüfus sayımına göre 2.716 kişinin yaşadığı 
tespit edilen Yeşildere  yerleşiminde, 5216 sayılı yasanın 
geçici 2.maddesi kapsamında köy tüzel kişiliği sona 
ererek mahalleye dönüşen yerleşim birimi ve orman köyü 

yoktur. Belediye sınırı 6285ha.’dır.Đdari olarak Elmadağ’a bağlı olan 
Yeşildere’nin, mücavir alanı yoktur.  

ONAYLI ĐMAR PLANI ĐNCELEMESĐ 

1/25000 ölçekli planlama çalışması kapsamında; 5216 sayılı 
Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce Yeşildere Belediyesince 
onaylanan imar planları irdelenmiştir.  

Planlama alanı toplamda yaklaşık 140 ha.lık bir alanı 
kapsamaktadır. 

Onaylı planın brüt alanlar üzerinden ana kullanım bölgeleri; 

-47 ha.lık kısmı “Meskun Bölge”,  

-80 ha.lık kısmı “Gelişme Konut  Bölgesi” ve 

-13 ha.lık kısmı ise nüfus yoğunluğu harici kullanım bölgesi (Küçük sanayi alanları, açık 
alan v.b) olarak tasnif edilmiştir. 

Yeşildere Belediyesince onaylanan uygulama imar planlarının tamamında  parselasyon 
planları bulunmaktadır. 

PLAN YOĞUNLUK KARARLARI VE PLAN NÜFUSU 

Toplam 140 ha’lık planlama alanı içerisinde 83.54 ha net konut  alanı bulunduğu ve bu alanlara 
ilişkin verilen yoğunluk kararlarına göre yapılan nüfus hesaplaması durumunda; Yeşildere’de min 
17.492 kişi ile max. 21.872 kişi arasında bir nüfus’un yaşayabileceği  belirlenmektedir. 
 
Maximum değerler üzerinden 

ĐMAR HAKKI ALAN(M2) ĐNŞAAT ALANI(M2) KONUT SAYISI NÜFUS 
A-2(0.60) 304886 182931 1829 7316 
E:0.60 335583 201349 2013 8052 
E:0.90 118694 106824 1068 4272 
E1.00 55842 55842 558 2232 

TOPLAM 815005   5468 21872 
*konut büyüklüğü 100m2 aile büyüklüğü 4 kişi olarak kabul edilmiştir. 

Minimum değerler üzerinden; 
ĐMAR HAKKI ALAN(M2) ĐNŞAAT ALANI(M2) KONUT SAYISI NÜFUS 

A-2(0.60) 304886 182931 1463 5852 
E:0.60 335583 201349 1610 6440 
E:0.90 118694 106824 854 3416 
E1.00 55842 55842 446 1784 

TOPLAM 815005   4373 17492 
*konut büyüklüğü 125m2 aile büyüklüğü 4 kişi olarak kabul edilmiştir. 

 

ı 
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PLANIN GÜÇLÜ YÖNLERĐ: 

- Yaklaşık 81 hektarlık  alanın yapılaşmaya hazır durumda olması,  

- Bölgenin kırsal yapısına uyumlu az katlı bir gelişim oluşturulmaya çalışılması, 

PLANIN ZAYIF YÖNLERĐ: 

- Örgütlenmeye yönelik (kooperatifleşme vb.) kentsel gelişme alanları olmaması, düşük 
yoğunluklu gelişme konut alanlarının parsel düzeni (yap-sat) ile hayata geçirilebilmesi 
güçlüğü, 

- Ulaşım sistemi ve fiziki mekansal planlamasının kurgulanamaması,  

FIRSATLAR 

- Abartılı bir nüfus projeksiyonu tanımlanmaksızın, bölgeyle uyumlu bir doku 
tanımlanması,  

PLANA MÜDAHALE BĐÇĐMĐ 

- Yeşildere’ye ait alt ölçekli imar planının zayıf yönlerini giderici nitelikte olmak üzere 
plan revizyonu yapılması, 

Yapılacak plan revizyonu ile; 

- Plan nüfusunun en alt sınır olan 12.000 kişi üzerinden kurgulanması ve yapılaşma 
koşullarının bu çerçevede plana yansıtılması. 
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KUTLUDÜĞÜN 

Samsun yolu-Otoyol kesişimine yaklaşık 4 km.  
mesafede ve Samsun Yolundan 4 km. güneybatıda 
yer alan Kutludüğün Belde merkezi, 5216 sayılı 
yasanın yürürlüğe girmesini müteakip 50 km yarıçaplı 
sınırın içerisinde yer alması nedeniyle Ankara 
Büyükşehir Belediyesi sınırlarına ilk kademe 
belediyesi olarak dahil edilmiştir.  

2000 yılı nüfus sayımına göre 4.759 kişinin yaşadığı 
tespit edilen Kutludüğün yerleşiminde, 5216 sayılı 
yasanın geçici 2.maddesi kapsamında köy tüzel 

kişiliği sona ererek mahalleye dönüşen Bayındır mahallesinin katılımıyla nüfus, 5.287 kişiye 
Belediye sınırı 6862 ha.’a yükselmiştir. Orman köyü olmayan 
Kutludüğün, Mamak ilçesine bağlıdır.  

ONAYLI ĐMAR PLANI ĐNCELEMESĐ: 

1/25000 ölçekli planlama çalışması kapsamında, 5216 sayılı yasanın 
yürürlüğe girmesinden önce Kutludüğün Belediyesince   Kutludüğün 
Belediyesi tarafından onaylanan planlar irdelenmiştir.  

Planlama alanı toplamda yaklaşık 767 ha.lık bir alanı kapsamaktadır. 

Onaylı planın brüt alanlar üzerinden ana kullanım bölgeleri; 
-67 ha.lık kısmı “Meskun Bölge”,  
-558 ha.lık kısmı “Gelişme Konut  Bölgesi” ve 
-142 ha.lık kısmı ise nüfus yoğunluğu harici kullanım bölgesi (açık yeşil alan v.b) olarak 
tasnif edilmiştir. 

Kutludüğün Belediyesince onaylanan uygulama imar planlarının tamamında  parselasyon planları 
bulunmaktadır. 

PLAN YOĞUNLUK KARARLARI VE PLAN NÜFUSU 

Toplam 767 ha’lık planlama alanı içerisinde 406.58 ha net konut  alanı bulunduğu ve bu alanlara 
ilişkin verilen yoğunluk kararlarına göre yapılan nüfus hesaplaması durumunda; Kutludüğün’de 
min 92.000 kişi ile max. 116.000 kişi arasında bir nüfus’un yaşayabileceği  belirlenmektedir. 

Maximum değerler üzerinden 
ĐMAR HAKKI ALAN(M2) ĐNŞAAT ALANI(M2) KONUT SAYISI NÜFUS 

A-3(0.90) 434310 390879 3908 15632 
E:0.23 859607 197709 1977 7908 
E:0.55 594504 326972 3269 13076 
E:0.90 2172425 1955182 19551 78204 
E:1.00 4972  4972 50 200 

TOPLAM 4060846 2875714 28755 115020 
*konut büyüklüğü 100m2 aile büyüklüğü 4 kişi olarak kabul edilmiştir. 

Minimum değerler üzerinden; 
ĐMAR HAKKI ALAN(M2) ĐNŞAAT ALANI(M2) KONUT SAYISI NÜFUS 

A-3(0.90) 434310 390879 3127 12508 
E:0.23 859607 197709 1582 7908 
E:0.55 594504 326972 2616 10464 
E:0.90 2172425 1955182 15641 62564 
E:1.00 4972  4972 40 160 

TOPLAM 4060846 2875714 23006 92024 
*konut büyüklüğü 125m2 aile büyüklüğü 4 kişi olarak kabul edilmiştir. 

 

ı 
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PLANIN GÜÇLÜ YÖNLERĐ: 

- Kutludüğün’de mevcut imar planları doğrultusunda yapılan uygulama imar ve 
parselasyon planlarına göre meskun doku başta olmak üzere yaklaşık 406 hektarlık  
alanın yapılaşmaya hazır durumda olması,  

PLANIN ZAYIF YÖNLERĐ: 

- Taş ocakları ve çıkarım-istihraç sanayi unsurlarının Bayındır Barajı havzasında önemli 
bir tahribata yol açıyor oluşunu engelleyen bir çaba olmadığı gibi, Baraj havzasını 
yerleşime konu etmesi, 

- Baraj havzası içindeki yerleşim önerilerinin doğal yapıyı tahrip etmesi yanında, doğal 
yapıyla bütünleşme fırsatlarını da değerlendirememesi, 

- Abartılı bir nüfus projeksiyonu ve yetersiz sosyal donatı alanlarına sahip olması, 

- Ulaşım sistemi ve yol altyapısının yetersizliği,   

FIRSATLAR 

- Yerleşime açılan alanda, inşaat faaliyetlerinin önemli oranda durgun olması ve planın 
hayata geçmemiş olması,  

PLANA MÜDAHALE BĐÇĐMĐ 

- Kutludüğün’e ait alt ölçekli imar planının zayıf yönlerini giderici nitelikte olmak üzere 
plan revizyonu yapılması, 

Yapılacak plan revizyonu ile; 

- Bayındır Barajı havzası içindeki  yerleşim öngörülerinin iptal edilerek, Kutludüğün 
yerleşimi için havza dışında bir gelişim oluşturulması, 

- Bölgedeki taş ve kum ocakları ile bunlarla ilişkili işlevlerin doğayı tahrip eden 
unsurlarının tahliye edilmesi, 

- Bölgenin doğal yapısına uygun bir doku ve mekansal bütünlük tanımlanması 

- Plan nüfusunun 30.000 kişi üzerinden kurgulanması ve yapılaşma koşullarının bu 
çerçevede plana yansıtılması 

Öngörülmektedir. 
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Doğu Planlama Bölgesi Müdahale Biçimleri-Stratejiler 
Kentsel Yerleşik Alanlar (KY) : 

KY1 – MAMAK:  

Türközü (112), Abidinpaşa (113), Mutlu (114), Tuzluçayır (115), Mamak (116), Saimekadın 
(117) ve Natoyolu (120) üst bölgeciklerinin oluşturduğu bütünleşik kentsel yerleşik dokuyu 
tanımlamaktadır. Bu ana bölgeyi oluşturan bölgelerde 2000 yılı nüfus sayımına göre 224.341 
kişinin yaşadığı bilinmekle birlikte bu nüfusun 115149 kişilik kısmının (% 51) onaylı planlarına 
göre yapılaşması tamamlanmış alanlarda, geriye kalan 109191 kişinin ise (%49) halen 
gecekondu alanlarında yaşadığı üst ölçekli planlama çalışmaları esnasında hesap edilmiştir.  

Gecekondu alanlarına ilişkin yapılan ıslah imar planlarının hayata geçirilmesi halinde bu 
gecekondu alanlarında 314500 kişilik bir nüfusun daha bölgeye yerleşebilmesi neticesinde bölge 
için 430.000 kişinin yaşamasına  yönelik plan kapasitesi bulunmaktadır.  

Bölgeye Đlişkin Stratejiler; 

- Günümüze kadar gelen süreç içerisinde imar planlarına uygun şekilde yapılaşması 
tamamlanmış alanlarda yaşam kalitesini artırmaya yönelik fiziksel mekana ilişkin 
düzenlemeler yapılacaktır. 

- Gecekondu alanlarının yoğun olduğu ve normal şartlarda dönüşüm sürecinin 
başlamadığı veya az miktarda başladığı alanlarda ıslah imar planlarının 
uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar ortaya konularak ıslah planları ile getirilen 
nüfus ve yapı yoğunluğunun düşürülebilmesi, sosyal altyapı standardının artırılması 
ve kaliteli yaşam çevreleri oluşturulabilmesi esasına dayalı dönüşüm eylem planları 
hazırlanarak uygulamasına ilişkin yöntemler geliştirilecektir. 

2023 Planlama Nüfusu Öngörüsü; 

- Günümüze kadar yapılan planlama çalışmalarında bölge için belirlenen plan nüfusu 
kapasitesinin; özellikle ıslah planlama alanlarında yapılacak olan dönüşüm eylem 
planları ile 325.000 kişinin yaşayabileceği yaşam çevresi oluşturulması 
öngörülmektedir. 

KY2  - KAYAŞ: 

Kayaş (118), Hüseyingazi (121), Gülveren (122) ve Gülseren (123) üst bölgeciklerinin 
oluşturduğu kentsel yerleşik dokuyu tanımlamaktadır. Bu ana bölgeyi oluşturan bölgelerde 2000 
yılı nüfus sayımına göre 104.646 kişinin yaşadığı bilinmekle birlikte bu nüfusun 31.916 kişilik 
kısmının (% 30) onaylı planlarına göre yapılaşması tamamlanmış alanlarda, geriye kalan yaklaşık 
71886 kişinin ise (%70) halen gecekondu alanlarında yaşadığı hesap edilmiştir.  

Gecekondu alanlarına ilişkin yapılan ıslah imar planlarının hayata geçirilmesi halinde bu 
gecekondu alanlarında 223.500 kişilik bir nüfusun daha bölgeye yerleşebilmesi neticesinde bölge 
için 260.000 kişinin yaşamasına  yönelik plan kapasitesi bulunmaktadır.  

Bölgeye Đlişkin Stratejiler; 

- Günümüze kadar gelen süreç içerisinde imar planlarına uygun şekilde yapılaşması 
tamamlanmış alanlarda yaşam kalitesini artırmaya yönelik fiziksel mekana ilişkin 
düzenlemeler yapılacaktır. 

- Gecekondu alanlarının yoğun olduğu ve normal şartlarda dönüşüm sürecinin 
başlamadığı veya az miktarda başladığı alanlarda ıslah imar planlarının 
uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar ortaya konularak ıslah planları ile getirilen 
nüfus ve yapı yoğunluğunun düşürülebilmesi, sosyal altyapı standardının artırılması 
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ve kaliteli yaşam çevreleri oluşturulabilmesi esasına dayalı dönüşüm eylem planları 
hazırlanarak uygulamasına ilişkin yöntemler geliştirilecektir. 

2023 Planlama Nüfusu Öngörüsü; 

- Günümüze kadar yapılan planlama çalışmalarında bölge için belirlenen plan nüfusu 
kapasitesinin; özellikle ıslah planlama alanlarında yapılacak olan dönüşüm eylem 
planları ile 180.000 kişinin yaşayabileceği yaşam çevresi oluşturulması 
öngörülmektedir. 

KY3 – KIBRIS – Y.BAYINDIR: 

Kıbrıs (119) üst bölgesinin oluşturduğu kentsel yerleşik dokuyu tanımlamaktadır. Bu bölgeyi 
oluşturan alanlarda 2000 yılı nüfus sayımına göre 35.503 kişinin yaşadığı bilinmekle birlikte bu 
nüfusun 2.397 kişilik kısmının (% 7) onaylı planlarına göre yapılaşması tamamlanmış alanlarda, 
geriye kalan yaklaşık 33.106 kişinin ise (%93) halen gecekondu alanlarında yaşadığı hesap 
edilmiştir.  

Gecekondu alanlarına ilişkin yapılan ıslah imar planlarının hayata geçirilmesi halinde bu 
gecekondu alanlarında 98.700 kişilik bir nüfusun daha bölgeye yerleşebilmesi neticesinde bölge 
için 105.000 kişinin yaşamasına  yönelik plan kapasitesi bulunmaktadır.  

Bölgeye Đlişkin Stratejiler; 

- Günümüze kadar gelen süreç içerisinde çok az miktarda dönüşümün yaşandığı Kıbrıs 
–bayındır bölgesinde ıslah imar planlarının uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar 
ortaya konularak ıslah planları ile getirilen nüfus ve yapı yoğunluğunun 
düşürülebilmesi, sosyal altyapı standardının artırılması ve kaliteli yaşam çevreleri 
oluşturulabilmesi esasına dayalı dönüşüm eylem planları hazırlanarak uygulamasına 
ilişkin yöntemler geliştirilecektir. 

2023 Planlama Nüfusu Öngörüsü; 

- Günümüze kadar yapılan planlama çalışmalarında bölge için belirlenen plan nüfusu 
kapasitesinin; özellikle ıslah planlama alanlarında yapılacak olan dönüşüm eylem 
planları ile 60000 kişinin yaşayabileceği yaşam çevresi oluşturulması 
öngörülmektedir. 

Kentsel Gelişme  Alanları (KG) : 

KG1 – DOĞUKENT:  

Ankara kentinin doğu bölgesinde, kentsel gelişme projesi olarak uzun zamandan beri 
planlama çalışmaları tamamlanan ancak Mamak çöplüğünün varlığından kaynaklı 
sorunlar nedeniyle bir türlü hayata geçirilemeyen alanda, Çöplük için afet riskine karşı 
gerekli tedbirlerin alınmış olması ve çöplükten çıkan metan gazından enerji elde edilmesi 
projesinin hayata geçirilmiş olması nedenleriyle, Doğukent projesinin kısa dönemde 
onaylı planına göre yapılaşmaya açılabilecek konuma gelmiştir. 

Bölgeye Đlişkin Stratejiler; 

- Proje alanı kamu tarafından toplu konut uygulaması yaklaşımı çerçevesinde ele 
alınarak etaplamalı olarak hayata geçirilecektir. 

2023 Planlama Nüfusu Öngörüsü; 

- Doğukent proje alanında alt ölçekli planlama çalışmaları ile belirlenen 125.000 kişilik 
nüfus atamasının plan dönemi içerisinde hayata geçirilmesi  öngörülmektedir. 
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Kentsel Çalışma  Alanları (KÇ) : 

KÇ1 – KARAPÜRÇEK:  

Ankara Çevre Otoyolunun dışında ve Karapürçek kavşağının yakınında konumlandırılan 
Sanayi alanlarında kent içerisindeki özellikle siteler bölgesinde bulunan sanayi faaliyetleri 
başta olmak üzere kent içinde yer alması srounlara yol açan sanayi kollarının kentin 
dışında ayrılan ve gerek kent içine gerekse kent dışına ulaşım imkanları yüksek 
kapasitede olan bu bölgeye yönlendirilmesi sağlanacaktır. 

KÇ2 – NENEK:  

Samsun yolu ile bu yola alternatif güzergah olarak oluşturulan ana arter arasındaki 
bölgede konumlandırılan kentsel çalışma alanlarında, bölgedeki sanayi alanlarını 
destekleyici lojistik faaliyetlerin yer alması öngörülmüştür. Bu alan aynı zamanda 
Kutludüğün’ün baraj havzası içerisinde yer alan gelişme konut alanlarının iptal edilerek 
gelişmesinin yönlendirildiği kuzey kesimleri destekleyici çekim merkezi olarak 
kurgulanmıştır. 

KÇ3 – ODABAŞI:  

Kentin doğu koridorunda ayrılan ana istihdam alanı olan bölgeye ilişkin onaylı imar 
planlarının; orta ve büyük ölçekli sanayi alanları ile bu alanları destekleyici fonksiyonların 
yer alacağı nitelikte yeniden ele alınarak Samsun yoluna alternatif olarak oluşturulan ana 
yol güzergahının geçişine de imkan verecek şekilde ulaşım sisteminin yeniden 
kurgulanması yönünde plan revizyonları yapılacaktır.  

KÇ4 – SAMSUN YOLU AKSI:  

Hasanoğlan ile Elmadağ sanayi alanları arasında kalan samsun yolu aksı boyunca 
Elmadağ’ın üstlenmiş olduğu odaksal merkez fonksiyonunun getirdiği küçük ve orta 
ölçekli sanayi faaliyetlerinin yer alabileceği kentsel çalışma alanlarını ifade etmektedir. 

KÇ5 – ELMADAĞ OSB:  

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından sınır tespiti yapılarak kamulaştırma işlemlerine 
başlanmış olan Elmadağ Organize Sanayi Bölgesinde sanayi tesislerinin kent ekonomisine 
ve yöre istihdamına katkı sağlamasını özendirici politikalar yürütülecektir. 

KÇ7 – KALECĐK: 

Kalecik bölgesindeki tarımsal üretim potansiyelinin ve ürün kalitesinin değerlendirilerek 
tarıma dayalı sanayi faaliyetlerinin hayata geçirilmesi bakımından ayrılan sanayi 
bölgelerini ifade etmektedir. Bu alanın organize tarım bölgesi olarak belirlenmesi 
yönünde çalışmalar yapılacaktır. 

Odaklar (OD) : ELMADAĞ; 

Kentin Doğu koridorunda öngörülen Odabaşı sanayi bölgesi ve Sanayi ve ticaret bakanlığı 
tarafından sınır tespiti yapılarak kamulaştırma işlemlerine başlanan Organize Sanayi 
Bölgesinin faaliyete geçmesi ile doğu koridorunda oluşacak istihdam imkanları göz önüne 
alınarak bu koridor üzerinde ilçe statüsündeki Elmadağ odaksal merkez olarak 
tanımlanmıştır. 
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Yarı Kırsal Alanlar (KR) : 

KR1 – LALABEL:   

Onaylı imar planı ile konut gelişme alanı olarak belirlenen ancak bölgenin sahip olduğu 
topografik özellikleri ve vadi sistemleri açısından dikkate alındığında bölge kentin doğu 
koridorunda haftasonu evleri bölgesini olarak belirlenmiştir..  

Haftasonu evlerine yönelik yapılacak planlama çalışmalarında bölgenin kalıcı yerleşim 
bölgesi olmasını sağlayıcı sosyal donatı planlamasından kaçınılması önem kazanmaktadır. 
Bu bölgeler kentte yaşayan insanların haftasonu veya tatil dönemlerinde bireysel 
rekresyonel ihtiyaçları doğrultusunda kullanılabileceği alanlar olarak algılanıp bu 
gerekliliğin getirdiği plan kurgusu hayata geçirilmelidir 

Yerleşimler / Belediyeler (YB) : 

YB1 – KUTLUDÜĞÜN:   

Kutludüğüne ait onaylı imar planlarının Bayındır barajı su toplama havzasına olan 
olumsuzluklarını gidermek ve Odabaşı bölgesinde öngörülen sanayi bölgesinin yaratacağı 
istihdam imkanlarını değerlendirerek yerleşimin bu alana doğru geliştirilmesini sağlamak 
üzere onaylı planlarında revizyonlar yapılacaktır. 

