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2. TARĐHSEL GELĐŞĐM, PLANLAMA SÜRECĐ 

2.1. TARĐH ĐÇĐNDE ANKARA 

Tarih boyunca Ankara, diğer pek çok Anadolu kenti gibi, Anadolu’yu tanımlayan iki özelliğin 
etkisi altında kalmıştır. Doğu ile batı arasında köprülük fonksiyonu ve fiziki bakımdan açıkça 
tanımlanmış bir yarımadanın sunduğu birlik. “..Gerçekten, Anadolu farklı devrelerde çok farklı 
etkilere maruz kalmış, önemli göç hareketlerine sahne olmuş, bazen barbar kavimlerin, bazen de 
bütün bir medeniyeti beraberinde getiren toplumların istilasına tanık olmuştur. Ancak bu dış 
etkilerin önemi yanı sıra, Anadolu’da tarih boyunca şaşırtıcı bir devamlılık sezinlenir”4. Doğal bir 
sentez yapmak olanağı, bu devamlılığın temelinde yatsa gerekir. Ankara’da diğer Anadolu 
şehirleri gibi, politik devrelere göre bazen barış ve birliğe kavuşmuş bir ülkenin şehri olarak 
gelişmiş, yol geçitliğine bağlı fonksiyonlar önem kazanmış; karışık devrelerde ise, kalesi içine 
çekilerek kendi kendisine yeterli, savunma fonksiyonu ön plana geçmiş bir sığınak olarak görev 
almıştır5 . 

Ankara kentinin kuruluşu hakkında kesin bir bilgi yoksa da, bölgede yapılan araştırmalarda 
bulunan prehistorik izler, kentin Paleolitik çağdan başlayarak sürekli bir yerleşme alanı 
olduğunu, bu yerleşmelerin birer köy niteliğinde kent çevresindeki Eti yokuşu, Ahlatlıbel, 
Karaoğlan ve Koçumbeli’ de bulunduğunu göstermektedir. Kentin tarihi, ancak Hitit devrinden 
itibaren izlenebilmektedir. Bir kısım tarihçilere göre, Hitit eserlerinde sık sık rastlanan Ankuva’nın 
bugünkü Ankara kentinin bulunduğu yer olduğu, olasılığı üzerinde durulmaktadır. 

M.Ö. 8. Yüzyılda Ankara’nın bir Frigya şehri olduğu bilinmekle beraber galatlar tarafından 
kurulduğu ve gemi çapası anlamına gelen Ankayra adıyla anıldığı da ileri sürülmektedir. Kent 
içinde ve çevresinde yapılan arkeolojik kazılar Frigyalılar döneminde Ankara’nın önemli bir 
yerleşim yeri olduğunu; kalenin dışında, tepenin yamaçlarında ve yamacı izleyen düzlüklerde de 
yerleşildiğini göstermiştir. 

Lidyalıların ve Perslerin hakimiyetine geçen kentin, bu dönemde ( M.Ö. 522-486) küçük bir 
ticaret merkezi olduğu, Galatlar’ın MÖ.278-277 yıllarında Anadolu’ya geçmesiyle de M.Ö.25 yılına 
kadar Galatların bir kolu olan Tektosagların başkentliğini yaptığı bilinmektedir. Galatia Bölgesini 
bir eyalet olarak yönetimleri altına alan ve Ankara kentini de bölgenin başkenti yaparak, 
metropolis derecesi veren Romalılar döneminde Ankara, en parlak ve ünlü dönemlerinden birini 
yaşamıştır. 1. ve 2. y.y.’larda Ankara, Anadolu’da Roma yol ağının çok önemli bir kavşağı 
niteliğini kazanmış, bunun sonucunda yönetimsel, askeri ve ticari işlevleri gelişmiştir. Bu 
dönemde kent, Kalenin eteklerindeki düzlükte yerleşmiş, bir önceki yüzyıla göre bir misli 
büyümüştür. Nüfusunun 100.000’e ulaştığı ileri sürülen söz konusu dönemde; kentin, etrafında 
koruma duvarı bulunmayan, açık bir kent görünümünde olduğu belirlenmiştir. Ancak 3. y.y.’ın 
ortalarında Roma Đmparatorluğu’nun zayıflaması sonucu siyasal denge yitirilmeye başlanmış, bu 
da kentin bir koruma duvarı ile çevrilerek açık kent niteliğini kaybetmesine neden olmuştur. 
Ankara kentinin önemli tarihi ve turistik değerlerinden olan August Mabedi ve Roma Hamamı da 
bu dönemin eserlerindendir. Daha sonra 334 yılında Bizans Đmparatorluğu yönetimine geçen 
kent, 1075 yılına dek Bizanslılarda kalmıştır. Ortaçağda Ankara kenti, Avrupa kentlerinde olduğu 
gibi, surlar içine çekilmiş, tam bir sınır kenti görünümündedir. 7. y.y.’ın ikinci yarısında, Roma 
dönemine göre, daha dar bir alanı kaplayan kent çevresi, kalın bir dış surla çevrilmiş ve Đç 
Kale’nin duvarları yükseltilmiş, savunma; kentin yerleşim karakterini belirleyen temel etmen 
olmuştur. 

                                                 
4 ERZEN, A. 1946, “Đlkçağda Ankara” Ankara. 
5 CUĐNET, 1890-Ankara Seyahati 
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Ankara kentinde mekansal yapı ile birlikte yol sistemi de değişmiştir. Doğu ile Bizans arasındaki 
ticaret ilişkilerinin ve Anadolu’daki siyasal dengenin değişmesi sonucu Bizans dönemindeki yol 
ağı başkent Đstanbul’dan ışınsal olarak doğuya ve güneydoğuya uzanan bir nitelik taşımaktadır. 
Ankara da, başkentten güneydoğuya uzanan bu ana bağlantılardan birinin üzerinde 
bulunmaktadır. Bu sebeple 7. y.y.’dan itibaren Ankara, askeri öneminin yanı sıra, önemli bir 
merkez olmuştur. Kent planının temel öğeleri ise kenti koruyan surlar, pazar yeri işlevi gören 
agora ve kilisedir. Bunun yanı sıra tahıl depoları, ambarlar, hamamlar da işlevlerini sürdüren 
diğer öğelerdir. 

1071 yılında Selçuk Sultanı Alparslan’ın Malazgirt’te Bizans ordusunu yenmesinden sonra, 1073 
yılında Ankara, Türklerin eline geçmiştir. Bu tarihten başlayarak Osmanlılar tarafından 
Anadolu’nun siyasal birliğinin kurulmasına kadar geçen sürede kent, Türk Beylikleri, Bizans ve 
Moğol egemenliği altında karışık bir dönem geçirmiştir. 1300’lü yıllardan başlayarak Ankara, Ahi 
merkezlerinden biri olarak ticari işlevlerine davam etmiş ve Ankara’daki Ahi örgütü, kervanların 
ve ordunun deri ve demirden yapılmış malzeme gereksinimini karşılamıştır. Aynı zamanda sof 
dokumacılığı da kent ekonomisi için önem taşımıştır. Anadolu Selçuklu Devletinin dağılmasından 
sonra, 1362 yılına kadar, Ahilerin kentte bir yönetim kurdukları ve kenti bir “kent devleti” gibi 
yönettikleri bilinmektedir. 

