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Ağustos-Ekim 1995 tarihli hava fotoğraflarından,

Fotogrametri  yöntemiyle üretilmiştir.

Eşyükseklik eğrileri arası 1  metredir.

Yapılar saçak çizgileriyle gösterilmiştir.

Yapımcı firma : MNG Bilgisayar A.Ş.
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10
45

KENTSEL ALAN KULLANIMI
KONUT YERLEŞME ALANLARI

MEVCUT İMAR HAKLARI KORUNARAK  YAPILAŞMA DÜZENİ
DÜZELTİLECEK ALANLAR

 

YOĞUNLUĞU 

KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI

KENTSEL SERVİS ALANLARI

KENTSEL MERKEZ ALANI

16-Konut yerleşme alanları içerisinde konutlar ile birlikte fiziki, sosyal ve psikolojik yönden zararlı yan etkileri 
olmayan konut içi (3.sınıf) işletmeler ile kreş, çocuk yuvası vb. yer alabilir.  

17- Bu imar planının onay tarihinden önce onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile belirlenen 

yoğunluk ve yapılaşma koşulları geçerlidir. 

 

18- Bu alanlarda;mevcut imar planı ile belirlenmiş inşaat emsali değiştirilmeden, parsel büyüklüğü, kat adedi 
ve yapılaşma nizamı gibi plan kararları; mevcut ruhsatlı yapı bulunup bulunmaması, topoğrafik durum, jeolojik 
veriler ve mülkiyet durumu gibi kıstaslar göz önünde bulundurularak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 
belirlenmiş alanlardır.

KENTSEL SOSYAL  ALTYAPI

İLKÖĞRETİM TESİSLERİ

LİSE VE DENGİ EĞİTİM TESİSLERİ ALANI

SOSYO-KÜLTÜREL TESİS ALANI

SAĞLIK TESİSLERİ ALANI

RESMİ KURUM ALANI

DİNİ TESİS ALANI

36- 7000m² den küçük İlköğretim tesislerinde E:1.20, büyük olanlarda ise E:1.00 ve hmax= serbesttir. 

PAZAR  ALANI

ERİŞME KONTROLLÜ YOLLAR

KENTSEL VE BÖLGESEL YOLLAR:

SERVİS YOLLARI

50

30

25

UYGULAMA İMAR PLANI ONAMA SINIRI

BELEDİYE HİZMET ALANI

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI

6-

İhtiyaç duyulması halinde reglaj istasyonu, trafo, su deposu vb. kullanımlar öncelikle 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planları ile belirlenecek teknik altyapı alanlarında karşılanacaktır. Bu alanlarında yeterli olmaması durumunda 
gerektiğinde yapı yaklaşma mesafeleri yollara 10m, yapılara 20m'den az olmamak koşuluyla park, rekreasyon vb. 
kullanımlar içinde yapılabilir. 

2- 
onaylanan mevzi nitelikteki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişiklikleri geçerlidir. 

 

3-

Yollar, yeşil alanlar, genel otoparklar, cami ve karakol alanları ile MEB'na bağlı ilk ve orta öğretim tesisleri 
alanı kamu eline geçmeden inşaat izni, parselasyon planları ardından hazırlanacak teknik altyapı projeleri 
onaylanmadan geçici ve sürekli iskan izni verilemez. Ancak teknik altyapının 3194 sayılı imar kanununun 23. 
maddesine ve ilgili kamu kuruluşlarınca onanan teknik standartlara uygun olarak yapılması halinde iskan 
ruhsatı verilebilir.  

4-

Arazide mevcut ve inşa edilecek enerji nakil hatları ve koruma kuşaklarında TEK Yönetmeliğine uyulacaktır. 

 

5-
Her türlü yapılaşmada Deprem Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. 

 

8-

belirtilmeyen hususlarda Ankara Büyükşehir Belediyesi 

İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

7-

Yapıların yüksekliklerinde Esenboğa Havaalanı mania planı kriterlerine uyulacaktır. 

