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7. SOSYAL YAŞAM SEKTÖRLERĐ 

7.1. KONUT 

Ankara’da kentsel gelişme sürecine koşut olarak, kent makroformunun en baskın unsuru olarak 
biçimlenen konut alanları, kentin yağ lekesi biçiminde gelişme eğilimindeki makroformunun da 
belirleyici arazi kullanım türüdür. 

2023 Başkent Ankara Nazım Đmar Planı, konut alanlarının gelişimine ilişkin makroform 
unsurlarını 3. bölümde tartışan bir çerçeve tasarlamıştır. Bu çerçeve içinde konut alanlarına 
ilişkin mahalle ölçeğindeki detaylı tespit ve verilerin oluşturulan planlama bölgeleri bağlamında 
9. Bölüm içinde ele alınması izlencesi benimsenmiştir. Bu bölümde ise, kent bütününde konut 
alanlarının gelişim süreci irdelenerek, konut alanlarının mevcut durumuna ilişkin makro 
değerlendirmeler ve sorunlar üzerinden genel müdahale biçimleri tartışılarak, planlama bölgeleri 
bazında yapılacak inceleme ve bundan sonraki çalışmalar için strateji ve uygulama ilkeleri 
oluşturulmaya çalışılacaktır. 

7.1.1. KONUT ALANLARININ TARĐHSEL  GELĐŞĐMĐ 

Cumhuriyetin ilanına kadar, Kale ve yakın çevresinde yoğunlaşan geleneksel kent dokusu ile, 
1892’de kente gelen demiryolu istasyonunu, geleneksel kente bağlayan Taşhan (bugünkü Ulus) 
çevresinde sınırlı bir gelişimi olan konut alanları; kentin yaşadığı planlama deneyimi ve 
müdahaleleri etkisinde geliştiği kadar, özellikle 1940’lardan başlayacak biçimde plan dışı 
yapılaşma eğilimleri ile de biçimlenmiştir.  

1920’li yıların ortalarına kadar Ankara, Kale ve ona bitişik 5 hektar kadar bir alana yayılmış olan 
Hisar Mahallesinde odaklaşarak tepenin batı ve güneyindeki yumuşak eğimler üzerinde yayılmış, 
ortalama 2.5-3 hektarlık alan kapsayan mahallelerin insan ölçeğindeki sokak dokusu üzerinde 
yoğun (200-250 kişi /hektar) bir nitelik sunmaktadır.  

1923-1927 yılları arasında Ankara yoğun bir yapılaşmaya sahne olmuştur. Bu yapılaşma daha 
çok eski kentin boş arsalarında ya da kentin dış mekanlarında yer almaktadır. Bu yapılaşma 
faaliyetini biçimlendiren ise, yeni bir kent yaratma amaçlı siyasi seçme ve bu doğrultuda yapılan 
planlama çalışmalarıdır. Bu çalışmaların ilki Lörcher Planıdır. Bugün Ulus ve çevresi olarak en 
genel biçimde adlandırılan geleneksel kentin gelişimini, güneye ve batıya doğru yönlendiren 
Lörcher Planı, bir yandan bugün Kızılay adıyla anılan Yenişehir’de az katlı, bahçeli bir konut alanı 
sıçraması öngörürken,diğer yandan da, Đstasyon çevresinde ticari aktivitelerle biçimlenen sınırlı 
bir konut gelişimi öngörmüştü.1927 yılında yapılan yarışma ile üretilen ikinci plan olan Jansen 
Planı da, Lörcher Planının Yenişehir yönündeki yönlenme öngörüsünü temel veri olarak kabul 
etmiştir.  

1927 yılına gelindiğinde nüfusu 75.000'e ulaşmış olan Ankara'da 3 tür konut gözlenmektedir. Đlk 
tür, Kale ve  yakın çevresindeki Osmanlı geleneksel konut dokusudur. Bu dokuya Cumhuriyet 
Dönemi'nin etkisi, yeni bölmeler, eklemeler ve parçacıl yenilemelerdir. Bu gelişimler sonucunda 
eski mahallelerin nüfusu daha çok yoğunlaşmış ve çevre standartları düşmüştür. Đkinci türü 
oluşturan yapılar dört beş katlı olup geleneksel dokunun içine sızmıştır. Bu yapılar Ankara'nın ilk 
rant amaçlı apartman örnekleri olmuştur. Üçüncü konut türü, bahçeli ev tipinde ve ayrık 
düzendeki memur konutlarıdır. “Bahçeli Konut" modeli, yaratılmak istenen ulusal burjuvazi için 
öngörülen yaşam çevresinin ilk örneklerini oluşturmuştur. Bu model özel sektörce de 
benimsenerek, orta ve üst gelir grupları için Sıhhiye ve Kızılay arasında, bulvarın doğu ve 
batısında lüks villalar yapılmıştır. Ancak, bu semtler 1927 yılında hala dolmamıştır. 
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Sonuçta, 1923-1927 yılları arasında kalan dönemi değerlendirecek olursak; başkent olmasıyla 
birlikte yoğun bir gelişim yaşayan Ankara'nın, konut dokusunda da aynı gelişmenin pozitif ve 
negatif etkileri bir arada görülmektedir. Planlama olgusunun henüz yerleşmediği bir ülkenin 
başkent olmuş küçük bir kenti olmanın dezavantajı olarak, 1927 yılı sonuna kadar oldukça 
plansız ve düzensiz gelişmesi nedeniyle; yapı-sokak ilişkileri, yapıların diğer yapılarla görsel 
etkileşimi ve dolu-boş mekan oranları düzenlemesi, konut ve kişi yoğunluklarının ve mekan 
kullanımının topoğrafya ve üzerindeki çeşitli işlevlere göre farklılaştırılması gibi çabaları 
yansıtamamış ve ortak bir sosyo-kültürel ve ekonomik yaşantının mekanını yönlendirememiştir.  

Jansen Planı, toplam 1.500 hektar alan üzerinde, 120-240 kişi/hektar gibi kademeli  bir 
yoğunlukla 270.000 kişilik bir nüfus yerleştirmiştir. Jansen Planı'nın konuta ilişkin en önemli ilke 
kararları; konut kat sayısı ve yoğunlukların düşük tutulmasıdır. Konut alanları 18 bölgeye 
bölünmekte ve her biri için ayrı bir imar düzeni öngörülmektedir. Genelde Ankara için en çok 3 
kat önerilmekte ve konutlar bitişik ve ayrık düzende tasarlanmaktadır. Jansen'in yapılaşma 
biçimi açık sistemdir ve bu sistemin en belirgin örnekleri de geniş bahçe içindeki büyük villalarla, 
küçük parseller içindeki tek ya da dizi biçimindeki işçi evleridir. Jansen'in gerek yarışma planı 
gerekse 1932 kesin imar planında toplam konut alanı 1.475 hektar ve bu alanda önerilen nüfus 
yaklaşık 271.000 kişi olup ortalama yoğunluk 184 kişi/hektardır.  

Ülkede Cumhuriyet rejiminin kökleşmesi ve modernite hareketinin gerekleri olarak kentsel 
yaşama dair önemli kamu müdahalelerine karşın, kırsal alandan, kentler yoğun bir göç 
hareketlenmesi yaşanması süreci, planlı müdahalelerle biçimlendirilmeye çalışılan kentlerin 
yapısını da değiştirmiştir. Ankara’nın da ülkenin en yoğun biçimde bu göç sürecinden etkilendiği 
söylenebilir. 1930’lı yılların sonlarından itibaren spekülatif nitelikli imar hareketleri yanında, 
dönemin en belirgin özelliği barınma gereksinimini karşılamak amaçlı gecekondulardır.  

Jansen planınca 1980 yılında ulaşacağı tahmin edilen 300.000 kişilik nüfusu, 1950 yılında aşan 
Ankara, Jansen planınca öngörülmüş Tandoğan ve Cebeci işçi mahallelerinin dışına çıkan 
gecekondu alanları ile çevrelenmiştir. Bir yandan Kayaş çevresinde demiryolu istasyonu ilişkisi ile 
kentle ilişkilenen gecekondular, diğer yandan Abidinpaşa çevresine sıçrayan yapılaşma eğilimleri, 
kuzeyde Altındağ, Dışkapı, Dörtyol, Hıdırlıktepe çevresine, diğer yandan Etlik çevresine 
yönlenmiştir. Güney yönünde ise, Yenişehir’i Çankaya’ya bağlayan aksta spekülatif gelişmeler ve 
talepler kendini göstermektedir.  

Bu dönemde, kent için yeni bir plana gereksinim duyulduğu tespiti sonucu ulusal yarışma ile 
üretilen Yücel - Uybadin Planı, 1987 yılı için 750.000 kişi projeksiyonu ile, belediye sınırlar içinde 
oluşan gecekondu eğilimlerini kontrol edip, düzenli yapıya yönlendirmeye çalışan bir nitelik 
taşımaktadır. Ancak, bu planın üretildiği dönemde planın hayata geçebilmesine yönelik 
uygulama araçlarının sınırlı olması yanında, sınırlı kamu kaynaklarının da, barınma, ulaşım gibi 
temel kentsel gereksinimlerin çözümünde yetersiz kalması, marjinal çözümleri beraberinde 
getirmiştir. Bu dönemde yürürlüğe giren 775 Sayılı Kanun ile gecekondu alanları için öngörülen 
müdahale biçimlerinin yerindeliğine karşın, bu müdahaleleri hayat geçirecek irade, kaynak ve 
uygulama bütünlüğü kurulamadığından, gecekondu önlem bölgeleri ve barınma gereksinimi için 
çözüm üretilememiştir.  

Yücel-Uybadin Planının, belediye sınırları ile sınırlandırılması, kent içindeki yoğunlukların 
(öncelikle Kızılay ve Ulus civarı) artmasına neden olmuştur. Daha sonraları bu yoğunluk artışları 
kentin tüm bölgelerine yayılmış, Bölge Kat Nizamı Planları ile, kendi içinde yoğunlaşıp, sıkışan ve 
Jansen Planının 2 katlı konut dokusu için öngördüğü yol ve ulaşım altyapısını kullanan çok katlı 
bloklar, Yenişehir’den başlayarak kent dokusunu biçimlendirmeye başlamıştır. Bu yoğunlaşma, 
kişi başına düşen kentsel servis miktarını da azaltmıştır.  

Sonuçta Yücel - Uybadin Planı, Jansen Planını o günün koşullarına göre revize etmiş, gelecek ile 
ilgili yönlendirmeleri vermekten çok, güncel eğilimleri değerlendiren bir plan olmuştur. 1968 
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yılında, Kat Mülkiyeti Kanunu ile yapılması zorunlu hale gelen  Bölge Kat Rejimi Planı ile Yücel-
Uybadin planına %100 oranında nüfus yüklenmiş ve yoğunluklar iki kat artmıştır. Yücel-Uybadin 
Đmar Planı Dönemi’nde uygulama aşamasında pek çok sorun ortaya çıkmıştır. Bu sorunların 
başında bu plan dönemi öncesi ve sonrasındaki spekülatif davranışlar gelmektedir. Bu hareketler 
plan sahasının genişlemesinden ziyade kat yükseklikleriyle oynamalar şeklinde olmuştur.  

1970’e kadar bu eğilim ve sorunlarla biçimlenen kent ve konut dokusu, kentin ilk sıçrama 
noktası olan Yenişehir çevresinden başlayan kendi içinde yoğunlaşma süreci yaşanmasını 
sağlarken, diğer yandan, kent çeperindeki tescil harici ve hazine arazilerinden başlayan hızlı bir 
gecekondulaşma süreci, ikili bir konut dokusu oluşumunu keskinleştirmekteydi. Bu dönem 
“modern” olarak çok katlı apartmanların görülmeye başlandığı ve barınma amaçlı 
gecekonduların rant amaçlı niteliklerinin de ilk kez tanındığı bir dönem olarak yorumlanabilir. 
Gecekonduların kiralanmaya başlandığı 1970’li yıllar ile birlikte, kentsel konut dokusu; sürekli bir 
bozulma eğilimi ve korumadan yoksun geleneksel konutlar, çok katlı yapılar ile yoğunlaşmaya 
başlayan Yenişehir-Kavaklıdere aksı, planlarla oluşturulan ağırlıkla çalışan kesimlere yönelik orta 
yoğun konut alanları (Aydınlıkevler, Yenimahalle vb), kamusal tesislere ait lojmanlar, kenti 
çepeçevre saran gecekondulardan oluşan bir yapıya sahip görünmektedir. 

Bu dönemde kurulan Ankara Metropoliten Alan Nazım Plan Bürosu 1/50.000 ölçekte 20 yıl 
perspektifli bir nazım plan çalışması gerçekleştirmiş ve  bu plan "1990 Ankara Nazım Planı" 
adıyla 1982 yılında onaylanmasına karşın, bundan daha önce etap etap uygulamaya 
geçirilmiştir. Ankara Nazım Planı'nın temel özelliği, 1970 sonrasında büyük konut ve sanayi 
planlarının kentin batı koridoru üzerinde gerçekleştirilerek bu koridora olan talebi başlatmasıdır. 
Batıkent, Eryaman, gibi Toplu Konut Alanları, Sincan Organize Sanayi Bölgesi gibi sanayi alanları 
planlanarak bu koridor üzerine yerleştirilmiştir.  

Belediyenin gelişmeleri batı koridoru üzerinde gerçekleştirmesi, şahıs ve küçük kooperatiflerin 
(konut, sanayi) bu koridora yönelmesine, girişimcilerin Đstanbul yolu ağırlıklı olmak üzere 
Eskişehir, Konya, Çubuk karayolları üzerinde koridorlaşma eğilimleri göstermelerine sebep 
olmuştur. Bu plan döneminde de gecekondulaşma büyük bir hızla devam etmektedir. 1985 
sonunda Ankara'da gecekondu sayısı 290.000'e ulaşmıştır. Bu dönemde oluşan Demetevler, 
apartman tipi ruhsatsız ve plansız gelişmelere çarpıcı bir örnektir. Bunun yanısıra Altındağ ve 
Mamak ve Keçiören'de topoğrafik açıdan gelişmeye uygun olmayan alanlarda gecekondu alanları 
meydana gelmektedir.  

1990 Nazım Planı'nın oluşturulması esnasında yapılan konut ile ilgili çalışmalarda elde edilen 
bilgilere göre; Ankara'da 1970 yılında hanehalklarının % 53'ü düzenli, % 4'ü plan öncesi (1930 
yılı) devirden kalma eski Ankara bölgesinde, % 43'ü ruhsatsız olarak inşa edilmiş kaçak 
yapılarda oturmaktadır. Ruhsatsız yapıların % 1'ini kaçak apartmanlar, %42'sini ise 
gecekondular oluşturmaktadır. Nüfusun ise % 57'si gecekondularda, geri kalan % 43'ü ise 
düzenli konutlarda oturmaktadır. Alansal açıklamalarda ise düzensiz konut alanları, toplam 
alanının % 69'u, düzenli konut alanları ise % 31'lik bir pay tutmaktadır. Ankara genel arazi 
kullanımı içinde  %51'lik bir oranda konut alanları yer seçmektedir. Bu tespitler, kentin temel 
biçimlenmesini planlar kadar, plansız gelişme eğilimlerinin de yönlendirdiğini ortaya 
koymaktadır. 

2015 Yapısal Plan çalışması ise, konut yapım süreçleri üzerinde durarak, kent makroformunun 
gelişmesinde desantralizasyonun gerekliliği savunmuştur. Bu nedenle Ankara çevresindeki 35-40 
km'lik halka içinde varolan yerleşmelerin güçlendirilmesi veya yeni yerleştirmeler oluşturarak bir 
metropoliten tampon kuşak yaratmak temel ilkelerden biri olarak belirlenmiştir. Ayrıca varolan 
yerleşmelerin oluşturulmasında istihdam olanaklarını bir araç olarak kullanmak ve metropoliten 
alanda ve her metropoliten alt bölgede sağlıklı bir işyeri konut dengesi oluşturmak da temel ilke 
kararları arasındadır. 
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2015 Yapısal planının yapıldığı dönemde arka arkaya çıkan “Đmar Affı” yasaları, kenti çepeçevre 
saran gecekondu alanlarının sahiplerine yapılarının bulunduğu araziye ait tahsis olanağı 
sunmakla birlikte, bu alanlar için mevcut konut dokusu ve stoğunun oluşturduğu dokuyu azami 
kullanan 4 katlı apartmanlar yapılmasına yönelik bir “dönüşüm” çerçevesi tanımlamıştır.  

Bu dönüşüm mantığı, gecekonduların oluşturduğu organik ve çevresiyle-doğayla görece daha 
uyumlu konut dokusunun, ağaç ve bitki varlığını da yitiren bir nitelikte beton ağırlıklı tekdüze 
konutlarla yer değiştirmesine yol açmıştır. Yap-sat metodu ve müteahhit eliyle yaşanan bu 
dönüşümün ürettiği konut stokunun niteliği, güvenliği ve oluşturduğu konut dokusu, kentin 
çeperinde görece, imar ve toprak rantı yüksek alanlarda kendisini gösterirken, müteahhitin karlı 
olmadığı doku ve topoğrafyalar için bugüne dek ulaşan çözümsüzlükler üretmiştir. Ankara’da 23 
yıldır ıslah planı olduğu halde tek yapının dönüşmediği gecekondu mahalleleri olduğu gibi, ıslah 
planları ile bulunduğu haliyle yasallaştırılmış kaçak yapı mahallelerinin de bulunuyor olması, ıslah 
planlarının tanımladığı “çarpık dönüşüm” mantığının da bir göstergesi olarak yorumlanabilir. 
Islah planlarının tanımladığı yapılaşma biçimi, halen kentin çeperindeki konut alanlarını 
dönüştüren onaylı planlar olarak yürürlükte olup, bu dönüşüm deneyiminden yeterince ders 
çıkarıldığını söylemek çok olanaklı değildir. 

1980’li yılların sonlarına dek uzanan bu dönem, gecekondu alanları için böylesi bir süreç 
tanımlarken, kentsel ana çanak içindeki merkez bölgelerinde bir yandan işlevsel, diğer yandan 
da yapısal dönüşümler hazırlamaktaydı. Bahçelievler gibi konut alanlarında 3. yık-yap sürecinin 
başladığı bu dönem, Kızılay’dan Çankaya’ya dek uzanan merkezi iş alanı işlevlerinin 
saçaklanması süreci ile, hem merkez hem de konut dokusunun önemli değişimlere sahne olduğu 
nitelikleri ile öne çıkmaktadır. 

1985-1990 döneminde, gerek Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir sınırları içinde belediyelerin, 
gerekse mücavir sınırları dışında başta Ankara Valiliği olmak üzere çeşitli kamu kuruluşlarının 
yaptığı planlama ve uygulama çalışmaları Ankara'nın 2015 Yapısal Planında öngörülen 
makroformunu önemli oranda değiştirmiştir. Çayyolu, Beytepe ve Gölbaşı yöresinde parça parça 
planlarla oluşan konut alanları ve Macun, Đvedik yöresinde uygulaması sürdürülen Organize 
Küçük Sanayi Bölgesi, 2015 yılı için oluşturulabilecek sağlıklı konut-işyeri dengesini bozmuştur.  

1990 sonrası ise, “planlı plansızlık dönemi” olarak nitelendirilebilir. 1985 sonrası yerel 
yönetimlere devredilen imar planı onaylama yetkisinin en kapsamlı ve denetimsiz olarak hayata 
geçtiği bu dönem, planlamayı, imar rantlarının dağıtılması ve kentsel rantların arttırılabilmesi 
amacıyla yüksek imar hakları verilmesi mantığına oturan bir anlayışla özetlenebilir. Bu döneme 
temel dinamiğini katan unsur, gerçek bir planlama süreci ve açılımı tanımlamayan imar 
hareketlerinin “planlı” bir biçimde “sanal bir plan anlayışı” içine yedirilmesini sağlayan imar 
planlarıdır. Kentin bütününe yönelik gelişme çerçevesi çizme arayış ve geleneğinden gelen 
Başkent için, parçalı plan ve uygulamalar ile, imar rantları ve arsa-arazi spekülasyonları 
üzerinden biçimlenen bu dönemde, konut dokusu da, kendi içinde yoğunlaşma eğiliminden daha 
etkileyici bir açılım bulmuş görünmektedir. Araç sahipliliğinin artması, mesafelerin görece 
kısalması ve erişilebilirlik kısıtlarının araç sahipleri için görece azalması, kentin ana çanağında 
sıkışan konut alanlarının desantralize olma eğilimini de beraberinde getirmiştir.  

Başkentin gelişim sürecinde merkezleri ve konut alanlarının yönelimini belirleyen temel 
etmenlerden olan üst gelir grubu konutlarının mekansal dinamikleri, bu desantralizasyonda da 
belirleyici görünmektedir. Bu dönem özellikle kentin güney ve güneybatısında odaklar 
yaratmaktan çok dağılma-saçılma içeren konut alanları üretmiş görünmektedir. Çalışma alanları 
ile de bütünleşmeyen ve çoğu kez az ve orta yoğun konut alanlarından oluşan  bir doku üreten 
bu dönem, bir yandan korunaklı-güvenlikli siteler, “gettolar” yaratırken, diğer yandan 
dönüşemeyen ve kente eklemlenemeyen konut alanlarında kentsel yoksulluk ve yoksunlukları da 
hazırlamıştır. Kentsel sosyal yapı içerisindeki eşitsizliklerin derinleştiğini de gösteren bu konut 
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dokusu, gerçek dönüşüm-yenileme çözümleri üretilmesi zorunlu bir müdahale alanı olarak, 
kentin temel önceliklerinden biri olarak görülmelidir. 

7.1.2. KONUT ALANLARI MEVCUT DURUM DEĞERLENDĐRMESĐ 

Sınırlı kamu kaynaklarının çözüm üretemediği dar ve orta gelirli, örgütsüz nüfusun konut ve 
barınma sorununa ilaveten, kentsel mekanda yer değiştirme dinamikleri hızlı olan ve spekülatif 
gelişme eğilimleri bulunan üst gelir yerleşimlerinin, temel belirleyici ve yönlendirici unsur olduğu 
görülen konut alanlarındaki mevcut yapı, makro ve mikro göstergelerle ele alınmıştır. 

Makro açıdan, Ankara’daki konut stoğunun genel nitelikleri ve yapılaşma eğilimleri diğer ülke 
kentleri ile kıyaslanmış ve son dönemde ülke ekonomisinin temel ivme unsuru olarak tarif edilen 
inşaat ve konut sektörünün genel yönlenimi tartışılmaya çalışılmıştır. Mikro açıdan ise, planlama 
bölgeleri kapsamında yapılacak analizlerde derinleştirilecek konut dokusuna ilişkin kent bütünü 
ve ilçeler ölçeğinde tespitler yapılmıştır. 

Ankara, ülke kentleri içinde, konut mülkiyeti açısından ev sahipliliği oranının en az olduğu 
illerdendir. Đzmir’de %64,15 olan ev sahipliliği oranının Ankara’da %58,65’e düşüyor olması, 
kentin sosyo-demografik yapısı ve ücretli kesimin çokluğu ile ilişkilendirilebilir. Benzer bir 
durumun Đstanbul’da da bulunması, kentin ölçeğinin büyümesi ve eşitsizliklerin artmasıyla konut 
mülkiyeti arasında bir bağlantı kurulabileceğini düşündürtmektedir. Bununla birlikte, kiracı sayısı 
açısından ise, Ankara, Đzmir’den daha fazla, Đstanbul’dan daha az kiracıya sahiptir. Ev sahibi 
olmadığı halde kira ödemeyenlerin oranı açısından bakıldığında da Ankara, Đstanbul’dan daha 
yüksek ancak Bursa ve Đzmir’den daha düşük bir orana sahiptir. Bu durumu, Ankara 
gecekondularının henüz Đstanbul kadar büyük bir rant pazarı içinde olmadığı ancak Bursa ve 
Đzmir’den daha fazla kiracı gecekondu sakini barındırdığı biçiminde yorumlamak mümkündür. 
Bunlara ilaveten, Ankara’da lojmanda oturanların diğer tüm kentlerdekinin yaklaşık 2 katı bir 
büyüklükle %3,70’lik pay alıyor oluşu, kentin Başkentlik işlevleri ve kamu kurumlarının merkezi 
olmasıyla ilişkilidir. 

Tablo 7.1. : Seçilmiş Bazı Đllerde Konut Mülkiyeti-2000 

Ev sahibi Kiracı 
Lojmanda 

oturan 

Ev sahibi değil 
ama kira 

ödemeyen Đl Adı 
Toplam 

hanehalkı 
sayısı 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Diğer 
Bilinm
eyen 

Adana  402 243  273 054 67,88  89 329 22,21  6 784 1,69  27 410 6,81  5 504   162 
Ankara 1 018 371  597 310 58,65  319 097 31,33  37 675 3,70  55 857 5,48  8 022   410 
Antalya  383 339  251 975 65,73  101 445 26,46  5 996 1,56  19 565 5,10  4 255   103 
Bursa  545 391  353 275 64,77  143 638 26,34  6 335 1,16  39 081 7,17  2 798   264 
Eskişehir  190 284  126 448 66,45  47 467 24,95  4 780 2,51  10 096 5,31  1 468   25 
Gaziantep  248 213  162 888 65,62  65 738 26,48  3 777 1,52  13 262 5,34  2 349   199 
Đstanbul 2 550 607 1 476 687 57,90  893 427 35,03  28 100 1,10  131 662 5,16  17 425  3 306 
Đzmir  922 729  591 974 64,15  249 897 27,08  14 642 1,59  58 618 6,35  7 254   344 
Kayseri  236 030  165 259 70,02  55 729 23,61  4 324 1,83  8 903 3,77  1 645   170 
Konya  444 354  325 093 73,16  92 201 20,75  7 624 1,72  16 308 3,67  2 882   246 
Kırıkkale  78 760  54 961 69,78  18 279 23,21  1 752 2,22  3 378 4,29   361   29 
Türkiye 
Toplamı 15 070 093 10 290 843 68,29 3 604 367 23,92  310 347 2,06  730 065 4,84  125 452  9 019 

Kaynak: DĐE, Bina sayımı Đstatistikleri, 2000 

Konutların konfor durumu açısından bir değerlendirme yapıldığında, tuvaleti konutun dışında yer 
alan konutlar açısından Đstanbul’dan sonra en gelişmiş göstergeye sahip il Ankara’dır. Banyo, 
mutfak donanımlarının konutun içinde yer alması ve konutun borulu su sistemine sahip olması 
açısından da, Ankara en kentleşmiş kent olan Đstanbul’dan sonra gelmektedir. Bu durum Ankara 
Büyükşehir Belediye Sınırı ve metropoliten kent içinde daha da artarak % 100’e yaklaşmaktadır. 
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Tablo 7.2. : Seçilmiş Bazı Đllerde Konutun Konfor Durumu-2000 
Tuvalet Banyo Mutfak Borulu Su 

Konutun    Konutun    Konutun    Konutun    Konutun  Konutun    Konutun    Konutun    Đl Adı Toplam 

içinde % dışında Yok içinde % dışında Yok içinde dışında Yok içinde % dışında Yok 

Adana  402 243  310 115 77,10  88 526  3 455  374 830 93,18  19 326  7 901  384 701  10 083  7 225  361 010 89,75  21 557  19 181 

Ankara 1 018 371  958 829 94,15  58 034  1 468  993 019 97,51  6 986  18 256 1 005 708  5 057  7 529  981 246 96,35  19 686  17 234 

Antalya  383 339  342 610 89,38  38 625  2 066  364 862 95,18  15 146  3 282  371 601  6 743  4 906  349 331 91,13  14 124  19 780 

Bursa  545 391  488 658 89,60  55 792   885  531 767 97,50  6 067  7 441  534 011  4 272  6 981  526 068 96,46  9 878  9 274 

Eskişehir  190 284  150 855 79,28  38 764   661  179 213 94,18  2 906  8 158  184 139  2 488  3 653  178 631 93,88  6 645  4 980 

Gaziantep  248 213  198 538 79,99  45 377  4 141  215 670 86,89  8 769  23 443  222 426  9 804  15 699  218 253 87,93  21 836  7 756 

Đstanbul 2 550 607 2 536 755 99,46  12 000  1 665 2 527 218 99,08  3 904  19 006 2 543 344  1 953  5 033 2 516 201 98,65  8 154  25 878 

Đzmir  922 729  794 021 86,05  126 020  2 591  887 519 96,18  25 070  9 934  889 543  20 817  12 147  857 544 92,94  38 964  25 764 

Kayseri  236 030  177 086 75,03  57 822  1 075  222 454 94,25  3 108  10 371  227 956  3 359  4 645  220 487 93,41  8 914  6 503 

Konya  444 354  332 629 74,86  108 774  2 867  404 809 91,10  13 383  25 973  402 009  32 833  9 318  384 371 86,50  40 434  19 096 

Kırıkkale  78 760  62 539 79,40  15 952   269  75 755 96,18   874  2 127  77 457   605   693  67 825 86,12  8 150  2 745 

Türkiye Top. 15 070 093 12 485 238 82,85 2 409 858  170 886 14 140 264 93,83  380 513  542 328 14 340 003  319 944  403 135 13 417 532 89,03  762 789  874 984 

Kaynak: DĐE, Bina sayımı Đstatistikleri, 2000 

 Tablo 7.3. : Seçilmiş Bazı Đllerde Bazı Konut Göstergeleri-2000 

 

 

 

 

 
 
 
 
Kaynak: DĐE, Bina sayımı Đstatistikleri, 2000 

BÖLGE ADI 
Konut 
sayısı 

Bin kişi 
başına konut 

sayısı 
Bina sayısı Oda sayısı 

Konut 
başına oda 

sayısı 

Oda başına 
kişi sayısı 

Taban alanı 
(Metrekare) 

Adana 469189 254 253447 1631204 3 1,1 31187730 

Ankara 1128625 282 384489 4230240 4 0,9 61871936 

Antalya 456371 265 233802 1689260 4 1 27641902 

Bursa 640197 301 270023 2258913 4 0,9 38191982 

Eskişehir 207717 294 123501 731016 4 1 14976477 

Gaziantep 279617 218 155343 918389 3 1,4 22580357 

Đstanbul 3393077 339 869444 11727538 3 0,9 128732607 

Đzmir 1140731 338 522243 4014186 4 0,8 62488852 

Kayseri 273620 258 142399 1079667 4 1 20887833 

Konya 469894 214 333645 2007040 4 1,1 41045451 

Kırıkkale 83177 217 49119 309102 4 1,2 5486402 
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Konut göstergeleri üzerinden yapılan değerlendirmeler ise, Ankara’nın bin kişi başına düşen 
konut açısından 282 konut ile, Đstanbul, Đzmir ve Bursa’nın oldukça gerisinde kaldığını 
göstermektedir. Son 20 yılda hektarlarca alan imara açılmasına ve tüm gecekondu alanları için 
ıslah imar planları yapılmasına karşın, kişi başına düşen konut açısından diğer illerden geri 
kalınmasının nedeni, planların uygulamaya geçmemesi ve konut üretiminin umulan düzeyde 
olmaması ile açıklanabilir. Bu durum, planlama çalışmalarının konut sorununa çözüm bulmaktan 
çok, spekülatif amaçlı ve emlak pazarı gerekleri üzerinden biçimlendiğinin de bir göstergesi 
olarak yorumlanabilir. 

Konutların mutfak, tuvalet, banyo gibi unsurlarının bina dışında yer alıyor oluşu, konutun konfor 
düzeyinin ve yaşam kalitesinin düşüklüğü anlamındaki en temel gösterge olarak yorumlanabilir. 
Ancak konutta yaşam kalitesinin artışına ilişkin unsurların artarak çeşitlenmeye devam ettiği de 
bilinmektedir. Bir yandan küresel ısınma diğer yandan susuzluk sorunu gibi etmenlerin kentsel 
yaşamı üst düzeyde etkilediği son yıllarda, bundan sonraki yılların daha büyük sorunlara gebe 
olduğu ve konutlarda yaşam kalitesini arttıracak konfor unsurlarının, küresel ısınmaya kentsel 
çözüm ve katkılar da üretecek biçimde çalışmaları kaçınılmaz hale geldiği ifade edilebilir. Bu 
anlamda, konutlarda enerji kullanımında güneş enerjisi unsurlarının kullanımı konusunda detaylı 
ve özgün incelemeler yapılıp çözümler üretilmesi gereklidir. Güneş pilleri, güneş enerjisinden 
ısınma amaçlı yararlanma, rüzgar enerjisini etkin kullanma, jeotermal kaynakların verimli 
değerlendirilmesi gibi, doğal kaynakların sürdürülebilir bir biçimde, konutlardan başlayarak 
kentsel yaşama girmesi sağlanmalıdır.  

Emlak pazarının kentsel gelişimde etken olduğunun bir başka göstergesi de yapı 
kooperatiflerinin sayısından görülmektedir. Özellikle 2002 sonrası, Ankara’da yapı 
kooperatiflerinin sayısında bir patlama olduğu ve 2004 yılına gelindiğinde 2 yıl öncesine göre 2 
katını aşan bir sayıya ulaştığı görülmektedir. Yapı kooperatiflerinin sayısındaki bu artışa karşın 
kentte konut üretiminin aynı hızla seyrettiğini söylemek ise olanaklı değildir. Bu durumda, 
kooperatiflerin de, konut üretimine katkı sağlayan örgütlenme modeli olarak gereğince işlerlik 
kazanıp kazanmadığı sorusunu beraberinde getirmektedir. 
 
Tablo 7. 4. : Ankara Đlinde Kurulu Bulunan Yapı Kooperatiflerin Yıllara Göre Sayısal Dağılımı 

KOOPERATĐFLER 2002 2003 2004 

Konut Yapı Kooperatifleri 4533 9425 9071 

Toplu Đşyeri Yapı Kooperatifleri 110 232 227 

Küçük Sanayi Kooperatifleri 12 50 50 
YAPI KOOPERATĐFĐ 

Kooperatif Birlikleri 89 102 131 

Kaynak: Ankara Valiliği Sanayi ve Ticaret Đl Müdürlüğü, Ankara Đli 2004 Yılı Sanayi Ekonomik ve Ticari Durumu Hakkında Rapor. 

Makro göstergeler açısından, Ankara ili bazında konut sektörü açısından önemli müdahale 
alanları bulunduğu ifade edilebilir. Özellikle konut mülkiyeti bilgileri, kentte dar ve orta gelirlilere 
yönelik konut sunumunda yetersizlikler olduğunu ve buna yönelik özel müdahaleler gerekliliğini 
ortay koymaktadır. Bin kişi başına konut verisi de, Ankara’nın çok büyük alanlarda yıllardan bu 
yana plan üreten niteliğine karşın, konut üretimi açısından başarısız bir durumda olduğunu 
göstermektedir. Ev sahipliliği açısından yeterli ve çeşitli konut sunumunu yapamayan Ankara, 
üst gelir yerleşimlerinin yer seçim eğilimlerine koşut bir dağılmayla yüz yüze görünmektedir. 

Ankara’daki binaların işlevleri bazında belediyelere göre dağılımının irdelenmesinde DĐE 2000 Yılı 
Bina Sayımı verileri kullanılmıştır. Bu veriler, ildeki tüm binaların %88,1’inin Ankara Büyükşehir 
Belediyesi kapsamındaki ilçeler içinde yapıldığını, büyükşehir kapsamındaki ilçeler içinde 
metropoliten çekirdek olarak nitelendirilen ilçelerin %91’lik bir pay aldığını göstermektedir. 
Metropoliten çekirdek, il toplamındaki binaların da %80,4’ünü oluşturmaktadır. 
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Metropoliten kent, ildeki binaların çok önemli bir bölümünü kapsaması yanında, ilde konut 
dışındaki işlevlerin de en yoğun olduğu binaları da içermektedir. Đldeki ilçeler içinde en fazla bina 
Mamak ilçesindedir. Đlk bakışta kentin diğer tüm göstergeleri açısından önde bulunan Çankaya 
ilçesinin beklendiği bu gösterge, Mamak’ı ön plana çıkarmaktadır. Bunun nedeni, ilde en fazla 
gecekondu barındıran ilçe olan Mamak’ta bağımsız birim olarak kayıtlara geçen gecekonduların 
henüz dönüşmemesidir. Bu anlamda, Mamak’ı, Altındağ izlemektedir. Metropoliten kent içinde 
en geniş yüzölçümüne sahip ve en yoğun gelişme konut alanları yanında Şentepe yöresinden 
başlayarak önemli ölçüde gecekondu barındıran Yenimahalle, bina sayısı açısından 3. sırada 
görünmekte olup, bu ilçeyi Çankaya ve Keçiören ilçeleri izlemektedir. 

Tablo 7. 5. : Belediyeler Bazında Binaların Đşlevleri-2000 
    Konut ve K.     Eğitim, Sağlık, Resmi   Konut     Bilin-   

Đlçe/Đlk Kademe Bel. Adı 
Konut Dışı Karışık Ticari Sanayi Kültür 

Sosyal, 
Spor 

Daire Dini Dışı Karışık Tarımsal Diğer meyen Toplam 

Altındağ Toplamı  49 605  3 115  4 543  2 369   139   151   229    1 550   6   170   22  62 043 
Altınova Toplamı   323   19   7   9   8   4   11   4   8   27   26 -   446 
Çankaya Toplamı  37 277  8 126  1 753   87   508   310   940   90   322   38   242   13  49 706 
Etimesgut Toplamı  9 112   434  1 774   211   62   85   317   30   71   6   252 -  12 354 
Gölbaşı Toplamı  2 496   350   178   91   16   8   11   9   18   2   25 -  3 204 
Bezirhane Toplamı   279   11   12   4 -   1   1 -   7   301   229   3   848 
Karagedik Toplamı   890   20   22   3   5   1   2   3   3   423   370 -  1 742 
Selametli Toplamı   343   14   7   1   3   1   1   1   3   120   151 -   645 
Keçiören Toplamı  39 095  4 055   563   19   178   87   190   92   146   45   173   4  44 647 
Bağlum Toplamı   963   235   34   3   5   2   9   4   18   30   26 -  1 329 
Pursaklar Toplamı   711   283   13   5   11   4   5   2   4   4   1 -  1 043 
Sarayköy Toplamı   475   25   5   9   2   1   1   1   9   11   3 -   542 
Mamak Toplamı  58 868  2 170  1 034   184   139   60   72     100   18   108   6  62 867 
Kutludüğün Toplamı   502   317   8   14   4   6   1   2   12   98   12   2   978 
Sincan Toplamı  8 890  1 517   428   652   58   26   64   34   63   3   62   3  11 800 
Yenikent Toplamı   891   45   21   294   4   3   8   5   32   3 - -  1 306 
Yenimahalle Toplamı  43 384  2 949  4 452  5 962   241   195   409   64   283   52   228   6  58 225 
Akyurt Toplamı  1 094   162   39   64   7   2   9   4   19   78   39   2  1 519 
Ayaş Toplamı  1 062   192   96   2   7   11   13   8   11   42   30   3  1 477 
Çanıllı Toplamı   178   233   12   3   2   2   1   1   6   94   23 -   555 
Sinanlı Toplamı   441   107   41   3   3   3   8   7   4   177   95 -   889 
Bala Toplamı   782   54   48   5   14   8   17   3   13   38   57 -  1 039 
Karaali Toplamı   290   6   2 -   2   2   4   1   9   37   12 -   365 
Kesikköprü Toplamı   431   9   21   9   7   20   9   1   4   103   96 -   710 
Çubuk Toplamı  3 691   523   159   40   21   18   15   17   31   184   143   1  4 843 
Esenboğa Toplamı   165   12   28   13   3   2   27   1   3   43   28 -   325 
Sirkeli Toplamı   274   68   3   2   1   1   3   2   2   42   22 -   420 
Y.çavundur Toplamı   179   238   3   2   1   3   2   3   4   67   4 -   506 
Elmadağ Toplamı  3 406   179   45   20   13   7   9   12   7   34   15 -  3 747 
Hasanoğlan Toplamı  1 406   104   31   54   4 -   7   5   2 - -   1  1 614 
Lalahan Toplamı   670   39   9   11   4   1   3   3   5   1 - -   746 
Yeşildere Toplamı   342   139   9   1   3   2   5   2   1 - - -   504 
Oyaca Toplamı   494   23   41   3   4 - -   3   100   141   54 -   863 
Kalecik Toplamı  1 767   117   172   38   14   5   12   9   4   6   25 -  2 169 
Kazan Toplamı  1 088   132   104   85   15   12   9   9   2   73   13 -  1 542 
Temelli Toplamı   597   17   48   63   4 -   3   8   19   167   295   6  1 227 
ABB Toplamı  272 461  26 039  15 765  10 335  1 512  1 044  2 427    2 895  2 514  2 734   72  338 785 
              ABB Dışı Toplamı  30 942  3 412  2 709   897   239   169   377   

171 
  304  3 962  2 464   58  45 704 

Ankara Đl Toplamı  303 403  29 451  18 474  11 232  1 751  1 213  2 804    3 199  6 476  5 493   130  384 489 
Kaynak: DĐE, Bina sayımı Đstatistikleri, 2000 

Binaların işlevi açısından bakıldığında ise, Mamak ilçesi sahip olduğu 62.867 binasının %93,6’sı 
sadece konut işlevi barındıran niteliğiyle de diğer ilçelerden ayrılmaktadır. Oysa, 58.225 binanın 
bulunduğu Yenimahalle’de bu oran, %74,5’e düşmektedir. Etimesgut’ta ise, yalnız konut işlevli 
binalar %73,7 oranındadır. Aynı oran Çankaya’da %74,9, Sincan’da %75,3, Altındağ’da ise, 
%80’dir. Keçiören ilçesi de çalışma alanlarının bulunmaması nedeniyle %87,5 oranında yalnız 
konut işlevi barındıran binalara sahiptir. 

Kentteki konut alanlarının mikro göstergeler açısından irdelenmesi için, kentte yapılan 2005 yılı 
arazi kullanım çalışması sonuçları ve ilçeler bazında konutların niteliği ve sayısına yönelik olarak 
derlenen veriler kullanılmıştır. 

2005 yılı arazi kullanım çalışmaları, metropoliten kent bütünü olarak değerlendirilen 8 ilçe içinde 
toplam yaklaşık 20.254 ha’lık konut alanı bulunduğunu göstermektedir. Kentin yayıldığı yaklaşık 
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61.000 ha’lık büyüklüğün yaklaşık %30’unu oluşturan bu büyüklük, kent makroformunun 
biçimlenmesindeki temel belirleyicilerin başında konut alanlarının geldiğini göstermektedir. 

Tablo 7.6. : 2005 Arazi Kullanımında Konut Alanları 
Konut Alanı Türü Büyüklüğü (ha) % 

Düzenli konut alanları  12890,50   

Düzensiz konut alanları 6647,44   

Geleneksel konut alanları 81,18   

Mücavirdeki köy yerleşik alanları 2255,72   

Kent içindeki köy yerleşik alanları  635,75   

Kent içi toplam 20254,87   

Genel toplam 21874,83   

Toplam düzenli konut alanı 12890,50 63,64 

Toplam düzensiz alanı 7364,36 36,36 

Metropoliten kent içindeki konut alanlarının yaklaşık %64’ünün düzenli konutlardan oluştuğunun 
tespit edildiği 2005 arazi kullanım çalışması, 1970 yılı değerlendirmelerinde %43 olan ve 1985 
yılı itibariyle %60’lara yaklaştığı tahmin edilen gecekondu alanlarında ciddi bir dönüşüm 
yaşandığını ortaya koymaktadır. 2005 yılı itibariyle konut alanlarının %36’sı düzensiz olarak 
tanımlanabilecek gecekondu ve kaçak yapılaşma alanlarından oluşmaktadır. 

Bu alanlarda yaşayan nüfusun tespit edilebilmesi için ise, DĐE 2000 yılı Bina Sayım verileri 
mahalle ölçeğinde elde edilmiş, mahalle bazında gecekondu sayısı tespiti de içeren bu veriler, 
mahalle toplam nüfusu içinde dönüşen ve dönüşmemiş alanlar ayrı ayrı işaretlenerek, mevcut 
yoğunlukları üzerinden nüfusları çıkarılmaya çalışılmıştır. Kesin veriler olmamakla birlikte, 
gecekondu nüfusu ve mahallelerin yoğunluğunun tespiti açısından doğruya en yakın olduğu 
düşünülen bu tespitler, planlama bölgeleri bazında daha detaylı olarak irdelenecektir. Bu 
bölümde ilçeler bazında konuta ilişkin bazı genelleme ve çıkarımlar yapılması için kullanılan 
verilere göre, metropoliten kent içinde düzensiz konut alanlarında yaşayan nüfusun, toplam 
nüfus içinden yaklaşık %21,2’lik bir pay aldığı görülmektedir. Konut alanlarının %36’sını 
kapsayan düzensiz konut alanlarının nüfusun %21,2’sinı oluşturuyor olması, gecekondu 
alanlarının az yoğun bir nitelik taşıması ile açıklanabilir. 

2005 yılı nüfus ve arazi kullanım analizleri, en fazla düzensiz konut alanına sahip ilçenin Mamak 
olduğunu göstermektedir. Đlçedeki konut alanlarının, toplam konut alanlarının yaklaşık %70’ini 
oluşturduğu ve bu alanlarda ilçe nüfusunun yaklaşık %56’sının yaşadığı görülmektedir. Bu ilçeyi 
nüfusunun yaklaşık %46’sının yaşadığı Altındağ izlemektedir. Kentte en fazla gecekondu alanı 
barındıran bu ilçeler, konut alanlarının gelişimi açısından kentin görece eski ilçeleri olarak da öne 
çıkmaktadır. Bu ilçelerde, ıslah planları ile dönüşemeyen, topoğrafik koşulları zorlu ve mülkiyet 
açısından açmazlar bulunan alanların çoğunlukta oluşu, bu aşamadan sonra yapılacak 
çalışmalarda bir olanak olarak değerlendirilmelidir. Özellikle ıslah planları ile dönüşen çevrelerin 
nitelik sorunları, bu alanların dönüşümü için ıslah planlarını aşan bir çerçevenin hayata 
geçirilmesi gerekliliğini göz önüne sermektedir. 

Gölbaşı ve Etimesgut ilçeleri de, önemli miktarda düzensiz konut alanına sahiptir. Metropoliten 
kentin çeperindeki görece az nüfusa sahip bu ilçelerde de dönüşme süreci içinde konut alanları 
bulunmaktadır. Son 20 yıl içinde ne büyük gecekondu dönüşümünün ise Keçiören ilçesinde 
yaşandığı söylenebilir. 1985 yılı itibariyle tamamına yakın bir bölümü düzensiz konut 
alanlarından oluşan Keçiören ilçesinde ıslah planları doğrultusunda çok hızlı bir dönüşüm ve 
yoğunlaşma yaşanmıştır. Bugün kentin en yoğun nüfusa sahip ilçesi konumundaki Keçiören 
çeperlerinde halen düzensiz konut alanları bulunmaktadır. Bu alanlarda yaşayan nüfus ilçe 
nüfusunun yaklaşık %18’ini oluşturmaktadır. Yenimahalle ilçesi de Keçiören ile benzer nitelikler 
sahip olmakla birlikte aynı hızla dönüşememiştir.  
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Tablo 7. 7. : Metropoliten Kent Bütünü Konut Alanlarında Yaşayan Nüfusun Dağılımı-2005 
 ĐLÇE YAPILAŞMIŞ  BOŞ ALAN GECEKONDU TOPLAM FARK 

    PLANSIZ ĐMAR PLANLI                   

ĐLÇE ADI ALANI NÜFUSU 

HANE 
HALKI 
BÜYÜK
LÜĞÜ ALAN NÜFUS % 

YOĞUNLU
K(K/ha) ALAN 

KONUT 
DIŞI ALAN 

(ha) 
KONUT 
ALANI 

YOĞUNLU
K (k/ha.) NÜFUS ADEDĐ NÜFUS % ALAN 

YOĞUNLU
K 

(mevcut) 
YOĞUNLUK 
(Islah plan) 

NÜFUS 
(Islah 
Plan) NÜFUS   

ALTINDAĞ 6415,5 399.411 3,83 852,4 212.817 53,28 249,67 2196,8 1037,4       43265 186596 46,72 1521,6 173,89 246,1 374.496 587.313 187.902 

ÇANKAYA 13496,1 758.490 3,37 4834,4 707.459 93,27 146,34 477 3591,4       11.717 44.748 5,90 1216,5 37,66 191,3 232.804 972.265 213.775 

ETĐMESGUT 1781,11 88.558 3,67 522,77 80.067 90,41 153,16 386,53 6622,95 1229,8   147.530 4.172 16.583 18,73 227,9 72,7  146,3 33.348 156.123 67.565 

KEÇĐÖREN 5836,1 626.743 4,00 2031,3 513.773 81,98 252,93 0 1899,5 0 0 0 26.337 112.970 18,02 1901,2 63,67 175,6 334.026  960.769 366.185 

MAMAK 7717 414.477 3,98 1394,3 179.890 43,40 129,02 477 3272,5       56.600 233.724 56,39 2573,1 92,94 260,3 669.879 849.769 435.292 

SĐNCAN 2676,12 267.879 3,98 1272,93 266.205 99,38 209,13 396,41 144,46       412 1.674 0,62 39,75 10,36  173,4 6.896 283.494 15.615 

Y.MAHALLE 10004,4 534.103 3,69 2515,2 473.502 88,65 188,26 0 6262,9 197 650 29.090 13.742 57.979 10,86 826 68,23 256,2 211.668 714.261 180.157 

TOPLAM 47926,3 3.089.662 3,68 13423,3 2.433.715 78,77 181,31 3933,74 22831,11 1426,8   176.620 156245 654274 21,18 8306,1 78,77 184,09 1.529.091 4.523.994 1.466.492 

Tablo 7.8. : Đlçeler Bazında Gross Yoğunluk Değerleri 

BÖLGE ADI 
Gross Nüfus Yoğunluğu 
(kişi/hektar)          Đlçe 

Nüfusu/Đlçe Alanı 

Altındağ 23,33 

Çankaya 28,75 

Etimesgut 34,82 

Gölbaşı 0,85 

Keçiören 35,45 

Mamak 9 

Sincan 8,42 

Yenimahalle 20,18 

Akyurt 0,89 

Ayaş 0,19 

Bala 0,15 

Beypazarı 0,29 

Çamlıdere 0,24 

Çubuk 0,55 

Elmadağ 0,76 

Evren 0,34 

Güdül 0,55 

Haymana 0,18 

Kazan 0,73 

Kızılcahamam 0,19 

Nallıhan 0,21 

Polatlı 0,34 

Şereflikoçhisar 0,28 

Kaynak : DĐE, 2005 
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Đlçenin kronik sorunlu Şentepe bölgesinde dönüşüm sınırlı olup, Demetevler ise, tüm kentsel 
tehlikelere açık niteliğiyle çözüm üretilememiş biçimde mevcut durumunu korumaktadır.  

Bu ilçeleri Çankaya izlemektedir. Kentin görece planlarla gelişmiş düzenli konut alanlarından 
oluşan Çankaya’da dönüşememiş gecekondu alanları bulunmakta olup, 1990 Nazım Planının batı 
koridoru açılımı ile hızlı bir gelişim gösteren Sincan ise, kentte en az düzensiz konut alanı 
bulunan ilçedir. 

Kentteki konut alanlarının yoğunluğu açısından yapılan inceleme ise, Keçiören’in en yoğun ilçe 
olduğu görülmektedir. Đlçelerin genel yüzölçümleri gözönüne alınarak gross yoğunluk 
hesaplaması ilçe yüzölçümünün genişliğine koşut olarak yanıltıcı sonuçlar verebilmektedir. 
Sözgelimi, Sincan ve Etimesgut ilçeleri benzer bir nitelikte yapılaşmış olmalarına ve yoğunluk 
değerlerinin bezer nitelik taşımasına karşın, Etimesgut ilçesinin yüzölçümünün küçüklüğü, bu 
ilçenin yüksek yoğunluklu görülmesine, Sincan ilçesinin ise geniş yüzölçümü, yoğunluğu 
olduğundan daha az olarak algılanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, ilçeler bazında 
ortalama net yoğunluk değerlerinin belirlenmesi gerekmektedir. 

Đlçeler bazında net nüfus yoğunluklarının irdelenmesi sonucunda, en yoğun ilçe olarak Keçiören 
tespit edilmektedir. Onaylı imar planlarına göre yapılaşmış alanlarında ortalama 252 k/ha 
yoğunluğa sahip Keçiören’i, kentin merkezi iş alanı kuzey kesimini de içeren Altındağ 249 k/ha 
ile izlemektedir. Bu ilçeleri, tamamına yakını çok katlı konutlar ve toplu konut alanlarından 
oluşan Sincan, 209 k/ha ile, Yenimahalle 188 k/ha ile, Etimesgut ise, 153 k/ha ile izlemektedir. 
Çankaya’da ise ortalama yoğunluk 146 k/ha dır. Bu ilçelerin gecekondu alanlarında ise en 
yüksek yoğunluk Altındağ ilçesinde, en düşük yoğunluk ise Çankaya ilçesindedir. 

Tablo 7.7., ilçeler bazında mevcut gecekondu alanlarının büyüklüğü ve nüfusu yanında, bu 
alanlar için yapılan ıslah planları ve kapasiteleri bazında da önemli bir ipucu vermektedir.  

Gölbaşı ilçesi özel çevre koruma bölgesi içinde kaldığı için bu değerlendirme dışında tutulmuş ve 
metropoliten kent içindeki diğer 7 ilçe açısından bakıldığında, mevcutta 3.089.662 kişinin 
yaşadığı bu alanda, ıslah planları ve bu ilçelerin yerleşik alanlarında yapılmış planların 
kapasiteleri açısından da önemli bir yoğunlaşma yaşanacağı tespit yapılabilmektedir. Kentin 
büyük ölçüde ana çanak olarak tarif edilen yerleşimin yoğunlaştığı bölgede, mevcut nüfusu 
yaklaşık 1,5 katına katlayacak bir plan kapasitesi yaratılmış olduğu görülmektedir. Bu kapasite 
ortalama 78,77 k/ha olan gecekondu alanlarının yoğunluğunu ortalama 184 k/ha’a yükseltecek 
görünmektedir. Đlçeler bazında gecekondu alanlarındaki ıslah planları ile atanan nüfuslar 
irdelendiğinde, Mamak ilçesi, mevcut nüfusunun 2 katını aşan bir onaylı plan nüfusu olduğu, 
gecekondu alanlarında ortalama 260 k/ha ile ilçeye yaklaşık 670.000 kişilik bir ek nüfus 
yükleneceği anlaşılmaktadır. Islah planı kapasitesi açısından Mamak’ı, Altındağ ilçesi 
izlemektedir. Ortalama 246 k/ha yoğunlukla yaklaşık 375.000 kişilik bir ek nüfus kapasitesi olan 
Altındağ ilçesi, önemli bir dönüşüm sorunu ile karşı karşıyadır. Metropoliten kentin yenileme ve 
dönüşüm anlamında en öncelikli sorun alanlarını barındıran bu 2 ilçesini, son 20 yılda çok ciddi 
bir dönüşüm yaşayan Keçiören ilçesi izlemektedir. Ortalama 175 k/ha yoğunlukla yaklaşık 
335.000 kişilik bir nüfus atamasına daha sahip olan Keçiören için, ıslah planlarının tanımladığı 
niteliksel sorunlarla yüklü, yaşam kalitesi açısından geliştirilmesi zorunlu çevreleri tekrar 
üretmemek anlamında yeni dönüşüm model ve arayışları kaçınılmaz görülmektedir. 

Çankaya ve Yenimahalle ise, gecekondu alanlarının azlığına koşut olarak, bu alanlara atanan 
nüfus bağlamında da, yukarıdaki 3 ilçeden geride kalmaktadırlar. Çankaya’da ortalama 191 k/ha 
yoğunlukla yaklaşık 232.000 kişilik bir ek nüfus ataması yapılırken, Yenimahalle’de yaklaşık 
211.000 kişinin ortalama 256 k/ha yoğunluktaki yaşam alanlarında yaşaması öngörülmüştür. Bu 
dönüşümlerin de kendi içinde ve kent bütününde ayrı ayrı ele alınarak yenilemeye ilişkin yenilikçi 
ve sağlıklı yaklaşımlarla ele alınması gerekmektedir. 
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1998 yılında hazırlanan ancak onaylanmayan Ankara 2025 Nazım Planı Analitik Etüdlerine göre; 
Ankara’nın tamamına ilişkin Islah planlı bölgelerin mevcut durum ve öneri nüfus değerleri 
bazında, ıslah planlı bölgelerin 1990 yılı mevcut nüfusu Ankara’nın toplam mevcut nüfusunun 
%30’unu oluşturmaktadır. Ayrıca, Eylül 1997 tarihine kadar onanan tüm ıslah ve imar planlarının 
hayata geçtiği varsayıldığında, Ankara’nın planla getirilen toplam nüfus kapasitesinin % 38’inin 
ıslah planlarıyla atandığı saptanmıştır. Bir başka deyişle, Ankara’nın % 38 oranındaki nüfusunun 
yerleşim desenini ıslah planları oluşturmaktadır. O tarihten bu yana, kentte, ıslah planları ile 
dönüşen alanların sayısının arttığı bilinmektedir. Özellikle Keçiören bölgesinden başlayarak, 
kısmen Mamak, Yenimahalle, Altındağ ve Çankaya’da, ıslah planları uyarınca gecekonduların 
yerine yapılan apartmanların, kentte yaşayan nüfusun %40’ından daha fazlasının ikametine 
olanak sağladığı rahatlıkla söylenebilir. 

Bu yüksek oran, kentsel alanda yaşayan nüfusun çok önemli bir bölümünün ıslah planlarının 
ürettiği mekanlarda yaşadığının da bir göstergesi olarak, kentsel yerleşik alanın en önemli 
sorununun bu alanlardaki yaşam kalitesini arttırmak olarak gündeme getirmektedir.  

1970’li yılların ikinci yarısından sonra gecekondu süreci nitelik değiştirmiştir. 1984 yılında 
gerçekleştirilen gecekondu affı, gecekonduya güvence sağlamaya dönük bir af olmanın ötesinde, 
çok katlı olmayan gecekondu bölgelerinin ıslah planlarıyla apartmanlaşmasına yol açmış ve 
gecekondu yapanlara kentsel ranttan pay alma olanağını getirmiştir. Böylece kentlerde imar 
düzenlemesinin anlamı yitirilmiş, bu sunum biçimiyle nicel bakımdan yeterli konut üretilmesine 
karşın, bu üretim  hem yeterli kalitede konut ve çevresini üretememiş, hem de hedef kitlelere 
(alt gelir grubu) ulaştırılması mümkün olmamıştır. (Habitat Türkiye Raporu, 1996). Bu nedenle, 
bir yandan ıslah planlarının ürettiği çevrelerin “ıslah edilmesi”, yaşam kalitelerinin arttırılması, 
diğer yandan da, ıslah planları üzerinden biçimlenen planlama ve imar mevzuatının, rehabilite 
edilmesi gerekli görünmektedir. 

2000 yılı resmi nüfus sayımı verilerine göre 3,356,877 kişinin yaşadığı metropoliten kentin 
(Gölbaşı ilçesi de dahil) halen 654.274’ü (%19,5) gecekondu alanlarında yaşamaktadır. Gölbaşı 
ilçesi dışarıda bırakıldığında kentin halen %21’i aşan bir kesiminin gecekondu alanlarında 
yaşadığı görülmektedir. 8306 ha büyüklüğündeki bu gecekondu alanları için ıslah planları ile 
1.529.091 kişilik nüfus ataması yapıldığı tespit edilmektedir. Oysa ıslah planlarının ürettiği 
çevreler ve sorunları, ülkenin diğer kentlerinde ve Ankara’da en acı biçimde son 20 yıldır 
deneyimlenmektedir. Bu nedenle, ıslah planlarının dönüştürdüğü ve henüz dönüştürmediği 
alanlara özgü yenileme ve dönüşüm amaçlı planlama çalışmaları yapılmalıdır. 

Đlçelerin yerleşik alanları bazında mevcut nüfus ve ıslah planları üzerinden yapılan irdelemeler, 
bu ilçelerde gelişme konut alanları ve onların atadığı nüfus kapasiteleri bazında planlama 
bölgeleri özelinde irdelenerek, nüfus, işgücü ve konut tespitleri üzerinden, daha sonra yapılacak 
çalışmalara yönelik öngörülerin ve çerçevenin tanımlanması sağlanacaktır. 

Planlama bölgeleri bazında, konut alanları mahalle ve üst bölge ölçeğinde, Sosyo-demografik ve 
Sosyo-ekonomik özellikleri ile ele alınıp, onaylı tüm planlar kapasiteleri ve nitelikleri bağlamında 
irdelenerek, bu bölüm ve plan raporunun diğer bölümlerinde çizilen genel çerçeve 
doğrultusunda müdahale biçimleri sonuçlandırılacaktır. Bu nedenle, bu bölümde, konut 
sektörüne yönelik müdahale biçimleri ve öngörüler, sektör bütünü ve ileler düzeyinde tutulacak, 
mekansal öngörü ve müdahaleler, planlama bölgeleri bazında belirlenecektir. 
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Harita 7.1. Ankara Metropoliten Kent Bütününde Konut Alanlarının Dağılımı 
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7.1.3. KONUT ALANLARINA YÖNELĐK MÜDAHALE BĐÇĐMLERĐ-ÖNGÖRÜLER 

o Kentsel gelişim sürecinde makroformun yağ lekesi biçiminde yerleşik alan çevresinde 
genişlemesine ya da parçacı uygulamalarla dağılıp, saçılmasına yönelik “plan dışı” ya da 
“planlı plansızlık” biçimindeki uygulamalara izin verilmemelidir. 

o Kentsel sosyal yapıda gerilim ve çelişkileri arttıran “kapalı yerleşimler-gated 
communities” oluşumu yönündeki ayrışma eğilimlerinin “karma-karışık kullanımlar”, 
sosyal açıdan bütünleşik konut alan ve bölgeleri ile kentsel bütünleşmeye 
yönlendirileceği, planlama, projelendirme ve uygulamalar özendirilmelidir. 

o Kentteki mevcut konut stoğunun sağlıklı bir envanteri çıkarılmalıdır. Bu envanter ile, bir 
yandan kentsel tehlike ve risklere açık bölgeler ile, afete duyarlı alanların, konutların 
tespit edilmesi sağlanmalı, kentsel sosyal donatı ve teknik altyapı anlamında sorunları 
olan bölgelerden başlayarak kentsel yaşam standartını arttıracak uygulama ve önlemler 
alınmalı, projeler geliştirilmelidir. 

o Konutta ev sahipliliği oranı diğer büyük kentlerden düşük olan Ankara’da, dar ve orta 
gelir gruplarının konut gereksinimini çözümleyecek, ev sahipliliği oranını arttıracak her 
tür önlem, özendirme, planlama ve uygulama hayata geçirilmeldir. 

o Kentte kiracı ya da ev sahibi olmaksızın kira ödemeyen dar gelirli vatandaşlar ve kent 
yoksullarının barınma gereksinimlerine öncelikli çözümler üretecek, yaşam boyu 
mülklendirme, uzun süreli düşük faizli kredilendirme, kamusal tesis ve lojmanlardan 
yararlandırma ve bunlarla sınırlı olmayan alternatif konut üretim ve sunum biçimleri 
geliştirilerek hayata geçirilmelidir. 

o Konutların konfor düzeyi ve yaşam standartını arttıracak önlem ve uygulamalar, kent ve 
mahalle ölçeğinde, çevresi ile bütünleşmiş, sosyal ve teknik altyapı unsurları ile birlikte 
ele alınmış biçimde geliştirilmelidir. 

o Konut düzeyinde yaşam standartını arttırmak amacıyla, zorunlu donatıları bina dışında 
yer alan konut kalmaması sağlanmalıdır. 

o Küresel ısınma sorunu, enerji kullanımı, su tüketimi gibi makro ölçekteki sorunların 
kentsel ölçekte uygulama alanları olduğu noktasından hareketle; konutlarda enerji, 
ısınma aşamasında güneş, rüzgar vb. doğal enerjilerin, jeotermal kaynakların ve bunlarla 
sınırlı olmayan yeni alternatif enerjilerin doğayı tüketmeyecek biçimde sürdürülebilir 
olarak kullanılması yönünde uygulamalar zorunlu hale getirilmelidir. 

o Konut ve yapı kooperatifleri ve arsa-arazi spekülatörleri eliyle, konut sunumundan çok, 
kentsel arsa ve imar rantlarından yararlanma, yüzen rant araştırma yönündeki arayış ve 
uygulamaları sınırlandırabilmek anlamında, kentsel ve ülkesel düzeye çalışmalar 
yapılması sağlanmalı, imarlı arsaların belirli sürelerde yapılaşmaya konu edilmemesi 
halinde yaptırımlar uygulanması vb. düzenleme ve açılımlar araştırılarak hayata 
geçirilmelidir. 

o Kentteki binalar içine önemli bir sayı oluşturan ve sosyo-mekansal anlamda da özellikle 
ele alınması zorunlu olan gecekondu bölgelerinin dönüşümü için, ıslah planı mantığını 
aşan, alternatif dönüşüm ve yenileme modelleri geliştirilmelidir. 

o Plan dönemi sonunda düzensi nitelikli konut alanlarının tamamının düzenlenecek konut 
alanları notasyonu ile, yenilenmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda yapılacak 
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yenileme ve dönüşüm projelerinde, mekanı kullanım değeri öncelikli olarak algılayacak, 
öncelikle içinde yaşayanların barınma gereksinimlerinin mümkünse kendi yaşam alanında 
karşılanacağı, dönüşümün bir sosyo-ekonomik ve mekansal mikro-kalkınma projesi 
olarak ele alınacağı ve ilgili tüm tarafların katılımı ile, mekan ve yaşam kalitesi artmış 
mekanların üretileceği planların üretilmesi sağlanmalıdır. 

o Gecekondu alanlarının yoğunlaştığı Mamak ve Altındağ ilçeleri başta olmak üzere, 
gecekondu ve kaçak yapıların varlığı ile konut stoğu açısından önemli sorunlara sahip 
bölge ve ilçelerde, alternatif dönüşüm ve yenileme amaçlı projelerinin kamusal 
müdahaleler ile biçimlenmesi sağlanmalı, bu yerleşmelerde gelişme konut alanlarının 
oluşturulmasında, yerleşik alanlarda yaşanan sorunlara çözüm üretme, gerekirse 
gönderici-alıcı bölgeler belirleme yönünde çalışmalar yapılması amacıyla özendirme-
kaçındırma politikaları üretilmesine yönelinmelidir. 

o Düzensi konut alanları için ilçe belediyelerince yapılmış ıslah planları ile dönüşmüş, 
dönüşen alanlar için rehabilitasyon ve yaşam kalitesini arttırma amaçlı özel planlama 
çalışmaları gerçekleştirilmeli, henüz ıslah planları ile dönüşmemiş alanlar için, dönüşümü 
ıslah planı mantık ve insafına bırakmayan, kat sayısını ve yoğunluğu arttırıp dönüşüm 
gerçekleştirileceği yönündeki arayışları kısıtlayacak, bu alanların içinde yaşayanların 
gereksinimleri doğrultusunda sağlıklı yaşam çevreleri olacak biçimde yenilenmesini 
öncelik olarak koyan özel planlama çalışmaları gerçekleştirilmelidir. 

o Konut alanları içinde düzenli konut alanları notasyonu ile ifadesini bulmuş konut bölgeleri 
için, kentsel yaşam kalitesini arttıracak, donatıların nitelik ve nicelik olarak 
geliştirilmesine yönelik özel proje ve uygulamalar gerçekleştirilmelidir. 

o Kentsel ana çanak olarak tanımlanan alanda, yapı ve nüfus yoğunluğunu arttıracak plan 
ve uygulamalara izin verilmemelidir. Kentsel ana çanak ve çevresi dışına 
desantralizasyon gerekçesiyle başlanmış ancak, daha çok kentsel saçaklanma, yayılma, 
dağılma biçiminde gerçekleşen parçacı, az yoğun konut uygulamaları sınırlandırılmalı, bu 
alanların koridor bazında karma kullanımlarla biçimlendirilmesine yönelik özel planlar 
yapılmalıdır. 

o Planlama bölgeleri bazında, nüfus, işgücü ve istihdam dengelerinin onarılması, iş,okul-ev 
yolculuklarının minimize edilmesi, konut alanlarının saçılmasının önlenmesi yönünde bir 
makroform seçimi yapılmalı, koridor ve odaklar bazında karma kullanımlar içeren, 
mekansal açıdan kompakt bir kent makroformu tanımlanmalı, bütünleşik-derişik kent 
formunun sosyal ve ekonomik açıdan da eşitsizlikleri giderecek biçimde tasarlanması 
sağlanmalıdır. 

o Büyükşehire yeni bağlanan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin gerçek dışı, abartılı nüfus 
projeksiyonlarına oturan, tarım topraklarını, su havzalarını yerleşime konu eden ya da 
yapılaşma baskısı altında bırakan, birbirleri ile bütünleşmeyen plan ve uygulamaları 
sınırlandırılmalı, bu planın ilke ve stratejileri doğrultusunda aşama aşama revize edilmeli, 
uygulamalarına yönelik özel stratejiler geliştirilmelidir. 

o Büyükşehire mahalle olarak yeni bağlanan kırsal nitelikli yerleşimler için, kırsal yaşamın 
sürekliliğine yönelik kırsal yerleşim ve gelişme alanı planları yapılmalıdır. 

o Burada sınırlı olmayan konuta yönelik özel müdahale biçimleri ve uygulamalar, bu plan 
sonrası yapılması gereken sektörel ana planlar ve 6 planlama bölgesi için yapılacak 
planlama çalışmaları kapsamında sonuçlandırılmalıdır. 
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7.2. BÖLGESEL VE KENTSEL SOSYAL DONATILAR & YÖNETĐMSEL 
ALANLAR 

Bölgesel ve kentsel ölçekteki sosyal donatı alanları ile, Ankara için büyük önem taşıyan kamu 
kurum ve kuruluş alanları-başkentlik işlevleri, bu başlık altında irdelenmiştir. 