14.y.y.’ın sonlarına doğru Osmanlı Beyliği’nin güçlenerek, Anadolu’da siyasal birliği sağlama 
çabası içine girmesiyle Ankara, bir “sınır kenti” olarak önem kazanmıştır. 1354’te Orhan Gazi 
zamanında Süleyman Paşa tarafından Osmanlı topraklarına katılan Ankara 1402 Ankara Savaşı 
sonrası çeşitli kereler el değiştirmiş ancak Fetret devri sonunda 1413 yılında kesin olarak 
Osmanlı egemenliğine girmiştir.  

Ankara diğer bir parlak dönemini yaşadığı Osmanlıların gelişme devrinde önemli bir ticaret 
merkezi olmuştur. Kentteki 30’a yakın handan çoğunun ve Bedesten’in 5, 16 ve 17. y.y.’lar da 
yapılmış olması da bu hareketliliğin bir göstergesidir. Osmanlı Đmparatorluğu’nun Anadolu’daki 
siyasal birliği kurarak bölgelerarası ticaretin güvenliğini sağlaması ve kentlerde üretim için pazar 
olanaklarının buna koşut olarak gelişmesi sonucu bu dönemde Ankara kentinin nüfusu iki kattan 
fazla artmış ve kent kalenin çevresinde güney ve batı yönlerinde önemli bir gelişme göstermiştir.  

1555 yılında Dernschwam tarafından çizilen kent krokisi, Osmanlı Đmparatorluğu’nun yükseliş 
döneminin sonu olan 16. Yüzyılda, kentin kalenin bulunduğu tepeyi çevreleyen düzlükte 
yerleşmiş, büyük, etrafında sur bulunmayan açık bir kent olduğunu belirlemektedir. 17. y.y.’ın 
ortalarında kenti ziyaret eden Evliya Çelebi’nin seyahatnamesine göre, Ankara kentinin, 6066 
evi, 2000 dükkanı, süslü bir bedesteni, kalabalık pazarları (Uzunçarşı, Sipahi Pazarı, Kalealtı 
Pazarı) olan, sağlam bir surla çevrili, herkesin sofçulukla uğraştığı nüfusu 30.000’e yaklaşan bir 
kent olduğu anlaşılmaktadır. 

18. yüzyıldan itibaren Osmanlı Đmparatorluğu’nu sarsan Celali Đsyanları sonucu Ankara’da dış 
mahalleler boşalmış ve kent nüfusu azalmıştır. “Genel krize ve transit fonksiyonlarının 
gerilemesine rağmen, Ankara 19. y.y’a kadar önemli bir şehir olarak kaldı. Tiftik mamulleri 
üretimi ve ticareti, devletin gümrük himayesi altında ve tiftik ürünlerine imparatorluk ve 
dünyadaki talebin devamı ve önemini korudu. Gerçekten 1812 yılına ait bilgi Ankaralı tüccarın 
bölgede yetişen tiftiği topladığını ve 10.000 kişi çalıştırdığı söylenen 1000 kadar tezgahta bunun 
iplik ve kumaş haline sokulduğunu göstermektedir6”.  

Bu dönemde farklı kaynaklardan kent nüfusunun 30 ila 50 bin arasında olduğu anlaşılmaktadır. 
Osmanlı Đmparatorluğu’nun bütün ekonomik hayatını sarsan 1838 ticaret anlaşması ile ülke 
ekonomisi dışa açılmış ve batı ekonomilerinin bir açık pazarı haline getirilmiştir. Yeni ticaret 

                                                 
6 AKÇURA, Tuğrul, 1971, “Ankara, T.C.’ nin Başkenti Hakkında Monografik Bir Araştırma” ODTÜ Mim. Fak. Yay., Ank. s. 19. 
 



 46 

rejiminde tiftiğin hammadde olarak ihracına izin verilmesiyle sof üretimi ve dokumacılığı önemli 
bir darbe almış, bu da Ankara kentinin ekonomik-sosyal hayatında önemli bir dalgalanma 
oluşturmuştur. 

Osmanlı imparatorluğunun gerileme döneminde eski önemini yitiren kent 19. y.y.’ın sonlarında, 
Vali Abidin Paşa zamanında (1886-1894) bazı imar hareketlerine sahne olmuştur. Örneğin, 
kargir kanallar kurularak Elmadağ’dan ve Kayaş’tan kente su getirilmiştir. 1892 de Ankara’nın 
demiryolu ile Đstanbul’a bağlanması, kentin sosyo-ekonomik hayatı yanında fiziksel mekanında 
da önemli değişiklikler yaratmıştır. Ankara çevresinde tarımın kısmen ticarete açılmasının 
sağlanmasıyla sofçuluk yeniden eski önemini kazanmış, bunun yanında istasyon çevresinde 
depolar ve antrepolar yerleşmiş, istasyonu eski kente bağlayan günümüzün istasyon ve 
Talatpaşa Caddesi o dönemde açılmış, Ulus çevresi daha büyük bir hızla gelişmeye başlamıştır. 
Ancak 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında yoğunlaşan savaşların ve 1917 yangını nedeniyle 
Ankara’nın nüfusu azalarak 20-25 bine düşmüştür. 1.Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında 
ülkenin tüm kentlerinde yaşanan duraklama ve kentsel fonksiyonların gerilemesi eğilimi, 
Đstanbul, Đzmir gibi işgal kuvvetleriyle direkt temasta bulunan kentlerde şekilsel bir batılılaşma 
hareketini getirmiş, ancak Cumhuriyet öncesi Ankara’nın sömürgeci ülkelerle daha dolaylı bir 
etkileşimi olması nedeniyle söz konusu hareketler daha sınırlı olmuştur.  

Mustafa Kemal’in Ankara’yı Ulusal Savaş için karargah seçmesi, 27 Aralık 1919’da Heyet-i 
Temsiliye’nin Ankara’ya yerleşmesi, 23 Nisan 1920’de TBMM’nin burada toplanması, yeni 
hükümetin kurulması kentin fiziksel/mekansal, demografik ve sosyoekonomik yapısını ileriye 
dönük olarak etkilemiştir. 29 Ekim 1923’de Cumhuriyetin ilanı ile bir rejim değişikliği yapılırken, 
öte yandan da eski rejim ile özdeşleşmiş olan bir başkent bırakılmış, onun yerine Kurtuluş 
Savaşı’nın merkezi olmanın prestijini taşıyan Ankara 13 Ekim 1923’de alınan bir kararla başkent 
yapılmış ve kentin yazgısı umulmadık bir biçimde değişmiştir.  