 

 
12-

 

51-

Uygulama imar planı aşamasında Ankara Büyükşehir belediyesi tarafından ihalesi yapılarak hazırlatılan ve 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21.07.2005 tarihinde onaylanan genel jeolojik etüdlerin ve bu etüdler 
neticesinde ortaya konulan önerilerin plana yansıtılması zorunludur. 

  

 

ESENBOĞA (PROTOKOL) YOLU  ÖNGÖRÜNÜM BÖLGESİ SINIRI
13-Esenboğa kent giriş yolu boyunca, bu yola siluet veren ve imar planında sınırları belirtilen alanda 
yapılacak ve mevcut her türlü yapının konum, büyüklük, nitelik ve görünümü ile peyzaj düzenlemeleri 
Büyükşehir Belediyesince temin edilecek kentsel tasarım projesi ile projelendirilecektir.  
14- Hazırlanacak olan mimari/peyzaj projeleri Büyükşehir Belediyesince uygun görülmeden onaylanamaz. 

 

PURSAKLAR I.ETAP UYGULAMA  İMAR PLANI

10

TOPLAYICI/DAĞITICI YOLLAR

 

 

VE YAPI DÜZENİ KORUNACAK PLANLI KONUT ALANLARI

 

AYRINTILI JEOLOJİK ETÜT YAPILACAK ALAN SINIRI

  

SINIRLAR

KENTSEL TEKNİK  ALTYAPI

 Kullanımlar 30 metre üzeri yollardan servis alamaz. 
 

 

 

  
  

1/5000 ölçekli Kuzey Ankara (Protokol yolu) Pursaklar Revizyon Nazım İmar Planının onay tarihinden önce 

 

22-  

KONUT GELİŞME ALANLARI
İnşaat Emsali E:1.40 hmin:36,50m (12 kat) ve min.parsel büyüklüğü 4800 m²dir. Bir veya birden fazla 

adanın birlikte kentsel tasarım projesine dayalı olarak projelendirilmesi, uygulamanın kamu veya konut yapı 
kooperatifleri kanalıyla yapılması durumunda; adalar arasında inşaat alanı ve konut adedi transferi yapılabilir. 

1- Bu plan onama sınırları içerisinde kalan alanlarda mevzuata uygun olarak ruhsat alıp yapılaşmış parsellerde 
ruhsatlı durum imar durumudur. Yıkılıp yeniden yapılanma durumunda yeni plan koşulları geçerlidir.   Ancak
yeni plan koşullarına göre yapılaşma aşamasında parsel büyüklüğü, vb konularda sorunların ortaya çıkması 

yapılaşma koşullarının belirlenmesinde Pursaklar Belediyesi yetkilidir.  durumunda emsal değişmemek koşulu ile 

değişikliğine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilidir. 

   

İMAR UYGULAMASI YAPILACAK ALAN SINIRI
İmar uygulaması yapılacak alan sınırı 

15- Bu alanlarda laboratuvar deneylerine dayalı ayrıntılı jeoteknik etüd yapılması zorunludur. 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve parselasyon planı onaylanmadan uygulamaya geçilemez. 
 

  

18- a-

18- b-

R ile tanımlı konut alanlarında minimum parsel büyüklüğü 2000 m², E:1.60 , 
minimum yapı yüksekliği ise 24.50 metredir.  
R1 ile tanımlı konut alanlarında minimum parsel büyüklüğü 1000 m² olup, 

 

18- c-

mevcut imar planı ile belirlenmiş inşaat emsali aynı kalmak koşulu ile

büyüklüğü 140 metrekaredir. 

 
bu plan ile verilen yapılaşma koşullarına uyulacaktır. 
R2 ile tanımlı konut alanlarında, yapılaşmamış boş parsellerde mevcut yapılşamalardan 
dolayı önceki onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile belirlenen yapılaşma 
koşulları geçerlidir. 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve parselasyon planı onaylanmadan uygulamaya geçilemez. 