7.2.1. KAMU KURUM VE KURULUŞ ALANLARI  

Başkent Ankara için, kamu kurum ve kuruluşları ülkenin diğer kentlerinden çok daha özel bir 
anlam taşımaktadır. Ülkedeki merkezi yönetim kuruluşlarının tümünün merkez teşkilatı yanısıra, 
temsil değeri taşıyan yapılar ve başkentte bulunması zorunlu ulusal ve uluslar arası kuruluşlar, 
Ankara’yı bir yandan kamusal hizmetlerde uzmanlaştırırken, diğer yandan kentsel mekanda 
başkente özgü alanlar ve başkentlik işlevleri ile kendisini belli etmektedir. Daha sonra Başkente 
özgü işlevler ve alanlar olarak özelleşecek, kamu kurum ve kuruluşlarının gelişim sürecinin 
irdelenmesi, bu çerçeveden bakıldığında büyük önem taşımaktadır.  

7.2.1.1. KAMU KURUM VE KURULUŞ ALANLARI GELĐŞĐMĐ-ÖNEMĐ 

Ankara’nın başkent olmasından bu yana, kamu hizmetleri ekonomik yapı içinde ağırlıklı bir yer 
tutmuştur. Cumhuriyetin ilanı ve Ankara’nın başkent seçilmesi ile beraber Ankara kentinin ve 
merkezinin fiziksel biçimlenmesinde, kentin ekonomik-sosyal ve kültürel yapısında kamu yapı ve 
alanlarının yer seçimi önemli bir rol oynamıştır. 

Cumhuriyet Dönemi Öncesi 

Kurtuluş Savaşı’nın idari merkezi işlevini yüklenen Ankara; ülkesel ölçekte yaşanan 
kurumsallaşma ve örgütlenme sürecine koşut olarak bir yeniden yapılanma sürecine girmiştir. 
1923 de kurulan ilk Meclisle beraber kamu kurum yapıları 1929 yılına kadar Đstasyon Caddesi, 
güneye doğru Mustafa Necati ve Cumhuriyet Caddeleri ile doğuda Anafartalar ve Kızılbey 
Caddeleri boyunca dağılmıştır. 1930’a dek yapılan bir çok kamu yapısının Ulus ve çevresindeki 
arsalarda tek inşa edildiği anlaşılmaktadır. 1925’te memur evleri kurulması amacıyla büyük bir 
kamulaştırma gerçekleştirilmiş, 1929 da Vekaletler Mahallesi için 20 hektarlık bir alan kamu eline 
geçmiştir. Milli Müdafaa Caddesi üzerinde inşa edilen Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı bu dönemin en önemli yapılarındandır.  

Erken Cumhuriyet Dönemi 

1932 yılında onanan Jansen Planı ile kent, Kuzey-Güney ve Doğu-Batı yönlerinde kesilen bir yol 
çatısı üzerine oturtulmuştur. Eski kent ile yeni yönetim ve konut bölgesini, (Yenişehir) 
birleştirerek elçilik ve bağların arasından Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ne uzanan kuzey-güney aksı 
daha ağırlıklı ve stratejik bir öneme sahiptir. Kentin güneyinde eski kent ile Çankaya arasında 
parlamento ve bakanlık yapılarını içeren bir “Bakanlık Sitesi” öneren Jansen Planı ile ana akslar 
üzerine (özellikle Protokol Yolu) kamu yapılarının sıralanması süreci de başlamıştır. 1930-1940 
yılları arasında kamu yapıları ve askeri tesisler için kent çevresinde büyük kamulaştırmalar 
olmuştur. Harb Okulu’ndan Bahçelievler’e kadar 440 hektarlık bir alan kamu eline geçmiş, 1940’lı 
yıllarda azalan kamu yatırımlarına karşın, Maltepe-Bahçeli yönünde Fen Fakültesi, Teknik Okullar 
Alanı ve Mamak Askeri Alanlarının kamulaştırması da yapılmıştır. Rasattepe’nin Anıtkabir için 
kamulaştırıldığı bu dönemde, Atatürk Orman Çiftliği alanından tarım, sanayi ve haberleşme 
amaçlı kamu kurumlarına ve Atatürk Bulvarı Çankaya aksı boyunca elçiliklere yer ayrılmaya 
başlanmıştır.  

1950-1980 Planı Dönemi 

1950-60 döneminde ülke yönetimine egemen olan yeni siyasal ve ekonomik politikalar 
doğrultusunda değişen kamu bürokrasisi idari olarak Bakanlıklara bağlı ancak ayrı bütçesi ve 
karar yetkisi olan teknik (Karayolları, Devlet Su Đşleri, Devlet Đstatistik Enstitüsü, Devlet Malzeme 
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Ofisi) araştırma ve yatırım kuruluşlarının önem kazanmasına yol açmıştır. Bu dönemde en büyük 
kamulaştırma, Eskişehir Yolu üzerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşme alanı (4.900 ha.) 
ve güneyindeki tepelerde yer seçen askeri ve haberleşme amaçlı kuruluşlar için yapılmıştır. 
Atatürk Orman Çiftliği’nden 1945-59 yılları arasında alınan 1.235 hektar alan da çeşitli kamu 
kuruluşları ve kooperatiflere devredilmiştir. Söz konusu dönemde Ulus’ta odaklanan kent 
merkezi işlevlerinin güneye (Kızılay)’a yönlenmesi süreci hızlanmış, Ulus ve Kızılay arasında 
uzanan kamu yapıları ve demiryolu kentte biri modern, diğeri geleneksel etkinliklere dönük iki 
merkez bulunduğu izlenimi yaratmıştır.  

1980 Sonrası 

1970’lere gelindiğinde, Ankara kentinin fiziksel-sosyal ve ekonomik yapısı için kamu kurumları 
büyük önem kazanmıştır. DPT’nin kamu idari yapıları için kaynak tahsisini kabul etmesiyle kamu 
kurumları kent merkezindeki kiralık yapılara dağılmaya başlamıştır. “AMANPB’ nun 1971 de 
yürüttüğü çalışmalardan, kamu işyerlerinin kent mekanında 252 adet kiralık işyerini kullanmakta 
olduğu ve bunların 168’ inin de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına ait olduğu tesbit olunmuştur”.27 
Bunların bina alanı ihtiyacının 6.000.000 m2 yerleşme alanı ihtiyacının da 50 hektar olduğu 
belirlenmiştir. Kamu Kurumları’nın kent mekanında düzensiz bulunmaları nedeniyle, merkezi 
idare birimlerinin kent çevresi ve gelişme alanlarında yer seçimi ve yönlendirilmesi 
doğrultusunda 1990 Nazım Planında temel ilke kararları alınmıştır. Başkent olarak yönetim 
merkezi faaliyetlerinin Bakanlıklar ve TBMM çevresinde yeniden örgütlenmesi gerekliliği, Đnönü 
Bulvarı boyunca Harb Okulu güneyindeki kamu arazilerinin Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarının 
yerleşmesi için en uygun alanlar olduğu, Bahçelievler girişi ile çevre yolu kavşağı arasında 
uzanan Eskişehir Yolunun iki yanının kamu kurum alanlarına bırakılabileceği ve halkla ilişkileri 
zayıf-(araştırma ve üretime dönük faaliyetlerde bulunan) kurumlara ait geniş alan ihtiyacının 
Eskişehir Yolu üzerinde AOÇ kavşağı ile Ümitköy arasındaki alanlarda karşılanması gerekliliği 
kamu kurum alanları yer seçimi için temel ilkeleri olarak kabul edilmiştir. Bu doğrultuda, kentin 
çeşitli yerlerinde farklı amaçlarla 1235 ha. alan kurumsal kullanışlar için ayrılmış, bu alanlarda 
35000 kişiye istihdam, 25000 öğrenciye eğitim olanağı sağlanması tasarlanmıştır.  

Kamu kuruluşlarının yer seçiminde, öncelikle hazine arazilerinin belirleyici rolü bilinmekle 
beraber, kentin geleceğe dönük makroformu içinde konut alanları, merkez ve işyeri ilişkilerinin 
sağlıklı olarak kurulması için, kamu arsa stokunun planlı olarak kullanıma açılması (ve gerekirse 
yeni kamulaştırmanın yapılması) gereği de, bu dönemde AMANPB tarafından merkezi idare karar 
mekanizmasına devamlı yansıtılmıştır. 1990 Nazım Planınca 2. Bakanlıklar Sitesi için yapılan 
girişimler sonuç vermemekle beraber, Eskişehir aksı başta olmakla üzere, kent çıkışlarında ve 
gelişme yönlerinde kamu kuruluşlarının plana uygun ve desantralize biçimde yer seçmelerinin 
1975-1985 arasındaki yıllarda önemli ölçüde gerçekleştiği de gözlemlenmektedir28. Özellikle 
1990 sonrası, 1990 Nazım Planı ile belirlenmiş temel kamu hizmetleri koridoru olan Eskişehir 
yolu’nda çok sayıda merkezi yönetim kurumunun prestij nitelikli yapılar inşa ederek yerleşmeye 
başladıkları görülmektedir. Kentin güneybatı koridorunun gelişimi ile neden-sonuç ilişkisi içindeki 
bu desantralizasyon; bir yandan Eskişehir Yolu’nu önemli ulaşım sorunları ile yüklemekte, diğer 
yandan kentin prestijli bu girişinde arsa fiyatlarının çok yükselmesine neden olmakta, öte 
taraftan iş ve alışveriş merkezleri ile, bazı merkezlik işlevlerinin bu bölgedeki çekim unsurlarının 
etkisiyle güneybatı yönüne yönlenmesine neden olmuş görünmektedir. 
 

7.2.1.2. KURUMSAL ALANLAR  

Başkentlik işlevlerini yüklenen Ankara’da ülkesel merkezi karar organlarının yer aldığı merkezin; 
kentsel alan kullanımı, ulaşım ilişkileri ve kentsel işleyiş yönünden önemi çok büyüktür. Kamu 
arazisi elde edebilme ve kamulaştırma maliyetine bağlı olarak gerçekleşen kamu kuruluşları yer 

                                                 
27 Altaban, Ö.1986 ;Kamu Yapıları Yer Seçim Süreçleri, “Ankara 1985’den 2015’e kitabı içinde”, EGO Gn. Md., Ankara. 
28 a.g.e 



 333 

seçiminde Ankara Metropoliten Alan Nazım Plan Bürosu önemli bir rol oynamış; alan ihtiyacı ve 
halkla ilişkilerine göre kamu kurumlarına yeni alanlar önermiştir. Ankara’da kamu kuruluşlarının 
yer seçiminde iki farklı eğilim bulunmaktadır. 

Karar verici ve halkla ilişkileri yüksek düzeydeki kamu kurumları kent merkezinde belli alanlarda 
kümelenme ve bu merkezleri bağlayan ana eksenlerde sıralanma eğilimindedir. Kentin ekonomik 
temelini başkentlik işlevleri ve kamu hizmetleri oluşturduğu için bu faaliyetlerin kent mekanında 
yer seçimleri özellikle merkezi iş bölgesinin gelişme dinamiğini belirleyen etmenlerden biri 
olmaktadır.29 Banka merkezleri, bazı bakanlıklar ve halkla ilişkisi yoğun kurumların yer aldığı 
Atatürk Bulvarının Ulus ve Kızılay arasındaki kesiminde Cumhuriyet Dönemi mimari niteliklerini 
yansıtan yapılar vardır. Kızılay’daki Bakanlıklar Sitesi de Milli Eğitim, Adalet, Tarım ve Köyişleri, 
Milli Savunma, Bayındırlık ve Đskan gibi bir çok Bakanlık ve ilgili kuruluşları bir araya toplayan bir 
kompleks oluşturmaktadır. Bakanlıklar dışında Kızılay da Atatürk Bulvarı, Milli Müdafa Caddesi, 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde ve Cebeci’de de bazı devlet daireleri yer almaktadır. Adliye 
Sarayı, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Ankara ve Hacettepe Tıp Fakülteleri, Sağlık Bakanlığı gibi 
kuruluşlar ise Ulus ile Kızılay arasında yer seçmişlerdir.Son 30 yıl içinde kamu kurumlarının 
büyük çoğunluğu Ulus’tan ayrılma eğilimine girmesine karşın halen Başkentte kalan Merkez 
Bankası, Ziraat Bankası küçük bir finans merkezi oluşturmakta Maliye ve Gümrük Bakanlığı’na ait 
bir bina, Sayıştay, Müzeler, Kültür Bakanlığı ve Opera ile de bütünleşerek Atatürk Bulvarı 
boyunca Ulus’u Kızılay’a bağlamaktadır.  

Kamu kurumlarına yönelik ikinci eğilim de; büyük alan gereksinimi duyan halkla ilişkileri kısıtlı 
kamu kuruluşlarının büyük kampüsler halinde kent çevresinde anayol boyunca yayılması 
yönündedir. Başlangıçta askeri alanlarla sınırlı olan bu eğilim zamanla hızla artan bir çeşitlenme 
göstermiştir. Eskişehir Yolu üzerindeki Botaş, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve 
Turizm, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri Bakanlıkları, Đstanbul yolundaki Türkiye Atom 
Enerji Kurumu, Konya Yolu üzerindeki Polis Akademisi, Samsun Yolu üzerindeki Sağlık Bakanlığı 
ve DSĐ Araştırma Tesisleri bu eğilime örnek olarak gösterilebilir. 1990 Nazım Planı uyarınca 
Eskişehir Yolu üzerinde son yıllarda yoğunlaşan kamu kurumları bir yandan kentin gelişimini de 
etkileyip yönlendirmekte diğer yandan da kentin içerisinde kalarak kentsel gelişmeyi 
sınırlayabilmektedir. 1970 yılında Ankara’da faal nüfusun (389639) %70’i hizmetler sektöründe 
istihdam edilmekteydi. 1990 yılı itibari ile söz konusu durum büyük bir değişim göstermemiştir. 
Ankara Đli’nde 2000 yılı itibariyle hizmetler sektöründeki istihdam yaklaşık % 70’lik bir oranı 
tutturmaktadır. Ankara’nın başkentlik işleviyle de ilintili olarak Ankara’nın bir hizmetler kenti 
olduğu şeklinde de yorumlanabilecek bu yoğunlaşma; kentin ekonomisi yanında mekansal 
niteliklerini de etkileyip belirlemektedir.  

Ankara’da kamu hizmetlerinde çalışan sayısı, 1931’de 4.920 kişi iken 1997 de yalnızca 
Bakanlıklar, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar ile Belediyelerde 150.660 kişi çalıştığı tespit 
edilmiştir. Bu rakama diğer kurumsal hizmetlerinin eklenmesiyle (eğitim-sağlık vb.) yaklaşık 
230.000 kişilik bir kamu işgücü oluştuğu tahmin edilmektedir. Kamu bürokrasisinin 50 yılda 
yaklaşık 35 misli büyümesinin yarattığı yapı talebi kamu kurumlarının bütçelerinden önemli bir 
kısmını prestij yapılarına ayırmaları ve bunun kent makroformuna etkileri açısından önem 
taşımaktadır. Kentin ekonomik ve sosyal biçimlenmesinde önemli bir rol oynayan kamu kurum 
ve kuruluşlarının yapı ve alanlarının yer seçimi, planlanıp yönlendirilmesi ve bir planlama aracı 
olarak özellikle ele alınması gerekmektedir.  

Başkent ekonomisini ve kentin sosyo-demografik yapısını büyük ölçüde belirleyen kamu 
çalışanlarının sayısı, 2002 yılında ülkede; 1.631.352 iken, 2003’te memur sayısı 27.421 kişi 
artarak 1.658.773'e, 2004’te; 14. 581 kişi artışla 1.673.354’e, 2005’te ise; 33.268 kişi artışla 
1.706.622'ye ulaşmıştır 30.  

                                                 
29 Altaban, Ö.1986 ;Kamu Yapıları Yer Seçim Süreçleri, “Ankara 1985’den 2015’e kitabı içinde”, EGO Gn. Md., Ankara.  
30 Devlet Personel Başk: 2005. 
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Tablo 7. 9. : Ankara’da Kamu Kurumlarında Çalışanlar 1997  
BAKANLIKLAR 46.743

DĐĞER GENEL BÜTÇELĐ KURUMLAR 30.046

KATMA BÜTÇELĐ KURUMLAR 41.638

BELEDĐYELER 32.233

TOPLAM 150.660
  

Kaynak: Devlet Personel Başkanlığı, 1999. 

Son 5 yıl içinde yeniden artış eğilimine giren kamu çalışanı sayısının 3 büyük kentte dağılımına 
bakıldığında, mevcut kadrolar itibariyle; Ankara : 214.621, Đzmir : 101.492, Đstanbul : 199.151 
kişilik kamu çalışanı kadrosuna sahip görünmektedir. Ankara’da bu kadroların doluluk oranının 
%95 civarında olduğu tahmin edilirken, Đstanbul’da yukarıda ifade edilen kadroların %20’sine 
karşılık gelen 40.000 civarında boş kadro bulunduğu ifade edilmektedir31. Ankara kentinde 
toplam istihdamın yaklaşık % 17’sini oluşturan kamu çalışanı istihdamı, tarımda çalışanlar 
düşüldüğünde yaklaşık % 20’ye ulaşmaktadır. Kentte çalışanların ortalama 5’te 1’inin kamuda 
çalıştığını gösteren bu veri, kentte başkente özgü kullanımlar ve Başkentlik işlevleri adı altında 
tanımlanan özel bir yapı çıkarmaktadır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının yer seçimine egemen süreçler değerlendirilip geleceğe dönük 
varsayımlar üretildiğinde, Ankara’nın makroform oluşumunda kamu kurum ve kuruluşlarının 
önemli bir planlama aracı olabileceği söylenebilir. Ancak kamu yapı ve alanlarının yer seçimi ve 
bir planlama aracı olarak etkinlik kazanması gerek yerel gerekse merkezi yönetimlerin fiziksel 
niteliklerle sınırlı planlar yanında, bu doğrultuda stratejiler üretmeleri ile olanaklı olabilecektir. Bu 
da ülkesel politik süreçlerle doğrudan ilgilidir. Yönetsel merkez işlevleri dışında kalan, halkla ilişki 
ve alan kullanımları açısından farklı nitelikler taşıyan kamu kurumlarına ait yapı ve 
komplekslerinin metropoliten alan içinde ulaşım bağlantıları etkin biçimde kullanılarak, 
dağıtılması ve makroform oluşumunda etkin biçimde değerlendirilmesi, kentteki istihdam-işgücü 
dengesini daha iyi kurabilecektir.  

Başkente Özgü Özel Alanlar 

2023 Başkent Ankara Nazım Đmar Planı, kamu kurum kuruluşlarının Başkentte bulunması 
gereken birimleri ve temsili değeri olan yapı ve tesisler yanısıra; Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 
Ulusal Merkezi Yönetim Alanları, Diplomatik Bölgeler ve ülkenin Başkentine özgü, kültürel, 
sosyal, kamusal, sportif, rekreasyonel, anıtsal ve törensel nitelikli yapı, tesis ve kullanımları da, 
Başkente Özgü, Özel Alanlar olarak değerlendirmiştir. Bu alanlar için, nitelik ve potansiyellerine 
özgü, özel planlama ve projelendirme çalışması yapılması ve özgün müdahale biçimleri 
geliştirilerek, Başkentlik kimliği ve vurgusu üzerine hassasiyet gösterilmesi sağlanmalıdır. 

7.2.1.3. ASKERĐ ALANLAR 

Ülkenin idari merkezi ve başkenti Ankara’da 1993 yılı itibari ile 6.454 ha. askeri alan 
bulunmaktaydı. Başlangıçta büyük alan gereksinimi duyan askeri alanlar kent dışında, halkla 
ilişkileri yoğun idari tesisler ve lojmanlar kent içinde yer seçmişti. Kentsel gelişme ile birlikte, 
kent içinde kalan askeri alanların kent dışına çıkarılması ve söz konusu alanların kente 
kazandırılması da önemli bir dönüşüm sorunu olarak göze çarpmaktadır. Askeri alanların ilçelere 
göre dağılımı incelendiğinde; kentte yaklaşık 8.000 ha.’lık askeri alan bulunduğu görülmektedir. 
Askeri alanların planlama bölgelerine göre dağılımı incelendiğinde, kent merkezi ve çevresinde 
2.544 ha. askeri alan bulunduğu anlaşılmaktadır.  

 

                                                 
31 Devlet Personel Başk, 1998. 
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Tablo 7.10 : Askeri Alanların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı 
BÖLGECĐK ADI ALAN(HA) BÖLGECĐK ADI ALAN(HA)

KENT MERKEZĐ VE KENT YAKIN ÇEVRESĐ BATI KORĐDORU
ETLĐK 140 GÜVERCĐNLĐK 903

SĐTELER ULUBEY 30 ERGAZĐ 38

AYDINLIK 56 SĐNCAN KUZEYĐ 194

VARLIK 6 MÜRTED 788

Y.MAHALLE 30 AYAŞ 54

ALTINDAĞ 10 TOPLAM 1977

CEBECĐ 19

GÜLSEREN 200 GÜNEYBATI KORĐDORU
KARAAĞAÇ 575 BAĞLICA 1894

DEVLET 470 ESKĐŞEHĐRYOLU 25

BAHÇELĐ 19 ODTÜ BEYTEPE 856

MALTEPE 56 TOPLAM 2775

YENĐŞEHĐR 40

GAZĐ 80 DOĞU KORĐDORU
KAYAŞ 275 HASANOĞLAN 673

YILDIZ 332

A.O.Ç. 31 GENEL TOPLAM 7969

DĐKMEN 175

TOPLAM 2544  
Kaynak: 2005 Arazi Kullanım çalışmaları  

Bunların büyük bir çoğunluğu lojmanlar, idari ve sosyal tesisleri oluşturmaktadır. Kentsel gelişme 
koridorlarından batı koridorunda Mürted ve Ayaş Askeri Alanları ile birlikte 1.977 ha. alan askeri 
alanlar, doğu koridorunda (Hasanoğlan) 673 ha., güneybatı aksında ise 2.775 ha.’dır. Kentsel 
gelişme eğilimi ve potansiyellerin en yüksek olduğu batı ve güneybatı koridorlarında bulunan söz 
konusu askeri alanlar kentsel gelişme sürecinin tamamlanmasıyla, kent içinde kalabilecektir.  

Tablo 7. 11. : Ankara Büyükşehir Belediye Sınırı Đçindeki Askeri Alanlar 
ASKER Đ ALANLAR ALAN(HA) ĐLÇELER

ZIRHLI BĐRLĐKLER OKULU EĞĐTĐM TÜMEN K.LIĞI 1894 ETĐMESGUT

800. SHH. VET. ANA DEPO FB. K.LIĞI 40 ETĐMESGUT

GENEL KUR. MUH.TAB. "LCO." K.LIĞI 25 Y.MAHALLE

ETĐMESGUT HAVA ULAŞTIRMA GRUP K.LIĞI 225 ETĐMESGUT

K.K. MUHAFIZ TB. K.LIĞI 38 Y.MAHALLE

KARA HAVACILIK OKULU K.LIĞI 300 ETĐMESGUT

HRT.ÖZL. DST.FB. K.LIĞI 125 ÇANKAYA

HAVA RADAR MEVZĐ K.LIĞI 106 GÖLBAŞI-ÇANKAYA

M.S.B. ORAN LOJMANLARI 175 ÇANKAYA

CUM. MUHAFIZ ALAYI ATIŞ SAHASI 200 ÇANKAYA

GENEL KUR. MUH.TAB. K.LIĞI 42 ÇANKAYA

MUHAFIZ ALAY K.LIĞI 70 ÇANKAYA

ÇANKAYA LOJMANLARI 20 ÇANKAYA

28. MUT.P.TUG. K.LIĞI 875 ALTINDAĞ-MAMAK

MU. OK.VE EĞĐT. MERKEZĐ K.LIĞI 150 MAMAK

ALTMIŞEVLER LOJMANLARI 20 MAMAK

472. ULŞ.ORTA. OTO BL. K.LIĞI 30 MAMAK

50001. MÜHÜMMAT ANA DEPO K.LIĞI 275 MAMAK

GATA SEFERĐ CERRAHĐ HASTANESĐ 30 KEÇĐÖREN

M.S.B. ĐÇ.TED.BLG.BŞK.GATA 700. MUH.ANA DEPO K.LIĞI 110 KEÇĐÖREN

1500. AS. BAK. TAM. FB VE 1011. ANA TAM. FB. K.LIĞI 46 KEÇĐÖREN

DIŞKAPI LOJMANLARI 10 ALTINDAĞ

ALTINDAĞ ASK. ŞB.YILDIRIM ĐNZ.BLG.K.LIĞI 4 ALTINDAĞ

600 YATAKLI ASKERĐ MEVKĐ HAST. BAŞ.TBP. 2 ALTINDAĞ

ĐNŞAAT ANA DEPO VE ATELYELER K.LIĞI 50 Y.MAHALLE

ANITKABĐR KOMUTANLIĞI 56 ÇANKAYA

KKK. KH. DEST. KT. K.LIĞI 19 ÇANKAYA

GENEL KUR.BŞK. KH. VE DEST. KT. GRP.K.LIĞI 25 ÇANKAYA

GENEL KUR. AST VE STR. E.BŞK. 20 ÇANKAYA

CUM. MUHAFIZ ALAY K.LIĞI 60 ÇANKAYA

SARAÇOĞLU LOJMANLARI 15 ÇANKAYA

DEVLET MEZARLIĞI 30 Y.MAHALLE

GAZĐ ORDUEVĐ MD. 31 Y.MAHALLE

2 NOLU DĐKĐMEVĐ HRT. GENEL K. ASK. Ş.FAK.YÜK.OK.K.LIĞI 13 MAMAK

CEBECĐ ĐNZ. BLG.K.LIĞI ABĐDĐNPAŞA ĐNZ.KRK. 6 MAMAK

MĐT MÜSTEŞARLIĞI 30 Y.MAHALLE

900. ORDU DONATIM ANA DEPO K.LIĞI 194 SĐNCAN

3. HAVA ĐKMAL BAKIM MERK.K.LIĞI 100 ETĐMESGUT

LOJMANLAR 25 ETĐMESGUT

GENEL KURMAY 390 ÇANKAYA

HAVA LOJĐSTĐK KOMUTANLIĞI 75 ETĐMESGUT

JANDARMA GENEL K.LIĞI 625 ÇANKAYA

JANDARMA GENEL K.LIĞI GÜVERCĐNLĐK HAVA ALANI 138 ETĐMESGUT

MÜRTED HAVA ALANI 788 KAZAN

HASANOĞLAN 673 HASANOĞLAN 

AYAŞ 54 AYAŞ  
Kaynak: 2005 Arazi Kullanım çalışmaları  
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Askeri alanların ilçelere göre dağılımı incelendiğinde; kentte yaklaşık 8.000 ha.’lık askeri alan 
bulunduğu görülmektedir. Askeri alanların planlama bölgelerine göre dağılımı incelendiğinde, 
kent merkezi ve çevresinde 2.544 ha. askeri alan bulunduğu anlaşılmaktadır. Bunların büyük bir 
çoğunluğu lojmanlar, idari ve sosyal tesisleri oluşturmaktadır. Kentsel gelişme koridorlarından 
batı koridorunda Mürted ve Ayaş Askeri Alanları ile birlikte 1.977 ha. alan askeri alanlar, doğu 
koridorunda (Hasanoğlan) 673 ha., güneybatı aksında ise 2.775 ha.’dır. Kentsel gelişme eğilimi 
ve potansiyellerin en yüksek olduğu batı ve güneybatı koridorlarında bulunan söz konusu askeri 
alanlar kentsel gelişme sürecinin tamamlanmasıyla, kent içinde kalabilecektir.  

Askeri alanlar kent içindeki konumları ve kentle ilişkileri açısından incelendiğinde bazılarının 1. 
Derecede sorunlu ve kent dışına çıkması gerektiği, bazılarının 2. Derecede sorunlu ve rehabilite 
edilmesi gerektiği, bazılarının da kent içinde kalması sakınca görülmediği saptanmıştır. Özellikle 
Etimesgut ve Güvercinlik Askeri Havaalanları, mania planları ve yoğun yerleşik alanlarıyla çevrili 
yapılarıyla bir dizi güvenlik sorunu da taşımaktadır. Bu nedenle; kent içindeki sorunlu askeri 
alanlar konusunda Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile mutabakat sağlanarak, 
kent dışına taşınmaları sağlanabilir ise, güvenlik sorunları giderilirken, bu alanların yarattığı 
önemli potansiyellerin de, araştırma geliştirme faaliyetleri, acil durumlar ve afetler, açık-yeşil 
alan sistemi vb unsurları ile, açık-kapalı dengesini koruyacak biçimde değerlendirilebilmesi için 
özel bir çalışma yapılması da gerekli olacaktır. 

2023 Başkent Ankara Nazım Đmar Planı, tanımladığı “Kamu-Kurum Kuruluş alanları Ana 
Plan”ı ve askeri alanlar için gerekli gördüğü istişareler ardından gözden geçirilmek üzere; 
Etimesgut ve Güvercinlik Askeri Havaalanlarının bulunduğu bölgelerde bilişim ve ar-ge 
merkezleri ile “Đstikbal Göklerdedir” ülküsünün gelecek nesillere aktarılması ve havacılık bilincinin 
oluşturulabilmesi amaçlarıyla “Havacılık Müzesi”, uzay olaylarının izlenebileceği, halkın bu 
konularda bilgilendirilebileceği “Gözlemevleri”, hava savunma fuar ve eğitim alanları, Kurtuluş 
Savaşı müzesi vb. işlevlerin yer almasını öngörmektedir.  

7.2.2. SOSYAL DONATI ALANLARI 

7.2.2.1. EĞĐTĐM 

Ülke kentleri, okuryazarlık, okullaşma oranı, üniversite mezunlarının toplam nüfusa oranı vb. 
ölçütler bağlamında irdelendiğinde, Ankara; ülkenin bir çok anlamda öncü-örnek kenti olarak ön 
plana çıkmaktadır. Okuryazarlık açısından bakıldığında, 2000 yılı itibariyle ülkede %86,4, 2001 
yılı itibariyle %87,30 olan okuryazarlık oranının, Đç Anadolu bölgesinde %90,32, Ankara’da ise, 
%93,26 olduğu görülmektedir (Tablo… ve Tablo …DPT analizi). 

Tablo 7. 12. : Türkiye’de Yıllara Göre Okuryazarlık Oranları 

 
Kaynak : Türk Tabipler Birliği Đstatistikleri (www.ttb.org.tr), 2006 
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Ankara’yı ülkede, okuryazarlık oranı en yüksek ikinci kent yapan bu oran, 2005 yılı itibariyle 
%93,2 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranın Başkent Ankara’da %100 olarak gerçekleşmesi 
sağlanmalıdır. 

Okullaşma oranları açısından bir irdeleme yapıldığında, ülkede yıllar itibariyle artan okullaşma 
oranları bağlamında Ankara’nın orta ve yüksek öğrenimdeki yüksek okullaşma oranlarıyla 
kendini gösterdiği söylenebilir. 

Ülkede %96,01 olan ilköğretim okullaşma oranının, Đç Anadolu Bölgesinde % 92,95 olarak 
gerçekleşirken Ankara’da %108,19 gibi bir değere ulaşması, Ankara’nın Đç Anadolu Bölgesine de 
hizmet sunan eğitim potansiyeli ile açıklanabilir. 

Tablo 7. 13. : Türkiye’de Yıllara Göre Okullaşma Oranları 

 
Kaynak : Türk Tabipler Birliği Đstatistikleri (www.ttb.org.tr), 2006 

Ankara ortaöğretimdeki okullaşma oranı ile de, ülkede 1. sıradadır. Liseler okullaşma oranı 
ülkede %36,92 iken, Ankara’da %59,91 olarak gerçekleşerek ülke sıralamasında Ankara’yı ilk 
sıraya getirmiştir. Bu eğitimli nüfus yapısı, üniversite bitirenlerin okul bitirenlere oranı ülke 
ortalamasında %8,42 olarak gerçekleşirken, Ankara’da %16,82 olmasıyla da bütünleşmektedir. 
Tüm bu yüksek okullaşma oranları, Başkentin eğitim düzeyi yüksek nüfusu hakkında da çok açık 
bir ipucu vermektedir. 

Öğretmen başına düşen öğrenci sayılarına bakıldığında da Ankara, diğer büyük kentlerden daha 
avantajlı görünmektedir. Ankara’yı Đstanbul ve Đzmir’in eğitime yönelik bilgileri ile birlikte 
yorumlayan tüm veriler, Başkentin eğitim konusundaki üstünlüğünü ortaya koymaktadır. 

Tablo 7. 14. : 3 Büyük Kentte Öğretmen Başına Öğrenci Sayıları-2005 

BÖLGE 
ADI 

Đlköğretim 
Ortaöğretim / 

Toplam 
Ortaöğretim / 

Genel 
Ortaöğretim / 

Mesleki ve Teknik 

Đstanbul 33 19 18 20 

Đzmir 23 15 15 14 

Ankara 22 13 17 10 

Not: Açık ilköğretim ve açıköğretim lisesi öğrencisi kapsanmamıştır.   

Kaynak : Türkiye Đstatistik Kurumu (www.tuik.gov.tr), 2006 
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Tablo 7. 15. : 3 Büyük Kentte Karşılaştırmalı Eğitim Đstatistikleri-2005 

Kaynak : Türkiye Đstatistik Kurumu (www.tuik.gov.tr), 2006 
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Sayısı 
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Ankara 2.441 36.413 863.653 868 24 995 2.386 38.553 16 979 17.529 584.610 597 33,35 201 8.589 159.637 794,21 18,59 266 7.909 80.853 303,96 10,22 

Đstanbul 4.177 59.230 241.3504 1328 41 1817 3.269 65.433 20 1.484 28.727 175.6337 1.184 61,14 511 16.904 374.456 732,79 22,15 365 10.330 217.278 595,28 21,03 

Đzmir 2.209 25.110 68.5434 796 27 861 1.348 26.282 19 966 12.668 47.7093 494 37,66 176 6.392 113.355 644,06 17,73 206 4.702 68.704 333,51 7,00 
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Ülke genelinden bakıldığında, bir çok açıdan ülkenin en gelişmiş kenti olduğu görülen Başkent, 
kendi içinde bir çok eşitsizliğe sahip görünmektedir. Okuryazarlık açısından bakıldığında, Başkent 
Ankara Đlinin 24 ilçesinden 5’i Çamlıdere (%17,10), Evren (%15,50), Kızılcahamam (%14,81), 
Bala (%14,78), Haymana (%14,25), Türkiye ortalamasından daha yüksek bir okuryazar 
olmayan nüfus oranına sahipken, 3’ü de Ş.koçhisar (12,36), Çubuk (11,83), Kalecik (%11,82), 
bu orana çok yakın bir okuryazar olmayan nüfusa sahiptir. Başkentin görece çevre ilçeleri olarak 
yorumlanabilecek bu ilçelerden Bala, Çubuk ve Kalecik ilçeleri 5216 sayılı Kanun ile büyükşehire 
bağlanmıştır. Ankara ilindeki %93,26’lık okuryazarlık oranında ise, metropoliten kent çekirdeğini 
oluşturan ilçelerdeki yüksek eğitimli nüfus etkili görünmektedir. Sözgelimi Çankaya’da %96,12, 
Etimesgut’ta %95,57, %95,16 olan okuryazar nüfus oranının Altındağ’da %8,91’e yükseldiğinin 
tespit edilmesi, kentin merkez bölümlerinde ve bunların içinde de önemli ölçüde eşitsizlik 
bulunduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Đl geneline bakıldığında, kadın nüfusun okuryazarlık 
oranının tüm ilçelerde erkeklere kıyasla düşük olması, okuryazarlık oranının arttırılması 
anlamında ilçeler ve eşitsiz gelişmiş bölgeler bazında yapılacak müdahalelere ilaveten, kadın 
nüfusa özel eğitim programları oluşturulması gerekliliğini de ortaya çıkarmaktadır. 

Yükseköğrenim görmüş nüfus açısından ülke kentlerinin sıralanmasında ilk sırada yer alan 
Ankara’da üniversite bitirenlerin toplam nüfusa oranlanmasında bulunan %11,14’lik oran, 
üniversite mezunlarının bir okul bitirmişlere oranı olarak ele alındığında %16,82’ye çıkmaktadır. 
Ülke kentleri ortalamasının iki katından fazla olan bu oran, kentteki eğitim düzeyi yüksek nüfusa 
ve sosyal yapıya ilişkin ipuçları verirken, kentsel ekonominin gelişimine yönelik ayrıntılar da 
içermektedir. 

Yükseköğrenim görmüş nüfusun ilçelere göre dağılımına bakıldığında, Çankaya ilçesinin 
%24,3’lük yükseköğrenim görmüş nüfusuyla diğer ilçelerden ve ülkenin hemen tüm ilçelerinden 
açık ara ayrıldığını göstermektedir. Çankaya’yı %15,6 oranıyla izleyen Yenimahalle ve %15,4 
oranıyla izleyen Etimesgut ilçeleri de, kent ortalamasının üzerinde yüksek öğrenim görmüş bir 
nüfusa sahip görünmektedir. Bu ilçeleri %8,2 ile izleyen Keçiören de, ülke ortalamasından daha 
yüksek bir düzeyi yakalamış görünmektedir. Diğer ilçelerde ise, görece ülke ortalaması 
düzeyinde ve Ankara ortalamasının altında bir yükseköğrenim görmüş nüfus yapısı olduğu 
anlaşılmakta, bu ilçelerdeki eğitim düzeyini arttırabilecek müdahale biçimlerinin geliştirilmesi 
gerekliliğine işaret etmektedir. 

Đlçelerin 2004-2005 öğrenim yılı içerisindeki okul, öğretmen, öğrenci ve derslik sayıları 
irdelendiğinde; devlet ilköğretim okullarında okul başına 613 öğrenci, bu okullarda öğretmen 
başına 21,88 öğrenci düştüğü görülmektedir. Bu oranlar ülke bütünü ve 3 büyük kent göz önüne 
alındığında görece kabul edilebilir görünmekle birlikte, Ankara içinde öğretmen ve okul açığı olan 
ilçelerde göze çarpmaktadır. Okul başına öğrenci ve öğretmen başına öğrenci kent 
ortalamasından daha kötü durumda olan ilçeler olarak Keçiören, Sincan, Etimesgut, Altındağ ve 
Mamak ilçelerinin gelmesi, kentin en eğitimli nüfusunun yaşadığı metropoliten çekirdeğinde 
önemli oranda eğitim tesisi ve öğretmen açığı bulunduğunu göstermektedir. Bu ilçelere yönelik 
eğitim tesisi yapımına yönelik acil müdahaleler gerçekleştirilmesi gerekli görünmektedir. Öte 
taraftan okuryazarlık ve yükseköğrenim görmüş nüfuslarının yüksekliğiyle ön plana çıkan ilçeler 
olarak Çankaya ve Yenimahalle’de yukarıda ifade edilen ilçelere görece daha yeterli eğitim tesisi 
ve öğretmen bulunduğu da görülmektedir. 

Ortaöğretim açısından 2004-2005 öğrenim yılı içerisindeki okul, öğretmen, öğrenci ve derslik 
sayıları irdelendiğinde; devlet ortaöğretim okullarında okul başına 778 öğrenci, bu okullarda 
öğretmen başına 16,22 öğrenci düştüğü görülmektedir. Akyurt, Evren, Mamak, Güdül, Sincan, 
Keçiören ve Kazan ilçeleri, Anakara ortalamasının altında iken, önemli ölçüde okuryazarlık 
sorunu bulunan ilçelerde ortaöğrenim tesisi ve öğrenci açığı görülmemektedir. Eğitim tesislerinin 
ilk ve ortaöğrenim kurumları düzeyinde açığın merkez ilçelerde olduğu okunmakla birlikte, 
bunların yer seçeceği bölgeler için daha detaylı çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. 
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Tablo 7. 16. : Ankara Đlinde Đlçeler Bazında Nüfusun Eğitim Yapısı-2000 

Kaynak : Türkiye Đstatistik Kurumu (www.tuik.gov.tr), 2006 

ĐLÇE ADI Toplam 
nüfus 

Okuma 
yazma 
bilmeyen 
Toplam 
Nüfus 

% 

Okuma 
yazma 
bilmey
en 
Erkek 
Nüfus 

% 

Okuma 
yazma 
bilmeyen 
Kadın 
Nüfus 

% 

Okuma 
yazma bilen 
fakat bir 
okul 
bitirmeyen 
Toplam 
Nüfus 

% 

Đlkokul 
bitiren 
Toplam 
nüfus 

% 

Đlköğreti
m 
bitiren 
Toplam 
Nüfus 

% 

Ortaokul 
veya 
ortaokul 
dengi 
meslek 
okulu 
bitiren 
Toplam 
Nüfus 

% 

Lise 
veya 
lise 
dengi 
meslek 
okulu 
bitiren 
Toplam 
Nüfus 

% 

Yüksek 
öğretim 
bitiren 
Toplam 
Nüfus 

% 

Yüksek 
öğretim 
bitiren 
Erkek 
Nüfus 

% 

Yüksek 
öğretim 
bitiren 
Kadın 
Nüfus 

% 

Okuma 
yazma 
bilen 
oranı (%) 

Yüksek 
öğretim 
mezunlar
ının oranı 
(%) 

Altındağ 362.189 32.261 8,91 7.194 3,88 25.067 14,17 73.004 20,16 139.412 38,49 9.122 2,52 32.580 9,00 55.542 15,34 20.011 5,53 11.818 6,38 8.193 4,63 91,1 5,5 

Çankaya 719.307 27.898 3,88 5.449 1,51 22.449 6,25 95.050 13,21 140.422 19,52 21.172 2,94 57.972 8,06 201.630 28,03 174.647 24,28 96.160 26,71 78.487 21,84 96,1 24,3 

Etimesgut 155.206 6.883 4,43 1.855 2,14 5.028 7,33 25.006 16,11 39.711 25,59 4.137 2,67 15.034 9,69 40.474 26,08 23.903 15,40 14.642 16,91 9.261 13,50 95,6 15,4 

Gölbaşı 55.748 3.870 6,94 860 2,89 3.010 11,57 11.441 20,52 20.366 36,53 1.518 2,72 4.846 8,69 9.867 17,70 3.832 6,87 2.485 8,35 1.347 5,18 93,1 6,9 

Keçiören 604.180 37.895 6,27 7.361 2,48 30.534 9,93 115.374 19,10 192.989 31,94 20.419 3,38 61.543 10,19 126.246 20,90 49.408 8,18 29.165 9,83 20.243 6,58 93,7 8,2 

Mamak 384.441 30.926 8,04 5.848 2,99 25.078 13,26 76.130 19,80 138.839 36,11 11.196 2,91 40.449 10,52 66.417 17,28 20.262 5,27 12.052 6,17 8.210 4,34 92 5,3 

Sincan 254.080 15.269 6,01 3.337 2,62 11.932 9,41 52.981 20,85 89.329 35,16 8.673 3,41 26.522 10,44 49.459 19,47 11.745 4,62 8.020 6,30 3.725 2,94 94 4,6 

Y.mahalle 505.348 24.448 4,84 4.752 1,90 19.696 7,71 83.848 16,59 134.973 26,71 15.856 3,14 44.485 8,80 122.778 24,30 78.735 15,58 44.891 17,97 33.844 13,24 95,2 15,6 

Akyurt 16.590 1.749 10,54 466 5,24 1.283 16,66 3.634 21,90 7.506 45,24 471 2,84 1.262 7,61 1.581 9,53 386 2,33 278 3,13 108 1,40 89,5 2,3 

Ayaş 19.068 1.479 7,76 437 4,44 1.042 11,30 3.836 20,12 7.959 41,74 560 2,94 1.758 9,22 2.551 13,38 915 4,80 606 6,15 309 3,35 92,2 4,8 

Bala 34.944 5.164 14,78 1.213 6,88 3.951 22,82 7.800 22,32 14.409 41,23 1.032 2,95 2.797 8,00 3.052 8,73 681 1,95 467 2,65 214 1,24 85,2 1,9 

Beypazarı 46.918 4.230 9,02 1.038 4,45 3.192 13,52 9.213 19,64 21.664 46,17 1.572 3,35 3.292 7,02 5.233 11,15 1.683 3,59 1.161 4,98 522 2,21 91 3,6 

Çamlıdere 14.045 2.402 17,10 583 7,91 1.819 27,24 2.721 19,37 5.570 39,66 227 1,62 1.094 7,79 1.581 11,26 448 3,19 328 4,45 120 1,80 82,9 3,2 

Çubuk 65.420 7.740 11,83 1.899 5,57 5.841 18,63 13.580 20,76 27.486 42,01 1.829 2,80 5.131 7,84 7.566 11,57 2.067 3,16 1.478 4,34 589 1,88 88,2 3,2 

Elmadağ 38.596 3.465 8,98 723 3,65 2.742 14,59 8.189 21,22 13.625 35,30 1.551 4,02 3.568 9,24 6.371 16,51 1.823 4,72 1.241 6,27 582 3,10 91 4,7 

Evren 5.645 875 15,50 187 6,74 688 23,96 1.164 20,62 1.939 34,35 144 2,55 680 12,05 674 11,94 166 2,94 126 4,54 40 1,39 84,5 2,9 

Güdül 18.985 1.812 9,54 500 5,05 1.312 14,45 3.433 18,08 8.678 45,71 492 2,59 1.510 7,95 2.421 12,75 634 3,34 429 4,33 205 2,26 90,5 3,3 

Haymana 47.125 6.717 14,25 1.552 6,68 5.165 21,63 11.279 23,93 21.536 45,70 836 1,77 2.684 5,70 3.197 6,78 860 1,82 573 2,46 287 1,20 85,7 1,8 

Kalecik 22.103 2.612 11,82 653 5,68 1.959 18,48 4.862 22,00 8.611 38,96 536 2,43 2.130 9,64 2.792 12,63 551 2,49 394 3,43 157 1,48 88,2 2,5 

Kazan 26.279 2.101 7,99 558 3,95 1.543 12,70 5.398 20,54 10.283 39,13 769 2,93 2.019 7,68 4.040 15,37 1.665 6,34 1.128 7,98 537 4,42 92 6,3 

K.Hamam 30.779 4.557 14,81 1.103 7,01 3.454 22,96 6.046 19,64 12.177 39,56 788 2,56 2.335 7,59 3.799 12,34 1.064 3,46 769 4,89 295 1,96 85,2 3,5 

Nallıhan 37.534 3.582 9,54 919 4,79 2.663 14,50 7.213 19,22 15.859 42,25 1.492 3,98 3.281 8,74 4.847 12,91 1.249 3,33 864 4,51 385 2,10 90,5 3,3 

Polatlı 103.851 8.930 8,60 2.193 4,11 6.737 13,35 21.987 21,17 44.128 42,49 3.148 3,03 5.968 5,75 14.684 14,14 4.984 4,80 3.465 6,49 1.519 3,01 91,4 4,8 

Ş.koçhisar 53.013 6.550 12,36 1.669 6,13 4.881 18,91 11.182 21,09 17.355 32,74 2.143 4,04 5.658 10,67 8.314 15,68 1.733 3,27 1.265 4,65 468 1,81 87,6 3,3 

Toplam 3.621.394 243.415 6,72 52.349 2,86 191.066 10,66 654.371 18,07 1.134.826 31,34 109.683 3,03 328.598 9,07 745.116 20,58 403.452 11,14 233.805 12,79 169.647 9,46   
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Tablo 7. 17. : Ankara Đlinde Đlçeler Bazında Đlk ve Ortaöğrenim Đstatistikleri (2004-2005 Öğretim Yılı) 
 ĐLKÖĞRETĐM ORTAÖĞRETĐM     

RESMĐ 
ORTAOGRETĐM 

SAYISI 
  

ĐLÇE ADI 
OKUL 
SAYISI 

Ö.MEN 
SAYISI 

DERSLĐK 
SAYISI 

ÖĞRENCĐ 
SAYISI 

ÖĞRENCĐ/ 
Ö.MEN 

ÖĞRENCĐ/ 
OKUL 

DÜZ 
MESLEK 
LĐS. TOPLAM 

Ö.MEN 
SAYISI 

DERSLĐK 
SAYISI 

ÖĞRENCĐ 
SAYISI 

ÖĞRENCĐ/ 
Ö.MEN 

ÖĞRENCĐ/ 
OKUL 

AKYURT 13 170 140 3.366 19,80 259 0 2 2 25 28 771 30,84 385,50 
ALTINDAĞ 78 2.520 1.199 59.976 23,80 769 10 16 26 1.480 552 21.702 14,66 834,69 
AYAŞ 12 119 91 1.614 13,56 135 0 2 2 29 25 472 16,28 236,00 
BALA 31 232 164 3.200 13,79 103 1 4 5 55 53 639 11,62 127,80 
BEYPAZARI 19 317 213 5.227 16,49 275 2 4 6 167 81 2.189 13,11 364,83 
ÇAMLIDERE 3 46 38 847 18,41 282 0 2 2 14 16 149 10,64 74,50 
ÇANKAYA 104 4.556 2.087 80.688 17,71 776 25 16 41 2.775 1.004 36.378 13,11 887,27 
ÇUBUK 30 442 277 12.218 27,64 407 2 4 6 210 120 3.691 17,58 615,17 
ELMADAĞ 24 364 255 6.769 18,60 282 2 4 6 202 93 2.801 13,87 466,83 
ETĐMESGUT 33 1.256 715 30.094 23,96 912 4 8 12 424 245 8.281 19,53 690,08 
EVREN 3 94 19 411 4,37 137 1 0 1 3 6 78 26,00 78,00 
GÖLBAŞI 34 457 292 9.612 21,03 283 2 3 5 158 97 2.961 18,74 592,20 
GÜDÜL 10 80 47 973 12,16 97 0 1 1 18 12 372 20,67 372,00 
HAYMANA 64 355 310 6.657 18,75 104 0 5 5 60 67 891 14,85 178,20 
KALECĐK 22 208 123 2.075 9,98 94 1 3 4 54 34 616 11,41 154,00 
KAZAN 13 252 176 4.815 19,11 370 1 3 4 71 67 1.277 17,99 319,25 
KEÇĐÖREN 86 4.110 1.847 104.253 25,37 1.212 18 11 29 1.778 666 31.720 17,84 1093,79 
K.HAMAM 10 235 116 3.037 12,92 304 2 5 7 135 87 1.518 11,24 216,86 
MAMAK 91 2.536 1.445 61.737 24,34 678 14 10 24 950 591 20.059 21,11 835,79 
NALLIHAN 13 260 173 3.286 12,64 253 2 4 6 95 85 1.555 16,37 259,17 
POLATLI 49 699 442 17.092 24,45 349 2 5 7 333 180 5.725 17,19 817,86 
SĐNCAN 38 1.981 815 55.493 28,01 1.460 5 8 13 775 263 15.946 20,58 1226,62 
Ş.KOÇHĐSAR 23 306 180 5.021 16,41 218 3 4 7 138 97 1.942 14,07 277,43 
YENĐMAHALLE 87 3.362 1.638 67.545 20,09 776 16 17 33 2.245 871 36.104 16,08 1094,06 

TOPLAM 890 24.957 12.802 546.006 21,88 613 113 141 254 12.194 5.340 197.837 16,22 778,89 
  Kaynak : Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü, 2006 
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Özel ilk ve ortaöğretim kurumlarının kentteki dağılımı, öğrenci ve öğretmen sayıları 
irdelendiğinde; kentte 50 2005-06 öğretim yılı itibariyle ilköğrenim, 32 ortaöğrenim olmak üzere 
82 adet özel okul bulunduğu, toplam 19.868 öğrencinin bu okullarda öğrenim gördüğü, bu 
okulların 34’ünün (%41,5) Çankaya ilçesi sınırları içinde yer aldığı, bu ilçeyi 16 okulla Keçiören 
(%19,5) ve 10 okulla (%12,1) Yenimahalle ilçelerinin izlediği, Polatlı dışında çevre ilçelerde özel 
eğitim kuruluşlarının henüz oluşmaya başladığı görülmektedir. Buna ilaveten, özel ilk ve 
ortaöğretim kurumlarında öğretmen başına öğrenci ve okul başına öğrenci verilerinin devlet 
okulları ile kıyaslanamayacak kadar düşük olduğu tespit edilmektedir. Devlet okullarında 613 
olan ilköğretimde okul başına öğrenci sayısı, özel okullara 361 olarak gerçekleşmekte, devlet 
okullarındaki 21,88’lik öğretmen başına öğrenci sayısının özel okullarda 4,46’ya düşmektedir. 
Benzer durum ortaöğretim kurumlarında da açıkça okunmaktadır. 

Tablo 7. 18. : Özel Đlk ve Orta Öğretim Kurum Đstatistikleri (2005-2006)  
  ĐLKÖĞRETĐM ORTAÖĞRETĐM 

ÖĞRETMEN SAYISI 4.050 596 

ÖĞRENCĐ SAYISI 18.073 1.795 

OKUL SAYISI 50 32 

ÖĞRENCĐ/ÖĞRETMEN 4,46 3,01 

ÖĞRENCĐ/OKUL 361,46 56,09 

Kaynak : Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü, 2006 

Tablo 7. 19. : Özel Đlk ve Orta Öğretim Kurumlarının Đlçelere Göre Dağılımı (2005-2006)  
ĐLÇE ADI ĐLKÖĞRETĐM ORTAÖĞRETĐM 

AKYURT 0 0 

ALTINDAĞ 1 2 

AYAŞ 0 0 

BALA 0 0 

BEYPAZARI 1 0 

ÇAMLIDERE 0 0 

ÇANKAYA 23 11 

ÇUBUK 2 0 

ELMADAĞ 0 0 

ETĐMESGUT 2 3 

EVREN 0 0 

GÖLBAŞI 3 2 

GÜDÜL 0 0 

HAYMANA 0 0 

KALECĐK 0 0 

KAZAN 0 0 

KEÇĐÖREN 8 8 

K.HAMAM 0 0 

MAMAK 1 0 

NALLIHAN 0 0 

POLATLI 2 2 

SĐNCAN 1 0 

Ş.KOÇHĐSAR 0 0 

YENĐMAHALLE 6 4 

TOPLAM 50 32 

Kaynak : Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü, 2006 

Keçiören ilçesinde devlete ait ilk ve ortaöğretim kurumlarının eksikliğini ortaya koyan veriler ile, 
kentteki özel okulların %19,%’inin Keçiören’de bulunuyor olması bilgisi bir arada 
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yorumlandığında, açığı özel okulların kapatma çabası olduğu ifade edilebileceği gibi, Keçiören 
ilçesinin Sosyo-demografik yapısına ilişkin yorumlar da yapılabilir. 

Başkent Ankara için 2006-2007 öğretim yılında okul türleri bazında öğretmen, öğrenci ve derslik 
sayıları incelendiğinde de, dersanelerin ve özel okulların tümünün dahil edildiği örgün eğitim 
kurumları bazında tüm öğretim kurumları ortalaması olarak öğretmen başına 19 öğrenci düştüğü 
görülmektedir.  

Tablo 7. 20. : Ankara 2006-2007 Öğretim Yılı Okul, Öğretmen, Derslik ve Öğrenci Sayıları 

ÖĞRENCĐ SAYISI 
OKUL TÜRÜ 

OKUL/ 
KURUM/ 

SINIF 
SAYISI 

TOPLAM ERKEK KIZ 

ÖĞRETMEN 
SAYISI 

DERSLĐK 
SAYISI 

BĐR 
DERSLĐĞE 

DÜŞEN 
ÖĞRENCĐ 

SAYISI 

BĐR 
ÖĞRETME
NE DÜŞEN 
ÖĞRENCĐ 

SAYISI 

OKUL ÖNCESĐ TOPLAMI   93 32 365 16 670 15 695 1 603 1 769  18  20 

ANAOKULU TOPLAMI  93 5 466 2 801 2 665  341  320  17  16 

 Anaokulu (Resmi)  33 3 911 1 988 1 923  167  191  20  23 

 Anaokulu (Özel)  60 1 555  813  742  174  129  12  9 

ANASINIFI TOPLAMI  710 26 899 13 869 13 030 1 262 1 449  19  21 

 Anasınıfı (Resmi)  668 25 595 13 169 12 426 1 184 1 362  19  22 

 Anasınıfı (Özel)  42 1 304  700  604  78  87  15  17 

ĐLKÖĞRETĐM TOPLAMI  948 587 405 302 737 284 668 26 459 15 092  39  22 

Resmi Đlköğretim Okulu   890 564 940 290 765 274 175 24 214 13 767  41  23 

 Đllköğretim Okulu   861 562 086 289 148 272 938 23 687 13 446  42  24 

 YĐBO  5 1 274  760  514  93  75  17  14 

 Özel eğitim Đlköğretim Okulu  24 1 580  857  723  434  246  6  4 

 Özel Đlköğretim Okulu  50 22 261 11 837 10 424 2 148 1 204  18  10 

Özel Özel Eğitim Okulu  8  204  135  69  97  121  2  2 

ORTAÖĞRETĐM TOPLAMI  371 218 688 115 564 103 124 16 516 6 573  33  13 

Genel Ortaöğretim  210 141 663 68 815 72 848 8 889 4 127  34  16 

Genel Ortaöğretim (Resmi)  149 131 903 63 774 68 129 7 268 3 354  39  18 

Genel Ortaöğretim (Özel)  61 9 760 5 041 4 719 1 621  773  13  6 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim   161 77 025 46 749 30 276 7 627 2 446  31  10 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim (Resmi)  156 76 855 46 678 30 177 7 563 2 413  32  10 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim (Özel)  5  170  71  99  64  33  5  3 

ÖRGÜN EĞĐTĐM RESMĐ 1 228 803 204 416 374 386 830 40 396 19 725  41  20 

ÖRGÜN EĞĐTĐM ÖZEL  184 35 254 18 597 16 657 4 182 2 347  15  8 
RESMĐ+ÖZEL TOPLAM (ÖRGÜN 
EĞĐTĐM) 1 412 838 458 434 971 403 487 44 578 22 072  38  19 

YAYGIN EĞĐTĐM   38 80 086 36 456 43 630  634  282  32  20 

ÖZEL DERSHANE VE KURSLAR  979 208 604 121 909 86 695 7 319 5 616  37  29 

RESMĐ TOPLAM 1 266 883 290 452 830 430 460 41 030 20 007  44  22 

ÖZEL TOPLAM 1 163 243 858 140 506 103 352 11 501 7 963  31  21 

GENEL TOPLAM 2 429 1127 148 593 336 533 812 52 531 27 970  40  21 

Kaynak: Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü, 2006. 

Ankara’da okullaşma oranlarını arttırabilmek için; eğitim tesisi eksiği bulunan alanlara yönelik 
acil müdahaleler yanında, eğitime yönlendirecek özel eğitim çalışmaları yürütülmesi ve farklı, 
mesleki eğitim taleplerine yönelik, kentsel ekonomi ve teknoloji yoğun gelişme eğilimlerine 
paralel eğitim çalışmaları yürütülmesi yararlı görülmektedir.  
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Yüksek Öğrenim 

Ülkenin eğitim düzeyi en yüksek kenti Başkent Ankara’da, 4 devlet, 7 vakıf olmak üzere 11 
üniversite bulunmaktadır. Ülkenin en köklü üniversiteleri içinde sayılan Ankara, Gazi, Hacettepe, 
ODTÜ yanında, Atılım, Başkent, Bilkent, Çankaya, Fatih, TOBB ETÜ, Ufuk üniversiteleri ve 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA), Kara H.O, Polis Akademisi, Türkiye ve Orta Doğu Amme 
Đdaresi Enstitüsü (TODAĐE), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBĐTAK) gibi önemli 
eğitim kurumları da, Başkenti bir bilim ve öğrenci kenti yapmaktadır. 

2005-2006 öğretim yılında ülkemiz üniversitelerinde , lisans, lisansüstü ve önlisans toplamında 
1.399.127’i devlet üniversiteleri, 162.382’i vakıf üniversiteleri olmak üzere, 1.561.509 öğrenci 
eğitim görmektedir. Bu öğrencilerin, %18,61’ini oluşturan 290.636’i ise Ankara üniversitelerinde 
eğitim almaktadır.  

Đstanbul’da toplam üniversite öğrencisi sayısı 343.391 kişi olup bu, ülkedeki üniversite 
öğrencilerinin % 21,9’una karşılık gelmektedir. Đzmir’deki 127350 üniversite öğrencisi ise, %8,1 
dir. Ankara’nın nüfusu kendisininkinden 3 kattan fazla Đstanbul’a çok yaklaşan ve benzer nüfusa 
sahip olduğu Đzmir’in 2,3 katı üniversite öğrencisine sahip Ankara, sadece öğrenci sayısı ile 
değil, bilimsel üretim ve ülke bilim ve teknolojisine katkı anlamında da önemli bir yere sahiptir. 

Ülkede bulunan öğretim elemanlarının yaklaşık %25’inin Ankara’da görev yaptığı düşünülürse, 
Ankara’nın ülkedeki bilimsel üretim için önemi daha rahat anlaşılabilir. Başkentteki üniversitelerin 
öğrenci sayıları irdelendiğinde, 242.267 adet devlet üniversitesi, 48.369 vakıf üniversitesi 
öğrencisi olmak üzere 290.636 öğrenci bulunduğu, bunların 157.348’inin (%54,1) lisans 
öğrencisi olduğu anlaşılmaktadır. Öte taraftan, Gazi üniversitesi 106.734 öğrencisi ile, kentin en 
fazla öğrencisi olan üniversitesi olup, bu üniversitenin Ankara dışında da fakülte ve 
yüksekokulları bulunduğu göz ardı edilmemelidir.  

Vakıf üniversitelerine bakıldığında ise, Bilkent ve Başkent üniversitelerinin öğrenci sayıları ile ön 
plana çıktığı, lisansüstü düzeyde bu iki üniversitenin dışındakilerin henüz az sayıda öğrenci 
alabildiği görülmektedir. Bilim kenti Ankara’da üniversite eğitimi yanında farklı uzmanlık 
alanlarında lisansüstü eğitime de büyük bir önem verilmesi gerekmektedir. 

Tablo 7. 21. : Ankara’da Kurulu Bulunan Üniversitelerin Öğrenci Sayıları (2005-2006) 
  L Đ S A N S Ü S T Ü 

TOPLAM   ÖNLĐSANS LĐSANS 
Y. 