2.2. ANKARA’NIN ÖNCÜ-ÖRNEK ROLÜ-BAŞKENTLĐK KĐMLĐĞĐ 

Ankara’nın kentsel tarihinin bir başarı grafiği çizildiğinde; ilk doruk noktasına Roma devrinde, 
ikincisine ise Osmanlı Đmparatorluğu’nun 17. yüzyılında ulaşıldığı gözlenmektedir. Şehrin üçüncü 
ve gerçek yükseliş dönemi de, Cumhuriyetin başkenti olarak seçilmesinden bu yana geçen 
dönemdir. “…grafiğin doruk noktaları arasındaki kısımda Ankara’nın nüfusunda ve kentsel 
öneminde küçük ilerlemeler ve büyük gerilemeler olmuşsa da, tarihsel grafik hiçbir zaman 
Kurtuluş Savaşı öncesi kadar sıfır noktasına yaklaşmamıştır7. “Buna karşılık Bağımsızlık 
Savaşı’nın karargahı Ankara’ya taşınmıştır. Ankaralıların Đstanbul’a karşı takındığı ödün vermez 
tavır ve Ulusal davayı desteklemekteki öncülük eğilimi, bu yerleşim kararını etkilemiş olmalıdır 
8”.  

Osmanlı Đmparatorluğu’nun son dönemlerinde denizlerdeki hakimiyetin kaybedilmesiyle, 
başkentin deniz kenarından daha korunabilir bir yere nakledilmesi yönündeki fikirler, kuvvetli 
olmasa da 1910’lardan itibaren seslendirilmiştir. Söz konusu teklifler Konya, Kütahya, Kayseri ve 
hatta Halep şehirleri için yapılmış olmasına karşın; Ankara ismi uzun süre hiç gündeme 
gelmemiştir. Ancak; Ankara’nın yakın tarihindeki bağımsızlık çabası ve özgürlük anlayışı, savaşın 
en yoğun olarak yaşandığı Batı Cephesine yakınlığı yanında dış güçlerin doğrudan müdahalesine 
karşı korunmuşluğu ve 19. yüzyılın ulaşım ve iletişim teknolojisinin (telgraf ve demiryolu) bir çok 
Anadolu kentinde olmadığı halde Ankara’ya erişmiş olması gibi etmenler, Ankara’nın savaşın 
yönetsel merkezi olmasına neden olmuştur. “Direniş”in başından itibaren Millet Meclisi’nin bir an 

                                                 
7 
AKGÜN, Seçil, 1984, “Kurtuluş Savaşı’nın Mekansal Stratejisi ve Ankara’nın Seçilmesi Kararının Đçeriği”, Tarih Đçinde Ankara, ODTÜ 

Mimarlık Fakültesi Basım Đşliği, Ankara, s.225-226. 
 

8 AKÇURA, Tuğrul, 1971, “Ankara, T.C.’ nin Başkenti Hakkında Monografik Bir Araştırma” ODTÜ Mim. Fak. Yay., Ank. 
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önce seçilip Anadolu’da toplanmasını ve ülkenin kaderini eline almasını isteyen “Ulusal Hareket”, 
sonunda Meclis’in Đstanbul’da da olsa toplanmasını sağlamış, ancak bu toplantıdan önce 
merkezini 27.12.1919 da Temsilciler Meclisi adıyla Ankara’ya nakletmiştir. Bu karar daha sonra 
başkentlik işlevlerinin Ankara’da toplanmasının ilk önemli adımını oluşturmuştur. 23 Nisan 1920 
de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’da toplanması, sonrasında da 20 Ocak 1921 tarihli ilk 
anayasanın kabul edilmesi sürecini başlatmıştır. “Yeni Meclis ve Đlk Anayasa ile Ankara töresel 
bakımdan da başkent olmuş bulunmaktadır9 ”. Ülkenin fiziki merkezinde, Đstanbul ve Ege ile 
kolay bağlantı kurabilen, savaş yılları boyunca fiilen başkentlik işlevlerini yüklenmiş, bu işlev için 
gerekli prestiji elde etmiş Ankara; Malatya mebusu Đsmet bey ve arkadaşlarınca verilen yasa 
teklifi sonucunda 13 Ekim 1923 de “Türkiye Devletinin Makam Đdaresi Ankara 
Şehridir”. Şeklindeki Anayasa hükmü ile Türkiye Cumhuriyetinin başkenti olarak seçilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin getirdiği yeni politik modelin gereği, modern dünya görüşünün sahnesi 
olmak üzere başkent ilan edilen Ankara’nın seçimi stratejik ve siyasi nitelikler de taşımaktadır. 
“... yeni bir başkentin yaratılmasının ulusal bütünleşme yolunda simgesel bir anlamı vardır. 
Ayrıca, yeni başkent Ankara’dan, çağdaş yaşam için gerekli, modern dekoru sağlaması da 
beklenmektedir 10.” “Ankara, doğulu bir dünyadan çıkıp, akılcı bir dünyaya yöneltilmek istenen 
yönetim merkezidir. Bu kentten beklenen sadece bir simge olmak değil de, yeni dünya 
anlayışlarının tüm işlevlerini yerine getirebilecek ve ona uygun yaşam biçimini yansıtacak bir 
başkent olmaktır. Bu nedenle de, mevcut tarihsel ve organik gelişmeyi bünyesinde taşıyan eski 
Ankara’dan bağımsız yeni Ankara’nın kurulması gereklidir 11”. Bu doğrultuda, Yenişehir ve 
Bakanlıklar’ın kurulması amacıyla 400 ha’lık alan kamulaştırılmış, Çankaya Köşkü ve Atatürk 
Bulvarı, ilintili olarak da kamu kurumları tarihi merkez yerine güneye yönelmiş ve Cumhuriyetin 
niteliğini, prestijini yansıtacak yapılaşmalar hızlanmıştır. 1924 yılından itibaren benimsenen ve 
uygulamaya konan söz konusu politikalar doğrultusunda yapılan uygulamalarla, Ankara kentinin 
bir başkent olarak tarihi kent merkezi çevresinde yağ lekesi biçiminde büyümesi uzun süre 
engellenmiş, kente yeni bir makroform kazandırılması yönünde vizyon oluşturulmuş, daha da 
önemlisi Ankara’nın ülkedeki tüm kentler için öncü-örnek bir rol üstlenerek, Türkiye 
Cumhuriyetini temsil eden ve simgeleyen bir nitelik kazanması sağlanmıştır.  