50-

Bu plan ve plan notlarında 

HASTANE ALANI
42- Hastane alanlarında E=3.00 ve Hmax=Serbest olacaktır.

TİCARET

ÖZEL SAĞLIK TESİSİ ALANI

43- Özel sağlık tesisi alanlarında E=1.20 ve Hmax=Serbest olacaktır.

41- Sağlık tesisi alanlarında E=1.00 ve Hmax=Serbest olacaktır.

46- Bu alanlarda E=1.00 ve Hmax=Serbest olacaktır.

44- Resmi kurum alanlarında E=1.20 ve Hmax=Serbest olacaktır.

EĞİTİM TESİSLERİ ALANI

37- 7000m² den küçük Ortaöğretim tesislerinde E:1.20, büyük olanlarda ise E:1.00 ve hmax= serbesttir. 

(Ortaöğretim Tesisleri Alanı)

ÖZEL EĞİTİM TESİSLERİ ALANI
38- Bu alanlarda E=1.60 ve Hmax=Serbest olacaktır.

9- Arsanın eğimli veya kaya gibi sert zemin vb. olması durumunda tabii zeminden kot verilebilir. Tabii zeminden 
kotlandırmalarda ( 0.00) kotu, adada veya parselde yapılacak bina veya binaların köşe kotlarının aritmetik ortalaması 
olarak alınır. 

- + 

9-a- Yola göre düşük olan parsellerde, gömülmeler durumunda denk TA ve KAKS'ı bina alanını aşmamak kaydı ile 
kotu yoldan verilecek kotu geçmemek üzere yükseltilebilir. 

 

( 0.00) - + 

KREŞ ALANI
39- Kreş alanlarında E=1.00 ve Hmax=Serbest olacaktır.

48- 50.00 m.lik yollara olan yapı yaklaşma mesafesi; 20 m.den az olamaz. 

alçak yol tarafından verilebilecek kota nazaran (3.00) metreden fazla olmamak 
yüksek yoldan kot verilebilir. 

10-a- Planda ikiliblok hali muhafaza edilmiş veya edilecek olan köşebaşına rastlayan ikiliblok her iki binaya kot 
verilirken 
seviyeleri aynı tertip edilmek kaydıyla 

 

 

11- Yapı yaklaşma mesafeleri bulunmayan parsellerde; yapı yaklaşma mesafeleri yollardan 5 metre, komşu parsel 
sınırlarından en az 3 metre olmak üzere h/4 (bina yüksekliğinin dörtte biri) kadar olacaktır. 

95005, 95014, 95015, 95017, 95033, 95034, 95049, 95051, 95052, 95069, 95171, 95172, 95179, 95186, 95223, 
95225 ve 95304 nolu konut adaları (17 adet) hariç R ve R1 işaretli diğer konut adalarında kottan kazanılan katlar 
emsal haricidir. 

10- Birden fazla yola cephesi bulunan ayrık nizam parsellere kotu yüksek yoldan verilebilir. 

 
 

ve saçak 

( 0.00) - + 

 

Özel veya kamu hastanesi yapılabilir.

19- 

21- R, R1 ve R2 işaretli konut adalarında ayrık nizamda inşa edilecek binaların cephe genişliği serbesttir. 

47- Pazar alanlarında arazinin durumuna göre oluşacak bodrum katlar ticaret ve 
otopark alanı olarak kullanılabilir. 

 

- Trafo binalarının etrafına en az 1m. mesafe bırakılacaktır. 
- Çevre güvenliği Bedaş Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır. 
- Trafo yeri kiralama bedeli Bedaş tarafından Belediyesine ödenecektir. 
- Trafo binası yer altında yapılacaktır. 

- 95423 ada 1 sayılı parseldeki İlköğretim Tesisi Alanı içerisinde Kreş, Anaokulu vb. okul öncesi 
eğitime yönelik tesisler yapılabilir. 

-140 m2 daire büyüklüğü uygulaması; parsel büyüklüğü x Emsal / Minimum Daire Büyüklüğü hesabından 
çıkan daire sayısı, 0.50'nin altında olması halinde bir alt tam sayıya, 0.50'nin üstünde olması halinde bir üst tam 
sayıya tamamlanacaktır. 