LĐSANS DOKTORA TIPTA ĐHT. 
S.No DEVLET ÜNĐVERSĐTELERĐ TOP % TOP TOP TOP TOP TOP 

1 Ankara Ü. 63.971 4,10 8.236 26.676 6.357 3.300 442 
2 Gazi Ü. 106.734 6,84 10.928 53.821 8.324 2.186 466 
3 Hacettepe Ü. 41.826 2,68 3.010 22.329 2.376 1.447 478 
4 Orta Doğu Teknik Ü. 29.736 1,90 210 15.369 3.986 2.104 0 
 DEVLET Ü. TOPLAM 242.267 15,51 22.384 118.195 21.043 9.037 1.386 
 VAKIF ÜNĐVERSĐTELERĐ        

1 Atılım Ü. 4.817 0,31 0 2.664 641 0 0 
2 Başkent Ü. 12.222 0,78 340 10.372 652 72 236 
3 Bilkent Ü. 17.017 1,09 947 12.573 674 373 0 
4 Çankaya Ü. 5.227 0,33 139 4.390 247 0 0 
5 Fatih Ü. 7.034 0,45 1.109 4.672 265 0 40 
6 TOBB Ekonomi ve Tek.Ü. 1.232 0,08 0 3.173 18 0 0 
7 Ufuk Ü.  820   0 1.309 0 0 0 

 VAKIF Ü. TOPLAM 48.369 3,10 2.535 39.153 2.497 445 236 

 
DEVLET+VAKIF ÜNV. 
GENEL TOPLAM 290.636 18,61 24.919 157.348 23.540 9.482 1.622 

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Gn. Md., 2006 
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Tablo 7. 22. : Türkiye’de Kurulu Bulunan Devlet Üniversitelerin Öğrenci Sayıları (2005-2006)  

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Gn. Md., 2006 

2005 - 2006 ÖĞRETĐM YILI DEVLET ÜNĐVERSĐTELERĐ ÖĞRENCĐ SAYILARI 

L Đ S A N S Ü S T Ü 
S.No: DEVLET ÜNĐVERSĐTELERĐ TOPLAM ÖNLĐSANS LĐSANS Y. LĐSANS DOKTORA TIPTA ĐHT. 

1 Abant Đzzet Baysal Ü. 31.329 7.856 12.559 909 99 170 
2 Adnan Menderes Ü. 20.452 5.814 6.721 558 109 166 
3 Afyon Kocatepe Ü. 44.611 13.513 13.849 1.214 115 123 
4 Akdeniz Ü. 28.532 8.396 10.000 833 242 243 
5 Anadolu Ü. (*) 35.244 5.447 16.888 1.570 630 0 
6 Ankara Ü. 63.971 8.236 26.676 6.357 3.300 442 
7 Atatürk Ü. 63.186 7.868 29.647 2.918 1.181 267 
8 Balıkesir Ü. 35.625 11.566 12.096 687 120 0 
9 Boğaziçi Ü. 15.469 110 8.478 1.941 677 0 

10 Celal Bayar Ü. 34.946 8.920 13.618 967 113 190 
11 Cumhuriyet Ü. 38.566 10.879 13.970 931 137 248 
12 Çanakkale 18 Mart Ü. 29.319 6.078 11.991 1.223 77   
13 Çukurova Ü. 49.063 9.548 19.359 3.112 773 270 
14 Dicle Ü. 29.221 3.892 14.299 863 110 326 
15 Dokuz Eylül Ü. 58.628 8.522 27.206 4.420 1.547 429 
16 Dumlupınar Ü. 41.638 10.768 14.596 1.464 99 0 
17 Ege Ü. 56.094 11.605 26.005 1.945 1.610 337 
18 Erciyes Ü. 44.485 8.973 19.309 1.439 343 360 
19 Fırat Ü. 31.800 5.371 13.440 1.267 517 281 
20 Galatasaray Ü. 4.013 263 1.722 679 69 0 
21 Gazi Ü. 106.734 10.928 53.821 8.324 2.186 466 
22 Gaziantep Ü. 20.229 5.341 7.668 344 77 234 
23 Gaziosmanpaşa Ü. 17.567 4.996 5.516 686 51 26 
24 Gebze Yük. Tek. Enst. 2.822   623 1.077 246 0 
25 Hacettepe Ü. 41.826 3.010 22.329 2.376 1.447 478 
26 Harran Ü. 12.208 4.084 3.414 373 41 111 
27 Đnönü Ü. 28.028 5.165 12.699 632 172 174 
28 Đstanbul Ü. 86.870 9.559 42.286 5.946 2.622 1.105 
29 Đstanbul Teknik Ü. 28.858 173 14.204 4.852 1.775 0 
30 Đzmir Yük. Tek. Enst. 2.657   1.327 451 141 0 
31 Kafkas Ü. 17.315 5.298 5.803 459 61 0 
32 K.Maraş Sütçü Đmam Ü. 21.123 7.021 6.384 685 36 76 
33 Karadeniz Teknik Ü. 68.039 16.389 27.304 1.642 594 224 
34 Kırıkkale Ü. 20.211 4.942 8.385 440 75 129 
35 Kocaeli Ü. 70.470 23.303 21.923 1.988 334 235 
36 Marmara Ü. 76.494 5.336 36.720 8.962 2.592 276 
37 Mersin Ü. 31.199 10.676 9.710 868 88 148 
38 Mimar Sinan Güzel San.Ü. 7.840 522 4.272 602 247 0 
39 Muğla Ü. 27.549 7.332 11.261 674 17 0 
40 Mustafa Kemal Ü. 20.247 6.411 7.024 335 22 29 
41 Niğde Ü. 23.805 5.663 9.122 480 30 0 
42 Ondokuz Mayıs Ü. 45.333 8.615 21.203 916 398 451 
43 Orta Doğu Teknik Ü. 29.736 210 15.369 3.986 2.104 0 
44 Eskişehir Osmangazi Ü. 21.004 646 12.055 1.330 313 229 
45 Pamukkale Ü. 30.930 6.164 14.257 792 59 206 
46 Sakarya Ü. 52.737 14.676 17.223 2.575 468 0 
47 Selçuk Ü. 117.549 27.689 42.431 6.218 1.326 322 
48 Süleyman Demirel Ü. 64.660 21.816 18.224 966 354 242 
49 Trakya Ü. 47.937 20.060 11.013 1.023 251 304 
50 Uludağ Ü. 62.403 16.409 23.444 1.089 510 428 
51 Yıldız Teknik Ü. 29.751 2.094 16.356 2.310 672 0 
52 Yüzüncü Yıl Ü. 24.306 5.359 8.277 1.415 153 198 
53 Zonguldak Karaelmas Ü. 30.153 10.095 9.237 615 48 158 

T O P L A M 1.399.127 423.607 833.313 100.728 31.378 10.101 
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Tablo 7. 23. : Türkiye’de Kurulu Bulunan Vakıf Üniversitelerin Öğrenci Sayıları (2005-2006)  
 VAKIF ÜNĐVERSĐTELERĐ TOPLAM ÖNLĐSANS LĐSANS Y.LĐSANS DOKTORA TIPTA ĐHT. 

1 Anadolu Eğit.ve Kültür V. 4.087 2.929 0 0 0 0 

2 Atılım Ü. 4.817 0 2.664 641 0 0 

3 Bahçeşehir Ü. 7.429 1.535 5.912 456 0 0 

4 Başkent Ü. 12.222 340 10.372 652 72 236 

5 Beykent Ü. 10.937 3.097 9.873 1.377 0 0 

6 Bilkent Ü. 17.017 947 12.573 674 373 0 

7 Çağ Ü. 1.989 163 10.900 67 0 0 

8 Çankaya Ü. 5.227 139 4.390 247 0 0 

9 Doğuş Ü. 3.147 216 5.009 178 0 0 

10 Fatih Ü. 7.034 1.109 4.672 265 0 40 

11 Haliç Ü. 3.797 0 5.329 168 0 0 

12 Işık Ü. 2.935 0 4.188 148 81 0 

13 Đlke Eğitim ve Sağ. Vakfı 136 68 1.836 0 0 0 

14 Đstanbul Bilgi Ü. 12.999 445 6.784 1.719 25 0 

15 Đstanbul Kültür Ü. 8.465 1.296 10.944 356 62 0 

16 Đstanbul Ticaret Ü. 6.073 1.077 6.725 475 0 0 

17 Đzmir Ekonomi Ü. 6.631 897 6.048 223 12 0 

18 Kadir Has Ü. 5.407 597 6.178 256 175 18 

19 Koç Ü. 4.656 0 5.607 343 15 0 

20 Maltepe Ü. 6.996 1.393 5.865 252 0 36 

21 Mersin Đlağa Eğt.Kült.V. 723 418 2.953 0 0 0 

22 Okan Ü. 1.432 0 897 50 0 0 

23 Sabancı Ü. 4.052 0 3.338 315 91 0 

24 TOBB Ekonomi ve Tek.Ü. 1.232 0 3.173 18 0 0 

25 Ufuk Ü. 820 0 1.309 0 0 0 

26 Yaşar Ü. 1.908 434 1.337 20 0 0 

27 Yeditepe Ü. 20.214 367 12.672 2.186 219 0 

T O P L A M 162.382 17.467 151.548 11.086 1.125 330 

 
DEVLET+VAKIF ÜNV. 
GENEL TOPLAM 1.561.509 441.074 984.861 111.814 32.503 10.431 

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Gn. Md., 2006 

Türkiye’nin en büyük kampus alanına sahip üniversitesi olan ODTÜ, 4500 ha.’lık alanıyla kentin 
güneyinde bir nefes alma noktası oluşturmaktadır. ODTÜ ile bitişik konumdaki Bilkent 
Üniversitesi kampusu ise 495 ha. büyüklüğündedir. Hacettepe Üniversitesi Beytepe ve Merkez 
Kampusları ile yaklaşık 600 ha.’lık bir alanda yer seçmiştir. Ankara Üniversitesi; Ziraat, 
Veterinerlik, Fen, Siyasal, Hukuk başta olmak üzere farklı yerlerde bulunan fakültelerinde 
yaklaşık 150 ha.’lık bir alanda, benzer biçimde Gazi Üniversitesi de yaklaşık 130 ha.’lık bir alanda 
hizmet vermektedir. Ayrıca Gazi ve Ankara Üniversitelerinin farklı bölgelerde kampuslaşma 
çalışmalarının da sürdüğü bilinmektedir. Bunun yanında Başkent Üniversitesi, Eskişehir Yolunda 
Bağlıca yakınlarındaki bir kampus alanında yerleşmiş ve yapılaşma çalışmalarını sürdürmektedir. 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji üniversitesinin Söğütözü’nde eski Yükseliş Kolejinin bulunduğu 
bölgede eğitim faaliyetlerini sürdürdüğü, Ufuk Üniversitesinin Konya Yolu üzerindeki eski Trafik 
Hastanesi nüve alınarak kurulduğu, Atılım üniversitesinin Gölbaşı-Đncek yakınlarında bir kampus 
oluşturduğu, Çankaya üniversitesinin ise Balgat-100.Yıl yakınlarında yer seçtiği ifade edilebilir. 

Bilim ve teknoloji Başkenti olma amacındaki Başkentte, bir yandan okuma-yazma konusundaki 
geri kalmış, eşitsiz gelişmiş bölgelere yönelik özel programlar geliştirilirken, diğer yandan 
üniversitelerin yattığı yenilikçi, üretici güç ve bilimsel-teknik altyapı ve kapasitenin geliştirilmesi 
gerekmektedir. 
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Yaygın Eğitim, Özel Dersane ve Kurslar 

Bir eğitim kenti olarak Ankara, yaygın eğitim ve özel amaçlı kurs ve dersanelerin faaliyetleri 
açısından da önemli bir potansiyele sahiptir. 2006-2007 öğretim yılı için Ankara Milli eğitim 
Müdürlüğü’ne kayıt yaptırmış 38 yaygın eğitim, 979 özel dersane ve kurs bulunduğu bilgisine 
ulaşılmıştır. Yaygın eğitim veren halk eğitim merkezleri, meslek edindirme kursları, kentsel 
yaşam için büyük bir katkı sağlaması yanında sosyal yapıdaki eşitsizlikleri giderebilecek, 
vatandaşları kentsel yaşamla bütünleştirebilecek önemli araçlar olarak değerlendirilebilir. 
Yaygın eğitim açısından Ankara Büyükşehir belediyesi tarafından Belmek ve Beltek adında iki 
önemli proje yürütülmektedir. Kent halkını bilgi ve beceri sahibi yapmak, kentsel  
bütünleşmeyi sağlamak, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaç duyduğu kent ve meslek 
standartlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacıyla Gazi Üniversitesi Mesleki ve Teknik Eğitim 
Fakültesi ile birlikte, Gazi Üniversitesi laboratuar ve stüdyolarında düzenlenen Beltek kursları; 
Bilgisayar-elektronik, Matbaa, Elektrik, Genel, Yapı, Metal Döküm, Mobilya Dekorasyon, Makina 
olmak üzere 8 bölüm ve 66 branşta eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Bugüne kadar 
20.000’i aşkın kişinin eğitim aldığı teknik mesleki eğitim kurslarına 2006-2007 öğretim yılında 
2496 kursiyer kayıt yaptırmıştır. 
Belediye El Becerileri ve Meslek Edindirme Kursları olarak tanımlanan Belmek ise; toplumda 
kültür, sanat ve estetik bilincini yaygınlaştırmak, kültürel zenginliklerimizin korunup 
geliştirilmesine katkıda bulunmak; kadınları yeni bilgi ve becerilerle donatarak meslek sahibi 
yapmak; aile ekonomilerini güçlendirmek, kadınlara birlikte yaşama ve planlı çalışma alışkanlığını 
kazandırmak, toplumda dostluk, dayanışma ve güven duygusunu pekiştirmek, boş zamanların 
verimli bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Makine Nakışı, El 
Nakışı, Giyim, Mefruşat, Patchwork, El Sanatları, Rölyef, Đpek Pentur, Sim Sırma, Ahşap Boyama, 
Folklorik Bebek, Tezhip, Resim, Đğne Oyası, Şiş Dantel, Mozaik, Çini, Minyatür, Trikotaj, Kilim, Ev 
Ekonomisi, Ebru, Yorganlama ve Takı Tasarım olmak üzere 24 branşta ağırlıkla ev hanımları ve 
emeklilere yönelik eğitim faaliyeti sürdüren Belmek kurslarında, 2005-2006 öğretim dönemi 
itibariyle 111.750 kişi eğitim görmüştür. Çankaya bölgesinde 14, Keçiören bölgesinde 12, 
Sincan-Etimesgut bölgesinde 7, Mamak bölgesinde 13, Yenimahalle bölgesinde 14, Altındağ 
bölgesinde 6 olmak üzere toplam 66 adet Belmek kursu, yaygın eğitim açısından büyük önem 
taşımaktadır. 

Bunun dışında, Milli Eğitim Müdürlükleri içinde yıllardan bu yana faaliyet gösteren Halk Eğitim 
Merkezleri ve Akşam Sanat Okulları, Ankara’nın bir çok ilçesinde, öteden beri önemli bir yaygın 
eğitim süreci işletmiştir. Çıraklık Eğitim Merkezlerini de bünyesinde barındıran Halk Eğitim 
Merkezleri tüm ilçelerde önemli yaygın eğitim faaliyetleri sürdürmektedir. 

Başkent özel dersane ve kurslar açısından da çok sayıda kuruma evsahipliği yapmaktadır. 
Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre, Ankara’da, 2006 yılı itibariyle, 979 özel dersane ve 
kurs bulunmakta olup, bu özel dersane ve kurslarda 208.604 öğrencinin eğitim gördüğü 
bildirilmiştir. Bu öğrencilerin çok önemli bir kısmı üniversite hazırlık amaçlı eğitim almakla 
birlikte, ortaöğretim hazırlık amaçlı eğitimler, sürücü kursu eğitimi, yabancı dil ve muhasebe 
eğitimleri ile sanatsal amaçlı eğitimler de verilmektedir. Özel dersane ve kursların türlerine göre 
ilçelere dağılımı irdelendiğinde, Çankaya ilçesinin tüm kurs ve dersanelerin %68,7’sine sahip 
olduğu görünmektedir. Bunların büyük kısmını oluşturan dersaneler, Kızılay ve güney 
saçaklanmasında yer seçen ve bu bölgeye de dinamizm veren en önemli unsurlar haline 
gelmiştir. Kızılay ve çevresinin yaşadığı çözülme ve merkez işlevlerini yitirme sürecinde, 
dersanelerin yarattığı sirkülasyon ve bununla ilişkili kırtasiye, kitabevi, pastane vb. servisler, 
bugün Kızılay için en önemli dayanaklar haline gelmiştir. 

Çankaya ilçesi, sanatsal amaçlı kursların da bulunduğu niteliğiyle diğer ilçelerden ayrılmaktadır. 
Özellikle, Bahçelievler, Çayyolu, Yıldız gibi merkez işlevlerinin yöneldiği bölgelerdeki sanatsal ve 
özel eğitim (özürlü) amaçlı eğitimlerin Ulus merkezini barındıran Altındağ’da az sayıda da olsa 
bulunuyor olması gözardı edilmemelidir. Bunun dışında, kentin merkezi iş alanından kopuk 
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gelişmiş ve bir alt merkez niteliğiyle ön plana çıkan Sincan, barındırdığı özel kurs ve 
dersaneleriyle de dikkat çekmektedir. Bölgede yoğunlaşan nüfusun gereksinimleri uyarınca 
sayıları artan kursların ve kent merkezine uzaklığının, Sincan’ı ön plana çıkardığı ifade edilebilir. 
Bunun dışında Polatlı, bir merkez olarak diğer çevre ilçelerin önüne geçmiş görünmektedir. 
Merkez ilçeler içinde ise, Yenimahalle, Keçiören, Mamak ilçeleri nüfusları ile koşut eğitim 
kurumuna sahip görünmemekte, bu gereksinimleri ağırlıkla kent merkezinden karşılıyor 
görünmektedir. 

 

Tablo 7. 24.: Ankara Đlinde Özel Dersane ve Kursların Đlçelere ve Türlerine Göre Dağılımı (2005-06)  
DĐĞER KURSLAR 

ĐLÇE ADI DERSANELER 
Özel 

Eğitim B.SAYAR 
SÜRÜCÜ 
KURSU Y. DĐL MUHASEBE SANAT TOPLAM 

AKYURT 0 0   0       0 

ALTINDAĞ 2 6   24     2 34 

AYAŞ 0 0   1       1 

BALA 0 0   1       1 

BEYPAZARI 10 0 1 1 1     13 

ÇAMLIDERE 0 0   0       0 

ÇANKAYA 457 17 62 46 38 26 27 673 

ÇUBUK 9 0   1       10 

ELMADAĞ 15 0   1       16 

ETĐMESGUT 18 4   1       23 

EVREN 0 0   0       0 

GÖLBAŞI 8 2 1 1       12 

GÜDÜL 0 0   0       0 

HAYMANA 2 1   0       3 

KALECĐK 1 0   0       1 

KAZAN 3 0   0       3 

KEÇĐÖREN 22 7 3 3       35 

K.HAMAM 3 0   1       4 

MAMAK 7 6   3       16 

NALLIHAN 3 0   1       4 

POLATLI 19 2 2 3       26 

SĐNCAN 28 1 7 14       50 

Ş.KOÇHĐSAR 9 0   1       10 

YENĐMAHALLE 19 4 6 9 4 2   44 

TOPLAM 635 50 82 112 43 28 29 979 
Kaynak: Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü,2006 

7.2.2.2. SAĞLIK 

Ülkemizde sağlık sektörü ve sağlığa ilişkin sosyal güvence, yaşam kalitesinin arttırılması 
anlamında en önemli sorun alanlarından birisini oluşturmaktadır. Ülkede 2002 yılı itibariyle 
42.119 uzman, 49.995 pratisyen hekim bulunurken, bir uzman hekim başına 1689, bir pratisyen 
hekim başına ise 1423 nüfus düşmektedir. Bir çok gelişmiş ülke ortalamasının gerisinde olan bu 
sayı, hastane ve yatak yetersizlikleri ile de birleşince önemli bir sağlık sorunu ortaya çıkmaktadır. 
Buna sosyal güvence sorunu olan, dar gelirli ya da sağlık hizmetlerinden yararlanamayan 
nüfusun kırılganlıkları eklendiğinde, önemli bir müdahale alanı bulunduğu anlaşılmaktadır. Ulusal 
politikalar bağlamında bir dizi müdahale yanında kentsel ölçekte de, bazı çalışmaların 
yapılabileceği sağlık alanında, Başkent Ankara’nın ülke kentleriyle ve kendi içsel yapısı içinde 
analiz edilmesi gerekmiştir. 

2002 yılı verilerine göre, sağlık personelinin Türkiye genelinde bölgelere dağılımı irdelendiğinde, 
Đç Anadolu Bölgesinin pratisyen hekim ve sağlık memuru başına nüfus açısından ülkenin en iyi 
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durumundaki bölgesi olduğu, uzman hekim açısından Marmara, hemşire açısından Ege 
bölgelerinin ardından ikinci iyi durumdaki bölge olduğu, diş hekimi açısından 3., ebe açısından 
da 4. gelişmiş bölge olduğu anlaşılmaktadır. Sağlık personeli açısından özellikle hekim sayısı bir 
çok değerlendirmede en önemli ölçüt olarak alınmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Đç Anadolu 
Bölgesinin görece gelişmiş bölgelerden olduğu rahatça söylenebilir. Bölgeye bunu kazandıran en 
önemli potansiyelin ise, en önemli gelişme kutbu ve sağlık sektörünün de en önemli 
kentlerinden olan Ankara olduğu ortadadır. 

Tablo 7. 25. : Bölgelere Göre Sağlık Personeli-2002 

 
Kaynak : Türk Tabipler Birliği, (www.ttb.org.tr), 2006 
 
Ülkede, sağlık hizmeti veren yataklı tedavi kurumlarının dağılımı açısından bir inceleme 
yapıldığında, 2003 yılı itibariyle; 10.000 kişiye düşen yatak sayısında Güneydoğu Anadolu (13,1), 
Doğu Anadolu (18,7), Akdeniz (19,4), Ege (24,6), Marmara (27,4), Đç Anadolu (27,6) ve 
Karadeniz (28) sıralaması oluşmaktadır. Bu veri, sağlık personeli verisinden bağımsız ele 
alındığında yanıltıcı olabilir. Sağlık personeli ve hekim sayısı ve oranı bağlamında son sıralarda 
olan bölgelerin yatak kapasitesi anlamında ön plana çıkması, bu bölgelerdeki hastanelerde 
yeterince sağlık personeli olmadığı, sağlık personelinin en fazla olduğu ülkenin gelişmişlik düzeyi 
yüksek bölgelerinde ise, sağlık hizmeti sunacak kurumların ve yataklarının sayısında eksiklik 
olduğu biçiminde yorumlanabilir. 

Tablo 7.26. : Bölgelere Göre Yataklı Tedavi Kurumları, Yatak Sayısı-2003 

 
Kaynak : Türk Tabipler Birliği, (www.ttb.org.tr), 2006 

Yeşil kartlı nüfus açısından bakıldığında, 2000 yılı DĐE verilerine göre, ülke nüfusunun % 15’i, Đç 
Anadolu Bölgesi nüfusunun % 14’ü yeşil kartlı iken, Ankara nüfusunun %6’sı yeşil kartlıdır. Bu 
haliyle ülke illeri içinde 80. olan başkent, sağlık hizmetlerinden faydalanma ve sosyal güvence 
açısından da, görece iyi bir durumdadır. 

Yataklı Sağlık Kuruluşları 

Sağlık kurumları ve personeli açısından ele alınan bu veriler, Başkent Ankara için ülkenin diğer 
büyük kentleriyle birlikte incelenmiştir. Buna göre; sağlık personeli açısından 2003 yılı itibariyle, 
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Ankara, Đstanbul’dan sonra en fazla sağlık personeline sahip il olmakla birlikte, yüz bin kişi 
başına yatak sayısında bu iki ilden de açık ara iyi durumda görünmektedir. Hekim başına nüfus 
göstergeleri bağlamında da Đstanbul ve Đzmir’den daha gelişmiş görünen Ankara, bir çok 
gelişmişlik göstergesi analizinde de ülkenin en gelişmiş sağlık kenti olarak kendisini 
göstermektedir. Nitekim DPT’nin Gelişmişlik göstergeleri analizlerinde de, bebek ölüm hızının 
yüksekliği dışında başarılı değerleri bulunan Ankara, yüzbinkişiye düşen yatak sayısında ülkedeki 
6. il olmasına karşın, ülkenin en gelişmiş sağlık hizmetleri kentidir. 

Tablo 7. 27. : 3 Büyük Kentte Sağlık Personeli Sayısı-2003 

BÖLGE ADI 
Uzman 
hekim 

Pratisyen 
hekim 

Diş 
hekimi 

Eczacı 
Sağlık 

memuru 
Hemşire Ebe 

Đstanbul 12927 7600 4956 4866 3701 10054 3271 

Đzmir 4404 4450 1617 2000 2769 6341 2412 

Ankara 6319 6260 2578 2764 5377 9378 2689 
Milli Savunma Bakanlığı sağlık personeli kentlere dahil olmayıp Türkiye toplamında verilmiştir. 

Kaynak : Türkiye Đstatistik Kurumu, (www.tuik.gov.tr), 2006 

Ülkede kişi başına en fazla yatağın düştüğü Ankara, sadece kendi nüfusuna hizmet etmekle 
sınırlı değildir. Ülkenin en gelişmiş sağlık kenti Ankara’da, gerek kamu, gerek özel hastaneler 
önemli bir çekim unsuru oluşturmaktadır. 

Tablo 7. 28. : 3 Büyük Kentte Hastane Yatak Sayıları-2004 

BÖLGE ADI Hastane yatak sayısı 
Yüzbin kişi başına 

hastane yatak sayısı 

Đstanbul 35153 318 

Đzmir 11031 307 

Ankara 16113 379 
Milli Savunma Bakanlığı sağlık personeli kentlere dahil olmayıp Türkiye toplamında verilmiştir. 

Kaynak : Türkiye Đstatistik Kurumu, (www.tuik.gov.tr), 2006 

Ankara yatak sayısı yanında uzman ve pratisyen hekim ve diğer sağlık personeli açısından da 
Đstanbul ve Đzmir’in önündedir. Hacettepe, Ankara, Gazi, Fatih, Ufuk ve Başkent Üniversitelerinin 
Tıp Fakültesi Hastaneleriyle hizmet verdiği Ankara’da, Gülhane Askeri Tıp Akademisi gibi ülkenin 
en büyük tıp komplekslerinden biri de yer almaktadır. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde 
görünen ve sağlık istatistikleri içinde kentlere dağıtılmayan yatak ve sağlık personeli açısından 
da, Ankara çok önemli bir yere sahiptir. GATA yanında, Mevki Asker Hastanesi, Hava Hastanesi 
gibi önemli sağlık kurumlarının da Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde hizmet sürdürdüğü 
Ankara’da, Sağlık Bakanlığı’na bağlı 34, Diğer Hastaneler statüsünde 33 olmak üzere 67 yataklı 
sağlık kurumunda, 2005 yılı itibariyle, 5293’ü uzman, 4490’ı pratisyen olmak üzere 13563 sağlık 
personeli görev yapmaktadır. 

Tablo 7. 29. : 3 Büyük Kentte Yüz Bin Kişi Başına Sağlık Personeli-2003 
BÖLGE 
ADI 

Uzman 
hekim 

Pratisyen 
hekim 

Diş 
hekimi 

Eczacı 
Sağlık 

memuru 
Hemşire Ebe 

Đstanbul 120 71 46 45 34 93 30 

Đzmir 125 126 46 57 78 180 68 

Ankara 151 150 62 66 128 224 64 
Milli Savunma Bakanlığı sağlık personeli kentlere dahil olmayıp Türkiye toplamında verilmiştir. 

Kaynak : Türkiye Đstatistik Kurumu, (www.tuik.gov.tr), 2006 
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Tablo 7. 30. : Ankara’da Sağlık Bakanlığı’na Kayıtlı Devlet Hastanelerinin Hasta, Yatak, Personel Durumları-2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak : Sağlık Bakanlığı Sağlık Đstatistikleri 2005 (www.saglik.gov.tr) 

                    Yatak hastanın Yatak Devir Yatan 

   Kadro Fiili Uzman Pratisyen Poliklinik Taburcu Ölen Yatılan gün  Doğum işgal ortalama devir hızı aralığı hasta 

 SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERĐ         sayısı     sayısı sayısı oranı %  kalış 
günü 

 (Hasta) (Gün) oranı (%) 
1. 

Ankara Eğitim ve Araştırma Hast  530 515 358 473 1.441.129 34.975 713 222.835 2.129  118,5   6,2   69,3  - 1,0   2,5  

2. 
Numune Eğitim ve Araştırma Hast. 1580 1.109 511 703 1.301.353 57.067 1.940 379.729 557  93,8   6,4   53,2   0,4   4,5  

3. 
Türkiye Yük. Đhtisas Eğitim ve Araştırma Hast 490 396 146 165 205.086 15.492 598 116.056    80,3   7,2   40,6   1,8   7,8  

4. 
Dr.S.Ulus Çocuk Sağ ve Has.Eğitim ve Araş. Hast. 300 280 79 89 164.742 10.384 242 79.243    77,5   7,5   38,0   2,2   6,5  

5. 
Dr. A.rahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arş. Hast. 550 588 210 123 535.171 17.260 259 176.653    82,3   10,1   29,8   2,2   3,3  

6. 
Dr. Zekai T.B. Kadın Sağ. Eğitim ve Araştırma Hast 555 450 140 130 335.194 41.157 321 126.313 24.722  76,9   3,0   92,2   0,9   12,4  

7. 
Zübeyde Hanım Doğum ve Çocuk Bakımevi 250 158 59 4 87.360 12.396   30.751 6.887  53,3   2,5   78,5   2,2   14,2  

8. 
Atatürk Göğüs Has ve Göğüs Cerr. Eğt.ve Arş.Hast. 800 544 93 58 143.909 10.921 440 176.256    88,8   15,5   20,9   2,0   7,9  

9. 
Fizik Ted.ve Reh.Eğitim ve Araştırma Hastanesi 230 207 48 39 43.148 2.131 1 71.756    95,0   33,7   10,3   1,8   4,9  

10. 
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hast 550 415 264 290 878.210 19.481 244 130.545 544  86,2   6,6   47,5   1,1   2,2  

11. 
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi 300 96 43   51.294 341   1.145 8  3,3   3,4   3,6   99,4   0,7  

12. 
Dışkapı Yıldırım Beyazıt EA Hastanesi 795 836 304 330 1.143.610 33.190 626 230.933    75,7   6,8   40,4   2,2   3,0  

13. 
Ulus Devlet Hastanesi Hast 188 176 70 16 469.524 5.025 8 34.778    54,1   6,9   28,6   5,9   1,1  

14. 
Ankara Meslek Has.Hast 118 100 77 52 114.338 1.635 4 13.706    37,6   8,4   16,4   13,9   1,4  

15. 
Etlik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları EA Hastanesi 520 320 26 77 305.249 24.511 14 77.184 14.932  66,1   3,1   76,6   1,6   8,0  

16. 
Dışkapı Çocuk Hastalıkları EA Hastanesi 253 253 60 54 326.006 7.036 178 56.836    61,5   7,9   28,5   4,9   2,2  

17. 
Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 200 116 45 27 167.019 7.615   33.066    78,1   4,3  65,6 

 
 1,2   4,6  

18. 
Etlik Đhtisas Hastanesi 318 312 75 32 299.783 12.412 191 75.424    66,2   6,0   40,4   3,1   4,2  

19. 
Gazi Devlet Hastanesi 250 138 63 8 196.426 3.293 10 27.532    54,7   8,3   23,9   6,9   1,7  

20. 
Etimesgut Prof Dr. Celal Ertuğ Devlet Hast 75 61 48 11 290.974 3.110 2 12.481 327  56,1   4,0   51,0   3,1   1,1  

21. 
Sincan Dr. Nafiz Körez Dev. Hast 100 70 71 24 631.241 4.019 4 15.789 520  61,8   3,9   57,5   2,4   0,6  

22. 
Ayaş Dev Hast 25 24 5 8 36.230 291 1 1.535 8  17,5   5,3   12,2   24,7   0,8  

23. 
Beypazarı Devlet Hast 100 94 23 6 211.937 3.981 21 14.064 673  41,0   3,5   42,6   5,1   1,9  

24. 
Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hast 75 50 27 11 166.631 2.919 1 14.122 569  77,4   4,8   58,4   1,4   1,8  

25. 
Elmadağ Dr Hulisi Alataş Devlet Hast 50 38 16 6 90.807 859 1 3.524 66  25,4   4,1   22,6   12,0   0,9  

26. 
Haymana Devlet Hast 50 50 11 7 56.851 334   717 66  3,9          

27. 
Kalecik Devlet Hast 25 16 5 5 34.778 3   3 2  0,1          

28. 
Kazan H.Eriş Devlet Hast 50 16 21 9 132.970 1.029   3.807    65,2          

29. 
Kızılcahamam Devlet Hast 75 50 16 8 102.947 983 1 3.870 236  21,2          

30. 
Nallıhan Devlet Hast 40 50 9 1 102.512 1.760 15 5.950 142  32,6   3,4   35,5   6,9   1,7  

31. 
Polatlı Duatepe Devlet Hast 300 270 87 21 480.650 13.733 91 66.445 1.749  67,4   4,8   51,2   2,3   2,9  

32. 
Ş.Koçhisar Devlet Hast 125 85 9 5 87.863 999 4 4.810 567  15,5   4,8   11,8   26,1   1,1  

33. 
Güdül Devlet Hast. 25 18 1 6 37.662 356 3 3.304    50,3   9,2   19,9   9,1   1,0  

34. 
Gölbaşı Devlet Hast 50                           

  TOPLAM - TOTAL 9.942 7.901 3.020 2.798 10.672.604 350.698 5.933 2.211.162 54.704  76,7   6,2   45,1   1,9   3,3  
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Tablo 7. 31. : Ankara’da Sağlık Bakanlığı’na Kayıtlı Diğer Hastanelerin Hasta, Yatak, Personel Durumları-2005 
                    Yatak hastanın Yatak Devir Yatan 

   Kadro Fiili Uzman Pratisyen Poliklinik Taburcu Ölen Yatılan gün  Doğum işgal ortalama devir hızı aralığı hasta 

          sayısı     sayısı sayısı oranı %  kalış 
günü 

(Hasta) 
(Hasta) (Gün) oranı (%) 

 DĐĞER HASTANELER                             
1. Ankara Üniversitesi Tıp Fak.Cebeci Hast 1305 1.020 196 33 248.042 21.127 490 255.549 1.267  68,6   11,8   21,2   5,4   8,7  
2. Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Đbni Sina Hast 1215 810 293 272 285.240 26.793 916 281.615    95,3   10,2   34,2   0,5   9,7  
3. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak.Hast 1150 866 456 431 312.207 26.944 585 281.391 1.565  89,0   10,2   31,8   1,3   8,8  
4. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak.Çocuk Hast 350 309 96 95 138.655 6.994 153 66.891    59,3   9,4   23,1   6,4   5,2  
5. Gazi Üniversitesi Araş. ve Uyg.Hast 587 912 429 484 479.379 28.174 962 248.901 1.533  74,8   8,5   31,9   2,9   6,1  
6. Başkent Üniversitesi Hast 208 295 167 265 409.261 17.861 446 97.764 296  90,8   5,3   62,1   0,5   4,5  
7. Başkent Üniversitesi Ayaş Fiz.Ted.Reh.Merk. 90 86 9 4 2.861 1.303 1 18.012    57,4   13,8   15,2   10,3   45,6  
8. Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hast  60 51 60 24 83.439 3.284 52 8.989    48,3   2,7   65,4   2,9   4,0  
9. Fatih Üni.Tıp Fakültesi Çankaya Tıp Merkezi Hast  30 42 34 14 87.650 2.799   4.753 909  31,0   1,7   66,6   3,8   3,2  
10. Belediye Hast 217 200 35   88.221 1.124 7 11.841    16,2   10,5   5,7   54,1   1,3  
11. Belediye Zühreviye Hast 30 20 2 1 21.286 48   161    2,2   3,4   2,4   148,7   0,2  
12. K.hamam Belediyesi Gülmay Fizik Ted ve Reh Hast 48 48 3   1.944 650   9.795    55,9   15,1   13,5   11,9   33,4  
13. Altınova Belediyesi Demet Hastanesi 28 29 26   131.865 3.312   5.644 590  53,3   1,7   114,2   1,5   2,5  
14. VSD Nusret Karasu Göğüs Hast 70 49 5   13.071 441 2 7.363    41,2   16,6   9,0   23,8   3,4  
15. T.C.Ziraat Bankası Hastanesi 30 30 18 2 16.809 541   2.279    20,8   4,2   18,0   16,0   3,2  
16. Özel Ankara 29 Mayıs Hast 17 14 24 2 142.717 2.426 2 3.000 21  58,7   1,2  173,4 

 
 0,9   1,7  

17. Özel Bayındır Ankara Hastanesi 200 170 78 6 117.275 11.655 103 28.625 579  46,1   2,4   69,2   2,8   10,0  
18. Özel Bayındır Kavaklıdere Hast 10 10 25 8 73.218 1.168   1.168    32,0   1,0   116,8   2,1   1,6  
19. Özel Çağ Hast 60 62 23 5 14.626 11.607 32 17.751 118  78,4   1,5   187,7   0,4   79,6  
20. Özel Çankaya Hast 40 40 27 4 13.060 8.527 55 14.543 23  99,6   1,7   214,6   0,0   65,7  
21. Özel Güven Hastanesi  152 152 72 6 76.707 14.995 94 38.078 1.402  68,6   2,5   99,3   1,2   19,7  
22. Özel Đncek Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hast 83 83 8 5 1.021 921 12 10.667    35,2   11,4   11,2   21,0   91,4  
23. Özel Keçiören Hast 48 48 22 3 43.577 2.846 2 9.947 146  56,8   3,5   59,3   2,7   6,5  
24. Özel Kent Hast 56 47 22 3 5.346 3.459 27 7.250 40  42,3   2,1   74,2   2,8   65,2  
25. Özel Kudret Göz Hast 23 32 9   59.688 10.354   10.354    88,6   1,0   323,6   0,1   17,3  
26. Özel Lokman Hekim Hast 32 32 33 5 76.498 3.511 24 5.701 561  48,8   1,6   110,5   1,7   4,6  
27. Özel Lösante Lösemili Çocuklar Hastanesi 14 14 7 4 1.906 242 5 1.846    36,1   7,5   17,6   13,2   13,0  
28. Özel Mesa Hastanesi 65 65 42 4 29.696 3.142 25 8.037 252  33,9   2,5   48,7   5,0   10,7  
29. Özel Umut Kalp Hast 34 34 9 4 6.030 5.017 42 11.122    89,6   2,2   148,8   0,3   83,9  
30. Özel Yüzüncü Yıl Hastanesi 49 43 14 4 1.776 1.770 6 2.753 51  17,5   1,6   41,3   7,3   100,0  
31. Özel Büyük Zafer Hastanesi 33                           
32. Özel Akay Hastanesi 49 49 29 4 2.256 3.169 21 5.912 39  33,1   1,9   65,1   3,8   141,4  
33. TEK Sarıyer Đşl. Reviri 3                           

  TOPLAM - TOTAL 6.386 5.662 2.273 1.692 2.985.327 226.204 4.064 1.477.702 9.392  71,5   6,4   40,7   2,6   7,7  

  GENEL TOPLAM 16.328 13.563 5.293 4.490 13.657.931 576.902 9.997 3.688.864 64.096  74,5   6,3   43,3   2,1   4,3  

Kaynak : Sağlık Bakanlığı Sağlık Đstatistikleri 2005 (www.saglik.gov.tr) 
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Tablo 7. 32. : 3 Büyük Kentte Sağlık Göstergelerinin Yılara Göre Değişimi 

Kaynak : Sağlık Bakanlığı Sağlık Đstatistikleri 2001-2005 (www.saglik.gov.tr) 

Đldeki yatak kapasitesi ve sağlık personelinin tamamına yakını, metropoliten çekirdek olarak da 
tanımlanabilecek merkez ilçelerde bulunmaktadır. Sağlık kurumlarının ilçelere göre sayısal ve türel 
dağılımı incelendiğinde; Altındağ ve Çankaya ilçelerinde hastanelerin yoğunlaştığı 
gözlemlenmektedir. Hastaneler Bölgesi olarak tanımlanan Hacettepe mevkiinde yer alan Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Đbni Sina Hastanesi, Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi ve Çocuk 
Hastanesi, Numune, Yüksek Đhtisas Hastaneleri, Doğumevi hastanelerinin yer aldığı sağlık 
kompleksi, ülkenin en büyük sağlık kompleksi olarak tanımlanabilir. Bu bölgenin ulaşım-dolaşım-
otopark vb. sorunlarıyla özgün bir yönetim planına ihtiyaç duyduğu söylenebilir. Kentteki özel 
hastaneler ise son 15 yılda hızla sayıları artarak kent mekanında dağılmış ve hatta ihtisas hastaneler 
olarak hizmet vermeye başlamışlardır. Daha çok Çankaya ilçesinde yoğunlaştığı görülen özel 
hastanelerin yatak ve sağlık personeli kapasitesi de hızlı bir artış göstermektedir.  

Yataklı Olmayan Sağlık Kuruluşları 

Yataklı olmayan sağlık kuruluşları olarak, birinci kademe sağlık kuruluşları olan, Sağlık Ocakları ve 
Poliklinikler ile eczaneler irdelenmiştir.  

Tablo 7. 33. : Ankara’daki 1. Kademe Sağlık Kuruluşlarının Đlçelere Dağılımı-2005  
ĐLÇE  SAĞLIK OCAĞI ANA ÇOCUK SAĞLIĞI SAĞLIK GRUP BAŞK TOPLAM 
ALTINDAĞ 13 2 1 16 
ÇANKAYA 14 6 1 21 
ETĐMESGUT 8 1 1 10 
GÖLBAŞI 9 1 1 11 
KEÇĐÖREN 25 3 1 29 
MAMAK 21 5 2 28 
SĐNCAN 11 1 1 13 
Y.MAHALLE 15 5 1 21 
TOPLAM 116 24 9 149 
AKYURT 1 1 1 3 
AYAŞ 5 1 1 7 
BALA 5 1 1 7 
BEYPAZARI 5 1 1 7 
ÇAMLIDERE 2   1 3 
ÇUBUK 10   1 11 
ELMADAĞ 7 1 1 9 
EVREN 1   1 2 
GÜDÜL 3 1 1 5 
HAYMANA 7 1 1 9 
KALECĐK 3   1 4 
KAZAN 2   1 3 
K.HAMAM 5 1 1 7 
NALLIHAN 5   1 6 
POLATLI 10 2 1 13 
Ş.KOÇHĐSAR 10 1 1 12 
ĐL TOPLAMI 197 35 25 257 

Kaynak : Đl Sağlık Müdürlüğü, 2006 

  2001 2003 2004 2005 

BÖLGE ADI 

NÜFUS 

10.000 
NÜFUSA 
DÜŞEN 
YATAK 

NÜFUS 

10.000 
NÜFUSA 
DÜŞEN 
YATAK 

NÜFUS 

10.000 
NÜFUSA 
DÜŞEN 
YATAK 

NÜFUS 

10.000 
NÜFUSA 
DÜŞEN 
YATAK 

ANKARA 4.060.972 37 4.219.005 37,6 4.297.590 37,5 4.319.167 37,8 
ĐSTANBUL 10.242.434 33,9 10.867.904 32 11.184.865 31,4 11.331.964 29,7 
ĐZMĐR 3.436.241 28,5 3.580.225 27,8 3.652.092 30,2 3.648.984 30,5 
TÜRKĐYE 
ORT.   25,5   25,5   26,1   26,7 
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Ankara’daki hastaneler Altındağ ve Çankaya ilçelerinde belirli noktalarda toplanmışlardır. Bu nedenle 
kentin tüm yerleşim alanlarından en temel sağlık gereksinimleri için dahi bu bölgelere sürekli bir 
hasta akımı gerçekleşmektedir. Kentteki hastanelerin ülkesel ve bölgesel nitelikleri de bunlara 
eklenince sağlık tesisleri nicelik ve nitelik açısından yetersiz kalabilmektedir. Sağlık tesislerinin 
mekanda optimum yayılması, kalite ve hizmet düzeyinin artırılması açısından ilk kademe sağlık 
kuruluşlarının geliştirilmesi ve hizmet düzeyinin arttırılması büyük önem taşımaktadır.  

Hastaneler kentin merkezi bölümlerinde yer alırken tüm ilçe ve yerleşimlere daha dengeli dağılmış 
görünen sağlık ocaklarının önemi büyüktür. Đlde 197’si sağlık ocağı, 35’i ana çocuk sağlığı merkezi 
ve 25’i sağlık grup başkanlığı olmak üzere toplam 257 adet, 1. kademe sağlık kuruluşu 
bulunmaktadır. Ankara’nın 24 ilçesinin hepsinde ve belediye statüsü kazanmış yerleşmelerin hemen 
tümünde sağlık ocağı bulunmakta olup, ağırlıkla pratisyen hekimlerin görev yaptığı ilk kademe 
sağlık kuruluşları açısından Ankara, diğer büyük kentlerin önünde değildir. Đzmir’de sağlık ocağı ve 
sağlık ocağı başına düşen nüfus göstergeleri Ankara’nın önünde görünmekle birlikte Ankara, daha 
üst kademe sağlık merkezleri bağlamında bu açığını kapatmaktadır. 

Tablo 7. 34. : 3 Büyük Kentte Sağlık Ocaklarının Sayıları-2003 

 
Kaynak : Türk Tabipler Birliği, (www.ttb.org.tr), 2006 

Đlin görece eşitsiz gelişmiş ilçe ve bölgelerinde sağlık gereksinimlerinin karşılanması anlamında 
önemli bir işlev gören sağlık ocaklarına ilaveten, poliklinikler de göz ardı edilmemelidir. 1997 yılı 
itibariyle Đl Sağlık Müdürlüğü’ne kayıtlı 203 poliklinik var ve bunların 197 tanesi Ankara Büyükşehir 
Belediyesi kapsamındaki ilçelerde bulunmakta iken, 2005 yılı itibariyle özel polikliniklerin sayısı 157 
olarak gerçekleşmiştir. Bunların halen önemli bir kısmı nüfusun yoğun olarak yaşadığı metropoliten 
çekirdekte bulunmakla birlikte 9 adeti de çevre ilçelerde yerleşmiştir.  

1997’ye göre sayıları azalmış görünen polikliniklerin, ölçeklerinin büyüyerek özel hastane olma 
yönünde bir eğilim içinde oldukları ya da bir araya gelerek özel hastaneler oluşturma, onların içinde 
yuvalanma biçiminde bir süreç yaşadıkları söylenebilir. Çankaya başta olmak üzere, Yenimahalle ve 
Keçiören’de poliklinik sayısı azalmış görünürken, Mamak’ta sabit kalmış olması, Sincan, Etimesgut 
ve Gölbaşı’nda sayının artması, bu ilçelerin Sosyo-demografik yapısı ve sağlık hizmeti alma talepleri 
ile ilişkilendirilebilir. Kentin görece alt, alt-orta gelir gruplarının yaşadığı ve sosyal güvenlik 
sorunlarının daha fala olması muhtemel bölgelerinde, özel hastane oluşumu, görece gelişmiş ilçeler 
yanında çok sınırlı iken, bu anlamdaki eksikliği poliklinikler kapatıyor görünmektedir. 

Ülkemiz koşullarında önemli bir sağlık işlevi yerine getiren eczaneler de Ankara’da, Türkiye 
ortalamasından daha yüksek bir oranda bulunmakta, eczane sayısı açısından Ankara, ülke 
sıralamasında 3. sırada bulunmaktadır. 

2005 yılı itibariyle, ülkemizde kayıtlı eczane sayısı 25266'dır. Bunun 20793 adedi eczane eczacısıdır. 
Ülkemiz eczanelerinin yüzde 41'i üç büyük ilimizde toplanmıştır; Đstanbul'da 1 890 kişiye, Ankara'da 
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2 025 kişiye, Đzmir'de 1 615 kişiye 1 eczane düşmektedir. Buna karşın, 1 eczaneye düşen nüfus, 
Hakkâri'de 14 170, Gümüşhane'de 6 575, Siirt'te 5 065'tir. 
 
Tablo 7. 35. : Ankara’da Polikliniklerin Đlçelere Göre Dağılımı (1997-2005)  
ĐLÇE  1997 2005 

ALTINDAĞ 26 10 
ÇANKAYA 72 43 
ETĐMESGUT 3 5 
GÖLBAŞI 0 2 
KEÇĐÖREN 32 29 
MAMAK 20 20 
SĐNCAN 11 13 
Y.MAHALLE 33 24 
TOPLAM 197 146 
AKYURT     
AYAŞ     
BALA     
BEYPAZARI   1 
ÇAMLIDERE     
ÇUBUK 1 3 
ELMADAĞ     
EVREN     
GÜDÜL     
HAYMANA     
KALECĐK     
KAZAN 1 1 
K.HAMAM 1 1 
NALLIHAN 1 1 
POLATLI 1 3 
Ş.KOÇHĐSAR 1 1 
ĐL TOPLAMI 203 157 

Kaynak : Đl Sağlık Müdürlüğü, 2006 

Tablo 7. 36. : Ankara’da Eczanelerin Đlçelere Göre Dağılımı (2005)  
ĐLÇE  ECZANE S. 

ALTINDAĞ 236 

ÇANKAYA 676 

ETĐMESGUT 59 

GÖLBAŞI 24 

KEÇĐÖREN 300 

MAMAK 109 

SĐNCAN 68 

Y.MAHALLE 211 

TOPLAM 1683 

AKYURT 5 

AYAŞ 3 

BALA 4 

BEYPAZARI 13 

ÇAMLIDERE 1 

ÇUBUK 18 

ELMADAĞ 5 

EVREN 1 

GÜDÜL 4 

HAYMANA 7 

KALECĐK 4 

KAZAN 10 

K.HAMAM 7 

NALLIHAN 9 

POLATLI 36 

Ş.KOÇHĐSAR 9 

ĐL TOPLAMI 1819 

Kaynak : Đl Sağlık Müdürlüğü, 2006 
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Eczane sayısı açısından Đstanbul ve Đzmir’in gerisinde kalmış görünen Ankara’nın bu niteliği, sağlık 
hizmetini direkt eczaneden almak yerine hizmet düzeyi ülkenin diğer kentlerine göre yüksek 
hastaneleri tercih etme eğilimi ve eczanelerin turistik bölgelerde sayılarının artması ve Ankara’ya 
göre turistik potansiyeli daha verimli işleyen Đstanbul ve Đzmir’de yoğunlaşması ile açıklanabilir.  

7.2.2.3. DĐNĐ TESĐSLER 

Paleolitik Çağdan başlayarak birçok uygarlığın yerleşim merkezi olarak önem taşıyagelen Ankara’da 
çok sayıda egemenliğe ait tarihi eser ve izler bulunsa da, kentteki cami, mescit ve türbeler diğer 
eserlerden sayıca daha çok ve kentsel yaşamın karakteristiğini daha iyi vurgulayan bir niteliği 
sahiptir. Bursa, Đstanbul ve Konya gibi Selçuklu-Osmanlı başkentlerine göre daha az cami bulunsa 
da, Ankara Tarihi Kent Merkezindeki cami ve türbelerden bazıları mimari, malzeme ve işçilik 
açısından önem taşımaktadır. Alaaddin, Arslanhane, Ahi Elvan, Cenabi Ahmet Paşa, Ağaç Ayak, 
Karacabey Camileri bunlardan önemli olanlardır. Hacı Bayram Camii ise kentin en önemli Camisi 
olması yanında ülke turizmi açısından da önem taşımaktadır. Augustus Tapınağı ile bitişik konumda 
bulunan Hacı Bayram Camii ve Türbesi 1427-28 yılları arasında yapılmış olup, Selçuklu Mimarisi 
özellikleri göstermektedir. M.Ö.2. yüzyılda Frigya Tanrıçalarına yapılan Augustus Tapınağı ile Hacı 
Bayram Caminin yıllarca birlikte bulunarak günümüze ulaşması bir çok açıdan büyük önem 
taşımaktadır. Öte yandan son yıllarda klasik Osmanlı Mimarisi özelliklerini taşıyacak biçimde inşa 
edilmiş bulunan Kocatepe Camisi de Ankara’nın en büyük camisi olarak göze çarpmaktadır. 

Büyük çoğunluğu 14 ve 15. Yüzyıllarda yapılan mescitlerden en önemlileri Saraç Sinan, Şeyh 
Đzzettin, Tabakhane, Karanlık, Hacı Ayvazı, Hallaç Mahmut, Koyunpazarı, Misafir Fatih Mescitti 
olarak sayılabilir. 15.-18. yüzyıl Osmanlı Türklerinin büyük çoğunluğunu oluşturduğu Ankara 
Türbeleri içinde en önemlileri Hacı Bayram, Ahi Şerafettin, Yörük Dede, Karacabey, Karyağdı, 
Cenabi Ahmet Paşa Türbeleridir.Tarihi Kent Merkezinde bulunan yukarıdaki tüm cami, mescit ve 
türbeler Altındağ ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. 

Günümüzde ise Ankara’da Diyanet Đşleri Başkanlığı verilerine göre 1299 adet cami yer almaktadır. 
Đlde en çok cami, tarihi kent merkezini bünyesinde barındıran Altındağ (149 adet) ilçesindedir. 
Bunu, Mamak (133 adet) ve Keçiören (103) ilçeleri izlemektedir. Çankaya (99 adet), Yenimahalle 
(79) camiye sahipken, Çubuk (95 adet), Polatlı (88 adet) ve Beypazarı (56 adet) ile nüfusları 
doğrultusunda ön plana çıkan ilçelerdir. Đl ortalaması olarak, 3085 kişiye 1 cami düşmektedir. 

Dini tesislerin komşuluk ilişkileri, yürüme mesafeleri, büyüklük vb. nitelikler dikkate alınarak 
mekanda optimum dağıtılması, yanında dini tesislerin asli niteliğini yitirmesine yol açan yenileme, 
yoğunlaşma ve rant tesisi oluşturma yönündeki gelişme eğilimi ve taleplerinin de kontrol altına 
alınması gerekmektedir. 

Diğer dini tesisler olarak Ankara’da kilise ve sinagog sayısı fazla değildir. Ankara’da 5 adet faal kilise 
olduğu bilinmektedir. Balgat, Kurtuluş, Batıkent ve Ulus’ta (St. Theres Kilisesi) yer alan Kiliselere 
ilaveten, Vatikan büyükelçiliğinin yanında Katolik Meryem Ana Kilisesi, Đtalyan Büyükelçiliği 
bahçesinde Katolik St. Paul Kilisesi, Đngiltere Büyükelçiliği içerisinde Anglikan St.Nicolas Kilisesi de 
ilave edildiğinde 8 kilisenin bulunduğu, bunlarla birlikte diğer elçilikler içinde de ibadet yerleri 
olduğu söylenebilir. Samanpazarı yakınında eski Erzurum Mahallesi çevresinde Musevi Cemaatinin 
de bir sinagogu bulunmaktadır. Tüm ibadet yerleri ve dini tesislerde özgürce ibadet edilebilmesine 
yönelik koşulların sağlanması önem taşımaktadır. 
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Tablo 7. 37. : Ankara’da Camilerin Đlçelere Göre Dağılımı (2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak : Diyanet Đşleri Bşk., Ankara Müftülüğü, 2006 

ĐLÇE  ĐLÇE MERKEZĐ  BELDE MERKEZĐ KÖYLER NÜFUS NÜFUS/CAMĐ 
ALTINDAĞ 144     404.078 2.806 

Altınova   4 1 3.023 605 
Đlçe Toplamı 149 422.668 2.837 

ÇANKAYA 90   6 769.331 8.548 
Đlçe Toplamı 96   8.014 

ETĐMESGUT 30   2 171.293 5.710 
Đlçe Toplamı 32   5.353 

GÖLBAŞI 9   22 47.763 5.307 
Bezirhane   3 2 4.777 955 
Karagedik   3 3 4.090 682 
Selametli   1 2 2.069 690 

Đlçe Toplamı 45 62.602 1.391 
KEÇĐÖREN 92   4 625.167 6.795 

Bağlum   4   13.912 3.478 
Pursaklar   2   27.974 13.987 

Saray   1   6.014 6.014 
Đlçe Toplamı 103 672.817 6.532 

MAMAK 108   23 425.319 3.938 
Kutludüğün   2   5.287 2.644 
Đlçe Toplamı 133 430.606 3.238 

SĐNCAN 34   15 277.592 8.164 
Yenikent   5   12.191 2.438 

Đlçe Toplamı 54 289.783 5.366 
Y.MAHALLE 64   15 553.344 8.646 

Đlçe Toplamı 79   7.004 
AKYURT 4   24 18.095 4.524 

Đlçe Toplamı 28 18.907 646 
AYAŞ 8   14 9.788 1.224 

Çanıllı   1   2.500 2.500 
Sinanlı   7   3.344 478 

Đlçe Toplamı 30 21.239 708 
BALA 3   21 11.674 3.891 

Karaali   1   4.449 4.449 
Kesikköprü   1   2.836 2.836 

Đlçe Toplamı 26 39.714 1.527 
BEYPAZARI 33   23     

Đlçe Toplamı 56 51.841 926 
ÇAMLIDERE 13   17     

Đlçe Toplamı 30 15.339 511 
ÇUBUK 17   59 54.477 3.205 

Esenboğa   1 6 7.092 1.013 
Sirkeli   2 7 2.865 318 

Y. Çavundur   3   3.015 1.005 
Đlçe Toplamı 95 75.119 791 

ELMADAĞ 12   25 23.960 1.997 
Hasanoğlan   5   9.922 1.984 

Lalahan   3   4.997 1.666 
Yeşildere   2   2.716 1.358 

Đlçe Toplamı 47 43.374 923 
EVREN 3   5     

Đlçe Toplamı 8 6.167 771 
GÜDÜL 4   18     

Đlçe Toplamı 22 20.938 952 
HAYMANA 9   24     

Oyaca   3   4.186 1.395 
Đlçe Toplamı 36 54.087 1.502 

KALECĐK 9   10 15.506 1.723 
Đlçe Toplamı 19 24.738 1.302 

KAZAN 9   40 28.496 3.166 
Đlçe Toplamı 49 29.692 606 

K.HAMAM 14   22     
Đlçe Toplamı 36 33.623 934 

NALLIHAN 5   9     
Đlçe Toplamı 14 40.677 2.906 

POLATLI 29   32     
Temelli   8 19 9.339 1.167 

Đlçe Toplamı 88 116.400 1.323 
Ş.KOÇHĐSAR 9   15     

Đlçe Toplamı 24 59.128 2.464 

ĐL TOPLAMI 1299 4.007.860 3.085 
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7.2.2.4. KÜLTÜR TESĐSLERĐ 

Başkent Ankara; kamu kullanımları, eğitim kurumları ve çeşitlenen kentsel, ticari aktiviteler ile 
bunlarla ilgili olarak yer seçme eğilimine giren kültürel hizmetlerle ülkenin bilim, eğitim ve kültürel 
başkenti olarak gelişmiştir. Yıllar süren Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş başkentini yaratma çabaları 
sonucu bugün gelinen noktada Ankara; genel anlamda modern kent yaşamının gereği olan sosyal 
ve kurumsal donanımlara ülkesel koşullar bazında yeterli homojenlik nitelik ve sayıda olmasa da 
büyük ölçüde sahiptir.  

Başkentteki kültür tesisleri ve kültürel yapıya ilişkin değerleri, ülkenin diğer büyük kentleriyle birlikte 
kıyaslayarak ele almak mümkündür. Kentin kültürel peyzajını okuyabilmek için, kültür varlıkları ve 
değerleri yanında, kültürel etkinliklere katılım ve bu etkinliklere olanak sağlayan yapı ve tesislerin 
niteliklerini de irdelemek gerekmektedir. 

2003 yılı itibariyle Ankara’da 124 sinema olduğu, bu sinema salonlarında gösteri başına 104 izleyici 
düştüğü ve on bin kişi başına 47 koltuk düştüğü anlaşılmaktadır. Đzmir’in 2 katı fazla sinema 
salonuna sahip ve ülkede kişi başına düşen sinema koltuğu sayısı en fazla olan il olarak Başkent 
Ankara, kültürel etkinliklerin izlenmesinde ön plana çıkmaktadır. Ankara’daki üniversite sayısı ve 
öğrenci potansiyeli, sinema sektöründeki üstünlüğün hazırlayıcı etmenlerinden biri olarak 
yorumlanabilir. 

Tablo 7. 38. : 3 Büyük Kentte Sinema Salonları ve Đzleyici Đstatistikleri (2003)  

BÖLGE 
ADI 

Sinema 
sayısı 

Koltuk 
sayısı 

Gösteri 
sayısı 

Seyirci 
sayısı 

Gösteri başına 
seyirci sayısı 

Onbin kişi başına 
koltuk sayısı 

Đstanbul 285 46236 5862 6029458 1029 43 

Đzmir 61 10675 1397 855118 612 30 

Ankara 124 19551 2510 2545293 1014 47 
Kaynak : Türkiye Đstatistik Kurumu (www.tuik.gov.tr), 2006 

Son 15 yılda sinema salonları ülkenin genelinde bir değişim geçirerek önemli ölçüde artmış ve bir 
dönem önemli bir çöküş yaşayan sinema sektöründe önemli bir hareketlenme oluşmuştur. Büyük 
alışveriş merkezleri içinde ya da münferit yapılarda bir çok salonu bir arada barındıran ve çok sayıda 
gösterime olanak tanıyacak çeşitlilikte gelişen sinema salonları, Ankara’da da bir yandan alışveriş 
merkezlerinde otopark sorununu aşabilecek şekilde, öte taraftan merkezi iş alanı ve sıçrama 
noktalarında özel yapılarda yer seçmektedir.  

Ankara’da 2003 yılı itibariyle 124 olan sinema salonu sayısının 20 civarındaki sinema içindeki çoklu 
salonlarda yer aldığı, bu sayının artma eğiliminde olduğu, yeni açılan/açılacak tüm alışveriş 
merkezlerinde sinema salonlarının da projelendirildiği gözlenmektedir. Tiyatro ve tiyatro izleyicisi 
açısından irdelendiğinde, 2003 yılı itibariyle 15 tiyatroya sahip Ankara’da, koltuk sayısının diğer 
kentlere oranla azlığına karşın, seyirci ve gösteri başına seyirci istatistikleri, Ankara’nın var olan 
tiyatro altyapısını en verimli biçimde değerlendirdiği, kent halkının diğer kentlerden çok daha fazla 
tiyatro gösterilerini izlediği görülmektedir. Ülkedeki özel tiyatroların çok önemli bir kısmı Đstanbul’da 
bulunmasına karşın, Devlet Tiyatrolarının merkezi Ankara, tiyatro sanatı için de, çok önemli bir 
merkezdir. 

Devlet Tiyatroları : Devlet Tiyatroları bünyesinde Ankara’da, 12 ayrı tiyatro hizmette 
bulunmaktadır. 2006 yılı itibariyle bunların 9’unda oyun sergilenmektedir. Opera 19 mayıs spor 
kompleksi ve Stad Oteli arasında yer alan Devlet Tiyatroları binalarında Büyük Tiyatro, Oda 
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Tiyatrosu ve Küçük Tiyatro bulunmakta, Đrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi Yenimahalle Macunköy 
yakınlarında, Altındağ Tiyatrosu ise Yıldırım Beyazıt ta yer almaktadır. Çankaya ilçesi sınırları içinde 
ise Balgat’ta Mahir Canova Sahnesi, Bakanlıklar Tunus caddesinde Şinasi Sahnesi, Kızılay da Yeni 
Sahne, Bakanlıklar’da Akün Sahnesi, Dikimevi’nde Muhsin Ertuğrul Sahnesi ve Çayyolu’nda Çayyolu 
Sahnesi yer almaktadır. Bunlardan Yeni Sahne’nin kapatılması gündemde olup, kapatılmaması 
yönünde etkin bir çaba olduğu bilinmektedir. 

Tablo 7. 39. : 3 Büyük Kentte Tiyatro Salonları ve Đzleyici Đstatistikleri (2003)  
BÖLGE 
ADI 

Tiyatro 
sayısı 

Koltuk 
sayısı 

Gösteri 
sayısı 

Seyirci 
sayısı 

Gösteri başına 
seyirci sayısı 

Đstanbul 33 14420 6659 1310688 197 

Đzmir 9 7829 1060 194672 184 

Ankara 15 4393 2583 610951 237 
Kaynak : Türkiye Đstatistik Kurumu (www.tuik.gov.tr), 2006 
 
Özel Tiyatrolar : 2006 yılı itibariyle Ankara’da kent merkezi ve yakın çevresinde 12 özel tiyatronun 
hizmet verdiği tespit edilmiştir. Bunların bir bölümü Dil Tarih Coğrafya fakültesi Tiyatro Bölümü gibi 
üniversite bünyesinde iken, bir bölümü de sanat evleri içinde kendisini göstermektedir. 

Tablo 7. 40. : Ankara’daki Özel Tiyatrolar (2006)  
Ankara Ekin Tiyatrosu A.Ayrancı 

Ankara Komedi Sahnesi Sıhhiye 

Ankara Masal Tiyatrosu Ulus 

Ankara Sanat Tiyatrosu Kızılay 

Ankara Tiyatro Ajansı Kızılay 

Ankara Ü. Dil Tarih Coğrafya Fak. Tiyatro Böl. Sıhhiye 

Çan Tiyatrosu Sıhhiye 

Çevre Çocuk Tiyatrosu Bakanlıklar 

Gülüm Pekcan Dans Tiyatrosu Kavaklıdere 

Nüans Tiyatro Sanatevi Kızılay 

MEB. Okyanus ve Gülüm Pekcan Dans Stüdyosu Kavaklıdere 

Tiyatro Özgün Deneme Kızılay 

Kaynak: Đl Kültür Md. 2006 

Tiyatrolara ilaveten, Başkentte, senfoni orkestraları, opera ve bale anlamında da özel bir yapı 
bulunmaktadır. Cumhuriyetin modernite projesi için özel bir önem atfederek inşa ettiği orkestra ve 
bale binalar, bir yandan yapısal nitelikleri ve özgün kimlikleri ile, diğer yandan da kentin kimliği ve 
kültürel peyzajına ilişkin katkıları ile büyük önem taşımaktadır. 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası: Altındağ ilçesi sınırlarında Opera semtindeki 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 840 kişi kapasitelidir. 140 yıllık geçmişi olan C.S.O. binasının 
günümüz gereksinimlerine yanıt vermemesi nedeniyle, 1991 yılında Kültür Bakanlığı’nca açılan bir 
yansıma ile yeni C.S.O. Konser salonu projesi elde edilmiştir. Sıhhiye-Opera Köprüsü arasında Adliye 
sarayı kuzeyinde Atatürk Bulvarı batısında 56.000 m2 kapalı alanda 4.000 kişi kapasiteli iki salon ve 
ek tesislerinden oluşması tasarlanan Konser salonu, yıllardır ödenek eksikliğinden bitirilememiştir. 
Kentin kültürel yaşamı için büyük önemi olan tesisin bitirilebilmesi gerekmektedir.  
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Devlet Opera ve Balesi: Altındağ ilçesinde Opera semtindeki Devlet Opera ve Balesi de kentsel 
ve ülkesel kültür yaşamı için önem taşımaktadır. Erken cumhuriyet döneminde sergievi olarak inşa 
edilen ve devlet opera ve balesi olarak faaliyet gösteren bina, kimlik nitelikleri ve etkinlikleri ile 
kentsel ve kültürel yaşam için çok değerlidir. 