Ankara’nın başkent seçilmesi, taşıdığı sosyal boyut yanında kentin fiziksel, ekonomik, sosyal ve 
kültürel görüntüleri açısından da bir çok önemli gelişmeyi beraberinde getirmiştir. Ankara’nın 
başkentleşmesiyle çok hızlı bir biçimde büyüyen kamu kuruluşları ve bürokrasisi beraberinde 
yeni bir sosyal grup, “Memur kesimi” oluşturmuştur. Ayrıca, başkentin kurulması dev bir şantiye 
yarattığından, inşaat sektöründe de önemli bir istihdam patlaması yaşanmıştır. Bunun yanı sıra 
modern kent yaşamının gerektirdiği hizmetlerin ortaya çıkmasıyla kentin fiziksel yapısı yanında 
sosyo-kültürel yapısı da yeniden şekillenmeye başlamıştır. Bütün bu potansiyeller Ankara’yı 
Anadolu’nun ortasında, durağan bir bölgede çok yönlü bir çekim noktası haline getirmiş bunun 
sonucunda da Ankara tüm ülkeden, özellikle de Đç Anadolu Bölgesinden aldığı göçlerle yılda 
ortalama % 5.5 oranında bir kentleşme hızı yakalamıştır. Öte yandan söz konusu hızlı kentleşme 
sürecine koşut olarak, ülkenin başkentinde tümüyle arzulanan örnek, nitelikli ve kaliteli kentsel 
gelişim sağlanamamıştır. Buna karşın, özellikle imar konusunda atılan birçok adım, ülkenin diğer 
kentleri için örnek oluşturup, Ankara’yı çekici güç ve ilgi odağı haline getirdiyse de tüm 
gelişmeler kontrol altında tutulmadığından siyasal, ekonomik, sosyal ve fiziksel anlamda istenilen 
başkente ulaşılmasında sorunlar yaşanmıştır. 

                                                 
9 , AKÇURA, Tuğrul, 1971, “Ankara, T.C.’ nin Başkenti Hakkında Monografik Bir Araştırma” ODTÜ Mim. Fak. Yay., Ank. 
10 , TANKUT, Gönül, 1990, “Bir Başkentin Đmarı, Ankara(1929-1939), ODTÜ Yayını, Ankara, s.9. 
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Ankara’nın başkent olması, bir yandan gelişen altyapı sisteminin kente üstünlükler sağlayacak 
biçimde gerçekleşmesine yol açarken, bir yandan da kentin ekonomik etkinliklerinin niteliğini de 
belirlemiştir. 200 yılı itibariyle Ankara ilinde faal nüfusun %70,40’ı toplum hizmetleri, mali 
hizmetler, ulaşım, ticaret, inşaat ve elektrik iş kollarında olmak üzere, hizmetler sektöründe 
istihdam edilmiştir. Bu oran Ankara Büyükşehir Belediyesi kapsamındaki Ana Çanak’ı oluşturan 8 
ilçe (Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle) bazında ise 
%93’e ulaşmaktadır. Hizmetler sektörü içinde başkentlikle ilintili işlevlerin direkt olarak yer aldığı 
Toplum Hizmetleri’nde çalışanların, toplam hizmet sektörü istihdamını %63’ünü oluşturduğu göz 
önünde tutulursa, başkentlik işlevlerinin kentin ekonomisi açısından önemi anlaşılabilir. Ayrıca, 
hizmetler sektörü içindeki %16’lık “mali kurumlar, sigorta, taşınmaz mallar” alt kolu, 
ülkedeki en yüksek yoğunlaşma oranını ifade etmektedir. Ankara’da istihdamın temel kaynağını 
oluşturan başkentlik işlevleri, devlet bürokrasisi ve kamu iktisadi kuruluşlarının, meslek 
kuruluşlarının, sosyal güvenlik örgütlerinin merkezlerini ve karar organlarını kapsamaktadır. 
Ankara’nın başkent olması, bu işlevle dolaylı ya da dolaysız biçimde ilgili olarak yüksek öğretim, 
sağlık, bankacılık ve kentsel hizmetler gibi pek çok hizmet alanı ve aktivitelerinin de Ankara’da 
toplanmasına yol açmaktadır.  

Şüphesiz her kent kendine özgü nitelikleri, kişiliği ve düşlediği kimliği ile diğerlerinden farklı 
özellikler gösterir ancak, başkent diğer tüm kentlerden daha farklı nitelikler taşımak 
durumundadır. “Bir ülkenin başkenti kuşkusuz herhangi bir kent değildir. O, ülkenin tüm şehirleri 
arasındaki lider kenttir. Bu kentte, yönetim, siyaset, ticaret, sanat ve bilimin önde gelenleri 
buluşacak, önemli kararlar verecek ya da bu kararları etkileyecektir 12 ”. Tüm ülke burada temsil 
edildiği için, “Başkent umutların simgesi, beklentilerin aynasıdır. Bu nedenle bir başkentin fiziksel 
görüntüsünün hayati bir önemi vardır. Çünkü o, ulusal canlılığın, sürekliliğin bir güvencesidir 13. 

Ankara, ulusal canlılığın simgesi olarak, ülkede planlama felsefesinin hayat bulduğu, planlama 
geleneği ile gelişme eğilim ve kararlılığının en üst düzeyde kendini gösterdiği, Başkenttir. 
Başkent, Anadolu için hep umutların aynası, modern-çağdaş dünyanın temsili, beklentilerin 
simgesi olagelmiştir. Planlama geleneğinin hayata geçişinde, planlama literatürüne giren özgün 
planlama çalışmalarında, hep Ankara’nın planlamaya, kentsel değerlere sahip çıkan, bunları 
önemseyip, yücelten, geliştiren bilinç ve eğitim düzeyi, kararlılığı ve kentin sosyo-ekonomik, 
sosyo-kültürel değer ve özgünlükleri hakim olmuştur. Ankara, ülke planlama deneyimi açısından 
öncü-örnek rolünü, bu plan ile de sürdürmelidir. Bu çalışmanın amacı da, teorik ve uygulamaya 
yönelik olarak örnek ve öncü bir planlama sürecini, ülkenin Başkentini Cumhuriyetin 100. yılına 
hazırlayacak şekilde kurgulamaktır. 

2.3. BAŞKENT ANKARA PLANLAMA TARĐHÇESĐ-GELENEĞĐ 

Ankara’nın başkent olmasıyla, kentte yaşanan ve yaşanacak gelişmelere koşut olarak artan 
nüfus için yerleşim bölgelerinin planlanması gerekliliği anlaşılmış ve Ankara’nın bir simge olarak 
kusursuz imar edilmesinin rejimin başarısı ile özdeşleşeceğine inanılması nedeniyle, kentin imarı 
için çok yoğun bir çalışma başlatılmıştır. Bu yönde atılan ilk adım 16 Şubat 1924’te 417 sayılı 
“Ankara Şehremaneti Kanunu” ile Ankara Şehremaneti’nin kurulmasıdır. Bu yeni modelin 
yönetsel özelliği, Đçişleri Bakanlığı’nın vesayeti altında olması, hem Şehremini hem de ona bağlı 
müdürlerin Hükümetçe atanması ve 24 üyeden oluşan bir “Cemiyet-i Umumiye-i Belediye” 
tarafından yönetilmesidir. Şehremaneti Yasası, 1930 yılında 1580 sayılı Belediye Yasası çıkana 
dek sürmüştür. Ankara Belediye Başkanları 1948 yılına kadar tayinle görev yapmışlar, bu süre 
içinde 1930 ila 1948 yılları arasında Valilik ve Belediye Başkanlığı, aynı kişide toplanmıştır. 