Yerleşimin onaylı imar planının 92000-116000 aralığında hesap edilen nüfus kapasitesi 
30000 olarak belirlenmiştir. 

YB2 – LALAHAN;   

Ankara Sivas hızlı tren güzergahından etkilenen Lalahan imar planı tren güzergahı, 
Samsun yoluna alternatif olarak belirlenen ana arter ve iskan – istihdam dengesini 
yeniden kurgulayacak şekilde ele alınarak revize edilecektir. 

Yapılacak olan revizyonlar ile yerleşime ait planın 107000-135000 aralığında hesap edilen 
nüfus kapasitesi yerleşim için öngörülen 25000 kişi olarak tasarlanacaktır. 

 YB3 – HASANOĞLAN;   

Ankara Sivas hızlı tren güzergahından etkilenen bir diğer yerleşim olan Hasanoğlan’a ait 
imar planı; dere yataklarının korunması, yapı yoğunluğu ve ulaşım sistemi  açısından ele 
alınarak, 212000-266000 aralığında hesap edilen nüfus kapasitesini 35000 kişi olarak 
belirlenmesi doğrultusunda yeniden kurgulanacaktır. 

YB4 – YEŞĐLDERE;   

Yeşildere’ye ait onaylı imar planlarının genel kurgusunun revizyonu gerektirmediği ancak 
plana ait uygulama koşullarının yeniden kurgulanması ile mevcut imar planının 17500-
22000 aralığındaki kapasitesinin 2023 çalışması ile Yeşildere için öngörülen 12000 kişilik 
nüfus büyüklüğüne uygun duruma getirilebileceği belirlenmiştir. 

YB5 – KALECĐK;   

Kalecik bölgesinin sahip olduğu tarımsal üretim alanlarını baskı altına alacak nitelikte olan 
kullanımların tarım havzası dışına taşınması, tarım alanlarını konut kullanımına açan 
kararların iptal edilmesine yönelik plan revizyonları gerçekleştirilecektir. Yapılacak plan 
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revizyonu ile 74500-92000 aralığında hesap edilen plan nüfusu kapasitesi 30000 kişi 
olarak düzenlenecektir.  

Koruma Alanları / Turizm (KT) : 

KT1 – KIBRIS VADĐSĐ;  

Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1.derece doğal sit alanı 
olarak ilan edilen Kıbrıs Vadisinde vadinin doğal yapısının korunarak geliştirilmesi ve 
turizm imkanlarının değerlendirilmesine yönelik koruma amaçlı imar planları yapılacaktır. 

KT2-3-4 – TARIM HAVZALARI;   

Bölgenin önemli tarımsal üretim alanlarından olan Elmadağ, Kızılırmak ve Balaban tarım 
havzasında tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik olarak DSĐ tarafından projelendirilen 
barajların ve sulama sisteminin hayata geçirilmesi, tarım alanlarının korunması ve 
yöredeki kırsal bölgelerin kalkındırılması yönünde ilgili kurumlar ile işbirliği yapılması 
sağlanacaktır. 

 Açık ve Yeşil Alan Sistemleri (YS) : 

YS1 – HATĐP ÇAYI VADĐSĐ;  

Samsun yolu boyunca doğu koridorundan kent merkezine doğru uzanan hatip Çayı 
vadisinin korunması ve rekreasyonel imkanlarının kente kazandırılmasını sağlayacak 
projelendirme çalışmaları yapılacaktır. 

 YS2 – ĐMRAHOR VADĐSĐ;   

Mogan – Eğmir sisteminin kent merkezine Đncesu Vadisi ile girdiği yeşil sistemin 
başlangıcını ve önemli bir parçasını oluşturan Đmrahor Vadisinin doğu planlama bölgesi 
içerisinde kalan kısımlarını kapsamaktadır. Bu alanlarda da güney planlama bölgesinde 
belirtilen stratejiler geçerlidir. 
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Şekil 9.17. : Doğu Planlama Bölgesi Nüfus Analizi Özeti 
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Harita 9.6.  :Doğu Planlama Bölgesi Müdahale Biçimleri, Plan Kararları 
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9.2.6. KUZEY PLANLAMA BÖLGESĐ 

Tanım 

Kentin tarihi çekirdeği olan Altındağ ilçe merkezinden başlamak üzere, Altındağ’a bağlı Altınova 
Belediyesi, Keçiören ilçesi ve bu ilçeye bağlı belde ve bucak merkezleri olan Bağlum, Pursaklar, 
Saray yerleşimleri ile Akyurt ve Çubuk ilçe merkezlerini ve Çubuk ilçesine bağlı, Sirkeli, 
Esenboğa, Y.Çavundur Belediyelerini içine alan, kentin dünya ile bütünleşme unsuru olarak en 
önemli aktarma noktası olan Esenboğa Havalimanını kapsayan, havalimanı etkisinde biçimlenen 
koridor boyunca sanayi ve çalışma alanlarına sahip, Çubuk (Ankara) Çayı ve Çubuk Barajı 
yanında, Çubuk Ovasındaki değerli tarım toprakları ve tarımsal üretimi ile önem kazanan 
planlama bölgesidir. 

Şekil 9.18. : Kuzey Planlama Bölgesi Sınırları  

 

Arazi Kullanım 

Kuzey Planlama Bölgesinin kentsel alanla bütünleşmiş ve metropoliten kent içinde tanımlanan 
Altındağ ve Keçiören ilçelerinin oluşturduğu nüfus ve yapı yoğunluğu kendi içinde farklılaşan 
önemli parçalara sahiptir. Metropoliten kent içindeki bu dokunun düzenli yapılaşmış olarak 
adlandırılan, onaylı planlara göre hayata geçmiş ya da ıslah planları ile dönüşmüş kesimleri 
yanında, henüz dönüşmemiş, ağırlıkla gecekondu alanlarından oluşan parçaları da 
bulunmaktadır. Mevcutta yaklaşık 800.000 kişilik bir nüfusun yaşadığı bu dokunun içsel yapısını 
biçimlendiren önemli doğal yapı unsurları olarak, Çubuk Çayı geçişi, Hacıkadın ve Kalaba Vadileri 
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ile, Esenboğa Yolu koridoru boyunca yer alan yükseltiler ifade edilebilir. Bu dokunun Keçiören 
kesiminde gecekonduların daha yüksek oranda ıslah planları ile dönüşerek çok yoğun bir kentsel 
alan tanımladığı görülmektedir. Altındağ kesimi ise, gecekondu dokusunun daha yoğun olarak 
bulunduğu, dönüşümün sınırlılığı nedeniyle nüfusun ve yoğunluğun Keçiören’e göre daha düşük 
olduğu, ancak Siteler gibi önemli çalışma alanlarını içeren ve Ulus merkezi ile bütünleşen 
niteliğiyle öne çıkmaktadır. Ankara kentinin tarihi çekirdeği olan Ulus ve çevresinin Merkez 
Planlama Bölgesi içinde ele alındığı Altındağ, Hüseyingazi Tepesi ve eteklerindeki gecekondu 
dokusu ile kentin eşitsiz gelişmiş bölgelerinden birini oluşturmaktadır. 
 
Şekil 9.19. :Kuzey Planlama Bölgesi Arazi Kullanımı 

 

Bölgenin Esenboğa Yolu üzerinden kuzeye açıldığı noktada, belde belediyeleri olarak oluşmuş ve 
münferit olarak önemli nüfus atamaları yapılmış Pursaklar, Saray ve Altınova yerleşimleri yer 
almaktadır. Çubuk Ovasının değerli tarım toprakları ile Akyurt ve Çubuk yönlerine iki parçada 
açılan bu bölge, Esenboğa Yolu boyunca havalimanı ve karayolu bağlantısını kullanmak üzere 
yer seçmiş sanayi tesisleri ve çalışma alanları bulunmaktadır. Kent için önemli bir çalışma bandı 
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haline gelen bu koridorun, Akyurt’a açılan kesimi için sanayi yoğun bir gelişme eğilimi 
gözlenirken, Çubuk yönünde tarımsal yapının ağırlıkta olduğu ve konut nitelikli gelişmeler ağırlık 
kazanmaktadır. Çubuk Ovası içindeki Sirkeli ve Esenboğa’da yarı kırsal nitelik ağırlık kazanmakta 
iken, Çubuk ilçe merkezinin önemli bir nüfusa sahip olduğu gözlenmektedir. Akyurt ise, önemli 
sanayi gelişmelerinin yoğunlaşma eğiliminde olduğu görece daha kırsal bir niteliğe sahiptir. 

Sosyo-Ekonomik Yapı 

2000 yılı nüfus sayımının işgücü ve ekonomik yapıya ilişkin değerlendirmeleri gözönüne 
alındığında kuzey planlama bölgesinde işsizlik oranının kentte güneybatı planlama bölgesinden 
sonra en düşük olduğu görülmektedir. 2000 yılı itibariyle % 5,44 oranıyla, merkez ve batı 
planlama bölgelerinden daha fazla istihdama sahip görünen kuzey planlama bölgesi, %37,60’lık 
reel aktivite oranıyla dikkat çekmektedir. Bölgede işsizlik oranı düşük olduğu halde, reel aktivite 
oranının işsizliğin en yüksek olduğu doğu planlama bölgesinin dahi gerisinde kalıyor olması, 
bölgedeki sosyal yapı ile ilgili önemli bir ipucu vermektedir. Đşgücünde olmayan nüfus açısından 
% 59,96’lık yüksek bir oran göze çarpmaktadır. Bu durum özellikle ev hanımı nüfusunun 
yüksekliği ile ilişkili görünmektedir. Bir başka deyişle, kuzey planlama bölgesinde iktisadi 
faaliyetlere katılma oranının düşüklüğüne karşın işsizlik oranının yüksek olması, bölgedeki kadın 
çalışma oranının düşüklüğü ve genç-öğrenci nüfusun yüksekliği ile ilişkilidir. 

Tablo 9.36. :Kuzey Planlama Bölgesinde Đşgücü Durumu 

ĐŞGÜCÜ ve ĐŞGÜCÜNDE OLMAYANLAR 
BÖLGE ADI TOPLAM ĐSTĐHDAM ĐŞSĐZ ĐŞGÜCÜNDE OLMAYAN BĐLĐNMEYEN 
  TOPLAM ERKEK KADIN ERKEK KADIN % ERKEK KADIN % ERKEK KADIN % ERKEK KADIN 

AYDINLIK 33.264 15.398 17.866 8.176 3.699 35,70 1.143 804 5,85 6.078 13.361 58,44 1 2 
SĐTELER 45.670 23.140 22.530 14.506 1.287 34,58 1.958 617 5,64 6.676 20.626 59,78     
ÖNDER 23.772 11.782 11.990 7.742 1.041 36,95 818 416 5,19 3.222 10.533 57,86     
KARAPÜRÇEK 55.275 27.841 27.434 16.894 2.454 35,00 2.551 925 6,29 8.395 24.055 58,71 1   
GÜNEŞEVLER 38.872 19.217 19.655 11.711 2.000 35,27 1.384 753 5,50 6.122 16.901 59,23     
HASKÖY 42.476 20.714 21.762 12.355 2.511 35,00 1.391 809 5,18 6.961 18.442 59,81 7   
SOLFASOL 18.937 9.672 9.265 5.748 460 32,78 973 256 6,49 2.950 8.549 60,72 1   
AKTEPE 43.760 21.057 22.703 12.471 2.854 35,02 1.560 927 5,68 7.025 18.921 59,29 1 1 
KEÇĐÖREN 108.670 51.925 56.745 30.111 9.191 36,17 3.294 2.445 5,28 18.517 45.108 58,55 3 1 
SANATORYUM 81.717 39.989 41.728 23.219 4.440 33,85 3.286 1.691 6,09 13.484 35.596 60,06   1 
BASINEVLERĐ 25.645 14.099 11.546 7.655 2.205 38,45 819 515 5,20 5.623 8.826 56,34 2   
ETLĐK 119.567 57.847 61.720 34.120 8.064 35,28 3.840 2.413 5,23 19.881 51.243 59,48 6   
ĐNCĐRLĐ 58.344 27.930 30.414 16.366 4.923 36,49 1.870 1.427 5,65 9.689 24.064 57,85 5   
BAĞLUM 10.155 5.151 5.004 3.525 1.534 49,82 492 128 6,11 1.134 3.342 44,08     
PURSAKLAR 12.980 6.493 6.487 4.611 2.237 52,76 535 291 6,36 1.347 3.959 40,88     
SARAY 4.510 2.396 2.114 1.531 749 50,55 167 26 4,28 698 1.339 45,17     
ALTINOVA 2.230 1.136 1.094 905 694 71,70 29 4 1,48 202 396 26,82     
SĐRKELĐ 1.053 536 517 463 439 85,66 5 2 0,66 68 76 13,68     
ESENBOĞA 5.445 3.092 2.353 2.694 1.706 80,81 56 13 1,27 342 634 17,92     
ÇUBUK 36.998 19.134 17.864 11.737 2.427 38,28 1.581 434 5,45 5.815 15.003 56,27 1   
AKKUZULU 3.323 1.657 1.666 1.459 1.496 88,93 6   0,18 192 170 10,89     
YAKUPHASAN 1.005 521 484 471 435 90,15 2   0,20 48 49 9,65     
KURUÇAY 1.519 736 783 655 700 89,20 6   0,39 75 83 10,40     
Y.ÇAVUNDUR 2.499 1.310 1.189 1.083 1.008 83,67 9 3 0,48 218 178 15,85     
AKYURT 9.887 5.278 4.609 3.922 1.864 58,52 234 65 3,02 1.122 2.679 38,44   1 
BALIKHĐSAR 3.356 1.868 1.488 1.638 1.181 84,00 8 6 0,42 222 301 15,58     
GENEL TOPLAM 790.929 389.919 401.010 235.768 61.599 37,60 28.017 14.970 5,44 126.106 324.434 56,96 28 6 

Đstihdam, kentsel alanda %354’ler düzeyine inerken,kırsal ve yarı kırsal alanlarda tarımsal 
faaliyetlerdeki istihdam nedeniyle yükselmektedir. En yoğun nüfusun yaşadığı Keçiören, Aktepe, 
Sanatoryum üst bölgelerinde ev hanımı nüfusunun yüksekliği ve işsiz nüfusun düşüklüğü dikkat 
çekmekte iken, Karapürçek, Pursaklar gibi görece çeperde kalmış yerleşimlerde işsiz nüfus 
artmaktadır. Bölgede kadın nüfusun iktisadi yaşama katılma oranının düşüklüğü de, bölgenin 
sosyo-demografik yapısı ile ilgili önemli bir başka veridir.  
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Tablo 9.37. :Kuzey Planlama Bölgesinde Ekonomik Yapı ve Đstihdam 

      

NÜFUS 

ZĐRAAT, 
AVCILIK, 

ORMANCILIK 
ve BALIKÇILI 

MADENCĐLĐK 
ve TAŞ 

OCAKÇILIĞI 
ĐMALAT 
SANAYĐĐ 

ELEKTRĐK, 
GAZ ve SU ĐNŞAAT 

TOPTAN ve 
PERAKENDE 
TĐCARET, 

LOKANTA ve 

ULAŞTIRMA 
HABERLEŞME 

ve 
DEPOLAMA 

MALĐ 
KURUMLAR, 
SĐGORTA, 
TAŞINMAZ 
MALLARA 

TOPLUM 
HĐZMETLERĐ 
SOSYAL ve 
KĐŞĐSEL HĐZ 

ĐYĐ 
TANIMLANMAMIŞ 
FAALĐYETLER 

ÜST BÖLGE ADI 

TOPLAM ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN 

AYDINLIK 11875 8176 3699 32 1 16 7 1578 262 100 43 458 38 1900 487 630 180 1001 658 2448 2019 13 4 
SĐTELER 15793 14506 1287 66 7 18   6633 240 70 3 1170 17 2187 263 935 24 579 140 2820 585 28 8 
ÖNDER 8783 7742 1041 39 2 5   3312 95 40 3 526 10 1123 116 520 30 265 121 1907 662 5 2 
KARAPÜRÇEK 19348 16894 2454 584 589 23 3 5048 276 109 5 1913 23 2864 339 1347 36 888 245 4097 930 21 8 
GÜNEŞEVLER 13711 11711 2000 58 5 14 1 3750 293 92 6 705 26 2278 375 1008 69 644 257 3152 958 10 10 
HASKÖY 14866 12355 2511 51 5 31 6 2465 312 130 16 1267 26 2700 481 1173 111 1136 364 3367 1186 35 4 
SOLFASOL 6208 5748 460 38 6 14   1639 113 36 1 666 11 1100 72 479 6 275 59 1494       
AKTEPE 15325 12471 2854 62 3 23 3 1974 315 145 18 1587 24 2618 493 1214 117 1127 404 3690 1472 31 5 
KEÇĐÖREN 39302 30111 9191 179 9 69 10 4231 692 335 70 2183 103 6799 1346 2699 347 3107 1447 10374 5142 135 25 
SANATORYUM 27659 23219 4440 132 6 63 8 3761 544 346 35 2782 48 5089 789 1998 152 1851 596 7129 2236 68 26 
BASINEVLERĐ 9860 7655 2205 26   11 2 796 155 51 16 430 18 1172 272 512 82 559 276 4075 1381 23 3 
ETLĐK 42184 34120 8064 218 9 78 9 5533 681 359 61 2887 74 7574 1239 2924 271 3296 1231 11165 4467 86 22 
ĐNCĐRLĐ 21289 16366 4923 82 3 31 12 2436 425 201 43 1603 55 3736 812 1527 192 1614 778 5084 2590 52 13 
BAĞLUM 5059 3525 1534 775 1318 1   496 24 46   268 4 538 41 227 7 227 30 943 110 4   
PURSAKLAR 6848 4611 2237 764 1366 5 1 1026 145 35 5 513 20 643 118 299 19 280 95 1032 464 14 4 
SARAY 2280 1531 749 381 632 4   389 33 8   125   147 11 129 4 38 8 309 61 1   
ALTINOVA 1599 905 694 278 646 2   225 17 15   110   55 5 54 1 35 5 131 20     
SĐRKELĐ 902 463 439 262 432     58 1 4   15   14   50   11 3 49 3     
ESENBOĞA 4400 2694 1706 855 1481 5   277 13 8 1 219 3 141 14 602 98 62 13 525 83     
ÇUBUK 13874 11578 2296 1150 1209 24 3 2853 310 90 7 1090 7 1610 105 957 57 377 73 3413 522 14 3 
AKKUZULU 2955 1459 1496 1222 1477 2   28 1 1   34   78 14 25   4   65 4     
YAKUPHASAN 906 471 435 392 431 7   10       7   12   6 1 3 2 34 1     
KURUÇAY 1355 655 700 569 696     16 1     11   16   6   1   36 3     
Y.ÇAVUNDUR 2091 1083 1008 842 990     40 2     30   15 1 48 1 14 2 94 12     
AKYURT 5786 3922 1864 1221 1582 3   1004 109 21 1 466 1 299 20 148 6 97 18 660 125 3 2 
BALIKHĐSAR 2819 1638 1181 603 1102 4   501 31 4   185 2 105 7 76   31 5 129 34     
GENEL TOPLAM 297077 235609 61468 10881 14007 453 65 50079 5090 2246 334 21250 510 44813 7420 19593 1811 17522 6830 68222 25070 543 139 
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Bölgede işgücünde olmayan nüfus % 56,99’dır. Đktisaden faal olmayan nüfus içinde en önemli 
unsur ise, ev hanımlarının çokluğudur. Öğrenci ve emekli nüfusundan çok daha fazla ev hanımı 
nüfusuna sahip bölgede, kadın nüfusun çalışma yaşanma katılmadığı, gelir düzeyinin de bununla 
paralel olarak diğer bölgelerden çok daha düşük olduğu görülmektedir. 

Bölge içinde çalışanların %21,2’sini kadın nüfus oluşturmakta olup, işsizlik beyan eden kadınların 
erkeklerin yaklaşık yarısı kadar olması dikkat çekicidir. Toplam kadın nüfus içinde çalışan kadın 
nüfus oranı % 15,36 olup, bu oran tüm planlama bölgeleri içindeki en düşük orandır. Buna 
ilaveten, bölgede tarımsal işlerde çalışan kadın nüfusun ayısı da, kırsal alanda artmaktadır. Bunu 
doğrulayan veri ise, kentsel alan içindeki üst bölgelerde yükselen işsizliğe ve düşen kadın 
istihdamına karşın, kırsal alana açıldıkça işsizliğin görece düşmesi ve kadın istihdamının 
artmasıdır. Bölge içindeki iktisaden faal olma oranları da, özellikle Keçiören ve Altındağ ilçesi 
içindeki üst bölgelerdeki eşitsiz ve sorunlu sosyo-ekonomik yapıdaki dengesizlikleri ortaya 
koymaktadır. 

Kuzey planlama bölgesi içindeki yerleşmelerin çalışanların istihdam edildiği ekonomik faaliyet 
kolları bağlamında da irdelenmesi ise şu sonuçları vermektedir. Bölgede çalışanların % 31,4’ü 
toplum hizmetleri alt kolunda çalışmaktadır. Kentteki en temel istihdam kolu olarak öne çıkan 
toplum hizmetlerindeki, kent ortalamasının altında olan bu oran, Kuzey Planlama Bölgesinin 
uzmanlaşma eğiliminde olduğu başka çalışma alanları olduğunu düşündürtmektedir. Toplum 
hizmetlerini, % 18,5 ile imalat sanayi izlemekte olup, bu oran sanayi çalışanlarının kentteki en 
yüksek oranda istihdam edildiği bölgelerden biri olarak kuzey planlama bölgesini öne 
çıkartmaktadır. Sanayi istihdamını %17,5 ile ticaret, %8,3 ile zirai faaliyetler, % 8,1 ile mali 
kurumlar,% 7,3 ile inşaat, %7,3 ile mali kurumlar alt sektörleri izlemektedir. 