Sanat Galerileri: Ankara’da bulunan 50’ye sanat galerisinin 11’i kamuya diğerleri özel girişimcilere 
aittir. Önemli bir kısmı merkezi iş alanı güney saçağında ve Bahçelievler, Çayyolu bölgelerinde 
bulunan sanat galerileri, resim, heykel, fotoğraf vb tüm sanat dalarlında önemli çalışmalara sahne 
olmaktadır. Kentin kültürel peyzajının gelişiminde önemli olan bu tesislerin özendirilmesi 
gerekmektedir.  

Müzeler : 2003 yılı itibariyle, müzeler, müzelerde bulunan eserler ve ziyaretçi sayıları 
irdelendiğinde, ulusal sisteme kayıtlı 5 müzenin bulunduğu Başkentin, turistik potansiyeli 
Ankara’dan çok daha fazla olan Đstanbul ve Đzmir’e oranla önemli ölçüde müze ziyaretçisine sahip 
olduğu gözlenmektedir. Bu anlamda Đstanbul’un dünya kültür mirası ve müze ziyaretçiliği için 
önemli turların güzergahından kaynaklanan potansiyeli, Đstanbul’u ülkenin tüm kentlerinden 
ayırmakla birlikte, Efes-Meryem Ana müzesine sahip Đzmir’i ziyaretçi sayısında geçmiş görünen 
Ankara’da, Anadolu Medeniyetleri Müzesi başta olmak üzere, kültürel değerlerin bulunduğu 
merkezlere yönelik önemli bir talep olduğu göze çarpmaktadır. 

Tablo 7. 41. : 3 Büyük Kentte Müzeler ve Ziyaretçi Đstatistikleri (2003)  

BÖLGE ADI 
Müze 
sayısı 

Eser 
mevcudu 

Ziyaretçi 
sayısı 

Đstanbul 17 812884 2806943 

Đzmir 9 177203 277275 

Ankara 5 215765 415767 
Kaynak : Türkiye Đstatistik Kurumu (www.tuik.gov.tr), 2006 

Küçüklü büyüklü bir çok müzenin bulunduğu Ankara’da; Etnoğrafya, Anadolu Medeniyetleri, 
Kurtuluş Savaşı Müzeleri, tarihsel kültürel değişiklik açısından en bilinenleridir. Turizm başlığı altında 
irdelendiği gibi müzeler hem kültürel hem de turistik potansiyelleri açısından kentsel yaşam için 
önem taşımaktadır. Kentteki müzeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerleri, 
askeri müzeler ve özel müzeler olarak sınıflandırılmaktadır. 9’u bakanlık bünyesinde, 8’i askeri ve 21 
adet de özel olmak üzere 38 müzenin bulunduğu Başkent, bu potansiyelini geliştirip etkin 
değerlendirmelidir. 

Tablo 7. 42. : Ankara’daki Kültür Bakanlığı Müzeleri (2006)  
 Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeleri  

1 Anadolu Medeniyetleri Müzesi Ulus 

2 Devlet Resim ve Heykel Müzesi Opera 

3 Cumhuriyet Devri Müzesi A.K.M/Ulus 

4 Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası) Ulus 

5 Etnografya Müzesi Opera 

6 Gordion Müzesi ve Örenyeri  Ulus 

7 Kurtuluş Savaşı Müzesi (I. TBMM Binası) Ulus 

8 Roma Hamamı Açık Hava Müzesi ve Örenyeri Dışkapı/Ulus 

9 Şefik Bursalı Müze Evi Çankaya 

Kaynak: Đl Kültür Md. 2006 

Bu müzelerden ziyaretçi kapasitesi en yüksek olanlarının 2004 yılı ziyaretçileri irdelendiğinde; 
Anadolu Medeniyetleri Müzesinin 52.656 yerli, 112.862 yabancı olmak üzere 165.518 kişilik ziyaretçi 
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sayısıyla ülkenin en önde gelen müzelerinden olduğu ortadadır. Etnoğrafya Müzesi de, 103.707 
yerli, 2225 yabancı ziyaretçi ile ağırlıkla iç turizme hizmet veren önemli müzelerdendir. Kurtuluş 
Savaşı Müzesi olarak adlandırılan I. TBMM Binası da, 99.363 yerli, 407 yabancı ziyaretçisi almıştır. 
Bunu Polatlı yakınlarındaki Gordion Açık Hava Müzesi ve ören yeri izlemektedir. 2004 yılında toplam 
31.453 ziyaretin yapıldığı Gordion, Büyükşehir Belediyesi Sınırları dışındadır.  

Tablo 7. 43. : Ankara’daki Askeri Müzeler (2006)  
 Askeri Müzeler  

1 Alagöz Karargah Müzesi Temelli 

2 Anıtkabir Atatürk Kurtuluş Savaşı Müzesi Anıttepe 

3 Arşiv Müzesi Beytepe 

4 Devlet Mezarlığı Müzesi Gazi Mah. 

5 Haritacılık Müzesi Cebeci 

6 Hava Müzesi Etimesgut 

7 Sakarya Şehitleri Anıtı ve Müzesi Polatlı 

8 Topçu ve Füze Okulu Müzesi Polatlı 

Kaynak: Đl Kültür Md. 2006 

Tablo 7. 44. : Ankara’daki Özel Müzeler (2006)  
 Özel Müzeler  

1 Atatürk Müze Köşk Çankaya 

2 Atatürk Evi Müzesi Gazi Mah.-AOÇ 

3 Beypazarı Kültür ve Tarih Müzesi Beypazarı 

4 Eğit-Der Eğitim Müzesi Dikmen 

5 Estergon Kalesi Etnoğrafya Müzesi Keçiören 

6 Kız Teknik Öğretim 100. Yıl Müzesi Sıhhiye 

7 Meteoroloji Müzesi Keçiören 

8 MTA Tabiat Tarihi Müzesi Balgat 

9 M. Akif Ersoy Müzeevi Sıhhiye 

10 Milli Mücadelede Atatürk Konutu ve Demiryolları Müzesi Gar 

11 ODTÜ Müzesi ODTÜ 

12 Oyuncak Müzesi Cebeci 

13 PTT Müzesi Aydınlıkevler 

14 TCDD Müzesi ve Sanat Galerisi Gar 

15 TCDD Açık Hava Buharlı Lokomotif Müzesi Gar 

16 Türk Hava Kurumu Müzesi Gar 

17 Ziraat Bankası Müzesi Ulus 

18 TRT Müzesi Or-An 

19 Ülker Zaim Müzesi Đncek 

20 75. Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi Sıhhiye 

21 Rahmi Koç Endüstri Müzesi Ulus 

Kaynak: Đl Kültür Md. 2006 

Eski bir Roma kenti Ankara’da Roma Hamamı Açık Hava Müzesi ise, ne gereken yoğunlukta ziyaretçi 
alabilmekte, ne de kentin merkezindeki bu alanın çekiciliğini arttıracak, kapasitesini genişletecek 
yeni çalışmalar yapılmaktadır. Kentin kültür ve turizm potansiyeli anlamında müze ve ören yerlerinin 
korunup, geliştirilmesi, ulaşım-dolaşım sorunlarının çözümlenip, daha etkin değerlendirilmeleri 
sağlanmalıdır. 

Kütüphaneler : 2005 yılı itibariyle Ankara ilinde toplam 43 adet Halk Kütüphanesi bulunmaktadır. 
Bunların en önemlileri metropoliten kent olarak adlandırılan Ankara Büyükşehir Belediyesi 
kapsamındaki 8 ilçede bulunmaktadır. Çankaya ilçesinde Kumrular sokaktaki Adnan Ötüken, 
Cebecideki Cebeci, Oran’daki Oran Halk Kütüphaneleri ve Yenimahalle ilçesindeki Yenimahalle Halk 
Kütüphanesi olarak sıralayabiliriz. Ayrıca ülkesel ve bölgesel olarak büyük bir önem taşıyan ülkenin 
tek Milli Kütüphanesi de Ankara da Çankaya ilçesi sınırlarında Bahçelievler yakınlarında yer 
almaktadır. 1994 yılı itibariyle 912.985 adet kitabın bulunduğu Milli Kütüphane’yi 222.072 kişi 
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kullanmıştır (DĐE 1995 Türkiye Đstatistik Yıllığı,1996). Bunların dışında birçok kamu kurumu, okul ve 
üniversitelerde bulunan kültür hareketi de Ankara’yı ülkenin en büyük bilim-kültür merkezi 
yapmaktadır. 
Milli Kütüphane; kitap, süreli yayın ve kitap dışı materyallerden oluşan 1.701.377 eserlik bir 
koleksiyona sahiptir. Kitap sayısı 993.904 adet olup, günlük gazete, dergi, bülten ve yıllık benzeri 
materyallerden oluşan 581.763 ciltlik bir süreli yayın koleksiyonu bulunmaktadır. Ayrıca, 25.366 
adet el yazması eser bulunan Milli Kütüphane, afiş, harita, nota, ses kaydı (disk ve kaset), resim 
gibi özel koşullarda depolanmış 100.344 eserden oluşan bir kitap dışı materyal koleksiyonuna da 
sahiptir. 

Tablo 7. 45. : 3 Büyük Kentte Kütüphane Đstatistikleri (2003)  

BÖLGE 
ADI 

Kütüphane 
sayısı 

Kitap 
sayısı 

Yararlanan 
sayısı 

Bin kişi 
başına 

yararlanan 
sayısı 

Ödünç alınan 
kitap sayısı 

Bin kişi başına 
ödünç alınan 

kitap sayısı 

Đstanbul 47 1048495 340245 32 59772 6 

Đzmir 46 339034 438865 124 142944 41 

Ankara 39 734431 471754 113 129278 31 
Kaynak : Türkiye Đstatistik Kurumu (www.tuik.gov.tr), 2006 

Ülkedeki kütüphanelerin 3 büyük kentteki dağılımına bakıldığında, 2003 yılı itibariyle, 
kütüphanelerden yararlanan nüfusun en fazla olduğu kentin Ankara olduğu görülmektedir. Milli 
Kütüphanenin koleksiyonu eklenmeden yapılan değerlendirmede diğer kentlerden önde olan 
Ankara, Milli Kütüphane ve ülkenin en önemli üniversitelerine ait kütüphaneler de eklenince 
ülkedeki en önemli kütüphane merkezi olarak öne çıkmaktadır. Gelişen iletişim-bilişim teknolojisi ile, 
sanal ortamda sorgulama ve yayına ulaşabilme olanakları da olan bu kütüphaneler, Ankara’yı bir 
bilim ve teknoloji kenti yanında kültür kenti de yapmaktadır. 

Tablo 7. 46.  : Ankara’daki Kütüphaneler (2005)  

Kaynak: Đl Kültür Md. 2006 

Toplantı-Fuar-Sergi Salonları-Kültür Merkezleri : Turizm başlığı altında ayrıntılı olarak 
incelendiği gibi ülke başkenti Ankara, sahip olduğu potansiyelleri etkin değerlendirebilecek toplantı 
salonları, fuar alanları, sergi salonları ve kültür merkezleri açısından olması gereken tesislere sahip 
değildir. Büyük ölçüde kamu kurumları ve büyük otellere ait salonlarda karşılanan kongre turizmi, 
toplantı ve sergi gereksinimlerini karşılayacak donatılar yeterli değildir. Fuar organizasyonları içinde 
Altınpark Expo Center ve Fuar Alanı yetersiz kalmaktadır. Atatürk Kültür Merkezi Alanı olarak ayrılan 
alan etkin kullanılamamaktadır. Ankara kenti “Kültür Zonu” ilan edilen Hipodrom Alanına inşa 

Kütüphane Adı Okuyucu S. Kütüphane Adı Okuyucu S. Kütüphane Adı Okuyucu S. Kütüphane Adı Okuyucu S. 

Adnan Ötüken Đl Halk K. 31.391 Beypazarı M.Akif Halk K. 36490 Güdül Halk K. 9330 Polatlı Halk K. 55635 

Aktepe Halk K. 537 B.pazarı Karaşar Halk K. 3997 Haymana Halk K. 14394 Polatlı Esentepe Halk K. 10926 

Akyurt Halk K. 5574 Beypazarı Uruş Halk K. 6784 Haymana Oyaca Halk K. Kapalı Sarayköy Halk K. 2756 

Ali Dayı Çocuk K. 4228 Cebeci Halk K. 36990 Kalecik Halk K. 6072 Sincan Halk K. 14613 

Ayaş Halk K. 4463 Çamlıdere Halk K. Kapalı Kazan Halk K. 16234 Şentepe Halk K. 2835 

Ayaş Göklerköyü Halk K. Kapalı Çubuk Halk K. 26179 Kızılcahamam Halk K. 14394 Ş. Koçhisar Halk K. 67843 

Ayaş Sinanlı Halk K. 3101 Elmadağ Halk K. 788 Mamak Kült ve Sanat Evi 29447 Ş. Koçhisar Çalören H. K. 134 

Bala Halk K. Kapalı Eryaman 75. Yıl Halk K. 7061 Mamak K.düğün Halk K. 2774 Yenikent Halk K. 2539 

Bala Avşar Halk K. Kapalı Evren Halk K. Kapalı Mutek Batıkent Halk K. 450 Yenimahalle Halk K. 17106 

Bala Kesikköprü Halk K. Kapalı Gölbaşı Halk K. 25107 Nallıhan Halk K. Kapalı  A. Oğultürk Halk K. Kapalı 

Balgat H. Alpar Halk K. 580 Gölbaşı K.gedik Halk K. 882 Or-An Halk K. 15225    
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edilmesi planlanan Ankara Kültür ve Kongre Merkezi için 1995 yılında Bayındırlık ve Đskan 
Bakanlığı’nca bir proje yarışması açılmıştır. 116.000 m2 kapalı alanda toplam 2.700 kişi kapasiteli 
konser, opera, bale ve tiyatro salonları ile 4.500 kişi kapasiteli toplantı salonlarından oluşan kongre 
merkezini içeren tesislerin yapımına henüz başlanmamıştır. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesini 
ve çeşitli ilçe belediyelerine ait kültür merkezlerinde de çeşitli toplantı ve sergiler düzenlenmektedir. 

Tüm bunlara rağmen kentte önemli kültür merkezleri olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Alman 
Kültür Merkezi, Fransız Kültür Derneği, Đtalyan Kültür Merkezi, Đran Kültür Merkezi, Libya Kültür 
Merkezi, Türk-Đngiliz Kültür Derneği, Türk Amerikan Derneği, Türk-Alman Dostluk Derneği, Türkiye-
Pakistan Kültür Derneği, Türk-Japon Vakfı gibi kültür merkezleri ve küçük ve orta ölçekte bir çok 
kültür merkezi ve salon bulunmaktadır. Ancak, kongre turizmi başkenti olma iddiasındaki Ankara, 
toplantı, fuar sergi salonları ve kültür kongre merkezlerini uluslar arası düzeyde gerçekleştirecek 
atılımları yapmalı, bu amaçlı çalışmaları özendirmelidir. 

Kentin kültürel dokusu ve kentsel kültür peyzajı için önemli unsurlardan biri de kültür ve tabiat 
varlıklarıdır. Başkentin kültürel varlık ve değerleri de, özellikle ve hassasiyetle ele alınmalıdır. 
Koruma başlığı altında derinlemesine irdelenen, kültür ve tabiat varlıkları ile korunması gereken 
değerlerin kentin kültürel yapısının gelişiminde turizm sektörü ile birlikte, koruma değerlerine zarar 
verilmeksizin değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Türkiye ölçülerine göre oldukça gelişmiş kültür ve eğitim kurumlarının varolduğu, giderek gelişen alt 
ve üst yapı olanakları ve çeşitlenerek büyüyen ekonomik faaliyetlerin yoğunlaştığı Ankara’nın bazı 
alanlardaki eksikliklerine karşın varolan potansiyel ve değerlerini; kültür, bilim, teknoloji başkenti 
olma hedefi çerçevesinde yeterince değerlendirdiğini ve bu tesislerin mekansal dağılım ve sayılarının 
yeterli olduğunu, etkin kullanıldığını söylemek olası değildir. 

7.2.3. KENTSEL SOSYAL DONATI VE YÖNETĐMSEL ALANLARA YÖNELĐK 
MÜDAHALE BĐÇĐMLERĐ 

7.2.3.1. SEKTÖR BÜTÜNÜ STRATEJĐLERĐ 

2023 Başkent Ankara Nazım Đmar Planı ve sonrasında yapılacak çalışmalar ile;  

a. Yaşam kalitesinin arttırılabilmesi anlamında sosyal donatı alanlarının nitelik ve niceliğinin 
büyük önem taşıdığı ve Ankara’da, eğitim, sağlık, kültür vb servislerin sadece kent bütününe 
hizmet sunmayan, ülke ve bölgesi için de önemli bir potansiyel taşıyan nitelikleriyle ön plana 
çıktığı tespitleriyle; öncelikle bu plan kapsamında düzenlenecek konut alanları olarak tarif 
edilen meskun konut alanlarından başlamak üzere, sosyal ve teknik donatı eksikliği bulunan 
bölgeler için mekansal ve sosyal eşitsizlikleri giderebilme amacıyla “Donatı Alanı 
Planlaması” yapılması ilkesini benimsemiştir. 

b. Ankara’nın sunduğu servislerin kalite, verimlilik ve çeşitliliğini arttırabilecek bölgesel ve 
kentsel sosyal donatı alanlarının yapımının özendirilmesi esastır. Sosyal donatı alanlarının 
iyileştirilebilmesi amacıyla görsel kirlilik ve tedirginlik yaratan unsurların araştırılıp 
giderilmesi, yaya ulaşımı, bitkilendirme, aydınlatma vb düzenlemelerin yapılması, bu 
amaçlarla halkın ve yerel inisiyatiflerin katılım ve katkılarının alınması sağlanmalıdır. 

c. Kentsel yaşamda bütünleşme ve kentsel bölgeler arası eşitsizlikleri giderip, kentsel yoksulluk 
ve yoksunlukları azaltabilme noktasında sosyal donatı alanlarının arttırılması yanında, 
kapsamlı yaygın eğitim programları uygulanması, buna yönelik bölgelere özel sosyal projeler 
geliştirilmesi, teknik eğitim ve mesleki gelişim, iş becerisi geliştirme amaçlı eğitim 
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merkezleri, sosyal merkezler oluşturulması yönünde bütüncül bir politikanın tüm 
paydaşlarıyla birlikte araştırılarak hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. 

d. Konut alanlarının bütünleri olan tüm sosyal donatıların, kent bütünü içindeki eşitsizlikleri 
giderebilecek, yaşam kalitesini arttırabilecek ve kentsel yaşama katılınması yönünde 
potansiyel sunabilecek temel unsurlar olduğu noktasından hareketle, yerel ölçekte tüm 
donatıların eksiksiz oluşturulabilmesi yönünde kapsamlı çalışmalar, her tür planda 
yapılmalıdır. 

e. Bu plan sonrası “Kamu Kurum Kuruluş Alanları Ana Planı” hazırlanması, buna göre 
tüm kurumsal alanların yerseçimi ve sorunlarına ilişkin açılımlar üretilmesi gerekmektedir. 
Kamu kurumlarına yönelik ana planın oluşturulması aşamasında, merkezler ana planı ile 
eşgüdüm içinde, eğitim-sağlık-kültür gibi kamusal hizmetlerle, merkez işlevleri ve kamu 
kurumlarının sunduğu hizmetlerin birlikte ele alınması sağlanmalı, kentin merkez 
bölgelerinden desantralize olacak kuruluşların boşaltacağı alanların yeniden 
değerlendirilmesinde, bölge bütününde ele alınarak, yeni bir yapı ve nüfus yoğunluğu 
yaratmayacak biçimde, kamusal kullanım amacına yönelik düzenlemeler geliştirilmesi, açık-
yeşil alan sistemi ve bütünlüğünün geliştirilmesi, dönemsel özellik yansıtan yapıların 
korunması vb. ilkeler göz önünde tutulmalıdır. 

f. Askeri alanların kent içi ve çevresinde tampon niteliği oluşturan niteliğinin korunması esas 
olmalıdır. Kent içindeki askeri havaalanlarının desantralizasyonu ve bu alanların açık-kapalı 
dengelerinin korunması sağlanmalıdır. 

g. Dini tesislerin, her tür inancın gereksinimlerine yanıt verecek biçimde rant tesisleri 
oluşturulması çalışmalarından uzaklaşarak hayat geçirilmesi gerekmektedir. 

h. Başkentte okuryazarlık oranının %100’e ulaştırılması kaçınılmaz bir hedeftir. Bu hedefe 
ulaşılabilmesi amacıyla kent bütününde kampanya ve seferberlik anlayışı içinde bir dizi 
sosyal eğitim programı düzenlenecek, Büyükşehir Belediyesi bu çabaya ilişkin tüm katkıları 
yanında, tüm kurumların eşgüdümünü sağlayan kolaylaştırıcı bir görev üstlenecektir.  

i. Başkent Ankara’da, teknoloji yoğun üretim biçimlerinin geliştirilmesi yönündeki hedef 
doğrultusunda eğitim ve eğitimli nüfus büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, üretimin 
gereksinim duyacağı işgücünü, üretim sektörleri ile eşgüdüm halinde geliştirmek 
gerekmektedir.  

j. Ankara’nın buluşçu-yenilikçi ve yaratıcı bir kent olabilmesi adına inovasyon-yenilikçilik 
alanında yapılacak atılımlar için, teknoloji geliştirme bölgeleri ve bunlarla bütünleşen, kentin 
yenilikler yaratmasına iletişim bilişim teknolojilerine uyum yapabilmesine yönelik yeni 
araştırma geliştirme bölgelerinin oluşturulması ve desteklenmesi amaçlanmalıdır. 

k. Đlk ve orta öğrenim tesisleri başta olmak üzere tüm sosyal donatı alanlarının tüm konut 
alanlarında erişilebilir bir biçimde oluşturulabilmesi yönünde her tür ve ölçekteki planda özel 
bir hassasiyet gösterilmesi esas olup, sosyal donatı eksikliği olan alanlar ve yakın 
çevrelerinde yapılacak tüm planlama çalışmalarında bu eksiklikleri giderebilecek özel 
önlemler geliştirilmesi, gerekli donatı alanları ayrılması gerekmektedir. 

l. Bir eğitim kenti ve ülkenin eğitim düzeyi en yüksek kenti Başkent’te; eğitim düzeyinin 
arttırılması, geliştirilmesi, bunun sürdürülebilirliğinin sağlanması, eğitimden elde edilen 
gücün üretimde ve yaşamın tüm alanlarında kentsel yaşama yansıyabileceği mekanizmaların 
araştırılması sağlanmalıdır. 
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m. Yüksek öğrenim tesislerinin kampusler oluşturarak kent yakın çevresinde yer seçme 
eğilimleri desteklenmekle birlikte, üniversitelerin tıp ve sosyal yaşama ilişkin unsurlarının 
kent merkezi ve yakın çevresinde tüm ulaşım-dolaşım vb unsurları içerecek yönetim planları 
oluşturarak kalmaları özendirilebilir. 

n. Üniversitelerin, bilim ve teknoloji kenti Ankara’da, sanayi ile işbirliği içinde teknoloji 
merkezleri oluşturararak, kentsel ekonomi için açılımlar yaratabilecek bir çerçeve sunması 
sağlanmalı, bu üretimlerin gereksinim duyduğu işgücünün yetiştirilebilmesi anlamında örgün 
ve yaygın eğitim türlerinde üniversitelerle işbirliği yapılması esastır.  

o. Başkent Ankara’nın sağlık kenti potansiyelinin geliştirilmesi, buna yönelik tüm özendirme 
politikalarının hayata geçirilmesi, bir ilke olarak benimsenmiştir. Öncelikle bölge ve koridorlar 
bazında yapılan ayrıntılı tespitler uyarınca birincil sağlık tesisi (sağlık ocağı) eksikliği bulunan 
yerleşmeler ve komşuluk birimlerinin bu sorunlarının giderilebilmesine yönelik eylem 
planlarının her ilçe ve ilk kademe belediyesi sınırları içerisinde ve ilgili belediyeleri ile 
eşgüdüm halinde ayrı ayrı yapılması gerekmektedir. 

p. Artmakta olan özel eğitim ve sağlık kurumlarının, bu planda belirtilen ilkeler, Đmar Mevzuatı 
standartları ve bulunduğu bölgeye ilişkin özel gereklilikler bağlamında özendirilmesi 
sağlanmalıdır. Ancak, özel eğitim ve sağlık kurumlarından kent merkezi dışında güçlü ulaşım 
bağlantıları üzeri ve yakın çevresinde, tüm gerekli donatıları da içerecek biçimde kampusler 
oluşturarak yer seçmesi temel seçmedir. Bu yöndeki çabaların desteklenip, Ankara’nın sağlık 
başkenti olma hedefine ulaşması ve kentsel yaşam kalitesinin arttırılması sağlanmalıdır. 

q. Eğitim ve sağlık tesislerinin planlanmasında yakın çevresi ile uyumlu işlevler içerecek 
biçimde ele alınması, afet ve kentsel riskleri en az içerecek şekilde konumlandırılması, olası 
bir afet anında kullanılabilmesine yönelik Afet Eylem Planı hazırlamaları da sağlanmalıdır. 

r. Hizmet kenti/başkenti Ankara’nın kültürel donatı ve etkinlikler açısından da zenginleşmesi 
ilkesi doğrultusunda, kültür merkezleri, kütüphaneler, tiyatro-sinema, sanat merkezi, çok 
amaçlı kültür ve kongre merkezi, sosyo kültürel tesis vb. kullanımların nitelik ve nicelik 
olarak geliştirilmesi esastır. Kültürel yaşamın gelişebilmesi anlamında fuar, panayır, şenlik ve 
festivallerin özendirilmesi, kültürel peyzajın tüm unsurlarının bu plan ilke ve esasları 
doğrultusunda desteklenmesi sağlanmalıdır. 

s. Başkent Ankara’nın Kültür ve Kongre Turizminde uzmanlaşabilmesine yönelik olarak “Kongre 
Vadisi” oluşturulması, kültür, kongre merkezlerinin hayata geçirilmesi yönünde bir acil eylem 
planı hazırlanarak hayata geçirilmesi gereklidir. 

7.2.3.2. MEKANSAL STRATEJĐLER 

1. Kent içinde kalmış Güvercinlik ve Etimesgut havaalanlarının uygun askeri alanlara 
yönlendirilmesi ve bu alanların eğitim-teknoloji merkezi kentsel açık-yeşil alan sisteminin 
parçaları olarak korunup, kente kazandırılması gereklidir. 

2. Konut alanlarının bütünleri olan tüm sosyal donatıların hayata geçirilmesi, buna yönelik 
müdahalelerinin alt ölçekli planlarda yapılması, gereğinde onaylı planların revize 
edilmesi, eğitim, kültür, sağlık tesislerinin oluşmasına yönelik etaplama, bölgeleme 
çalışmaları yapılması sağlanmalıdır. 

3. Sosyal donatı alanlarının yürüme mesafesi ve komşuluk üniteleri içinde hayata 
geçebilmesine yönelik tüm özel çalışmaların yapılması sağlanmalıdır. 
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4. Sosyal donatı eksikliklerinin giderilebilmesi hedefi doğrultusunda yapılacak donatı alanı 
planlaması çalışmalarının öncelikle sosyal donatı ve kentsel servislerin eksik olduğu doğu 
planlama bölgesi ve Mamak bölgesi başta olmak üzere, kuzey planlama bölgesi Keçiören 
çevresinden başlatılarak, tüm kentsel alana yayılması öngörülmektedir. 

5. Kentsel eğitim ve kültür düzeyinin arttırılması, eşitsizliklerin giderilmesi ve kentsel 
bütünleşmenin sağlanması hedefleri doğrultusunda öncelikle eşitsiz gelişmiş, doğu ve 
kuzey bölgelerinden başlamak suretiyle eğitim, kültür merkezleri oluşturulması, bu 
merkezlerde bölgenin niteliğine uygun özel sosyal projeler geliştirilerek uygulanması 
hedeflenmektedir. 

6. Kentin farklı açılım noktalarında üniversite, araştırma geliştirme ve teknopark alanları 
oluşturulması hedefi doğrultusunda;  

a. Kuzey koridoru Susuz çevresi, Güvercinlik havaalanı, doğu koridoru-Lalahan çevresi, 
güneybatı koridoru, güney koridoru Đkizce, Esenboğa yolu, Karapürçek ve Temelli’de 
araştırma-geliştirme bölgeleri, 

b. Güney koridoru Karagedik, Kuzey koridoru Kazan, Güneybatı koridoru Yurtçu 
çevresinde üniversite alanları, 

tespit edilmiştir. 

7. Kentin hastaneler bölgesi için mevcut ulaşım-dolaşım-otopark vb sorunları çözebilecek 
bir Alan Yönetimi oluşturulması ve bu yönetim planı kapsamında, bu bölgedeki yaşam 
kalitesinin arttırılması hedeflenmiştir. 

8. Etlik Kasalar sağlık kompleksinin geliştirilmesi yanında Beytepe bölgesinde bir başka 
sağlık kompleksi oluşturularak bölgesel sağlık gücü niteliğinin pekiştirilip geliştirilmesi 
sağlanmalıdır. 

9. Özel sağlık tesisleri ve hastaneler ile polikliniklerin kentsel alanda dağılımına ilişkin 
özendirme kaçındırma politikaları uygulanmalı, kent merkezinde yapı bazında, 
standartlara uymayan talepler yerine, kampus nitelikli talepler özendirilmelidir. 

10. Kültür-kongre turizminin geliştirilmesi amacıyla Esenboğa Havalimanı ile ilişkilenecek bir 
Kongre Merkezi oluşturulması, bu bölgede bir Bilişim Vadisi tanımlanması ve 
Etimesgut’ta fuar, kongre merkezleri ile kentsel kültür ve turizm yapısının geliştirilmesi 
esas alınmalıdır. 

11. AKM Kültür Zonu olarak tanımlanmış alanın proje ve inşa aşamasındaki yapı ve tesislerin 
tamamlanması, yeni tesisler oluşturulması suretiyle, kentin kültürel dokusunun temel 
unsurlarından biri haline getirilmesi sağlanmalıdır. 

12. Merkezi iş alanının kuzey ve güney kesimlerinde Merkezler Ana Planı ile eşgüdümlü 
olarak kültür zonları ve kültürel yaşama ilişkin özel geliştirici müdahaleler yapılması, 
kentsel kültürel peyzajın gelişmesi anlamındaki tüm mekansal taleplerin bu planın 
ilkeleriyle uyumlu olmak şartıyla özendirilmesi öngörülmektedir. 
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7.3. KENTSEL VE BÖLGESEL AÇIK-YEŞĐL ALAN SĐSTEMĐ 

2023 Başkent Ankara Nazım Đmar Planı, açık ve yeşil alanları, plan sisteminin en temel 
unsurlarından biri olarak ayrı ayrı ve birlikte irdelemiştir. Kent dokusunun önemli temel 
elemanlarından birisi olup, mimari yapı ve ulaşım alanları dışında kalan açıklıklar veya boş alanlar 
genellikle “Açık Alan” olarak değerlendirilmekte, dış mekanda herhangi bir amaca göre yapılaşmanın 
olmadığı ve herhangi bir rekreasyonel kullanımı için uygun potansiyel imkanı bulunan alanlar olarak 
su yüzeyleri, üzerinde bitkisel eleman bulunmayan veya çok sınırlı sayıda bulunan meydanlar ve 
ulaşım alanları açık alan tanımı içinde ele alınmaktadır32.  

Mevcut açık alanların bitkisel elemanlar ile kaplı veya kombine edilmiş yüzey alanları ise yeşil alan 
tanımı içinde değerlendirilmektedir33. Açık ve yeşil alanların birbirinden ayrılan nitelikleri 
doğrultusunda ayrı ayrı ele alınması olasıdır ancak uygulamada bu ayrım yerine çoğu kez, açık-yeşil 
alanlar/mekanlar ve sistemi yönünde bir ele alış seçilmektedir. Kentsel mekanda birbirini 
tamamlayan unsurlar olarak açık ve yeşil alanlar, kentin fiziksel yapısını ortaya koyan ve 
biçimlendiren temel alan kullanımlarından birisi olup diğer alan kullanımlarını bütünleştiren denge 
ögesidir. Açık-yeşil alanlar, kentin topoğrafyası, jeomorfolojisi, iklimi, kentin politik ve mimari yapısı, 
kentlinin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısından kopuk biçimde gelişmemekte, dağınık ya da yeşil 
bantlar sistemi olarak kendisini gösterebilmektedir.  

7.3.1. AÇIK-YEŞĐL ALAN SĐSTEMĐNĐN PLANLAMA DÖNEMLERĐ ĐTĐBARĐYLE 
GELĐŞĐMĐ 

Günümüz Ankara’sında açık-yeşil alanların kentsel mekanda dağılımı irdelendiğinde bir yandan 
dağınık ve birbirinden kopuk kentsel yeşil alanlar ön plana çıkmakta, diğer yandan kentin planlı ve 
bir makroform ile geliştirilmesi arayışları doğrultusunda kent içine kadar giren, zincirleme eksen ve 
kamalar yaratan açık ve yeşil alanlar da kendisini göstermektedir. Başkent Ankara’nın gelişim 
sürecinde şu an kent içinde kalan ancak kentsel açık-yeşil alan sisteminin omurgasını oluşturan 
önemli plan karalarının hayata geçtiği görülmekle birlikte, açık-yeşil alan sistemine dair bir çok 
unsurun ise yitirildiği ve önemli bir erozyona konu olduğu anlaşılmaktadır. 

Lörcher Planı 

Lörcher Planı, kentin Yenişehir adı verilen yeni gelişme bölgesinin nüvesini oluşturan temel kararları 
oluşturan ilk plan olma niteliğiyle, bugün Yenişehir’de sürekliliği büyük ölçüde yitirilmiş önemli 
meydan ve açıklıkların da oluşturulması kararını üreten plandır. Zafer meydanı ve parkı, Mithatpaşa-
Sakarya kesişimi açıklığı gibi önemli kararların bu plan ile verildiğini söylemek olasıdır. Bugün önemli 
yol geçişleri ve daraltmalarıyla meydan ve park özellikleri yitirilmiş ve bir sistem üzere tanımlanan 
açıklıklar siteminin halen Zafer Anıtı, Mithatpaşa Meydanı, Kızılay Meydanı, Sıhhiye Meydanı olarak 
kentsel yaşamda önemli bir yeri olduğu görülmektedir. Bu plan sonrası kentin bütüncül anlamda 
planlanması sürecinde önemli bir kırılma noktası oluşturan Jansen Planı’nın makroform öngörüsünde 
de kentsel açık ve yeşil alan sisteminin çok önemli bir belirleyici olduğu, adeta bir bahçe kent olarak 
tasarlanan Ankara’da, kenti doğu batı yönünde kesen yeşil sistem unsurlarının büyük önem taşıdığı 
ifade edilebilir. 

                                                 
32 ÖZTAN, Y., 1968, Ankara Şehri ve Çevresi Yeşil Saha Sisteminin Peyzaj Mimarisi Prensipleri Yönünden Etüd ve Tayini, Ankara 
Üniversitesi Basımevi.Ankara. 
33 SAATÇĐOĞLU, F., 1978, Büyük Đstanbul’un Yeşil Alan Sorunlar Ulusal Sempozyumu Đ.Ü. Yayın No:2587, Or. Fak., Yayınları:270, 
Đstanbul. 
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Jansen Planı 

Jansen Planına göre, bugünkü Tandoğan Meydanı’nda oluşturulması öngörülen Hava Meydanı’ndan 
Tandoğan, Maltepe, Demirtepe boyunca Kumrular Sokak ve Zafer Parkına ulaşan önemli bir yeşil 
bant öngörüsü, planın doğu-batı aksındaki yeşil omurgasının en temel unsurlarındandır. Bugün 
sadece birkaç park ve Kumrular Sokak aksı ile Kızılay Meydanına belli belirsiz ulaşan bu bantın 
devamı, Kızılay Meydanı, Sakarya Caddesi, üzerinden Kolej’e inerek Đncesu deresi ile bütünleşmekte 
ve bir doğal eşiğe de oturarak kentsel yeşil sisteme yön vermektedir. Bugün önemli bir kısmı 
yitirilmiş ya da devamlılığı bozulmuş bu sistemi kuzey güney yönünde besleyen doğal eşikler de 
Jansen Planının korunarak kente kazandırılmasını öngördüğü unsurlar olarak ön plana çıkmaktadır. 
Bugün üzeri kapatılarak yol geçirilmiş Đncesu Deresi gibi, Kavaklıdere, Dikmen Deresi, kuzey güney 
açık-yeşil sistem öngörüsünün önemli parçalarıdır. Doğu batı aksında erozyona uğradığı ve 
sürekliliği zedelendiği ifade edilen sisteme karşın, bu doğal eşik ve varlıkların şu an kentsel sistem 
içinde okunamayacak kadar tahrip edilmiş olduğunu söylemek yanlış sayılmaz.  

Kenti doğu-batı yönünde kesen yeşil alan sistemine ilaveten önemli bir başka karar da aynı aksta, 
Hipodrom ile başlayıp, kamu kuruluş alanları ile Sıhhiye üzerinden Ulus ve Kızılay’a sokulan geniş 
alan kullanımına sahip açık alanların da tanımlanmış olmasıdır. Daha sonra Atatürk Orman Çiftliği 
arazileri ile de bütünleşerek AKM, Gençlik Parkı, Hastaneler ve Kamu kurum Alanları ile Ulus ve 
Kızılay’ı birbirinden ayıran bu entansif kullanımlar, kentin en yoğun bölgesinde önemli bir açılım ve 
denge unsuru olarak da görev yapmışlardır. Bugün de önemli bir açıklık oluşturan ve görece daha 
az tahribata uğramış bu alanların sürdürülebilirliği önem taşımaktadır. 

Jansen Planının öngördüğü ve Đncesu Deresine bağlanan sistemler olarak Kurtuluş ve Cebeci 
Parklarından Cebeci’de üniversiteler yer seçmiş, Kurtuluş Parkı ise kent içindeki en önemli hava 
alma noktalarından biri olarak işlev gören nitelik kazanmıştır. Planın Roma Hamamı-Bentderesi 
aksında öngördüğü açıklık ve yeşil sistem devamlılığı ise yoğun yapılaşma ve gecekondular ile 
büyük bir tahribata uğramış, Ankara Çayı boyunca yeşil sistem ve rekreasyon alanları oluşumu 
yönündeki karar da Ankara Çayının algılanması ve bütünlüğünün korunması anlamında ciddi bir 
tahribata uğramıştır. Bu aksta Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve kamu kurum alanları ile golf 
alanı olarak ayrılmış ve daha sonra Altınpark olarak düzenlenmiş açık-yeşil alanların varlığı önemli 
bir şans olarak değerlendirilebilir. 

Görüldüğü üzere, bugün kent içinde önemli noktalar olarak büyük ölçüde tahribata uğramış açık 
yeşil alan sistemine yönelik kararların kentin ilk planlama deneyimlerinden itibaren öngörüldüğü ve 
kentin bir makroform dahilinde yeşil kuşak, kama ve kalplerle biçimlendirilmeye çalışıldığını 
söylemek olasıdır. Tahribata uğramış, yitirilmiş bu değer ve sistemlerin onarılması büyük önem 
taşımaktadır. 

Yücel-Uybadin Planı 

Jansen planının 1978 yılı için hedeflediği 300.000 kişilik nüfusun hızlı bir göç ve kentsel alan yığılma 
ile aşılarak 1955 yılı itibariyle 455.000 kişiye ulaşıldığı dönemde kentin geçirdiği metamorfozu 
çözümleyebilme arayışı ile üretilen Yücel-Uybadin Planı’nın, kapladığı alan büyümüş, Jansen 
Planında öngörülen ancak gerçekleşmeyen Tandoğan Havameydanı, Kavaklıdere sistemi, Đncesu 
sistemi, doğu-batı yeşil bandı gibi kararlar revize edilmiş ve kenti çepeçevre saran gecekonduların 
bulunduğu alanlar ile yeni çalışma ve iskan alanları oluşturulma arayışları kendisini göstermiştir. Bu 
çerçevede, Etimesgut’ta bir banliyö öngörülmüş, Yenimahalle ve Keçiören’deki yapılaşma eğilimleri 
yönlendirilmeye çalışılmış, Mamak yönünde bugün Siteler adını alacak bir çalışma alanı 
geliştirilmeye çalışılmış ve kent içi açık yeşil alan sistemini oluşturan dere-vadi kenarları, hazineye 
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ait yüksek ve tescil harici alanlar gecekondu baskınına konu olduğu için, açık-yeşil sisteminin temel 
unsurları bir bütün içerinde tanımlanamamıştır. 

Bu dönemin en önemli açık-yeşil alan sistemi öngörülerinden birisi, özel Kanun ile koruma altına 
alınmış Atatürk Orman Çiftliği arazilerini yerleşime konu etmeme gayreti olarak ifade edilebilir. Buna 
ilaveten Đmrahor vadi sistemini önemli bir rekreasyon merkezi olarak tanımlayan, kentin içine 
sokulan açık ve yeşil alanları korumaya ve küçültülmesini engellemeye çalışan bir yaklaşım göze 
çarpmakla birlikte, kente dair önemli bir yeşil sistem oluşturma güçlüğü olduğu görülmektedir. Bu 
plana, daha sonra onaylanan Bölge Kat Rejimi Haritaları ile, bulunduğu yerde kat arttıran ve bazı 
açık alanların tahribatına yol açan çok talihsiz bir başka çalışma da zarar vermiş ve kentsel açık-yeşil 
alan sistemi bu dönemde çok ciddi bir tahribata uğramıştır. 

Bu planın uygulama döneminde yol genişletme, yol açma, refüj daraltma benzeri operasyonların da 
yerel ve merkezi yönetimlerce hayata geçirildiği ve başta Atatürk Bulvarı olmak üzere yeşil yol 
koridoru olabilecek alanlarda önemli tahribatlar gerçekleştirildiği söylenebilir. 

1990 Nazım Planı 

3 büyük kentte nazım plan bürolarının kurulduğu 1969 yılından itibaren çalışmaya başlayan Ankara 
Nazım Plan Bürosunun 1970 yılında gerçekleştirdiği arazi kullanım çalışmasına bakıldığında; kentte 
Jansen Planı öngörüleri doğrultusunda oluşturulması hedeflenen açık-yeşil alan sistemi 
unsurlarından, kamunun yerleşerek bir ölçüde yapılaştığı, ya da yeşil alan olarak inşa ettiği alanlar 
dışında yeşil alan sistemine özgü unsurların büyük ölçüde elden çıktığı görülmektedir. Kentin daha 
önce algılanmadığı bir genişlikte, Sincan-Kayaş, Esenboğa, Mogan akslarında değerlendirildiği bu 
kapsamlı etüd, geniş alan kullanan kamu kurumları ile ODTÜ arazisi ve Mogan-Eymir, Đmrahor 
sistemi gibi tüm açık-yeşil alan unsurlarının farkında görünmektedir.  

Bu etüde göre üretilen ve ülke planlama literatürüne kapsamlı planlama anlayışının en önemli 
unsurlarından biri olarak geçen 1990 Ankara Nazım Planı, kentin “batı koridoru” boyunca gelişimine 
yönelik olarak ürettiği önemli kararını, AOÇ arazisi, ODTÜ, Zırhlı Birlikler, Gaz Maske Fabrikası, 
Şeker Fabrikası vb. geniş alan kullanan kamusal araziler ile birlikte yorumlayarak, kentin içine 
uzanan bir yeşil bantı makro ölçekte kurgulamaya çalışmıştır. Zırhlı Birlikler arazisinden başlayarak 
Çiftlik, AKM, Hastaneler koridoru ile merkeze çıkan bu kama, Jansen Planının tanımladığı açık alan 
sistemi ile de örtüşmektedir. 

1990 Nazım Planı, kent çevresinde bir yeşil kuşak oluşturulması gerekliliğini tespit etmiş ve Çubuk 
Barajı, Mogan-Eymir-Đmrahor sistemi gibi doğal unsurları ODTÜ arazisi ve diğer kamusal alanlarla 
bütünleştirerek kent çevresinde önemli bir yeşil kuşak hayata geçirilmesini öngörmüştür. Daha 
sonra çeşitli etaplar halinde ağaçlandırma çalışmalarına da konu olacak bu kuşakta, kuşağa 
tecavüzler ve kuşağın hayata geçmesini engelleyen plan kararları da üretilmiştir. 

Ankara’yı metropoliten bir nitelikte algılayan ve Ravlı (Akyurt) kızığı, Ankara Çayı, Ova Çayı, Zir 
vadisi gibi sistemleri de etüd eden bu çalışmanın çizdiği makroform ve açık yeşil alan sistemi 
öngörüsü tüm erozyonlara rağmen kenti bugüne değin biçimlendiren en önemli yasal belge olarak 
kalabilmiştir. 

2015 Planlama Çalışmaları 

Ankara’nın önemli bir hava kirliliği sorunu ile karşı karşıya kaldığı dönemde, ulaşım ana planına 
yönelik temel kararları üretmek amacıyla yapılan bu çalışmanın temel olarak, yapısal plan yaklaşımı 
ile, kenti sıkıştığı topoğrafik çanak içinden çıkarıp, desantralize edecek bir makroform önerisi 
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benimsemesidir. Bu makroform için ışınsal bir öngörüsü olan ve yıldız biçiminde bir kentsel gelişme 
ile, 5 ana karayolu güzergahı üzerinden koridorlar boyunca gelişen ve her bir koridor arasına açık-
yeşil kamalar sokulması öngörülen bu plan ile, Konya yolu- Đncek koridorları ile, Đncek ve Eskişehir 
yolu koridorları, Eskişehir ve Đstanbul yolu koridorları gerek doğal ve gerekse yapay eşiklerle 
birbirinden ayrılmış ve bu koridorların arasına giren havalanma koridoru ile bir yandan hava kirliliği 
sorunun aşılması diğer yandan da kentin bir makroform uyarınca desantralize edilmesi 
öngörülmüştür. 

Onaylı bir belge haline gelemeyen ve önerdiği çevre yolu sisteminden başka bir çevre otoyolu inşası 
ile temel kurgusu önemli ölçüde zarar gören bu çalışma, kentin gelişimi için öngördüğü bu yeşil 
kama sistemi ve AOÇ’yi kentin merkezindeki en temel yeşil alan olarak gören yaklaşımı ile, bugünkü 
plan çalışmaları için de önemli bir yol gösterici olmuştur. Ancak bu planın öngördüğü kama ve yeşil 
kuşak, özellikle kentin en spekülatif gelişme koridoru olan güneybatı aksında, onaylanmış ve hayata 
geçmeye başlamış planlarla ciddi oranda zarar görmüş ve bu bölgede açık-yeşil alan sisteminin 
devamlılığını sağlamakta önemli güçlükler oluşmuştur. 

Planın öngördüğü odaklar ile kentin merkez alanını birbirinden ayıran önemli yeşil koridorlar da 
tanımladığı dikkate alındığında, gelinen noktada onaylı planlarla bu yeşil koridorların da elden çıktığı 
ve bu erozyonun en yoğun biçimde güneybatı koridorunda kendini gösterdiği ifade edilebilir. 

Görüldüğü üzere, kentin gelişim ve büyüme sürecinde kentsel açık-yeşil alan sisteminin sürekli ve 
sistematik bir daralma ve erozyona tabi tutulduğu ve planlarda en temel öngörülerden biri olarak 
ifade edilen açık-yeşil alan sistemlerinin hayata geçişinde gerek mahalle ölçeğinde gerekse kent 
bütünü ölçeğinde önemli sorunlar oluştuğu ortadadır. Bu aşamada, açık-yeşil alanların kent ve 
çevre sağlığı yanında insan ve toplum sağlığı ve sürdürülebilirliğine ilişkin değeri ile birlikte afetlere 
yönelik de önemli bir potansiyel ve planlama aracı olduğunun anlaşılması, ülke kentlerindeki 
planlama çalışmalarında açık-yeşil alan sistemi oluşturulma yönündeki çabaların daha anlamlı hale 
gelmesine yol açmıştır. 

7.3.2. KENTSEL, BÖLGESEL AÇIK-YEŞĐL ALAN SĐTEMĐ UNSURLARININ 
KAVRAMSALLAŞTIRILMASI 

Ankara’da açık-yeşil alan sistemini belirleyen, kentsel, kırsal alana geçiş niteliğindeki bölgeler ve 
kırsal alanlardan oluşan, kentin topoğrafik, iklimsel ve floristik özellikleri ile biçimlenen farklı 
nitelikteki açık-yeşil alan sistemi unsurları bulunmaktadır. Bu alanları 4 temel kuşak içinde 
değerlendirmek olasıdır. 

I. KUŞAK 

Đç Anadolu Bölgesi içinde Ankara ilinin coğrafi konumundan kaynaklanan bir idari bütünlük ile 
Ankara ili sınırları içinde kalmakla birlikte, Ankara’yı çevreleyen doğal eşiklerin ilk halkasını 
oluşturan, iklimsel özellikleri, coğrafyası ve doğal nitelikleri kentin merkezi ile önemli ölçüde ayrışan 
alanlardaki bitki örtüsünün oluşturduğu sistem olarak tanımlanabilir. Bu hattın oluşturduğu yeşil 
sistem, daha çok kuzeybatı ve kuzey aksında yoğunlaşmakta, batı ve güneybatıda daha çok bozkır 
nitelikli bir düzlüğe açılmaktadır. Kent merkezinden yaklaşık 90 km.’lik bir yarıçap çizildiğinde bunun 
çevresi ve dışında kalan alanları kapsadığı ifade edilebilecek bu ilk kuşakta batıda Çayırhan, 
Nallıhan, kuzeyde Güdül, Çamlıdere ve Kızılcahamam kuzeyi, kuzeydoğuda, Işık Dağı, doğuda 
Kırıkkale bulunmakta, güneybatıdan itibaren açılan bu orman dokusu ve ağaç varlığı ile biçimlenen 
kuşak, güneyde Şereflikoçhisar ve Polatlı aksında step düzlüklerine ve ağaçtan yoksun bir yapıya 
ulaşmaktadır. Bu kuşağın ağaç varlığı yoğun bölgeleri, Ankaralılar için hafta sonu kullanımları için 
elverişli olmakla birlikte, önemli bir rekreatif potansiyel de sunmaktadır.  
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II. KUŞAK 

Đlk kuşakla benzeşen bir topoğrafik-coğrafik çanak içinde günübirlik erişime uygun yapısıyla, kentin 
en temel rekreatif gereksinimlerinin karşılandığı, Kızılcahamam, Çamlıdere, Ayaş, çevresindeki çoğu 
kez 1100 m. üzerinde, önemli ağaçlık alanlara, orman ve bitki örtüsüne sahip, içerisinde 
Kızılcahamam Soğuksu ve Sey Hamamı Milli Park ve Turizm Bölgelerinin, Çamkoru, Ayaş tepeleri, 
Elmadağ güneyi, Hasandağı kuzey etekleri, Beynam ormanları gibi haftasonları için kentlinin 
doğayla, ormanla bütünleşme gereksinimlerine de yanıt veren, kent merkezinden 50-90 km 
uzaktaki halka içinde kalan alanları tanımlamaktadır. Güney ve güneybatı yönünde yeşil unsurlarını 
yitirerek bozkıra açılan bu sistem, Elmadağ, Hasanoğlan, Kırıkkale, Kurtboğazı Baraj çevresi ve 
Kızılcahamam Đlçesinin Đç Anadolu Bölgesine bakan yamaçları ile, Haymana Đlçesi arazilerinin bir 
bölümü ve Beynam Ormanlarını içine almaktadır. 

Bu ilk 2 kuşak içerisinde önemli yaylalar, doğa yürüyüş alanları, ve turizm-rekreasyon için de önemli 
potansiyeller sunan doğal nitelikleri ile ön plana çıkmış bölgeler bulunmakta olup, turizm başlığı 
altında bu bölgelere ilişkin daha detaylı bir irdeleme yapılmıştır.  

III. KUŞAK 

Metropoliten kentin çekirdeğini oluşturan ve Ankara’nın yerleştiği “Ana Çanak” olarak tanımlanan 
kentsel nüfusun en yoğun olarak yerleştiği alanları çevreleyen ve 1990 Ankara Nazım Planı ile, 
Ankara Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Projesi kapsamında 1980’li yıllardan itibaren bir kısmı 
ağaçlandırılmış, bir kısmı da yeşil kuşağa dahil edilememiş, kentsel yerleşik alanın en yakın 
çevresini tanımlayan bu kuşak, kent merkezine ortalama 25-50 km uzaklıktaki, kırsal alana geçiş 
niteliğindeki yarı kırsal yerleşmeleri de içeren zonu tarif etmektedir. Yeşil Kuşak Ağaçlandırma 
Projesinin, Bayındır Barajı Su Toplama Havzasından başlayarak, Mamak Đlçesi Nenek, Altındağ Đlçesi 
Susuzköy arazilerinin bir bölümünden geçip, Sincan, Osmaniye, Elvan, Bağlıca ve Alacaatlı 
köylerinin arazilerinin bir bölümünü kuşaklayacak biçimde ağaçlandırılmasını öngördüğü bu kuşak, 
kentsel gelişmenin yoğun biçimde yönlendiği batı ve güneybatı koridorlarında delinmiş ve yeşil 
kuşağa ilişkin ağaçlandırmaların hayata geçmesinde sorunlar yaşanmıştır.  

Doğu ve kuzeydoğu aksında görece önemli ağaçlandırmalar gerçekleştirilebilmiş, en azından 
yerleşim dışı tutularak açık alan niteliği korunmuş alanlara karşın, güneybatıda bir yeşil kuşak eşiği 
olarak öngörülmüş Alacaatlı ve çevresi, kentin şu an en prestijli konut alanlarının gelişim bölgesidir. 
Bu sistemin korunmaya çalışılan bir başka unsuru, Eskişehir ve Đstanbul yollarını birbirinden ayıran 
Meşe dağı silsilesinin yapılaşma dışı tutularak, Zırhlı Birlikler Okulu ve AOÇ arazileri üzerinden kent 
içine sokulan bir kama tanımlaması ve Ankara Çayı, Zir Vadisi üzerinden kuzey ormanlarına 
açılabilmesi öngörüsüdür. Kentin makroformuna önemli ölçüde yön verecek ve genişleyen belediye 
sınırları inde büyük ölçüde kontrol dışı kalarak çeşitli yapılaşma taleplerine konu olma niteliği 
taşıyan bu kuşağın korunması ve sürdürülebilirliği büyük önem kazanmaktadır.  

Gelişen kentin çevresindeki önemli bir potansiyel olarak ortaya çıkan yeşil kuşak, yeni kentsel 
aktivitelere en uygun alanları da oluşturduğundan, sürdürülmesinde önemli güçlükler 
yaşanmaktadır. Bu kuşağın sürdürülme güçlükleri Maryland ve Londra yeşil kuşaklarında da 
görülmüştür. Ülkemizde yeşil kuşağın oluşturulması amacıyla planlarda verilen “Ağaçlandırılacak 
Alan” kararlarının özel mülkiyete konu araziler üzerine geldiğinde hayata geçememesi, yeni 
uygulama araçlarının ve plan kararlarının geliştirilmesini de zorunlu hale getirmektedir. Bu nedenle, 
kent çevresinde yapılaşma dışı tutulması öngörülen alanların, tarımsal niteliği, doğal karakteri 
uyarınca korunarak sürdürülebilmesi, gereğinde tarımsal alanların, yeşil kuşağın parçalarını 
tanımlayabilecek biçimde geliştirilebilmesi öngörülebilir.  
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Tarımsal alanların, kenti çevreleyen yeşil kuşak içerisinde değerlendirilebilmesi yönünde bir dizi 
uygulama ve yasal düzenleme de bulunmaktadır. Avrupa Kentsel Şartının tarım topraklarının 
korunup, kentsel gelişme ve yapılaşma baskısından uzak tutulması ilkesi ile, bu ilkeye uyumlu 
görünen 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu, tarımsal alanların korunmasını 
sağlama yönünde önemli yasal düzenlemeler olarak dikkat çekmektedir. Bu düzenlemeye ilaveten, 
Ankara özelinde de DSĐ tarafından Ankara’nın güneydoğu, kuzeybatı ve batı bölgelerinde öngörülen 
sulama projeleri, sulama amaçlı barajlar sistemi de, bu kuşak içindeki ağaçlandırılacak alanlar ile 
bütünleşen bir tarımsal yapı ve doğal bir yeşil kuşak oluşumunu hazırlayabilir. O bakımdan, yeşil 
kuşağı sadece ağaçlandırılacak alan olarak ele almaktan çıkaracak bir yaklaşımın benimsenmesi de 
yararlı görünmektedir. 

Kentsel saçakta yer alan yeşil kuşakta yer alabilecek olan rekreasyon tipleri kabaca "kırsal parklar", 
"entegre rekreasyon alanları" ve "eğlence parkları" olarak sınıflandırılmaktadırlar. Rekreatif 
olanaklar açısından yeşil kuşakta; Đngiltere, Almanya ve Hollanda'da örneklerinde görülen çakıl 
ocakları, mineral ocakları ve depolama alanları gibi alanların dönüşümüyle elde edilmiş olan alanlar 
da potansiyel olarak değerlendirilebilir. Bu kuşaktan kent içine sokulan yeşil kamalar ile kentsel 
açık-yeşil alan sisteminin bir havalanma-nefes alma olanağı yaratması fikri, Ankara için de özellikle 
2015 Planlama çalışmaları kapsamında oldukça sık kullanılmıştır. Kopenhag kent planında da; geniş 
alanlara yayılan kent makroformunu kontrol etmede ışınsal bir kentsel gelişim seçilmiştir. Bu planda 
ulaşım hatlarının belirlediği akslar arasında yer alan yeşil kamalar, kırsal alanlardan uzanarak kent 
merkezine ulaşmaktadır. Ankara’da bu anlamda doğu-batı, güneybatı-kuzeydoğu yönlerinde böylesi 
olanaklara sahip görünmekte olup, bu olanağın odağını da Atatürk Orman Çiftliği arazisi 
oluşturmaktadır.  

1990 Nazım Planının yeşil kuşağını oluşturan ve yeşil kuşak ağaçlandırma projesine de altlık teşkil 
eden, kent çevresindeki bu yapılaşma dışı tutulacak sistem, bugün çoğu kez, ikinci konut gelişmesi 
baskısı ile karşı karşıya görünmektedir. Güneybatı koridorunda kentsel yayılmaya da konu olan bu 
kuşak, bir dizi çevre sorununa da sahip olup, kuşak boyunca önemli açık alanlar spor potansiyelleri 
ve kırsal alana geçiş niteliğinde yarı kırsal yerleşmelere de sahip bulunmaktadır. Bu kuşağın 
korunmasına yönelik öngörü ve stratejiler, Anakentin makroformunun biçimlenmesinde de büyük 
öneme sahiptir.  

IV. KUŞAK  

Kentin içerisine giren açık-yeşil alan sistemi unsurlarının oluşturduğu yapıyı tanımlayan bu zonun, 
zaman zaman daralan ve kaybolan dışsal bir kuşağa sahip olduğu, kent içinde sürekliliği her zaman 
okunmayan bazı doğal unsurlar ve park ve bahçeler ile biçimlendiği söylenebilir.  

Bu zonun dışsal kuşağını, Ankara Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Projesinin tanımladığı ağaçlık ve 
ormanlık alanlar oluşturmaktadır. Buna göre; güneyde. Atatürk Ormanından başlayarak, Eymir ve 
Mogan Gölleri Su Toplama Havzalarını, ODTÜ Ağaçlandırma Alanlarını, Đmrahor Deresinin büyük bir 
bölümünü içine alarak Üreğil ve Hüseyingazi Dağı sırtlarından Karapürçek, Gicik, Karacaören köyleri 
civarındaki Çubuk Su Toplama Havzasını içine alarak Pursaklar köyüne ulaşmakta ve Bağlum, 
Ovacık, Macunköy arazilerinin bir kısmını da kapsayarak Atatürk Orman Çiftliğini kuşaklamaktadır. 
Bu kuşakta yer alan devlet ormanları: Hisartepe Devlet Ormanı, Hacıkadın Devlet Ormanı, 
Teknetepe Devlet Ormanı, Çamtepe Devlet Ormanı, Kurbantepe Devlet Ormanı, Kaşkaya Devlet 
Ormanı, Kartaltepe Devlet Ormanı, Başpınar Devlet Ormanı, Pamuklu Devlet Ormanı, Cevizlidere 
Devlet Ormanı, Kartopu Devlet Ormanı, Çanakiçi Devlet Ormanı, ODTÜ ve Dikilitaş Devlet Ormanı 
olarak sıralanabilir. Bu zonun içsel yapısını oluşturan unsurlar ise; Kamusal Açık-Yeşil Alanlar, Yarı-
Özel Açık-Yeşil Alanlar, Özel Açık-Yeşil Alanlar olarak tanımlanabilir. 
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Kamusal (Aktif) Açık-Yeşil Alanlar 

Toplumsal kullanıma açık veya tüm rekreasyonel ihtiyaçlarının karşılandığı kamusal alanlardır. 
Büyük bir kısmı aktif yeşil alanlar olarak da değerlendirilebilecek, ancak aktif kullanımına yönelik 
koşul ve kısıtları da olan bu alanların içine, kent ve mahalle parkları, kent ormanları ve koruluklar, 
mezarlıklar, botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri, fuar ve sergi alanları, yol-bulvar ve refüjler, spor 
alanları gibi yerler dahil edilmektedir. 

Ankara’daki kamusal açık-yeşil alan sisteminin kent içi temel unsurlarını oluşturan kentsel yeşil 
alanların dağınık ve birbirine bağlantısız biçimde oldukları görülmektedir. Atatürk bulvarı ve onun 
devamı olan Çankırı Caddesi ve Đrfan Baştuğ Caddesini bir aks kabul edildiğinde; bu aksın batısında 
kalan kısmın, doğuda kalan kısma oranla yeşil alanlar yönünden çok daha avantajlı durumda olduğu 
görülmektedir. Şöyle ki; sırasıyla Ziraat Fakültesi park ve bahçeleri ile deneme alanları, Atatürk 
Kültür Merkezi, 19 Mayıs Sitesi ve Gençlik Parkı, AOÇ Park ve Bahçeleri ile üretim ve ağaçlandırma 
alanları, Anıtkabir parkı, Güven Park, TBMM Park ve Bahçeleri, Egemenlik Parkı, Kara Harp Okulu 
yerleşim alanı, kentin bu kesiminde yoğunluğu hafifleten, denge sağlayan ve çevre halkının yeşil 
alan ihtiyacının bir dereceye kadar gideren yeşil alanlardır. Kentin batı yönünün diğer önemli bir 
avantajı da AOÇ ile Eskişehir yolu boyunca sıralanan çoğu kamu kuruluşlarına (MTA, ODTÜ gibi) ait 
büyük yerleşmelerin bu kesimde yer almış olmasıdır. Oysa bu aksın doğusunda Abdi Đpekçi Parkı, 
Kurtuluş Parkı, Aktepe parkı ve Altınpark’dan başka dikkati çeken başka yeşil alan yoktur. 

Kentin batısındaki yeşil alanlara son dönemde önemli 2 büyük park daha eklenmiştir. Bunlardan 
birisi, Eryaman-Susuz yakınlarında eski Susuz göletinin bulunduğu alanda düzenlenen Göksupark, 
diğeri ise, Sincan yakınlarında Avrupa’nın en büyük parkı olarak inşa edilen Harikalar Diyarıdır. 

Aktif yeşil alanlar, eğlence, dinlenme, sağlık gibi amaçlar için düzenlenen, ticari de olabilen, 
halkında doğrudan kullanabildiği organize yeşil kullanım alanlarıdır. Aktif yeşil alanlar çocuk parkları, 
spor ve oyun alanları, dinlenme ve semt, bölge veya kentsel parklardan oluşmakta, bitkisel peyzajı 
ve su elemanları ile kentliye görsel ve zihinsel dinlenme olanağı sunduğu gibi boş zamanlarında 
çeşitli sosyal, kültürel ve sportif rekreasyon taleplerini karşılamaktadır. 

Kentteki yeşil alanların oluşturduğu nefes alma noktalarının kentsel yaşam kalitesi üzerinde de 
önemli bir etmen olduğu bilinmektedir. Ankara kent bütünü için 2005 yılı itibariyle yürütülen arazi 
kullanım çalışmaları kapsamında, 1/10.000 detay içerecek biçimde kentsel sosyal donatı alanları ve 
yerleşim bölgeleri de irdelenmiştir. Bu detayda bir analiz, en küçük ölçekteki parkların 
işaretlenmesine olanak sağlamamakla birlikte, orta ve büyük ölçekli parkların arazi kullanım şeması 
içerisinde yer bulduğu ifade edilebilir. 