 

Emsal harici tutulan Bodrum Katlar bina zemin kat izdüşümünün dışına taşmamalıdır. - 

 
 

Konut Gelişme Alanları içerisinde kısmen yapılaşma olan ve uygulamada zorunlu olarak 4800 m2'den küçük olan 
parsellerde E=Sabit kalmak koşulu ile Hmax=Serbest olup planda verilen yapı yaklaşma koşuluna uyulacaktır. 
Konut Gelişme Alanlarında; 20 m. ve üzeri genişlikteki yollardan servis alan parsellerde TAKS=0.20'yi geçmemek 
üzere zemin ve bodrum katlarda, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 16-2 maddesinde öngörülen 
halkın günlük zorunlu ihtiyaçlarını gidermeye yönelik ticari kullanımlar yer alabilir. Bu parsellerde inşaat Emsalinin 
ticaret için öngörülen miktarı çıktıktan sonra kalan inşaat alanı üzerinden konut sayısı hesabı yapılacaktır. 20 m. 
genişliğinin altındaki yollara cephesi bulunan parsellerde hiçbir şekilde ticari kullanım yer alamaz. 

- 

- 

 a. Protokol yoluna paralel giden servis yolu veya yeşil bant (yeşil kuşak)'da cepheli kentsel servis kullanımında 
kalan parsellerde, parseller farklı noktalardan kot alsalar dahi, +0.00 kotu parsellerin cephe ortalarının karşılarına 
gelen protokol yolunun bordur kotu esas alınacaktır. +0.00 kotu altında açığa çıkan bodrum katlar emsal haricidir.  
b.Protokol yolu ve bu yolun servis yollarına, yeşil banta (yeşil kuşak) bakan adalarda yapılacak olan yapıların 
protokol yoluna bakan kısımları +0.00 kotunda veya önündeki protokol yolu kotlarına göre tesviye edilebilir. tamamı 
açığa çıkmayan alanlar iskan edilmemek şartıyla inşaat alanı dışındadır.  
c.Protokol yolu ve bu yolun servis yollarından cephe alan adalardaki eski yapılar kot farkından kayba uğramışsa 
yeni yol kotundan kotlandırılacak şekilde yıkılıp yeniden yapılabilir.  
d.Protokol yolu onama sınırları içerisinde kalan konut yapılarında ve protokol yoluna bakan kentsel servis 
parsellerinde, mimarî proje hazırlanırken binaların cephelerinde Selçuklu ve/veya Osmanlı, mimarisinin çizgileri 
dikkate alınacak, bu anlayış mimari projede cephelerde hissettirilecektir. 

 
e.Protokol yoluna bakan kentsel servis parsellerinde vaziyet planı, cephe çalışmaları için büyükşehir belediyesinden 
uygun görüş alınmadan, ilçesince proje onayı yapılamaz. 

Ruhsatlı durum imar durumudur yıkılıp yeniden yapılması durumunda bu plan koşulları geçerlidir. 

- Daire sayısı sabit kalmak şartı ile daire büyüklüğü şartı aranmayacaktır. 

ortalama 

ortalama daire 

Planda A ile belirtilen alan 95090 ada 1,2,3,4,5,6,7,8, 95091 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 95093 ada 1,2,3,4 numaralı 
parsellerden oluşturulacaktır.  
Birden fazla kitle yapılması halinde kitleler arası mesafe H/2 den az olamaz. 
 
Parsel bazında sondajlı laboratuar deneylerine dayalı jeoteknik etüd raporu hazırlanarak, bu rapora dayalı projelendirme 
yapılmadan inşaat ruhsatı verilemez.  
(A) Konut alanları için +- 0.00 kotu tabi zeminden verilecektir. 
 
95090, 95091, 95092 ve 95093 adaların toplam senet yüzölçümü ve muadil inşaat alanı hakkı değişmemek koşulu ile 
Hmax: Serbesttir. 