                                                 
12,  

TANKUT, Gönül, 1990, “Bir Başkentin Đmarı, Ankara(1929-1939), ODTÜ Yayını, Ankara (Doxiadis, 1960’dan). 
13
, a.g.e 
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6 yıl kadar süren Şehremaneti döneminde 583 sayılı Kanun ile Yenişehir’in büyük bir kısmını 
içeren yaklaşık 400 ha’ının kamulaştırılması, 28.5.1928 gün ve 1351 sayılı Kanunla, planların 
uygulanması için özel yetkilerle Ankara Şehri Đmar Müdürlüğü kurulması ve Ankara için bir imar 
planı yapılması gibi stratejik ve önemli aşamalar kaydedilmiştir. 

Lörcher Planı 

Ankara için ilk planlama denemeleri Heussler firması eliyle, 1924 yılında Eski Ankara (kale ve 
çevresi) ve 1925 yılında Yenişehir için Đstanbul Đmar Komisyonu üyesi, Berlinli mimar Dr. Carl 
Ch. Lörcher’e yaptırılan planlar ile başlar. Eski kent için hazırlanan plan uygulanamaz 
gerekçesiyle uygun görülmemiş, Lörcher Planı diye anılan ve bugünkü Sıhhiye civarını içeren 150 
ha. büyüklüğündeki Yenişehir planı ise uygulamaya sokulmuştur. Ankara’nın ilk planı olarak 
adlandırılacak Lörcher Planı, kentin bugünkü simgesel merkezi olan Kızılay ve çevresine ilişkin 
temel kararları vermiştir 14. Nitekim daha sonra Jansen de bu mahalle ve bölgeyi, bir veri olarak 
planına geçirmiş, hatta planın civardaki yörelerini, bu mevcut fikirden hareketle çizmiştir. Đkinci 
planın kabul edilmesinin nedeni, onun beğenilmesinden çok, gittikçe artan konut sıkıntısıdır. 
Lörcher Planı, bir ızgara (Grid-Iron) yol sistemi üzerinde homojen ve bahçeli, tek ve en fazla iki 
kata ulaşan bir doku öngörmektedir. Bu planın uygulanmasına karşın, kent 1927 sonunda 
Çankaya ve Keçiören’e doğru yayılmak eğilimindedir. Örneğin, yüksek bir plato üzerinde yer alan 
eski bağ ve bahçe alanı olan Cebeci’de dağınık ve düzensiz, kaçak bir yerleşme gelişmeye 
başlamıştır (Harita 2.1.).  

Jansen Planı 

1927 yılında kentin Đmar Planı’nın yapılması için sınırlı bir uluslararası yarışma düzenlenmiş ve bu 
kapsamda Alman Prof. M. Brix ve Prof. Hermann Jansen ile Fransız hükümet baş mimarı Jean 
Jausseley’den teklif alınmıştır. 1928 yılında sonuçlanan yarışmayı kazanan Jansen planı, toplam 
1500 ha. alan üzerinde ortalama 120-240 kişi/ha yoğunluklarla yaklaşık 300.000 kişinin 
yaşayacağını varsaymıştır. Eski Ankara’yı tümüyle yenileyen Jausseley planı ve geleneksel 
dokuyu tümüyle koruyan Brix planı arasında kalan bir tutumla, Eski Ankara’yı korurken 
uygulanabilir gerçekçi bir yaklaşım getiren Jansen planında başlıca şu noktalara önem 
verilmiştir. Kale ve çevresinin korunması, Eski Şehri Çankaya’ya bağlayan yolun (Atatürk Bulvarı) 
kentin en önemli arteri olarak kuzey-güney doğrultusunda genişletilerek açılması, yine güneyde 
Eski Şehir ve Çankaya arasında Parlamento ve Bakanlık yapılarını içeren bir Bakanlıklar Sitesi 
düşünülmesi, Eski şehir ile Đstasyon arasındaki düşük kotlu arazilerin Gençlik Parkı, 19 Mayıs 
Spor Sitesi, Hipodrom gibi açık alanlarla spor ve dinlenme kullanışlarına ayrılması, kentteki Kale, 
Kocatepe, Hacettepe, Rasattepe, Maltepe gibi yüksek noktaların değerlendirilmeleri ve birer 
bakış noktası olarak görsel açıdan da önemlerinin artırılması, belli bir yeşil alan sistemi 
kurulması, Kuzey-Güney (Atatürk Bulvarı) ve Doğu-Batı (Talat paşa Bulvarı) yönlerinde iki ana 
arterin kenti boydan boya geçmesi (Harita 2.2.)15. 

23 Temmuz 1932 de onanan “Kesin Đmar Planı” ile 1928 Jansen Yarışma Projesi arasında; 
geleneksel dokunun kendi haline bırakılması planın çekirdeği’nin Kale’den Çankaya’ya 
yönlenmesi, Kızılay Meydanı’nın düzenlenmesi başta olmak üzere farklılıklar oluşmuştur. Bunları 
çeşitli baskılar ve spekülatif gelişmeler yanında, planı gereğince uygulayabilecek etkin bir idare 
ve ekonomik gücün bulunmamasına bağlamak mümkündür. Jansen Planının belli başlı 
öğelerinin, öncelikle ilk yıllarda uygulandığı söylenebilir. Ancak daha sonraları, tüm imar 
planlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler, arsa spekülasyonu ve kentin umulandan çok 
daha hızlı büyümesi sonucunda plan gerçek niteliğini kaybetmeye başlamıştır. Baskılarla oluşan 
değişiklikler, Atatürk’ün ölümünden sonra, Jansen’in hazırladığı planın uygulamasını, Ankara 

                                                 
14
 Cengizkan, A., 1998, Cumhuriyet ve Mimarlık, Arredamento Mimarlık, n: 100+ 9, December 1998, pp 34-6. 

15 YAVUZ, Fehmi, 1952, “Ankara’nın Đmarı ve Şehirciliğimiz”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını No:21-3. 
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Şehri Đmar Müdürlüğü’ne bırakarak 1939 yılında Müşavirlik görevinden ayrılmasına neden 
olmuştur. 

Đkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de yoğunlaşan kentleşme 
hareketiyle özellikle büyük kentler, kırdan göç eden nüfusun baskısı altına girmiştir. Söz konusu 
göç olgusu nüfusun hızlı artışı ve Jansen Planı kararlarının yeterli yaptırımları getirememesi ile 
Ankara kentinin gelişmesi kontrol edilememiş, sonuç olarak. Jansen Planındaki 1978 yılı hedefli 
300.000 kişilik nüfusa, 1950’li yılların başında ulaşılmış, “gecekondu olgusu” ise 1940’ların son 
yarısına doğru kente damgasını vurmaya başlamıştır.  

Yücel-Uybadin Planı 

Bütün bu gelişmeler sonucunda, kentin gelişiminin gerisinde kalan plan yerine, Ankara için yeni 
bir planlama çalışması kaçınılmaz olmuş ve Ankara Belediyesi’nin girişimi ile 1955 yılında Şehir 
Đmar Planı için, Uluslararası bir yarışma açılmış, Nihat Yücel ve Raşit Uybadin tarafından 
hazırlanan ve yaklaşık 12.000 ha’lık bir alanı kapsayan imar planı birinci gelerek, 1957 yılında 
onaylanmıştır. Bu planla Ankara, yalnızca belediye sınırları içinde, batı, kuzey doğu yönlerinde 
bir çevre yolu ile kuşatılmış, yağ lekesi şeklinde bir gelişme gösteren tek merkezli, 
gecekondusuz, oldukça yoğun ve görece homojen 750.000 nüfuslu bir kent olarak 
tasarlanmıştır. Ancak, Yücel-Uybadin Planı bir çok olumsuzluğu içermektedir. Planla 30 yıl 
sonrası için hedeflenen 750.000 kişilik nüfusa 1965 yılına gelmeden ulaşılmış, belediye sınırı ile 
sınırlandırılmış planlama yaklaşımı; plan ve belediye sınırı içinde yoğunluk artırım taleplerini, plan 
sınırı dışında kaçak yapılaşmaya, kuzey-güney doğrultusuna yüklenerek Ulus-Kızılay 
merkezlerinin aşırı yoğunlaşmasına yol açmıştır. Uygulama Đmar Planı olarak bugünde yürürlükte 
olan bu plan, bir yandan 1965 de kabul edilen 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun yapılmasını 
zorladığı 1968 tarihli Bölge Kat Nizamı Planı; öte yandan da imar planı değişiklikleri ve büyüklü 
küçüklü mevzi imar planları yoluyla yapılan ekler sonunda tanınmaz hale gelmiştir (Harita 2.3.).  

1990 Nazım Planı 

Bütün bu olumsuz gelişmeler sonucu, kentin sağlıklı gelişmesi bu planla da denetlenememiş, 
1960’lar da Ankara için yeni bir plan hazırlanmasını zorunlu kılmış ve 1969 yılında Bakanlar 
Kurulu Kararı ile Đmar ve Đskan Bakanlığı bünyesinde kurulan Ankara Metropoliten Alan Nazım 
Plan Bürosu (AMANPB) ülkede ilk kez metropoliten ölçekte bir planlama çalışmasını başlatmıştır. 
AMANPB, 1970-1975 yılları arasında yürüttüğü kapsamlı Ankara araştırmaları sonunda 20 yıl 
perspektifli bir Nazım Plan şeması geliştirmiş 16 ve bu şema 1982 yılında “Ankara 1990 Nazım 
Planı” onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 

Ankara 1990 Nazım Planı, bir imar planı deneyiminden çok, “yapısal plan (structure plan)” 
denebilecek yönlendirici bir çerçevenin ışığında, ayrıntılı planlama çalışmalarının yapıldığı, yeni 
bir planlama anlayış ve sürecini gündeme getirmiştir 17.  

1970’lerin ilk yarısında hazırlanmaya başlanılan nazım plan ile, 10 yıla yakın bir süreyle kentteki 
gelişmeler izlenerek zaman içinde olgunlaştırıldığı için Ankara’nın Belediye Sınırları dışındaki 
gelişmelerinin yönlendirmesinde başarı sağlanmış, sorunlar doğru teşhis edilmiş ve önerilerde 
gerçekçi olunmuştur. Ankara 1990 Nazım Planı”nda, 1990 da nüfusun 2.8 milyon (düşük göç 
kabulü)-3.6 milyon (yüksek göç kabulü) aralığında olacağı öngörülmüş, gerçekten de 1985 
yılında Ankara nüfusu 2.3 milyon, 1990 yılında ise 2.5 milyon olarak gerçekleşmiştir. 

                                                 
16 Doğukent 1, A.B.B. Yay, S. 14. 
 
17 
TEKELĐ, Đlhan, 1986, “Ankara 1995 den 2015’e A.B.B. EGO Gn.Md. Yay, Ank. S. 4-5.  
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Söz konusu Nazım Planın temel politikası, döneme değin kuzey-güney doğrultusunda devam 
eden gelişmenin, bir ana koridora bağlı olarak (batı koridoru) topografik çanak dışına çıkmasını 
sağlamak ve böylece hava kirliliğinin daha az olacağı alanları yerleşime açmak olmuştur. Nazım 
Plan Bürosu, büyük konut ve sanayi bölgelerinin kentin batısında yerleşmesini sağlayacak 
gelişme dinamiğini başlatabilmiştir. Bu bağlamda, özellikle Batıkent, Eryaman, Sincan gibi Toplu 
Konut Alanları ile Sincan Organize Sanayi Bölgesi gibi önemli odaklar planlanarak gelişmeye 
açılmış ve kent ağırlıklı olarak Đstanbul Yoluna yönelmiştir.  

Ancak 1990 Nazım Planı onandıktan sonra Karayolları Genel Müdürlüğünce projelendirilen 
“Ankara Çevre Otoyolu” kentin makroform ve jeomorfolojik yapısıyla çelişen dairesel bir sistemle 
korunması gerekli bazı doku ve kuşakları da zedeleyerek, spekülatif baskıları artırmış, güzergah 
boyunca Nazım Plan kararlarından tamamen farklı olarak sanayi ve konut alanları için yer 
seçimleri yapılmasına ve plan işleyişinin bozulmasına yol açmıştır. 

Diğer taraftan kısa zamanda yapılan Nazım Plan değişiklikleri ile ilave nazım planları, ruhsatsız 
konut alanlarının (gecekondu) düzenlenmesine yönelik “Islah Đmar Planlama Çalışmaları”, 
belediye mücavir alan sınırı dışındaki parçacı planlama yaklaşımları ve kaçak yapılaşmaların 
kontrol edilmemesi sonucu, “Ankara 1990 Nazım Planı” da işlevsiz hale gelmeye başlamıştır 
(Harita 2.4.). 