Bu oranlar, bölgenin büyük ölçüde dönüşümünü tamamlamış Keçiören ilçesi içindeki üst 
bölgelerde toplum hizmetlerini, ve mali kurumları ön plana çıkarmakta, Altındağ ilçesinde ise 
Siteler ile yakın ilişki içindeki yerleşmelerde imalat sanayi çalışanları yüksek bir oran 
yakalamaktadır. Siteler, Önder, Karapürçek, Güneşevler üst bölgeleri sanayi istihdamı ile 
yoğunlaşırken, Aydınlıkevler, Etlik, Basınevleri ve Đncirli’de önemli oranda ticaret istihdamı dikkat 
çekmektedir. Keçiören üst bölgesinde mali hizmetler ve finans çalışanlarında bir artış 
görülmekte, Sanatoryum ise toplum hizmetlerine eklenen bir yoğunlaşma göstermemektedir.   

Bu yapı, merkez, güneybatı ve batı planlama bölgelerindeki temel istihdam kaynağı olan “beyaz 
yakalı” çalışanların, kuzey ve doğu planlama bölgelerinde o denli baskın olmadığını, imalat 
sanayi ve hizmet işlerinde çalışan idari personel işlerinin bölgenin farklılaşan özgünlüklerinden 
olduğu görülmektedir. “Mavi yakalı” çalışanların ve kendi hesabına çalışan ticaret ve sanayi 
erbabının ikamet ettiği kuzey planlama bölgesinin, gelir düzeyi doğu planlama bölgesinden daha 
iyi görünmesine karşın, mekansal ve eğitimsel anlamda önemli sorun alanlarının bulunduğu 
bölgede, kentsel ve sosyal yaşama uyum anlamında özel çalışmalar yapılması ve yoğunlaşmanın 
yetersizlikler yarattığı donatıların arttırılması hedeflenmektedir.  

Sosyo-Demografik Yapı 

Kuzey planlama bölgesinde ortalama hane halkı büyüklüğü 3,99 olup, kent ortalamasının 
üzerinde olan bu büyüklük, Aydınlıkevler üst bölgesinde 3,34’e, düşerken, Keçiören üst 
bölgesinde 3,69’a, Đncirli’de 3,80’e, Aktepe’de 3,93’e, Pursaklar’da 3,97’ye, Bağlum’da 4,25’e 
yükselmektedir. Kentsel alan içinde görünen Önder’de 4,13’e, Siteler üst bölgesinde 4,36’ya 
yükselen aile büyüklüğüne karşın, Çubuk ilçe merkezinde aile büyüklüğü 4,08’dir. Akyurt’ta 4,54 
olan aile büyüklüğü kırsal nitelikli yerleşmelerde 5 düzeyine yaklaşmaktadır. Metropoliten kent 
çeperindeki çalışma alanlarının yoğun olarak bulunduğu gecekondu bölgelerinde artan aile 
büyüklüğünün Çubuk ilçe merkezinde kent ortalamasına daha yakın seyretmesi de anlamlıdır. 
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Tablo 9.38. :Kuzey Planlama Bölgesi Hanehalkı Yapısı ve Büyüklüğü 
      HANE HALKI BÜYÜKLÜĞÜ 

BÖLGE ADI 
TOPLAM 
HANEHALKI 
SAYISI 

TOPLAM 
YERLEŞĐK 
NÜFUS 1 2 

1+2 
HANE 
%'SĐ 3 4 5 6 7 8 9 10+ 

AYDINLIK 15.878 53.114 1.404 3.228 29,17 3.919 4.531 1.878 628 191 62 16 21 
SĐTELER 14.088 61.449 345 1.406 12,43 2.338 4.079 3.075 1.532 724 294 145 150 
ÖNDER 7.814 32.307 211 838 13,42 1.492 2.517 1.555 715 297 94 50 45 
KARAPÜRÇEK 16.330 73.810 304 1.452 10,75 2.546 4.658 3.703 1.892 932 367 196 280 
GÜNEŞEVLER 12.831 51.094 487 1.737 17,33 2.536 3.850 2.443 1.072 425 158 61 62 
HASKÖY 13.917 55.544 453 1.791 16,12 2.765 4.440 2.676 1.057 422 185 62 66 
SOLFASOL 5.924 26.003 132 541 11,36 902 1.741 1.431 675 293 108 54 47 
AKTEPE 14.428 56.758 556 1.898 17,01 2.986 4.580 2.579 1.117 417 172 63 60 
KEÇĐÖREN 36.870 136.415 1.918 5.789 20,90 8.358 11.471 5.954 2.233 719 266 75 87 
SANATORYUM 25.549 106.440 770 3.012 14,80 4.785 7.584 5.098 2.387 1.069 425 187 232 
BASINEVLERĐ 6.905 25.447 310 1.044 19,61 1.660 2.266 1.061 375 110 48 20 11 
ETLĐK 39.245 153.823 1.552 5.562 18,13 8.096 11.989 7.135 2.891 1.141 458 210 211 
ĐNCĐRLĐ 19.514 74.178 796 2.705 17,94 4.433 6.387 3.217 1.245 469 167 55 40 
BAĞLUM 3.192 13.594 86 359 13,94 563 943 643 346 142 45 30 35 
PURSAKLAR 4.329 17.190 189 615 18,57 844 1.299 781 329 147 62 30 33 
SARAY 1.055 5.029 27 82 10,33 161 298 199 124 93 27 11 33 
ALTINOVA 661 3.042 13 65 11,80 93 182 156 63 43 21 10 15 
SĐRKELĐ 283 1.341 11 42 18,73 34 54 57 37 24 5 4 15 
ESENBOĞA 1.253 5.554 44 150 15,48 182 329 270 141 64 26 14 33 
ÇUBUK 12.037 49.195 412 1.667 17,27 2.223 3.467 2.410 1.041 483 160 54 120 
AKKUZULU 874 4.645 38 152 21,74 54 110 134 147 83 50 35 71 
YAKUPHASAN 304 1.129 44 90 44,08 32 35 33 34 19 4 10 3 
KURUÇAY 483 1.996 32 148 37,27 56 59 52 59 37 15 7 18 
Y.ÇAVUNDUR 447 3.375 22 77 22,15 30 42 42 31 23 23 14 143 
AKYURT 2.802 12.740 90 340 15,35 420 704 553 324 164 92 41 74 
BALIKHĐSAR 926 3.981 34 138 18,57 135 244 187 96 49 17 6 20 
GENEL TOPLAM 257.939 1.029.193 10.280 34.928 17,53 51.643 77.859 47.322 20.591 8.580 3.351 1.460 1.925 

Bölgenin kentsel anlamda yoğunlaşan ve en fazla nüfusun yaşadığı üst bölgelerinden 
Aydınlıkevler, 1 ve 2 kişilik aile ortalamasının yüksekliği ile dikkat çekmekte ve bölge içindeki 
diğer yerleşimlerden ayrılmaktadır. Keçiören’de %20 düzeyinde olan 1 ve 2 kişilik hanelerin 
toplam hane sayısına oranı, Aydınlıkevler’de %29,17 olarak gerçekleşmekte, Siteler’de ise % 
12,43’e düşmektedir. Bu oran kırsal yerleşmelerde de, genç nüfusun kentsel alana göç etmesi 
nedeniyle yüksektir. Tek ve iki kişilik hanelerin azlığı ve kadın nüfusun çalışma yaşamına 
katılması anlamında özgün bir sosyo-demografik yapıya sahip olduğu görülen Keçiören ve 
içindeki bölgeler, farklı dinamiklere sahiptir.  

Kuzey Planlama bölgesi içindeki nüfus yoğunlukları incelendiğinde Keçiören üst bölgesi 300 
k/ha’a yaklaşan yoğunluğuyla öne çıkmaktadır. Islah planları ile kendi içinde yoğunlaşan 
Keçiören, Đncirli yerleşimlerinin yüksek yoğunlukları ile, önemli oranda teknik ve sosyal donatı 
alanı yetersizliklerine sahip oldukları okunmaktadır. Henüz onaylı ıslah planları ile doygunluğa 
ulaşmamış Đncirli, Hasköy, Güneşevler, Basınevleri, Önder, Sanatoryum ve Siteler üst 
bölgelerinde de, benzer süreçlerin yaşanma eğilimi dikkat çekmektedir. Bu sürece müdahale 
edilmesi yaşamsal öneme sahiptir. 

Kuzey Planlama Bölgesi içindeki diğer yerleşimler olan Çubuk, Akyurt ilçeleri ise birbirinden 
yoğunluk değerleri ile de ayrılmaktadır. Çubuk ilçe merkezinde yoğunluk metropoliten kent 
içindeki alanlara benzeyen bir biçimde artmaktadır. Akyurt’da ise, yoğunlaşmayan yapılaşma 
faaliyetleri daha kırsal bir yoğunluk oluşturmaktadır. Bölge içinde Keçiören’in çok yoğun 
gelişimini çağrıştıran bir başka yapı da, Pursaklar, saray ve Bağlum ilk kademe belediyelerinde 
göze çarpmaktadır. Henüz doygunluğa ulaşmamış planlarının oluşturduğu dokuların 200 k/ha’ı 
aşan yoğunluk bölgeleri tanımladığı bu yerleşimlerdeki gelişmenin de yoğunluk kademelenmesi 
kapsamında kontrol altında tutulması gerekmektedir. Bu yerleşimlerde sosyal ve teknik altyapı 
eksiklikleri ile yoğunlaşan dokuya müdahale edilmesi gerekli görülmektedir.  
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Tablo 9.39. :Kuzey Planlama Bölgesi Nüfus Yoğunlukları 
Mahalle Kodu Üst Bölge Adı Alan Nüfus Yoğunluk k/ha. 

KZY94     KEÇĐÖREN 4604073 136415 296,29 
KZY98       ĐNCĐRLĐ 3952890 74178 187,66 
KZY91       HASKÖY 3501093 55544 158,65 
KZY86       AYDINLIK 3358383 53114 158,15 
KZY90       GÜNEŞEVLER 3973044 51094 128,60 
KZY96      BASINEVLERĐ 2120964 25447 119,98 
KZY88  ÖNDER 2746418 32307 117,63 
KZY95       SANATORYUM 9157962 106440 116,23 
KZY87        SĐTELER 5517597 61449 111,37 
KZY97      ETLĐK 16246964 153823 94,68 
KZY93       AKTEPE 6288797 56758 90,25 
KZY92      SOLFASOL 11115334 26003 23,39 
KZY89      KARAPÜRÇEK 100248441 73810 7,36 
KZY100       PURSAKLAR 28065346 17190 6,12 
KZY105      ÇUBUK 210588633 49195 2,34 
KZY99      BAĞLUM 91300301 13594 1,49 
KZY101        SARAY 34888109 5029 1,44 
KZY102        ALTINOVA 22197157 3042 1,37 
KZY111     BALIKHĐSAR 46755115 3981 0,85 
KZY104      ESENBOĞA 89210600 5554 0,62 
KZY109       Y. ÇAVUNDUR 74662813 3375 0,45 
KZY110      AKYURT 328786327 12740 0,39 
KZY106      AKKUZULU 180826145 4645 0,26 
KZY108    KURUÇAY 133962157 1996 0,15 
KZY103    SĐRKELĐ 92695183 1341 0,14 
KZY107      YAKUPHASAN 127887483 1129 0,09 

Kuzey Toplam 1634657328 1029193 6,30 

Konut Dokusu ve Onaylı Planlar 

Kuzey planlama bölgesi içindeki binaların kullanım amacı irdelendiğinde, bölge içindeki yapıların 
% 84,65’inin yalnızca konut amaçlı kullanıldığı görülmektedir. Bu oran, çalışma alanlarının azlığı 
ile ilgili önemli bir ipucu vermektedir. Bu oranı yükselten unsur, büyük ölçüde Siteler küçük 
sanayi sitesi ve ticaret merkezi ile ilişkilidir. Konut ve konut dışı karışık yapılar birlikte 
hesaplandığında, bölgedeki yapıların % 92,8’ini, konut ve konutla birlikte yer alan ticari binaların 
oluşturduğu görülmektedir. 

Bölge içinde ise, bu değerler farklılaşmaktadır. Keçiören ilçesi çalışma alanları sınırlı ve eksik 
sosyal donatı alanları ile, bölge ortalamasının üzerinde bir konut yapısına sahiptir. Aktepe üst 
bölgesinde sadece konut amaçlı yapıların %91’lik bir büyüklük oluşturduğu görülmektedir. 
Bölgedeki yerleşimlere karakteristiğini veren bir başka unsur, konut ve ticaret amaçlı yapıların 
birlikte olduğu binaların oranının yüksekliğidir. Keçiören’de sadece konut amaçlı yapılar %71’lik 
bir büyüklük oluştururken, konut ve ticaret işlevlerinin birlikte bulunduğu yapılar eklendiğinde, 
%96,6’lık bir orana ulaşılmaktadır. Bu da, bölgedeki tüm kentsel ticari etkinliklerin yol boyu ticari 
aktiviteler halinde konut altında geliştiğinin bir başka göstergesidir.  

Altındağ ve çevresindeki yerleşimlerin bir bölümü ise, Siteler ile güçlü bir ilişki kurması yanında, 
önemli ölçüde sanayi ve ticaret yapısına da sahiptir. Siteler, Önder üst bölgeleri, bu gelişime 
örnek verilebilir. Sanayi yapıları açısından, Siteler, Güneşevler ve Önder’i izleyen Akyurt ve 
Çubuk, büyük ölçekli sanayi tesisleri ile önemli istihdam kapasitelerine sahip olmaları yanında, 
sanayi çalışanlarının ikamet ettiği konutlara da sahip görünmektedirler. Bölge içindeki tüm 
yerleşmelerin ortak özellikleri olarak sosyal donatıların yetersizliği gösterilebilir. 2000 yılı nüfusu 
itibariyle tüm planlama bölgelerinden fazla nüfusa sahip olan kuzey planlama bölgesinde, eğitim, 
kültür, sağlık amaçlı yapıların doğu planlama bölgesi ile birlikte, tüm bölgelerden daha az olması 
çok önemlidir.  2000 yılı itibariyle kuzey planlama bölgesine çok yakın bir nüfusa sahip olan batı 
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planlama bölgesinde eğitim-kültür amaçlı 370 yapı varken, bu sayı kuzey planlama bölgesinde 
259’a düşmektedir. Sağlık, sosyal ve kültürel amaçlı yapılarda da benzer bir durum 
görülmektedir. Batı planlama bölgesindeki 309 yapıya karşın kuzeyde 180 yapı bulunuyor 
olması, resmi daireler açısından da 708 yapıya karşın 175 yapı bulunduğu tespiti, kuzey 
planlama bölgesinin kentsel servislerden yararlanma anlamındaki eşitsizliğini belgelemektedir. 
Bu eşitsizliği giderebilme anlamında kentsel sosyal altyapıların nitelik ve nicelik olarak 
geliştirileceği uygulamalar açısından kuzey planlama bölgesi ve özellikle Keçiören için özel 
çalışmalar yapılması gerekmektedir. 
 
Tablo 9.40. :Kuzey Planlama Bölgesi Binalarının Kullanım Amacı-2000 

Bilin- 
ÜST BÖLGE ADI Konut 

Konut ve 
Konut 
Dışı 

Karışık 

Ticari Sanayi 
Eğitim, 
Kültür 

Sağlık, 
Sosyal, 
Spor 

Resmi 
Daire 

Dini 
Konut 
Dışı 

Karışık 
Tarımsal Diğer 

meyen 
Toplam 

AYDINLIK 1.839 571 29 2 18 51 6 5 7   5 2 2.535 

SĐTELER 8.473 559 691 601 11 3 9 13 733 2 14 1 11.110 

ÖNDER 2.810 280 249 326 8 3 5 8 18   17   3.724 

PEÇENEK 36 - - - 1 - - - - 3 - - 40 

GÜNEŞEV  7.059 290 135 162 8 6 7 7 195 2 11 2 7.884 

HASKÖY  3.557 339 38 1 12 8 6 14 7   4 2 3.988 

SOLFASOL  5.416 36 71 4 3 3 3 20 6   3 3 5.568 

AKTEPE  4.331 336 47 1 14 3 2 7 4 3 6   4.754 

KEÇĐÖREN  2.694 953 27   36 19 20 11 13       3.773 

SNTRYUM  11.902 532 136 7 33 16 14 20 22   59   12.741 

BASINEVLER 952 204 103 2 13 17 7 2 3   6   1.309 

ETLĐK 11.988 1.005 169 4 44 15 23 25 14 42 31   13.360 

ĐNCĐRLĐ  2.884 479 30 2 11 8 8 8 18   61   3.509 

BAĞLUM  963 235 34 3 5 2 9 4 18 30 26 - 1.329 

PURSAKLAR 711 283 13 5 11 4 5 2 4 4 1 - 1.043 

ESENBOĞA 165 12 28 13 3 2 27 1 3 43 28 - 325 

ÇUBUK 3.691 523 159 40 21 18 15 17 31 184 143 1 4.843 

AKYURT 1.094 162 39 64 7 2 9 4 19 78 39 2 1.519 

GENEL TOPLAM 70.565 6.799 1.998 1.237 259 180 175 168 1.115 391 454 13 83.354 

Kaynak : DĐE Bina Sayım Đstatistikleri, 2000 

Tablo 9.41. :Kuzey Planlama Bölgesi Binalarının Kimin Tarafından Yapıldığı-2000 

ÜST BÖLGE ADI Özel Kamu 
Yapı 

Kooperatifi 
Yabancı 
Bir Ülke 

Bilinmeyen Toplam 

AYDINLIK 2.182 62 285   6 2.535 

SĐTELER 11.009 44 32 1 24 11.110 

ÖNDER 3.644 73 1   6 3.724 

PEÇENEK 13.870 66 2 1 26 13.965 

GÜNEŞEV  7.340 391 136   17 7.884 

HASKÖY  3.886 60 27 1 14 3.988 

SOLFASOL  5.527 39     2 5.568 

AKTEPE  4.637 88 19   10 4.754 

KEÇĐÖREN  3.490 108 158   17 3.773 

SNTRYUM  12.557 110 12 1 61 12.741 

BASINEVLER 1.076 152 74   7 1.309 

ETLĐK 11.742 106 667   42 12.557 

ĐNCĐRLĐ  3.398 73 21   17 3.509 

BAĞLUM  1.290 38 - - 1 1.329 

PURSAKLAR 345 72 135   1 553 

ESENBOĞA 248 76 - - 1 325 

ÇUBUK 4.698 119 - - 26 4.843 

AKYURT 1.274 37 203 - 5 1.519 

GENEL TOPLAM 92.213 1.714 1.772 4 283 95.986 

Kaynak : DĐE Bina Sayım Đstatistikleri, 2000 

 



 661 

Binaların kimin tarafından yapıldığına yönelik analiz ise, Kuzey Planlama Bölgesindeki yapıların 
%96’sının herhangi bir örgütlenme olmaksızın özel girişimlerce yapıldığını göstermektedir. Yapı 
kooperatifleri tarafından yapılan yapılar ise sadece % 1,8’lik bir büyüklük oluşturmaktadır. 
Bölgedeki gecekondular yanısıra gecekondudan dönüşen yapılar için de parsel ölçeğinde yap-sat 
biçimindeki bir konut üretim biçiminin hakim olduğu bölgede, bu konut sunumunun yarattığı 
çevrelerin sorunluluğu, alternatif konut sunum biçimlerinin araştırılmasını zorunlu hale 
getirmektedir.   

Kuzey planlama bölgesinin 2000 yılı itibariyle sahip olduğu 1.037.833 kişilik nüfusa karşın, bölge 
içinde onaylı planlarla oluşturulmuş kapasiteler, 4.186.000 kişiye ulaşan gerçekdışı bir nüfus 
atamasına işaret etmektedir. Bu abartılı nüfus ataması, kendi içinde iki parçada incelenebilir. 
Bunlardan birincisi kentsel yerleşimlerdeki ıslah planları ağırlıklı olarak atanmış 1.380.000 kişilik 
nüfustur. Mevcutta  911.581 kişinin yaşadığı kentsel yerleşik alan olarak görünen bu bölge 
içinde ıslah planları ile yapılmış ve sağlıksız çevreler üreten nüfus atamalarına müdahale edilmesi 
gerekmektedir. Ancak, bölge içinde müdahale edilmesi kaçınılmaz olan diğer unsur, 5216 sayılı 
Kanun ile büyükşehire bağlanan ilçe ve ilk kademe belediyelerince onaylanmış planlardır. Bu 
ikinci nüfus atama unsuru ise, mevcutta yaşayan 126.652 kişiye karşın yaklaşık 3.150.000’e 
ulaşan bir onaylı plan nüfusu kapasitesine sahiptir.  

Đzmir kentini de aşan bu gerçek dışı nüfus ataması olduğu gibi kabul edilmesi halinde kentin 
kuzeyinde Türkiye’nin 3. büyük kentini yaratabilecek bir niteliğe sahiptir. Hiçbiri birbiriyle 
bütünleşmeyen, Çubuk Ovası, Su Toplama Havzası ve tarım toprakları üzerine yayılmış, çalışma 
alanları,, kent merkezleri tanımlamaktan uzak, sadece konut ağırlıklı gelişimlerden oluşan 
bölgede onaylanmış planların ivedilikle revize edilmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu yaklaşım 
doğrultusunda, 4.000.000 aşan onaylı plan kapasitesinin 1.900.000 düzeyinde tutulması 
hedeflenmektedir. 

Buna ilaveten, bölgede ıslah planlarının yarattığı çevreler, Keçiören örneğinde, sosyal ve teknik 
altyapısı yetersiz çevrelerden okunmaktadır. Kentsel yaşam kalitesini düşüren sosyal donatı 
eksikliklerinin giderilmesi anlamında yürütülecek özel çalışmalara ilaveten, bölge içinde ıslah 
planı olmasına karşın henüz dönüşmemiş bölgeler için de özel müdahale biçimleri geliştirilmesi 
gerekmektedir. Bu bölgelerde ıslah planlarının hayata geçmemiş olmasını bir fırsat olarak 
değerlendirecek ve bölgede eksikliği duyulan sosyal donatı alanlarını açık-yeşil alanları da 
tanımlayacak yenileme amaçlı özel planlama çalışmalarının, mekanın kullanım değeri ve yaşam 
kalitesini arttırabilme öncelikleri ile hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.  
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Tablo 9.42.  :Kuzey Planlama Bölgesi Nüfus, Konut ve Onaylı Plan Analizi    
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KUZEY PLANLAMA BÖLGESĐ ĐÇĐNDEKĐ BELEDĐYELERĐN ONAYLI PLANLARININ 
ĐRDELENMESĐ  

AKYURT 

Protokol yolu-Otoyol kesişiminden 
yaklaşık 24 km. mesafede yer alan Akyurt 
ilçe merkezi, 5216 sayılı yasanın yürürlüğe 
girmesini müteakip 50 km yarıçaplı sınırın 
içerisinde yer alması nedeniyle Ankara 
Büyükşehir Belediyesi sınırlarına ilçe 
belediyesi olarak dahil edilmiştir.  