Ankara metropoliten kent bütünü olan Ana kent çevresinde yapılan 2005 yılı arazi kullanım tablosu 
verilerine göre, en küçük ölçekteki park ve dinlenme alanları dışarıda kalmak üzere, kentteki park, 
spor ve rekreasyon alanlarının toplam alanı yaklaşık 1275 ha olarak tespit edilmiştir. Bu global 
büyüklük kentte kişi başına yaklaşık 4 m2 direkt vatandaş kullanımına açık aktif yeşil alan 
bulunduğunu göstermektedir. Bu alanlara önemli açık alanlar olarak kamusal kullanıma açık olan 
ancak park olarak düzenlenmemiş, Atatürk Orman Çiftliği alanı, mezarlıklar ve Elmadağ kayak 
merkezi eklendiğinde açık-yeşil alanların toplamı yaklaşık 4125 ha’a ulaşmakta, bu da yaklaşık kişi 
başına 12,70 m2 yeşil alan değerine ulaşıldığını ifade etmektedir.  

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 2006 yılı itibariyle bildirdiği verilere göre; Ankara’da 
tüm belediyelerce düzenlenmiş parklar, yeşil alanlar, kamu kurumlarına ait yapılaşma dışı geniş 
açıklık ve yeşillendirilmiş alanlar (AOÇ, ODTÜ vb), mezarlıklar ve yol refüj ve çevresindeki yeşil alan 
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düzenlemeleri dahil edildiğinde, Ankara’da yaklaşık40.000.000 m2’ açık-yeşil alan bulunduğu 
görülmektedir. Bu da en global haliyle kişi başına yaklaşık 12,70 m2 yeşil alan düştüğü biçiminde 
yorumlanmaktadır. 

Ancak, bu alanların içerisine kentlinin aktif kullanımına olanak sunmayan yarı özel nitelikli yeşil 
alanlar ve pasif nitelikli açıklıklar da dahil edildiğinden, bu çalışma kapsamında 2005 yılı Arazi 
Kullanım çalışması kapsamında elde edilen kişi başına yaklaşık 4 m2 yeşil alan bulunduğu bilgisi 
üzerinden karar üretilmesi seçilmiştir. Kaldı ki, Ankara’da kişi başına düşen yeşil alan miktarına 
ilişkin yıllar itibariyle tutulan analizler, kentin yoğun göçe sahne olduğu yıllardan bu yana hızla 
düşen yeşil alan miktarının 1990’lı yıllardan itibaren periyodik bir artış yaşadığını göstermektedir. Bu 
verilerde de, yeşil alanlar içine pasif nitelikli kullanımlar dahil edilmediğinden, sadece aktif yeşil 
alanların belirlendiği arazi kullanım çalışması tespiti, bu gelişimdeki verilerle de dil birliği sağlaması 
anlamında bütünlük sunmaktadır. Yıllar itibarı ile Ankara’da kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı 
Tablo ….’de verilmektedir. Bu anlamda Ankara’daki aktif yeşil alanların temel belirleyici unsuru olan, 
toplam kullanım alanı, 4 milyon metrekareyi aşan büyük parklardan en önemlileri şunlardır. 

Tablo 7.47. : Yıllar Đtibarı ile Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alan Miktarı M2/Kişi 

YILLAR 1950 1965 1969 1989 1990 1991 1992 1993 1996 2006
M2/KĐŞĐ 2,7 1,3 0,9 0,83 1,03 1,21 1,32 2,08 1,8 4

 

Gençlik Parkı 

Jansen Planına göre uygulanan ve Ankara’nın en eski kentsel parkı olan Gençlik Parkı, sadece kent 
ölçeğinde değil başka illerden gelenler açısından da yoğun kullanılan bir kentsel park haline 
gelmiştir. 27 ha büyüklüğündeki gençlik parkı, Başkentin sembol açık-yeşil alanlarından olup, 
kentsel sosyal yaşamın oluşması ve yerleşmesindeki yeri ve değeri yanında kent merkezindeki nefes 
alma noktası oluşturma potansiyeli ile de, Başkent için eşsiz bir değere sahiptir.  

Kuğulupark 

Başkentin simgelerinden birisi olan Kuğulupark, yıllardır Ankaralılar için vazgeçilmez buluşma ve 
zaman geçirme odağı olarak anlam kazanmaktadır. Tunalıhilmi caddesinin bütünleri ve 
Kavaklıdere’ye açılan sistemin de parçası olan Kuğulupark, simgesel niteliği ile kent merkezinin en 
önemli nefes alma noktası olarak değerlendirilebilir. 

Seğmenler Parkı 

Đran Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasındaki vadide konumlanan 1983 açılış tarihli Seğmenler Parkı, 
6,7 ha’lık büyüklüğü yanında amfi tiyatrosu ve doğal dokusu ile kentin merkez ve güney bölgeleri 
için çok önemli bir dinlenme noktası olarak anlam kazanmaktadır.  

Botanik Parkı 

Çankaya Caddesi ile Cinnah Caddesi arasındaki 6,5 ha’lık alanda yerseçen Botanik Parkı, adeta bir 
Arboretum’u andıran bitki çeşitliliği ve görsel manzarası ile, Atakule ile de bütünleşen önemli bir 
seyir noktası olarak dikkat çekmektedir.  

Kurtuluş Parkı 

Kentin merkezi iş alanını doğuya bağlayan aks üzerinde Cebeci-Kurtuluş aksında uzanan ve kentin 
en önemli açıklıklarından olan Kurtuluş Parkı, 110.000m2 büyüklüğü ve bir çok farklı rekreatif donatı 
olanakları ile, tüm kentliye hizmet eden önemli nefes alma noktalarındandır.  
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Abdi Đpekçi Parkı 

Kentin merkezi iş alanında, Sıhhiye bölgesinde, yoğun iş merkezleri ve kamu yapıları arasında 
önemli bir toplanma-dağılma noktası ve açık-yeşil alan potansiyeli ile önem kazanmaktadır. Toplantı 
ve gösteri amaçlı bir araya gelişler için de sembolik bir değer taşıyan 37.000 m2 büyüklüğündeki bu 
park, doğu-batı yönündeki entansif kullanımları bütünleyip, doğu ve hastaneler bölgesine de 
ulaştıran bir açılma noktası olarak yorumlanabilir.  

Güvenpark 

Kentin merkezinde, Kızılay meydanını Bakanlıklar sitesine bağlayan 25000 m2’lik bir alanda bir 
alanda Jansen planının öngörüsü doğrultusunda Ankara Kalesi vistası sunabilecek biçimde 
tasarlanmış, Güven Anıtı ile bütünleşerek simgesel ve anıtsal bir değer sunan kentin en değerli park 
alanlarındandır. Merkezde yarattığı nefes alma noktası potansiyeli yanında, toplantı ve gösteriler, 
buluşmalar için de önemli bir kırılma noktası olan Güvenpark, kentin Bakanlıklar sitesini idari sit 
olarak değerlendiren kurul kararı ile de bütünlük sunmaktadır.  

Altınpark 

 “Doğu Akdeniz’in En Đyi Parkı” ödülüne de sahip olan Altınpark, 125 bin ağaç, 72 bin çeşitli bitki ve 
2 milyon 500 bin çiçek ile, sunduğu peyzaj unsurlarına bir çok rekreasyonel ve eğlence unsurunu da 
ekleyerek, bir çok ülke parkına örnek olması yanında, kültürel ve eğitsel donatıları ile de, kentsel 
yaşam içindeki önemli bir nefes alma noktası olarak, Aydınlıkevler, Hasköy, Subayevleri çevresini de 
aşarak, tüm kentliye hizmet sunan bir niteliği ile ön plana çıkmaktadır. 64 ha büyüklüğündeki 
Altınpark, expo-center ve sergi salonları ile kentin en önemli fuar merkezi olarak, ülkeye açılan bir 
nitelik taşımakta olup, Esenboğa havalimanı ile yakınlığını da bu çerçevede olumlu 
değerlendirebilmektedir. Kentin kuzey koridorundaki en önemli park olan Altınpark, eski golf 
alanının bir yarışma ile kente kazandırıldığı, kentin en önemli açık-yeşil sistem unsurlarındandır. 

Demetevler Parkı 

Yenimahalle ilçesi sınırlarında Alltınpark ile eş zamanlı olarak 80’li yılların sonunda inşa edilen 
76.000 m2 büyüklüğündeki Demetevler Parkı, Yenimahalle ve Demetevler arasında rekreatif ve 
dinlenme olanakları sunan niteliğiyle, yoğun yerleşik alan içindeki önemli açıklıklardan biridir.  

Cemre Parkı 

Yenimahalle ilçesi sınırlarında kentin en yoğun nüfus barındıran Demetevler bölgesinin güneyindeki 
Cemre parkı go-kart pisti, koşu parkurları ve bitki örtüsü ile bölge için çok önemli bir nefes alama 
noktasını oluşturmaktadır.  

Mogan Parkı 

Kentin güneyindeki Mogan-Eymir sisteminin en büyük parçası olan ve Özel Çevre Koruma Bölgesi 
statüsü ile koruma altında olan Mogan gölü çevresi, 2004 yılında, düzenlenerek kentsel kullanıma 
sunulmuştur. Bölgenin doğal yaşam alanı olmasından kaynaklanan özgünlüğü uyarınca kuş gözlem 
alanları da barındırmaktadır. Gölbaşı olarak da Park, bir çok sosyal donatı ve eğlence tesisi ile kentin 
güneyinde önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. 

Gökçek Parkı 

Keçiören ilçesinin yoğun konut alanları içinde önemli bir nefes alma noktası oluşturan Gökçek Parkı, 
çeşitli rekreatif olanakları ve donatıları ile ilçe için çok büyük önem taşımaktadır. Yaklaşık 77.000 m2 
büyüklüğü ile, ilçenin en önemli parklarından birisidir. 
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Mavi Göl Parkı 

Uzun yıllar boyunca Ankara’nın su ihtiyacını karşılayan Bayındır Barajı’nın rehabilite edilmesi ile 
oluşturulan Mavi Göl Parkı, Kayaş bölgesinde kentin doğu bölgesi için çok önemli bir rekreasyon 
odağı niteliğiyle ön plana çıkmaktadır. Su sporları için önemli bir potansiyel sunan Mavigöl, bir çok 
özel rekreatif unsura da sahiptir. 

Harikalar Diyarı 

“Avrupa’nın en büyük parkı” olma unvanını elinde bulunduran Harikalar Diyarı, Sincan çevresinde 
yoğunlaşan nüfusun tüm rekreatif gereksinimlerini karşılayabilecek donatı ve eğlence potansiyeli 
çeşitliliği ile, önemli bir dinlenme ve eğlenme noktası tanımlamaktadır. 

Göksu Parkı 

Yapraklı ve çalı türünden 70 bin bitkinin süslediği Göksu Parkı’na hayat veren Susuz Göleti, yüzlerce 
su kuşuna da ev sahipliği yapmaktadır. Büyük bir barbekü alanının yer aldığı parkta, Türkiye’nin ilk 
dağ kızağı tesisleri de yer almaktadır. Batı koridoru için önemli bir nefes alma noktası olan park, 
14,1 ha’ı göletten oluşan toplam 50,8 ha’lık kullanım alanına sahiptir. Ankara’daki bazı önemli büyük 
parkların ilçelere ve büyüklüklere göre dağılımı ise şöyledir. 

Tablo 7.48. : Bazı Önemli Büyük Parklar 

PARK ADI ĐLÇESĐ ALANI M2 

GENÇLĐK PARKI ALTINDAĞ 270.000 

ALTINPARK ALTINDAĞ 640.000 

HĐSAR PARK ALTINDAĞ 45.000 

ÖRNEK PARKI ALTINDAĞ 28.000 

KUĞULUPARK ÇANKAYA 9.200 

SEĞMENLER PARKI ÇANKAYA 65.000 

ABDĐ ĐPEKÇĐ PARKI ÇANKAYA 37.000 

BOTANĐK PARK ÇANKAYA 72.000 

GÜVEN PARK ÇANKAYA 25.000 

KURTULUŞ PARKI ÇANKAYA 110.000 

ADNAN ÖTÜGEN PARKI ÇANKAYA 24.000 

50. YIL PARKI ÇANKAYA 109.000 

KARAKUSUNLAR 100.YIL PARKI ÇANKAYA 25.250 

GÖKSUPARK ETĐMESGUT 508.000 

ELVAN PARKI ETĐMESGUT 23.000 

ERYAMAN GÜZELKENT PARKI ETĐMESGUT 70.000 

MOGANPARK GÖLBAŞI 445.000 

GÖKÇEK PARKI KEÇĐÖREN 77.000 

S. HACIABDULLAHOĞLU PARKI KEÇĐÖREN 30.000 

EVCĐL HAYVANLAR PARKI KEÇĐÖREN 20.000 

MAVĐ GÖL (Bayındır) MAMAK 260.000 

ARAPLAR PARKI MAMAK 42.300 

ŞAFAKTEPE PARKI MAMAK 40.500 

HARĐKALAR DĐYARI SĐNCAN 795.000 

SĐNCAN MESĐRE ALANI SĐNCAN 52.500 

KUVAYI MĐLLĐYE (Duygu) PARKI YENĐMAHALLE 60.500 

VEDAT DALOKAY PARKI YENĐMAHALLE 37.000 

CEMRE PARKI YENĐMAHALLE 61.200 

DEMETEVLER PARKI YENĐMAHALLE 76.000 

Büyük Parklar Toplam Alanı 4.057.450 

Büyükşehir Belediyesi'nce Đşletilen Tüm Park ve Refüjler Toplam Alanı 9.256.717 

Kaynak: Çevre Koruma Daire Bşk. verileri ve Arazi Kullanım Çalışması 
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Tablo 7.48 verileri irdelendiğinde, kentte 400 ha’ı aşan bir büyüklük oluşturan büyük parkların 
kentsel yeşil alanlar içindeki en önemli unsur olduğunu göstermektedir. Bu veriye, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından işletilen tüm park, refüj, göbek ve mezarlıklar eklendiğinde 925,6 ha’lık bir 
yeşil alan bulunduğu görülmektedir. Gerek büyük ölçekli ve gerekse komşuluk birimi ölçeğindeki 
park ve oyun alanlarının nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi ve kişi başına düşen aktif yeşil alan 
miktarının arttırılması sağlanmalıdır.  
 
Yarı-Özel Açık-Yeşil Alanlar/Kamuya Ait Önemli Açıklıklar 

Çoğunlukla toplumun tümüyle yararlanamadığı sadece kurum ve kuruluşların çalışanları, ailesi veya 
belirli bir kesim tarafından belli şartlarda kullanımına açık alanlardır. Okullar, askeri alanlar, kamu 
kurum ve kuruluşlar, fabrika bahçeleri bu kapsamda değerlendirilebilir. Ayrıca, halkın kullanımına 
açık olmayan, daha çok koruma, çevre sağlığı, estetik amaçlarla düzenlenen pasif yeşil alanlar 
olarak, mezarlıklar, refüjler, köprülü kavşak ve göbekler de bu kapsamda değerlendirilebilir.  

Tablo 7. 49. : Yarı Özel Açık-Yeşil Alanlar Olarak Kamuya Ait Önemli Açıklıklar 
SIRA 
NO ALAN ADI 

ALANI 
(da) 

1 A.Ü. FEN VE ZĐRAAT FAKÜLTELERĐ 550 
2 ADLĐYE SARAYI 15 
3 AFET ĐŞLERĐ 4 
4 ANITKABĐR 700 
5 AOÇ 33.500 
6 ARSA OFĐSĐ 4 
7 ASKERĐ BĐRLĐKLER 30.000 
8 AŞTĐ 515 
9 BAKANLIKLAR (KIZILAY) 138 
10 BEYTEPE 8.650 
11 BĐLKENT 4.450 
12 CUMHURBAŞKANLIĞI KÖŞKÜ 475 
13 DTC FAKÜLTESĐ 4 
14 ELÇĐLĐKLER 500 
15 GÜÇSÜZLER YURDU 270 
16 HĐPODROM (ERYAMAN) 1.550 
17 HĐPODROM (ULUS) 760 
18 KÖY HĐZMETLERĐ 60 
19 MĐLLĐ KÜTÜPHANE 42 
20 MTA - ŞAP 775 
21 ODTÜ 37.580 
22 SANATORYUM 878 
23 SOSYAL HĐZMETLER 177 
24 ŞEKER FABRĐKASI 4.250 
25 TBMM 640 
26 TEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 48 
27 TEK GÖLBAŞI 50 
28 TMO 140 
29 ÇUBUK 2 BARAJI 6.000 
30 ORTAKÖY MEZARLIĞI 1.666 
31 TPAO 160 
32 TRT (ORAN-ETĐMESGUT) 123 

TOPLAM 134.674 



 378 

Halkın bir kısmının bir bedel veya özel bir belge karşılığı sınırlı olarak kullanabildiği organize yeşil 
kullanım alanları Sınırlı (Yarı) Aktif Yeşil Alanlardır. Kamuya ait yeşil alanlar bu kapsamda yer 
almaktadır. Ankara kenti için çok önemli olan Başkentlik işlevleri ve kamu kurum kuruluş alanlarının 
bir bölümü önemli oranda büyük alan kullanmakta ve bu alanlar çoğu kez önemli açıklıklar ya da 
düzenlenmiş yeşil alanlar olarak kentsel açık-yeşil alan sisteminin sürekliliği açısından stratejik bir 
nitelik taşımaktadır. Sözgelimi kentin yerleşik alanı batı ucunda Etimesgut yakınlarında yer alan 
Zırhlı Birlikler Okulu Tümen Komutanlığı, Etimesgut-Çayyolu aksında kentin batı ucunda çok önemli 
bir tampon ve açıklık yaratmaktadır. Atatürk Orman Çiftliği ile süren ve kent içine kadar giren bir 
açık ve yeşil alan sisteminin temel unsurlarından olan bu askeri alanın bir benzeri de doğu uçta Gaz 
Maske Fabrikası ve Mamak Muhabere Okulu ve Bilgi sistemleri Komutanlığı arazisi ile 
sağlanmaktadır. 

Kentin batı gelişme koridoru içinde kalan Etimesgut ve Güvercinlik Havaalanlarının bulunduğu askeri 
alanlar da, Çiftlik arazisinin bütünleri niteliğiyle kentsel açık alan sistemi açısından tartışmasız bir 
değere sahiptir. Bunlara Đstanbul yolu üzerindeki kamu kurumları ile Eskişehir ve Konya yolu 
çevresinde yer seçmiş çeşitli kamu kurumlarına ait ve hatta bir bölümü ağaçlandırılan alanları da 
eklemek olasıdır. Bunların içinde en önemli açık-yeşil alan değeri sunan alan ise, ODTÜ arazisidir. 
Önemli bir kısmı orman niteliği kazanmış, diğer bölümü de ağaçlandırılmış ya da açıklık olarak 
korunmuş bu geniş arazi, kentin batı, güneybatı koridorunda mutlak surette korunması gereken bir 
açık alan unsuru olarak göze çarpmaktadır.  

Atatürk Orman Çiftliği 

Kamu elindeki açık-yeşil alan sistemi unsurlarında en önemli ve değerlisi hiç şüphesiz Atatürk 
Orman Çiftliğidir. Đçerisinde yer alan hayvanat bahçesi, piknik alanları ile küçük bir bölümü 
düzenlenmiş rekreasyon alanı, büyük bir bölümü ise, yapılaşma dışı tutulmuş alan olarak çok önemli 
bir açık alan unsuru olan Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Ankara kentinin batısında, 13000 ha’lık 
kesintisiz tarımsal alanlar bütünün bir parçası olarak, 3385 ha’ı açık alan olmak üzere 4360 ha’lık bir 
alanı kapsamaktadır.  

1925 yılında Atatürk tarafından kurulan, ilk kurulduğu yıllarda yaklaşık 5.500 ha (55.000 dekar) olan 
ve bugün yaklaşık 3.335 ha’a (33.351 dekar) gerileyen, arazi varlığının % 39’unu kaybetmesine 
rağmen Ankara kent bütünü içinde hala büyük bir havza görünümündeki AOÇ arazileri çiftlik 
alanının kent bütünü içinde nasıl kullanılması veya değerlendirilmesi gerektiği sürekli gündemde 
kalmıştır. 1937 ile 1950 arasında Devlet Ziraat Đşletmeleri Kurumu bünyesinde yer alan AOÇ, 1950 
yılında 5659 Sayılı Yasa, Tarım Bakanlığına bağlı özerk bir kurum haline getirilmiştir. Yasaya göre 
AOÇ’nin kuruluş amacı, örnek bir çiftlik işletmesi kurarak; hem yöredeki çiftçiyi desteklemek hem de 
Ankara halkına temiz ve ucuz gıda maddeleri sağlamak, aynı zamanda ağaçlandırma ve 
yeşillendirme çalışmaları ile birlikte dinlenme, eğlenme, sosyal ve kültürel amaçlı kullanımlar 
oluşturarak, bu alanı Anakara’lıların rekreasyon gereksiniminin karşılandığı bir alan haline 
getirmektedir. 1937 yılında 10200 ha olarak hazineye devredilen AOÇ arazisinin yaklaşık % 70’i 
zaman içinde farklı amaçlar için çeşitli kamu kuruluşlarına satılmıştır. 1983 yılında yaklaşık 150 ha’lık 
bir arazi, Devlet Mezarlığı olarak geliştirilmek üzere Milli Savunma Bakanlığına devredilmiştir. Bugün 
tamamen kent içinde kalan 3385 ha’lık çiftlik arazisinde 2000 ha kültür arazisi, 500 ha mera, 800 ha 
ise ormanlık, park, arsa, yol, bataklık ve benzeri arazilerdir.  

Kent içindeki açık/yeşil alan sisteminin en önemli ve en büyük parçasını oluşturan AOÇ’nin Ankara 
kenti için üstlendiği önemli işlevler vardır. Kentin batısında hava koridoru oluşturmak, hava 
sıcaklığını dengelemek, üşütücü ve kurutucu rüzgarların hızını kesmek, hava ve gürültü kirliliğini 
azaltmak gibi ekolojik işlevleri olan AOÇ, aynı zamanda kent içinde peyzaj özellikleri ile görsel 
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zenginlik yaratmakta ve kent halkının yeşil alan ve rekreasyon gereksinimlerini karşılamaktadır. 
AOÇ, içerisinde yer alan Atatürk Evi Müzesi, 5 ha’lık Söğütözü Orman Đçi Dinlenme Yeri, park ve 
spor alanları, yeme-içme ve eğlence tesisleri, Hayvanat Bahçesi (24 ha) gibi kullanımlarla 
Ankaralıların kent içinde günübirlik dinlenme, piknik, spor, eğlence, sosyal ve kültürel amaçlı 
rekreasyon gereksinimini karşılayan en önemli birimidir. Ankara için çok önemli bir turizm kaynağı 
oluşturan AOÇ arazisinin çeşitli kentsel kullanımlar için satılması, AOÇ’nin kent için ekolojik ve 
rekreatif yönden üstlendiği işlevleri olumsuz etkileyen bir gelişmedir. Bu gelişmeleri engellemek için 
Atatürk Orman Çiftliği, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 02/06/1992 gün ve 
2436 sayılı kararıyla doğal ve tarihi sit olarak tescil edilmiş, 20/07/1993 gün ve 3097 sayılı kararıyla 
sit sınırları belirlenmiştir.  

Bugün Ankara’nın merkezinden başlayarak batı yönüne doğru uzanan bir dizi halindeki, Gençlik 
Parkı, eski Hipodrom, Atatürk Orman Çiftliği, Güvercinlik ve Etimesgut hava alanları, askeri alanlar, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe ve Bilkent Üniversitelerinden oluşan arazi topluluğu, 
kentin havalandırma koridoru özelliğini taşımaktadır. Ancak, eski hipodromun kaldırılarak bu alanın 
yapılaşmaya açılması, AOÇ arazisinden satın alınarak yapılan toptancı hali, traktör, çimento, fişek 
fabrikaları, TMO silosu, Marşandiz Garı atölye ve depoları, askeri tesisler ile konut-kooperatif 
alanları, bu açık yeşil alan kuşağını bozan olumsuz yapılaşmalardır. 

AOÇ’nin içinde yer alan 1963 yılında kurulmuş olan Söğütözü Orman Đçi Dinlenme Yeri, Ankara kent 
merkezine 5 km uzaklıkta, 5 ha genişliğinde bir alandır. Đçerisinde Atatürk Dinlenme Evi ve Tabiat 
Müzesinin de yer aldığı piknik alanı ve günübirlik kullanıma açıktır. Doğal bitki örtüsü kavak, söğüt, 
çınar ve karaçamdır. 08/07/2006 gün ve 26222 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
5524 sayılı “Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Đlişkin 
Kanun” uyarınca koruma amaçlı imar planı hazırlanan Atatürk Orman Çiftliğinin; Ankara 
Metropoliten alanın ortasında dağınık ve parçalı yapısı ile açık ve yeşil alan potansiyelinin, 
Atatürk’ün bağışı doğrultusunda modern tarım tekniklerinin araştırıldığı ve uygulandığı “modern 
tarım alanları” ile halkın eğlenmesi ve dinlenmesi için “rekreasyon işlevleri”ne yönelik olarak 
değerlendirilmesi sağlanmalıdır. Kentsel ve bölgesel ölçekte kentsel bölge ve yerleşimleri birbirine 
bağlayan bir nitelik de taşıyan Atatürk Orman Çiftliği bir anlamda “yeşil kalp” olarak 
değerlendirilebilecek bir niteliğe de sahiptir.  

Elçilikler 

Ankara, bir başkent olarak, uluslararası ilişkilerin sağlandığı, yabancı ülke ve kuruluşlarının da temsil 
edildiği bir özellik taşımaktadır. Yenişehir-Çankaya aksı üzerinde Atatürk Bulvarı ile Cinnah Caddesi 
boyunca ve yakın çevresinde, yabancı temsilciliklerin karşılıklı anlaşmalara bağlı olarak tahsis 
edilmiş alanlarda yerleşmeye başlamasıyla, kent içi ve özellikle merkezinde elçiliklerin oluşturduğu 
önemli bir açıklık ve yeşil alan varlığı da oluşmuştur. Büyük Millet Meclisi’nin Atatürk Bulvarı ve 
Cinnah Caddesi boyunca yoğun olarak yer alan elçilik ve temsilcilikler, nitelikli ve bakımlı çevre 
düzenlemeleri ve özgün yapıları ile, hem kentin önemli bir aksı olan Atatürk Bulvarı ve Cinnah 
Caddesi ile Kavaklıdere, Çankaya, Gaziosmanpaşa ve çevresinin prestiji yüksek nitelikli bölgeler 
olmasında, hem de Ankara için Kentsel açık alanlar yaratılmasında önemli bir rol oynamaktadır. 
Atatürk Bulvarı üzerindeki Đsviçre ve Bulvar yakınlarında Paris Caddesi üzerindeki Fransa 
Büyükelçiliklerinin Doğal Sit alanı olmaları da bu savı kanıtlar niteliktedir. Elçiliklerin kentin 
merkezinde yarattığı bu açıklığın korunması yararlı görünmektedir. 

Yol ve Refüjler 

Ankara, karayolu taşımacılığı, bağlantısı ve kentiçi yol sistemi oldukça gelişmiş ve tarihsel gelişim 
süreci içinde yol açabilmek uğruna dere ve yeşil izleri yitirmiş bir kent olarak, yol altyapısı ve izlerini, 
yeşil sistemin bir unsuru olarak değerlendirebilmeyi ciddi bir proje ve görev olarak üstlenmelidir. 
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Bu anlamda, “yeşil yol” kavramı değerlendirilebilir. Olmsted ve Vaux tarafından 1868’de Brooklyn 
Kenti'nde yaklaşık 80 m. genişliğinde yük taşımacılığında kullanılan caddenin her iki tarafındaki 3'er 
sıralık ağaç ve çim yüzeylerin en dıştaki yaya yolları ve cadde arasında tampon görevi üstlendiği bir 
park yolu tasarlanması ile, araçların kullandığı yolların da, açık-yeşil sistemin bir parçası ve bir izin 
sürekliliği olarak değerlendirilebileceği görülmüştü. Daha sonra "park yolu sistemi" adıyla ifade 
edilen bu yaklaşım; parkları, park yolları ile birbirlerine bağlayarak, sistemi kentin daha uzak 
kesimlerine doğru uzatmayı hedeflemekteydi. Daha sonra farklı kentlerde değişik varyasyonları 
uygulanan bu sistem günümüzde kullanılan yeşil yol kavramının oluşumuna da öncülük etmiştir.  

Bir nehir boyu, vadi, sırt gibi doğal bir koridor; rekreasyonel kullanıma dönüştürülmüş ve çevre 
görsel nitelikleriyle ön plana çıkmış olan bir karayolu ya da demiryolu, bir kanal boyunca uzanan 
lineer açık alan olarak tanımlanabilecek yeşil yollar, parkları, doğa rezervlerini, tarihi alanları ve 
diğer kültürel bileşenleri birbirlerine bağlayan açık alan bağlayıcı unsurları olarak büyük önem 
taşımaktadır.  

Bu amaçla;  

o Ankara, Ova ve Çubuk çayları ile üzeri kapatılmış Đncesu deresi gibi kentiçi geçişi olan suların 
bulunduğu güzergahlar, 

o Demiryolu, önemli karayolu güzergahları olan kentlerarası karayolu güzergahları,  

o Ekolojik açıdan değer ve bütünlüğü olan tüm dere, yol, iz ve güzergahlar,  

o Çevre otoyolu güzergahı ile manzara potansiyeli sunan tüm yollar,  

o Vadi, sırt gibi doğal arazi formlarına uygun süreklilik sunan izler,  

yeşil kuşaklarda olduğu gibi birbirleriyle çelişen alan kullanımları arasında tampon görevi 
üslenebilecek ve yeşil sistem sürekliliğini sağlayacak unsurlar olarak kullanılmalıdırlar. Bu kullanıma 
dair peyzaj detayları alt ölçekli planlama ve projelendirme çalışmalarında titizlikle ele alınmalıdır.  

Kentin yerleşik alanında iş-okul erişimi için güvenli, alternatif ve motorize olmayan rotalar oluşturma 
amacıyla, peyzaja görünür ve okunabilir bir yapı da kazındıracak biçimde, hareket özgürlüğünü 
arttıran, gürültü, kirlilik, tehlike ve diğer zararlı etkilerden uzak hoş ve zevk veren alanlar olarak 
kurgulanmaları sağlanabilir.  
 
Konut Ölçeğinde Açık-Yeşil Alanlar 

Sadece özel mülkiyetli alanlarda, sahipleri tarafından kullanılan konut ve/veya toplu konut 
bahçelerinden oluşan açık-yeşil alanlardır. Hizmet ettikleri kent birimine bağlı olarak işlev ve 
etkinliklerine göre bina düzeyinde, komşuluk düzeyinde, mahalle düzeyinde ve kent düzeyinde 
olmak üzere 4 grup altında sınıflandırılan özel açık yeşil alanlar, bu ölçekte irdelenmemiştir. 
Kentlilerin yaşam alanını oluşturan konut alanları ve çevresindeki açık-yeşil alanların devamlılığı ve 
arttırılması, kentsel yaşam kalitesinin arttırılması anlamında da büyük önem taşımaktadır.  

Konut, komşuluk birimi ve mahalle ölçeğindeki yeşil alanların arttırılabilmesi anlamında parsel 
ölçeğini aşan ada ve bölge bazında uygulamalar yapılmasının yarar sağladığı, açık ve yeşil alanları 
arttırdığı gözlenmektedir. Bu nedenle sadece ön, yan ve arka çekme mesafeleri ile sınırlanan konut 
bahçelerine indirgenmemiş bir yaşam, oyun ve dinlenme alanı oluşmaması için alt ölçekli planlar ve 
uygulamalarda gerekli önlemlerin alınması, ada bazı uygulamaların özendirilmesi gerekli ve yararlı 
görülmektedir. 
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7.3.3. DOĞAL KARAKTERĐ KORUNACAK ALANLAR 

7.3.3.1. ÖZEL STATÜLÜ KORUMA ALANLARI 
GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĐ 

Ankara kentinin güneyinde, kent merkezine yaklaşık 20 km mesafede 970 m. rakımlı bir Đç Anadolu 
platosu üzerinde yer alan Gölbaşı ilçesi ve çevresindeki 10 köy ile Mogan ve Eymir göllerini 
kapsayan 245 km2’lik bir alan, Bakanlar Kurulu kararı ile özel çevre koruma bölgesi ilan edilmiş olup, 
bu alana ilişkin Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı’nca onaylanmış 
1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli planlar bulunmaktadır. Bölgede; Gölbaşı ilçe merkezi ile Ballıkpınar, 
Gökçehöyük, Hacıhasan Hacılar, Karaoğlan, Oğulbey, Örencik, Yağlıpınar, Yavrucak, Yurtbeyi isimli 
mahalle statüsü kazanmış kırsal nitelikli yerleşimler bulunmaktadır. 

6 km2 alanda, maksimum 3.5m derinlikte ve 4 km uzunluğundaki Mogan Gölü, Gölbaşı-Eymir 
Đmrahor istikametinde eğimli bir şekilde uzanan tektonik oluşumlu bir vadinin kuzey köşesinde 
meydana gelmiş alüvyal baraj gölüdür. Sirkülasyonu yok denecek kadar az olan ve kapalı bir göl 
yapısı olan Mogan Gölünden çıkan sular Eymir Gölüne akmaktadır. Bu nedenle Mogan Gölü ekolojik 

bakımdan Eymir Gölünü de etkisi altında 
tutmaktadır. Eymir Gölü ise 4 km 
uzunluğunda, 250 m genişliğinde bir 
alüvyon baraj gölüdür.  

Mogan ve Eymir gölleri ile bunları 
besleyen su havzalarının korunmasını 
sağlamak, bölgenin ekolojik (flora-
fauna) yapısını korumak ve başkent 
Ankara’nın rekreasyon ihtiyacını 
karşılamak amacıyla Gölbaşı ve çevresi, 
1990 yılında ‘Özel Çevre Koruma 
Bölgesi’ olarak tespit ve ilan eden 
Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, 
belirlenen geometrik sınır içinde plan 
yapma-onama yetkisi Özel Çevre 
Koruma Kurumu tarafından 
kullanılmakta ve bölgenin özel statülü 
bir koruma alanı olarak, muhafaza 
edilmesine çalışılmaktadır. Bu sınır, 
mogan-Eymir sisteminin tuz gölü, sultan 
sazlığı sisteminin bir parçası olarak 
güney yönünde genişleyen bir havzası 
olduğu bilgisi ile örtüşmeyen darlıkta 
olup, onaylı sınır bu sistemin kuzey 
yönündeki bütünleri olan Đmrahor vadisi 
sistemini de kapsamamaktadır. 

DSĐ Genel Müdürlüğü’nün Mogan gölü 
havzasına ilişkin su toplama havzasını 
tespit ettiği veriler irdelendiğinde, 
mevcut onaylı sınır ile sınırlı kalınarak, 
özel çevre koruma bölgesinin 
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korunmasının olanaklı olamayacağı kanaatine varılmıştır. Bu nedenle, bölgede özel çevre koruma 
bölgesinin havza sınırlarını DSĐ havza sınırları ile örtüştürebilecek bir plan kararı üretilmesi zorunlu 
görülmektedir. 

Mogan Gölü çevresinde fundalık ve orman karakterinde bitki örtüsü bulunmamaktadır. Bu nedenle 
bölgenin topoğrafik yapısı yüzey erozyonuna müsaittir.  

Mogan ve Eymir gölleri havzası; su kaynakları ile birlikte yüzey şekilleri, yer ve toprak yapısı, iklim 
özellikleri ve canlı varlıkları ile, çok hassas dengelere sahip bir ekolojik sistemdir. Havza ekosistemi 
Đncesu Vadisi boyunca uzanan bir bütünlük sunmakta, Đmrahor Vadisi ile tamamlanmaktadır. Mogan 
ve Eymir göllerini Đmrahor Vadisi sisteminden başlayarak Tuz Gölüne kadar uzanan güney ve 
güneydoğu Ankara bölgesi ekosistemi bütününde algılamak gerekmektedir. Hatta bu sistemin Tuz 
Gölünden çatallaşarak Göksu ve Sultan Sazlığı Sulak alanlarına uzandığı vurgulanmaktadıır34. 
Göllerin bulunduğu vadi, Đmrahor Vadisi ve Elmadağ Vadiler sistemi; su rejimi dışında hava koridoru 
olma özellikleri nedeniyle hava kirliliği ve iklim stabilizasyonu-mikroklima açısından da Ankara kenti 
için büyük önem taşımaktadır. Gölbaşı-Đmrahor vadi ve havza sisteminde göllerin devamlılığını 
sağlayan su rejimi, dere ve akarsularla birlikte sulak alanlara ve aküfer alanların işlerliğine bağlıdır. 
Mogan Gölünün derelere ve derelerle beslenen güneyindeki sulak alana (Çökek Bataklığı) bağımlılığı 
daha fazla olmakla birlikte Eymir Gölünün devamlılığı büyük ölçüde Mogan’dan gelen fazla sulara 
bağımlıdır. Mogan Gölünün fazla suları Gölbaşı yerleşimi içinden geçen bir kanalla Eymir yakınlarına 
ulaştırılmakta ve kanal dışına çıkışında (Gölbaşı Düzü) doğal, çevresel açıdan çok önemli bir sulak 
alan oluşturmaktadır. Bu alanda yayılım gösteren sular süzülerek yer altı ve üzerinden Eymir’e 
ulaşmaktadır. Geçiş Bölgesi (Ekoton) işlevleriyle sistemin devamlılığı açısından çok büyük önem 
taşıyan bu alan; çevresel, doğal ve kentsel değerler açısından öncelikle ve özellikle ele alınması 
gereken bir nitelik sunmaktadır. 

Bölgede önemli çevre sorunları yaşanmakta, Mogan gölü başta olmak üzer ciddi bir ötrofikasyon ile 
göllerin hızla kirlenmesi ve zaman zaman toplu balık ölümlerinin görülmesi benzeri durumlarla 
karşılaşılmaktadır. Bu nedenle, Mogan gölünde yoğunlaşan çevre sorunları (ötrofikasyon, kirlenme 
v.b) ve göl doğal yapısının korunabilmesi yada yeniden doğaya kazandırılabilmesi için, bölgede 
genel nüfus ve yapı yoğunluğunun kontrol altına alınması, yapılı çevrenin doğal yaşam ve ekolojik 
dengeye zarar veren ögelerinden arındırılması büyük önem taşımaktadır. 

Mogan-Eymir-Đmrahor sisteminde sistemin diğer unsurlarını da besleyen Mogan gölü ise, bir yandan 
Çökek bataklığı, diğer yandan da, Tuluntaş-Koparan bölgesindeki kaptaj ve kaynaklardan süzülen 
aküferler ile beslenmektedir. Bu aküferlerin doğudaki Örencik çevresindeki kısmı özel çevre koruma 
bölgesi sınırı içinde yer almakta olup, yakın çevresinde önemli oranda ikinci konut ve bağ-bahçe 
nizamında konut alanı bulunduğu gözlenmektedir. Mogan’ın batısındaki Tuluntaş çevresindeki 
kaptaj ve kaynaklardan süzülen suların oluşturduğu aküferlerin ise önemli bir bölümü, özel çevre 
koruma bölgesi dışında kalmakta olup, bu alanların korunması ve yapılaşma baskısından 
arındırılabilmesi gerekmektedir. Batı aksındaki aküferlerin özel çevre koruma bölgesi içindeki 
kısmında da ikinci konut nitelikli yerleşmelere konu olduğu gözlenmektedir. Bu sistemin 
korunabilmesi anlamında özel çevre içi ve dışındaki akiferlerin yerleşme dışı tutulması yaşamsal 
öneme sahiptir. 

Özel çevre koruma bölgesi içinde ve yakın çevresinde yapılacak uygulamalarda bir dil ve uygulama 
birliği sağlanması, kentin koruma nitelikli bu koridorunda özel nitelikli bir çalışma yapılmasını, özel 

                                                 
34 Aydoğuş, S., 1995, Gölbaşı Bölgesinde Ekolojik Planlama Yaklaşımı, Mogan ve Eymir Gölleri 1.Çevre Kurultay, Ankara. 
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çevre sınırı ile sınırlı kalınmayacak bir koruma ve planlama anlayışının hakim kılınması ilkesi 
benimsenmiştir. 

MĐLLĐ PARKLAR TABĐAT KORUMA ALANLARI 
Soğuksu Milli Parkı 

Đç Anadolu stepinden Kuzey Anadolu’nun gür ve yeşil ormanlık bölgelerine geçiş kuşağında yer alan 
Soğuksu Milli Parkı, iki ana vadiye açılan pek çok yan dere ve vadiler arası düzlüklerden 
oluşan jeomorfolojik yapısı ile dikkat çekmektedir. Doğal görünümünü koruyan karaçam, sarıçam, 
meşe ve kavak ağaçlarından oluşan ve çeşitli alt flora ile zenginleşmiş bir orman dokusuna sahip bu 
Milli Park, Ankara kentinin en yoğun kullandığı rekreasyon merkezi ve piknik alanlarından birisidir. 
19.02.1959 tarihinde “milli park” statüsü verilen bölge, 1050 hektar alana sahip olup, bir çok canlı 
türünün yaşamına da evsahipliği yapan mutlak bir koruma kuşağıdır.  

1000 kotu ile giriş yapılan Soğuksu Milli Parkı, 1800 metre kotuna kadar uzanan ve Ankara 
kentinden yaklaşık 1000 m. yüksekteki rakımı ile, kentten farklı bir doğal yapı ve iklim özelliğine 
sahiptir. Parkta yıllık ortalama sıcaklık 11.9°C’ civarında gerçekleşmekte olup, bu değer Ankara 
ortalamasının altındadır. Özellikle yaz aylarında önemli bir serinleme ve nefes alma noktası işlevi 
görmesinde iklimsel özelliklerin de önemli bir katkısı olduğu ifade edilebilir. Milli Park flora yönünden 
de oldukça çeşitli ve zengin bir nitelik sunmaktadır. Önemli oranda ibreli ağaç ve çam ormanı 
görünümüne sahip ağaç varlığı yanında, çeşitli çayır otları ve çiçekleri yanında yabani çilek, yabani 
gül benzeri ağaççıklar da, park içerisinde yer almaktadır. Milli Parkın 800 hektarı ormanlık saha, 250 
hektarı ise açıklık olup, yaban domuzu, ayı, tilki, çakal, sincap ve tavşan gibi hayvanlar ve otuzbeşin 
üzerinde kuş çeşidi de, park alanı içinde yaşam olanağı bulmaktadır. 

Milli parkın kuzey ve kuzeybatısına açılan bir dizi yayla (Salın, Ulucak, Başköy) da, milli park alanını 
bütünleyen ve orman ile bir arada değerlendirilebilecek önemli bir koruma zonu oluşturmaktadır. 

Nallıhan Kuş Cenneti 

Beypazarı, Nallıhan ve Eskişehir ili Mihalıçcık ilçelerinin sınırlarında kalan Nallıhan Kuş Cenneti, 
Sarıyar Barajı olarak da tanımlanmaktadır. Sarıyar Baraj Gölü’ne akan akarsuların ağızlarındaki sulak 
alanları ve gölün kuzeyindeki kayacıkları içine alana bu bölge, bir çok önemli kuşun yaşam ve 
üreme alanıdır. Burada kuluçkaya yatan önemli türler arasında gece balıkçılı, karaleylek, küçük 
akbaba, bıyıklı doğan sayılabilir. Göç sırasında ise çok sayıda leylek ve angıt için konaklama 
noktasıdır. Küçük akbalıkçıl, gri balıkçıl, gece balıkçılı aynı kolonide kuluçkaya yatar. Kara çaylak ve 
gökdoğan üremektedir. Bölgede arada sırada gözlemlenen ak kuyruklu kartal büyük olasılıkla yakın 
çevrede üremektedir.  

Bunlara ilaveten, farklı dirençteki kil tabakalarının aşınımıyla oluşan Kuestra morfolojisinin ender 
örneklerinden olan ve 1994’de “Tabiat Anıtı” ilan edilen Asarlık Tepeleri de Ankara ili 
sınırları içerisinde yer almaktadır. 

SU TOPLAMA HAVZALARI  

Ankara’ya su sağlayan barajların tarihi Romalıların, M.Ö. 25. yy.’da, Ankara‘ya anıtlar, saraylar ve 
hamamların yanında içme suyu getiren şebekeyi toplamaları ile başlamaktadır. Ankara’nın batısında 
yer alan Kayaş yakınlarındaki “Romalılar Galerisi” asırlar boyunca şehre su sağlamıştır. Bu sudan 
Ankara, Cumhuriyet Döneminde Başkent ilan edilmesinden sonra da yararlanmıştır. Selçuklu ve 
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Osmanlı Dönemlerinde kuyu açımı ile Kale çevresinde bulanan belirli bölgeler çeşme yapımı ile 
Ankara halkının su gereksinimi karşılanmaya çalışılmıştır. 

1925 yılında mevcut su kaynaklarının yetmemesi üzerine Belediye, şebeke ve depo kurma 
çalışmalarını gerçekleştirmiştir. 1937 yılında faaliyete geçen Çubuk I Barajı, Ankara’nın su ihtiyacını 
karşılaması yanında, modern Türkiye’nin ilk önemli baraj yapılarından da biridir. Ancak artan 
nüfusun gereksinimleri doğrultusunda bir program ve yapılanma olmadığından Ankara 1940-1959 
yıllarında su sıkıntısı çekmiştir. 1949 ‘da kurulan Ankara Sular Đdaresi’nin hızlı bir çalışma içine 
girmesi ile, 95 kuyu açılarak günde 120.000 m3su artırımı sağlanmıştır. D.S.Đ. Genel Müdürlüğü’nün 
devreye girmesi ile 1964 yılında Çubuk II., 1965 yılında Bayındır,1967 yılında da Kurtboğazı Barajı 
kullanıma girmiştir. 

1968-1969 yıllarında Ankara’nın 2020 yılına kadar ki su gereksinimini karşılayabilecek “Ankara Şehri 
Su ve Kanalizasyon Master Plan’ı” yaptırılmıştır. Plan çerçevesinde 1985’de Çamlıdere Barajı su 
kullanımına sokulmuştur.  

Su kaynaklarının korunması, sadece yapılan barajlar ile sınırlandırılamayacak kadar önemli ve çok 
boyutlu olarak ele alınmalıdır. Gerek kentsel sistemi oluşturan doğal su kaynak ve kaptajları, gerek 
bu su kaynaklarını besleyen yer altı ve yer üstü suları ve bu suların oluşturulmuş barajlara 
erişebileceği su tutma alanlarının korunması, yapılaşma dışı tutulması ve gerekse su toplam 
alanlarının özel bir koruma statüsü içerisinde ele alınması, gözardı edilemeyecek bir önem 
taşımaktadır. 

Ülkemizde de son dönemde sıkça gündeme gelen “küresel ısınma” ve su kaynaklarının azalması-
tükenmesi tehlikesi karşısında var olan kaynakların en etkin biçimde korunup, değerlendirilmesi 
büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda Başkente su sağlayan tüm su kaynaklarının ağlıklı bir 
envanterinin çıkarılması ve bu kaynakları koruyup, işletebilecek önlem ve araçların geliştirilmesi 
gerekmektedir.  

Su kaynaklarını ve barajların su tutma alanlarını koruyabilme amacıyla çıkarılmış olan Su Kirliliği 
Kontrol Yönetmeliğine göre, Đçme ve Kullanma Suyu rezervuarlarının ve benzeri su kaynaklarını 
korunmasında, her kaynak için özel hükümler getirilinceye kadar, kirletme yasakları ve koruma 
alanları geçerlidir. Ankara’ya su sağlayan barajlar ve kapasiteleri ile ilgili genel bilgiler Teknik Altyapı 
başlığı altında irdelenmiş olup, bu barajlardan, Çubuk I ve Bayındır barajları, siltlenme sorunu ve 
ekonomik ömürlerini tamamlama benzeri etmenlerle bir süredir kente aktif su sağlayamamakta ve 
rekreatif potansiyelleri ile değerlendirilmektedirler. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sınırları içerisinde kalan, Çubuk I, Çubuk II, Bayındır, Kurtboğazı, 
Kesikköprü barajları ile yapım ve su toplama çalışmaları devam eden Kavşakkaya barajının su 
toplama havzaları ile, baraj alanı belediye sınırları dışında kalmakla birlikte Ankara’ya su sağlayan 
Çamlıdere, Eğrekkaya, Akyar, Işıklı barajlarının su toplama sınırları da, bu planda koyulan koruma 
ilkeleri doğrultusunda ele alınmalı ve özel bir havza koruma planına konu edilmeli, içme-kullanma 
suyu sağlayan havzaların yapılaşma baskısı ve kirlilik unsurlarından arındırılarak korunmasına 
yönelik her tür önlem alınmalıdır. 

Su kaynaklarının mevzuatta tanımlı koruma kuşakları şöyle ele alınmaktadır. 

Mutlak Koruma Alanları: Đçme ve kullanma suyu rezervuarlarının maksimum su seviyesinden 
itibaren 300 m. genişliğindeki şerit, mutlak koruma alanıdır. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve 
Havza Koruma Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılaşmaya ve kirliliğe yol açabilecek faaliyetlere 
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hiçbir surette izin verilmeyecek kesin koruma zonudur. Ankara’ya içme ve kullanma suyu sağlayan 
barajların mutlak koruma alanları yaklaşık olarak; Çubuk I Barajında 447 ha., Bayındır Barajında 
207 ha., Çamlıdere Barajında 2590 ha., Çubuk II Barajında 419 ha., Kurtboğazı Barajında 924 ha., 
Eğrekkaya Barajında 547 ha.’dır. 

Kısa Mesafeli Koruma Alanı: Đçme ve kullanma suyu rezervuarlarının mutlak koruma sınırından 
itibaren 300-1000 m arasındaki şerittir. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Havza Koruma 
Yönetmeliği hükümlerinin mecburi durumlar için tanımladığı faaliyetler ve yapılaşmaya hiçbir surette 
izin verilmeyecek koruma zonudur. Ankara’ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajların kısa 
mesafeli koruma alanları yaklaşık olarak; Çubuk I Barajında 928 ha., Bayındır Barajında 416 ha., 
Çamlıdere Barajında 3906 ha., Çubuk II Barajında 770 ha., Kurtboğazı Barajında 1366 ha., 
Eğrekkaya Barajında 1079 ha. dır. 

Orta Mesafeli Koruma Alanı: Đçme ve kullanma suyu rezervuarlarının mutlak koruma sınırından 
itibaren 1000-2000 m arasındaki şerittir. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Havza Koruma 
Yönetmeliği hükümlerinin mecburi durumlar için tanımladığı faaliyetler ve yapılaşmaya hiçbir surette 
izin verilmeyecek orta mesafeli koruma zonudur. Ankara’ya içme ve kullanma suyu sağlayan 
barajların orta mesafeli koruma alanları yaklaşık olarak; Çubuk I Barajında 564 ha., Bayındır 
Barajında 477 ha., Çamlıdere Barajında 4690 ha., Çubuk II barajında 965 ha., Kurtboğazı Barajında 
956 ha., Eğrekkaya Barajında 1540 ha. dır. 

Uzun Mesafeli Koruma Alanı: Đçme ve kullanma suyu rezervuarlarının yukarıda tanımlanan 
koruma alanlarının dışında kalan su toplama havzasının tümü uzun mesafeli koruma alanlarıdır. Bu 
kuşak kendi içinde ASKĐ Havza Koruma Yönetmeliği uyarınca 2 kısma ayrılmıştır. 

1. Kısım: Orta Mesafeli Koruma Alanı sınırından itibaren yatay olarak ilk 3 kilometre 
genişliğindedir. 

2. Kısım: ilk kısmın bittiği yerden havza sınırının sonuna (yağış alanı) kadarki diğer kısımdır. 

Bu iki kısımda ve tüm koruma kuşaklarının titizlikle korunması, yaşamsal bir zorunluluktur.  

Su Kaynakları&Kaptaj Alanları 

Sınırlı su yüzeylerinin, yer altı ve yerüstü su kaynaklarının, kaptaj alanları, ılıca, kaplıca sularının 
korunması da, büyük önem taşımaktadır. Her ölçekteki planlarda yer altı ve üstü su varlığının tespit 
edilip, su toplanma çizgileri ve havzalarının korunabilmesi, yerleşim dışı tutulabilmesi amacıyla ilgili 
uzman kurum-kuruluş görüşlerinin alınması ve planların buna uygun biçimde onaylanması büyük 
önem taşımaktadır. Ankara su kaynakları konusunda çok zengin bir nitelik sunmamaktadır. Kentin 
ağırlıkla su kaynakları kuzeyde bulunmaktadır. Bu nedenle baraj alanları yanında özellikle, Keçiören 
ilçesi Sarayköy yakınlarındaki Kavacık Membası ve Kızılcahamam, Kazan bölgesinde yer yer 
rastlanan membaların korunarak verimli değerlendirilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Bununla 
birlikte, Bala ilçesi yakınlarında Yöreli mahallesi çevresinde de önemli su kaynaklarının bulunduğu 
tespit edilmiştir. Bu alanın da korunması ve kentin içme suyu gereksinimini karşılayabilecek bir 
kaynak olarak verimli değerlendirilmesi öngörülmektedir. Gölbaşı ilçesi, Koparan, Velihimmetli 
bölgesinde de küçüklü büyüklü bazı kaynak ve kaptaj alanlarının bulunduğu, Sincan ilçesi, Yenikent 
çevresinde de, bir kısmı işletilen, bir kısmı henüz değerlendirilmeyen memba ve kaynakların 
bulunduğu bilinmektedir. Tüm bu su kaynaklarının korunması ve 2023 Başkent Ankara Nazım Đmar 
Planı’na işaretlenmiş su kaynakları ve kaptaj alanları ile sınırlı olmamak üzere, etkin 
değerlendirilebilmesi için “Su Kaynakları ve Yönetimi Ana Planı” oluşturulması sağlanmalıdır.  
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TARIM ALANLARI/HAVZALARI 

Ankara kentinin yakın çevresinde üç önemli ova, tarım havzaları olarak özel önem taşımaktadır. Bu 
havzalardan birisi, Ova çayı geçişinin bulunduğu Kazan-Mürted ovası, diğeri de Çubuk çayı geçişiyle 
anlam kazanan Çubuk ovası, öteki de, Hatip çayı geçişinin tarımsal değer kattığı Hatip Ovasıdır. Bu 
üç ova da, tarımsal değer ve potansiyelleri büyük ölçüde tahrip edilmiş, mutlak tarım topraklarında 
dahi, konut ve sanayi amaçlı yapılaşmalar gerçekleşmiş bir nitelik sunmakla birlikte, çevre otoyolu 
içinden başlayarak bu havzalar ve onları bütünleyen alanlarda, ciddi oranda tarımsal faaliyet de 
sürdürülmektedir. Kendi içinde farklı mikroklima özellikleri ve farklılaşan ürün desenleri bulunmakla 
beraber, büyük ölçüde baklagiller ve karasal iklime özgü tarımsal üretim yapılan açıklıklar, bazı 
bölgelerde su varlığı ve yükseltiye paralel olarak önemli oranda ağaç varlığına da sahne 
olabilmektedir. 

Her biçimde kentin hemen yakın çevresinden başlayarak önemli bir açıklık tanımlayan bu 
havzalardaki tahribatın sona erdirilip, tarımsal potansiyelin etkin değerlendirilmesi ve tarımsal 
nitelikli alan ve havzaların yeşil kuşağın bütünleri olarak değerlendirilmesi sağlanmalıdır. Bütünleşik-
derişik bir kent formunun oluşumu ve kentsel yayılma-saçaklanmanın engellenebilmesi anlamında 
tarım topraklarının korunması tartışmasız bir önem ve gerekliliğe sahiptir. 

Tarım başlığı altında daha detaylı olarak irdelenen tarım alanları da, kentsel açık-yeşil sistem ve 
yeşil kuşak unsurunun bir parçası olarak titizlikle korunmalıdır. 5403 sayılı Kanun ile kesin bir 
biçimde koruma altına tarımsal niteliğe sahip araziler ile tarımsal üretimin yapıldığı mera, otlak, 
yaylak, kışlak vb arazilerin, kentin çevresini saran yeşil kuşak unsuru olarak yerleşim dışı tutulmasını 
sağlamak gerekmektedir. Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ve marjinal 
tarım arazileri ile hayvancılığa yönelik tarımın yapıldığı alanlar bu kapsamda ele alınmalıdır.  

ORMAN ALANLARI 

Karasal iklimin hakim olduğu Ankara’da, ormanlar genel olarak kuzey, kuzeybatı bölgelerde, 
Kızılcahamam, Beypazarı, Çamlıdere, Nallıhan ve Ayaş ilçelerinin çevrelerinde kendini 
göstermektedir. Ankara Đlinin yüzölçümü 2.570.600 ha olup, Ankara ili ormanlık alanları 
ise 497.359 ha’dır. Ankara ilindeki ormanlarda Pinus nigra (Karaçam) ve Juniperus oxycedrus 
(Katranardıcı) fazlasıyla bulunmaktadır. Orman ürünlerinin elde edildiği başlıca ağaç türleri Sarıçam, 
Karaçam, Göknar, Meşe, Titrekkavaktır. Orman yüzdesi %19 dur. Ormanların önemli bir kısmının 
Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları dışındaki Kızılcahamam, Çamlıdere, Nallıhan, Beypazarı ve 
Güdül ilçelerinde yoğunlaştığı dikkate alınırsa, kentin merkezi ve yakın çevresindeki orman ve ağaç 
varlığı açısından oluşan talihsiz durum açıkça okunabilmektedir. Bunun giderilebilmesi için orman 
varlığına katılacak alanlar belirlenmeli ve sistematik ağaçlandırmalar gerçekleştirilmelidir. 

Ankara kent merkezine yakın yerlerdeki orman varlıkları ise, ODTÜ, Hacettepe, Bilkent Üniversite 
kampusleri ile askeri alanlarda görülmektedir. Ankara Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 
çalışmalar sonucunda ilçelerdeki orman alanları:  

Keçiören’de; Bağlum Hisartepe, Hacıkadın , Çamtepe, Ovacık, Kaçkaya, Kartalkaya, Başpınar, 
Pursaklar Pamuklu, Cevizlidere devlet ormanları, 

Altındağ’da; Karacaören Kurbantepe, Teknetepe devlet ormanları, 

Gölbaşı’nda; Taşpınar Kartopu, Çanakiçi, ODTÜ Ahlatlıbel, Dikilitaş devlet ormanları olarak tespit 
edilmiştir.  
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Orman alanlarının doğal ve rekreatif karakterleri ve özgün yapıları ile korunup geliştirilmesi 
Anayasal bir zorunluluktur. Bu anlamda, orman varlığının geliştirilmesi ve ağaçlandırma çalışmaları 
yapılmak suretiyle “ormana katılacak alan”ların oluşturulması da büyük önem taşımaktadır. Kentsel 
açık-yeşil alanlar sisteminin en önemli parçası ve kentsel yeşil kuşağın temel dinamiği olan 
ormanların, ağaçlık alanlar, makilik-fundalıklar, ağaçlandırılacak alanlar ve diğer açık-yeşil alanlarla 
bütünlük sunacak biçimde ele alınması beklenmektedir. 

7.3.3.2 DĐĞER KORUMA ALANLARI 

Yasal anlamda özel bir düzenleme ile statüsü belirlenerek koruma altına alınmamış ancak planlama 
esasları, şehircilik ilkeleri, kamu sağlığı-güvenliği ve yaşam kalitesinin arttırılabilmesi hedef ve 
gereklilikleri uyarınca planlama çalışmalarında özel olarak ele alınması gereken koruma alanlarıdır.  

VADĐ TABANLARI/VADĐLER 

Vadi tabanları, jeolojik bakımdan; akarsuların getirdiği, karışık şekilde çökelttiği çakıl, kum, kil ve 
millerden oluşmuş, taban suyu bakımından oldukça zengin,yer altı suyu yüzeye yakın, mikroklima 
açısından, en ılık-sıcak ve az rüzgarlı bölümlere sahip, zengin tabansuyu ve ağaçlıklar nedeniyle 
çevredeki yüksek yerlere göre daha nemli, özellikle dar-derin vadiler içinde, ılık iklim koşulları 
isteyen bitkilerin yetişmesine olanak sağlayan, don tehlikesi ve oluşan sis nedeniyle hava kirliliği 
tehlikesi bulunan, ziraat bakımından elverişli alanlardır. Doğal ve çevresel nitelikleri açısından büyük 
anlam ve değeri olan bu alanlar genellikle, ulaşım açısından da önemli potansiyelleri ile 
değerlendirilmektedir. Böylesine değerli bu alanların yerleşim ve yol baskısı altında kullanılması 
eğilim ve sürecinin ivedilikle sona erdirilmesi gerekmektedir.  

Yerleşim açısından vadi tabanları, topoğrafik olarak çok uygun olmalarına karşın temelin, jeolojik 
açıdan zemin parametrelerinin düşük olması, taban suyunun yüzeye oldukça yakın olması ve 
taşkına uğrama olasılıklarının bulunması ile hava kirliliği gibi sorunlar barındırması yüzünden vadi 
tabanlarının yerleşime uygunluk olmadığı, bu alanların açık-yeşil alan sisteminin parçaları olarak 
değerlendirilmesi gerektiği açıktır.  

Vadi tabanları, su kaynakları ve/veya havzalarının bütünleri olarak yerleşim baskısı ve kararları 
dışında ele alınması gereken alanlardır. Her tür ve ölçekteki planlama çalışmalarında, yapılaşmış 
alanlar da dahil olmak üzere, vadi tabanlarının tespit edilip, her türlü sel, su baskını vb. tehlike ve 
risklere mahal vermeyecek şekilde planlanması, yeni planlama çalışmalarında bu alanların 
özgünlüklerinin tespit edilerek açık-yeşil alan sisteminin parçaları haline getirilmesi esastır. 

Günümüze kadar olan süreçte klasik planlama yaklaşımları ve mevcut mevzuat hükümleri 
çerçevesinde çözüme kavuşturulamamış Ankara kentinin sorunlu alanlarının da vadi tabanları ve 
vadiler olduğu dikkate alınırsa, bu alanların rehabilitasyonu ve kente açık-yeşil alan sistemi unsurları 
olarak kazandırılması yönünde özel çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. Bu vadiler; kent dışındaki 
Ova, Hatip ve Çubuk Çayı geçişleri ve Zir Vadisi ile kentsel yerleşim içindeki; Đmrahor Vadisi, Đncesu 
Vadisi, B.Esat Vadisi, Hatipçayı Vadisi, Hacı Kadın Vadisi, Ankara Çayı-Kalaba Vadisi, Dikmen Vadisi, 
Macun Deresi Vadisi, Ravlı Deresi, Lalahan Sel Kapanı, Nenek Vadisi, Kıbrıs Köyü Vadisi vb olarak 
sıralanabilir. Tüm vadi sistemlerinin korunarak, açık-yeşil alan sistemi parçaları ve havalanma 
noktaları olarak özel bir planlama anlayışıyla ele alınması sağlanmalıdır.  

Kıbrıs Köyü Vadisi için alınmış doğal ve arkeolojik sit alanının sınırlarının da vadiyi koruyup 
geliştirme anlamında yeterli olamayabileceği düşünülmektedir. Bu çerçevede, Kıbrıs Köyü Vadisi sit 
alanının sınırlarının genişletilmesi öngörülmekte olup, bu yönde çalışmalar yapılmalıdır. 
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Zir Vadisi ise, Ova Çayının Sincan Đlçesi Yenikent yakınlarındaki geçişinde doğal oluşumu ve olası 
arkeolojik değer ve potansiyeli ile korunması gerekli bir taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 
edilmelidir. Bu amaçla yapılan çalışmalar desteklenmeli, vadi bütününün sit alanı olarak 
tescillenmesi Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na önerilmelidir. 

KORUMA STATÜSÜ OLMAYAN DOĞAL OLUŞUM VE VARLIKLAR 

Kentin genişleyen sınırları içinde yasal anlamda özel koruma statüsü tanımlanmamış ancak jeolojik, 
çevresel, kültürel ve doğal varlıklar anlamında korunması gerektiği tespit edilmiş alanları 
tanımlamaktadır. Bu anlamda, Kazan ve Ayaş tepelerindeki endemik bitki türleri ve yaylaların, 
Kızılcahamam, Çubuk çevresindeki orman ve ağaçlık alanlar ile belediye sınırı dışındaki 
Nallıhan, Güdül yayla ve yükseltilerinin koruma altına alınması öngörülmekte olup, Kalecik 
çevresinde Kalecik Karası üretimi yapılan Kalecik Bağlarının kesin bir koruma anlayışı içerisinde 
yorumlanması ve yapılacak ayrıntılı tespitler doğrultusunda gerekli koruma statüsünü kazanabilmesi 
için ilgili kurumlara sunulması öngörülmektedir. Bu bölgelere ilişkin envanter ve tespitlerin ivedilikle 
tamamlanması sağlanmalıdır.  

MEZARLIKLAR 

Mezarlıklar ve mezarlık olarak gelişmesi öngörülmüş alanlar da yapılaşma dışı tutulan ve planlanıp, 
işletilmesinde özel titizlikler gereken niteliklere sahiptir. Bu alanların Mezarlıklar Tüzüğü ve Umumi 
Hıfzısıhha Kanunu uyarınca tüm varlığı ile özel bir koruma altına alınıp, kentsel açık alan sisteminin 
parçası olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.  

ÜNĐVERSĐTE KAMPUSLARI 

Üniversite ve bilim kenti Ankara’da üniversite kampuslarının oluşturduğu açıklık ve derinlikler de, 
kentsel açık-yeşil alanlar sisteminin önemli unsurlarındandır. Bu çerçevede ODTÜ, sadece Ankara 
için değil, ülke için önemli bir örnek oluşturmuş olup, kentte bu başlangıç ardından Bilkent, 
Hacettepe, Beytepe, Başkent üniversiteleri ile devam eden ve yeni kurulan vakıf üniversitelerinin de 
katıldığı kampuslar bağlamında yerseçme eğilimi önem kazanmıştır. Özellikle batı-güneybatı 
yönünde ODTÜ, Bilkent ve Hacettepe’nin bir bütünlük tanımlayarak oluşturduğu açıklık, kentin en 
önemli gelişme koridoru için çok önemli bir açık-yeşil alan unsuru ve dengeleyici olarak görev 
yapmaktadır. Yeni kampus eğilimlerinin ortaöğretim kurumlarını da peşinden sürükleyerek, 
güneybatıda Gölbaşı ilçesi Đncek-Taşpınar aksında yoğunlaştığı görülmekte olup, kent merkezinde 
sıkışan ve sağlıkla ilgili nitelikleri ile merkezde yer alması zorunlu olan dışındaki bölümlerin kent 
çeperindeki kampuslara yöneldiği bir süreçte, üniversite ve diğer eğitim kampuslarının korunması ve 
yeni gelişmelerin geniş alan kullanan kampuslara yönlendirilmesi yerinde görülmektedir. 