 

 

 
 
 

 

 
  

 

- (95569 ada 1 parsel için geçerlidir.) Resmi Kurum Alanında Kaymakamlık Lojman Alanı yer alabilir. 

  

Ancak Uluslararası bazı kuruluşların, kendilerine ait özgün cephe tasarımlarıda yapılabilir. Bu cephe 
düzenlemesinde renk ve malzeme mimari projeye göre belirlenir. 

- Konut Yerleşme Alanlarında Esenboğa Havaalanı Mania Planı Kriterlerine uyulacaktır. Arazi kotlarına göre 
Hmin=12 kat yüksekliğinin Mania kotunu aşması durumunda, E=Sabit kalmak koşulu ile Hmax= Serbest 
uygulanacaktır 

 
Bir veya birden fazla Gelişme Konut Adasının Kentsel Tasarım Projesine dayalı olarak projelendirilmesi durumunda; proje 
Pursaklar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından onaylanacaktır.  
- İnşaat alanı transferi, Gelişme Konut Adaları arasında ve ada bazında yapılacaktır.  
- İnşaat alanı transferine konu Gelişme Konut Adalarında Y ençok: Serbesttir.  
- İnşaat alanı transferi sadece Gelişme Konut Adalarının konut kullanımları ile ilgili olacak ve ticaret alanı transferi 
yapılmayacaktır. 
 

- İnşaat alanı transferi yapılan Gelişme Konut Adalarında, toplam Emsalin en çok %30'u transfer edilebilir, kalan % 70 emsal 
ada uhdesinde kalacaktır, ayrıca transfere konu gelişme konut adalarında eş zamanlı olarak ruhsat ve iskan alınması zorunludur.  

- İnşaat alanı transferine konu adaların eşdeğer nitelikte olup olmadığı Pursaklar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 
değerlendirilecektir. 

 

Planda A ile belirlenen alan 95144 ada 1,2,3,4,5 nolu parsellerden oluşmaktadır

 

 

"A" işaretli konut adasındaki toplam inşaat alanı 95144 ada 1,2, 3, 4, 5 nolu parsellerin muadil inşaat 
alanları toplamını geçemez. Yençok:16 Kat. 
 
+/- 0.00 kotu planda "V" işaretli yoldan verilecektir. Plan değişikliği neticesinde oluşacak yeni parselde +/- 
0.00 kotu altında açığa çıkan iskan edilebilir alanlar hesaplanan muadil inşaat alanına dahildir. 

- Esenboğa Havalimanı Mania Plan nedeni ile yapılaşma sorunu olan Gelişme Konut adalarında inşaat alanı transfer oranı sınırı 
için %30 şartı aranmayacaktır, transfer edilen konut adasının tamamen boşaltılması halinde; söz konusu ada Pursaklar 
Belediyesine Park Alanı olarak bedelsiz terk edilecek, bedelsiz terk işlemi tamamlanmadan iskan verilmeyecek, bu alan Park 
Alanı harici amaçla kullanılmayacak ve herhangi bir imar planı değişikliği ile kullanım kararı değiştirilmeyecektir. Toplam inşaat 
alanının bir kısmının transfer edilmesi halinde ise; transfer sonrası doğal zeminde kalan yapılaşma için Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğünden görüş alınacaktır. Transfere konu konut adalarında eş zamanlı olarak ruhsat ve iskan almaları zorunludur. 
- Mania planı nedeniyle yapılaşma sorunu olan Gelişme Konut adalarında Pursaklar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 
uygun görülüp, Ankara Büyükşehir Başkanlığınca onaylanacak Kentsel Tasarım Projesine göre ada/parsellerin ön ve yan bahçe 
çekme mesafeleri 5 m'ye, h/2 olan parsel içi kitleler arası yaklaşma mesafeleri h/4'e kadar düşürülebilir ve çekme mesafeleri 
içinde kalmak kaydıyla TAKS Yönetmelik azami sınırını geçemez. 