2000 yılı nüfus sayımına göre 8.069 kişinin yaşadığı 
tespit edilen Akyurt yerleşiminde, yasanın yürürlüğe 
girmesinden önce 6 adet olan mahalle sayısı 5216 
sayılı yasanın geçici 2.maddesi kapsamında köy tüzel 
kişiliği sona ererek mahalleye dönüşen 17 yerleşim 
birimiyle birlikte 23 adete yükselmiş, 3 köy ise orman köyü olarak mücavir alan sınırını 
oluşturmuştur. Belediye sınırı 30255 ha., mücavir alan ise 6940 ha.dır. Orman köyü ve Mahalle 
olarak bağlanan köyler ile birlikte belediye-mücavir alan sınırları içerisinde yaşayan nüfus 18.907 
kişiye (2000 yılı sayımı) ulaşmıştır. 

ONAYLI ĐMAR PLANI ĐNCELEMESĐ: 

1/25000 ölçekli planlama çalışması kapsamında, 5216 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden 
önce Akyurt Belediyesince yapılan imar planları ve bu planların dayanak alması gereken 

1/25.000 ölçekli Çubuk-Akyurt Çevre 
düzeni planı irdelenmiştir. Bakanlıkça 
onaylanmış çevre düzeni planı ile, Akyurt 
Đmar Planının uygunluğu, ana kullanım 
bölgecikleri tasnifi, bu bölgecikler içerisinde 
kalan alanda, onaylı plan ile ataması 
yapılan nüfusun miktarı ve 
gerçekleşebilirliği sınanmış, problemli 
görülen kısımlarına ilişkin müdahale 
biçimleri saptanmaya çalışılmıştır.  

Üst Ölçek Plan kararı;  

Bakanlıkça onaylı 1/25000 ölçekli Çubuk-
Akyurt Çevre Düzeni Planı ile Akyurt 
yerleşimi için yerleşme alanı yaklaşık 850 
ha ve plan nüfusu 50.000 kişi 
öngörülmüştür.  

 

ı 
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Alt Ölçek Planlar;  

Akyurt Đmar Planı, toplamda yaklaşık 1108 ha.lık bir alanı kapsamaktadır. Onaylı planın brüt 
alanlar üzerinden ana kullanım bölgeleri; 

-70 ha.lık kısmı “Meskun Bölge”,  

-942 ha.lık kısmı “Gelişme Konut  Bölgesi”  

-166 ha.lık kısmı nüfus yoğunluğu harici kullanım bölgesi (Kentsel Çalışma Alanları vb.) 
olarak tasnif edilmiştir. 

Akyurt Belediyesince onaylanan uygulama imar planlarının tamamının parselasyon planları 
bulunmaktadır. 

PLAN YOĞUNLUK KARARLARI VE PLAN NÜFUSU 

Toplam 1108 ha’lık planlama alanı içerisinde 554,56 ha net konut alanı bulunduğu ve bu 
alanlara ilişkin verilen yoğunluk kararlarına göre yapılan nüfus hesaplaması durumunda; 
Akyurt’ta min 262.760 kişi ile max. 328.464 kişi arasında bir nüfus’un yaşayabileceği, bu 
durumunda Akyurt’a 237 k/ha ile 296 k/ha aralığında brüt nüfus yoğunluğu getireceği 
belirlenmektedir. 

Maximum değerler üzerinden 
ĐMAR HAKKI ALAN(M2) ĐNŞAAT ALANI(M2) KONUT SAYISI NÜFUS 

A-2 726815 436089 4360 17440 
A-4 161930 323860 3238 12952 

A-4(0.35-1.60) 434211 694737 6947 27788 
A-4(0.40-1.60) 3939391 6303025 63030 252120 
A-5(0.40-2.00) 96976 193952 1939 7756 

B-3 128002 153602 1536 6144 
B-4 24886 39817 398 1592 
B-5 33423 66846 668 2672 

TOPLAM 5545634   82116 328464 

*A-2 nizamında E:0.60, A-4 nizamında E:2.00, B-3 nizamında E:1.20,  B-4 nizamında E:1.60, 
 B-5 nizamında E:2.00  ve daire büyüklüğü 100m2 olarak kabul edilmiştir. 

Minimum değerler üzerinden; 
ĐMAR HAKKI ALAN(M2) ĐNŞAAT ALANI(M2) KONUT SAYISI NÜFUS 

A-2 726815 436089 3488 13952 
A-4 161930 323860 2590 10360 

A-4(0.35-1.60) 434211 694737 5557 22228 
A-4(0.40-1.60) 3939391 6303025 50424 201696 
A-5(0.40-2.00) 96976 193952 1551 6204 

B-3 128002 153602 1228 4912 
B-4 24886 39817 318 1272 
B-5 33423 66846 534 2136 

TOPLAM 5545634   65690 262760 

*A-2 nizamında E:0.60, A-4 nizamında E:2.00, B-3 nizamında E:1.20,  B-4 nizamında E:1.60, 
 B-5 nizamında E:2.00  ve daire büyüklüğü 125m2 olarak kabul edilmiştir. 

PLANIN GÜÇLÜ YÖNLERĐ: 

- Yaklaşık 1108 hektarlık  alanın yapılaşmaya hazır durumda olması, planda sanayi ve 
çalışma alanı kullanımları ile önemli bir merkez tanımlanıyor olması,  
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PLANIN ZAYIF YÖNLERĐ: 

- Çubuk-Akyurt çevre düzeni planı ile Akyurt bölgesi için önerilen 50.000 nüfusun 
Akyurt’ta onaylanan mevcut planlar doğrultusunda 5-7 kat aşılıyor olması üst ölçek 
plan ile alt ölçek planlar arasında bir tutarsızlık oluşturması,  

- Sanayi odağı tanımlanmak isterken, bu alanlarla iş-iskan ilişkisi kuracak toplu ve 
sosyal konut uygulamaları ve modellerinin araştırılmıyor oluşu,  

- Çevre Düzeni Planında sınırları tanımlandığı halde, tarım topraklarının yerleşime 
açılması ve değerli tarım havzası üzerinde önemli bir baskı unsuru oluşturulması, 

- Esenboğa Havalimanı ile ilişkilenen bir sanayi türel seçimi ve ulaşım bağlantılarının 
yeterince araştırılmıyor olması, 

- Planın sosyal donatı alanları ve açık-yeşil alan sistemi tanımlama konusundaki 
yetersizlikleri, 

FIRSATLAR 

- Sanayi gelişme eğiliminin, bölgenin Sosyo-ekonomik ve mekansal dinamikleri 
açısından önemli bir potansiyel değer taşıması, 

- Esenboğa Havalimanı ve güçlü karayolu ulaşımı bağlantılarının erişilebilirlik ve 
teknoloji yoğun sanayi gelişme olanaklarını arttırması, 

- Planın öngördüğü parsel bazında yaygın ve örgütlenme mekanizması sunmayan 
konut gelişme alanlarındaki inşaat faaliyetlerinin sınırlılığı, planda revizyon yapabilme 
fırsatının bulunması, 

MÜDAHALE BĐÇĐMLERĐ 

- Akyurt’a ait alt ölçekli imar planının zayıf yönlerini giderici nitelikte olmak üzere plan 
revizyonu yapılması, 

Yapılacak plan revizyonu ile; 

- Tarım topraklarını ve doğal yapıyı tüketen abartılı nüfus projeksiyonu tanımlayan 
yerleşim alanlarındaki plan kararlarının iptal edilmesi, plan dönemi sonrasına rezerv 
alan olarak bırakılması, kademeli yoğunluk azaltma vb. özgün stratejiler geliştirilmesi, 

- Esenboğa havalimanı ile ilişki düzeyi yüksek teknoloji yoğun sanayi ve çalışma 
alanları ile lojistik hizmetlerin gelişimini özendirmek, 

- Çalışma alanları ile bütünleşen toplu konut uygulamaları ve sosyal konut amaçlı 
örgütlenmeleri özendirip, hayata geçirmek, 

- Alternatif ana arter tanımlayıp, ulaşım sistemini yeniden kurgulamak, 

- Yeşil alan düzeninin parçalı yapıdan arındırılarak bütünleştirilmesi, plan kapsamındaki 
dere yataklarının korunması, sosyal donatı standartlarının nitelik ve nicelik olarak 
geliştirilmesi, 

- Plan nüfusunun 65.000 kişi üzerinden kurgulanması ve yapılaşma koşullarının bu 
çerçevede plana yansıtılması. 

Hedeflenmektedir. 
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Harita 9.7. :Akyurt Belediyesi Đmar Planı Đrdelemesi-Müdahale Biçimleri 
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ÇUBUK 

Protokol yolu-Otoyol kesişiminden 
yaklaşık 28 km. ve Ankara 
metropoliten kent merkezinden 
yaklaşık 45 km. mesafede yer alan 
Çubuk ilçe merkezi, 5216 sayılı 
yasanın yürürlüğe girmesini 
müteakip 50 km yarıçaplı sınırın 
içerisinde yer alması nedeniyle 
Ankara Büyükşehir Belediyesi 
sınırlarına ilçe belediyesi olarak dahil 
edilmiştir.  

2000 yılı nüfus sayımına göre 46.605 
kişinin yaşadığı tespit edilen Çubuk 
yerleşiminde, yasanın yürürlüğe 
girmesinden önce 4 adet olan 
mahalle sayısı 5216 sayılı yasanın 
geçici 2.maddesi kapsamında köy 

tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşen 20 yerleşim birimiyle birlikte 24 adete yükselmiş, 28 
köy ise orman köyü olarak 
mücavir alan sınırını 
oluşturmuştur. Belediye sınırı 
28244 ha., mücavir alan ise 
38182 ha.dır. Orman köyü ve 
Mahalle olarak bağlanan köyler 
ile birlikte belediye-mücavir alan 
sınırları içerisinde yaşayan nüfus 
58.971 kişiye (2000 yılı sayımı) 
ulaşmıştır. 

ONAYLI ĐMAR PLANI 
ĐNCELEMESĐ: 

1/25000 ölçekli planlama 
çalışması kapsamında Çubuk 
Belediyesine ait planların 
irdelenmesinde öncelikli olarak 
Bakanlık tarafından onaylanmış 
olan 1/25000 ölçekli Çubuk-
Akyurt Çevre Düzeni Planına 
uygunluğu, ana kullanım 
bölgecikleri tasnifi, bu bölgecikler 
içerisinde kalan alanda, onaylı 
plan ile ataması yapılan nüfusun 
miktarı ve gerçekleşebilirliği 
irdelenmiş, problemli görülen 
kısımlarına ilişkin müdahale 
biçimleri saptanmaya çalışılmıştır. 

Üst Ölçek Plan kararı;  

Bakanlıkça onaylı 1/25000 ölçekli Çubuk-Akyurt Çevre Düzeni Planı ile Çubuk yerleşimi için 
yerleşme alanı yaklaşık 2000 ha ve plan nüfusu 110.00 kişi öngörülmüştür.  

 

ı 
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Alt Ölçek Planlar;  

Çubuk Belediyesine ilişkin imar planları 5216 sayılı 
yasanın yürürlüğe girmesinden önce Çubuk Belediyesi 
tarafından onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. 

Planlama alanı toplamda yaklaşık 8522 ha.lık bir alanı 
kapsamaktadır. 

Onaylı planın brüt alanlar üzerinden ana kullanım 
bölgeleri; 

-1075 ha.lık kısmı “Meskun Bölge”,  

-3735 ha.lık kısmı “Gelişme Konut  Bölgesi”  

-2093 ha.lık kısmı “Bağ-Bahçe” alanı 

-680 ha.lık kısmı “Toplu Konut” alanı 

-900 ha.lık kısmı nüfus yoğunluğu harici kullanım bölgesi 
(Kentsel Çalışma Alanları vb.) olarak tasnif edilmiştir. 

Çubuk Belediyesince onaylanan imar planının 2051 ha.lık 
kısmının  parselasyon planları bulunmaktadır. 

Çubuk Nazım Đmar Planı ile belirlenen yoğunluk kararları 
üzerinden yapılan nüfus hesaplamalarına göre Çubuk’ta 
min 282.700 kişi ile max. 574.600 kişi arasında bir nüfus 
yüklemesinin yapılabileceği bunun da 33 k/ha ile 67 k/ha 
aralığında global bir nüfus yoğunluğu anlamına geldiği 
anlaşılmaktadır. 

Çubuk Nazım Đmar Planı yoğunluk kararlarını göre yapılan 
nüfus hesaplamaları aşağıda gösterilmektedir. 

 

 

PLANIN GÜÇLÜ YÖNLERĐ: 

- Çubuk Nazım Đmar Planı doğrultusunda yapılan uygulama imar ve parselasyon 
planlarına göre meskun doku başta olmak üzere yaklaşık 2000 hektarlık bir alanda 
yapılaşmanın devam ediyor olması, 

- Đlçenin önemli bir odak olarak, tarımsal üretim, hayvancılık faaliyetleri ve Esenboğa 
yolundaki çalışma alanları ile ilişkilenen çok çeşitli kullanım kararları ile biçimlenmesi,  

PLANIN ZAYIF YÖNLERĐ: 

- Çubuk-Akyurt Çevre Düzeni Planı Đle Çubuk bölgesi için önerilen 110.000 kişilik 
nüfusun, Çubuk Nazım Đmar Planı kararları doğrultusunda, 2,5 ila 5 kat aşılıyor olması 
üst ölçek plan ile alt ölçek planlar arasında bir tutarsızlık oluşturması,  
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- Planın yapılaşmaya yönelik kararlarının net olmaması sonucunda plan kapsamında 
yaşayacak nüfusun kesin olarak hesap edilememesi, bunun sonucu olarak teknik 
personel yönünden sıkıntıları olan yerel yönetimi, imar planının uygulanması (parsel 
sistemi) ve yapılaşma tarzı (ruhsat verme) konularında yönlendirememesi,  

- Çok önemli bir bölümü değerli tarım toprakları ve zemin suyu ve sıvılaşma düzeyi 
yüksek alanlara yönlendirilmiş, tarım havzasını sorunlu bir yerleşim dokusuna konu 
ediyor olması, 

- Çok abartılı bir nüfus projeksiyonu yanında çok yetersiz bir sosyal donatı alanı 
standartı tanımlaması, 

- Çubuk Çayı ve diğer sulak alanlar ile korunması gerekli kültür ve doğa varlıklarına 
yönelik bir arayıştan yoksun olması, 

- Çubuk Savaşının geçtiği Ova ve arkeolojik değerlerin bulunabileceği bölgelerin, 
tarımsal üretimin, turşuculuğun merkezi Çubuk için kimlik tanımlayabilecek bir plan 
arayışının bulunmaması,  

- Örgütlenmeye yönelik (kooperatifleşme vb.) kentsel gelişme alanları olmaması, düşük 
yoğunluklu gelişme konut alanlarının parsel düzeni (yap-sat) ile hayata geçirilebilmesi 
güçlüğü, 

FIRSATLAR 
- Toplam planlama alanının yaklaşık ¾’lük kısmında uygulama aşamasına geçilmemiş 

olması, planın üst ölçekli plan kararları doğrultusunda revize edilebilmesi için bir 
olanak olması, 

- Tarihi, kültürel ve doğal değerleriyle özgün bir yerleşim ve çekim odağı olarak 
Çubuk’un tarım, turizm ve bunları bütünleştiren olanakları ile geliştirilebilmesi eğilimi,  

MÜDAHALE BĐÇĐMLERĐ 

- Çubuk’a ait alt ölçekli imar planının zayıf yönlerini giderici nitelikte olmak üzere plan 
revizyonu yapılması, 

Yapılacak plan revizyonu ile; 
- Çubuk’a kimlik ve kişilik tanımlayacak bir planlama yaklaşımı ile, doğal, kültürel yapısı 

ve değerleri ile gelişen bir odak oluşturulması, 
- Tarım topraklarına tecavüz eden ve Çevre Düzeni Planına da aykırı plan kararlarını 

iptal ederek, doğal yapısını koruyacak müdahaleler yapmak, 
- Yetersiz sosyal donatı alanlarının niteliksel ve niceliksel olarak geliştirilebileceği acil 

müdahale biçimleri geliştirmek, 
- Estetik ve grafik bütünlük tanımlamayan planın, özgün bir yerleşim ve mekan 

oluşturabilecek biçimde yenilenmesini sağlamak, 
- Çubuk Çayı, Çubuk Ovası, Çubuk Ormanları, Çubuk Barajları ve Çubuk Turşusu ile 

kişilik bulacak bir Çubuk kimliğiyle bütünleşen, özgün ve doğal yapıya uyumlu plan 
kararları üretmek,  

- Gelişme konut alanlarında parsel düzeni (yap-sat) yerine örgütlenmiş yapılaşmaya 
imkan tanıyacak fiziki düzenleme yapılması, bu kapsamda ada bazı uygulamaların 
özendirilmesi, 

- Plan nüfusunun 120.000 kişi üzerinden kurgulanması ve yapılaşma koşullarının bu 
çerçevede plana yansıtılması, 
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Harita 9.8.  :Çubuk Belediyesi Đmar Planı Đrdelemesi-Müdahale Biçimleri  
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SĐRKELĐ 
Bağlum Köprüsü-Otoyol kesişiminden yaklaşık 
16 km., Ankara metropoliten kent merkezinden 
yaklaşık 30 km. mesafede yer alan Sirkeli Belde 
merkezi, 5216 sayılı yasanın yürürlüğe girmesini 
müteakip 50 km yarıçaplı sınırın içerisinde yer 
alması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi 
sınırlarına ilk kademe belediyesi olarak dahil 
edilmiştir.  

2000 yılı nüfus sayımına göre 1534 kişinin 
yaşadığı tespit edilen Sirkeli yerleşiminde, 5216 
sayılı yasanın geçici 2.maddesi kapsamında köy 
tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşen 6 
yerleşim birimi bulunmaktadır. Bu katılımlarla 

Sirkeli’nin nüfusu, 2865’e, belediye sınırı 9660 ha.’a yükselmiştir. Đdari olarak Çubuk ilçesine 
bağlı Sirkeli’de orman köyü olmadığı için mücavir alan statüsünde yerleşim de yoktur.  

ONAYLI ĐMAR PLANI ĐNCELEMESĐ:  

1/25000 ölçekli planlama çalışması kapsamında, 5216 sayılı 
yasanın yürürlüğe girmesinden önce  Sirkeli Belediyesince   
onaylanan imar planları irdelenmiştir. 

Sirkeli Đmar Planı toplamda yaklaşık 880 ha.lık bir alanı 
kapsamaktadır. 
Onaylı planın brüt alanlar üzerinden ana kullanım bölgeleri; 

-50.5 ha.lık kısmı “Meskun Bölge”,  
-762 ha.lık kısmı “Gelişme Konut  Bölgesi” ve 
-67.5 ha.lık kısmı ise nüfus yoğunluğu harici kullanım 
bölgesi (açık yeşil alan v.b) olarak tasnif edilmiştir. 

Sirkeli Belediyesince onaylanan uygulama imar planlarının tamamında  parselasyon planları 
bulunmaktadır. 

PLAN YOĞUNLUK KARARLARI VE PLAN NÜFUSU 

Toplam 880 ha’lık planlama alanı içerisinde 528 ha net konut  alanı bulunduğu ve bu alanlara 
ilişkin verilen yoğunluk kararlarına göre yapılan nüfus hesaplaması durumunda; Sirkeli’de, min. 
126.212 kişi ile max. 157.776 kişi arasında bir nüfus’un yaşayabileceği  belirlenmektedir. 

Maximum değerler üzerinden 
ĐMAR HAKKI ALAN(M2) ĐNŞAAT ALANI(M2) KONUT SAYISI NÜFUS 
A-2(0.20) 165976 33195 331 1324 
A-2(0.60) 1736945 1042167 10421 41684 
A-3(0.90) 3188007 2869206 28692 114768 
TOPLAM 5090928 3944568 39444 157776 

*konut büyüklüğü 100m2 aile büyüklüğü 4 kişi olarak kabul edilmiştir. 

Minimum değerler üzerinden; 
ĐMAR HAKKI ALAN(M2) ĐNŞAAT ALANI(M2) KONUT SAYISI NÜFUS 
A-2(0.20) 165976 33195 264 1056 
A-2(0.60) 1736945 1042167 8336 33344 
A-3(0.90) 3188007 2869206 22953 91812 
TOPLAM 5090928 3944568 31553 126212 

*konut büyüklüğü 125m2 aile büyüklüğü 4 kişi olarak kabul edilmiştir. 