7.3.4. KENTSEL AÇIK-YEŞĐL ALAN SĐSTEMĐNE YÖNELĐK MÜDAHALE BĐÇĐMLERĐ 

7.3.4.1 SEKTÖR BÜTÜNÜ STRATEJĐLERĐ 

2023 Başkent Ankara Nazım Đmar Planı kapsamında;  

a) Kentsel mekanda birbirini tamamlayan unsurlar olarak açık ve yeşil alanlar, kentin fiziksel 
yapısını ortaya koyan ve biçimlendiren temel alan kullanımlarından birisi olarak algılanmalı, 
her tür ve ölçekteki plan çalışmasında bu niteliği ve kullanımlar arası denge sağlayan ögesi 
uyarınca ele alınmalıdır. Açık-yeşil alanlar, kent makroformunun bir parçası olarak, farklı 
kentsel bölge ve kent parçalarını birbirinden ayıran kuşak ya da koridorlar tanımlamalı, olası 
bir afet durumunda, afet tehlike ve risklerini azaltacak biçimde işlev görebilecek bir bütünlük 
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sunmalı, kentsel riskler içeren stratejik yapı ve tesislerin, açık-yeşil alanlar sistemine komşu 
bir biçimde yer seçmesi sağlanmalı, yeşil alanlar, bütünlüklü ve kentsel yaşam kalitesini 
arttıran nefes alma noktaları olarak tanımlanmalı ve uygulanmalıdır.  

b) Açık-yeşil alanların; 

� Yapısal ve bitkisel özellikleri ile, kent mekanına fiziksel ve estetik değer sağlayacak,  

� Kentsel yapı kitlelerinin sert dokularını hafifletecek, yumuşatacak, canlılık verecek, 

� Denge unsuru ve organik ilişki aracı olacak,  

� Mikroklimayı kontrol edip düzenleyecek, 

� Gereğinde, sınır, engel ve perde oluşturarak, araç ve yaya trafiğini yönlendirecek, 

� Toplumsal aktif ve pasif rekreasyonel gereksinimleri karşılayacak,  

� Đnsan psikolojisine olumlu katkı sağlayacak tasarım dil ve araçlarına konu olacak,  

� Hava ve gürültü kirliliğini engelleyip, absorbe edecek,  

� Toprak ve suyun korunmasını sağlayıp verimliğini arttıracak, vb. 

Biçimlerde planlanması sağlanmalıdır. 

c) Kentsel gelişim sürecinde, tahribata uğramış yitirilmiş kentsel açık yeşil alan sistemi 
unsurlarının onarılması, kentsel açık-yeşil alan sisteminin korunup, geliştirilmesi ve 
oluşturulması için ivedilikle “Açık-Yeşil Alanlar Ana Planı” yapılmalıdır.  

d) Kentsel gelişme koridorları arasına yeşil kama sokulmak suretiyle havalanma koridorları 
oluşturulması yönündeki ilke kararları korunmalı, bunun zedelendiği güneybatı koridorunda 
onaylı planlara bu amaçla müdahaleler gerçekleştirilmelidir. Doğu-batı, güneybatı-kuzeydoğu 
yönlerinde bu havalanma koridoru oluşturabilme yönündeki potansiyel açıklıklar 
korunmalıdır.  

e) Açık-yeşil alanların kent ve çevre sağlığı yanında insan ve toplum sağlığı ve 
sürdürülebilirliğine ilişkin değeri ile birlikte afetlere yönelik de önemli bir potansiyel ve 
planlama aracı olduğu gözardı edilmemeli, kamu elindeki açık alanlar ve tüm açık-yeşil 
alanların olası bir afet anındaki kullanımına ilişkin Afetler Ana Planı, Kentsel Sakınım Planı ile 
eşgüdümlü olarak eylem planları geliştirilmelidir. 

f) Ankara’nın coğrafik-topoğrafik anlamda en dış sınırı oluşturan ve ilin kuzeybatı, kuzey 
aksında yoğunlaşan bitki örtüsü ve doğal yapının titizlikle korunması sağlanmalı, bu bölge ile 
bütünleşecek arazi kullanım karar ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. 

g) Ankara Büyükşehir Belediye Sınırı ile örtüşen ikinci doğal yeşil kuşağın korunması ve 
yapılaşma baskısı altında kalmasının engellenmesi ilkesi benimsenmeli, bu alanlardaki turizm 
potansiyelinin koruma-kullanma dengesine zarar vermeyecek, bölgeyi tahrip etmeyecek 
biçimde değerlendirilmesine ilişkin eylem planları hazırlanmalıdır.  

h) Tarımsal alanların, kentsel açık-yeşil sistem ve yeşil kuşak unsurunun bir parçası olarak 
titizlikle korunması sağlanmalı, DSĐ sulama projeleri doğrultusunda, kent çevresindeki 3. 
yeşil kuşakta orman, ağaçlandırılacak alanlarla bütünleşen bir yeşil kuşak oluşturulmalıdır.  

i) Yeşil kuşağın kentin saçaklandığı alanlarda, "kırsal parklar", "entegre rekreasyon alanları" ve 
"eğlence parkları" olarak hayata geçebilmesi yönünde araştırma ve uygulamalar yapılmalıdır. 
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Özellikle güneybatı koridorunda saçaklanmayı engelleyecek stratejiler içinde kentsel açık-
yeşil alanlar ve yarı kırsal nitelikli geçiş zonları belirlenmelidir. Bu yaklaşımın Kazan ve Çubuk 
havzalarına açılım için de benimsemesi sağlanmalıdır.  

j) 2005 yılı itibariyle, aktif 4 m2 olan kişi başına yeşil alan miktarı 10 m2’ye, AOÇ ve diğer 
kamusal açıklıkların katılmasıyla oluşan kişi başına yeşil alan miktarı ise 25 m2’ye 
ulaştırılmalıdır. 

k) Doğu ve batı kutuplarda yer alan askeri alanlar ile kentin kırsal alana açıldığı akslar 
üzerindeki geniş alan kullanan kamu kurumlarının korunması sağlanmalı, böylesi geniş alan 
kullanan kuruluşların tampon nitelik görecek açıklıklar olarak kent-kır geçişini sağlayacak 
biçimde konumlandırılmasına yönelik arazi kullanım kararları üretilmeli, kamu kurumlarına ait 
açıklıklardan uygun olanlarının ağaçlandırılarak kentsel yeşil sisteme katılabilmesi olanakları 
araştırılmalıdır. 

l) Atatürk Orman Çiftliğinin; kentin “yeşil kalbi” olarak ele alınması sağlanmalı, Ankara 
Metropoliten alanın ortasında dağınık ve parçalı yapısı ile açık ve yeşil alan potansiyelinin, 
Atatürk’ün bağışı doğrultusunda modern tarım tekniklerinin araştırıldığı ve uygulandığı 
“modern tarım alanları” ile halkın eğlenmesi ve dinlenmesi için “rekreasyon işlevleri”ne 
yönelik olarak değerlendirilmesi sağlanmalıdır. 

m) Elçiliklerin kentin merkezinde yarattığı açık ve yeşil alan dengesi korunmalıdır. 

n) Kentin bir iz üzerine kent dışına açıldığı kara, demir, su yollarının birer yeşil sistem unsuru 
olarak ele alınması, “yeşil yol” olarak geliştirilebilmesine yönelik özel projelendirme 
çalışmaları gerçekleştirilmesi esastır. Bu amaçla önemli yol ve izlerin, kentin yerleşik 
alanında iş-okul erişimi için güvenli, alternatif ve motorize olmayan rotalar oluşturma 
amacıyla, peyzaja görünür ve okunabilir bir yapı da kazandıracak biçimde, hareket 
özgürlüğünü arttıran, gürültü, kirlilik, tehlike ve diğer zararlı etkilerden uzak hoş ve zevk 
veren alanlar olarak kurgulanmaları sağlanmalıdır.  

o) Konut, komşuluk birimi ve mahalle ölçeğindeki yeşil alanların arttırılabilmesi anlamında 
parsel ölçeğini aşan ada ve bölge bazında uygulamalar özendirilmelidir.  

p) DSĐ Genel Müdürlüğü’nün Mogan gölü havzasına ilişkin su toplama havzasını tespit ettiği 
veriler doğrultusunda Özel Çevre Koruma Bölgesinin onaylı sınır ile sınırlı kalınmayacak 
biçimde bir havza tespit edilmeli ve bu havza içinde koruma stratejilerine yönelik özel 
çalışmalar gerçekleştirilmelidir.  

q) Tüm Milli Park, Tabiat Parkı ve Doğa Koruma alanlarının titizlikle korunması sağlanmalıdır. 

r) Su toplama alanlarına hiçbir surette yapılaşma izni verilmemeli, evsel-endüstriyel atıklar 
hiçbir şekilde göl, akarsu, yağmursuyu açık kanalları, dere, çay ve tabii araziye deşarj 
edilmemeli, Bayındır, Çubuk Barajları dahil tüm su toplama havzaları ve Nenek, Mühye 
kuyuları ve diğer tüm su kaynakları kaptaj ve membalar titizlikle korunmalıdır. 

s) Orman alanlarının doğal ve rekreatif karakterleri ve özgün yapıları ile korunup geliştirilmesi, 
ağaçlandırma çalışmaları yapılmak suretiyle “ormana katılacak alan”ların oluşturulması 
sağlanmalıdır. 

t) Vadi tabanları, su kaynakları ve/veya havzalarının bütünleri olarak yerleşim baskısı ve 
kararları dışında ele alınmalı, her tür ve ölçekteki planlama çalışmalarında, yapılaşmış alanlar 
da dahil olmak üzere, vadi tabanlarının tespit edilerek, sel, su baskını vb. tehlike ve risklere 
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mahal vermeyecek şekilde planlanması, yeni planlama çalışmalarında bu alanlar özgünlükleri 
uyarınca açık-yeşil alan sisteminin parçaları haline getirilmelidir. 

u) Mezarlıklar açık-yeşil alan sisteminin önemli unsurları olarak korunmalı, planlanması ve çevre 
ile ilişkileri bağlamında özel planlama çalışmaları yapılmalıdır. 

v) Başta üniversiteler olmak üzere eğitim tesislerinden kent saçağında kampuslar oluşturarak 
yer seçme taleplerinin kontrollü biçimde özendirilmesi sağlanmalı, kent merkezinde yürüme 
mesafesinde ilköğretim kurumları korunmak suretiyle saçaktaki orta ve yükseköğrenim 
kampuslarının açık-yeşil alan sisteminin parçası haline gelmesi yönünde özendirme 
politikaları geliştirilmelidir. 

7.3.4.2. MEKANSAL STRATEJĐLER 

1. Güneybatıda Eskişehir ve Đncek Yolu Koridorları arasında oluşturulması hedeflenen yeşil 
kama için otoyol dışında Gölbaşı ilçesi Koparan, Velihimmetli, Hallaçlı aksında yerleşim kararı 
verilmiş planlar iptal edilmeli, otoyol çevresi ve içinde sistem bütünlüğünü sağlayacak gerekli 
plan müdahaleleri gerçekleştirilecektir. 

2. Açık-yeşil alanların afetlere yönelik de önemli bir potansiyel ve planlama aracı olduğu ilkesi 
Yeşil alanlar Ana planında özellikle ele alınmalı, Güvercinlik ve Etimesgut Havaalanları 
çevresindeki dönüşüm halinde bu açıklık korunarak, afetlere ilişkin öncelik ve potansiyeli ile 
değerlendirilecektir.  

3. Ankara’nın coğrafik-topoğrafik anlamda en dış sınırı oluşturan ve ilin kuzeybatı, kuzey 
aksında yoğunlaşan bitki örtüsü ve doğal yapıyı koruyacak biçimde, belediye sınırları içindeki 
bu alanlara komşu alanlarda yeni yerleşim öngörülmeyecektir. 

4. Kent çevresindeki yerleşik alan çevresinde tarım ve orman alanları ile birlikte yorumlanacak 
bir yeşil kuşak oluşturulacaktır.  

o Bu yeşil kuşağın parçaları olarak Temelli Odağı ile Güneybatı koridorunu birbirinden 
ayıran ve Alagöz Müzesi ve Şehitliği ile de bütünleşen bir Tema Park eşliğinde, kuzey 
yönünde Meşe Dağı, güney yönünde Velihimmetli bağları ve Hallaçlı tarım arazileri ile 
bütünleşen bir yeşil kuşak ayıracı tanımlanması, 

o Meşe Dağını bir tarımsal potansiyel ve Zırhlı Birlikler Okulu ile bütünleşen açıklık 
olarak görerek, Ayaş ve Eskişehir yollarının (bir başka deyişle Sincan ile Etimesgut 
Yapracık arası) birbirinden kopartılacağı bir havalanma koridoru tanımlanması, bu 
koridorun Çiftlik arazisi üzerinden kentin doğu batı yönündeki en temel açıklık ve 
yeşil kaması olarak titizlikle korunması, 

o Sincan-Etimesgut bölgesinden kuzey yönüne Zir Vadisi, Belören Tepesi ve Kent 
Ormanı ile Kazan havzası tarım alanına açılacak açıklıkla yeşil kuşağın kuzey yönüne 
Yenimahalle ilçesi Susuz bölgesine ulaştırılması, 

o Susuz, Karacakaya bölgesinin çevre otoyolu kuzeyindeki yükseltilerinin 
ağaçlandırılacak ve tarımsal yapıyla bütünleşecek biçimde Keçiören ilçesi Bağlum ve 
Çubuk ilçesi Sirkeli tarım arazileri ve ağaçlık alanları üzerinden Çubuk Ovası ve 
Ankara Çayı izine oluşturulması, 

o Kentle bütünleşik bir form sunan Keçiören ilçesi Pursaklar, Saray yerleşmelerini 
Çubuk, Akyurt bölgelerinden kopartacak yeşil sistem unsurlarının Çubuk Çayı ve 
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Esenboğa, Çankırı Yolu güzergahları boyunca Altınova, Çubuk I Barajı çevresi su 
toplama havzası ve yeşil kuşağına eriştirilmesi, bölgedeki devlet ormanlarıyla 
bütünleştirilmesi, 

o Kuzeydoğu yönündeki açıklık ve ağaçlık alanların Mamak Muhabere Okulu, Hüseyin 
Gazi Tepesi ve Kuzeylerinden, Nenek, Kızılca orman ve açıklıkları ile Samsun Yolu 
aksına indirilmesi, 

o Doğu kuşaklama sistemi olarak Samsun Yolu Mamak gelişimi ile Elmadağ ilçesi 
Lalahan ve Hasanoğlan, Elmadağ yerleşimlerinin fiziksel eşikler uyumlu biçimde 
birbirinden kopartılacağı yeşil ayıraçların oluşturulması, 

o Doğu yönündeki topoğrafik eşik ve yükseltilerin Kıbrıs Vadisi ve Elmadağ 
eteklerinden bir yandan Đmrahor sistemine, diğer yandan Elmadağ kuzey ve güney 
yamaçlarıyla Bala ilçesi Beynam ormanlarına erişmesi, 

o Elmadağ eteklerinden Đmrahor ve Mogan-Eymir sistemi, Özel Çevre Koruma Bölgesi 
havzasının korunarak, doğu batı yönündeki akiferler ile Gölbaşı ilçesi Tuluntaş, 
Koparan Bölgesine tarımsal alanlar, bahçeler ve ağaçlık alanlarla erişen, yerleşim dışı 
tutulacak bir kuşak geliştirilmesi, 

Sağlanacaktır. 

5. Güneybatı koridorunda ve Kazan ve Çubuk havzalarında, saçaklanmayı engelleyecek 
stratejiler içinde kentsel açık-yeşil alanlar ve yarı kırsal nitelikli geçiş zonları oluşturulacak, 
kırsal alana geçiş, yarı kırsal alan unsurlarına yönelik açık-yeşil alan unsurları belirlenecektir.  

6. Atatürk Orman Çiftliğinin; kentin “yeşil kalbi” olarak ele alınacak, tüm AOÇ arazisi için bir 
koruma amaçlı imar planı yapılacak, bu alan içinde aktif, pasif yeşil alanlar ve tahrip edilerek 
alanların geri dönüşümü sağlanacak alanlar belirlenerek, AOÇ korunacaktır.  

7. Kentin bir iz üzerine kent dışına açıldığı kara, demir, su yollarının birer yeşil sistem unsuru 
olarak ele alınması, “yeşil yol” olarak geliştirilebilmesine yönelik olarak;  

o Ankara, Ova ve Çubuk Çayları ile üzeri kapatılmış Đncesu Deresi gibi kentiçi geçişi 
olan suların bulunduğu güzergah, 

o Demiryolu, önemli karayolu güzergahları olan kentlerarası karayolu güzergahları,  

o Ekolojik açıdan değer ve bütünlüğü olan tüm dere, yol, iz ve güzergahlar,  

o Çevre otoyolu güzergahı ile manzara potansiyeli sunan tüm yollar,  

o Vadi, sırt gibi doğal arazi formlarına uygun süreklilik sunan izler,  

birbirleriyle çelişen alan kullanımları arasında tampon görevi üslenebilecek ve yeşil sistem 
sürekliliğini sağlayacak unsurlar olarak kullanılacaktır. Bu kullanıma dair peyzaj detayları alt 
ölçekli planlama ve projelendirme çalışmalarında titizlikle ele alınmalıdır.  

8. Kent dışındaki Ova, Hatip ve Çubuk Ç 

9. ayı geçişleri ve Zir Vadisi ile kentsel yerleşim içindeki; Đmrahor Vadisi, Đncesu Vadisi, B.Esat 
Vadisi, Hatipçayı Vadisi, Hacı Kadın Vadisi, Ankara Çayı-Kalaba Vadisi, Dikmen Vadisi, Macun 
Deresi Vadisi, Ravlı Deresi, Lalahan Sel Kapanı, Nenek Vadisi, Kıbrıs Köyü Vadisi vb tüm vadi 
sistemleri için özel planlama bölgesi tespit edilerek bu bölgeleri, açık-yeşil alan sistemi 
parçaları ve havalanma noktaları haline getirecek çalışmalar yapılmalıdır. Kıbrıs vadisi için 
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öngörülen genişletme ile birlikte, Mamak ilçesi Kıbrıs Köyü Vasi ve Sincan Đlçesi Ziir Vadisi, 
tescile önerilmeli, mutlak biçimde korunması sağlanmalıdır. 

10. Kazan ve Ayaş tepelerindeki endemik bitki türleri ve yaylaların, Kızılcahamam, Çubuk 
çevresindeki orman ve ağaçlık alanlar ve doğuda Kalecik çevresinde Kalecik Karası üretimi 
yapılan Kalecik Bağlarının ile belediye sınırı dışındaki Nallıhan, Güdül yayla ve yükseltilerinin 
koruma altına alınması sağlanmalı, gereğinde özel koruma statüsü için ilgili başvurular 
yapılmalıdır.  

11. Kentsel gelişme alanı içinde kalan vadi tabanları yerleşim dışı tutulmalı, dere ve yan dere 
yatakları ekseninden aşağıdaki şekilde çekilmelidir. 

Tablo 7. 50. : Su Geçişleri Yaklaşma Mesafeleri 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kaynak : ASKĐ Gn. Md., 2006 

12. Su ve kanalizasyon sistemlerinin inşaat , yatırım ve işletme maliyeleri açısından olabildiğince 
% 15 üzeri eğimli alanlar yerleşime konu edilmemelidir. 

13. Elmadağ’ın yayla ve kış turizmine yanıt verebilecek biçimde aktif kullanımının sağlanıp, kente 
kazandırılması sağlanmalıdır. 

14. Kentsel açık yeşil alan sisteminin parçaları olarak; Kentsel ve Bölgesel Parklar, Spor Tesisleri, 
Rekreasyon Alanları oluşturulacak, bunların kent bütünü ve planlama bölgeleri bağlamında 
eksikliği duyulan, görece eşitsiz gelişmiş yerleşmelerde mahalle ve semt ölçeğinde de 
arttırılmasına öncelik verilecektir. 

15. Kentin kuzey ve doğu planlama bölgeleri başta olmak üzere, düzenlenecek konut alanları ve 
yerleşik düzenli konut alanlarının tümünde yeşil alanların nitelik ve nicelik olarak 
geliştirilmesine ilişkin bir acil eylem planı geliştirilecek ve ilçe belediyeleri ile eşgüdümlü 
olarak uygulanacaktır. 

16. Kentsel ve bölgesel anlamda Ankara kentinin gereksinimi olan, Fuar Alanları, Tema Parklar, 
Olimpiyat Köyü, Golf Alanları vb. özgün kullanımlar, erişilebilirlikleri ve ilişki biçimleri 
uyarınca kentin uygun alanlarında koruma-kullanma dengesi içinde yer seçecektir. 

Çay/Dere Adı Eksene Yaklaşma 
Mesafesi (m) 

Çubuk Çayı 100 
Ankara Çayı 200 
Ova Çayı 100 
Hatip Çayı 100 
Macun Deresi 75 
Cevizlidere 75 
Đncesu Deresi 100 
Yalıncaközü Deresi 75 
Kutugün (Çayyolu) Deresi 75 
Dikmen Deresi 60 
Altıncıoğlu deresi 75 
Balgat Deresi 75 
Kıyam Deresi 75 
Hacıkadın Deresi 75 
Diğer Küçük Dereler 50 
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Harita 7.3. : Ankara Metropoliten Alan Çekirdeğinde Mevcut Açık-Yeşil Alanlar 
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Harita 7.4. : 2023 Açık-Yeşil Alan Sistemi Öngörüsü 
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7.4. KENTSEL TARĐHĐ VE KÜLTÜREL DEĞERLERĐN KORUNUP 
GELĐŞTĐRĐLMESĐ VE SÜRDÜRELEBĐLĐRLĐĞĐ 

Ankara Metropoliten Kentinin, kentsel, tarihsel, doğal ve kültürel niteliklerine önem katan, gerek 
yapı boyutunda gerekse alan/mekansal boyuttaki değerlerlerine ilişkin olarak üst ölçek planlama 
çerçevesindeki bilgi ve değerlendirmeler bu bölümde ele alınmaktadır.  

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve yönetmelikleri uyarınca Ankara Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararlarıyla belirlenmiş, sınır ve dereceleriyle tespit edilen 
doğal, arkeolojik, kentsel, tarihi, kültürel, idari ve çevresel açıdan korunması gerekli tüm sit alanları 
ve özel yasalar ile korunmaya alınan Atatürk Orman Çiftliği ve Atatürk Kültür Merkezi gibi alanlar bu 
kapsamdadır. 

Sit alanları; tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları 
devirlerin sosyal, ekonomik, mimari vb. özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, önemli tarihi 
olayların cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış doğal özellikleri ile korunması gereken alanlardır. 

7.4.1. BAŞKENTE ÖZGÜ ÖZEL ALANLAR 

ANITKABĐR 

Ankara’nın en önemli nirengi (landmark) noktalarından biri olan Anıtkabir, Gayrimenkul Eski Eserler 
ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun (GEEAYK) 14/10/1978 gün ve1361 sayılı kararı ile Tarihi Sit olarak 
tescil edilmiştir. 

ĐDARĐ SĐT ALANI 

Bakanlıklar binalarının bulunduğu saha GEEAYK’nun 15/09/1973 gün ve 7406 sayılı kararı  ile 
sınırları çizilmeden sadece tarifle “Đdari Sit Alanı” olarak belirlenmiştir. Ancak, Ankara Kültür ve 
Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun (AKTVKBK) 13/04/2007 gün ve 2281 sayılı kararı ile, Đdari 
Sit Alanı olarak belirlenen alanın sit tanımının 2863 sayılı yasa doğrultusunda güncelleştirilerek 
sınırlarının, GEEAYK’nun 14/04/1979 gün ve 1610 sayılı kararı ile Kentsel Sit ilan edilen ve 
AKTVKK’nun 02/03/1993 gün ve 2877 sayılı kararı ile de sınırları çizilen Saraçoğlu Mahallesi ile 
bütünleştirilmiş şekilde “Kentsel Sit Alanı” olarak yeniden belirlenmiştir. 

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 15/09/1973 gün ve 7406 sayılı kararıyla ilan 
edilen idari sit alanı; Cumhuriyetin Başkenti olarak ilan edilen Ankara’da kurumların yönetim işlemini 
sürdüreceği binaların bir arada bulunacağı yeni bir idari merkeze gereksinim duyulması üzerine 
Herman Jansen tarafından tasarlanan ve Güvenpark’dan başlayan bir aks üzerindeki günümüzde bir 
kısım Bakanlık binalarından ve Ulu Önder Atatürk’ün uygulanmasını emrettiği, “Anıtsal Sit” olarak da 
tescil edilen TBMM binasından oluşmaktadır.  

Bu merkez aynı zamanda Başkent Ankara’nın gelişiminde ve bugünkü durumuna gelişinde çekirdek 
rolü oynadığı gibi şehircilik anlayışı ve binaların mimarisi ile hala dünya modern şehirciliğinde önemli 
bir yer edinmektedir. Bu bakımdan, 1/25.000 ölçekli planda da bu alanın “Đdari Sit” özelliğinin 
korunup yaşatılması temel esas alınmaktadır. 
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Şekil 7. 1. : Đdari-Kentsel Sit Alanı Sınırı 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI KÖŞKÜ 

Cumhurbaşkanlığı Köşkü ile Muhafız alayı arazisi GEEAYK’nun 12/10/1974 gün ve 8109 sayılı kararı 
ve AKTVKK’nun 18/09/1990 gün ve 1360 sayılı kararı ile Doğal Sit alanı olarak tescil edilmiştir. 

TBMM ALANI 

Türkiye Büyük Millet Meclisine tahsisli alan ile park alanı GEEAYK’nun 13/10/1978 gün ve 1331 sayılı 
kararı ile Doğal Sit alanı olarak tescil edilmiştir. 

ELÇĐLĐKLER 

Ankara, başkentlik kimliği gereği, uluslararası kurum ve kuruluşların da yer seçimine konu olmuş ve 
olacak bir kenttir. Buna göre Ankara’da yer seçmiş büyükelçiliklerin ve temsilciliklerin, uluslararası 
anlaşmalar ile belirlenen statüleri ve güvence altına alınan sınırlarının korunması esastır. Bununla 
birlikte, Cumhuriyetin kurulduğu yıllardan itibaren “protokol yolu” ve köşk-bakanlıklar aksı üzerinde 
yer seçen yabancı ülke temsilcilik ve elçilikleri, bulundukları bölge ile uyumlu bir mekansal bütünlük 
içinde ele alınırken, yeni yer seçecek ve/veya kent içinde bulunduğu bölge koşulları itibariyle yeni 
yer seçimi arayışına giren diplomatik tesislerin “Or-an diplomatik tesisler bölgesi”ne yönlenmesi 
sağlanacaktır. 
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ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZĐ ALANI (AKM) 

26/9/1980 tarih ve 17117 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2302 Sayılı 
“Atatürk`ün Doğumunun 100 Üncü Yılının Kutlanması ve Atatürk Kültür Merkezi Kurulması Hakkında 
Kanun” hükümleri doğrultusunda; “Bu alan içerisinde; Milli Mücadele tarihini, Türk Halk Kültürünü 
ve sanatlarını tanıtan yerler ve çeşitli müzeler, çeşitli sahneler ve toplantı salonları, sergi alanları, 
arşiv ve kitaplıklar, atölyeler ve benzeri yerlerden meydana gelen Atatürk Kültür Merkezi ile Milli 
Komitece saptanacak tesis ve alanlar bulunur. Bunların dışında Atatürk Kültür Merkezi alanına hiçbir 
yapı yapılamaz”, öngörüsü geliştirilmiştir. 

Atatürk Kültür Merkezi Alanının (AKM), Milli Komite’nin 07/12/2006 tarihli 19. toplantısı kararları 
uyarınca; AKM 1. Bölgede Milli Komite tarafından uygun görülen Türk Tarihi ve Kültür Parkı 
oluşturulması, 2. Bölgede kapalı spor salonu yapılması, Gençlik Parkı alanının “temalı park” olarak 
kimliği ve kişiliği uyarınca düzenlenmesi gerekmektedir. 4. Bölgenin ise, Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası ve Müze Alanı olarak değerlendirilmesi sağlanacaktır. 

AKM alanı içindeki tüm bölgelerin, bağlı bulunduğu mevzuat, tarihsel bağlamı, kimlik değerleri ve 
kent içindeki özgün konumu doğrultusunda, Yeşil Alanlar ve Kamu Kurum Kuruluş Alanları Ana 
Planları ile eşgüdümlü olarak ele alınması ve planlanması esastır. 

7.4.2. ANKARA TARĐHĐ KENT MERKEZĐ YENĐLEME ALANI 

Ankara Tarihi Kent Merkezi olarak değerlendirilen Ulus, Ankara Kalesi, Roma Hamamı, Bentderesi, 
Hamamönü, Samanpazarı, ve Ulucanlar’ı  kapsayan bölge, Bakanlar Kurulunun 08/08/2005 gün ve 
2005/9289 sayılı kararı ile 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek 
Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 2. maddesine göre “Ankara Tarihi Kent 
Merkezi Yenileme Alanı” olarak tespit edilmiştir.  

Bu bölgede; Ulus-Hacıbayram Kentsel Sit Alanı, Ankara Kalesi Tarihi ve Kentsel Sit Alanı, Roma 
Hamamı Arkeolojik Sit Alanı, Hamamönü Kentsel Sit Alanı, Augustus Tapınağı (Ogüst Mabedi) 
Arkeolojik Sit Alanı, Bentderesi Arkeolojik Sit Alanı bulunmaktadır. 

Bu alanda üretilecek tüm planlama çalışmalarının, bölgenin korunması gerekli değer ve niteliklerine 
uygun bir anlayışla ele alınması ve bölgenin Başkent Ankara’nın tarihi kimliği ve değerlerine uyumlu 
bir biçimde korunması gerekmektedir. 

Bu alanda, Merkezler Ana Planı ilke ve esasları ile de bütünleşecek biçimde bölgenin tarihi-kültürel 
nitelikleri ile uyumlu “koruma” yaklaşımını benimseyen ayrıntı ölçekli planlama çalışmaları 
gerçekleştirilecektir. Yürürlükteki Koruma Amaçlı Đmar Planı ilkeleri ve yapılaşma koşulları uyarınca 
gerçekleştirilecek kentsel tasarım projeleri uyarınca uygulamaya geçilecektir. 

Bu alan için anılan yasa uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlık Makamının 23/01/2006 tarih ve 7600 
sayılı Oluru ile “Ankara Yenileme Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu” kurulmuş, 
27/03/2007 tarihinde de çalışmalarına başlamıştır. 

Söz konusu alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planları Ankara Yenileme 
Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17/05/2007 gün ve 25 sayılı kararı ile 
uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulmuştur. 
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Şekil 7.2. Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Sınırı 

 

Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Koruma Amaçlı Đmar Planı kapsamında, korunacak 
değerler koruma öncelikli yapı ve alanlar altı başlıkta gruplandırılmıştır: 

a) Kale Đçi ve yakın çevresi tarihsel konut dokusu 

b) Tarihi Ticaret Bölgesi: Hanlar bölgesi, Samanpazarı ve Sulu Han 

c) Augustus Tapınağı ve Hacıbayram Camii 

d) Hacıbayram Tepesi eteklerindeki tarihsel konut dokusu 

e) Roma dönemine ait arkeolojik sit alanları 

f) Erken Cumhuriyet dönemi yapılaşma alanı (Ulus Meydanı ve çevresi)  

Koruma Amaçlı Đmar Planının amacının, Tarihi Kent Merkezindeki işlevsizleşme ve çöküntüleşme 
sorunlarına planlama yaklaşımı içinde çözüm yolları geliştirmek, olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda 
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bölgenin ticari, turistik ve kültürel gelişimine uygun olarak restore ve yeniden inşa edilmesi yoluyla 
konut, ticaret, kültür turizm ve sosyal donatı alanlarının ve bu amaçlara uygun yeni ulaşım 
kararlarının oluşturulması hedeflenmiştir. 

Planlama alanı bütün fonksiyonlar ve fiziki çevre tasarımı itibariyle koruma ve yenileme öncelikli 
olarak ele alınmıştır. 

Sit alanlarına yönelik geliştirilen koruma yaklaşımı esas olarak tarihi çevrenin sürdürülebilirliğini 
sağlama yaklaşımını geliştirmeye dayanan bir işlevlendirme stratejisini içermektedir. Tescilli ve plan 
ile tescili önerilen korunması gerekli yapıların ve kentsel çevrelerin kamu müdahalesini sınırlı tutacak 
şekilde koruma altına alınmasını sağlayacak temel yaklaşım, bu alanlarda kontrollü olarak konut dışı 
kullanımlara izin verilmesi şeklinde açıklanmaktadır. Konut dışı kullanımların restorasyon ve 
yenileme girişimlerini teşvik edeceği varsayımı yapılmıştır. 

Söz konusu koruma alanlarında uygulama detaylarının 1/500 ve/veya 1/200 ölçekli kentsel tasarım 
projeleri ve ada vaziyet planlarıyla belirlenmesi de bu kapsamda benimsenen bir diğer planlama 
yaklaşımı olmuştur. 

ULUS KENTSEL SĐT ALANI 

Ankara Eski Kent Dokusunun ve kent bütünün konut, ticari kültürel gereksinimlerini karşılamadaki 
rolü, tarihi, arkeolojik değerleri ve sivil mimarlık örnekleri ile geçmişin sosyal-ekonomik yaşantısını 
yansıtan konut alanları sahipliliği ve potansiyeli göz önüne alınarak bu değerlerin korunmaları ve 
gelecek kuşaklara iletilmeleri için 1., 2., 3. derece Kentsel Sit Alanları, Arkeolojik Sit ve Sit alanı 
koruma bölgesi ve Kale çevresi alanları olarak, GEEAYK’nun 12/04/1980 gün ve 2167 sayılı kararı ile 
tescil edilmiş ve koruma amaçlı imar planı yapılana kadar bu sit alanları içinde her türlü yapılanma 
koşullarına ve Sit alanlarının korunmasına dönük “Ankara Eski Kent Dokusu Geçit Dönemi Koruma 
ve Geliştirme Planı ve Hükümleri” uygun görülmüştür. 

Bu çerçevede, geleneksel ticaret fonksiyonlarının yer aldığı Samanpazarı, At Pazarı, Koyun Pazarı, 
Çıkrıkçılar Yokuşu ve Saraçlar Çarşısının altyapısın ve üstyapının geliştirilerek kontrol altına alınması 
hedeflenmiştir. 

Daha sonra, bu alana yönelik olarak 1986 yılında yarışma yoluyla elde edilen projeye göre 
hazırlanan “Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah Đmar Planı” AKTVKK’nun 10/11/1989 gün 
ve 954 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/01/1990 gün ve 
33 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Plan alanı Atatürk Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı, Bentderesi Caddesi, 
Kalenin batı surları ve Samanpazarı’nın batı kesimini kapsamaktadır. Plan 1/1000 ölçeğinde 
hazırlanmış olmakla birlikte uygulama için daha alt ölçeklerde hazırlanacak uygulama projelerini 
koşul olarak getirmiştir. 

Bu alanda; Antik Tiyatro kalıntısı 1. ve 2. arkeolojik sit alanı, Çankırı Kapı ile Ogüst Mabedi 
arasındaki Roma Caddesi arkeolojik sit alanı, Hacıbayram 1. derece kentsel sit alanı, Mezar Odasının 
bulunduğu 1. derece arkeolojik sit alanı bulunmaktadır. 

Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah Đmar Planı, alanı, “koruma program alanı”nı kesin bir biçimde 
tarif ettikten sonra, “koruma ağırlıklı” ve “yenileme ağırlıklı” iki “ıslah program alanı”na ayırmış ve 
her biri için farklı kararlar getirmiştir. 

Plan, Ulus Tarihi Merkezinde ağırlıklı olarak turizm ve ticarete yönelik kullanımlara dönüşümü ve 
sağlıklaştırmayı mümkün kılacak stratejiler ve kararlar belirlemiştir. Söz konusu kullanım 
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dönüşümünü zorlaştıran parçalı mülkiyet yapısının toplulaştırma ve kamulaştırma işlemleri ile 
ortadan kaldırmasını özendirici planlama ve tasarım ilkeleri benimsemiştir. Trafik sakinleştirmesi, 
eksik sosyal ve teknik altyapının artırılması gibi hedefler de planda ortaya konulan kararlardır. 

Planın alan üzerindeki en önemli etkilerinden biri, plan kararları doğrultusunda, söz konusu 
planlama alanının tamamının “kentsel sit alanı” statüsü kazanmış olmasıdır. 

ANKARA KALESĐ 

Ankara Kalesi GEEAYK’nun 14/10/1972 gün ve 6691 sayılı kararı ile 1. derece tarihi ve kentsel sit 
alanı olarak tescil edilmiştir. 

Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Koruma Amaçlı Đmar Planı kapsamında da, Ankara 
Kalesinin tarihi, kültürel, yapısal ve turistik önemini vurgulayacak işlevlerin gerçekleşmesi özendirme 
ve sağlıklaştırma amaçlanmaktadır. 

Dış kalede turizm amaçlı ticaret, geleneksel üretim, turizm, kültür tesisleri, turizm tanıtma büroları 
vb. kullanımların gelişmesi öngörülmektedir. Đç kalede ise, Kale surlarının ortaya çıkarılması 
hedefine yönelik olarak sınırları belirlenen kamu proje alanları ile çevre düzenlemesi, meydan 
düzenlemesi, seyir ve bakı terasları oluşturulması, yaya sokakları düzenlemesi vb. açık alan 
düzenlemeleri öngörülerek tescilli ve diğer korunması gerekli yapılarda kullanım değişiklikleri 
getirilmekte ve turizme yönelik kullanımlar özendirilmektedir. 

ROMA HAMAMI 

Ankara’nın eski bir Roma kenti olduğunun en temel kanıtlarından olan Roma Hamamı, iki bölümden 
oluşmaktadır. Palaestra dört tarafı revaklarla çevrilmiş, yaklaşık kare planlı büyük bir alandır. Kapalı 
kısımlar ise palaestra’ya bir bütün olarak bağlıdır ve frigidarium (soğuk kısım), tepidarium (ılık 
kısım) ve kalidarium (sıcak kısım) olarak adlandırılan üç ana kısımdan oluşmuştur. Son yıllarda 
kısmen restore edilmiş olan Roma Hamamı’nda, yeni bir restorasyon ve kazı çalışmasına 
başlanılması düşünülmektedir. Kentin çekirdeğinde, kentsel yaşam için çok değerli bir hazine 
niteliğindeki Roma Hamamı Arkeolojik Sit Alanının,  korunması ve kentsel yaşama aktif biçimde 
katılabilmesine yönelik özel çalışmalar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

AUGUSTUS TAPINAĞI 

M.Ö. 2. yüzyılda yapılan Tapınakta Roma Đmparatoru Augustus’un ölümünden önce bıraktığı dört 
belgeden, yaşadığı sürece yaptığı işleri kapsayan “index rerum gestarum” tapınağın duvarlarında 
Latince ve Hellence yazılmış bir kopyası günümüze değin gelmiştir. 

Augustus’un uğraşılarını anlatan Latince metin tapınağın Pronaos (ön oda)  adı verilen iki yan 
duvarının iç yüzlerinde yer almaktadır. Yazıt Hacı Bayram Camiine yakın olan duvarın üstünde halen 
okunaklı iri harfler halinde “Rerum gestarum divi Augusti”, (yani tanrılaşmış Augustus’un icraatı” 
sözcükleri ile başlar ve duvarın büyük bir bölümünü kaplar. Latince yazıtın arkası onun karşısında 
kalan duvarın içyüzünde devam eder. Latince metnin Hellence çevirisi ise bu duvarın, yani batı-
doğu doğrultusundaki tapınak duvarının dış yüzündedir. O tarihlerde Ankara’da konuşulan dil 
Hellence olduğu için yazıtın Hellenceye çevrilmesi gerekli görülmüştür. 

Hacıbayram Camii ile bitişik nitelikteki Augustus Tapınağı, kentin tarihsel kimliği, turistik potansiyeli 
ve kentsel yaşamın zenginliği açısından çok değerli olup, korunması esastır. 
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7.4.3. SĐT ALANLARI 

Arkeolojik, kentsel, tarihi ve doğal sit alanları ile etkilenme geçiş bölgelerinde, 2863/5226 sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve yönetmelikleri ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararlarına uyulması ve bu alanların korunması sağlanmalıdır. 

Bu alanlarda yapılacak her türlü plan, proje, uygulama, yapılaşma, işlevlendirme ve fiziki 
müdahaleye ilişkin olarak imar planı, imar uygulaması, proje ve inşaat aşamalarında, Ankara Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun karar ve görüşlerine uyulmalıdır.  

Kentsel sit alanlarında, koruma ve işlevlendirmeye yönelik koruma amaçlı imar planı ve kentsel 
tasarım projelerine göre, konut, merkezi iş alanlarında yer alabilecek kullanımlar ile turizm, eğlence, 
ticaret kullanımları yer alabilir. Buna yönelik koruma, canlandırma ve işlevlendirme projeleri 
yapılabilir. 

Her ölçekteki planlama çalışmaları öncesi, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğünün görüşü alınacak, plan açıklama raporu ekinde bu görüş belgelenecektir. Tescilli 
taşınmaz kültür varlıklarının bulunduğu bölgelerde yapılmasına Bölge Kurulunca verilecek 
inşaatlarda Müze Müdürlüğü gözlemcisinin bulundurulması ve konuya ilişkin Koruma Mevzuatı, 
Yüksek Kurul ve Bölge Kurulunca verilmiş/verilecek tüm kararlara titizlikle uyulması gerekmektedir. 

Kentsel, çevresel, doğal ve kültürel değerlerin korunup, geliştirilmesi esastır. Bu amaçla, daha önce 
tescillenmiş değerlerin etkin şekilde korunabilmesine yönelik koruma amaçlı planlarının 
tamamlanması ve koruma mevzuatında tanımlandığı üzere “Alan Yönetimleri” kurularak sit 
alanlarının yönetimi ve geliştirilmesi yönünde açılımlar geliştirilmesi sağlanmalıdır. Bunun dışında 
yerel ölçekteki tüm planlarda tespit edilecek doğal, çevresel, kültürel ve Başkente özgü değerlerin 
tescile önerilmesi ve sit alanları, korumaya değer varlıkların niteliksel-niceliksel olarak geliştirilip 
artırılması esastır. 

ATATÜRK ORMAN ÇĐFTLĐĞĐ (AOÇ) 1. DERECE DOĞAL VE TARĐHĐ SĐT ALANI 

1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım Đmar Planı kapsamında, Yeşil ve Açık Alan Sistemi Ana 
Planı ile eşgüdümü sağlanmak üzere, doğal ve tarihi sit alanlarının tümünü kapsayacak biçimde 
5226 sayılı Kanun ile değişik 2863 ve 5524 sayılı Kanun ile değişik 5659 sayılı yasalar uyarınca, AOÇ 
Koruma Amaçlı Nazım Đmar Planı yapılmıştır. 

Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 02/06/1992 tarih ve 2436 sayılı kararı ile 
Atatürk Orman Çiftliği’nin içerdiği tarihi, kültürel ve doğal özellikleri nedeniyle “Sit Alanı” olarak 
tescil edilen, 20/07/1993 gün ve 3097 sayılı kararı ile “Doğal ve Tarihi Sit Alanı Sınırları” belirlenen 
ve ayrıca 07/05/1998 gün ve 5742 sayılı kararı ile de, AOÇ’nin derecesinin 1. derece doğal ve tarihi 
sit olarak belirlenen AOÇ'ye ait taşınmazların bütününü kapsayan alana ilişkin olarak Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı’nın 14/12/2006 gün, 11259 sayılı yazısı ve Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu’nun 10/01/2007 gün ve 2039 sayılı kararı ile plan notlarında yapılan 
düzeltmelerle uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/01/2007 gün ve 207 sayılı 
kararı ile onaylanan “Atatürk Orman Çiftliği Alanları 1/25.000 ölçekli Üst Ölçek Nazım 
Plan” ve “1/10.000 ölçekli i Nazım Đmar Planı ve Koruma Amaçlı Nazım Đmar Planı” 
bulunmaktadır. 
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Kent içi açık-yeşil alan sitemi açısından büyük önem taşıyan ve Atatürk’ün mirası olması niteliğiyle 
tarihsel, kültürel açıdan da çok önemli bir değer olarak tanımlanan Atatürk Orman Çiftliğinin, 
Atatürk’ün mirası doğrultusunda korunup, geliştirilmesi temel esastır. 

Atatürk Orman Çiftliği alanlarına ait 1/10.000 ölçekli Nazım Đmar Planı ve Koruma Amaçlı Nazım 
Đmar Planı; “Ankara’nın Akciğeri” vizyonu çerçevesinde Atatürk Orman Çiftliği alanlarına ilişkin 
planlama yaklaşımı ile amaç ve hedefler ortaya konulmuş, bu kapsamda; 

o Ankara Metropoliten Alanı kentsel gelişme ilkelerine uygun olarak, AOÇ alanını günün 
koşullarına göre rekreasyon amaçlı açık ve yeşil alan kullanımına dönüştürmek ve kentin 
imar planıyla bütünleşmesini sağlamak üzere, öncelikle 1/25.000 ölçekli Üst Ölçek Nazım 
Plan ile 1. derece doğal ve tarihi sit sınırları içerisinde kalan AOÇ mülkiyetindeki alanları 
kapsayan kesimi “Koruma Amaçlı Nazım Đmar Planı” olarak ve sit sınırları dışında kalan AOÇ 
mülkiyetindeki alanları kapsayan kesimi “Nazım Đmar Planı” olarak ele alınan 1/10.000 ölçekli 
plan hazırlanmıştır.  

o Metropoliten Alan ortasında kentin avlu-bahçesi niteliğinde bulunan, kentin dışında ama 
içinde bir bölge olarak, AOÇ arazisinin açık ve yeşil alan potansiyelinin, Atatürk’ün bağışı 
doğrultusunda modern tarım tekniklerinin araştırıldığı, geliştirildiği ve uygulandığı “modern 
tarım alanları” ile halkın eğlenmesi ve dinlenmesi için “rekreasyon işlevleri”ne yönelik olarak 
değerlendirilmiştir. 

o Planın, alt ölçekte 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ve kentsel tasarım projelerini 
yönlendirmesi açısından mekansal işlev/kullanım ve ulaşım bağlantıları ile ilgili ana kararları 
içeren kavramsal tasarım veya fikir projesi bağlamında temel “çerçeve plan” niteliğinde ele 
alınmıştır.  

o Planda; temel olarak Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne ait mevcut idari, ticari, sınai  ve 
sosyal tesisler ile tarımsal üretim alanları korunmuş, diğer alanlarda ise rekreasyon 
işlevlerine yönelik öneri kullanımlar düzenlenmiş, ayrıca metropoliten alan kentsel ulaşım 
sistemini oluşturan ana trafik yolları ile raylı toplu taşım ağı plana işlenmiştir. 

o Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün mevcut yapısının, ekonomik bir işletme olarak nostaljik 
ürünlerinin (dondurma, süt ve süt ürünleri, meyve suyu) üretim ve ticaretinin 
sürdürülmesinin yanı sıra, Atatürk’ün bağış mektubundaki öngörüleri doğrultusunda kuruluş 
yasasında öngörülen görev ve yetkilerle birlikte, ülkedeki tarım arazilerinin, ovaların etkin ve 
verimli kullanılması, modern tarım tekniklerinin araştırılması ve uygulanmasına yönelik bir 
Tarımsal Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Kurumsal yapısı ile, Koruma Amaçlı Nazım Đmar 
Planında önerilen aktif ve pasif rekreasyon alanlarının uygulanması, bakımı, denetimi ve 
işletilmesi amacıyla da uzmanlaşmış bir yapıya dönüştürülmesi hedeflenmiştir. 
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Harita 7.5. Atatürk Orman Çiftliği Nazım Đmar Planı/Koruma Amaçlı Nazım Đmar Planı (1/10.000) 
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HAMAMÖNÜ KENTSEL SĐT ALANI 

Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı kapsamında bulunan Hamamönü, GEEAYK’nun 
12/04/1980 gün ve A-2167 ve Taşınmaz Kültür Varlıkları Yüksek Kurulunun 10/07/1986 gün ve 
2458 sayılı kararları ile 2. derece kentsel sit alanı olarak tescil edilmiştir. 

Eski konut dokusunun yer aldığı Hamamönü, Ulucanlar, Kale Eteklerindeki yapıların 
restorasyonu ve çevre düzenlemesi yapılarak, yapılarda konut kullanımın devam ettirilmesi 
öngörülmektedir. 

54.4 ha.lık alanı kapsayan “Eski Kent Dokusunun Planlanması, Sağlıklaştırılması ve Korunması 
Projesi”ne ait 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı AKTVKK’nun 02/07/2004 gün 
ve 9280 sayılı kararı ile düzeltilerek uygun görülmüş olmasına karşın Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisince onaylanmamıştır. Kurulun 28/04/2006 gün ve 1469 sayılı kararı ile de  söz konusu 
planın, süresi içerisinde Belediyesince herhangi bir itirazda bulunulmamış olması nedeniyle yasal 
prosedür gereği onay sürecinin tamamlandığı belirtilmiştir. 

Plan, belirlenmiş alanlarda restorasyon, yenileme, açık yeşil alan, meydan ve yaya mekanları ile 
taşıt yollarının düzenlenmesini içeren kamu proje alanlarını tarif etmektedir. 

SARAÇOĞLU KENTSEL SĐT ALANI 

Saraçoğlu Mahallesi GEEAYK’nun 14/04/1979 gün ve A-1610 sayılı kararı ile 1. derece kentsel sit 
alanı ilan edilmiş, AKTVKK’nun 02/03/1993 gün ve 2877 sayılı kararı ile de sınırları belirlenmiştir. 
Daha sonra, GEEAYK’nun 15/09/1973 gün ve 7406 sayılı kararı ile idari sit olarak belirlenen 
Bakanlıklar sahası AKTVKBK’nun 13/04/2007 gün ve 2281 sayılı kararı ile kentsel sit olarak 
belirlenerek Saraçoğlu Mahallesi kentsel sit alanı ile bütünleştirilmiştir. Bu alan için koruma 
amaçlı imar planı yapılması öngörülmektedir. 

KIBRIS KÖYÜ VADĐSĐ 

AKTVKK’nun 30/10/1995 gün ve 4274 sayılı kararı ile 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 
edilmiştir. Ayrıca Kurulun 04/07/1996 gün ve 4736 sayılı kararı ile de aynı alan 1. derece doğal 
sit alanı olarak tescil edilmiştir. 

Daha sonra Kurulun 02/04/2004 gün ve 9057 sayılı kararıyla da, vadi içerisinde bulunan 
Merdivenli Tünel ve Kadının Kayası, Bayındır Yaylası Tümülüsü, Bayındır Yaylası Nekropolü 
(Abdal Mezarlığı) alanlarının 1. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, 30/10/1995 gün ve 
4274 sayılı karar ile konulan arkeolojik sit şerhinin yeni tespiti ve tescili yapılan bu alanlar 
haricinde kaldırılmasına karar verilmiştir. 

1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım Đmar Planı ise; mevcut koruma statüsü ve 
sınırlarının alanın tümünü kapsamakta yetersiz kalabileceği tespitinden hareketle, Kıbrıs Köyü 
Vadisinin mevcut sit sınırlarından çok daha geniş bir alanı kapsayacak şekilde 1. derece doğal sit 
alanı statüsü ile korunması öngörülmüştür. Bu statünün tescili ardından alan için koruma amaçlı 
imar planı yapılması gerekli görülmektedir. Bu çalışma sırasında bölgede bulunan ve Vadiye 
zarar veren taş ve kum ocakları ile maden ocaklarının aşama aşama tahliyesine yönelik bir 
program çıkarılacak ve bölgenin rehabilitasyonu ve vadinin tahrip edilmiş kısımlarının geri 
kazanılmasına yönelik özel müdahale biçimleri geliştirilmesi öngörülmektedir. 
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Şekil 7.3. : Kıbrıs Vadisi Doğal Sit Sınırı ve Sit Önerisi  

 

YENĐKENT-ZĐR VADĐSĐ 

Yenikent Belediye sınırlarını içinde Ova Çayı ile Ankara Çayı birleşiminden önce, Ziir Vadisi 
içinden geçerek Ziir deresi adını almaktadır. Ziir Çayı kenarında mevcut Eski Ziir Yerleşik Alanı 
içinde iki bölge, AKTVKK’nun 31/10/1994 gün ve 3738 sayılı kararı ile 2. derece arkeolojik ve 
doğal sit alanı olarak tescil edilmiştir. Bu alanlar Havuzlu Bağlar Tümülüsü ve Ermeni Mezarlığı 
olarak tescillenmiş olup, Ziir Vadisi bütünü için bir koruma statüsü tanımlanmamıştır. 

Bu alanda yapılan tespit ve incelemeler, mevcut sit alanının, Vadi bütününü korumakta yetersiz 
kalabileceğini göstermiştir. Bu tespitten hareketle, Ziir Vadisindeki koruma statüsünün 
geliştirilmesi öngörülmektedir. Bu alan için yapılan ve Vadi bütününü kapsayan yeni sit 
önerisinin Koruma Kuruluna sunularak, vadi bütününün korunması, bu alan için gerekli 
görülmesi halinde koruma amaçlı imar planı yapılması sağlanmalıdır. 
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Şekil 7.4. : Ziir Vadisi Doğal ve Arkeolojik Sit Önerisi  

 

 

YENĐKAYI OSMANLI EVLERĐ 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2006 gün ve 1406  sayılı kararı ile eski bir köyün 
pilot bölge ilan edilerek “Osmanlı Mahallesi” olarak planlanması amacıyla, metropol kent 
çeperlerinde tek ya da iki katlı bahçeli binalarda yaşama eğiliminin öne çıkarılacağı bir köyün 
belirlenmesi istenmiştir. 

Anadolu Medeniyetleri Müze Müdürlüğünce yapılan araştırmada Sincan Đlçesine bağlı Yenikayı 
Köyü’nün tarihi özellikleri nedeniyle Osmanlı Mahallesi olarak planlanması uygun görülmüştür.  

 

AYAŞ EVLERĐ 

Yöresel mimari özellikleri gösteren “Ayaş Evleri”nin  koruma altına alınarak, Beypazarı örneğinde 
olduğu gibi, ana ulaşım bağlantılarının varlığı ve banliyö hattının bu bölgeye uzatılmasıyla birlikte 
turizm potansiyelinin öne çıkarılması amacıyla kentsel sit alanı olarak tescil edilmesi 
öngörülmektedir.  
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ALAGÖZ KARARGAHI 

Sakarya Savaşı'nda düşmanın Polatlı yakınlarına kadar ilerlemesi üzerine Batı Cephesi 
Komutanlığı, Ankara-Polatlı arasındaki, günümüzde Temelli Đlk Kademe Belediyesi sınırları 
içerisindeki Alagöz Köyü'nü Cephe Karargâhı olarak seçmiştir. Bu köyün halkından, Türkoğlu Ali 
Ağa'ya ait çiftlik evi karargâh olarak kullanılmıştır. Atatürk, 23 Ağustos'tan 13 Eylül 1921 tarihine 
kadar 22 gün 22 gece aralıksız devam eden savaşı bu binadan idare etmiş, bütün planları 
burada hazırlamış, tarihi kararlar burada verilmiştir. 

Sakarya Savaşı'nın bitiminde bina, sahipleri olan Ali Türkoğlu ve oğulları tarafından 1965 yılına 
kadar ev olarak kullanılmıştır. 1965 yılında varisleri tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na 
devredilmiştir. 1967 yılında, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan Anıtkabir 
Müze Müdürlüğü'ne devredilen bina, restorasyonu yapılarak müze haline getirilerek 10 Kasım 
1968'te kullanıma açılmıştır. Alagöz Karargah Müzesi binası 1 Mart 1982 yılında Genelkurmay 
Genel Sekreterliği'ne bağlı Anıtkabir Komutanlığına devredilmiştir. 

1/25.000 ölçekli planda, Alagöz Karargah Müzesinin bulunduğu bölge; taşıdığı tarihsel değeri ve 
önemi dikkate alınarak kentsel gelişme-koruma yaklaşımı çerçevesinde ele alınmaktadır. 

 

KALECĐK KALESĐ 

GEEAYK’nun 23/07/1981 gün ve 3029 ile 13/11/1982 gün ve 3917 sayılı kararları ile 1. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiştir. 

GEEAYK’nun 23/07/1981 gün ve 3029 sayılı kararı ile tescil edilen Kalenin, ilk defa M.Ö. 
275’lerde Galatlar tarafından yapılmaya başlandığı daha sonra Romalılar tarafından onarılarak 
kullanılmaya başlandığı sanılmaktadır. 

Kale şehrin ortasındaki 150-160 m. yüksekliğindeki sarp bir kayanın üzerinde kurulmuştur. 
Kalenin sur duvarları yığma taşlarla örülmüştür. Bugün sur duvarlarının çoğu yıkık ve harap bir 
durumdadır ve çok az bir kısmı sağlam olarak kalabilmiştir. 

Kalenin kemerli bir girişi ve onun iki tarafında birer silindirik kule bulunur. Giriş kısmındaki kapı 
kanatları sökülmüş durumdadır ve yerleri belli olmaktadır. Kalenin içinde bir mahzen veya sarnıç 
bulunmaktadır. Üstte mahzene açılan kısımda kare şeklinde bir delik vardır. Đçinin çok geniş 
olduğu söylenmektedir. Eskiden bir hayli derin olduğu anlaşılan mahzen bugün kısmen taş ve 
toprakla dolmuş durumdadır. Bu mahzenin kalenin su ihtiyacını temin eden bir sarnıç olduğu 
sanılmaktadır. Mahzenin biraz yakınında bir mezar odası bulunmaktadır. Mezar Odası düzgün 
olmayan taşlarla ve kireç harcıyla yapılmıştır ve üst kısmı tonoz şeklindedir, içi sıvalıdır ve bugün 
tahrip olmuş durumdadır. 

Kalenin içerisinde mermer parçaları ve tuğlalar vardır. Kalede hiçbir kitabe yoktur. Kaleye güney 
tarafından bakıldığı zaman dışta sur duvarlarından bir tanesinin alt kısmında bir tünelin deliği 
görülmektedir. Bugün bu tünelin 3-4 m. ilerisinden sonrası çökmüş, taş ve toprakla dolmuş 
durumdadır. Eskiden bu tünelden Kızılırmak nehrine su almak için gidildiği söylenmektedir. 
Kalenin doğusundaki yol üzerinde kaleye su getiren kanalların kalıntıları görülmektedir. 

Kalecik Kalesi için de, koruma amaçlı bir imar planı yapılarak, bölgenin korunarak, kentsel 
yaşama ve Kalecik kentinin turistik potansiyeline katılması sağlanmalıdır. 
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7.4.4. DOĞA KORUMA ALANLARI 

1/25.000 ölçekli nazım imar planı kapsamında, literatürde “miras coğrafya” olarak tanımlanan ve 
Türkiye’nin “Önemli Doğa Alanları” olarak kabul edilen “Ayaş Dağları”, “Kazan Tepeleri”, “Mogan 
Gölü” ve “Beynam Ormanı” bulunmaktadır. Önemli doğa alanları nesli tehlike altında, dar yayılışı 
veya tek bir biyoma bağımlı türlerin uluslararası öneme sahip popülasyonlarını içeren ve/veya bir 
ya da daha çok türün büyük sayılarda barındığı alanlardır. Tüm önemli doğa alanları, uluslararası 
öneme sahiptir. Önemli doğa alanları, içinde insan yaşamayan mutlak koruma alanları değildir 
ve bulundukları yere ve koşullara göre farklı koruma statülerine sahip olabilir. Ayrıca, önemli 
doğa alanlarından Mogan Gölü, yeryüzünde başka hiçbir noktada yaşamayan ve bu alan içinde 
de nesli tehlike altında olan bir ya da daha çok canlı türünün bulunduğu alan olarak tanımlanan 
“Sıfır Yok Oluş” alanlarından sayılmaktadır35. 

Bu alanlarla ilgili gerekli açıklamalar Doğal Yapı bölümünde verilmekte olup, henüz koruma 
statüsü kazanmamış ve bir çok endemik tür ve yaşam alanı barındıran bu bölgelerin koruma 
statüsü kazanabilmesi için bu plan sonrası gerekli envanter ve tespit çalışmaları yapılması ve 
ilgili başvuruların tamamlanarak, koruma sürecinin başlatılması öngörülmektedir. 

7.4.5. MÜDAHALE BĐÇĐM VE STRATEJĐLERĐ 

o Tarihi, arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanlarının ulusal ve uluslararası mevzuatta 
öngörülen ilke ve kurallar doğrultusunda bir plan disiplini altına alınarak korunması ve 
geliştirilmesi, ve bu alanlarda imar uygulamalarının gözetim ve denetiminin yapılabilmesi 
için “Alan Yönetimleri”nin oluşturulması sağlanmalıdır. 

o Koruma olgusu, kentte her tür ve ölçekte yapılacak planlama çalışmasının temel 
hassasiyet noktası olmalı, korumaya ilişkin yerel özgünlük ve dinamikleri etkin 
değerlendiren planlama çalışmaları yapılmalıdır. 

o Koruma mevzuatına eklenen, korumaya ilişkin finansal olanakların, koruma 
çalışmalarında verimli bir biçimde değerlendirilmesi sağlanmalı, Emlak Vergilerinden 
alınan pay ve TOKĐ ile ortak uygulama geliştirebilme seçeneklerinin kentsel taşınmaz 
kültür varlıklarının korunup geliştirilmesi için kullanılması sağlanmalıdır. 

o Korumayı yapı bazında restorasyon eylemi dışında, çevresi ile birlikte kent bütünü 
ilişkileri bağlamında sosyal-ekonomik boyutları ile yorumlayacak bir planlama çalışması 
olarak yorumlayan özel çalışma ve uygulamalar özendirilmeli; kentsel, doğal, kültürel, 
çevresel tüm değer ve varlıkların korunmasına yönelik özel program alanları ve uygulama 
öncelikleri belirlenmelidir. 

o Koruma mevzuatının tanımladığı KUDEB’in etkin bir biçimde hayata geçmesi sağlanarak, 
kentte yapılacak koruma çalışmaları ve uygulamalarına hız verilmelidir. 

o Koruma bilincinin yaygınlaşması için örgün ve yaygın eğitim çalışmaları yapılmalı, 
üniversitelerle ortak proje ve uygulamalar gerçekleştirilmelidir. 

o Ankara kentinin merkezi ve kalbini oluşturan Ulus ve çevresinde bölgenin korunmaya 
değer özgün ve eşsiz yapısını koruyup, geliştirerek, kentsel yaşama etkin olarak katacak 
bir “koruma” yaklaşımı bağlamında planlama çalışmaları sonuçlandırılmalı, onaylı planlar 
ve projeler bağlamında, Ulus Alan Yönetimi ivedilik ve öncelikle oluşturularak, kentin 
kalbi korunmalıdır. 

                                                 
35 Yeşil Atlas Dergisi, Kasım 2003, Sayı 6. 
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o Ulus örneğinde deneyimlenecek Alan Yönetiminin sadece sit alanı statüsü kazanmış 
yerleşimler için değil, Kızılay vb. çoklu sorunların düğümlendiği bölgelerde de hayata 
geçirilmesi hedeflenmelidir. 

o Ankara Metropoliten alanının dış sınırlarında bir kuşak gibi çevreleyen Türkiye’nin 
“Önemli Doğa Alanları” olarak kabul edilen “Ayaş Dağları”, “Kazan Tepeleri”, “Mogan 
Gölü” ve “Beynam Ormanı” gibi doğal nitelikli alanlar için tespit ve envanter çalışmaları 
yapılarak bu alanlara koruma statüsü kazandırılması sağlanmalıdır. 

o Koruma statüsü ya da çalışması olan ancak belirlenmiş sınırların yeterliliği konusunda 
endişe duyulan, Đmrahor, Ziir, Kıbrıs vadilerinin koruma statülerinin genişletilip, tüm bu 
alanlarda gereğinde koruma amaçlı imar planları yapılmalı, alan yönetimleri 
oluşturulmalıdır. 

o Mogan çevresi için belirlenmiş özel çevre koruma bölgesi statüsünün, bölgedeki Mogan 
havzasını kapsamaktan çok uzak yapısının yarattığı kırılganlığı aşabilmek için, havza 
sınırlarını baz alan özel koruma çalışma ve uygulamaları yapılmalıdır.  

o Büyükşehir bütününe yeni katılan alanlardaki korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlıklarının korunarak geliştirilmesi ve kentsel yaşama bir mikro-kalkınma unsuru olarak 
katılabilmesine ilişkin yerel proje ve uygulamalar çok boyutlu olarak ilgili tüm yerel 
unsurlarla birlikte sürdürülmelidir. 

o Büyükşehir belediyesi sınırları dışında bulunan koruma öncelikli varlık ve değerlerin, 
kentsel yaşam ve kültürel-doğal mirasa katılabilmesi için çevre belediyelerle ortak 
çalışmalar ve işbirlikleri geliştirilmelidir. 

o Korunması gerekli tüm taşınmaz kültür varlıklarına, doğal ve çevresel değerlere, tarım, 
orman alanlarına, su havzalarına, doğal yaşama ve ekolojik dengeye ilişkin 
hassasiyetlere zarar veren, bu değerleri baskı altında bırakarak, korunup yaşatılmasını 
güçleştiren her tür ve ölçekteki plan, proje ve uygulamadan kaçınılacak, korumanın izin 
verdiği bir gelişme stratejisi, çalışma ve uygulamalara hakim kılınacaktır. 

o Tarım ve orman alanlarının, metropoliten alanın önemli havalandırma koridorları ve 
kuşakları olarak değerlendirilmek suretiyle Orman Kanunu ile Toprak Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanunu hükümleri çerçevesinde koruma–kullanma dengesi sağlanmalı, bu 
alanların doğal nitelikleri ile korunması zorunlu kullanımlar olarak her tür ve ölçekteki 
planlama çalışmasında en temel koruma unsuru olarak ele alınması ilkesi 
benimsenmelidir. 