KONUT ALANLARI TADİLATLARI

- 95002 ada 1 nolu alanda esenboğa havaalanı mania kriterlerine uyulacaktır. Yençok:18 kattır. 95002 ada 1 nolu parsele ait 
muadil inşaat alanı aşılamaz.  
- +/-0.00 kotu planda " " işaretli yoldan verilecektir. Yapılacak yapının zemin katı +/- 1.00 metrede kurulabilir. 
 
- Zemin etüdü onaylanmadan proje onayı yapılamaz. 

95152 Ada 1 Parselde

- Binalar yoldan, tabi zeminden veya vaziyet planına göre oluşturulacak ada içi servis yollarından kotlandırılabilir. 
Kotlandırmanın tabi zeminden yapılması halinde o bina için yüksek olan iki köşe kotları ortalaması +/-0,00 kotu 
olarak kabul edilecektir. 0,00 kotu altında açığa çıkan alanlar inşaat emsaline dahil edilmeyecektir.  
- Parsel içerisinde birden fazla kitle yapılması halinde iki kitle arasında h/2 kadar mesafe bırakılacaktır. Adanın 
ifrazı halinde oluşan parsellerdeki yapıların ise komşu parsellere olan yapı yaklaşma mesafesi en az h/4 kadar 
olacaktır.  
- Parsel sınırı içinde kalmak koşulu ile bina girişi için merdiven, yaya, servis ve otopark rampaları ile yürüyüş 
platformları yapılabilir. 
 - Ada içerisinde yapılacak her bir konut için minimum 10 m² park ve çocuk bahçesi vb. nitelikte yeşil alan 
düzenlemesi yapılacaktır.  
- Özel otopark ihtiyacı parsel içerisinde karşılanacaktır. Yaya yolları gerekli hallerde servis amaçlı kullanılabilir. 
 - Plan sınırı dahilindeki tüm alanlarda parsel bazında sondajlı ayrıntılı jeolojik ve Jeoteknik etüd yapılmadan inşaat 
uygulamasına geçilemez.  
- Bu planın onay tarihinden önceki yürürlükteki imar planı ve eklerine uygun ruhsat alarak yapılaşmasını 
tamamlayan yapılar için mevcut ruhsatlı durum imar durumudur. Yıkılıp yeniden yapılması halinde bu planın 
yapılaşma koşullarına uyulacaktır.  
- KOP hisselerinin bedelsiz terki durumunda, önceki imar parseli yüzölçümü üzerinden inşaat alanı hesaplanabilir. 
Sağlık tesisi alanında ilgili yatırımcı kuruluşun uygun görüşünün alınması durumunda özel sağlık tesisi yapılabilir. 

- 95710 ve 95711 ada konut alanında E:1.60 ve Hmin:8 kattır. Yençok:20 kattır.

Yençok:18 Kattır.- 95750 Ada 1 Parsel E:1.60 Yençok:Serbesttir.  
- Planlama alanını oluşturan ilgili parsellerin, mevcut imar planında sahip olduğu muadil inşaat alanı miktarı korunacaktır.  
- Konut alanı kullanımında yer almamak koşuluyla, ±0.00 kotu altında açığa çıkan 1. Bodrum katta yer alan, spor salonu, 
yüzme havuzu, sosyal tesis, kütüphane alanı, apartmana ait müştemilat yapıları ve bölgede yaşayan halkın günlük ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik, dükkan, market, büro, mağaza, anaokulu, kreş vb. yapılar toplam inşaat alanına dahil edilmez. Tabi zemin 
altında yer alacak otopark alanları, açıkta oluşmamak ve parsel sınırını aşmamak koşulu ile yapı yaklaşma sınırları dâhilinde 
yer alabilir. 

- Planda A ile gösterilen alan 95172 ada 1 ve 4 numaralı parsellerin tevhit edilmesinden oluşacaktır.  
- Planda A ile gösterilen parselin mahreç yönü planda ile işaretli yerden verilecektir.  
- 50.00 metrelik yollara olan yapı yaklaşma mesafesi 20 metreden az olamaz.  
- Toplam muadil inşaat alanı aşılamaz. 