 

ı 
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PLANIN ZAYIF YÖNLERĐ: 

- Çubuk Ovası değerli tarım toprakları ve tarımsal sulama nitelikli DSĐ Projelerine 
karşın, belediye sınırının önemli bir kısmını orta yoğun yerleşime konu ediyor olması, 

- Yaygın bir yerleşim desenini etaplamasız bir biçimde öngörerek, kamu kaynaklarının 
verimsiz bir biçimde kullanılmasına neden olmak, 

- Abartılı bir nüfus atamasının gerektirdiği teknik ve sosyal altyapı unsurlarının 
yetersizliği, 

- Dere ve yen dere yataklarının korunmamış olması, 

- Özellikle gelişme konut alanlarında parçalı bir yeşil sistem oluşturulmasının 
sonucunda maddi imkanları yetersiz durumdaki belediyenin yeşil alanları oluşturma 
güçlüğü, 

- Örgütlenmeye yönelik (kooperatifleşme vb.) kentsel gelişme alanları olmaması, düşük 
yoğunluklu gelişme konut alanlarının parsel düzeni (yap-sat) ile hayata geçirilebilmesi 
güçlüğü, 

- Ulaşım sistemi ve fiziki mekansal planlamasının tam manasıyla kurgulanamaması,  

FIRSATLAR 

- Plan ile öngörülen yerleşim deseninin hayata geçmemiş olması, 

MÜDAHALE BĐÇĐMLERĐ 

- Sirkeli’ye ait alt ölçekli imar planının zayıf yönlerini giderici nitelikte olmak üzere plan 
revizyonu yapılması, 

Yapılacak plan revizyonu ile; 
- Abartılı nüfus projeksiyonu ile yerleşime açılan doğal niteliği korunması gerekli 

alanlarındaki yerleşim kararlarının iptal edilmesi, 
- Kavşakkaya Barajı ve barajı besleyen dere-yan dere yataklarındaki yerleşim 

kararlarının iptal edilip, su kaynaklarının korunması,  
- Yetersiz sosyal donatı alanlarını yaratacak acil ve kapsamlı müdahale biçimleri 

geliştirilmesini sağlamak, 
- Haftasonu evleri ve toprakla bütünleşme amaçlı düşük yoğunluklu yapılaşma 

eğilimlerinin kontrol edilip yönlendirileceği alanların tanımlanması, 
- Yerleşilebilir alanlar için öngörülmüş nüfus projeksiyonu ve gelişme kapasitesi 

üzerindeki alanların plan dönemi sonrasına rezerv alan olarak bırakılması 
- Plan nüfusunun 15.600 kişi üzerinden kurgulanması ve yapılaşma koşullarının bu 

çerçevede plana yansıtılması. 
Öngörülmektedir.  
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ESENBOĞA 

Protokol yolu-Otoyol kesişiminden yaklaşık 17 
km., Ankara metropoliten kent merkezine 
yaklaşık 35 km.  mesafede yer alan Esenboğa 
Belde merkezi, 5216 sayılı yasanın yürürlüğe 
girmesini müteakip 50 km yarıçaplı sınırın 
içerisinde yer alması nedeniyle Ankara 
Büyükşehir Belediyesi sınırlarına ilk kademe 
belediyesi olarak dahil edilmiştir.  

2000 yılı nüfus sayımına göre 2865 kişinin 
yaşadığı tespit edilen Esenboğa yerleşiminde, 
5216 sayılı yasanın geçici 2.maddesi 
kapsamında köy tüzel kişiliği sona ererek 

mahalleye dönüşen 7 yerleşim birimi, 10456 ha.’a ulaşan belediye sınırına katılmıştır. Bu 
katılımlarla nüfusu 7092’ye ulaşan Esenboğa’da, orman köyü olmadığı için mücavir alan da 
bulunmamaktadır. Esenboğa idari olarak Çubuk ilçesine bağlıdır.  

ONAYLI ĐMAR PLANI ĐNCELEMESĐ:  

1/25000 ölçekli planlama çalışması kapsamında, 5216 sayılı 
yasanın yürürlüğe girmesinden önce Esenboğa Belediyesince 
onaylanan imar planları irdelenmiştir. 

Esenboğa Đmar Planı, toplamda yaklaşık 780 ha.lık bir alanı 
kapsamaktadır. 
Onaylı planın brüt alanlar üzerinden ana kullanım bölgeleri; 

-32.5 ha.lık kısmı “Meskun Bölge”,  
-700 ha.lık kısmı “Gelişme Konut  Bölgesi” ve 
-49.5 ha.lık kısmı ise nüfus yoğunluğu harici kullanım 

bölgesi (açık yeşil alan v.b) olarak tasnif edilmiştir. 

Esenboğa Belediyesince onaylanan uygulama imar planlarının tamamında  parselasyon planları 
bulunmaktadır. 

PLAN YOĞUNLUK KARARLARI VE PLAN NÜFUSU 

Toplam 780 ha’lık planlama alanı içerisinde 418.12 ha net konut  alanı bulunduğu ve bu alanlara 
ilişkin verilen yoğunluk kararlarına göre yapılan nüfus hesaplaması durumunda; Esenboğa’da 
min 119.792 kişi ile max. 149.748 kişi arasında bir nüfus’un yaşayabileceği  belirlenmektedir. 

Maximum değerler üzerinden 
ĐMAR HAKKI ALAN(M2) ĐNŞAAT ALANI(M2) KONUT SAYISI NÜFUS 
A-2(0.40) 303616 121446 1214 4856 
A-3(0.90) 2859723 2573750 25737 102948 
A-4(1.60) 51350 82160 821 3284 
E:1.00 966549 966549 9665 38660 
TOPLAM 4181238 3743905 37437 149748 

*konut büyüklüğü 100m2 aile büyüklüğü 4 kişi olarak kabul edilmiştir. 

Minimum değerler üzerinden; 
ĐMAR HAKKI ALAN(M2) ĐNŞAAT ALANI(M2) KONUT SAYISI NÜFUS 
A-2(0.40) 303616 121446 971 3884 
A-3(0.90) 2859723 2573750 20589 82356 
A-4(1.60) 51350 82160 656 2624 
E:1.00 966549 966549 7732 30928 
TOPLAM 4181238 3743905 29948 119792 

*konut büyüklüğü 125m2 aile büyüklüğü 4 kişi olarak kabul edilmiştir. 
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PLANIN ZAYIF YÖNLERĐ: 

- Çubuk-Akyurt Çevre Düzeni Planı ile Esenboğa bölgesi için önerilen 15.000 kişilik 
nüfusun Esenboğa’da onaylanan mevcut planlar doğrultusunda 8-10 kat aşılıyor 
olması, üst ölçek plan ile alt ölçek planlar arasında bir tutarsızlık oluşturması,  

- Çubuk Ovası ve Çubuk Çayı geçişinin yarattığı çok değerli tarım topraklarının 
yerleşime açılmış olması, 

- Esenboğa Havalimanına adını veren yerleşime özgü bir model ve nitelikte kimlikli bir 
yerleşim oluşturma öngörüsünün olmaması, 

- Gerçek dışı nüfus atamasının gerektirdiği teknik ve sosyal altyapı alanlarının onaylı 
planlarda ayrılmamış olması, 

- Esenboğa Yolu koridorundaki çalışma alanları ile iş-iskan ilişkisi kıracak nitelikte toplu 
konut uygulamalarının öngörülmemesi, 

- Özellikle gelişme konut alanlarında parçalı bir yeşil sistem oluşturulmasının 
sonucunda maddi imkanları yetersiz durumdaki belediyenin yeşil alanları oluşturma 
güçlüğü, 

FIRSATLAR 

- Plan ile öngörülen yerleşim deseninin hayata geçmemiş olması, 

MÜDAHALE BĐÇĐMLERĐ 

- Esenboğa’ya ait alt ölçekli imar planının zayıf yönlerini giderici nitelikte olmak üzere 
plan revizyonu yapılması, 

Yapılacak plan revizyonu ile; 
- Abartılı nüfus projeksiyonu ile yerleşime açılan doğal niteliği korunması gerekli 

alanlarındaki yerleşim kararlarının iptal edilmesi, 
- Çubuk Çayı yatağı ve yakın çevresindeki yerleşim kararlarının iptal edilip, su 

kaynaklarının korunması,  

- Ulaşım sistemi yeniden kurgulanarak kademelenme yapılması, 
- Yetersiz sosyal donatı alanlarını yaratacak acil ve kapsamlı müdahale biçimleri 

geliştirilmesi, 

- Gelişme konut alanlarında parsel düzeni (yap-sat) yerine örgütlenmiş yapılaşmaya 
imkan tanıyacak fiziki düzenleme yapılması, bu kapsamda ada bazı uygulamaların 
özendirilmesi, 

- Yerleşilebilir alanlar için öngörülmüş nüfus projeksiyonu ve gelişme kapasitesi 
üzerindeki alanların plan dönemi sonrasına rezerv alan olarak bırakılması 

Plan nüfusunun 30.000 kişi ile sınırlandırılması, yapılaşma koşullarının bu çerçevede 
plana yansıtılması. 

Öngörülmektedir.  
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PURSAKLAR 
Protokol Yolu-Otoyol kesişiminden yaklaşık 2 
km. ve Ankara metropoliten kent merkezine 
yaklaşık 20 km. mesafede yer alan Pursaklar 
Beldesi, 5216 sayılı yasanın yürürlüğe 
girmesini müteakip 50 km yarıçaplı sınırın 
içerisinde yer alması nedeniyle Ankara 
Büyükşehir Belediyesi sınırlarına ilk kademe 
belediyesi olarak dahil edilmiştir.  
2000 yılı nüfus sayımına göre 27.974 kişinin 
yaşadığı tespit edilen Pursaklar  
yerleşiminde, 5216 sayılı yasanın geçici 
2.maddesi kapsamında köy tüzel kişiliği 
sona ererek mahalleye dönüşen yerleşim 
birimi ve orman köyü yoktur. Belediye sınırı 

1399ha.’dır. Mücavir alanı bulunmamakta olup, idari olarak Keçiören ilçesine bağlıdır.  

ONAYLI ĐMAR PLANI ĐNCELEMESĐ:  
1/25000 ölçekli planlama çalışması kapsamında,   5216 sayılı 
yasanın yürürlüğe girmesinden önce Pursaklar Belediyesince 
onaylanan imar planları irdelenmiştir.  
Planlama alanı belediye sınırının tamamını kapsayacak şekilde 
toplamda 1399 ha.lık bir alanı kapsamaktadır. 
Planlama alanının tamamında ortalama 700-800m2 parsel 
büyüklüğü ve Ayrık nizam 4 kat 0.40-1.60 yapılaşma koşulları 
öngörülmüş olup, 
Onaylı planın brüt alanlar üzerinden ana kullanım bölgeleri; 

-260 ha.lık kısmı “Meskun Bölge”,  
-1100 ha.lık kısmı “Gelişme Konut  Bölgesi” ve 
-40 ha.lık kısmı ise nüfus yoğunluğu harici kullanım bölgesi (sanayi, kentsel servis,açık 

yeşil alan v.b) olarak tasnif edilmiştir. 
Pursaklar Belediyesince onaylanan uygulama imar planlarının tamamında parselasyon planları 
bulunmaktadır. 

PLAN YOĞUNLUK KARARLARI VE PLAN NÜFUSU 
Toplam 1399 ha’lık planlama alanı içerisinde 775 ha net konut  alanı bulunduğu ve bu alanlara 
ilişkin verilen yoğunluk kararlarına göre yapılan nüfus hesaplaması durumunda; Pursaklar’da  
min. 496.164 kişi ile max. 620.208 kişi arasında bir nüfus’un yaşayabileceği  belirlenmektedir. 

Maximum değerler üzerinden 
ĐMAR HAKKI ALAN(M2) ĐNŞAAT ALANI(M2) KONUT SAYISI NÜFUS 

A-4 1693855 3387710 33877 135508 

A-4(0.40-1.60) 6058780 12117560 121175 484700 

TOPLAM 7752635 15505270 155052 620208 

*A-4 yapılaşma nizamı ile belirlenen alanlarda kottan kazanımlarda  göz önüne alınarak inşaat emsali E:2.00, konut büyüklüğü 
100m2 aile büyüklüğü 4 kişi olarak kabul edilmiştir. 

Minimum değerler üzerinden; 
ĐMAR HAKKI ALAN(M2) ĐNŞAAT ALANI(M2) KONUT SAYISI NÜFUS 

A-4 1693855 3387710 27101 108404 
A-4(0.40-1.60) 6058780 12117560 96940 387760 

TOPLAM 7752635 15505270 124041 496164 

*A-4 yapılaşma nizamı ile belirlenen alanlarda kottan kazanımlarda  göz önüne alınarak inşaat emsali E:2.00, konut büyüklüğü 
125m2 aile büyüklüğü 4 kişi olarak kabul edilmiştir. 
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PLANIN GÜÇLÜ YÖNLERĐ: 
- Yaklaşık 1400 hektarlık bir alanın yerleşime açılmış ve yapılaşmaya hazır durumda, 

planlama ve uygulama süreçlerinin tamamlanmış olması,  
PLANIN ZAYIF YÖNLERĐ: 

- Belediye sınırının tamamını, çok yoğun ve tarım topraklarını da tüketen bir biçimde, 
gerekli analitik etüd ve analizleri yapmaksızın yerleşime konu etmesi, 

- Ülkenin en büyük kentlerinden birisini yaratabilecek bir nüfus ataması üreten bir plan 
ile, doğal, kültürel, çevresel değerleri tüketen ve bunlar üzerinde spekülatif baskı 
kuran bir nitelik sunması, 

- Abartılı nüfus projeksiyonuna karşın teknik ve sosyal altyapı gereksinimlerine kayıtsız 
kalınmış, yaşam kalitesini yükseltecek sosyal donatıların planlanmamış ve hayata 
geçirilememiş olması, 

- Çok yoğun ve yüksek bir nüfus ataması yapılan bir yerleşimde yeterli yol altyapısı ve 
ulaşım sistemi kademelenmesi ve otopark gereksinimlerinin çözümlenmemiş olması, 

- Planın bir açık-yeşil alan sistemi ve açık-kapalı dengesi öngörmüyor oluşu, 
- Örgütlenmeye yönelik (kooperatifleşme vb.) kentsel gelişme alanları olmaması, düşük 

yoğunluklu gelişme konut alanlarının parsel düzeni (yap-sat) ile hayata geçirilmesinin 
yarattığı niteliksiz konut dokusu,  

FIRSATLAR 
- Ankara metropoliten kentine en yakın ilk kademe belediyesi olarak önemli bir çekim 

merkezi niteliği taşıması, 
- Esenboğa havalimanı ve çalışma alanları koridoru ile iş-iskan ilişkisi kurabilecek bir 

merkez olabilme potansiyeli, 
MÜDAHALE BĐÇĐMLERĐ 

- Pursaklar’a ait alt ölçekli imar planının zayıf yönlerini giderici nitelikte olmak üzere 
plan revizyonu yapılması, 

Yapılacak plan revizyonu ile; 
- Abartılı nüfus projeksiyonu ile yerleşime açılan tarım alanlarına müdahale edilmesi, 
- Küçük parsellerde yüksek yoğunluklu yap-sat nitelikli konut gelişiminin, ada bazı ve 

toplu konut nitelikli bir konut sunum biçimine yönlendirilmesi, 
- Yetersiz ulaşım altyapısı ve gereksinimlerini giderecek bir yaklaşımla, alternatif ulaşım 

bağlantıları ile, Esenboğa-Saray-Pursaklar-Bağlum-Keçiören bağlantısını 
güçlendirmek, 

- Yetersiz sosyal donatı alanlarını yaratacak acil ve kapsamlı müdahale biçimleri 
geliştirilmesini sağlamak, 

- Pursaklar ve Saray yerleşimleri için, Esenboğa Yolu koridoru ile bütünleşen bir 
stratejik alt merkez tanımlayarak, artan nüfusun gereksinimlerini karşılamak, 

- Konut alanları yanında çalışma ve dinlenme alanları da içeren karışık kullanımlara 
sahip bir koridor tanımlamak, 

- Yeşil alan düzeninin parçalı yapıdan arındırılarak bütünleştirilmesi, plan kapsamındaki 
dere yataklarının korunmasını sağlamak, 

- Plan nüfusunun 350.000 kişi olarak sınırlandırılması, yoğunluk ve yapılaşma düzeni 
kararlarının bu biçimde revize edilmesi, 

Hedeflenmektedir.  
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SARAY 
Protokol Yolu-Otoyol kesişiminden yaklaşık 6 km., 
Ankara metropoliten kent merkezine yaklaşık 24 km. 
mesafede yer alan Saray Belde merkezi, 5216 sayılı 
yasanın yürürlüğe girmesini müteakip 50 km yarıçaplı 
sınırın içerisinde yer alması nedeniyle Ankara 
Büyükşehir Belediyesi sınırlarına ilk kademe 
belediyesi olarak dahil edilmiştir.  

2000 yılı nüfus sayımına göre 6.014 kişinin yaşadığı 
tespit edilen Saray yerleşiminde, 5216 sayılı yasanın 
geçici 2.maddesi kapsamında köy tüzel kişiliği sona 
ererek mahalleye dönüşen yerleşim birimi ve orman 
köyü yoktur. Belediye sınırı 3488ha.’dır. Mücavir alanı 

bulunmamaktadır. Đdari olarak Keçiören ilçesine bağlıdır.  

ONAYLI ĐMAR PLANI ĐNCELEMESĐ:  

1/25000 ölçekli planlama çalışması kapsamında, 5216 sayılı 
yasanın yürürlüğe girmesinden önce Saray Belediyesince 
onaylanan imar planları irdelenmiştir. 

Saray imar planı toplamda yaklaşık 1300 ha.lık  bir alanı 
kapsamaktadır. 

Planlama alanının ortalama parsel büyüklüğü 700-800m2, 
yapılaşma nizamı genel olarak ayrık nizam 4 kat 0.40-1.60 ve sınırlı bir alanda ayrık nizam 3 kat       
0.30-0.90 yapılaşma koşulları öngörülmüştür. 

Onaylı planın brüt alanlar üzerinden ana kullanım bölgeleri; 
-56 ha.lık kısmı “Meskun Bölge”,  
-1104 ha.lık kısmı “Gelişme Konut  Bölgesi” ve 
-140 ha.lık kısmı ise nüfus yoğunluğu harici kullanım bölgesi (sanayi, kentsel servis,açık 
yeşil alan v.b) olarak tasnif edilmiştir. 

Saray Belediyesince onaylanan uygulama imar planlarının tamamında parselasyon planları 
bulunmaktadır. 

PLAN YOĞUNLUK KARARLARI VE PLAN NÜFUSU 

Toplam 1300 ha’lık planlama alanı içerisinde 753 ha net konut  alanı bulunduğu ve bu alanlara 
ilişkin verilen yoğunluk kararlarına göre yapılan nüfus hesaplaması durumunda; Saray’da  min 
469.868 kişi ile max. 587.340 kişi arasında bir nüfus’un yaşayabileceği  belirlenmektedir. 

Maximum değerler üzerinden 
ĐMAR HAKKI ALAN(M2) ĐNŞAAT ALANI(M2) KONUT SAYISI NÜFUS 
A-3(0.30-0.90) 510286 612343 6123 24492 

A-4 366289 732578 7325 29300 
A-4(0.40-1.60) 6669376 13338752 133387 533548 

TOPLAM 7545951 14683673 146835 587340 

*A-4 yapılaşma nizamı ile belirlenen alanlarda kottan kazanımlar da  göz önüne alınarak inşaat emsali E:2.00, A-3 yapılaşma 
nizamında E:1.20 konut büyüklüğü 100m2 aile büyüklüğü 4 kişi olarak kabul edilmiştir. 

Minimum değerler üzerinden; 
ĐMAR HAKKI ALAN(M2) ĐNŞAAT ALANI(M2) KONUT SAYISI NÜFUS 
A-3(0.30-0.90) 510286 612343 4898 19592 

A-4 366289 732578 5860 23440 
A-4(0.40-1.60) 6669376 13338752 106709 426836 

TOPLAM 7545951 14683673 117467 469868 

 *A-4 yapılaşma nizamı ile belirlenen alanlarda kottan kazanımlar da  göz önüne alınarak inşaat emsali E:2.00,  A-3 yapılaşma 
nizamında E:1.20 konut büyüklüğü 125m2 aile büyüklüğü4 kişi olarak kabul edilmiştir. 
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PLANIN GÜÇLÜ YÖNLERĐ: 
- Yaklaşık 1300 hektarlık bir alanda imar uygulamasının tamamlanmış olması,  

PLANIN ZAYIF YÖNLERĐ: 
- Belediye sınırının tamamını, çok yoğun ve tarım topraklarını da tüketen bir biçimde, 

gerekli analitik etüd ve analizleri yapmaksızın yerleşime konu etmesi, 
- Doğal, kültürel, çevresel değerleri tüketen ve bunlar üzerinde spekülatif baskı kuran 

bir nitelikte yerleşim deseni öngörmesi, 
- Abartılı nüfus projeksiyonuna karşın teknik ve sosyal altyapı alanları tanımlamayan, 

tanımladıklarını hayata geçirecek imar uygulaması ve etaplamaları düzenleyemeyen 
bir yaklaşım benimsemesi,  

- Plan kapsamındaki tüm yollarda herhangi bir bilimsel temel ve nesnel dayanak 
olmaksızın konut altı ticaret işlevini öngörmesi,  

- Çok yoğun ve yüksek bir nüfus ataması yapılan bir yerleşimde yeterli yol altyapısı ve 
ulaşım sistemi kademelenmesi ve otopark gereksinimlerinin çözümlenmemiş olması, 

- Planın bir açık-yeşil alan sistemi ve açık-kapalı dengesi öngörmüyor oluşu, 
- Örgütlenmeye yönelik (kooperatifleşme vb.) kentsel gelişme alanları olmaması, düşük 

yoğunluklu gelişme konut alanlarının parsel düzeni (yap-sat) ile hayata geçirmesinin 
yarattığı niteliksiz konut dokusu,  

FIRSATLAR 
- Ankara metropoliten kentine en yakın ilk kademe belediyesi olarak önemli bir çekim 

merkezi niteliği taşıması, 
- Esenboğa havalimanı ve çalışma alanları koridoru ile iş-iskan ilişkisi kurabilecek bir 

merkez olabilme potansiyeli, 

MÜDAHALE BĐÇĐMLERĐ 
- Saray’a ait alt ölçekli imar planının zayıf yönlerini giderici nitelikte olmak üzere plan 

revizyonu yapılması, 
Yapılacak plan revizyonu ile; 
- Abartılı nüfus projeksiyonu ile yerleşime açılan tarım alanlarındaki yerleşim 

kararlarının iptal edilmesi, 
- Küçük parsellerde yüksek yoğunluklu yap-sat nitelikli konut gelişiminin, ada bazı ve 

toplu konut nitelikli bir konut sunum biçimine yönlendirilmesi, 
- Yetersiz ulaşım altyapısı ve gereksinimlerini giderecek bir yaklaşımla, alternatif ulaşım 

bağlantıları ile, Esenboğa-Saray-Pursaklar-Bağlum-Keçiören bağlantısını kurmak, 
- Yetersiz sosyal donatı alanlarını yaratacak acil ve kapsamlı müdahale biçimleri 

geliştirilmesini sağlamak, 
- Pursaklar ve Saray yerleşimleri için, Esenboğa Yolu koridoru ile bütünleşen bir 

stratejik alt merkez tanımlayarak, artan nüfusun gereksinimlerini karşılamak, 
- Konut alanları yanında çalışma ve dinlenme alanları da içeren karışık kullanımlara 

sahip bir koridor tanımlamak, 
- Yeşil alan düzeninin parçalı yapıdan arındırılarak bütünleştirilmesini, plan 

kapsamındaki dere yataklarının korunmasını sağlamak, 
- Plan nüfusunun 150.000 kişi olarak sınırlandırılması, yoğunluk ve yapılaşma düzeni 

kararlarının bu biçimde revize edilmesi, 
Hedeflenmektedir.  
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BAĞLUM 
Bağlum Köprüsü-Otoyol kesişiminden yaklaşık 6 
km., Ankara metropoliten kent merkezinden 
yaklaşık 20 km. mesafede yer alan Bağlum Belde 
merkezi, 5216 sayılı yasanın yürürlüğe girmesini 
müteakip 50 km yarıçaplı sınırın içerisinde yer 
alması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi 
sınırlarına ilk kademe belediyesi olarak dahil 
edilmiştir.  