 



 411 

Tablo 7.51. :Ankara Büyükşehir Belediyesi Kapsamındaki Đlçelerdeki Sit Alanlarından Bazıları 

ĐLÇE ADI GRUP ADRES 
GÖLBAŞI I. VE III.DERECE ARKEOLOJĐK TULUNTAŞ KÖYÜ 
GÖLBAŞI SIĞINAKLAR ARKEOLOJĐK YURTBEYĐ KÖYÜ 
MAMAK KIBRIS KÖYÜ VADĐSĐ ARKEOLOJĐK KIBRIS KÖYÜ 
SĐNCAN TAŞLI HÖYÜK ARKEOLOJĐK BUCUK KÖYÜ 
GÖLBAŞI KIZILCAŞAR-GÖKÇEPINAR YERLEŞKESĐ ARKEOLOJĐK KIZILCAŞAR-GÖKÇEPINAR  
GÖLBAŞI HARMANTEPE DÜZ YERLEŞĐMĐ ARKEOLOJĐK ĐNCEK KÖYÜ 
YENĐMAHALLE NEKROPOL ALANI ARKEOLOJĐK ĐNCEK KÖYÜ 
YENĐMAHALLE KAYALI DORUK HÖYÜK ARKEOLOJĐK ĐNCEK KÖYÜ 
GÖLBAŞI ORTAÇAYIR HÖYÜK ARKEOLOJĐK TULUNTAŞ KÖYÜ 
GÖLBAŞI YUKARI KAPAKLI YERLEŞĐM YERĐ ARKEOLOJĐK TULUNTAŞ KÖYÜ 
YENĐMAHALLE ĐKĐPINAR TEPESĐ HÖYÜĞÜ ARKEOLOJĐK ÇAY YOLU KÖYÜ 
YENĐMAHALLE HÖYÜKTEPE HÖYÜĞÜ ARKEOLOJĐK ÇAY YOLU KÖYÜ 
ETĐMESGUT BAĞLICA HÖYÜĞÜ ARKEOLOJĐK BAĞLICA KÖYÜ 
GÖLBAŞI HACILAR KÖYÜ HÖYÜĞÜ ARKEOLOJĐK HACILAR KÖYÜ GÜNEYĐ 
ETĐMESGUT ÇINGIRAKLI TEPE I HÖYÜĞÜ ARKEOLOJĐK ERYAMAN 
ETĐMESGUT ÇINGIRAKLI TEPE II  HÖYÜĞÜ ARKEOLOJĐK ERYAMAN 
ETĐMESGUT III.DERECE ARKEOLOJĐK ERYAMAN 
YENĐMAHALLE A HÖYÜK I VE III DERECE ARKEOLOJĐK YAPRACIK KÖYÜ 
YENĐMAHALLE B HÖYÜK I VE III.DERECE ARKEOLOJĐK YAPRACIK KÖYÜ 
ALTINDAĞ MEZAR ODASI ARKEOLOJĐK ĐSMET PAŞA MAH. 
GÖLBAŞI ÇĐMŞĐT HÖYÜK ARKEOLOJĐK ÇĐMŞĐT KÖYÜ 
GÖLBAŞI TAŞPINAR HÖYÜĞÜ ARKEOLOJĐK TAŞPINAR KÖYÜ 
YENĐMAHALLE I. VE III.DERECE HÖYÜK ARKEOLOJĐK BALLIKUYUMCU KÖYÜ 
ETĐMESGUT YERALTI MAHZENLERĐ  ARKEOLOJĐK ELVAN KÖYÜ 
YENĐMAHALLE BÜYÜK TÜMÜLÜS ARKEOLOJĐK BAHÇELĐEVLER 
YENĐMAHALLE YUMURTA TEPE TÜMÜLÜSÜ ARKEOLOJĐK AOÇ KAVŞAĞI DEMETEVLER 
GÖLBAŞI KALINTI ARKEOLOJĐK KARAOĞLAN KÖYÜ 
SĐNCAN TÜMÜLÜS ARKEOLOJĐK YENĐKENT 
GÖLBAŞI HÖYÜK ARKEOLOJĐK SELAMETLĐ KÖYÜ 
SĐNCAN HÖYÜK ARKEOLOJĐK ĐNCĐRLĐ KÖYÜ 
KEÇĐÖREN  ÖREN YERĐ ARKEOLOJĐK OVACIK KÖYÜ 
ALTINDAĞ ROMA CADDESĐ ARKEOLOJĐK ROMA HAMAMI YANINDA 
YENĐMAHHALE TÜMÜLÜS ARKEOLOJĐK BALGAT MEVKĐĐ 
ÇANKAYA SELAMETLĐ HÖYÜĞÜ ARKEOLOJĐK SELAMETLĐ KÖYÜ 
YENĐMAHALLE BAĞLICA HÖYÜĞÜ ARKEOLOJĐK BAĞLICA KÖYÜ 
ÇANKAYA FRĐG TÜMÜLÜSÜ BEŞTEPELER ARKEOLOJĐK BEŞTEPELER 
ALTINDAĞ ANTĐK TĐYATRO KALINTISI ARKEOLOJĐK ULUS 
ÇANKAYA BEYTEPE I. HÖYÜĞÜ ARKEOLOJĐK BEYTEPE 
MAMAK KIBRIS KÖYÜ VADĐSĐ DOĞAL SĐT KIBRIS KÖYÜ 
ÇANKAYA PAPAZIN BAĞI DOĞAL SĐT GAZĐOSMANPAŞA MAH. 
ÇANKAYA GÜVEN PARK DOĞAL SĐT ÇANKAYA 
ÇANKAYA KURTULUŞ PARKI DOĞAL SĐT ÇANKAYA 
ÇANKAYA ABDĐ ĐPEKÇĐ PARKI DOĞAL SĐT ÇANKAYA 
SĐNCAN I.DERECE DOĞALSĐT DOĞAL SĐT YENĐKENT 
YENĐMAHALLE AOÇ SĐT ALANI DOĞAL SĐT AOÇ 
GÖLBAŞI TULUNTAŞ MAĞARASI DOĞAL SĐT TULUNTAŞ KÖYÜ 
ÇANKAYA DOĞAL SĐT ALANNI DOĞAL SĐT KIZILAY  Dr.MEDĐHA ELDEM SOK. 
ÇANKAYA ABĐDĐN PAŞA KÖŞKÜ DOĞAL SĐT ERTUĞRUL GAZĐ MAH 
ÇANKAYA CUMHURBAŞKANLIĞI KÖŞKÜ DOĞAL SĐT ÇANKAYA 
ÇANKAYA MUHAFIZ ALAYI ARAZĐSĐ DOĞAL SĐT ÇANKAYA 
ÇANKAYA BOTANĐK BAHÇESĐ DOĞAL SĐT ÇANKAYA 
ÇANKAYA ĐSVĐÇRE FRANSA ELÇĐLĐK BĐNASI DOĞAL SĐT ÇANKAYA 
ÇANKAYA T.B.M.M.TAHSĐSLĐ ALANI ĐLE PARK ALANI DOĞAL SĐT ÇANKAYA 
ÇANKAYA I. DERECE DOĞAL SĐT ALANI DOĞAL SĐT YENĐŞEHĐR,TUNA CADDESĐ 
ÇANKAYA I.DERECE DOĞAL SĐT ALANI DOĞAL SĐT Dr.MEDĐHA ELDEM S.,ATAÇ SOK 
YENĐMAHALLE TAŞINMAZLAR TARĐHĐ SĐT GAZĐ MAHALLESĐ,TANDOĞAN 
YENĐMAHALLE TAŞINMAZLAR TARĐHĐ SĐT M.K.E.GENEL MÜDÜRLÜĞÜTESĐS. 
YENĐMAHALLE ĐMALATI HARBĐYE TESĐSLERĐ TARĐHĐ SĐT GAZĐ MAHALLESĐ,TANDOĞAN 
YENĐMAHALLE ĐMALATI HARBĐYE TESĐSLERĐ TARĐHĐ SĐT M.K.E.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESĐS. 
ALTINDAĞ ANKARA KALESĐ TARĐHĐ KENTSEL ALTINDAĞ 
ÇANKAYA ANITKABĐR TARĐHĐ SĐT BAHÇELĐEVLER 
ALTINDAĞ HACIBAYRAM KENTSEL SĐT ALTINDAĞ 
ALTINDAĞ KALENĐN G.DOĞUSUNDAKĐ  KENTSEL SĐT KENTSEL SĐT ALTINDAĞ 
ALTINDAĞ HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KAMPÜSÜ SAH. KENTSEL SĐT ALTINDAĞ 
ÇANKAYA SARAÇOĞLU MAH. KENTSEL SĐT ÇANKAYA SARAÇOĞLU MAH. 
ÇANKAYA BAKANLIKLAR BĐNALARININ SAHALARI ĐDARĐ SĐT ÇANKAYA 
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7.5. TURĐZM 

Ankara, tarihsel süreçte yüklendiği görevler ve ülkedeki stratejik -coğrafi konumu bakımından 
sahip olduğu turizm kaynakları yanında, ülkenin ikinci büyük metropoliten kenti ve başkenti 
olması nedeniyle, önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Turizm potansiyelini oluşturan 
kaynakların etkin kullanılması, kent ekonomisi ve yaşamı için büyük önem taşımaktadır. Bu 
potansiyel, gerek kentlilerin günübirlik ve hafta sonuna yönelik rekreatif gereksinimlerini 
karşılayabilecek olması diğer yandan da başkentlik işlevinin getirdiği bölgesel ve ülkesel 
dinamiklere yanıt verebilecek olması açısından büyük önem taşımaktadır.  

7.5.1. TURĐZM POTANSĐYELĐNĐ OLUŞTURAN KAYNAKLAR 

7.5.1.1. DOĞAL KAYNAKLAR 

Turizm potansiyeli oluşturan doğal kaynaklar, turizm türlerine göre irdelenmiştir. Bu irdeleme; 
1996 yılında gerçekleştirilen “Ankara Đli Turizm Envanteri ve Turizm Geliştirme Planı” ve Ankara 
Valiliği Kültür ve Turizm Đl Müdürlüğü görüş ve verileri doğrultusunda yapılmıştır. 

TERMAL TURĐZM 

Ankara’ya 60-150 km. uzaklıkta, termal kaynakların toplandığı 4 önemli bölge bulunmaktadır. 
Ayaş-Beypazarı, Kızılcahamam ve Sey Hamamı termal alanı, Haymana termal alanı ve Çubuk 
Melikşah termal alanı farklı çevresel özelliklere sahip içme ve kaplıcalar olarak turizm potansiyeli 
açısından önem taşımaktadır. 

Kızılcahamam Kaplıcası : Suyun ısısı; 44-47 °C arasında değişmektedir. Tesislerden içme ve 
banyo kürleri şeklinde yararlanılmaktadır. Đçme kürleri karaciğer, safra kesesi, mide ve bağırsak 
ve metabolizma hastalıkları; banyo kürleri ise; kalp, dolaşım bozuklukları, romatizma üzerinde 
etkilidir. Alan çevresinde küçük ve orta ölçekli konaklama tesisleri ile Başkent Üniversitesine ait 5 
yıldızlı bir otel bulunmaktadır.  

Kızılcahamam Sey Hamamı Termal Turizm Merkezi : Kızılcahamam-Çerkeş yolu üzerinde 
Güvem bucağının 2 km. batısındadır. Suyun ısısı 43 °C’dir. Termal tesislerden içme ve banyo 
kürleri olarak yararlanılmaktadır. Termal suların romatizma, eklem ve kireçlenme, mide ve 
bağırsak, kan dolaşımı, sinirsel hastalıklar, karaciğer ve safra kesesi, beslenme bozukluğu gibi 
hastalıklara olumlu etki yaptığı bilinmektedir. Tesis çevresinde küçük ve orta ölçekli konaklama 
tesisleri bulunmaktadır.  

Ayaş Đçmesi ve Kaplıcası : Sıcaklık derecesi 51 °C’dir. Üst solunum yolu hastalıklarına ve 
akciğer hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir. Ayaş ilçe merkezinden yaklaşık 20 km uzaktaki 
alanda küçük ölçekli konaklama tesisleri bulunmaktadır.  

Ayaş Karakaya Kaplıcası : Su sıcaklığı 31 °C’dir. Đçmece olarak da yararlanılmaktadır.  

Dutlu-Tahtalı Kaplıca ve Đçmeleri : Beypazarı ilçesinde olup, kaplıca ve içmece olarak 
yararlanılmaktadır. Su sıcaklığı 31-52 °C’dir. Cilt hastalıkları, karaciğer, safra kesesi, pankreas, 
damar sertliği rahatsızlıklarına iyi gelmekte olup, küçük ölçekli konaklama tesislerine sahiptir. 

Çubuk Melikşah Kaplıcası : Ankara`ya 30 km. uzaklıkta Çubuk ilçesindedir. Suyun sıcaklığı 
31 °C‘dir. Küçük ölçekli konaklamalar bulunmaktadır.  
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Haymana Kaplıcası : Ankara`ya 73 km. uzaklıktaki Haymana ilçesindeki kaplıcanın su sıcaklığı 
44.5 °C’dir. Mide, karaciğer, pankreas, damar sertliği, akciğer rahatsızlıklarına iyi geldiği ifade 
edilen bölgede küçük ve orta ölçekli konaklama tesisleri bulunmaktadır. 

Kızılcahamam, Haymana ve Beypazarı’ndaki kaplıcalar Ankara Büyükşehir Belediye Sınırları 
dışında bulunmakta olup, tüm termal turizm alanlarının etkin ve verimli değerlendirilemediği 
düşünülmektedir. Bu alanların etkin değerlendirilmesine yönelik özel planlama çalışmaları 
yapılması gerekmekte olup, Ayaş ilçesinin gelişimi için en önemli unsur olarak görünen turizmin 
termal turizm alanında da geliştirilmesi yarar sağlayacaktır. 

YAYLA TURĐZMĐ 

Ankara ilinin kuzey ve kuzeybatı kesimleri, Orta Anadolu etkisinden çıkılarak yükselti ve bitki 
örtüsünün değiştiği alanlardır. Bu bölgelerde yüksek alanlar, bir yandan yayla turizmi, diğer 
yandan da doğa ile bütünleşme amaçlı yürüyüş ve sporlar için önemli bir potansiyel 
sunmaktadır. Bu anlamda; Beypazarı, Güdül, Çamlıdere, Kızılcahamam ve Nallıhan ilçelerinde, 
içlerinde bazı yerleşme birimlerinin de bulunduğu ve hayvancılık da yapılan yaylalar bulunduğu 
ve bu alanların turizm potansiyeline sahip olduğu söylenebilir.  

Doğa yürüyüşleri, kamping, günübirlik dinlenme potansiyellerine sahip bu alanların bir kısmı ve 
su kaynaklarına da sahiptir. Sportif olta balıkçılığı gibi çeşitli rekreasyon faaliyetlerine de olanak 
sağlayan bu alanlar şöyle sıralanabilir. 

Karaşar-Eğriova Yaylaları (Belenova, Kuyucak, Sarıalan, Çukurören Yaylaları) : 
Beypazarı ilçesinin kuzeyinde, ilçeye 55 km., Karaşar beldesine 20 km. uzaklıktadır. Belenova, 
Kuyucak, Sarıalan, Çukurören ve Eğriova yaylalarını kapsayan Eğriova Yaylası yaklaşık 650 
ha’dır. Yayla turizmi, doğa yürüyüşleri, çadırlı kamping ve günübirlik dinlenme gibi rekreasyon 
faaliyetleri için Ankara’nın en elverişli yaylası olarak değerlendirilmektedir. Alabalık ve çay balığı 
türlerinin bulunduğu gölet, sportif balıkçılık için de olanak yaratmaktadır. Büyükşehir Belediyesi 
Sınırı dışındaki bu alan, Ankara kenti için sunduğu büyük potansiyele karşın kentliler tarafından 
yeterince bilinmemekte ve etkin değerlendirilememektedir. 

Çamlıdere-Benli Yaylaları (Yılanlı, Osmansin, Peçenek, Çukurören Yaylaları) : 
Çamlıdere ilçesinin doğusunda, ilçeye 40 km. uzaklıktadır. Yaylanın etrafı zengin çam ormanları 
tabanı ise çayırlarla kaplıdır. Yayla evleri genellikle ahşaptır. Yayla turizmi, doğa yürüyüşü ve 
çadırlı kamp kurmaya elverişlidir. Büyükşehir Belediyesi Sınırı dışındaki bu alan da etkin 
değerlendirilememektedir. 

Güdül-Sorgun Yaylası : Güdül ilçesinin kuzeyinde, ilçeye 23 km. uzaklıktadır. Sorgun Köyü 
halkının yaz aylarında hayvan otlatmak amacıyla çıktığı yaylada, gölet de bulunmaktadır. Etrafı 
zengin çam ormanlarıyla kaplıdır. Sorgun Yaylası, dağ ve doğa yürüyüşü, çadırlı kamping, 
günübirlik dinlenme ve sportif balıkçılık gibi çok amaçlı turizm potansiyeline sahiptir.  

Nallıhan-Andız Yaylası : Nallıhan ilçesine 30 km. uzaklıktadır. Otlak olarak kullanılan ve 
altyapısı olmayan bu yayla, dağ ve doğa yürüyüşü ve çadırlı kamping için elverişlidir.  

Kızılcahamam-Ulucak Yaylası : Kızılcahamam ilçesinin doğusunda, ilçeye 40 km. 
uzaklıktadır. Yayla, Haziran-Eylül aylarında otlak olarak kullanılmakta ve altyapısı 
bulunmamaktadır. Yayla turizmine ve dağ ve doğa yürüyüşlerine uygundur.  

Kızılcahamam-Başköy Yaylası : Kızılcahamam ilçesine 45 km. uzaklıktadır. Çevresi çam 
ormanlarıyla kaplı olan yayla haziran-ekim aylarında hayvan otlatmak amacıyla kullanılmakta 
olup dağ ve doğa yürüyüşlerine elverişlidir.  
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Kızılcahamam-Salın (Maden) Yaylası : Kızılcahamam’a 35 km. uzaklıktadır. Yaylanın çevresi 
çam ormanlarıyla kaplıdır. Yaylada altyapı yoktur. Ancak su kaynakları boldur ve su çeşmelerden 
sağlanmaktadır. Salın Yaylası yayla turizmi ve dağ ve doğa yürüyüşü için elverişli olup, çadırlı 
kamping için uygun alanlara sahiptir.  

Tümü Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırı dışındaki bu yaylalar, Ankara halkının rekreatif amaçlı 
kullanabildiği ve doğal yapıları korunarak, daha etkin değerlendirilmesi gereken potansiyeller 
olarak ön plana çıkmaktadır. 

DAĞ VE DOĞA YÜRÜYÜŞ ALANLARI 

Đlin kuzey ve kuzeybatısındaki yükselti ve bitki örtüsünün sunduğu olanaklar dışında diğer bazı 
doğal oluşumlar da kentin farklı noktalarında doğa ile bütünleşme, yürüyüş, trekking olanakları 
sunmaktadır. 

Güdül ilçesinin doğusundaki Kirmir Çayı Vadisi; Kızılcahamam Pazar beldesi yakınlarında 
gerek jeolojik oluşumu, gerekse bitki örtüsü bakımından zengin değerlere sahip Pazar Çayı 
Vadisi; bitki örtüsü ve peyzaj özellikleri 22 km’lik gezi parkuru sunan Đlhan Çayı Ağan Vadisi; 
boğaz biçimindeki oluşumları ve bitki dokusuyla kısa doğa yürüyüşleri için uygun olan Çubuk 
Çayı Vadisi; Beypazarı yakınlarında, dar bir alanda, zengin bitki örtüsü ve meyve bahçeleri 
içinde bağ evi niteliğinde kırsal yerleşmelerin de bulunduğu Đnönü Vadisi; su öğesi, görsel ve 
çevresel değerleri ve yaban hayatı ile Mogan ve Eymir Gölleri; baraj gölü ve çevresi ile 
Çubuk Barajı; Beypazarı Karaşar’a 30 km uzaklıktaki Eğriova Yaylası; Çamlıdere ilçesi 
yakınlarındaki Benli Yaylası ve Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı, ender rastlanan bitki 
türleri ve çiçekleri ile Kazan Tepeleri, Ayaş Tepeleri, dağ ve doğa yürüyüşü için büyük 
potansiyel sunan alanlardır. 

Bu alanlardan; Karaşar-Eğriova Yaylaları ve Çamlıdere-Benli yaylaları atlı doğa yürüyüşlerine 
uygun bir potansiyel sunmakta olup, Kızılcahamam-Karacaören köyünde bu amaçlı ziyaretler 
yapıldığı bilinmektedir.  

MĐLLĐ PARKLAR VE TABĐAT PARKLARI 

Kızılcahamam Đlçesindeki Soğuksu Milli Parkı, Nallıhan Đlçesi yakınlarındaki Asarlık Tepeleri ve 
Đlin bir çok yerindeki orman içi dinlenme yerleri de önemli bir turistik ve rekreatif potansiyele 
sahiptir. Bunlardan Soğuksu Milli Parkı, yasal tescilli sınıra sahip olup, diğerlerinin de tabiat parkı 
olarak korunmaya alınmasında yarar görülmektedir. 

Soğuksu Milli Parkı : Ankara’ya 80 km. uzaklıktaki Soğuksu Milli Parkı, 1050 ha, büyüklükte 
olup, Çevre ve Orman Bakanlığı ile yapılan bir protokol ile işletilmesi Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılmaktadır. Turistik bakımdan büyük bir önem taşıyan, Kızılcahamam’ı çevreleyen 
ormanların flora yönünden step ile orman zonu arasında bir geçit teşkil etmesi sebebiyle 
biyolojik bakımdan ayrı bir özellik taşıdığı belirtilmektedir. Bu nedenle, mevcut ormanların 
korunması amacıyla 1959 yılında Milli Park olarak belirlenmiştir. 

Soğuksu Milli Parkın`da yükseklik 1000-1800 metre arasında değişmekte olup, yıllık ortalama 
sıcaklık 11.9°C’dir. Milli Park flora yönünden de oldukça zengindir. Çeşitli çayır otları ve çiçekleri 
bulunmakta olup, ayrıca yabani çilek, yabani gül, ağaççıkları da vardır. Milli Parkın 800 hektarı 
ormanlık saha, 250 hektarı ise açıklık sahadır. Milli Park sahasında yaban domuzu, ayı, tilki, 
çakal, sincap ve tavşan gibi hayvanlar ve otuzbeşin üzerinde kuş çeşidi bulunmaktadır. 

8000 ziyaretçinin ihtiyacını karşılayacak piknik masası bulunan tesisten yılda ortalama 500.000 
kişi yaralanmaktadır. Soğuksu Milli Parkında çadır kurulabileceği gibi, karavanlı kamp yapmak da 
mümkündür.  
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KAMP VE KARAVAN TURĐZMĐ 

Yukarıda sıralanan doğal çevre unsurlarının bir çoğunda kamp yapılabilmesi olanaklı olmakla 
birlikte, Soğuksu Milli Parkı, Çubuk-Karagöl Orman Đçi Dinlenme Yeri, Bayındır Barajı-Mavi Göl, 
Eğriova Yaylası, Benli Yaylası’nda kamp ve karavan turizmine yönelik teknik olanaklar 
bulunmaktadır.  

KUŞ GÖZLEM ALANLARI  

Çöl Gölü : Bâlâ ve Haymana ilçesi sınırları içerisindeki gölde; sakarca, angıt ve çamuran dahil 
büyük sayıda su kuşu kışlamakta, flamingo, dikkuyruk ve uzunbacak, yeşilbaş, uzunbacak, 
kılıçgaga, akçacılıbıt ve kızkuşu bulunmaktadır.  

Mogan Gölü : Başta Yavrucak Deresi olmak üzere çok sayıda küçük dereyle beslenen 
Ankara’ya en yakın ve özel çevre koruma bölgesi olan göl; alaca balıkçıl, macar ördeği, pasbaş 
patka ve dikkuyruğun üreme alanları ile çok önemli bir kuş alanıdır. Alanda üreyen diğer türler 
arasında, küçük batağan, bahri, kızılboyunlu batağan, kara boyunlu batağan, küçük balaban, 
boz ördek, yeşilbaş, saz delicesi, sakarmeke ve uzunbacak sayılabilir.  

Kızılcahamam Ormanları (Soğuksu Milli Parkı) : Kara leylek, sakallı akbaba, küçük 
akbaba, kızıl akbaba, kara akbaba ve küçük kartalın üreme alanıdır.  

Kavaklı Dağı : Güdül yakınlarındadır. Kara akbaba üreme sahasıdır.  

Đnözü Vadisi : Beypazarı’nın kuzeyinde yüksekliği 100 m’ye ulaşan bir vadidir. Kayalıklarda 
yuva yapan karaleylek, bıyıklıdoğan başta olmak üzere, küçük akbaba ve kuzgun bulunmaktadır.  

Sarıyar Barajı ( Nallıhan Kuş Cenneti) : Beypazarı, Nallıhan ve Mihalıçcık ilçelerini kapsar. 
Sarıyar Baraj Gölü’ne akan akarsuların ağızlarındaki sulak alanları ve gölün kuzeyindeki 
kayacıkları içine alır. Bölgede kuluçkaya yatan önemli türler arasında gece balıkçılı, karaleylek, 
küçük akbaba, bıyıklı doğan sayılabilir. Göç sırasında ise çok sayıda leylek ve angıt için 
konaklama noktasıdır. Küçük akbalıkçıl, gri balıkçıl, gece balıkçılı aynı kolonide kuluçkaya yatar. 
Kara çaylak ve gökdoğan ürer. Bölgede arada sırada gözlemlenen ak kuyruklu kartal büyük 
olasılıkla yakın çevrede üremektedir. Ülkenin en önemli Kuş Cenneti noktalarından biridir. 

Beynam Ormanı : Kuluçkaya yatan iki çift şah kartal ile önemli kuş alanıdır. 

BĐTKĐ ĐNCELEME ALANLARI  

Floristik zenginliği açısından zengin sayılabilen Ankara’da; yaklaşık 960 farklı bitki türü doğal 
ortamda yetişmektedir. Bunların bir çoğu, Ankara çiğdemi, tükürükotu, peygamber çiçeği gibi 
endemiktir ve yetişen türlerdeki endemik tür sayısı % 16’ları bulmaktadır. Tür sayısı bakımından 
en zengin başlıca familyalar, papatyagiller, baklagiller, buğdaygiller, turpgiller, ballıbabagillerdir. 
Đlde yetişen 175 bitki türünün endemik olması, bir çok doğal alanı, bitki inceleme noktasında 
çekici kılmaktadır. Özellikle Kazan tepeleri ve Kızılcahamam, Nallıhan, Güdül çevresindeki 
yükseltiler, bitki inceleme amaçlı geziler için caziptir. Bunun dışında, Ankara’nın endemik 
türlerinden ahlat’ın adını verdiği Ahlatlıbel çevresindeki tepeler ve kent çevresindeki irili ufaklı 
yükseltiler de, bitkisel varlığın irdelenebilmesi, doğayla bütünleşme amaçlı geziler için önemli 
potansiyeller sunmaktadır. Kazan ve Ayaş tepeleri ile Mogan ve Eymir çevresindeki bitkisel 
varlığın özel bir önem taşıdığı ve ulusal korunan alanlar ve doğal miras listesi içinde kayıt altına 
alındığı bilinmektedir. Bu alanların ekolojik turizm potansiyellerinin verimli değerlendirilmesi ve 
sürdürülebilir doğal, ekolojik turizm çalışmaları programlanması yararlı görünmektedir. 
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SU SPORLARI ALANLARI  

Ankara’da yapılmakta olan balıkçılık; akarsu, göl, baraj gölü ve gölet balıkçılığı olmak üzere 4 
grupta toplanabilir. 

Akarsu Balıkçılığı: Kızılırmak, Sakarya nehirleri ile bunların kollan ve Kirmir Çayı’nda 
yapılmaktadır. Pullu sazan, kadife balığı, gümüş balığı, tatlısu kefali, kara balık, çapak balığı, 
kerevit, yayın balığı, nadiren yılan balığı, sudak ve turna balığı bulunmaktadır.  

Göl Balıkçılığı: Mogan ve Eymir göllerinde; turna balığı, pullu sazan, kadife balığı, yayın balığı, 
gümüş balığı ve kerevit. Çubuk Kara Göl de; göl alası ve sazan balığı vardır. 

Baraj Gölü Balıkçılığı: Sarıyar, Gökçekaya, Asartepe, Hirfanlı, Kesikköprü, Çubuk II, 
Kurtboğazı Barajlarında; yayın balığı, pullu sazan, gümüş balığı, kadife balığı, çapak balığı, tatlı 
su kefali, kerevit ve yılan balığı bulunmaktadır. Çubuk II ve Kurtboğazı barajlarında avlanma 
yasak olup, diğerlerinde kısmen avlanmaya izin verilmektedir.  

Gölet Balıkçılığı: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı`nca balıklandırma programı çerçevesinde 
balıklandırılma yapılan ve avlanma yasağı olan; Üçbaş, Aşağı Karacaören, Đğdir, Çeştepe, 
Karagüney (Kızılcahamam), Kirazdibi (Ayaş), Avşar (Balâ), Kızılca (Çubuk), Güvenç 
(Yenimahalle) Dikilitaş (Haymana), Danacı (Sulakyurt), Yüzüncüyü (Kızılcahamam), Demirtaş 
(Kalecik), Hacımusalı (Polatlı), Akçaören (Kızılcahamam), Kösrelik (Çubuk), Karakaya (Polatlı), 
Çukurören II (Güdül), Çamkoru (Çamlıdere), Kızık (Çubuk), Ilıca (Polatlı) ve Bucuk (Yenikent) 
Göletleridir.  

Bunun dışında; Sarıyar ve Çamlıdere Baraj Göllerinde rüzgâr sörfü yapılabilmektedir. 

KIŞ TURĐZMĐ  

Ankara’daki doğal kaynakları oluşturan potansiyellerden birisi de kış ve doğa turizmidir. Ankara 
kentinin güneydoğusunda kente 23 km. uzaktaki Elmadağ, Çankaya Đlçesi sınırları içinde 
kalmaktadır. 1862 m. yüksekliğindeki Elmadağ, kış sporlarına yönelik olarak kullanılan bir 
kaynak merkezi olması yanısıra, günübirlik rekreatif amaçlı gereksinimler için de, Ankaralıların 
hizmetinde bulunmaktadır. Bu bölgede Kayak Merkezi bulunmakta olup, Elmadağ`ın kuzey 
yamaçlarında, 1500-1850 m. yükseklikler arasındaki bu merkezde, pistler ağaçsızdır ve alpin 
çayırlarla kaplıdır. Karasal iklimin hüküm sürdüğü merkezde kayak sezonu ocak-mart arasında 
olup, kar kalınlığı 30-60 cm’dir. Alanda kayak evi ile bir otel ve iki restoran bulunmaktadır. Hava 
Kuvvetleri’ne ait teleski tesisi, kar üstü aracı ve kafeterya hizmet vermektedir. 548 m. 
uzunluğunda, saatte 720 kişi kapasiteli bir adet teleski bulunmaktadır. Pist kolay ve orta zorluk 
derecelerindedir. 

Ayrıca, Kalecik Đlçesinin güneydoğusundaki Đdis dağı, Güdül ve Beypazarı Đlçelerinin kuzeyindeki 
Kavaklı dağı ve Çamlıdere Đlçesinin kuzeyindeki Işık dağları da, henüz etkin kullanılmasa da, kış 
ve doğa turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir.  

DĐĞER TURĐZM POTANSĐYELLERĐ 

Yamaç Paraşütü : Gölbaşı Yamaç Paraşütü Eğitim Tesisi’nde; Ankara’daki üniversitelerin 
havacılık kulüplerinin yamaç paraşütü eğitimi verdikleri bölgedir. Geniş bir ovaya bakan eğitim 
tepesi, uygun irtifası ve rüzgarı her yönden karşılaması nedeni ile yamaç paraşütü eğitimleri için 
çok elverişlidir.  

Bisiklet Turizmi : Kirmir Çayı Vadisi, Ankara Çayı Vadisi, Eğriova ve Benli Yaylaları, Karagöl, 
Mogan ve Eymir Gölü çevresi bisiklet turları yapmaya elverişli alanlardır. 
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Ankara’nın Doğal Sembolleri : “Ankara Kedisi”, “Ankara Keçisi” ve “Angora Tavşanı”; 
Ankara’ya özgü en temel doğal semboller olarak korunması, geliştirilmesi ve kentsel turizm 
içerisinde etkin değerlendirilmesi gereken unsurlardır. Ayrıca; Ankara Çiğdemi, Ankara Armudu, 
Ankara Balı ve Kalecik Karası adıyla bilinen üzümüyle anılan Ankara, bu değerlerinin 
sürdürülebilirliğini ve turistik olarak kullanılabilirliğini araştırıp, etkin değerlendirmelidir. 

7.5.1.2. KENTSEL-TARĐHĐ VE ARKEOLOJĐK DEĞERLER 

ARKEOLOJĐK DEĞERLER 

Paleliotik çağdan başlayarak sürekli bir yerleşme alanı olarak kullanılan bugünkü Ankara kenti ve 
yakın çevresinde, oldukça önemli tarihi ve arkeolojik değerlere sahip eserler bulunmaktadır. 
Genellikle Ankara’nın tarihi kent merkezi ve eski yerleşim alanlarında yoğunlaşan bu tarihi 
değerler içerisinde Ankara Kalesi, Augustus Tapınağı, Roma Hamamı, Ankara Tiyatrosu, Julien 
Sütunu ve Akköprü sayılabilir. 

Ankara ili sınırları içerisinde bulunan çok sayıdaki arkeolojik sit alanı içerisinde Ankara’nın 96 km. 
güneybatısında, Polatlı yakınlarındaki Gordion’u, Taşpınar Köyü-Haymana eski yolu üzerindeki 
Ahlatlıbel’i, Ankara’nın 60 km güneybatısında Haymana Đlçesi yakınlarındaki Gavurkale’yi, 
Ankara’ya 78 km uzaktaki Kalecik Kalesi’ni, Ankara’nın 42 km kuzeybatısındaki Bitik Höyüğü’nü, 
54 km. kuzeyde Çubuk Çayı kıyısındaki Eti Yokuşu’nu, 45 km kuzeybatıda Kazan yakınlarındaki 
Kasalar Tümülüsü’nü, 25 km güneydeki Karaoğlan Höyüğü’nü, Beştepeler Tümülüsü’nü ve 
Demetevler Yumurtatepe Tümülüsü’nü anmak mümkündür.  

MAĞARA TURĐZMĐ  

Bizans Dönemi Mağaraları : Güdül ilçesi, Kirmir Çayı kenarında Đnönü mevkiinde 
bulunmaktadır. Bu tarihi yerüstü mağaralarının Bizanslılar döneminden kaldığı tahmin 
edilmektedir. Dağın içini oymak suretiyle yapılan bu mağaralarda, merdivenlerle kat kat 
yukarılara çıkılmaktadır. Đç Anadolu`daki Ürgüp-Göreme mağaralarına benzerlik göstermektedir. 
Merkezi bir yerdeki kilisesi ile bir köy topluluğunu andıran mağara; Kirmir Çayı’nın zamanla altını 
oyduğu dağın parçalanmasıyla yukarı katlara çıkan merdivenleriyle, açıkta kalmış tarihi bir 
görünüm arz etmektedir.  

Tuluntaş Mağarası : Ankara`ya 15 km. uzaklıkta Gölbaşı ilçesindedir. Đncek, Hacılar ve 
Tuluntaş köyleri arasındaki Karayatak Tepe mevkiinde bulunmaktadır. Uzunluğu 5 km., genişliği 
1-1.5 km., yüksekliği 30-40 m. olan büyük bir kireç taşı bloğunun içinde, kimyasal erimeler 
sonucunda oluşan mağarada görülmeye değer dikit, sarkıt ve sütunlar bulunmaktadır. 

Haymana’nın 18 km. güneyindeki Demirözü Mağarası, Ayaş yakınlarındaki Şıngırdaklın Mağarası 
ve Elmadağ’ın kuzey yamaçlarındaki melanj yapısı da ilginç jeolojik oluşumlar açısından turistik 
bir potansiyele sahiptir. 

SĐMGESEL DEĞERLER-TARĐHĐ-ANITSAL YAPITLAR 

Ankara kentinde bulunan anıtsal yapıtlar içerisinde Anıtkabir, Atakule ve Ankara Kalesi, diğer 
tarihi kentsel yapıtlardan farklı olarak, Ankara kentini temsil eden simgesellik düzeyi yüksek 
yapılar olmaları nedeniyle özel bir anlam taşımaktadırlar. 

 Ankara Kalesi  

Ankara Kentine hakim bir tepenin üstüne kurulmuş olan Ankara Kalesinin yapım tarihi kesin 
olarak bilinmemektedir. Dış kale ve iç kale olmak üzere iki ayrı bölümden oluşan Ankara 
Kalesinde, geleneksel plan ve yapı özelliklerini koruyarak günümüze ulaşmış birçok Ankara evi 
yanında, Alaaddin Camisi de bulunmaktadır. Altındağ Đlçesi sınırları içindeki Ulus Tarihi Kent 
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Merkezi ve Ankara Kalesinin korunması ve kentsel yaşama aktif olarak katılabilmesi, Ankara için 
önemli bir tarihi ve turistik potansiyelin de değerlendirilmesi anlamına gelmektedir. 

Anıtkabir 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün naaşının bulunduğu Anıtkabir, Çankaya Đlçesi 
Sınırları içinde Ankara’ya hakim bir tepe olan Rasattepe’ de (bugünkü Anıttepe) inşa edilmiştir. 
1953 yılında yapımı tamamlanan Anıtkabir, Ankara kentini simgeleyen önemli anıtsal 
değerlerdendir. Aynı zamanda askeri müzeye de sahip Anıtkabir, ülkeyi ve kenti simgeleyen en 
önemli yapılar içindedir. 

18 Kasım 1943 tarihinde Prof. Emin Onat ve Doç. Orhan Arden’in projelerinin uygulanmasına 
karar verilmiştir. 9 Ekim 1944 tarihinde törenle temeli atılan Anıtkabir’in inşası 9 yıllık bir süre 
içinde dört aşamalı olarak yapılmıştır. Anıtkabir, Türk mimarlığında 1940-1950 yılları arasında II. 
Ulusal Mimarlık dönemi olarak adlandırılan dönemin özelliklerini taşımaktadır. Yaklaşık 750.000 
m2’lik bir alanı kaplamakta olup Barış Parkı ve Anıt Bloku olarak iki kısma ayrılır. 

Barış Parkı: Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden ve yabancı ülkelerden getirilen fidanlarla 
oluşturulmuştur. Bugün parkta 104 ayrı türden yaklaşık 48.500 adet süs ağacı, ağaççık ve süs 
bitkisi bulunmaktadır.  

Anıt Bloku: Aslanlı Yol, Tören Meydanı ve Mozole olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır;  

Anıtkabir yapı topluluğu içinde, simetrik yerleştirilmiş on adet kule vardır. Bunlar Đstiklal Kulesi, 
Hürriyet Kulesi, Mehmetçik Kulesi, Zafer Kulesi, Barış Kulesi, 23 Nisan Kulesi, Misak-ı Milli Kulesi, 
Đnkılap Kulesi, Cumhuriyet Kulesi, Müdafaa-i Hukuk Kulesi’dir. Zafer ve Barış kuleleri arasında II. 
Cumhurbaşkanı Đsmet Đnönü’nün mezarı bulunmaktadır.  

Anıtkabir Atatürk Müzesi : Anıtkabir Proje Yarışması şartlarına uygun olarak, Misak-ı Milli ve 
Đnkılap kuleleri arasındaki bölüm müze olarak belirlenmiştir. 21 Haziran 1960’ta Anıtkabir Atatürk 
Müzesi açılmıştır. Burada Atatürk’ün kullandığı eşyalar, kendisine hediye edilen armağanlar ve 
giysileri teşhir edilmektedir. Müzede ayrıca Atatürk’ün madalya ve nişanları ile manevi 
evlatlarından A. Afet Đnan, Rukiye Erkin, ve Sabiha Gökçen’in müzeye armağan ettikleri 
Atatürk’e ait eşyalar da sergilenmektedir.  

 Atakule 

Çankaya Đlçesi Sınırları içinde kalan Atakule modern mimari yapısıyla simgesel bir özelliğe sahip 
olmasının yanı sıra, alışveriş merkezi, yeme-içme ve eğlence tesisleriyle de turizme hizmet 
etmektedir. Simgesel anlamda da akla gelen bir yapı olan Atakulei Büyükşehir belediyesinin 
ambleminde de ifadesini bulmaktadır. 

CAMĐLER, TÜRBELER VE DĐNĐ TURĐZM 

Selçuklu-Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde yapılmış olan camilerden mimari nitelikleri 
açısından önemli olanlar arasında Ulucanlar Caddesi üzerindeki Ağaç Ayak Camii, Samanpazarı 
Ahi mahallesindeki Ahi Elvan Camii, Samanpazarı Aslanhane Mahallesindeki Ahi Şerafettin 
(Aslanhane) Camii, Ulucanlar-Đç Cebeci’deki Cenab-ı Ahmet Paşa Camii, Ulus’ta Augustos 
Tapınağı ile bitişik olarak 1427-1428’de yaptırılan Hacı Bayram Camii, Hamamönü’ndeki 
Karacabey camii sayılabilir. Ayrıca Ankara’nın en büyük cami konumundaki Kocatepe Camii de 
son dönemde yapılan Osmanlı Mimarisi özelliklerine sahip bir külliye niteliği taşımaktadır. 

Bunların yanında büyük kısmı tarihi kent merkezi çevresinde bulunan çok sayıda mescit ve türbe 
de, gerek tarihi kültürel değerleri, gerekse turistik potansiyelleri açısından önem taşımaktadır. 
Söz konusu türbeler içerisinde Hacı Bayram Türbesi, Cenab-ı Ahmet Paşa Türbesi, Karyağdı 
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Sultan Türbesi, Karacabey Türbesi, Ahi Şerafettin Türbesi ve Đzzettin Baba Türbesi en önemli 
olanlarıdır. 

Hacı Bayram Camii : Ulus`ta Augustus Tapınağı`nın bitişiğinde yer alan cami, 1427-1428 
yıllarında Hacı Bayram Veli tarafından yaptırılmıştır. Doğu duvarı Augustus Tapınağı’na, güney 
duvarı Hacı Bayram Türbesi’ne dayanır. Selçuklu mimarisi stilinde inşa edilmiş olan cami Mimar 
Sinan tarafından onarılmıştır. Uzunlamasına dikdörtgen planlı, taş kaideli, tuğla duvarlı, kiremit 
çatılı bir yapıdır. Türbenin güneydoğu duvarında yükselen iki şerefeli minaresi kare planlı, taş 
kaideli ve silindirik tuğla gövdelidir. Alt pencereler dışta sivri kemerli nişlerle kuşatılmıştır. Üst 
pencereler sivri tuğla kemerlidir. Ahşap mihrabı 17. yüzyıl sonunda ünlü Nakkaş Mustafa 
tarafından işlenmiş olan cami daha sonra Kütahya çinileri ile süslenmiştir. Sanat değeri 
yönünden ilgi çekici olan bu cami halen Ankara`nın en önemli camilerinden birisidir. 1990’lı 
yıların başında önemli bir yarışmaya konu olarak çevre düzenlemesi yapılan ve kent turizmine 
katılan yapı, ülkesel inanç turizmi turları için önemli bir kırılma noktası ve Ankara içi ve dışı çok 
önemli bir ziyaret noktasıdır.  

Ağaç Ayak Camii : Kitabesi olmayan caminin 1705 tarihli olduğu tahmin edilmektedir. Geç 
Devir Ankara eserleri için tipik bir yapıdır.  

Alaaddin Camii : Ankara Kalesi içinde yer alan cami 1178 tarihlidir. 1361 ve 1434 yıllarında 
onarım görmüştür. Ankara`nın en eski camilerinden biri olan Alaaddin Camii, özellikle 1178 
tarihi taşıyan minberi, antik sütun başlıkları, kapı üzerindeki tamir yazıtları ile önem kazanan bir 
eserdir. 18. ve 19. yy.larda yenilenen caminin orijinali büyük ölçüde bozulmuştur.  

Cenab-ı Ahmet Camii : Đç Cebeci Ulucanlar`da bulunan kesme taş duvarlı ve kubbeleri kurşun 
kaplı olan cami klasik Osmanlı yapılarındandır. 1566 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde 
Ankara beylerbeyliği yapmış olan Cenab-ı Ahmet Paşa tarafından yaptırılan cami, 1802, 1887 ve 
1940 yıllarında onarım görmüştür. 

Ahi Yakup Camii : Đsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan cami, 1391`de Ahi Yakup tarafından 
yaptırılmıştır. Cami yenilenerek kısmen karakterini kaybetmiştir.  

Ahi Elvan Camii : Samanpazarı Ahi Arap Mahallesi’nde bulunan ve çok sade bir dış görünüşe 
sahip olan cami, 1232 yılında Ahi Elvan Mehmet Bey tarafından yaptırılmıştır. 1413 yılında 
onarım gören caminin minaresi ve minberi 1423 yılında yapılmıştır.  

Aslanhane (Ahi Şerafettin) Camii : Samanpazarı Aslanhane Mahallesi’nde bulunan caminin 
görünüşü sadedir. Yapılışı 13. yüzyılın başına, tamiri ise sonuna rastlar. Caminin doğusundaki 
türbe duvarına gömülü antik aslan heykelinden dolayı Aslanhane Camii olarak anılmaktadır.  

Sarıkadı (Mimarzade) Camii: Ulus Hamamönü’nde, 18. yy karakterinde, rokoko etkisi, 
görünen bir yapıdır.  

Zincirli Camii : Ulus’ta Anafartalar Caddesi’nde bulunan caminin, 17. yüzyıl ortaları veya 
sonunda yapıldığı tahmin edilmektedir.  

Karacabey Camii : Ulus Hamamönü’nde bulunan cami türbesi, çeşmesi ve çifte hamamıyla 
birlikte külliye oluşturmaktadır. Caminin yanında Karacabey`in türbesi bulunmaktadır.  

Çiçekçioğlu Camii : Alparslan Mahallesi’nde bulunan Çiçekçioğlu Camii, 17. yüzyıl sonu ve 18. 
yüzyıl başı Ankara camilerinin güzel bir örneğidir.  

Tacettin Camii : Hamamönü Sümer Mahallesinde, Karacabey Đmareti yakınında bulunan cami, 
aynı adı taşıyan türbeye bitişiktir. 1901-1902’de Sultan II. Abdülhamit tarafından yaptırılmıştır.  
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Kocatepe Camii : Çankaya ilçesinde 16. yüzyıl estetiği ve mimari üslubu ile 20. yüzyılda 
yapılan cami, dört minaresiyle Selimiye`yi, merkezi kubbe ve yarım kubbeleriyle Sultanahmet`i 
andırmaktadır. Ülke için önemli ve protokol nitelikli bir cami olan Kocatepe, aynı zamanda, 
önemli devlet törenleri için de kullanılmaktadır.  

Diğer Camiler : Abdulhari, Ağaçoğlu, Balaban, Çeşme, Hacı Musa, Hacı Đlyas, Hacı Đvaz, 
Hamidiye, Hatuniye, Đki Şerefeli, Leblebicioğlu, Molla Büyük, Şeyh Đzzeddin, Yeğenbey, Yeşil Ahi, 
Yeni ve Maltepe Camileri, inanç turizmi ve kentsel yaşam için önemli sayılabilecek diğer 
camilerdir.  

Kilise ve Sinagoglar : Ankara’da 5 adet faal kilise olduğu bilinmektedir. Balgat, Kurtuluş, 
Batıkent ve Ulus’ta (St. Theres Kilisesi) yer alan Kiliselere ilaveten, Vatikan büyükelçiliğinin 
yanında Katolik Meryem Ana Kilisesi, Đtalyan Büyükelçiliği bahçesinde Katolik St. Paul Kilisesi, 
Đngiltere Büyükelçiliği içerisinde Anglikan St.Nicolas Kilisesi de ilave edildiğinde 8 kilisenin 
bulunduğu ifade edilebilir. Ayrıca, Ulus Adliyesi karşısındaki Musevi Sinagog’u bulunmakta olup, 
bunlar inanç turizmi için gereğince değerlendirilememektedir.  

Bunarın dışında ilin muhtelif noktalarında yatır ve ziyaretler de bulunmakta ve bu alanlara 
önemli sayıda turistik ziyaret düzenlenmektedir. Bunların içinde Memlik önemli bir nokta olup, 
bu ve benzeri alanların kentsel inanç turizmi içerisinde daha aktif değerlendirilmesi sağlanabilir. 

KÜLTÜR TURĐZMĐ 

Kültür turizmi açısından en önemli değerler, Ankara evleri olarak bilinen ve kentin geleneksel, 
tarihi dokusu içinde anlam bulan taşınmaz kültür varlıkları ve bunların oluşturduğu özgün doku 
ile, müze ve ören yerleridir.  

Ankara’nın geleneksel merkezi olan ve bugün ağırlıkla ticari etkinliklere konu olan Ulus Tarihi 
Kent Merkezi, Ankara için çok önemli bir tarihi ve kültürel değerdir. Kentin turizm potansiyeli için 
de çok büyük önem taşıyan bu alan, Roma dönemi kalıntıları ağırlık taşımak üzere, Selçuklu ve 
Osmanlı dönemi yapı ve sivil mimarlık ögeleriyle kendisini göstermektedir. Önemli bir kısmı 
kentsel ve tarihi sit alanı olarak koruma statüsü taşıyan alan, önemli bir çöküntüleşme süreci ile 
de yüz yüzedir. Alan için koruma amaçlı özel planlama çalışmaları yapılmış ve bu alana özgü 
stratejiler geliştirilmiş olup, bölgenin kente ve ülkeye etkin biçimde kazandırılabilmesi için 
yeterince başarılı olunamamıştır. Bu alanın daha önce onaylı planları çerçevesinde korunarak 
ülke ve kent turizmine etkin katılması ve gerek Merkezler Ana Planı, gerekse 07.09.2005 gün ve 
25929 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Sınırı” 
kapsamında yapılan projelendirme çalışmaları kapsamında, kentin en önemli kültür varlığı ve 
kültür turizmi unsuru olarak yaşatılması sağlanmalıdır. Bu amaçla 5226 Sayılı Kanun ile 
değiştirilen Koruma Kanunu’nun tanımladığı uygulama araçlarının verimli bir şekilde kullanılması 
ve bu alan için iş geliştirme, rekabet gücü arttırma amaçlı özel çalışmalar ile Alan Yönetimi 
oluşturulması gerekmektedir. 

Ankara tarihi kent merkezindeki çok değerli kültürel peyzaja ilaveten Beypazarı’nda da tarihi 
dokunun sahip olduğu potansiyel son 10 yılda çok ciddi bir dönüşüm ve iyileştirmeye sahne 
olmuştur. Beypazarı örneğindeki tarihi dokunun iyileştirilerek kentsel yaşama katılıp, turizm 
üzerinden kentsel yaşam kalitesini arttıran, ekonomiyi yenileyen mikro-kalkınma projesinin, 
gerek Ankara ve gerekse çevre ilçeleri için de özgünlükleri ile değerlendirilmesi öngörülmektedir. 
Kalecik’teki tarihi kent merkezinin bu çerçevede bir model oluşturularak geliştirilmesi, bu amaçla 
özel projeler gerçekleştirilmesi sağlanabilir. 

Müzeler 

Ankara’da bulunan müzeler içinde en önemlileri, Ankara Kalesi yakınındaki Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi, Opera Meydanı yakınındaki Etnografya Müzesi ile Devlet Resim ve Heykel 



 421 

Müzesi, Ulustaki Kurtuluş Savaşı Müzesi, 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası, Eskişehir Yolunda 
MTA Tesislerindeki MTA Tabiat Tarihi Müzesi, Anıtkabir Müzesi, Ankara Çiftlik Atatürk Evi, 
Demiryolları Müzesi, Aydınlıkevler Samsun Yolu kuzeyindeki PTT müzesidir. Bunların yanında 
birçok kamu kurumu içerisinde de irili ufaklı müze bulunmaktadır.  

Müzeler, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olanlar, askeri müzeler ve özel müzeler olarak 3 
grupta ele alınmakta olup, Ankara’da buluna müzelerin bu anlamdaki tasnifi ve en önemlilerine 
ait ziyaretçi sayıları, raporun kültür başlığı altında verilmiş olup, bu bölümde anılan müzelerin 
turistik potansiyelleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı müzelerinden 
önemli ziyaretçi kapasitesi olan ve sağlıklı kayıt tutulanları hakkında Đl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü kayıtlarına göre, 284.962’si, yerli, 123.629’u yabancı olmak üzere toplam 408.591 
ziyaret gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. 

Tablo 7. 52.  : Ankara’daki Kültür Bakanlığı Müzelerinin Ziyaretçi Sayıları, 2004 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeleri Toplam Yerli  Yabancı 

Anadolu Medeniyetleri Müzesi 165.518 52.656 112.862 

Etnografya Müzesi 105.932 103.707 2.225 

Gordion Müzesi ve Örenyeri  31.453 25.038 6.415 

Kurtuluş Savaşı Müzesi (I. TBMM Binası) 99.770 99.363 407 

Roma Hamamı Açık Hava Müzesi ve Örenyeri 5.918 4.198 1.720 

Toplam 408.591 284.962 123.629 
Kaynak : Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2006 

Bakanlığa ait 9, askeri 8 ve özel 21olmak üzere 38 müzenin bulunduğu Ankara’da, Tablo …’te 
vurgulanan 5 müze ziyaretçi kaydı tutmakta, bunlara 2003 yılı itibariyle 415767 kişinin ziyaret 
yapıldığı, bu sayının 2005’te 613.005’e çıktığı, 2006 yılının ilk 10 ayında da 536.283 kişiye 
ulaşıldığı görülmektedir.  

Tüm bu artan ziyaretler içinde temel artış nedenin, Kurtuluş Şavaşı Müzesinin oluşturduğu 
söylenebilir. Aynı zamanda Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki ziyaretçi sayısında da önemli bir 
atış olduğu gözlenmektedir. Kentin en büyük ziyaretçi çeken müzesi olan Anadolu Medeniyetleri 
müzesindeki çok değerli eselerin daha fazla ziyaretçiye ulaşabilmesini sağlamak, Başkentin 
turizm potansiyeli açısından büyük önem taşımaktadır. 

Tablo 7. 53. : Ankara’daki Müzelerin Ziyaretçi Sayıları 
 YERLĐ YABANCI TOPLAM 

2003   415.767 
2005  427.466 185.539 613.005 
2006 (ilk 10 ay) 461.892 74.391 536.283 

 Kaynak : Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2006 

Anadolu Medeniyetleri Müzesi : Müze, Ankara Kalesi’nin güneydoğu kısmında, Atpazarı 
olarak bilinen semtte bulunan iki Osmanlı yapısından meydana gelmektedir. Đki yapıdan birisi 
olan Mahmut Paşa Bedesteni’nin, Fatih dönemi baş vezirlerinden tarafından 1464-1471 tarihleri 
arasında yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Ortada 10 kubbe ile örtülü dikdörtgen planlı kapalı 
mekân, karşılıklı yerleştirilen üstü beşik tonozlarla örtülü 102 dükkândan meydana gelen bir 
arasta ile çevrilmektedir. Đkinci yapı olan Kurşunlu Han, tahrir defterlerine ve sicil kayıtlarına 
dayanan son araştırmalara göre Fatih dönemi baş vezirlerinden Mehmet Paşa’nın Üsküdar’daki 
imaretine vakıf olarak yaptırılmıştır. Atatürk’ün bir “Eti Müzesi” kurulması isteği üzerine, Mahmut 
Paşa Bedesteni ve Kurşunlu Han, 1938 yılından 1968 yılına kadar süren onarımlar sonunda 
Ankara Arkeoloji Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Kendine özgü koleksiyonları ile dünyanın sayılı 
müzeleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde, Anadolu’nun arkeolojik eserleri 
Paleolitik Çağ’dan başlayarak, Osmanlı dönemine kadar kronolojik bir sırayla sergilenmektedir. 
Bedestenin yan salonlarında kronolojik düzen içinde, Paleolitik, Neolitik, Eski Tunç, Asur Ticaret 
Kolonileri, Hitit, Phyrigia, Urartu dönemlerine ait, Karain, Çatalhöyük, Hacılar, Can Hasan, Beyce 
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Sultan, Alacahöyük, Karaz, Mahmutlar, Eskiyapar, Elmalı, Kültepe, Acemhöyük, Boğazköy, 
Gordion, Pazarlı, Altıntepe, Adilcevaz, Patnoz kazılarından gelme çeşitli koleksiyonlar ve Yunan, 
Roma, Bizans dönemlerine ait örnekler; bedestenin orta salonunda, Hitit Đmparatorluk 
(Alacahöyük) ve Geç Hitit (Malatya, Karkamış, Sakçagözü) kentlerinin giriş kapılarına ait taş 
kabartmalar kazıda bulundukları biçimde sergilenmektedir. Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 19 
Nisan 1997 tarihinde Đsviçre’nin Lozan kentinde 68 müze arasında birinci seçilerek “Yılın Müzesi” 
unvanını elde etmiştir.  

Etnografya Müzesi : Müslüman mezarlığı olan tepede kurulmuştur. Müze 18.7.1930 yılında 
halka açılmış ve 1938 yılının Kasım ayında iç avlusu geçici kabir olarak ayrılmış, Atatürk’ün naaşı, 
1953 yılında Anıtkabir’e nakline değin, burada kalmıştır. Bu kısım halen Atatürk’ün anısına 
sembolik bir kabir olarak korunmaktadır. Müzenin önünde duran bronz Atatürk heykeli 1927 
yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nca Đtalyan heykeltıraş P. Cononica’ya yaptırılmıştır. Müzede maden 
eserler, dokuma giysi, silah ve ağaç işçiliği sergilenmektedir. Geleneksel Türk sanatının nadide 
örnekleri arasında Anadolu’nun çeşitli yörelerinden derlenmiş halk giysileri, süs eşyaları, 
ayakkabı, takunya, Sivas yöresi kadın ve erkek çorapları, keseler, oyalar, çevreler, uçkurlar, 
peşkirler, bohçalar, yatak örtüleri, gelin kıyafetleri, damat tıraş takımları yer almaktadır. Uşak, 
Gördes, Bergama, Kula, Milas, Ladik, Karaman, Niğde, Kırşehir yörelerine ait dokumalar da 
bulunmaktadır. Ayrıca müzede Anadolu etnografya ve folkloru, sanat tarihi ile ilgili eserleri 
içeren bir ihtisas kütüphanesi de bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası) : Ankara Ulus Meydanı’nda bulunan müze 
Cumhuriyet Halk Fırkası binası olarak tasarlanmış ancak, I. Büyük Millet Meclisi binasının yetersiz 
olması ve gelişen cumhuriyet Türkiye’si meclisinin ihtiyaçlarını karşılayamaması nedeniyle binada 
değişiklik yapılarak II. Türkiye Millet Meclisi olarak kullanılmış, 30 Ekim 1981 yılında da 
Cumhuriyet Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Özgün eşyaları ile meclis toplantı salonu, Atatürk 
ilke ve inkılaplarının anlatıldığı odalar ilk üç cumhurbaşkanı Atatürk, Đsmet Đnönü, Celal Bayar 
dönemlerini yansıtan belgeler, fotoğraflar ile bazı şahsi eşyalar sergilenmektedir. Toplantı 
salonunda ise Mustafa Kemal Atatürk’ün 15-20 Ekim 1927 tarihinde okuduğu Büyük Nutuk’tan 
bir bölüm, balmumu heykellerle meclis oturumu canlandırılmıştır. Bu müze son dönemde çok 
önemli bir ziyaret mekanı haline gelmiştir. 

Kurtuluş Savaşı Müzesi (I. TBMM Binası) : Ankara Ulus Meydanı’nda bulunan I. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi binası 23 Nisan 1920 ile 15 Ekim 1924 tarihleri arasında I. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi olarak kullanılmış, daha sonra Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Merkezi ve Hukuk 
Mektebi olarak işlevini sürdürmüştür. 1952 yılında Maarif Vekaleti’ne devredilmiş, 23 Nisan 
1961’de “Türkiye Büyük Millet Meclis Müzesi” adıyla halkın ziyaretine açılmış, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün doğumunun 100. yılı kutlamaları çerçevesinde restorasyon ve teşhir tanzim 
çalışmaları yapılarak 23 Nisan 1981’de Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak yeniden açılmıştır. Bina; 
koridor, Riyaset Divanı, Bakanlar Kurulu Odası, Encümen Odası (Komisyon Odası), Dinlenme 
Odası, Şer’iye Encümeni Odası, Đdare odaları, Meclis Toplantı Salonu, Mescit, Reis Odası, 
fotoğrafhane, eser depoları ve sergi salonu olarak kullanılan alt katın yer aldığı bölümlerden 
oluşmaktadır.  

MTA Tabiat Tarihi Müzesi : 1968 yılında Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü tarafından kurulan 
müze, Eskişehir yolu üzerindeki enstitü binasında bulunmaktadır. Müzede 1935 yılından bugüne 
kadar yapılan jeolojik çalışmalar sırasında toplanan yer bilimlerinin çeşitli evrelerine ait mineral 
ve taş örnekleri sergilenmektedir. Üç kattan oluşan müzenin giriş katı tümüyle paleontolojiye 
ayrılmıştır. Üç bine erişen fosil örnekleri, Maraş filine ait fosil iskeleti monte edilmiş halde 
sergilenmektedir. 193 milyon yıl önce Ankara civarında yaşamış, 1.5 m. çapında dev ammoniti 
ve 25 bin yıl önce Anadolu’da yaşamış insana ait ayak izleri sergilenmektedir. Mineraloji ve 
petrografik’e ayrılmış olan 1. katta, Anadolu’dan toplanan 2650 mineral ve taş örnekleri 
tanıtılmaktadır. Alt kat diaroma’ların bulunduğu kısımdır. Burada ülkemiz için tipik olan ve 
gittikçe nesli tükenen hayvanlar yaşam ortamlarında tanıtılmaktadır.  
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Resim ve Heykel Müzesi : Etnografya Müzesi yanında, 1927 yılında inşa edilmiştir. Müzede 
19. yüzyıl başından günümüze kadar Türk resim sanatı ve yaklaşık 100 yıllık geçmişi olan Türk 
plastik sanatının seçkin örnekleri yer almaktadır. Müzede plastik sanatlar kütüphanesinin yanısıra 
amatör ve profesyonel sanatçıların çalışabileceği resim, heykel ve seramik atölyeleri vardır. Dış 
ülkelerle geliştirilen kültürel anlaşmalar çerçevesinde programlanan resim, heykel, seramik, 
baskı sanatları ve fotoğraf sergileri, periyodik sergiler üç galeride gerçekleştirilmektedir.  

Roma Hamamı : Ulus Meydanı’ndan Yıldırımbeyazıt Meydanı’na uzanan Çankırı Caddesi 
üzerinde yer almaktadır. Yapılan kazılar sonucunda hamamın iki bölümden oluştuğu 
anlaşılmıştır. Palaestra dört tarafı revaklarla çevrilmiş, yaklaşık kare planlı büyük bir alandır. 
Kapalı kısımlar ise palaestra’ya bir bütün olarak bağlıdır ve frigidarium (soğuk kısım), tepidarium 
(ılık kısım) ve kalidarium (sıcak kısım) olarak adlandırılan üç ana kısımdan oluşmuştur. Ayrıca 
çeşitli avlular, külhan olarak adlandırılan ocaklar servis kısımları ve su depoları ile yapı anıtsal bir 
bütün haline getirilmiştir. Ankara’daki Roma Hamamı’nın bugün görülebilen kalıntıları alttaki 
ısıtma katları ile servis kısımlarıdır. Hamamda yapılan kazılar sonucunda ele geçirilen sikke ve 
yazıtlar ile Korinth başlıkları gibi mimari buluntulardan yapının Đmparator Karakalla döneminde 
(211-217) inşa edildiği ve Bizanslılar döneminde de onarılarak kullanılmış olduğu 
anlaşılmaktadır. Son yıllarda kısmen restore edilmiş olan Roma Hamamı’nın palaestrasında 
bugün Roma devri Ankara’sından toplanmış olan yazıtları kapsayan zengin bir koleksiyon 
sergilenmektedir.  

Gordion ve Gordion Müzesi : Đç Anadolu’nun en önemli antik kentlerinden birisi olan Gordion, 
Ankara’nın 96 km. güneybatısında, Polatlı’nın 21 km. batısında Yassıhöyük köyündedir. 
Gordion’un ilk olarak M.Ö. 3000 yılının sonlarında (Eski Tunç Çağı) iskân edildiği bilinmektedir. 
Antik kentin bu çağdan başlayarak Hititler, Phyrigialılar, Persler, Yunanlar ve Romalılara ait 
olmak üzere çeşitli yerleşme tabakalarına sahip olduğu tespit edilmiştir. Yassıhöyük köyünün 
doğusundaki geniş vadide tümülüsler dağınık bir şekilde bulunmaktadır. Bunlar üstleri yığma 
toprak tepeciklerle örtülmüş ve ağaçtan yapılmış mezarlardır. Toplam sayısı 80’in üstündedir. 
Gordion’daki tümülüslerin en büyüğü Kral Midas’a ait olduğu düşünülen büyük tümülüstür. Bu 
mezar yaklaşık 300 m’lik çapı ve 53 m’lik yüksekliği ile Anadolu’daki ikinci büyük tümülüstür. 
Mezar odasında bir erkek iskeleti, 9 adet tahta masa ile iki adet tahta paravan, 3 büyük kazan, 
çeşitli büyüklükte 166 adet bronz kap ve iskeletin baş ucunda 145 adet fibula bulunmuştur. 
Gordion’daki diğer tümülüslerden en önemlisi P tümülüsü olarak adlandırılan ve M.Ö. 700 
yıllarında yapıldığı sanılan yığma mezardır. Yaklaşık 80 m. çapı ve 12 m. yüksekliği olan bu 
tümülüsün mezar odasının içinde bulunan bir çocuk iskeleti ile ağaçtan yapılmış aslan, at ve 
geyik gibi oyuncaklar bu tümülüsün bir çocuk mezarı olduğunu ortaya koymuştur. Bu tümülüste 
ayrıca 40 adet seramik kap bulunmuştur. Gordion’da yapılan kazılarda bulunan eserlerin büyük 
çoğunluğu Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile Gordion Müzesi’nde korunmaktadır.  