2015 Planlama Çalışmaları 

1983 sonrası dönemde 3030 sayılı Kanun ile yeni bir yönetim düzenlemesine gidilmiş, 
metropoliten ölçekteki kent yönetimi sorunlarıyla uğraşmak üzere “Ankara Büyükşehir 
Belediyesi” ile Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle Đlçe Belediyeleri kurulmuştur. 
Daha sonra, Sincan, Etimesgut ve Gölbaşı Đlçe Belediyeleri de bu sisteme eklenmiştir. 
Büyükşehir Belediyesi’nin sınırları Ankara’nın metropoliten etki alanından küçük olup, 35-40 
km’lik bu etki alanı halkasında Kazan, Hasanoğlan, Elmadağ, Çubuk, Kutludüğün, Akyurt, 
Pursaklar, Bağlum, Karagedik ve Yenikent olmak üzere bağımsız belediyeler bulunmaktaydı. 

Bu halkadaki gelişmeleri yönlendirmek ve Ankara Kentsel Ulaşım Projesine temel teşkil etmek 
amacı ile 1986’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde oluşturulan 
bir araştırma grubuna, 2015 yılı hedef alınarak Ankara kent makroformu değişim süreçlerine 
ilişkin 1/100.000 ölçekte bir “Yapısal Plan” hazırlattırılmıştır. Bu planlama çalışması; başlangıçta 
Ankara Kentsel Ulaşım Projesi’nin gerektirdiği 2015 yılının makroformuna ilişkin girdi sağlamak 
gibi sınırlı bir amaçla başlatılmıştır. Öte yandan 3194 sayılı “Đmar Kanunu’nun mücavir alan sınırı 
dışında planlama yetkisini Valiliğe vermesiyle, mücavir alan sınırıyla kısıtlanmayan Valilik, 
Belediye ve Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı arasında bir eşgüdüm sağlanması gerekliliği ortaya 
çıkmıştır. 2015 önerisinin kentin gelişimine yön vermesi amacıyla kullanılmak istenmesi üzerine 
Bayındırlık Đskan Bakanlığı, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında bir protokol 
oluşturularak söz konusu öneri bir “Yapısal Plan” haline getirilmiştir.  

Bu araştırmada “kamu kuruluşlarının yer seçim süreçleri”, “kent içi ulaşımın örgütlenme 
biçimleri”, altyapı sistemleri” ve “arsa fiyatlarının kontrolü”, “merkez oluşumu”, “sanayi yer 
seçimi” gibi kent makroformunu etkileyen süreçler Ankara özelinde irdelenmiş ve sonuç olarak, 
“desantralizasyon”un Ankara için sadece “normatif bir istek değil süreçlerdeki değişimlerin 
gerçekleşmesine olanak sağlayan bir eğilim” olduğu saptanmıştır. 

Bu şemada “1990 Ankara Nazım Planı” kararları temel ilke olarak korunmuş, ancak batı koridoru 
gelişme stratejisine karşın, kuzey, kuzey-doğu ve güneyde de Ankara’nın mevcut gelişme 
eğilimine bakılarak, desantralize bir yapılaşma öngörülmüştür. Bu politikada, konut, işyeri, 
kurumsal alanlar bu akslara dağıtılmıştır.  
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Ankara’nın etki alanındaki gelişmeleri incelemek, belirlemek ve Ankara Kentsel Ulaşım Projesine 
temel teşkil etmek amacıyla hazırlanan 2015 Şemasında öngörülen kent makroformu da, gerek 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Sınırı içinde Belediyelerin, gerekse Ankara Valiliği ile 
Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kamu kuruluşlarının “1990 Nazım 
Planı”nda bir değişiklik yapmadan ve 1/50.000, 1/25.000 ve 1/5000 plan kararı olmaksızın 
parçacı yaklaşımlarla yaptığı planlama ve uygulama çalışmaları ile önemli ölçüde değişmiştir. 
Çayyolu, Beytepe ve Gölbaşı yöresinde parça parça planlarla oluşturulan yeni konut alanları, Đlçe 
Belediyelerince yapılan Islah Đmar Planı uygulamaları, Đvedik yöresindeki Organize Küçük Sanayi 
Bölgesi ile benzer uygulamalar, 2015 Şeması ile öngörülen konut-işyeri dengesini bozmuştur. 
Bunun dışında, daha önce de bahsedilen, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü Ankara 
Çevre Otoyolu ve Erişim Kontrollü Devlet Yolu projeleri, kent makroformunu beklenmedik 
biçimde etkilemiştir. Bunlara ilaveten, 2015 Planlama çalışmasının öngördüğü desantralizasyonu 
gerçekleştirecek bir karalılık ve yönetsel bütünlük sağlanamamış, bu planda tanımlanan odak ve 
aksların olduğu bölgelerde, planın ilkeleri gereği olmayan spekülatif arsa-arazi hareketlenmeleri 
meydana gelmiştir. Bu sürecin kentin bir saçaklanma, yayılma eğilimine girdiği yönündeki 
değerlendirmeleri de hazırladığı söylenmektedir. Ülkemizde ilk kez bir ulaşım planı etüdü 
yapılmasını da hazırlayan ve 1993 yılında onaylanan Ankara Ulaşım Ana Planı’nın dayanağını 
oluşturan bu plan, onaylanamasa da, ülke planlama literatürü için de büyük önem taşımaktadır 
(Harita 2.5.).  

2025 Planlama Çalışmaları 

Kentsel yönetsel sistemin, imar-planlamaya ilişkin yasal çerçevenin, kentsel dinamikler ve 
makroformun büyük değişimler geçirdiği bu aşamada, Ankara Metropoliten Alanı ve odağında 
yoğunlaşan sorunları çözebilmek, kent makroformunu etkileyen, kentsel altyapı hizmetlerine 
gereksiz ek yük ve darboğazlar getiren parçacı gelişmeleri durdurabilmek, bu uygulamalarla eş 
zamanlı ve eş koşullu olarak yoğunlaşan plan dışı gelişmeleri kontrol altına alabilmek amacıyla 
2025 yılı erimli planlama çalışmaları da Büyükşehir Belediyesi’nce sürdürülmüş ve bu anlamda 
anakentin etki alanını genişleten yeni bir yetki alanı tanımlanmaya çalışılmıştır. 2015 Yapısal Plan 
çalışmaları kapsamında desantralizasyonun önerildiği Temelli, Ahiboz, Kazan Odaklarına dek 
uzanan ve yaklaşık 202.000 ha’a ulaşan yeni bir mücavir alan belirlenmiş ve bu sınır, 07.02.1994 
tarihinde Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı’nca onaylanmıştır. Bu sınır onaması ardından anılan 
Bakanlı ve Büyükşehir Belediyesi arasında “güneybatı Ankara” için sınır ve plan bazında bir dizi 
dava yaşanmıştır. Bu dönemde, davalı mücavir alan bölümlerini de içeren 1/25.000 ölçekli 
Güneybatı Ankara Gelişme Aksı ve Yakacık-Yuva Çevre Düzeni Nazım Đmar Planları 14.03.1995 
tarihinde Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı’nca ve her iki plana ait 1/5.000 ölçekli Nazım Đmar 
Planları etaplar halinde Ankara Valiliği’nce onaylanmıştır. Yargı süreçlerinin Büyükşehir Belediyesi 
lehine sonuçlanıp, iptal edilen mücavirin Büyükşehire iadesi ve bu alanda Bakanlıkça yapılan 
planların iptali, bölgede oluşmuş sorun, beklenti ve spekülasyonların giderilmesine yetmemiştir. 