2000 yılı nüfus sayımına göre 13.193 kişinin 
yaşadığı tespit edilen Bağlum yerleşiminde, 5216 
sayılı yasanın geçici 2.maddesi kapsamında köy 
tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşen 3 

yerleşim birimi bulunmaktadır. Bu yerleşimler ile Belediye sınırı 8200 ha’dan 9695,8 ha.’a, nüfus 
ise 13.662’ye ulaşmıştır. Keçiören ilçesine bağlı bir bucak merkezi olan Bağlum, yaklaşık 40 yıldır 
belediye teşkilatına sahiptir.  

ONAYLI ĐMAR PLANI ĐNCELEMESĐ:  

1/25000 ölçekli planlama çalışması kapsamında, 5216 sayılı yasanın 
yürürlüğe girmesinden önce Bağlum Belediyesince onaylanan imar 
planları irdelenmiştir. 

Bağlum imar planı, toplamda yaklaşık 1650 ha.lık  bir alanı 
kapsamaktadır. 

Onaylı planın brüt alanlar üzerinden ana kullanım bölgeleri; 
-23 ha.lık kısmı “Meskun Bölge”,  
-1140 ha.lık kısmı “Gelişme Konut  Bölgesi” ve 
-487 ha.lık kısmı ise nüfus yoğunluğu harici kullanım bölgesi 
(sanayi, kentsel servis,açık yeşil alan v.b) olarak tasnif edilmiştir. 

Bağlum Belediyesince onaylanan uygulama imar planlarının tamamında  parselasyon planları 
bulunmaktadır. 

PLAN YOĞUNLUK KARARLARI VE PLAN NÜFUSU 

Toplam 1650 ha’lık planlama alanı içerisinde 757 ha net konut  alanı bulunduğu ve bu alanlara 
ilişkin verilen yoğunluk kararlarına göre yapılan nüfus hesaplaması durumunda; Bağlum’da min. 
461.308 kişi ile max. 576.644 kişi arasında bir nüfus’un yaşayabileceği  belirlenmektedir. 

Maximum değerler üzerinden 
ĐMAR HAKKI ALAN(M2) ĐNŞAAT ALANI(M2) KONUT SAYISI NÜFUS 
A-2(0.25-0.50) 481268 240634 2406 9624 

E:0.50 259795 129897 1298 5192 
A-4(0.40-1.60) 5904700 11809400 118094 472376 
A-5(0.40-2.00) 931818 2236363 22363 89452 

TOPLAM 7577581 14416294 144161 576644 

*A-4 yapılaşma nizamı ile belirlenen alanlarda kottan kazanımlarda  göz önüne alınarak inşaat emsali E:2.00, A-5 yapılaşma 
nizamında E:2.40 konut büyüklüğü 100m2 aile büyüklüğü 4 kişi olarak kabul edilmiştir. 

Minimum değerler üzerinden; 
ĐMAR HAKKI ALAN(M2) ĐNŞAAT ALANI(M2) KONUT SAYISI NÜFUS 
A-2(0.25-0.50) 481268 240634 1924 7696 

E:0.50 259795 129897 1038 4152 
A-4(0.40-1.60) 5904700 11809400 94475 377900 
A-5(0.40-2.00) 931818 2236363 17890 71560 

TOPLAM 7577581 14416294 115327 461308 

*A-4 yapılaşma nizamı ile belirlenen alanlarda kottan kazanımlarda  göz önüne alınarak inşaat emsali E:2.00,  A-5 yapılaşma 
nizamında E:2.40 konut büyüklüğü 125m2 aile büyüklüğü 4 kişi olarak kabul edilmiştir. 
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PLANIN GÜÇLÜ YÖNLERĐ: 
- Yaklaşık 757 hektarlık bir alanda imar uygulamasının tamamlanmış olması,  

PLANIN ZAYIF YÖNLERĐ: 
- Belediye sınırının büyük bir bölümünü, çok ve orta yoğun bir biçimde abartılı bir 

nüfus projeksiyonu ile yerleşime açması, 
- Doğal yapıya uyum sağlamayan, özgün bir yerleşim deseni araştırmayan niteliği ile 

öne çıkması,  
- Atadığı nüfusun gereksinim uyacağı teknik ve sosyal altyapı alanları tanımlamayan, 

tanımladıklarını hayata geçirecek imar uygulaması ve etaplamaları düzenleyemeyen 
bir yaklaşım benimsemesi,  

- Yaygın bir yerleşim deseni il, kamu kaynakları ve teknik altyapıyı verimsiz kullanması,  
- Çok yoğun ve yüksek bir nüfus ataması yapılan bir yerleşimde yeterli yol altyapısı ve 

ulaşım sistemi kademelenmesi ve otopark gereksinimlerinin çözümlenmemiş olması, 
- Planın bir açık-yeşil alan sistemi ve açık-kapalı dengesi öngörmüyor oluşu, 
- Örgütlenmeye yönelik (kooperatifleşme vb.) kentsel gelişme alanları olmaması, düşük 

yoğunluklu gelişme konut alanlarının parsel düzeni (yap-sat) ile hayata geçirmesinin 
yarattığı niteliksiz konut dokusu,  

FIRSATLAR 
- Planlama alanını içerisinde inşaat faaliyetlerinin durgun olması, planın üst ölçekli plan 

kararları doğrultusunda revize edilebilmesi için bir olanak sağlaması, 
- Ankara metropoliten kentine en yakın ilk kademe belediyesi olarak önemli bir çekim 

merkezi niteliği taşıması, 

PLANA MÜDAHALE BĐÇĐMĐ 
- Bağlum’a ait alt ölçekli imar planının zayıf yönlerini giderici nitelikte olmak üzere plan 

revizyonu yapılması, 
Yapılacak plan revizyonu ile; 
- Abartılı nüfus projeksiyonu ile yerleşime açılan doğal niteliği korunması gerekli 

alanlarındaki yerleşim kararlarının iptal edilmesi, 
- Küçük parsellerde yüksek yoğunluklu yap-sat nitelikli konut gelişiminin, ada bazı ve 

toplu konut nitelikli bir konut sunum biçimine yönlendirilmesi, 
- Yetersiz ulaşım altyapısı ve gereksinimlerini giderecek bir yaklaşımla, alternatif ulaşım 

bağlantıları ile, Esenboğa-Saray-Pursaklar-Bağlum-Keçiören bağlantısının kurulması, 
- Yetersiz sosyal donatı alanlarını yaratacak acil ve kapsamlı müdahale biçimleri 

geliştirilmesini sağlamak, 
- Yeşil alan düzeninin parçalı yapıdan arındırılarak bütünleştirilmesini, plan 

kapsamındaki dere yataklarının korunmasını sağlamak, 

- Plan nüfusunun 60.000 kişi üzerinden kurgulanması ve yapılaşma koşullarının bu 
çerçevede plana yansıtılması. 

Hedeflenmektedir.  
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ALTINOVA 

Protokol yolu-Otoyol kesişiminden yaklaşık 11 km., 
Ankara metropoliten kent merkezine yaklaşık 29 km.  
mesafede yer alan Altınova Belde merkezi, 5216 sayılı 
yasanın yürürlüğe girmesini müteakip 50 km yarıçaplı 
sınırın içerisinde yer alması nedeniyle Ankara 
Büyükşehir Belediyesi sınırlarına ilk kademe 
belediyesi olarak dahil edilmiştir.  

2000 yılı nüfus sayımına göre 2.732 kişinin yaşadığı 
Altınova yerleşiminde, 5216 sayılı yasanın geçici 
2.maddesi kapsamında köy tüzel kişiliği sona ererek 
mahalleye dönüşen Karaköy mahallesinin katılımı ile, 
nüfus 3.023 kişiye, belediye sınırı 2200ha.’a 

ulaşmıştır. Đdari olarak Altındağ ilçesi sınırları içinde yer alan Altınova’da, orman köyü yoktur.  

ONAYLI ĐMAR PLANI ĐNCELEMESĐ:  

1/25000 ölçekli planlama çalışması kapsamında, 5216 sayılı 
yasanın yürürlüğe girmesinden önce Altınova Belediyesince 
onaylanan imar planları irdelenmiştir. 

Altınova imar planı, toplamda yaklaşık 450 ha.lık bir alanı 
kapsamaktadır. 

Onaylı planın brüt alanlar üzerinden ana kullanım bölgeleri; 
-24.5 ha.lık kısmı “Meskun Bölge”,  
-398 ha.lık kısmı “Gelişme Konut  Bölgesi” ve 
-37.5 ha.lık kısmı ise nüfus yoğunluğu harici kullanım bölgesi (açık yeşil alan v.b) olarak 

tasnif edilmiştir. 

Altınova Belediyesince onaylanan uygulama imar planlarının tamamında  parselasyon planları 
bulunmaktadır. 

PLAN YOĞUNLUK KARARLARI VE PLAN NÜFUSU 

Toplam 450 ha’lık planlama alanı içerisinde 259.19 ha net konut  alanı bulunduğu ve bu alanlara 
ilişkin verilen yoğunluk kararlarına göre yapılan nüfus hesaplaması durumunda; Altınova’da min. 
94.336 kişi ile max. 117.924 kişi arasında bir nüfus’un yaşayabileceği  belirlenmektedir. 

Maximum değerler üzerinden 
ĐMAR HAKKI ALAN(M2) ĐNŞAAT ALANI(M2) KONUT SAYISI NÜFUS 
A-3(0.90) 1832920 1649628 16496 65984 
A-4(1.60) 519250 830800 8308 33232 
E:1.00 11753 11753 117 468 
E:2.00 228004 456008 4560 18240 
TOPLAM 2591927 2948189 29481 117924 

*konut büyüklüğü 100m2 aile büyüklüğü 4 kişi olarak kabul edilmiştir. 

Minimum değerler üzerinden; 
ĐMAR HAKKI ALAN(M2) ĐNŞAAT ALANI(M2) KONUT SAYISI NÜFUS 
A-3(0.90) 1832920 1649628 13196 52784 
A-4(1.60) 519250 830800 6646 26584 
E:1.00 11753 11753 94 376 
E:2.00 228004 456008 3648 14592 
TOPLAM 2591927 2948189 23584 94336 

*konut büyüklüğü 125m2 aile büyüklüğü 4 kişi olarak kabul edilmiştir. 

 

ı 
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PLANIN ZAYIF YÖNLERĐ: 

- Çubuk-Akyurt Çevre Düzeni Planı ile, Altınova bölgesi için önerilen 20.000 kişilik 
nüfusun, Altınova’da onaylanan mevcut planlar doğrultusunda 5-6 kat aşılıyor olması, 
üst ölçek plan ile alt ölçek planlar arasında bir tutarsızlık oluşturması,  

- Çok değerli tarım toprakları ve Çubuk Barajı Su toplama Havzasının yerleşime konu 
edilmesi, 

- Abartılı bir nüfus ataması gerçekleştirilirken, nüfusun sosyal donatı ve teknik altyapı 
gereksinimlerine yönelik yetersizlikler taşıması, 

- Bir etaplama ve örgütlenme modeli üretmediğinden, yap-sat ve parsel bazında 
niteliksiz konut alanları üretiyor olması, 

- Yaygın bir yerleşim deseni il, kamu kaynakları ve teknik altyapıyı verimsiz kullanması,  

- Ulaşım sistemi ve fiziki mekansal planlamasının tam manasıyla kurgulanamaması,  

FIRSATLAR 

- Planlama alanını içerisinde inşaat faaliyetlerinin durgun olması, planın uygulamaya 
geçmemiş olması,  

MÜDAHALE BĐÇĐMLERĐ 

- Altınova’ya ait alt ölçekli imar planının zayıf yönlerini giderici nitelikte olmak üzere 
plan revizyonu yapılması, 

Yapılacak plan revizyonu ile; 
- Abartılı nüfus projeksiyonu ile yerleşime açılan doğal niteliği korunması gerekli 

alanlarındaki yerleşim kararlarının iptal edilmesi, 
- Çubuk Çayı ve Baraj su toplama havzasındaki yerleşim kararlarının iptal edilip, dere 

ve yan dere yataklarının mutlak korunacağı bir yerleşim deseni oluşturulması, 
- Küçük parsellerde yüksek yoğunluklu yap-sat nitelikli konut gelişiminin, ada bazı ve 

toplu konut nitelikli bir konut sunum biçimine yönlendirilmesi, 
- Yetersiz sosyal donatı alanlarını yaratacak acil ve kapsamlı müdahale biçimleri 

geliştirilmesini sağlamak, 
- Yeşil alan düzeninin parçalı yapıdan arındırılarak bütünleştirilmesini, plan 

kapsamındaki dere yataklarının korunmasını sağlamak, 

- Plan nüfusunun 30.000 kişi üzerinden kurgulanması ve yapılaşma koşullarının bu 
çerçevede plana yansıtılması. 

Hedeflenmektedir.  
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YUKARI ÇAVUNDUR 

Çubuk ilçesine bağlı bir belde olan Yukarı Çavundur, Protokol yolu-Otoyol kesişiminden yaklaşık 
45 km., Ankara metropoliten kent merkezine kuş uçuşu yaklaşık 63 km. mesafede yer 
almaktadır. Yukarı Çavundur Belde merkezi, 5216 sayılı yasanın yürürlüğe girmesini müteakip 50 
km yarıçaplı sınırın içerisine giren kadastro parselleri nedeniyle Đçişleri Bakanlığı’nca Ankara 
Büyükşehir Belediyesi sınırlarına ilk kademe belediyesi olarak dahil edilmiştir.  

2000 yılı nüfus sayımına göre 3015 kişinin yaşadığı tespit edilen Y. Çavundur yerleşiminde, 5216 
sayılı yasanın geçici 2.maddesi kapsamında köy tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşen 
yerleşim birimi ve orman köyü yoktur. , 3089 ha.’lık belediye sınırı bulunan yerleşim, idari olarak 
Çubuk ilçesine bağlı olup, daha çok kırsal yapı ve üretim hakimdir. 

Yukarı Çavundur Belediyesinin, onaylı imar planı bulunmamakta olup, bu plan ile yerleşimin 
5.000 kişilik bir  planlama kapasitesine sahip olacak biçimde planlanması öngörülmüştür. 
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Kuzey Planlama Bölgesi Müdahale Biçimleri-Stratejiler 
Kentsel Yerleşik Alanlar (KY) : 

KY1 – KEÇĐÖREN: 

Aktepe (93), Keçiören (94), Sanatoryum (95), Basınevleri (96), Etlik (97) ve Đncirli (98) 
üst bölgeciklerinin oluşturduğu bütünleşik kentsel yerleşik dokuyu tanımlamaktadır. Bu 
ana bölgeyi oluşturan bölgelerde 2000 yılı nüfus sayımına göre 548684 kişinin yaşadığı 
bilinmekle birlikte bu nüfusun 451194 kişilik kısmının (% 82) onaylı planlarına göre 
yapılaşması tamamlanmış alanlarda, geriye kalan 97490 kişinin ise (%18) halen 
gecekondu alanlarında yaşadığı üst ölçekli planlama çalışmaları esnasında hesap 
edilmiştir.  

Keçiören bölgesindeki gecekondu alanlarına yönelik yapılan ıslah imar planlarının hayata 
geçirilmesi halinde ve onaylı planlarına göre yapılaşmaların başladığı Ovacık, Haçıl, 
Karakaya gelişme bölgelerinde de 110000 kişi olmak üzere toplamda 483000 bu planlar 
ile birlikte yaşamasına yönelik planlar ile birlikte yaklaşık 483000 kişilik bir nüfusun daha 
bölgeye yerleşebilmesi neticesinde bölge için 935000 kişinin yaşamasına  yönelik plan 
kapasitesi bulunmaktadır.  

Bölgeye Đlişkin Stratejiler; 

- Günümüze kadar gelen süreç içerisinde imar planlarına uygun şekilde yapılaşması 
tamamlanmış alanlarda yaşam kalitesini artırmaya yönelik fiziksel mekana ilişkin 
düzenlemeler yapılacaktır. 

- Gecekondu alanlarının yoğun olduğu ve normal şartlarda dönüşüm sürecinin 
başlamadığı veya az miktarda başladığı alanlarda ıslah imar planlarının 
uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar ortaya konularak ıslah planları ile getirilen 
nüfus ve yapı yoğunluğunun düşürülebilmesi, sosyal altyapı standardının artırılması 
ve kaliteli yaşam çevreleri oluşturulabilmesi esasına dayalı dönüşüm eylem planları 
hazırlanarak uygulamasına ilişkin yöntemler geliştirilecektir. 

2023 Planlama Nüfusu Öngörüsü; 

- Günümüze kadar yapılan planlama çalışmalarında bölge için belirlenen plan nüfusu 
kapasitesinin; özellikle ıslah planlama alanlarında yapılacak olan dönüşüm eylem 
planları ile 155000 kişi azaltılarak 780000 kişinin yaşayabileceği yaşam çevresi 
oluşturulması öngörülmektedir. 

KY2  - ALTINDAĞ: 

Aydınlık (86), Siteler (87), Önder (88), Karapürçek (89) ve Güneşevler (90) üst 
bölgeciklerinin oluşturduğu kentsel yerleşik dokuyu tanımlamaktadır. Bu ana bölgeyi 
oluşturan bölgelerde 2000 yılı nüfus sayımına göre 275304 kişinin yaşadığı bilinmekle 
birlikte bu nüfusun 150077 kişilik kısmının (% 55) onaylı planlarına göre yapılaşması 
tamamlanmış alanlarda, geriye kalan yaklaşık 125227 kişinin ise (% 45) halen 
gecekondu alanlarında yaşadığı hesap edilmiştir.  

Gecekondu alanlarına ilişkin yapılan ıslah imar planlarının hayata geçirilmesi halinde bu 
gecekondu alanlarında 292800 kişilik bir nüfusun daha bölgeye yerleşebilmesi 
neticesinde bölge için 445000 kişinin yaşamasına  yönelik plan kapasitesi bulunmaktadır.  
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Bölgeye Đlişkin Stratejiler; 

- Günümüze kadar gelen süreç içerisinde imar planlarına uygun şekilde yapılaşması 
tamamlanmış alanlarda yaşam kalitesini artırmaya yönelik fiziksel mekana ilişkin 
düzenlemeler yapılacaktır. 

- Gecekondu alanlarının yoğun olduğu ve normal şartlarda dönüşüm sürecinin 
başlamadığı veya az miktarda başladığı alanlarda ıslah imar planlarının 
uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar ortaya konularak ıslah planları ile getirilen 
nüfus ve yapı yoğunluğunun düşürülebilmesi, sosyal altyapı standardının artırılması 
ve kaliteli yaşam çevreleri oluşturulabilmesi esasına dayalı dönüşüm eylem planları 
hazırlanarak uygulamasına ilişkin yöntemler geliştirilecektir. 

2023 Planlama Nüfusu Öngörüsü; 

- Günümüze kadar yapılan planlama çalışmalarında bölge için belirlenen plan nüfusu 
kapasitesinin; özellikle ıslah planlama alanlarında yapılacak olan dönüşüm eylem 
planları ile 25000 kişi azaltılarak 420000 kişinin yaşayabileceği yaşam çevresi 
oluşturulması öngörülmektedir. 

KY3 – KUZEY ANKARA (PROTOKOL YOLU): 

Solfasol (91) ve Hasköy (92) üst bölgelerinin oluşturduğu kentsel yerleşik dokuyu 
tanımlamaktadır. Bu bölgeyi oluşturan alanlarda 2000 yılı nüfus sayımına göre 87593 
kişinin yaşadığı bilinmekle birlikte bu nüfusun 47877 kişilik kısmının (% 55) onaylı 
planlarına göre yapılaşması tamamlanmış alanlarda, geriye kalan yaklaşık 39716 kişinin 
ise (% 45) halen gecekondu alanlarında yaşadığı hesap edilmiştir.  

Gecekondu alanlarına yönelik yapılan ıslah imar planlarının hayata geçirilmesi halinde ve 
Karacaören bölgesindeki imar planlarının uygulanmasıyla birlikte yaklaşık 181000 kişilik 
bir nüfusun daha bölgeye yerleşebilmesi neticesinde bölge için 230000 kişinin 
yaşamasına  yönelik plan kapasitesi bulunmaktadır.  

Bu bölge 5104 sayılı kanun ile Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilmiş ve alana ilişkin onaylı 
imar planları iptal edilerek büyükşehir belediyesince yeniden planlama çalışmalarına 
başlanmış ve uygulama aşamasına gelinmiştir. 

2023 Planlama Nüfusu Öngörüsü; 

- Bölgeye ilişkin sürdürülen kentsel dönüşüm planlaması ile bölgeye önceki planlarla 
yüklenmiş olan nüfus kapasitesinin 80000 kişi azaltılarak 150000 kişilik bir yaşam 
çevresi oluşturulması öngörülmektedir. 