Augustus Tapınağı : Eski çağlardan günümüze kalmış yapıların en önemlilerinden birisi olan 
Augustus Tapınağı Ulus’ta Hacı Bayram Camii’nin bitişiğindedir. Augustus Tapınağı, Roma 
Đmparatoru Augustus adına bir bağlılık nişanesi olmak üzere yaptırılmıştır. Tapınağın 
duvarlarında, Đmparator Augustus tarafından, ölümünden önce vesta rahibelerine teslim edilen 
dört belgeden, yaşamı boyunca yaptığı işleri anlatan sonuncu belge “Index rerum gestarum” adlı 
belge Yunanca ve Latince yazılmış olarak yer almaktadır. Tapınak kısa yanlarında 8, uzun 
yanlarında ise 15 sütunu kapsayan Korinth düzenindeki bir peristasis ile çevrilmiştir. Bu 
sütunlarla birlikte tapınağın kapısı önünde 4, arkada 2 adet sütun yerleri bulunmaktadır. Yalnız 
iki yan duvarı ile kenarları işlemeli olan kapı kısmı eski hali ile ayakta durmaktadır. Tapınak, 5. 
yüzyılda Bizans döneminde çeşitli eklemeler yapılarak, pencereler açılarak kilise haline 
getirilmiştir. Güneydoğu duvarında görülen üç pencere bu dönemden kalmadır. 15. yüzyılın 
başlarında tapınağın kuzeybatı köşesine bitişik bir şekilde Hacı Bayram Camii inşa edilmiştir.  

Julien Sütunu : Ulus’ta, Defterdarlık ve Valilik binası arasındaki küçük meydanda 
bulunmaktadır. Kare bir kaide üzerinde üst üste kurulmuş daireler şeklindeki tuğlalardan 
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yapılmış olan 15 m. yükseklikteki sütun, Bizans dönemi Korinth başlığı ile sona ermektedir. 
Sütunun 362 yılında Đmparator Julien’in Ankara’yı ziyareti anısına dikilmiş olduğu 
düşünülmektedir.  

Gâvurkale : Ankara’nın 60 km. güneybatısında Haymana yakınında bulunan bir kaya 
kabartmasıdır. Kabartmada üç tanrı figürü tasvir edilmektedir. Kayalık bir bölgede olan 
Gâvurkale, Hitit döneminde yüksek ve düz bir alan elde etmek için düzenlenmiştir. Vadiye bakan 
kayanın yüzüne çok silik olarak görülebilen, oturan bir tanrıça ve karşısında ayakta duran iki 
tanrı figürü kazınmıştır. Yüzeyin 2 m. aşağısında mezar odası kalıntıları mevcuttur.  

Külhöyük : Haymana ilçesi Oyaca Kasabası yakınındadır. Orta büyüklükte höyüklerden olan 
Külhöyük`te, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü’nün başkanlığında kazı çalışmaları 
yapılmaktadır. Höyüğün, yaklaşık 8 km. batısında bulunan Hitit kült merkezi Gâvurkale`ye olan 
yakınlığı buranın önemli bir Hitit yerleşim merkezi olabileceğine işaret etmektedir. Hititlerde 
önemli bir mimari gelenek olan monümental potern mimarisi, aynı tarzda yapılmış bir gizli sarnıç 
ve Eski Tunç Çağı’nın başına tarihlenebilecek buluntular elde edilmiştir.  

Alagöz Karargâh Müzesi: Alagöz Köyü, Temelli yakınlarında olup, Atatürk`ün Sakarya 
Savaşı`nı idare ettiği çiftlik evi bu köyde bulunmaktadır. 10 Kasım 1968 tarihinden beri müze 
olarak hizmet vermektedir. 

Bunların dışında; Hava Müzesi, Meteoroloji Müzesi, Milli Mücadelede Atatürk Konutu ve 
Demiryolları Müzesi, Pembe Köşk, PTT Pul Müzesi, Polatlı Topçu ve Füze Okulu Müzesi, TCDD 
Müzesi, Đncek Ülker Zaim Müzesi, 75. Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi, A.O.Ç. Atatürk Evi ve 
Müzesi, Beypazarı Kültür ve Tarih Müzesi de önemli turistik potansiyele sahiptir. Ayrıca; Şefik 
Bursalı Müze Evi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi, Çankaya Köşk 
Müzesi, Eğitim Derneği Eğitim Müzesi, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Müzesi, Mehmet 
Akif Ersoy Müzesi, ODTÜ Müzesi, Ziraat Bankası Müzesi, TRT Müzesi ve 100. Yıl Kız Teknik 
Öğretim Müzesi de kentteki kültür turizmi için büyük önem taşımaktadır. 

Hanlar-Hamamlar  

Osmanlı kentlerinde önemli bir öge konumundaki hanlar ve hamamlar açısından Ankara çok da 
zengin sayılmaz. Az sayıdaki hanlar içerisinde Suluhan, Kurşunlu Han ve Mahmut Paşa Bedesteni 
en önemli olanlarıdır. Bunların yanında Çengelhan, Safran (Zağfıran) Han, Çukur Han ve Kıbrıs 
Han da klasik Osmanlı kent içi hanlarının tipik özelliklerine sahiptir. Çengelhan onarılarak 
endüstri müzesi haline getirilmiş ve kentsel yaşama etkin biçimde katılmıştır. Diğer hanların da 
bu potansiyellerinin etkin değerlendirilmesi öngörülmektedir.  

Osmanlı döneminde yapılmış olan eski hamamlardan, Karacabey Hamamı ve Şengül Hamamı da 
bugün turistik önem taşıyan yapılardandır. Ayrıca Ulus yakınlarındaki Roma Hamamı kalıntıları 
tarihi ve kültürel değeri yanında, Ankara için önemli bir turistik potansiyel de taşımaktadır (Bkz. 
Kültür Tesisleri Bl.). 

Modern Anıtlar 

Çok sayıda anıtın bulunmadığı Ankara’da Etnografya Atatürk Anıtı, Güven Anıtı, Mimar Sinan 
Anıtı, Mithat Paşa Anıtı, Ulus Cumhuriyet Anıtı ve Zafer Anıtı simgesellik düzeyi yüksek, 
vurgulanması gerekli anıtlardır. Bu anıtlar; Kurtuluş Savaşını ve Cumhuriyeti simgeleyen 
özgünlükleri ile Ankara kenti için büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, Hitit Kursu Sıhhiye’de kent 
için önemli bir değer oluşturmakta, bu ve benzeri anıtların sayılarının arttırılması anlamında özel 
bir çaba kaçınılmaz görülmektedir. 

Başkent Ankara’da kültür turizminin geliştirilmesi çok büyük önem taşımaktadır. Kentte kültürel 
anlamda çok önemli potansiyeller olduğu halde, gerek Ankara halkı ve gerekse ülke ve bölgede 
yaşayan nüfusun bu potansiyellerin çok da fazla farkında olmadığı düşünülmektedir. Bu 
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potansiyellerin etkin tanıtımı e verimli değerlendirilebilmesinin kent ekonomisine ne denli büyük 
bir katkı yaptığı Beypazarı örneğinde kendisini açıkça göstermiştir.Bu nedenlerle, Ankara’da, 
kültürel yapının çeşitliliği ve tüm unsurları ile kentsel yaşam kalitesine ve ekonomiye katkı 
yapabileceği model ve uygulamaların titizlikle araştırılıp, hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

YEREL FESTĐVAL, ŞENLĐK VE ETKĐNLĐKLER 

Başkent Ankara’da, kültürel yaşamın önemli parçalarından olan yerel fuar, panayır, festival ve 
şenlik gibi etkinlikler de, hemen tüm ilçelerde yılın belirli zamanlarında düzenlenmektedir. Büyük 
kısmı il içi yerel turizm hareketlerinin canlanması anlamında katkısı olan anılan aktivitelerin bir 
bölümü, ulusal ve hatta uluslararası nitelik taşımaktadır.  

ULUSLARARASI PERĐYODĐK ETKĐNLĐKLER 

Uluslararası Yapı Ankara Fuarı: Her yıl Eylül ayının ilk haftasında Altınpark’da düzenlenen fuar, 
kentteki yapı ve inşaat sektörü yanında tüm kentlilerin de ilgisini çekmektedir. 

Uluslararası IDEF Savunma Sanayi Fuarı: 22-25 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da 
gerçekleştirilen fuar, savunma sanayinin Başkenti Ankara için özgün bir nitelik taşımaktadır. 

Uluslararası Komatek Fuarı: Đş Makinaları ve inşaat teknolojileri amaçlı fuar AKM’de, 10-20mayıs 
tarihleri arasında yapılmaktadır. 

Uluslararası ISAF Yangın ve Güvenlik Fuarı: 4-8 Nisan tarihleri arasında Altınpark’da 
yapılmaktadır. 

Uluslararası Tarım Fuarı: AKM’de 6-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen fuar, tarım, hayvancılık 
ve bunlarla ilgili makine ve techizata yöneliktir. 

Uluslararası Ankara Müzik Festivali: Nisan ve Mayıs aylarında Sevda-Cenap And Vakfının 
öncülüğünde düzenlenmektedir. 

Uluslararası Ankara Karikatür Festivali: Karikatür Vakfınca 3-7 Mayıs tarihleri arasında 
gerçekleştirilmektedir. 

Uluslararası Ankara Rock Station Müzik Festivali: 25-27 Mart tarihleri arasında Rock Station isimli 
organizasyon tarafından düzenlenmektedir. 

27 Mart Uluslararası Tek Kişilik Oyunlar Festivali: Çankaya Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilmektedir. 

Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali: Çankaya Belediyesi tarafından Kasım ayının ilk haftasından 
başlamak üzere ay boyuna yayılan etkinlikler olarak düzenlenmektedir. 

Ankara Film Festivali: Ekim ayı boyunca sürdürülen festivali ev sahibi Çankaya Belediyesidir. 

Geleneksel Uluslararası Goller Festivali: Gölbaşı Belediyesi tarafından haziran ayı boyunca dizi 
etkinlikler olarak gerçekleştirilmektedir. 

Uluslararası Turşu Festivali: Çubuk Belediyesi tarafından Eylül ayının ikinci haftasında 
gerçekleştirilen turşu festivali, Çubuk turşusunu ülkeye ve ülke dışına pazarlama anlamında 
önemli bir açılım sağlamakta, tüm ilçeye yayılarak önemli bir ekonomi yaratmaktadır. 
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ULUSAL PERĐYODĐK ETKĐNLĐKLER 

Resim-Müzik-Tiyatro ve Kültür Şenlikleri: Çankaya Belediyesi evsahipliğinde mart ayının son 
haftasında gerçekleştirilmektedir. 

Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali: 2-9 Mayıs tarihleri arasında Uçan Süpürge Derneği 
tarafından düzenlenmektedir.  

Güvenlik, Otomasyon, Telekomünikasyon Yangın, Acil Durum, Arama-Kurtarma Fuarı: Altınpark 
Expo-Center da her yıl 31 Mart-3 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen fuar Ankara için 
önemlidir. 

Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları ve Makinaları Fuarı: 6-10 Haziran tarihlerinde Altınpark’da 
düzenlenmektedir. 

Sanat ve Elsanatları Fuarı: 20-28 Ekim tarihleri arasında AKM’de düzenlenmektedir. 

Bunların dışında Altınpark Expo-Center da yılın çok önemli bir kısmında çeşitli fuar ve tekinlikler 
sürdürülmektedir. 

YEREL FESTĐVAL VE ŞENLĐKLER 

Ankara’nın hemen tüm ilçelerinde ağırlıkla tarımsal yapı ve üretimle ilgili olarak dizi etkinlikler, 
şenlik ve festivaller düzenlenmektedir. Çoğunlukla bahar aylarından başlayarak, hasatların 
toplandığı yaz aylarına rastlayan etkinlikler, kentiçi turizm faaliyetleri ve yerel kalkınma 
çalışmaları için önemli olup, özendirilmelidir. Söz konusu etkinlikler düzenlendikleri aya göre 
aşağıda tasnif edilmiştir. 

Nisan : “Güdül Ankara Keçisi Festivali”, “Beypazarı Uçurtma Şenliği” 

Mayıs : “Sincan Lale ve Kültür Şenlikleri” “Ayaş Uçurtma ve Bahar Şenliği”,  

Haziran : “Haymana Uluslararası Kaplıca Festivali ve Kültür Şenlikleri”, “Güdül Kiraz Festivali”, 
“Kutludüğün Gözleme, Ayran Kültür ve Sanat Festivali”, “Güdül Sorgun Yayla Şenlikleri”, 
“Beypazarı Karaşar Eğriova Yayla Festivali”, “Nallıhan Hıdrellez Şenlikleri”, “Beypazarı Tarihi 
Evler, El Sanatları, Havuç Ve Güveç Festivali”, “Bala Hasat ve Kültür Festivali”, “Kalecik Birlik ve 
Beraberlik Yaz Şenliği”, “Çankaya Açık Perdeler Festivali”, “Eğriova Yayla Festivali” 

Temmuz : “Ayaş Dut Festivali”, “Çamlıdere Aluçdağı Festivali” 

Ağustos : “Kızılcahamam Soğuksu Festivali”, “Şereflikoçhisar Tuz Festivali”, “Nallıhan Tabduk 
Emre`yi Anma Töreni”, “Kazan Kavun Şenlikleri”, “Ayaş Domates Festivali” 

Eylül : “Çeltikçi Belediyesi Pirinç Festivali, Kızılcahamam”, “Karapürçek Yağlı Güreş ve Müzik 
Etkinlikleri”, “Yenikent Kavun Festivali ve Kültür Şenlikleri”, “Elmadağ Bayram Aracı Kültür 
Şenliği”, “Beypazarı Kapama Şöleni”, “Polatlı Sakarya Zaferi`ni Kutlama Şenlikleri”, “Yenikent 
Kavun Festivali”, “Hüseyin Gazi Kültür Şenliği”, “13 Eylül Sakarya Kutlamaları ve Gordion 
Şenlikleri”, “Kalecik Karası Üzüm Festivali” 

Ekim : “Beypazarı Havuç Festivali”, “Güdül Üzüm Festivali", “Kızılcahamam Çorak Panayırı” 

Ağırlıkla haziran ve eylül aylarında toplandığı görülen festival ve şenliklerin bir eşgüdüm 
içerisinde programlanarak, Ankara kapsamında etin duyurulması ve etkinlik organizasyonlarının 
sağlıklı yapılması büyük önem taşımaktadır. Bunların dışında üniversitelerde düzenlenen bahar 
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şenlikleri ve bu kapsamda verilen konserler ve düzenlenen etkinlikler de, kentsel yaşam için 
önemli bir değer taşımaktadır. 

KONGRE TURĐZMĐ 

Dünyada toplam turizm gelirleri yaklaşık 560 Milyar USD'dır. Uluslararası Kongre Turizmi 
Ajansının (ICCA) verilerine göre; kongre turizminin bu rakamdaki payı ise %30 yani 170 milyar 
USD olarak kayıt altına alınmaktadır. Ülkemizin toplam turizm geliri 10 milyar USD olduğu ve 
bunda kongre turizminin payının sadece %2 yani 200 milyon USD olduğu göz önüne alındığında, 
Türkiye’nin bu potansiyeli verimli değerlendiremediği açıkça ortaya çıkmaktadır. Ülkemizin yakın 
gelecekte yükselmesi beklenen önemli açılım noktalarından biri olan kongre turizminde Ankara, 
toplantı ve kongreler için oldukça elverişli bir konumdadır. Günümüzde kongre turizmi, ulusal ve 
uluslararası özellik kazanarak ve yeni bir turizm türü olarak gelişme göstermektedir. Kongre 
turizminin belli bir sezona bağlı olmama özelliği, sezon dışı gelir getiren bir turizm çeşidi niteliği 
kazandırmıştır. Büyük çaplı grupların katılımıyla organize edilen kongre turizminin 37 sektör 
üzerinde doğrudan ve dolaylı etkisi vardır. 2004 yılında ICCA verilerine göre; toplantı sayısı 
açısından Türkiye, 70 ülke arasında 33., katılımcı sırasına göre 27. sıradadır. Bu sıralamada 
yükselebilmeyi bir ülke politikası olarak ortaya koyan ve Kalkınma Planlarında kayıt altına alan 
ülkemizde, Başkent Ankara da, potansiyellerini en etkin biçimde değerlendirmek zorundadır. 

Onbin yıllık tarihi geçmişe sahip, ulusal ve uluslararası siyasi trafiğin merkezi olan Türkiye 
Cumhuriyetinin Başkenti ve kültür kenti olma iddiasındaki Ankara’da, zengin bir kongre turizm 
potansiyeli bulunmasına karşın, bu potansiyel etkin olarak değerlendirilememektedir. Sezon 
uzatıcı özelliğinden dolayı ve kongrelerin genelde kış aylarında gerçekleştiği de düşünülürse, 
konaklama tesislerinin doluluk oranını arttırmada kongre turizminin çok önemli bir potansiyel 
taşımaktadır.  

Ankara’nın ülke ve bölgedeki konumunun sağladığı avantajlar nedeniyle ulusal ve uluslararası 
düzeyde hizmet verecek nitelikte pek çok konaklama tesisini bünyesinde toplayan Ankara; 
toplantı ve kongre salonları, üniversiteler ve kamu kuruluşlarına ait toplantı ve kongre salonları 
ile, ülke içindeki en önemli Kongre Turizmi olmayı hedeflemelidir.  

Henüz yeterli kültür ve kongre merkezleri ve bunların oluşturduğu kompleks bir Kongre Vadisi 
olmamakla birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2006 yılı verilerine göre 5 yıldızlı 10 adet 
konaklama tesisinde 19.796 kişi, 4 yıldızlı 7 adet konaklama tesisinde 2.675 kişi, kamu ve sivil 
toplum kuruluşlarına 21.422 kişi olmak üzere toplam 43893 kişilik bir koltuk kapasitesi olduğu 
tespit edilmiştir. Bu çok önemli bir rakamdır ve Đstanbul’dan sonra ülkenin en büyük kongre 
turizmi kapasitesidir. 

Ayrıca ATO’nun 3.200 kişi, Gimat Otelinin 3000 kişi ve Etap Altınel Otelinin 500 kişilik kapasiteye 
sahip inşaatı devam eden salonları, AKM’nin proje aşamasında olan 4.500 kişilik kapasiteye 
sahip salonları ile, bu sayının yakın bir gelecekte, 55.000 koltuğu aşabileceği tespit edilmektedir. 
Bunların dışında fuar amacına uygun olarak açık ve kapalı mekanları bulunan Altınpark Fuar 
Alanı ve Expocenter 14.000 m2 açık ve 25.000 m2 kapalı alana sahiptir. Atatürk Kültür 
Merkezinde ise açık ve kapalı alanlar toplamı 30.000 m2‘dir. Ancak nicelik ve nitelik olarak 
yetersiz olan fuar alanlarının geliştirilerek, kongre turizmi ile de desteklenmesi sağlanmalıdır. 

Diğer yandan, Ankara’da son yıllarda çeşitlenerek artan fuar organizasyonları için genellikle kent 
merkezine yakın durumdaki tesisler içindeki kapalı salonlar kullanılmaktadır. Devlet Güzel 
Sanatlar Galerisi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı binaları ile 5 yıldızlı oteller içindeki salonlar bunların 
başlıcalarıdır. Bunlara ilaveten, kamu kurumlarının ve üniversitelerin kültür ve kongre merkezleri 
de, Ankara’yı, ülkenin en şanslı kültür ve kongre turizmi kenti haline getirmektedir. 
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Dünyada kongre turizmi içinde; Bilimsel amaçlı sektörel kongreler ve Uluslararası şirketlerin 
dünyadaki tüm uzantılarının bir araya getirildiği şirket kongreleri toplantıları olarak iki ayrı gruba 
ayrılan kongre etkinlikleri düzenlenmektedir. Bilimsel amaçlı kongrelerde özellikle tıp, enerji, 
konut-yapı ve telekomünikasyon sektörleri kongre turizminde önemli bir paya sahip olup, 
Ankara, bilimsel ve teknik amaçlı kongreler için ülkenin en önemli potansiyeline sahiptir. Tanıtım 
ve imajın çok önemli bir pazarlama unsuru olduğu kongre turizminde; kaliteli alt ve üst yapıya 
gereksinim ve organizasyon kapasitesi, eşgüdüm becerisi üst düzeyde olmalıdır. 

Ankara’da bulunan 4 kamu ve 7 vakıf olmak üzere 11 üniversite içindeki fakülte ve 
yüksekokulların düzenledikleri bilimsel toplantı ve etkinlikler ile, sendikalar, meslek odaları, sivil 
toplum örgütlerlinin de merkezi olan Ankara’da bu kurumların gerçekleştirdikleri akademik ve 
mesleki etkinlikler, hem ulusal, hem de uluslar arası düzlemde çok önemli ziyaretçi çekmekte ve 
gerek yataklı, gerek günübirlik çok önemli bir turizm kapasitesi yaratmaktadır. Özellikle 
üniversiteler kapsamında düzenlenen bilimsel etkinliklerin bir bütün dahilinde eşgüdüm ve 
organizasyonunu sağlamak yararlı bir çaba olabilir. Bu etkinlikleri bir program dahilinde 
sıralamak, kentsel turizm altyapısı için sinerji yaratabilir. Kente kongre amaçlı gelen ziyaretçilerin 
ise, kent ve yakın çevresindeki doğal, kentsel, çevresel, kültürel ve arkeolojik değer ve varlıklara 
yönelik önemli bir tur programı ile daha önemli bir kapasite yaratması sağlanabilir. Ankara 
kentinde turizm altyapısının en uygun olduğu turizm türü olan kongre turizmini, kültür ve doğa 
turizmi ile bütünleştirip, çeşitlendirmek büyük önem taşımaktadır. Ankara’nın kongre turizmi 
altyapısını geliştirip çeşitlendirmesi, bu altyapıyı verimli değerlendirebilmek için örgün ve yaygın 
eğitim faaliyetleri düzenlemesi, mekansal altyapısı yanında insan sermayesini de geliştirecek 
çalışmaları örgütlemesi, yaşamsal bir önem taşımaktadır. 

AGRO TURĐZM 

"Agro turizm" ziraatla gelişen turizmi tanımlamaktadır. Kırsal alanlarda yaşayanlar tarafından 
verilen turizm hizmeti daha çok "Turist"e değil, "misafir yolculara" yönelik bir içerik taşıdığından 
ve kırsal alanla bütünleşme yönünde bir içerik taşıdığından, kitle turizminden farklıdır. Kitle 
turizminin kopya nitelikli yapı ve faaliyet anlayışına karşın, her kırsal alanın, köyün ve orada 
yaşayanların özellikleri, kültür birikimleri ve tarımsal potansiyelleri doğrultusunda en doğal 
haliyle kırsal yapıyla bütünleşme amaçlı turizm faaliyetlerine konu edilmesi bir alternatif 
oluşturmaktadır.  

Đlk kez 1983'de Yunanistan’da Petra köyünde bir "Kadın Agro-turizm Kooperatifi" kurulması ile 
başlayan ve çoğu eğitimsiz-parasız kadın nüfusun katılımıyla, önce üretici faaliyetlere yönelen, 
becerilerini sermaye olarak kullanan kadınların, yoğun bir eğitim ardından, yöresel nimetleri, 
yöresel kültürü ve malzemeyi yüceltme bilinciyle kırsal ürünleri ziyaretçilere ve kentlere 
pazarlayacak stratejilere yönlenmesiyle başlayan agro-turizm, yörenin mimarisini yansıtan 
evlerin onarılması, bir bölümünün pansiyona dönüştürülmesi ile süreklilik kazanmıştır.  

Bu model ardından, kentsel yaşamın sorun ve yoğunluğundan sıkılan nüfusun haftasonu 
ve/veya daha uzun tatil dönemlerinde toprakla buluşma, kendi bahçesinde üretme ve kırsal 
yapının tüm unsurları ile bütünleşme amaçlı ekolojik bir başka nitelik daha kazanarak, kırsal ve 
yarı kırsal alanlar için önemli bir kırsal mikro-kalkınma projesi haline gelmiştir. Agro-turizm, 
ekolojik turizm olarak tanımlanmaya başlayan ve zaman zaman organik tarımsal üretime dair 
açılımlarla genişleyen bu turizm yaklaşımı, ülkemizde de Đzmir Karaburun’da kurulan kadın 
kooperatifleri ile gündeme girmiş ve DPT’nin kalkınma programlarında da ifadesini bulmuştur. 
Bir çok ulusal ve uluslar arası fona da konu olan kırsal ve yarı kırsal alanlara ilişkin mikro-
kalkınma projeleri içinde çok önemli bir yer tutan bu turizm türünün Ankara’da kırsal niteliği ağır 
basan, kent yakın çevresinde kırsal yaşamla bütünleşme, kırı yoğun ve belli sürelerde yaşama, 
toprakla buluşma amaçlı istemlere yanıt verebileceği öngörülmüştür. 
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Bu amaçla, ilin tarımsal potansiyeli ile ön plana çıkan, kırsal özgün karakteri yansıtan ilçeleri 
olarak; Ayaş, Bala, Haymana-Oyaca, Kalecik, Çubuk ve Kazan kuzeyindeki yerleşimler olmak 
üzere, bir çok önemli köy ve mahalle statüsü kazanmış kırsal yerleşmede, agro-turizm amaçlı 
organizasyon ve örgütlenmeler sağlanabileceği düşünülmektedir. Bu yerleşmeler içinde özel 
olarak belirlenecek kırsal ve yarı kırsal yerleşmeler için “Tarım ve Turizm Ana Planları” ile 
eşgüdümlü olarak; 

o Çiftçilerin tarımsal uygulamalarının, bilgilerinin ve becerilerinin iyileştirilmesi, 

o Tarımda üretkenliğin, canlı hayvan/ürün kalitesinin ve verimin artırılması, 

o Yeni gelir getirici faaliyetler yoluyla geçim kaynaklarının çeşitliliğinin artırılması, 

o Canlı hayvan ve çayır-mera yetiştiriciliği ile ıslahının iyileştirilmesi, 

o Çevre bilincinin artırılması ve kırsal doğal kaynak yönetiminin iyileştirilmesi, 

o Kentlilerin kırsal yaşam ve toprakla bütünleşme yönündeki gereksinimlerine sürdürülebilir 
bir tarımsal yapı ve turizm çeşitliliği içinde yanıt verilmesi, 

o Kırsal alana ilişkin özgünlüklerin araştırılıp, geliştirilerek, ürünlerin ve özgünlüklerin 
kentsel alana aktarılabileceği tanıtım ve pazarlama seçeneklerinin geliştirilmesi  

sağlanması öngörülmektedir. 

7.5.2. TURĐZM TESĐSLERĐ-TALEP YAPISI 

Ankara’nın turizmden aldığı payın uluslararası boyutunun irdelenmesi anlamında, Esenboğa 
Havalimanı üzerinden Ankara’ya giren turist sayısına ve bu sayının ülkenin diğer kentleriyle 
birlikte yorumlanmasına çalışılmıştır. 2005 yılı itibariyle Ankara’ya uluslararası sınır girişi 
anlamında 38.989 turist havayolu ile giriş yapmıştır. Ankara’nın coğrafi konumu nedeniyle, 
demiryolu, karayolu ve denizyolu aracılığıyla girişlere konu olamaması nedeniyle sadece 
havayolu ile yapılabilen giriş sayısı, Ankara’nın ülkeye giren yabancı turistlerin % 1, 65’ini 
karşılamasını hazırlamaktadır. Bu haliyle ülkeye yapılan sınır girişlerinin %75,71’ini oluşturan 
havayolu ulaşımının oluşturduğu potansiyel, Başkent Ankara’yı ülkede ancak 8. sıraya 
yükseltebilmektedir. Ülkeye yapılan yurtdışı girişlerin %36,40’ını karşılayan turizm kenti 
Antalya’yı, %21,58 ile Đstanbul ve %15,46 ile Muğla izlerken bu başı çeken 3 ile, %8,31 ile 
Edirne, %3,99 ile Đzmir, %2,46 ile Aydın ve %1,78 ile Artvin ve %1,65 ile Ankara 
eklenmektedir. 

Tablo 7. 54. : Sınır Girişi Yapılan Kentlerin Sıralaması-2005 
 Đller  % 
ANTALYA 36,40 

ĐSTANBUL 21,58 

MUĞLA 15,46 

EDĐRNE 8,31 

ĐZMĐR 3,99 

AYDIN 2,46 

ARTVĐN 1,78 

ANKARA 1,65 

AĞRI 1,61 

Kaynak : Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Đstatistikleri, 2006. 
 
Ankara’nın yurtdışı bağlantı noktası olan Esenboğa havalimanının yurtdışından aldığı ziyaretçi 
potansiyelinde yıllar itibariyle bir artış olmakla birlikte, Esenboğa’nın dışhat yolcu sayısının bir 
çok dünya başkentinden ve ülkedeki bir çok kentten ciddi miktarda geride olduğu görülmektedir. 
Antalya, 14.216.114 (%41,1); Đstanbul Atatürk, 11.781.487 (%34,06); Dalaman, 2.882.660 
(%8,35), Milas-Bodrum, 1.922.119 (%5,55); Đzmir Adnan Menderes, 1.676.755 (%4,84) ve 
Esenboğa 1.189.250 (%3,43) sıralaması ile, 6. olabilen Esenboğa, Đçhat uçuşlarındaki 
%13,24’lük payını dışhatlarda koruyamamaktadır. Ülkeye gelen-giden dışhat yolcularının sadece 
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%3,43’ünü karşılayan Esenboğa’nın sahip olduğu bu uçuş ve yolcu oranı, kentin turizmden aldığı 
payı da ortaya koyan bir gösterge olarak yorumlanabilir. 
 
Esenboğa Havalimanına 2005 yılı itibariyle 2.640.604’ü içhat ve 1.189.250’si dışhat yolcusu 
olmak üzere toplam 3.829.854 yolcunun giriş çıkış yaptığı Esenboğa havalimanı, başkent 
olmaktan kaynaklı giriş-çıkışlar ve bilimsel, mesleki amaçlı yolculukla yanında iş ve eğlence 
amaçlı uçuşlara da sahiptir. Özel havayollarının artması ve özellikle içhat uçuşlarda önemli bir 
yolcu kapasitesi yaratmsı, Ankara’yı ülkenin bir çok havalimanı ile direkt uçuş yapılabilir hale 
getirmiştir. Ayrıca Ankara, Đstanbul ve Antalya üzerinden ve direkt olmak üzere çok sayıda dış 
hat uçuşuna da evsahipliği yapmaktadır. 2006 yılı sonu itibariyle 14.548 içhat, 47.764 dışhat 
uçuşunun yapıldığı Esenboğa, 2005 yılı sonu itibariyle iç hatlarda %17, dışhatlarda %15’lik bir 
uçuş artışına sahne olmuştur. Yenilenen iç ve dışhatlar terminali ve kentte büyüyen konaklama 
ve toplantı salonu kapasitesine paralel olarak, Başkentin ulusal ve uluslararası turizmden aldığı 
payı arttırabilmek büyük önem taşımakta, bu anlamda Esenboğa’dan düzenlenecek uçuşlar, 
Ankara’da yapılacak etkinlikler ve kentin turizm potansiyelin tanıtılması gibi bir çok faaliyete 
gereksinim duyulmaktadır. 

Tablo 7. 55. : Ülkeye Yapılan Sınır Girişlerinin Đllere Göre Dağılımı-2005 
ĐLLER HAVA KARA TREN DENĐZ TOPLAM %ORANI 
ADANA  13 430 - -  17  13 447 0,57 
AĞRI -  38 073 - -  38 073 1,61 
ANKARA  38 989 - - -  38 989 1,65 
ANTALYA  860 707 - -  1 343  862 050 36,40 
ARTVĐN -  42 181 -  1  42 182 1,78 
AYDIN - - -  58 316  58 316 2,46 
BALIKESĐR - - -  2 077  2 077 0,09 
BURSA  11 - -  38  49 0,00 
ÇANAKKALE - - -  569  569 0,02 
DENĐZLĐ - - - - - 0,00 
DĐYARBAKIR - - - - - 0,00 
EDĐRNE -  192 611  4 221 -  196 832 8,31 
ERZURUM  475 - - -  475 0,02 
GAZĐANTEP  207  1 324  296 -  1 827 0,08 
GĐRESUN - - -  21  21 0,00 
HAKKARĐ -  6 547 - -  6 547 0,28 
HATAY -  20 185 -  40  20 225 0,85 
ISPARTA  162 - - -  162 0,01 
MERSĐN - - -  2 218  2 218 0,09 
ĐSTANBUL  472 772 - -  38 212  510 984 21,58 
ĐZMĐR  71 697 - -  22 683  94 380 3,99 
KARS - - - - - 0,00 
KASTAMONU - - - - - 0,00 
KAYSERĐ  6 438 - - -  6 438 0,27 
KIRKLARELĐ -  25 521 - -  25 521 1,08 
KOCAELĐ - - -  213  213 0,01 
KONYA  5 596 - - -  5 596 0,24 
MARDĐN -  1 377 - -  1 377 0,06 
MUĞLA  317 159 - -  48 985  366 144 15,46 
NEVŞEHĐR - - - - - 0,00 
ORDU - - -  297  297 0,01 
RĐZE - - - - - 0,00 
SAMSUN  1 520 - -  2 168  3 688 0,16 
SĐNOP - - -  18  18 0,00 
TEKĐRDAĞ  2 337 - -  815  3 152 0,13 
TRABZON  1 472 - -  821  2 293 0,10 
ŞANLIURFA -  354 - -  354 0,01 
VAN - -  2 052 -  2 052 0,09 
ZONGULDAK - - -  401  401 0,02 
ŞIRNAK -  8 659 - -  8 659 0,37 
BARTIN - - -  2  2 0,00 
ARDAHAN -  777 - -  777 0,03 
IĞDIR -  21 297 - -  21 297 0,90 
KĐLĐS -  30 449 - -  30 449 1,29 
TOPLAM 1 792 972  389 355  6 569  179 255 2 368 151 100,00 
%ORANI 75,71 16,44 0,28 7,57 100,00   

Kaynak : Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Đstatistikleri, 2006. 
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Konaklama 

Ankara’nın turizm potansiyeli ile ilgili turizm tesislerinin oluşturduğu kapasitenin incelenmesi 
bağlamında konaklama tesislerinin dağılımı irdelenmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine 
göre 2005 yılı itibariyle ülkedeki konaklama ünitelerinin %31’i Akdeniz, %23’ü Ege, %27’si 
Marmara ve %11’i Đç Anadolu Bölgesinde bulunmakta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerinde ise %2’lik bir konaklama kapasitesi olduğu görülmektedir. 

Ülkedeki 7 bölge içinde 4. sırada bulunan Đç Anadolu Bölgesinin en önemli yatak kapasitesine 
sahip en büyük kenti Ankara’da ise, kamu kurumları, üniversiteler ve diğer kuruluşların 
misafirhanelerinin oluşturduğu önemli potansiyelle birlikte ciddi bir konaklama kapasitesi olduğu 
söylenebilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2004 yılı verilerine göre, Ankara ilinde 16.701’i işletme 
belgeli, 8.268’ i belediye belgeli olmak üzere toplam yatak kapasitesi 24.969 dur.  

Tablo 7. 56. : Ülkedeki Konaklama Tesisleri ve Yatak Kapasitelerinin Bölgelere Dağılımı-2005 

KONAKLAMA

DOĞU 
ANADOLU

 %2

G.DOĞU 
ANADOLU

%2

KARADENĐZ-  
%4 ĐÇ ANADOLU-

%11

AKDENĐZ
%31

EGE
%23

MARMARA
%27

 
Kaynak : Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2006. 

Tablo 7. 57. : Ankara’da Konaklama Tesisleri ve Kapasitesi-2004 

TÜRÜ ANKARA
TESĐS 
SAYISI

YATAK 
SAYISI

ĐŞLETME BELGELĐ 
KONAKLAMA TES.

128 16701

BELEDĐYE BELGELĐ 
KONAKLAMA TES.

145 8268

TOPLAM 273 24969  
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2006 

Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanlığından Đşletme Belgeli 128 adet Konaklama Tesisi 
bulunmaktadır. Bu tesislerde 7918 oda, 465 suit olmak üzere toplam 16701 yatak mevcuttur. 
Yatırım belgeli 26 adet konaklama tesisinde ise, 2352 oda 225 suit olmak üzere toplam 5657 
yatak kapasitesi bulunmaktadır. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgelenmemiş 145 adet 
Belediye Belgeli konaklama tesisinde 8268 yatak kapasitesi daha kullanımdadır. Bu haliyle 
Ankara’da toplam 273 adet konaklama tesisinde bulunan 24969 yatak kapasitesine, 
projelendirme ve izin alınma çalışmaları tamamlanmış Yatırım belgeli 5930 yatak kapasitesinin 
ekleneceği Bakanlıkça bildirilmektedir. Anılan tesislerin üç yıl içinde tamamlanması 
programlanmış olup, bu tesislerin tamamlanması halinde 2009 yılında Ankara’nın toplam yatak 
kapasitesinin 30626’ya ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Ankara’daki yatak kapasitesi son on yılda yaklaşık %8 artmıştır. 1995 ve 2005 yılı itibariyle ildeki 
turistik tesislerin sayısı ve yatak kapasitesi birlikte irdelendiğinde; tesis sayısının 95’ten 123’e, 
oda sayısının 6762’den 7926’ya, yatak sayısının ise, 14149’dan 15841’e çıkmıştır. Bu büyümeyi 
oluşturan unsurlar incelendiğinde ise, özellikle 4, 2 ve 3 yıldızlı otellerin sayı ve yatak 
kapasitesinde önemli bir artış olduğu göze çarpmaktadır. Özellikle “butik otel” konseptinin ülke 
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genelindeki hızlı gelişimine paralel olarak Ankara’da da ağırlıkla metropoliten merkez olmak 
üzere, 3 ve 4 yıldızlı butik otellerin sayısında önemli bir artış olduğu gözlenmektedir. Sayıları ve 
yatak kapasiteleri yaklaşık 2 kat artan 4 yıldızlı otellere karşın 1 yıldızlı otellerin kapasite ve 
sayısında bir azalma olduğu verisi, otellerin daha fazla organize olarak nitelik ve konfor düzeyi 
arttırma suretiyle turizme eklemlendiğini düşündürtmektedir. Bununla birlikte motel sayısının da 
1’den 6’ya çıkarak, 28 yataktan, 488 kişilik bir yatak kapasitesine ulaştığı görülmektedir. Bu artış 
daha çok Kazan, Kızılcahamam, Beypazarı gibi yerel turizm potansiyeli artan yerleşmelerde 
açılan tesislerle açıklanabilir. 

Tablo 7. 58. : Ankara’da Đşletme Belgeli Konaklama Tesisleri ve Kapasitesinin Değişimi (1995-2005) 

TÜRÜ TESĐS 
SAYISI

ODA 
SAYISI

YATAK 
SAYISI

TESĐS 
SAYISI

ODA SAYISI
YATAK 
SAYISI

5 YILDIZLI OTEL 7 1202 3315 8 1589 3417

4 YILDIZLI OTEL 12 1318 2684 24 2054 4022

3 YILDIZLI OTEL 29 1846 3770 37 2270 4373

2 YILDIZLI OTEL 22 1029 1931 38 1561 2093

1 YILDIZLI OTEL 14 695 1235 4 163 323

MOTEL 1 14 28 6 175 488

PANSĐYON 2 22 41 1 15 27

APART OTEL 2 50 128 1 14 28

ÖZEL OTEL 2 57 135 1 10 60

OBERJ 1 10 59 1 30 65

KAMP ĐNG 1 0 900 1 0 900

KARAVAN 1 109 373 1 45 45

GENEL TOPLAM 95 6762 14149 123 7926 15841

1995 2005

 
Kaynak: Kültür ve Turizm Đl Müdürlüğü 2006 

Ankara’daki konaklama tesislerinde doluluk oranı; 2003 yılı itibariyle %31,09, 2004 yılı itibariyle 
%52, 2005 yılı itibariyle %59, 2006 yılı temmuz ayı sonu itibariyle %58.36 olarak tespit 
edilmiştir. Tesislerin doluluk kapasitesi ülkedeki turizm hareketlerinin ve ekonominin gelişmesine 
paralellikler taşımakta ve doluluk ortalaması ülke ile benzerlikler göstermektedir. Ayrıca, 
Ankara’daki tesislerin doluluk oranı yaz aylarında büyük ölçüde düşmekte, sonbahar ve kış 
aylarında önemli oranda artmaktadır. Ankara’daki konaklama tesislerinin niteliğinin 
algılanabilmesi amacıyla, ülke geneli ve bazı kentler ile Ankara’da konaklama tesislerine geliş ve 
geceleme sayısı, konaklama süreleri ve doluluk oranları karşılaştırılmıştır. 

Tablo 7. 59. : Seçilmiş Bazı Kentlerde Konaklama Tesislerine Geliş Sayısı 2005 

1479,2

93,2

213,4

8,5

10,5
250,9

2,7

17,5

357,9
31,9

428,6

16

3,8

219,6

58

352

44,6

356,4

492,3

140,2

1009,1

252,3

188,5

66,6

445,4

396,7

0
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0
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0
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00
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00
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ĐZMĐR
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YERLĐ - C itizen 

YA BANC I - Foreigner

 
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2006 
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Tablo 7. 60. : Ankara ve Türkiye’de Konaklama Tesislerine Geliş, Geceleme Sayısı, Kalış Süresi 2003 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2006 

Ankara, deniz-güneş turizmi olarak adlandırılan yaz dönemi turistik kapasitesi ile ön plana çıkan 
kentlerdeki turist sirkülasyonu ve konaklama sürelerine sahip değildir. Antalya, Muğla, Aydın gibi 
kentlerdeki artan geceleme sayısı ve ortalama kalış süresi, Ankara’da önemli oranda düşmekte 
ve ülke ortalamasının da altına inmektedir. Ülkede yabancı turistlerin ortalama kalış süresi 4 gün 
iken, bu Ankara’da 2,1’e, yerli turist için ülkede 1,7 olan ortalama kalış süresi Ankara’da 1,4’e 
düşmektedir. Bu oranlar, Ankara’ya daha çok iş amaçlı seyahatlerin, bilimsel, teknik etkinlikler 
ve kongre turizmi nedeniyle gelişlerin yoğun olduğunu göstermektedir. Ankara’daki tesislerin 
ülke ortalamasından daha düşük bir doluluk oranına sahip olması ise, Başkentteki turizm 
potansiyelinin etkin değerlendirilemediğinin bir başka göstergesidir. Konaklama ünitelerine geliş 
sayısının arttırılması ve konaklama sürelerinin uzatılması anlamında bir dizi özel çalışma 
yapılması yararlı görülmektedir. Bu anlamda kongre turizmi ile bütünleşen türlerin araştırılıp 
geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Konaklama Tesislerinin Mekansal Dağılımı 

Ankara’daki konaklama tesislerinin nitelik ve dağılımı incelendiğinde kent merkezinde yerleşme 
eğilimindeki ”kent oteli-butik otel” türünün yaygın kullanım biçimi olduğu gözlenmektedir. “Kent 
yakın çevresinde yer seçen Bilkent ve Sıla Otelleri ve Kazan’daki kamping gibi ayrıcalıklı 
durumlar dışında, konaklama tesisleri genelde kent merkezinde yer seçmektedir. Kaynak 
potansiyeline bağlı olmayan bu yer seçim biçimi, hem kentin oluşturduğu iş, sağlık, eğitim 
amaçlı seyahatlerin doğurduğu konaklama talebini karşılamaya, hem de yeme-içme eğlence, 
alışveriş, toplantı gibi yan ünitelere talep oluşturmaya elverişlidir” (Ankara Đli Turizm Envanteri 
ve Turizm Gel. Planı, 1996).  

Konaklama tesisleri mekansal dağılım açısından incelendiğinde, Ulus-Dışkapı bölgesinde düşük-
orta, Kızılay-Maltepe bölgesinde orta, Kavaklıdere-Çankaya çevresinde ise, görece yüksek 
standartlı tesislerin yoğunlaştığı görülmektedir. Bu dağılım, Ankara kent merkezinin gelişme 
trendiyle de doğru orantılıdır. Özellikle son 10 yıl içinde Tunalı Hilmi Caddesi ekseni ve yakın 
çevresinde butik otel tarzında önemli tesislerin hizmete girdiği gözlenmekte olup, turizm 
tesislerinin kent merkezindeki ağırlığını koruduğu, Altındağ ve Çankaya ilçelerindeki turizm tesisi 
sayısından okunmaktadır. 

TÜRKĐYE 
TESĐSE GELĐŞ SAYISI GECELEME SAYISI 

ORTALAMA KALIŞ 
SÜRESĐ DOLULUK ORANI % 

TESĐS TÜRÜ YABANCI YERLĐ TOPLAM YABANCI YERLĐ TOPLAM YABANCI YERLĐ TOPLAM YABANCI YERLĐ TOPLAM 

OTEL 2 623 978 6 250 811 8 874 789 11 296 550 10 067 533 21 364 083 4,3 1,6 2,4 17,34 15,46 32,80 

MOTEL  129 804  443 379  573 183  409 579  881 948 1 291 527 3,2 2,0 2,3 8,49 18,28 26,77 

PANSĐYON  256 698  647 537  904 235  464 261 1 158 090 1 622 351 1,8 1,8 1,8 6,62 16,51 23,13 

TATIL KÖYÜ  16 682  46 939  63 621  85 941  107 267  193 208 5,2 2,3 3,0 12,11 15,11 27,22 

OBERJ             0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

KAMPĐNG  18 264  81 882  100 146  29 364  126 547  155 911 1,6 1,5 1,6 2,75 11,85 14,60 

KAPLICA  49 812  203 653  253 465  58 174  532 146  590 320 1,2 2,6 2,3 3,16 28,89 32,05 

TÜRKĐYETOP. 3 095 238 7 674 201 10 769 439 12 343 869 12 873 531 25 217 400 4,0 1,7 2,3 15,32 15,97 31,29 

ANKARA                         

OTEL  3 165  125 278  128 443  6 756  173 523  180 279 2,1 1,4 1,4 1,17 30,07 31,24 

MOTEL  596  12 377  12 973  1 176  24 505  25 681 2,0 2,0 2,0 1,81 37,61 39,42 

PANSĐYON                         

TATIL KÖYÜ                         

KAMPĐNG                         

KAPLICA  2  2 522  2 524  11  2 808  2 819 5,5 1,1 1,1 0,04 9,59 9,63 

ANKARA TOP.  3 763  140 177  143 940  7 943  200 836  208 779 2,1 1,4 1,5 1,18 29,91 31,09 
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Kentteki turizm tesislerinin ilçelere göre dağılımı irdelendiğinde, ildeki tesislerin 113’ünün Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Sınırı içinde 14’ünün de diğer ilçelerde bulunduğu, 5 yıldızlı otellerin 
tümünün, 4 yıldızlı otellerin Kızılcahamam’daki 2’si dışındaki tümünün Ankara Büyükşehir 
Belediyesi kapsamında ve önemli bir kısmının Çankaya ilçesinde yer aldığı görülmektedir. Bu 
tespit, Çankaya ilçesindeki tesislerin yüksek standart ve yıldızlı olduğu yönündeki savı doğrular 
niteliktedir. 

Tablo 7. 61. : Ankara’daki 5 Yıldızlı Oteller 2006 
 

 

 

 

 
 

Kaynak: Kültür ve Turizm Đl Müdürlüğü 2006 

Tablo 7. 62. : Ankara’daki Konaklama Tesislerinin Đlçelere Göre Dağılımı 2005 

ĐŞLETME BELGELĐ
ĐLÇE TESĐS 

SAYISI
YATAK 
SAYISI

AKYURT 1 682
ALTINDAĞ 45 4788
AYAŞ
BALA
ÇANKAYA 59 8485
ÇUBUK
ELMADAĞ 1 65
ETĐMESGUT 1 28
GÖLBAŞI 2 146

KALECĐK

KAZAN 1 42
KEÇĐÖREN 1 250
MAMAK
SĐNCAN
Y.MAHALLE 2 248
BÜYÜKŞEHĐR TOP. 113 14734
HAYMANA 2 95
POLATLI 1 60
KIZILCAHAMAM 4 811
DĐĞ. ĐLÇELER TOP. 7 966  
Kaynak: Kültür ve Turizm Đl Müdürlüğü 2006 

Başkentin 4 yıldızlı 24 otelinin 16’sı Çankaya’da, 3 yıldızlı otellerinin 22’si Çankaya, 12’si 
Altındağ’da, 2 yıldızlı otellerin 25’i Altındağ, 9’u ise Çankaya’dadır. Altındağ ve Çankaya 
otellerinin 2 yıldızlı olanlarının önemli bir bölümü “Hastaneler Bölgesi” olarak tanımlanan 
Hacettepe ve Cebeci çevresinde, Ankara’ya sağlık gereksinimi için gelenler ve yakınlarına hizmet 
vermektedir. Kentteki turizm potansiyelinin niteliği ile ilgili önemli bir ipucu da veren bu tespit, 
butik otellerin yoğunlaştığı Tunalı Hilmi çevresinde iş ve küçük ölçekli kongre etkinliklerinin 
yoğunlaşması ile de bütünleşmektedir. 

Öte yandan, Haymana ve Kızılcahamam da termal, Elmadağ’da dağ konaklamasına yönelik 
oberj, Gölbaşı’nda Mogan gölü rekreatif potansiyeline yönelik konaklama tesisleri yer almaktadır.  

 

  Otel Adı Adres Yatak Sayısı 
1 Aktif Metropolitan Otel Balgat/Çankaya 196 
2 Ankara Hilton Kavaklıdere/Çankaya 670 
3 Bilkent Otel Bilkent/Çankaya 214 
4 Büyük Anadolu Oteli Akyurt 682 
5 Büyük Sürmeli Oteli Sıhhıye/Çankaya 415 
6 Esenboğa Airport Oteli Sarayköy/Keçiören 250 
7 Etap Altınel Oteli Tandoğan/Çankaya 352 
8 Sheraton Otel Kavaklıdere/Çankaya 638 
  Toplam 3417 
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Tablo 7. 63. : Ankara’daki 4-3-2 Yıldızlı Oteller 2006 
  4 Yıldızlı 3 Yıldızlı 2 Yıldızlı 

Đlçeler 
Otel 
Sayısı 

Yatak 
Sayısı 

Otel 
Sayısı 

Yatak 
Sayısı 

Otel 
Sayısı 

Yatak 
Sayısı 

Altındağ 3 625 13 1986 25 1991 

Çankaya 16 2601 22 2184 9 702 

Gölbaşı 2 146 - - - - 

Kızılcahamam 2 512 1 203 - - 

Yenimahalle 1 138 - - 1 108 

Polatlı - - - - 1 60 

Kazan - - - - 1 42 

Toplam 24 4022 37 4373 38 2903 
Kaynak: Kültür ve Turizm Đl Müdürlüğü 2006 

2005 yılı verilerine göre Ankara Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgeli ve belediye 
belgeli yeme, içme, eğlence tesisleri toplamı 2082 olup, bu tesisler 122.438 kişiye hizmet 
verebilme kapasitesine sahiptir. Kültür ve Turizm Bakanlığından yatırım belgeli yeme, içme ve 
eğlence tesis sayısı 14’dür. Bu tesislerin de tamamlanması halinde 8091 kişiye daha hizmet 
vermesi hedeflenmektedir. Yeme-içme, eğlence ve spor tesisleri gibi ek sosyal tesislerin de 
bulunduğu söz konusu misafirhanelerin turizm ve konaklama potansiyeli açısından 
değerlendirilmesi gereklidir. Kültür ve Turizm Bakanlığının 2006 yılı verilerine göre 5 yıldızlı 
otellerin 19.796 kişilik, 4 yıldızlı otellerin 2.675 kişilik, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının ise 
21.422 kişilik toplantı salonu koltuk kapasitesi bulunmaktadır. Bir yandan kapasitesi arttırılan ve 
sayıları artan toplantı ve kongre salonları, diğer yandan da kentteki farklı turizm kollarında 
yaşanan gelişmeler ile otellerin toplantı-sergi salonu olanaklarının en etkin biçimde 
değerlendirilmesi öngörülmektedir. 

7.5.3. TURĐZM BÖLGELERĐ VE MERKEZLERĐ 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca çeşitli tarihlerde onaylanmış 3 adet turizm bölgesinden 2 tanesi 
yürürlüktedir. Bunlar; Kızılcahaham Turizm Bölgesi, Kızılcahamam Seyhamamı Turizm Bölgesi ve 
Gölbaşı Turizm Bölgesi’dir. Gölbaşı Turizm Bölgesi, Bakanlar Kurulu’nca 21.11.1990 tarih ve 
20702 sayılı karar ile iptal edilmiş olup, diğer ikisi yürürlüktedir. Her üçü de doğal yapıları ile öne 
çıkan ve özel koruma statüsüne sahip bu bölgelerden, Gölbaşı için Bakanlar Kurulu kararı ile 
belirlenmiş bir özel çevre koruma bölgesi sınırı, Kızılcahamam için ise Milli Park sınırı 
bulunmaktadır. Bu nedenle anılan turizm bölgelerinde doğal yapının korunması ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanması yönünde bir çaba gösterilmeli, bu alanlar beton yığınları ve ağır 
turizm yapıları ile donatılmış bir nitelikten titizlikle korunmalıdır.  

Bunların dışında 1980 sonrası dönemde, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kent içinde çeşitli 
turizm merkezleri tespit edilerek, bu bölgelerde oteller inşa edilmiştir. Bu kapsamda  ilan edilen 
8 ha büyüklüğündeki 804 yatak kapasiteli Gaziosmanpaşa Turizm Merkezi (Hilton oteli), 5 ha 
büyüklükte, 500 yatak kapasiteli Kavaklıdere Turizm Merkezi (Sheraton otel) ve Atakule Turizm 
Merkezi karaları, Bakanlar Kurulu kararları ile iptal edilmiş olup, bu alanlarda önemli merkezler 
inşa edilmiştir. Kent merkezinin Kavaklıdere –Çankaya aksına yönelinimde de önemli etkenler 
olan kent içindeki bu otellerin inşası ile eş zamanlı olarak Yenişehir Turizm Merkezi adı altında 
yapılan ilan ise, Danıştay tarafından 27.09.1991 tarih ve 265 sayılı karar ile iptal edilerek, 
bölgede diğer oteller gibi bir yapılaşma gerçekleşmesine izin verilmemiştir. Bunların 
yanında,16.12.2006 tarih ve :26378 sayılı resmi Gazete’de yayımlanan 04.12.2006 gün ve 11354 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Haymana Termal Turizm Merkezi ilan edilmiştir. 7500 ha 
büyüklüğündeki merkezin 10.000 yatak kapasitesi taşıması düşünülmekte olup, Büyükşehir 
Belediye Sınırı dışındaki bu tespit, ilin ve kentin turizm potansiyeli ve gelişimi için büyük önem 
taşımaktadır. 
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7.5.4. TURĐZM SEKTÖRÜ MÜDAHALE BĐÇĐMLERĐ 

7.5.4.1. SEKTÖR BÜTÜNÜ STRATEJĐLERĐ 

2023 Başkent Ankara Nazım Đmar Planı ile; 

a. Ankara’nın turizm potansiyelinin etkin değerlendirilebilmesi amacıyla; 1996 Turizm 
Envanteri ve Geliştirme Planının güncelleyerek, bu plan ilkeleri ile uyumlu yeni açılımlar 
da üretecek bir “Turizm Ana Planı” yapılmasını sağlamak, 

b. Turizm sektörünün kentsel ekonomiye katkısının arttırılabilmesi anlamında kentte 
öncelikle Kültür ve Kongre Turizmi olmak üzere, Agro Turizm, Termal Turizm, Eko-
Turizm, Doğa Turizmi gibi alternatif turizm türlerinin gelişimine yönelik altyapıyı kurmak, 
gerekli özendirmeleri yapmak, 

c. Turizmin sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için, kentte turizmin temel dayanağı olan 
kültür ve doğa varlıkları ile kentsel ve çevresel değerleri aktif şekilde korumak,  

d. Ülke doğal mirası içinde yer alan koruma bölgelerinin bu nitelikleri kapsamında 
sürdürülebilir şekilde turizm faaliyetlerine konu olabileceği koşul ve önlemleri araştırmak, 

e. Başkentin merkezi ve tarihi-geleneksel kent merkezi niteliğindeki Ulus ve çevresi için 
mevcut turizm potansiyelini verimli değerlendirip, geliştirecek koruma ve geliştirme 
çalışmalarında kültür turizmi olgusunun etken olmasını sağlamak, 

f. Kent halkının il içindeki önemli turistik potansiyeller hakkında bilgilendirilip, bu alanlara 
erişebilmesi yönünde organizasyonlar gerçekleştirmek, 

g. Tarımsal ve termal potansiyelleri ile turizme konu olabilecek yerleşmelerde doğal yapı ve 
dokunun korunabilmesine yönelik stratejiler geliştirmek, gerekli plan revizyonlarını 
yapmak, 

h. Kongre turizminin de Başkenti olabilecek bir Ankara için, toplantı salonu ve koltuk 
kapasitesini arttıracak stratejiler geliştirmek yanında, kongre amaçlı ziyaretlerde ziyaret 
süresini uzatabilecek alternatif turizm tur ve uygulamalarının da ziyaret kapsamına 
eklenmesini sağlamak, 

i. Kongre turizminin etkin gelişebilmesi anlamında, her tür mekansal ve teknik altyapıyı 
geliştirip, bir eşgüdüm mekanizması ve kolaylaştırıcı nitelikli birimler oluşturarak, çakışma 
ve koordinasyon eksikliklerinden kaynaklı sorunları aşan, sinerji yaratarak büyüyen bir 
kongre turizmi kenti oluşturmak, 

j. Kente yapılan ziyaretlerin sayısı, geceleme sayısı ve kalış süresini arttıracak cazibe 
arttırıcı tüm önlemleri tanımlamak,Kentte yatak kapasitesinin arttırılması ve turizm 
türlerinin gelişimi doğrultusunda yönlenip planlanması anlamında Turizm Ana Planı veri 
ve değerlendirmelerine uyacak, planlama ve uygulama çalışmaları yapmak, 

k. Đç turizm (Đl içi) etkinliklerinin arttırılabileceği bir çerçeve tanımlamak için, tüm turizm 
türlerindeki potansiyellerin etkin tanıtılıp, kullanılabileceği, yerel festival şenlik, fuar, 
panayır, kültürel, sanatsal etkinlik ve uygulamalara destek olmak, 

l. Bir kültür kenti olan Ankara’da tüm kültürel yapı ve peyzajın oluşturduğu olanakları 
kullanıp, geliştirecek, yeni ulusal ve uluslararası büyük etkinlikler tanımlayarak, kentin 
kültürel yaşamının sunduğu zenginliği turizm faaliyetlerine konu ederek büyütmek, 
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m. Kentte süregelen fuar, bienal, kültür şenliği gibi etkinliklerin, Başkent Ankara’nın 
tanıtımını yaparak kentsel turizm faaliyetlerini büyütecek biçimde devamlılığını 
sağlayacak önlemleri almak, özendirmeleri yapmak, buna ilişkin tüm altyapıyı 
oluşturmak, 

n. Kentin doğal sembolleri olarak nitelenen Keçi, Tavşan ve Kedi’yi festival, şenlik ve fuar 
benzeri etkinlikler konu ederek, simgeselleştirebilecek çabalar üretmek, 

o. Kentli halkın toprak ile bütünleşme talep ve gereksinimlerinin kentin çevresini ve doğal 
alanları beton yığınına çevirmeyecek bir içerikte gelişimi için geniş parsellere çok sınırlı 
yapılaşmalar tanımlayarak ve yeni araçlar getirecek, planlama bölgelerine özel ve bu 
planın koruma ilke ve hassasiyetleriyle uyumlu planlama çalışmaları yapmak, 

hedeflenmektedir. 

7.5.4.2. MEKANSAL STRATEJĐLER 

Doğal Kaynak ve Değerler Açısından; 

1. Termal turizmin gelişim alanları olarak; Kızılcahamam, Sey Hamamı, Ayaş, Melikşah 
ve Beynam yakınlarındaki potansiyellerin sürdürülebilir gelişimini sağlamak, 

2. Yayla turizminin potansiyel alanları olan Güdül, Çamlıdere, Nallıhan ve Beypazarı 
yaylalarına, Ankara halkının erişimi ve bu alanların korunarak kullanılabilmesine 
yönelik organizasyon ve hazırlıklar gerçekleştirmek, 

3. Doğa turizmi ve dağ-doğa yürüyüş alanları olarak; Kazan Tepeleri, Đmrendi-Ova Çayı, 
Beynam, Kızılcahamam çevresi, Ayaş Tepeleri, Mogan-Eymir sistemi ve Ayaş Erkeksu 
Çiftliği bölgelerine erişim ve tanıtım sağlamak, gerekli düzenlemeleri yapmak, 

4. Erkeksu Çiftliği spor ve golf merkezinin ulusal ve uluslararası turizm için çekim 
unsuru olarak tanıtım ve düzenlemesini yapmak, 

5. Kuş gözlem, bitki inceleme yönündeki faaliyetler için; Çöl, Mogan Gölleri, Kavaklı, 
Đnözü, Kazan, Ayaş tepe ve vadilerindeki potansiyeller koruyarak sürdürülebilir 
turizme konu etmek, 

Kentsel Tarihi ve Arkeoloji Değerleri Açısından; 

6. Kentsel simgesel, anıtsal yapı ve değerlerin yarattığı imgesel ve turizme yönelik 
potansiyellerin kentsel, ulusal ve uluslararası turizm faaliyetlerindeki payını arttıracak 
düzenleme ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek, 

7. Kentsel arkeolojik değerlerin korunarak turizme konu edilebileceği çerçeveleri 
tanımlamak, 

8. Elmadağ kış turizmi merkezinin kent halkı ve yakın çevre için daha aktif 
kullanılabileceği mekansal düzenlemeleri yapmak, özel tanıtım çalışmaları yürütmek, 

9. Đnanç Turizmi için de önemi olan Ulus Tarihi kent merkezinin kültür turizminin temel 
unsuru ve kentin en önemli korunması gerekli doku ve varlığı olduğu noktasından 
hareketle, bu alana özel koruma amaçlı planlama çalışmaları üretmek, turistik 
aktivitelerin bu alanın doğasına ve dokusuna uygun biçimde gelişebilmesine yönelik 
strateji ve ilkeleri geliştirip, hayata geçirmek, 

10. Ayaş, Kalecik tarihi kent merkezleri ve kent dokusunda, koruma amaçlı planlama 
çalışmalarını yaparak, bu değerleri sürdürülebilir şekilde turizme konu etmek, 

11. Alagöz Kurtuluş Savaşı karargahı ve çevresindeki şehitlik alanlarının Kurtuluş 
Savaşına ilişkin açık hava müzesi ve temalı park olarak düzenlenmesini sağlayarak, 
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ulusal turizmin önemli unsurlarından biri haline getirecek özel planlama-
projelendirme çalışmaları yapmak, 

Kongre Turizmi Açısından; 

12. Kongre turizmi kenti Ankara’da mevcut toplantı ve koltuk kapasitesini geliştirip, 
arttırmak yanında, Esenboğa yakınlarında, Akyurt-Güzelhisar, Büğdüz mevkiinde, 
Etimesgut Şeker Fabrikası alanında, Dodurga merkezi iş alanında kongre turizmi 
merkez ve vadileri oluşturmak, kent merkezindeki kongre salonu potansiyelli alanlar 
için özel bir envanterleme ve programlama çalışması yaparak, bir de “kent içi kongre 
vadisi sistemi”ni işler kılmak, 

13. 50.000’e yakın olan kongre turizmi koltuk kapasitesini en az 75.000 kişiye çıkaracak 
mekansal düzenleme ve alan belirleme çalışmaları yanında, bu alanlara yönelik özel 
bir yönetim ve eşgüdüm mekanizması geliştirmek, tüm kongre ve toplantılar için 
kolaylaştırıcı görev üstlenecek mekanizmaları tanımlamak, 

14. Ayrıca, doğu planlama bölgesinin gelişimin hızlandırabilmek amacıyla, tarımsal, 
ekolojik potansiyellerle uyumlu olmak özgün nitelikler taşımak üzere Lalahan-
Kutludüğün bölgesinde, Çubuk Barajı yakınlarında ve Havalimanı ve kongre 
etkinlikleriyle bütünleşecek biçimde Büğdüz yakınlarında turizm tesis alanları 
oluşturulmasını sağlamak, 

Agro Turizm ve Kırsal Yapı Açısından; 

15. Kalecik, Ayaş, Bala, Çubuk ve Kazan çevrelerindeki tarımsal potansiyel ve toprakla 
bütünleşme eğilimlerini, agro-turizm ve ekolojik turizm alanları olarak değerlendirip, 
bu bölgelerde doğal yapıyı bozmadan koruyup, değerlendiren mikro-kalkınma 
projeleri geliştirilmesine yönelik özel modeller geliştirmek, bu faaliyetleri özendirmek, 
buna ilişkin özel planlama çalışmaları yapmak,  

16. Kentlinin haftasonu kır ve toprakla bütünleşme gereksinimlerini karşılamak üzere, 
onaylı planları bulunan ancak yoğunluğu doğal yapı ile uyumsuz tanımlanmış bazı 
alanlarda, çok düşük yoğunluklu haftasonu evleri, turizm ikinci konut alanları tespit 
edip, Beynam, Sirkeli, Elmadağ etekleri Yakupabdal çevresi, Lalahan, Hasanoğlan ve 
Kazan yakınlarında bu amaçla yapı ve nüfus yoğunluğunu azaltan, plan kapasitesini 
daraltan plan revizyonları yaparak gereksinim ve talepleri kontrol edip, yönlendirmek, 

17. Kentsel servis alanlarında turizm faaliyetlerinin yer alabileceği ve özendirilebileceği 
bir açılım geliştirmek, 

biçiminde plan kararları üretilmiş olup, sektöre ilişkin uygulamaların Tarım ve Turizm Ana 
Planları ile eşgüdümlü olarak hayata geçirilmesi öngörülmektedir.  
 
 