Bu dönemde, anakentlerin yönetimini belirleyen yasal çerçevede de önemli uygulama güçlükleri 
ve anlaşmazlık konuları tanımlanmıştır. Etki alanındaki yerleşmelere ilişkin karar üretemeyen ve 
mücavir alan ile sınırlanan bir düzenleme getiren 3030 sayılı Kanun ile, hem metropoliten ilişkiler 
kontrol edilememiş, hem de mücavir alan sınırları içinde çok parçalı ve yeterli eşgüdümden uzak 
yetki dağılımı-karmaşası gündeme gelmiştir. Daha ötesi, anakent mücavir alanları içinde, 3030 
sayılı yasa kapsamı dışında bırakılan “Belde Belediyeleri” oluşumuna göz yumulmuş, kent 
içindeki süreçleri ve gelişimi aktif etkilediği halde, kent bütünü sistematiğinden bağımsız ve her 
hangi bir üst ölçek kısıtı ve eşgüdümü olmaksızın plan uygulamaları yapabilen “Özerk 
Belediyeler” yaratılmıştır.. Ankara örneğinde söz konusu belde belediyelerin özellikle yapılaşma 
kısıtları olan Çubuk I Barajı Su Toplama Havzası içinde yoğunlaşması da ilginçtir. (Bağlum, 
Pursaklar, Sarayköy, Altınova, Esenboğa)18.  

                                                 
18 

TMMOB Şehir Plancıları Odası, 2002, Ankara Üst Ölçek Planlama Sorunsalı içinde GÖKÇE, B., ŞPO, Ankara. 
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Böylesi karmaşık bir anakent yönetimi, planlama sistematiği ve yetki karmaşası altında 1990’lı 
yılların başından bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesince, Ankara 2025 Nazım Planı çalışmaları 
sürdürülmüştür. Bu çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi Đmar Dairesince 30.07.1998 tarihinde 
sonuçlandırarak Ankara 2025 Nazım Planı onaylanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine 
sunulmuştur (Harita 2.6.). Ancak söz konusu plan önerisinin bir üst ölçek plan çalışmasının 
sunacağı kuramsal çerçeveden öte, nüfus artış hızının yavaşladığı bir dönemde, konut stoğunun 
da gereksinimleri karşılayabilecek düzeyde bulunduğu halde abartılmış bir nüfus projeksiyonuna 
dayanarak hazırlandığı öne sürülmüştür. Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanını oluşturan 
mücavir alan sınırı dışına ve 3030 sayılı Yasa kapsamı dışında kalan belde belediyelerince 
(Pursaklar, Sarayköy, Bağlum, Altınova, Esenboğa, Yenikent) yapılan planlara müdahale 
edemeyen bu plan çalışması sonrası, daha önce “güneybatı koridoru” olarak speküle dilen 
alanda Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 2 ayrı 1/50000 ölçekli 
üst ölçek plan onaması yapılmıştır. 

Bunlardan ilki, Güneybatı Ankara Gelişme Aksı’nda (Eskişehir-Konya yolu ve çevre otoyolu 
arasında kalan bölümde) 18.07.2001 tarihinde Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı’nca onaylan 
1/50.000 ölçekli “Ankara 1990 Nazım Planı Kısmi Revizyonu” dur. Bu plan ile, 2015 planlama 
çalışmaları kapsamında tanımlanan yıldız formundaki gelişme-desantralizasyon aksları (Eskişehir 
Yolu Aksı - Đncek, Taşpınar Aksı) ve bunlar arasındaki Atatürk Orman Çiftliği açılımı sağlayan 
havalanma koridorunu tanımlayan makroformun büyük ölçüde yitirildiği gözlemlenmektedir 
(Harita 2.7.). 

Đkinci olarak, aynı aksta otoyol dışı olarak tanımlanan, Güneybatı Ankara Metropoliten Đmar Planı 
ismiyle Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı’nca 24.02.2004 tarihinde bir başka 1/50.000 ölçekli plan 
onaması yapılmıştır. Ancak Danıştay 6. Dairesi anılan planın yürütmesini 19.09.2006 gün ve E: 
2005/875 sayılı kararı ile, “ölçeği 1/50.000 olmakla birlikte parçacı olması ve şehircilik ilkeleriyle 
bağdaşmaması” gerekçeleriyle durdurmuştur (Harita 2.8.). 

Görüldüğü üzere, kent bütününde yoğunlaşıp karmaşıklaşan sorunlar parçacı çözüm önerileri ile 
daha karmaşık boyutlar kazanabilmekte ve başka kentsel sorunları da tetikleyerek yeni sorunlar 
ve çözüm güçlükleri tanımlayabilmektedir. Bu aşamada yürürlüğe giren 5216 Sayılı Kanun’un, 
gerek belde belediyelerini büyükşehire ilk kademe belediyesi olarak bağlaması, gerek kentin 
geniş etki alanı sayılabilecek bir bölgeyi, belediye sınırı içine dahil etmesi ve gerekse bu sınırda 
Büyükşehir belediyesine ölçeğini 1/25.000 olarak tanımlayıp, sınırlasa da bütüncül bir üst ölçek 
plan yapma görev ve sorumluluğunu vermesini, bir fırsat olarak değerlendirmek gerekmektedir. 
Bu plan, yukarıda sıralanan tüm tehdit ve risklerin farkında olarak, planlama geleneği ve 
bilincine sahip olarak gelişmiş ve önemli fırsat ve olanakları olan Başkenti, gerçek bir süreç 
tanımı ile üst ölçek ile bitmeyen sürekli ve etkili bir planlama mekanizmasına kavuşturmayı 
hedeflemektedir. 



 54 

Harita 2.1. : Lörcher Planı 
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Harita 2.2. : Jansen Planı 
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Harita 2.3. : Yücel-Uybadin Planı  
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  Harita 2.4. : Ankara 1990 Nazım Planı 
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Harita 2.5. : 2015 Yapısal Plan Şeması  
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Harita 2.6. : Ankara 2025 Nazım Đmar Planı Önerisi 
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Harita 2.7. : Ankara 1990 Nazım Planı Kısmi Revizyonu  
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Harita 2.8. : Güneybatı Ankara Metropoliten Đmar Planı  

 