Kentsel Çalışma  Alanları (KÇ) : 

KÇ1 – SĐTELER;  

Sitelerin mevcut durumdaki sanayi faaliyetlerinin, kentin doğu koridorunda otoyola yakın 
kısımlarda konumlandırılan ve Karapürçek bölgesinde öngörülen sanayi alanına 
kaydırılması ve Sitelerin üretimden ziyade satış, pazarlama bürolarının bulunduğu 
plazalar tarzında kentiçi ve yakın çevresine uyumlu merkez ve lojistik hizmetler öncelikli 
olarak yeniden kurgulanması öngörülmektedir.  

KÇ2 – OVACIK;  

Alüminyumcular sanayi sitesinin girişimleri ile Ovacık bölgesinde planlanan küçük sanayi 
bölgesi ile Yozgat bulvarının otoyola yakın kısımlarındaki kentsel çalışma alanlarını 
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kapsamaktadır. Bu alanlar kentin kuzey bölgesindeki konut alanlarının iş-iskan ilişkilerini 
kent merkezinden, kentin kuzey kesimlere yönlendirilerek kent merkezine yönlenen trafik 
akımının bu alanlara kaydırılması ile hem otoyolun daha aktif olarak kullanılması hem de 
kent içi trafik yoğunluğunun azaltılması yaklaşımıyla ele alınmıştır. 

KÇ3 – BALIKHĐSAR;  

Akyurt’un kuzey planlama bölgesi içerisinde odak merkez olarak öngörülen fonksiyonuna 
paralel olarak, daha önce Bakanlıkça onaylanan Çubuk-Akyurt Çevre Düzeni planında 
ayrılan ve günümüzde de yoğun olarak sanayi faaliyetlerinin yönlendiği Balıkhisar 
bölgesindeki sanayi alanlarında; uluslararası havaalanına yakın konumda olması 
nedeniyle çevreye kötü koku bırakmayacak faaliyetlerin yanısıra verimli tarım havzaları 
ile su toplama havzasına oluşturulabilecek kirleticilik risklerine karşı çevreyi kirletici etkisi 
bulunmayan faaliyet türlerinin yer alması sağlanmalıdır. 

 KÇ4 – ÇUBUK;  

Çubuk yerleşiminin ana istihdam alanı olarak kurgulanan ve kent içindeki sanayilerin 
kentin dış bölgesine desantralize edilmesi yaklaşımı uyarınca, daha önce Çubuk 
tarafından onaylanan imar planındaki sanayi alanlarının yer şeçim kararları uygun 
görülmüş ancak bu alanlarda özellikle Çubuk Çayını kirletici faaliyetlere izin verilmemesi 
sanayi alanında mutlaka arıtma tesisi yapılması gerekmektedir. 

 KÇ5 – SARACALAR;  

Havaalanının kente giriş koridoru ve Çankırı yolu kavşak noktasının yakın çevresindeki 
alanlar üzerinde yer alan sanayi faaliyetleri uzun dönemde işlevsel dönüşüme konu 
olabilecek nitelikte alanlar olarak ele alınmıştır. Bu bölge klasik planlama anlayışından öte 
özel planlama yaklaşımıyla ele alınmalı ve havaalanının kapasitesi ile uluslararası trafik 
yoğunluğunun artması sonucu bu bölgede airport otellerin bu bölgede yer şeçmesi 
hedeflenmektedir.  

Odaklar (OD) : AKYURT; 

Kentin kuzey gelişme koridorunda öngörülen Balıkhisar çalışma alanlarının yaratacağı 
istihdam olanakları, havaalanına yakınlığı, henüz yerleşik alan ve çevresinde yoğun bir 
yapılaşma olmaması nedeniyle mevcut planlarında revizyon yapılarak odaksal merkez 
kimliğinde bir yerleşme oluşturulmasına imkanlı olması ve Ankara – Çankırı güzergahı 
üzerinde bulunmasından dolayı Akyurt Ankara’nın kuzey gelişme koridorunda Odaksal 
merkez olarak tanımlanmıştır. 

Bakanlık tarafından onaylanan 1/25000 ölçekli Çubuk – Akyurt Çevre Düzeni planında 
65000 kişilik nüfus öngörülen ancak Büyükşehire bağlanmadan önce onaylanan ve  
yaklaşık 330000 kişilik nüfus kapasitesine alt ölçekli planların üst ölçekli planda belirlenen 
nüfus büyüklüğüne uygun plan revizyonları gerçekleştirilecektir. 

Yerleşimler / Belediyeler (YB) : 

YB1 – PURSAKLAR;   

Ankara’nın havaalanına ulaşım sağlayan protokol yolu üzerinde yer alan Pursaklar 
yerleşimine ait onaylı imar planının bölgenin sahip olduğu stratejik konum itibariyle 
yeterli ve istenilen düzeyde bir kentsel gelişme formu ortaya koyamaması, bölgede yer 
alması öngörülen nüfus kapasitesinin çok üzerinde ve iskan-istihdam dengesini yeterli 
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düzeyde çözümleyememesi nedeniyle 2023 planlama çalışmaları sürecinde üst ölçekli 
planlama çalışmasının temel yaklaşımları ve ana kurgusu doğrultusunda revizyonları 
gerçekleştirilmiştir.  

Alt ölçekli planlarda yapılan revizyonlar ile Pursaklar’a ait imar planının 496000-621000  
arasındaki nüfus kapasitesi  yaklaşık 300000 kişilik bir kapasiteye düşürülmüştür. 

 YB2 – SARAY;   

Pursaklar ile aynı konuma sahip olan Saray yerleşimine ait planlarda da 2023 planlama 
çalışmaları sürecinde plan revizyonları yapılarak onaylı imar planının 470000-588000 
aralığındaki plan nüfusu kapasitesi yaklaşık 100000 kişilik bir kapasiteye indirgenmiştir. 

YB3 – BAĞLUM;  

Ankara kentinin kuzey kesiminde çevre otoyolunun dış kısımlarında yer alan Bağlum için 
onaylı imar planları ile belirlenen nüfus kapasitesinin oluşturulmasına imkan sağlayacak 
çalışma alanlarının yakın çevrede bulunmaması nedeniyle plan nüfusunun bölge 
içerisinde istihdam edilememesinin getireceği olumsuzlukları gidermek ve Bağlum’un 
anakent kurgusuna entegrasyonunu sağlayabilecek süreçlere de imkan verebilecek 
nitelikte ulaşım sistemini yeniden kurgulayan plan elde edilebilmesi için onaylı planlarda 
revizyonlar yapılacaktır. 2023 planlama çalışmaları kapsamında Bağlum için 60000 kişilik 
nüfus ataması yapılmıştır. 

YB4 – ALTINOVA;   

Balıkhisar çalışma alanlarına yakın konumda bulunan Altınova yerleşimi için onaylı imar 
planı ile belirlenen 94000-118000 aralığındaki plan nüfusu kapasitesinin yerleşimin 
özellikle Çubuk Barajı su toplama havzası içerisinde baraja yakın konumda yer almasının 
ortaya koyduğu olumsuzlukları giderecek plan revizyonu yapılacaktır. 2023 planlama 
çalışmaları kapsamında Altınova için 20000 kişilik nüfus öngörülmüştür. 

YB5 – SĐRKELĐ;   

Günümüzde yaklaşık 3000 kişilik bir nüfusa sahip olan ancak yer aldığı coğrafyanın 
ortaya koyduğu avantajlı durum nedeniyle Ankara kentinde yaşayanlar için haftasonu ve 
tatil dönemlerinde nefes alma imkanları sunan Sirkeli’de ikincil konuta yönelik taleplerin 
bu amaç doğrultusunda karşılanabilmesi ve kısa erimli olarak havaalanı - Balıkhisar 
sanayi bölgesi ile Kazan odağı, uzun erimli olarak ise Çankırı – Đstanbul arasında bağlantı 
sağlayacak şekilde kurgulanan yol güzergahından etkilenen onaylı  planın revizyonları 
yapılacaktır. 

YB6 – ESENBOĞA;   

Bakanlık tarafından onaylanan 1/25000 ölçekli Çubuk – Akyurt Çevre Düzeni planında 
15000 kişilik nüfus öngörülen ancak Büyükşehire bağlanmadan önce onaylanan alt 
ölçekli planlar ile 120000-150000 aralığında nüfus kapasitesine sahip Esenboğa’nın gerek 
Çubuk Çayı’nın korunarak rekreasyonel imkanlarının değerlendirilmesi gerekse verimli 
Çubuk tarım havzasının konut amaçlı baskılardan arındırılabilmesi yönünde onaylı üst 
ölçekli plan ile belirlenen nüfusa yakın nüfus kapasitesi belirlenmesi yönünde plan 
revizyonları yapılacaktır. 
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YB7 – ÇUBUK;   

Bakanlık tarafından onaylanan 1/25000 ölçekli Çubuk – Akyurt Çevre Düzeni planında 
120000 kişilik nüfus öngörülen ancak Büyükşehire bağlanmadan önce onaylanan alt 
ölçekli planlar ile üst ölçekli plana aykırı bir şekilde tarım havzasını yerleşime açarak 
maksimum 575000 kişi olarak hesap edilen nüfus kapasitesine sahip Çubuğa ait 
planların, üst ölçekli planına aykırı olarak yerleşime açılan kısımları iptal edilmiştir. 

YB8 – Y.ÇAVUNDUR;   

5216 sayılı yasa ile Büyükşehir belediyesi sınırları içerisine dahil edilen ancak konumu 
nedeniyle anakent  ile ciddi anlamda  sosyal, ekonomik ve kültürel bir etkileşimde 
bulunmayan yukarı Çavundur yerleşimine ait herhangi bir onaylı imar planının 
bulunmaması nedeniyle yerleşimin 4000 kişilik nüfusa göre alt ölçekli planlarının 
yapılması öngörülmüştür. 

Koruma Alanları / Turizm (KT) : 

KT1 – ÇUBUK - AKYURT TARIM HAVZASI;  

Kuzey planlama bölgesinde Ankara’nın önemli tarımsal üretim alanı olan Çubuk ovası, 
planlama bölgesinin önemli yerleşim birimleri ile Ankara kenti açısından önemli kamu ve 
özel sektör yatırımlarının yoğunlaşması nedeniyle sanayi ve konut amaçlı baskılara karşı 
korunması zorunlu ve aciliyeti olan bir konumdadır. 

Çubuk-Akyurt tarım havzasının tarımsal üretimin geliştirilmesi, topraktan alınan ürün 
kalitesinin ve çeşitliliğinin artırılması ve kırsal yörelerin kalkındırılması açısından tarımsal 
havzanın koruması yönünde ilgili kurumlar ile işbirliği yapılması sağlanacaktır. 

KT2-3 – ÇUBUK BARAJI VE SU TOPLAMA HAVZASI; 

Ankara’ya içme suyu teminini sağlayan Çubuk barajı ve havzasındaki yeraltı ve yüzey 
sularını kirletici unsurların giderilmesi ve barajın rekreasyonel ve turizm potansiyelinin 
kent ekonomisine kazandırılması sağlanacaktır.  

KT4 – MELĐKŞAH;   

Melikşah yöresindeki jeotermal kaynakların ortaya koyduğu turizm potansiyelini kent 
ekonomisine kazandıracak projeler hayata geçirilecektir.  

Açık ve Yeşil Alan Sistemleri (YS) : 

YS1 – ÇUBUK ÇAYI VADĐSĐ; 

Ankara Çayını besleyen ana su yüzeyi olan Çubuk çayı boyunca kirletici ve yeşil 
sürekliliğini zedeleyici sanayi-yerleşim baskılarından arındırılması esastır 

YS2 – HACIKADIN VADĐSĐ;   

Mevcut gecekondular ve ıslah planlama yaklaşımları ile yapılaşma baskısı altındaki  
Hacıkadın Vadisinde kentsel dönüşüm projeleri hayata geçirilerek vadinin ortaya koyduğu 
rekreasyonel imkanları kente kazandıracak çalışmalar yapılacaktır. 
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Şekil 9. 20 : Kuzey Planlama Bölgesi Nüfus Analizi Özeti 
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Harita 9.9. : Kuzey Planlama Bölgesi Müdahale Biçimleri, Plan Kararları 
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9.3. PLANLAMA BÖLGELERĐ ĐNCELEME SONUÇLARI-KENT BÜTÜNÜ 
ÇIKARIMLARI 

2023 Başkent Ankara Nazım Đmar Planı kapsamında sektörel ve kent bütünü ölçeğinde yapılan 
analizlerin, belirlenen 6 planlama bölgesi kapsamında irdelenmesi, bazı sosyo-ekonomik ve 
sosyo-mekansal verilerin daha detaylı olarak algılanmasını sağlamıştır. Bu çalışma kapsamında, 
planlama bölgeleri bazında yapılan inceleme sonuçlarının derlenerek, kent bütünü ve bundan 
sonra yapılacak çalışmalara ilişkin çıkarımlar yapılması ve yol haritasının tanımlanması 
önemsenmektedir. Bu nedenle, kent bütünündeki analizlerin 6 bölge bazında sınanması ve 
bölgelere özgü dinamik ve karakteristiklerin çözümlenmesi ile, 2023 Planı sonrası yapılacak daha 
derinlemesine analizler ve yapılması gerekli planlama çalışmaları ile program alanlarının 
belirlenmesi olanaklı olabilecektir. Bu gereklilik doğrultusunda planlama bölgeleri üzerinden 
yapılan incelemelerden elde edilen sonuçlar şöyle özetlenebilir: 

1. 2000 yılı sayımlarına göre Merkez Planlama Bölgesi yaklaşık 630.000 kişilik nüfusu ile 
doygunluğa ulaşmış olup, en yoğun fiziksel sorunlarla yüz yüze niteliğiyle yenileme, 
canlandırma, iş geliştirme, yaşam kalitesi arttırma amaçlı özel planlama çalışmaları yapılması 
gerektiği tespit edilmiştir. 

2. Kentin merkezi iş alanları ile tarihsel gelişim sürecindeki çekirdeğini oluşturan ve büyük 
ölçüde doygunluğa ulaşmış Merkez Planlama Bölgesi’nde, merkezi iş alanlarının yaşadığı 
mekan kalitesi düşmesi, konuttan arınma, teknik ve sosyal altyapı yetersizlikleri gibi 
çöküntüleşme ve çözülme süreçlerine müdahale edilmesi yaşamsal bir öneme sahiptir. Bu 
alanlarda gerçekleştirilecek uygulamaların belirlenmesi amacıyla yapılacak Merkezler Ana 
Planı’nda; merkez işlevlerini sıçradığı Yıldız, Öveçler, Balgat, Söğütözü, Çukurambar, 
Mebusevleri yerleşimlerine yönelik özel strateji ve uygulama seçeneklerinin de araştırılması 
gerekmektedir. 

Şekil 9. 21 : Planlama Bölgeleri 2000 Yılı Nüfusları 
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3. 2000 Yılı Nüfusları bağlamında 1.000.000 düzeyinde nüfusa sahip görünen Batı ve Kuzey 
Planlama Bölgelerinde kentsel yerleşik alanlarından çok, yeni bağlanan ilçe ve ilk kademe 
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belediyelerinin oluşturduğu gelişme alanlarının bulunduğu, ancak bu alanlardaki gelişimlerin 
Kazan ve Çubuk Ovaları ile korunması gereken varlık ve değerler üzerine yönlendiği, bu 
alanlar için onaylı planlar ile abartılı bir nüfus ataması gerçekleştirdiği görülmektedir. Bu 2 
bölgedeki gelişim, kentsel yerleşik alanlardaki yaşam kalitesini arttıracak yenileme ve 
canlandırma-sağlıklılaştırma çalışmaları önceliğinde ele alınırken, ilçe ve ilk kademe 
belediyelerinin planlarının da, doğal yapı ve koruma öncelikleri ile, makroform gereklilikleri 
ile ulaşım ilişkileri bağlamında kurgulanması sağlanmalıdır. 

4. Batı Planlama Bölgesi içindeki yerleşik alanlardan Demetevler çevresi için yapı kalitesi, 
yapılaşma biçimi, zemin özellikleri vb riskler doğrultusunda özel bir planlama çalışması 
doğrultusunda yenileme ve dönüşüm çalışması yapılması, kentin öncelikli ve ivedi 
sorunlarından biri olarak tanımlanmıştır. 

5. Batı Planlama Bölgesinin planlı gelişmiş toplu konut alanları içerisinde eksikliği tespit edilen 
merkez işlevlerinin bir dizi stratejik alt merkez ile giderilmesi gerekliliği görülmüş, bu alanlara 
eklemlenen planlar ile bu sorunları giderebilecek yaklaşımlar geliştirilmesi hedeflenmiştir. 
Stratejik alt merkez oluşturulması yönündeki yaklaşımın tüm planlama bölgelerinde 
hassasiyetle ele alınması sağlanmalıdır. 

6. Kuzey Planlama Bölgesi içinde ıslah planları ile dönüşümünü büyük ölçüde tamamlamış 
Keçiören ve içerisindeki üst bölgelerde, artan kentsel sorunlara müdahale edilmesi gerekliliği 
tespit edilmiş, sosyal donatı ve teknik altyapı eksikliklerini giderecek, yaşam kalitesini 
arttıracak, kentsel sosyal ve ekonomik yaşama katılma anlamında özellikle kadın nüfusun 
kırılganlıklarını azaltacak sosyo-mekansal ve ekonomik programlar belirlenmesi 
öngörülmüştür. 

7. Islah planları eliyle dönüşümün ürettiği mekanların Keçiören örneğinde okunması, yine 
Kuzey Planlama Bölgesi içinde Hıdırlıktepe, Yenidoğan vb. alanlardan başlayarak, sosyo-
ekonomik boyutlar içeren, mekanın kulanım kalitesini önemseyen, katılımcı, alternatif 
yenileme ve dönüşüm modellerinin araştırılması gerektiğini ortaya koymuş, ıslah planlarını 
aşan yaklaşımların hayata geçirilmesinin zorunluluğunun altını çizmiştir. 

8. Kentin eşitsiz gelişmiş bölgelerinin başında gelen Doğu Planlama Bölgesinden başlayarak, 
kentsel sosyal ve ekonomik yaşama uyum yapabilme, kentsel servislerden yararlanabilme, 
mekansal anlamda ortalama kentsel hizmetlere ulaşabilme ve yaşam kalitesini arttırabilme 
amaçlı çalışmalar yapılması zorunluluğu görülmüş, eğitim programları, iş ve meslek 
programları benzeri sosyal program ve uygulamalar yanında fiziksel mekana yönelik olarak 
ıslah planlarına indirgenmeyen özel yaklaşımların geliştirilmesinde yaşamsal bir öncelik 
olduğu ifade edilmiştir. 

9. Güneybatı ve Güney Planlama Bölgelerinden başlanmak üzere, kentsel yayılma yaşandığı 
tespit edilen ve kamu kaynaklarının da verimsiz kullanımına neden olup, ulaşım ve 
toplutaşım sistemler üzerinde yük oluşturan yapılaşma eğiliminin kontrol altına alınması 
gerektiği tespit edilmiş olup, bu yayılmayı toparlayacak görece kompakt bir makroform 
seçeneği ile, yaşama alanları ile birlikte çalışma alanlarını da içeren karışık kullanımların 
olduğu bir gelişim oluşturulması öngörülmüştür. 

10. Tüm bölgelerde büyükşehire yeni katılan ilçe ve ilk kademe belediyelerince onaylanan 
planların abartılı ve gerçek dışı nüfus atamalarına sahip oldukları, tarım topraklarını, su 
havzalarını tüketip, korunması gerekli değerlere baskı oluşturabilecek içerikler taşıdıkları ve 
bu planlara müdahale edilmesi gerektiği tespit edilmiştir. 

11. Kent bütününde ekonomik faaliyetlere katılım ve işsizlik anlamında tespit edilen sorunların, 
Doğu ve Kuzey Planlama bölgeleri başta olmak üzere kendisini hissettirdiği görülmüş olup, 
işsizlik oranının yüksek, reel aktivite oranının düşük ve kadın nüfus çalışma oranının kent 
ortalamasının altında olduğu bölgelerde özel sosyo-ekonomik ve sosyo-mekansal programlar 
eşliğinde bu eşitsizliklerin giderilmesi hedeflenmektedir. 
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Tablo 9. 43 : Kentsel Yerleşik Alanlardaki Nüfus Atamaları ve 2023 Öngörülerinin Bölgelere Göre Dağılımı 
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12. Kentsel Yerleşik alanlar içinde ıslah planları ile oluşturulmuş ve mevcut nüfusa yaklaşık 
2.000.000 düzeyinde bir ilave yapan ıslah planlarının henüz dönüşmeyen bölümlerine yapılan 
müdahaleler ile, bu planların kapasitesinin yaklaşık 900.000 kişi azaltılması öngörülmüştür. 

13. Yerleşik alanlardaki ıslah planlarına müdahale anlamında Kuzey ve Doğu Planlama Bölgeleri 
öncelikli olup, özellikle Mamak ilçesinden başlayan bir yenileme sürecinin, mekanın kullanım 
değeri üzerinden hayata geçirilmesi en temel gereklilik olarak tespit edilmiştir. 

14. Doğu Planlama Bölgesi başta olmak üzere, Kuzey ve Merkez Planlama Bölgeleri içerisindeki 
eşitsizlikleri tespit edip, yoksulluk ve yoksunlukları giderecek planlama ve uygulama 
çalışmaları yapılması gerekliliği kapsamında temel önceliğin; eğitim düzeyini arttıracak, kadın 
nüfus çalışma ve reel aktivite oranlarını yükseltecek, işsizlik oranlarını azaltacak sosyo-
ekonomik politikalar olması ilkesi benimsenmiştir. 

Tablo 9.44. : Planlama Bölgelerinde Bazı Seçilmiş Sosyo-Ekonomik Göstergeler-2000 

planlama bölgesi 
adı 

Çalışan 
Nüfus/Çalışabilir 
Nüfus Oranı 
(%) 

Đşsizlik 
Oranı (%) 

Çalışanlar 
Đçinde Kadın 
Nüfus Oranı 

(%) 

Toplam 
Kadın Nüfus 

Đçinde 
Çalışan 

Kadın Oranı 
(%) 

Henehalkı 
Büyüklüğü 

1 ve 2 Kişilik 
Hanelerin 

%'si 

Yalnızca 
Konut 

Amaçlı Bina 
Oranı (%) 

merkez 41,60 5,50 28,80 24,10 3,21 34,30 66,40 

batı 41,86 5,68 22,90 19,56 3,78 19,59 72,51 

güneybatı 50,50 3,83 34,01 36,54 3,29 29,06 88,99 

güney 46,59 4,90  14,71 29,3  3,89 15,06 80,50 

doğu 38,31 6,30 20,88 16,10 4,00 4,40 93,60 

kuzey 37,50 5,44 21,20 15,36 3,99 17,53 84,65 

Ankara toplamı  39,14 5,73 22,31  18,97  3,75 22,14 83,02 

Tablo 9.45. : Planlama Bölgelerinde Đstihdamın Alt Kollarına Dağılımı-2000 

BÖLGE ADI ZĐRAAT MADENCĐLĐK  
ĐMALAT 
SANAYĐĐ 

ELEKTRĐK, 
GAZ ve SU ĐNŞAAT TĐCARET ULAŞTIRMA 

MALĐ 
KURUMLAR 

TOPLUM 
HĐZMETLERĐ 

MERKEZ 0,34 0,29 8,42 0,99 5,23 16,04 4,46 13,73 49,94 

BATI 5,96  0,37  12,11  0,97  5,62  12,41  5,36  9,82  47,17 

GÜNEYBATI 14,1 0,47 6,94 0,83 7,67 9,31 3 14,24 43,04 

GÜNEY 18,45 0,3 7,3 1,53 8 14,1 5,02 11,03 33,73 

DOĞU 7,29 0,37 16,4 1,03 7,64 16,1 5,81 7,32 33,38 

KUZEY 8,37 1,7 18,57 0,86 7,32 17,58 7,2 8,19 31,4 
ANKARA 
B.ŞEHĐR 
ORTALAMASI 9,9 0,28 12,95 1,02 6,66 15,6 5,63 9,79 38,97 

 

15. Planlama Bölgelerinde istihdamın alt kollarına göre dağılımı irdelendiğinde; Güney ve 
Güneybatı Planlama Bölgelerinde yüksek tarımsal istihdam görülmekte olup, güneybatı 
planlama bölgesindeki kentsel gelişme öngörüsü ile bu istihdamın kent ortalamasının altına 
inerek %7-8 düzeyinde gerçekleşeceği, güney planlama bölgesinde ise, koruma statüsü ve 
yoğun gelişme öngörmeyen plan kararları sonucunda tarım istihdamının %10-12 düzeyinde 
tutunacağı öngörülmektedir. Diğer planlama bölgelerinde tarım istihdamının % 5 düzeyinde 
gerçekleşmesi beklenmektedir. 

16. Tüm bölgelerde artmakta olduğu görülen madencilik ve istihraç istihdamının kent 
ortalamasında %1’ler düzeyine yükselebileceği öngörülmüştür. 
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17. Đmalat Sanayi istihdamının yükselerek %16-20 aralığında gerçekleşeceği öngörülmekte olup, 
Doğu ve Batı Planlama Bölgelerindeki sanayi istihdamının artacağı, kuzeydeki sanayi 
istihdamının ise büyük ölçüde korunacağı tahmin edilmektedir. 

18. Orta vadede inşaat alt sektörü istihdamının artacağı, özellikle yenileme faaliyetlerinin 
hızlanacağı Doğu, Kuzey ve Merkez Planlama Bölgelerinde inşaat istihdamının artacağı 
beklenmekte olup, kent ortalamasının %8’ler düzeyinde gerçekleşebileceği düşünülmektedir. 

19. Ticaret, ulaştırma ve elektrik sektörlerindeki sınırlı büyüme eğilimlerinin süreceği, ticaret 
başta olmak üzere bir ivme kazanabileceği öngörülmektedir. 

20. Eğitim, bilim, teknoloji kenti Ankara’da finans ve mali hizmetlerin öneminin artacağı ve buna 
yönelik özendirme politikaları ve özel stratejiler ile mali kurumlar istihdamının, güney, 
güneybatı başta olmak üzere tüm bölgelerde yükselerek, % 12 düzeyine yükseltilmesi 
hedeflenmektedir. 

21. Toplum hizmetleri alt kolunun en temel istihdam kaynağı olduğu Ankara’da plan dönemi 
içinde bu eğilimin azalmakla birlikte korunacağı, çeşitlenen servislerin Ankara’yı  hizmet kenti 
olarak uzmanlaştırmaya devam edeceği öngörülmektedir.  

22. Bilim ve teknolojik hizmetlerin, bilgi teknolojileri ve araştırma-geliştirme sektöründeki 
Başkent üstünlüklerinin pekiştirilmesinin öngörüldüğü Ankara’da, teknoloji geliştirme 
bölgeleri ve ilişkili sektörlerdeki istihdamın arttırılması hedeflenmektedir. 

23. 5216 sayılı Kanun öncesinde Büyükşehir ve bağlı ilçe belediyelerince onaylanmış planlardan, 
bu planın ilkelerine uyumlu olmayan ve/veya hakkında yargı kararı bulunanlar için, 
gereğinde iptal, revizyon vb. stratejiler bağlamında gerekli müdahalelerin hayata geçirilmesi 
zorunluluğu tespit edilmiştir.  

Şekil 9. 22 : 5216 Sayılı Kanun Öncesi Onaylanan Plan Nüfuslarının Bölgelere Dağılımı 
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24. Nüfus Projeksiyonlarının 5.000.000 ila 11.000.000 arasında bir nüfus aralığı tanımladığı, 
ancak nüfusun artış hızının karşılaştırılması ile tespit edilen Karşılaştırmalı Yöntem’in 
5.500.000 düzeyinde bir gelişim öngördüğü Ankara’da, işgücü projeksiyonlarının 6.600.000 
ila 9.500.000 arasında bir il nüfusu oluşturduğu görülmüş olup, onaylı planların ise 
13.500.000 kişilik bir atama yapıyor olması karşısında, onaylı planlara müdahale edilmesi en 
temel zorunluluk olarak tespit edilmiştir.  

25. Kent nüfusunun 2023 yılı itibariyle 6.000.000 düzeyinde gerçekleşeceği beklentisine karşın 
onaylı planlarla bunun 2 katına varan bir atama yapılmış olması, spekülatif amaçlı bu 
planlara olabilen en yüksek müdahalenin yapılması seçimini beraberinde getirmiştir.  
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Şekil 9. 23 : 2023 Plan Nüfusu Öngörüsünün Planlama Bölgelerine Dağılımı 
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Şekil 9. 24 : Planlama Bölgelerine Göre Onaylı Plan Nüfusları ve 2023 Öngörüsü 
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26. Onaylı planların yerleşik alanlardaki ıslah planları ile dönüşüm öngörüsü yerine alternatif 
yenileme ve dönüşüm seçeneklerinin benimsenmesi, abartılı ve gerçekdışı nüfus atamalarının 
iptal edilmesi ya da plan dönemi sonrasına etaplanması ve bazı plan bölgelerinde revizyonlar 
gerçekleştirilmesi biçimindeki öngörülerle, 2023 Yılı itibariyle Ankara Büyükşehir Belediye 
Sınırı içinde 7.568.500 düzeyinde bir nüfusun yaşayabilmesine yönelik plan kararı 
üretilmiştir.  

27. Bu plan nüfusu kapasitesi içinde öncelik kentsel yerleşik alanlardaki yenileme ve dönüşüm 
sorunsallarında olup, önerilen gelişme konut alanları ve toplu konut alanlarının gereğinde 
alıcı bölge olarak da işlev görecek “rezerv gelişim” alanı olarak tanımlanması öngörülmüştür. 
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Tablo 9.46. : Planlama Bölgelerinde Onaylı Plan Nüfusları ve 2023 Öngörüsü 
planlama 
bölgesi 
adı 

alan 
(ha) 

2000 nüfusu 
ortalama 
yoğunluk 
(gross) 

onaylı 
planlarla 
atanmış 
nüfus 

2023 
öngörüsü 

merkez 5640 629.025 111,53 775.500 698.000 
batı 232.800 1.006.998 4,26 3.027.000 1.839.000 
güneybatı 90.800 139.317 1,53 2.860.150 1.652.000 
güney 225.000 307.056 1,26 1.083.500 582.000 
doğu 133.000 426.652 3,21 1.670.000 902.000 
kuzey 163.500 1.037.833 6,35 4.186.000 1.930.000 
Toplam* 850.740 3.609.660* 4,12 13.602.150 7.603.000 

*:Planlama Bölgeleri nüfusu içine kırsal nitelikli yerleşmelerin nüfusu dahil edilmemiş olup, toplam sütununda 
gösterilmiştir. 

Tablo 9. 47 : Onaylı Planlara Đlişkin Müdahalelerin Bölgelere Göre Dağılımı 
5216 öncesi büyükşehir ve büyükşehir 

kapsamındaki ilçe belediyelerince onaylanan 
planlar 

Büyükşehir Belediyesine yeni bağlanan belde 
ve ilçe belediyelerince 5216 öncesi onaylanan 

planlar planlama 
bölgesi adı 

alan 
(ha) 

2000 
nüfusu 

kapasitesi 
2023 

öngörüsü 
azaltılan plan nüfusu 

oranı (%) 
kapasitesi 

2023 
öngörüsü 

azaltılan plan 
nüfusu oranı 

(%) 
merkez 5.640 629.025 775.000 698.000 9,94 0 0 0,00 
batı 232.800 1.006.998 1.912.000 1.680.000 12,13 1.115.000 159.000 85,74 
güneybatı 90.800 139.317 2.147.000 1.302.000 39,36 713.150 350.000 50,92 
güney 225.000 307.056 537.500 429.000 20,19 546.000 153.000 71,98 
doğu 133.000 426.652 920.000 690.000 25,00 750.000 212.000 71,73 
kuzey 163.500 1.037.833 1.610.000 1.225.000 23,91 3.151.000 705.000 77,63 
toplam 850.740 3.609.660 7.901.500 6.024.000 23,76 6.275.150 1.579.000 74,84 

28. 2023 Başkent Ankara Nazım Đmar Planı’nın tanımlamaya çalıştığı “süreç yönetimi” yaklaşımı, 
Cumhuriyetin 100. yılın Başkenti hazırlayacak planlama faaliyetlerinin bu plan ile başladığı 
düşüncesine dayanmaktadır. Bu planın hazırlanması sürecinde eksik bilgi ile kesin sonuçlar 
üretilmemesi ve kentin kronikleşmiş sorunlarının tespit edilerek acil müdahale biçim, yöntem 
ve süreçlerinin üretilmesi yaklaşımı, bundan sonra yapılması öngörülen analiz ve çalışmalar 
için de temel yol gösterici ilke olarak benimsenmektedir. Kent bütünü ölçeğinde sektörel 
bazda derlenen ve üretilen bilgilerin, planlama bölgeleri bazında detaylandırıldığı durumda, 
bir çok sorun alanı netleşmekle birlikte, müdahale biçimlerinin kesinleştirilip, uygulanması 
için, bu aşamadan sonra yapılacak çalışmalar yaşamsal önem kazanmaktadır. Bu amaçla, 
Ana Planların hazırlanması, Planlama Bölgeleri-Havzalar Bazında planlama çalışmalarının 
gerçekleştirilmesi, yeni uygulama araçları ve seçeneklerinin geliştirilerek hayata geçirilmesi 
en temel gerekliliktir.   

Tablo 9. 48: Nüfus-Đşgücü Projeksiyonları, Onaylı Plan Nüfus Atamaları ve  
2023 Nüfus Öngörüsü 

2000 Yılı nüfusu 3.609.660 

Aritmetik Artış 6.016.643 

Üssel Yöntem 5 7.101.909 NÜFUS PROJEKSĐYONLARI 

Karşılaştırmalı Yöntem 5.445.803 

Trend Altı Gelişim 6.643.322 

Trend Gelişimi 7.440.802 ĐŞGÜCÜ PROJEKSĐYONLARI (*) 

Trend Üstü Gelişim 9.577.885 

Minimum 10.339.000 ONAYLI PLAN NÜFUSLARI 
Maksimum 13.559.650 

2023 ÖNGÖRÜSÜ 7.568.500 
(*) : Gsyih verileri il bazında düzenlendiğinden Đl Nüfusuna Göre Yapılmıştır. 
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Şekil 9. 25 : Nüfus-Đşgücü Projeksiyonları, Onaylı Plan Nüfus Atamaları ve 2023 Nüfus Öngörüsü 
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29. 2023 Başkent Ankara Nazım Đmar Planı’nın sektörel bazda ve kent bütününe yönelik olarak 
yaptığı tespit, değerlendirme ve çözümlemeler ile, planlama bölgeleri bazında 
gerçekleştirdiği analizler üzerinden ulaştığı noktanın, daha alt ölçekli çalışmalar bağlamında, 
bu planın ilkeleri bağlamında sınanıp, geliştirilmesi, bu planı başlangıç kabul eden, 
Cumhuriyetin Başkentini 100. yıla, bilim, kültür,teknoloji, hizmet kenti olarak hazırlayacak 
sosyal-ekonomik-mekansal çalışmaların yapılması, kentin yaşam kalitesinin arttırılması, en 
temel gerekliliktir. 

30. Bu gereklilik doğrultusunda, 2023 Başkent Ankara Nazım Đmar Planı, sürecin tasarımı ve 
yönetimi anlamında “etüdler-müdahale biçimleri” içinde tanımlamaya çalıştığı “uygulamaya 
yönelik çerçeve-plan koşulları”nda da somutlanan müdahale biçimleri, planlama çalışmaları 
ile diğer iş ve işlemlerin katılımcı bir süreç ve yöntemle hayata geçirilmesini yaşamsal bir 
zorunluluk olarak görmektedir. 
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Şekil 9. 26 : Planlama Bölgeleri Nüfus Özet Tablosu-Karşılaştırması 
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Harita 9.10. : 5216 Sayılı Yasa Uyarınca Ankara Büyükşehir Belediyesine Yeni Katılan Đlçe ve Đlk Kademe Belediyelerinin Onaylı Plan Nüfusları  
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Harita 9.11. : 5216 Sayılı Yasa Uyarınca Ankara Büyükşehir Belediyesine Yeni Katılan Đlçe ve Đlk Kademe Belediyelerinin 2023 Plan Nüfusu Öngörüleri 
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Tablo 9. 49. : Planlama Bölgesi ve Yerleşimler Đçin 2000 Yılı Mevcut Nüfusları, Onaylı Plan Nüfusları ve 2023 Nüfus Öngörüleri 

 
2023 PLAN ÖNERĐSĐ MEVCUT DURUM PLAN NÜFUSU 

PLANLAMA BÖLGESĐ/YERLEŞĐM ADI   (2000 Yılı Nüfusu)  Minimum Maksimum 

MERKEZ PLANLAMA BÖLGESĐ 

KY1. MALTEPE-BAHÇELĐ 110.000 107.125 114.000 114.000 
KY2. BALGAT-ÇUKURAMBAR 50.000 40.892 65.500 65.500 
KY3. ÖVEÇLER 60.000 56.107 68.000 68.000 
KY4. GOP-AYRANCI 164.000 172.847 182.000 182.000 
KY5. CEBECĐ-DEMĐRLĐBAHÇE 85.000 85.050 92.000 92.000 
KY 6. DIŞKAPI-YENĐDOĞAN 108.000 96.017 118.500 118.500 
MERKEZ.ULUS 5.000 4.901 5.000 5.000 
MERKEZ.ĐSKĐTLER 25.000 21.548 28.500 28.500 
MERKEZ .KIZILAY 37.500 29.019 37.500 37.500 
MERKEZ.SÖĞÜTÖZÜ 19.000 15.519 22.000 22.000 

MERKEZ TOPLAM 663.500 629.025 733.000 733.000 

BATI PLANLAMA BÖLGESĐ 

KY1. YENĐMAHALLE-DEMETEVLER 390.000 311.725 480.000 480.000 
KY2. BATIKENT-YUVA 245.000 163.469 245.000 245.000 
KY3. ERYAMAN-FATĐH 380.000 131.158 380.000 380.000 
KY4. ETĐMESGUT-SĐNCAN 345.000 307.296 380.000 380.000 
KG1. SUSUZ-YUVA 90.000 13.529 120.000 120.000 
KG2. BELÖREN 70.000 0 115.000 115.000 
KG3. ELVAN-SARAYCIK-ÇĐMŞĐT 60.000 16.522 60.000 60.000 
KG4. YAKACIK 100.000 7.808 140.000 140.000 
ODAK. KAZAN-ĐMRENDĐ 75.000 28.496 492.000 573.000 
YB1. YENĐKENT 45.000 12.191 288.000 360.000 
YB2. AYAŞ 25.000 9.788 74.000 89.000 
YB3. SĐNANLI 10.000 3.344 81.000 89.000 
YB4. ÇANILLI 4.000 1.672 4.000 4.000 

BATI TOPLAM 1.839.000 1.006.998 2.859.000 3.035.000 

GÜNEYBATI PLANLAMA BÖLGESĐ 

KY1. KARAKUSUNLAR 37.000 33.723 37.000 37.000 
KY2. BAĞLICA-ELVAN 90.000 7.987 90.000 90.000 
KY3. ÇAYYOLU-ÜMĐTKÖY 110.000 52.873 110.000 110.000 
KY4. ĐNCEK-KIZILCAŞAR 65.000 7.987 65.000 65.000 
KY5. ORTADOĞU 20.000 19.789 20.000 20.000 
KG1. SARAYCIK-ÇĐMŞĐT BATI PLANLAMA BÖLGESĐNDE AYRINTILANDIRILMIŞTIR 
KG2. BAĞLICA 105.000 431 105.000 105.000 
KG.3 BEYTEPE-ALACAATLI-DODURGA 270.000 4.387 270.000 270.000 
KG4. A.YURTÇU-YAPRACIK 200.000 1.180 500.000 700.000 
KG5. TULUNTAŞ-KOPARAN 90.000 764 120.000 200.000 
KG6. Y.YURTÇU-BALLIKUYUMCU 240.000 857 250.000 350.000 
MERKEZ.DODURGA 30.000 500 30.000 50.000 
KR1. ŞEHĐTALĐ 45.000 750 110.000 150.000 
ODAK . TEMELLĐ 350.000 9.339 450.000 713.150 
GÜNEYBATI PL. BÖLGESĐ TOPLAM 1.652.000 139.317 2.017.000 2.860.150 

GÜNEY PLANLAMA BÖLGESĐ 
KY1. DĐKMEN-ĐLKER 135.000 105.102 175.000 175.000 
KY2. BAĞCILAR-YILDIZ 180.000 136.098 210.000 210.000 
KY3. GÖLBAŞI (ÖÇKK PLANI ALINMIŞTIR) 84.000 34.162 84.000 122.500 
KG1. ĐMRAHOR 30.000 632 30.000 30.000 
ODAK.MAHMATLI 50.000 2.183 0 0 
BALA 30.000 6.616 30.000 30.000 
KARAALĐ 10.000 4.929 72.000 122.000 
KESĐKKÖPRÜ 10.000 2.692 12.000 27.000 
BEZĐRHANE 13.000 4.297 18.000 32.000 
KARAGEDĐK 20.000 4.090 230.000 275.000 
SELAMETLĐ 10.000 2.069 18.500 25.000 
OYACA 10.000 4.186 20.000 35.000 

GÜNEY TOPLAM 582.000 307.056 899.500 1.083.500 

DOĞU PLANLAMA BÖLGESĐ 

KY.1. MAMAK 325.000 224.341 430.000 430.000 
KY.2 KAYAŞ 180.000 104.646 260.000 260.000 
KY3. KIBRIS-YENĐBAYINDIR 60.000 35.503 105.000 105.000 
KG1. DOĞUKENT 125.000 0 125.000 125.000 
ODAK. ELMADAĞ 80.000 23.960 102.000 119.000 
YB1. KUTLUDÜĞÜN 30.000 5.287 92.000 116.000 
YB2. LALAHAN 25.000 4.997 107.000 135.000 
YB3. HASANOĞLAN 35.000 9.922 212.000 266.000 
YB4 YEŞĐLDERE 12.000 2.716 17.500 22.000 
YB5. KALECĐK 30.000 15.280 74.500 92.000 

DOĞU TOPLAM 902.000 426.652 1.525.000 1.670.000 

KUZEY PLANLAMA BÖLGESĐ 
KY1. KEÇĐÖREN 700.000 548.684 935.000 935.000 
KY2. ALTINDAĞ 375.000 275.304 445.000 445.000 
KY3. KUZEY ANKARA PROTOKOL YOLU 150.000 87.593 230.000 230.000 
ODAK. AKYURT 65.000 8.069 262.500 330.000 
YB1. PURSAKLAR 300.000 27.974 496.000 621.000 
YB2. SARAY 100.000 6.014 470.000 588.000 
YB3. BAĞLUM 60.000 13.912 461.000 577.000 
YB4. ALTINOVA 20.000 3.023 94.500 118.000 
YB5. SĐRKELĐ 16.000 2.865 126.500 192.000 
YB6. ESENBOĞA 20.000 7.092 120.000 150.000 
YB7. ÇUBUK 120.000 54.288 283.000 575.000 
YB8. YUKARI ÇAVUNDUR 4.000 3.015 0 0 
KUZEY TOPLAM 1.930.000 1.037.833 2.313.500 4.186.000 

ANKARA TOPLAM 7.568.500 3.528.806(*) 10.339.000 13.559.650 
(*) Not:Ankara Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde 2000 Yılı itibariyle Nüfus 3.60.660 olup, Planlama Bölgeleri bazında yapılan analizlerde,  
kentsel yerleşim kararına konu olmayan kırsal yerleşimler, plan nüfusuna dahil edilmemiştir. 
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Harita 9. 12. :2023 Başkent Ankara Gelişme Şeması 
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Harita 9. 13. :2023 Başkent Ankara Nazım Đmar Planı 
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Harita 9. 14. :2023 Başkent Ankara Nazım Đmar Planı Stratejiler Şeması 
 

 