- 95014 ada 3 nolu parselde E=1.60, Hmin=24.50 metredir. 
 - Bu plan notlarında belirtilmeyen hususlarda, Pursaklar 1. Etap Uygulama İmar Planı plan hükümlerine, Planlı 
Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuatın 
lehteki hükümlerine uyulacaktır. 

Yençok:20 kattır.

23- Kentsel Servis Alanlarında; Kamu kurum ve kuruluşlarının ofis binaları, Ticaret ve Alışveriş Merkezleri, Turistik 
Tesisler, Sergi, Servis ve Satış Tesisleri, Sağlık Tesisleri, Kültür, Eğlence ve Dinlence Tesisleri, Ticari Büro 
servisleri, ve Basın-Yayın Tesisleri yer alabilir.  
24- Bu alanlarda inşaat emsali minimum parsel büyüklüğü 2500 metrekaredir. E:1.00, hmax:serbest, 

Yençok:18 kat

25- İnşaat Emsali 2.50 ,min parsel büyüklüğü 10000m² ve h:serbesttir. Bu alanlarda, her türlü ticaret, sinema, 
tiyatro, otel, vb, banka, sigorta vb. bürolar, mağazalar yer alabilir. Ayrıca kentsel merkez alanında sosyo-kültürel 
tesis, eğitim tesisi, cami,idari tesisler, ve park-oyun alanları yer alacaktır. konut alanları Kentsel merkez alanlarında 
yer alacak olan konut alanlarının inşaat emsali E=0.80'i geçemez. 

Üst katlar konut olarak kullanılabileceği gibi 
merkez işlevlerinin dikey yoğunlaşmasına da imkan verebilecek şekilde projelendirilebilir. 

 
26- Yapılaşmaların ne türde olacağı (ayrık, blok veya bitişik nizam, portik vb.) ve kullanımların türel ayrımı ve 
büyüklükleri kentsel tasarım projesi ile belirlenecektir. 
 
27- Otopark ihtiyacı yaya dolaşımını engellemeyecek şekilde zeminde veya bodrum katlarda sağlanacaktır. 

28- İnşaat Emsali 0.75 ve h:serbesttir. Yençok:8 Kat. Bu alanlarda, her türlü ticaret, sinema, tiyatro, otel, vb, 
banka, sigorta vb. bürolar, mağazalar yer alabilir. Ayrıca ticaret alanında sosyo-kültürel tesis, eğitim tesisi, cami,idari 
tesisler, ve park-oyun alanları yer alacaktır.  
29- Yapılaşmaların ne türde olacağı (ayrık, blok veya bitişik nizam, portik vb.) ve kullanımların türel ayrımı ve 
büyüklükleri kentsel tasarım projesi ile belirlenecektir.  
30- Otopark ihtiyacı yaya dolaşımını engellemeyecek şekilde zeminde veya bodrum katlarda sağlanacaktır. 

- Ticaret bölgeleri ve yollarında plan onay sınırı içinde kalan alanlarda bu plan öncesinde yürürlükte olan planlara 
ait yapılaşma koşulları geçerlidir. Plan onama sınırı içinde yer alan imar ada parsellerindeki aplikasyon işlemlerinde 
bir önceki imar planları esas alınacaktır.  
- Plan onay sınırı içindeki tüm konut parsellerinde yapılmış/yapılacak binaların bir kısmında veya tamamında, 
konutlarla birlikte 08.06.2018 tarihinde onaylanan Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesinin 
f bendinde belirtilen yol boyu ticari kullanımlar yer alabilir. Gömüde kalmak koşuluyla bodrum katlarda ilgili İmar 
Yönetmeliği koşullarına göre tevsii yapılabilir.  
- Mevcut binalarda kullanım değişikliği nedeniyle ortaya çıkan otopark ihtiyacı parsel içinde karşılanacaktır. 
 - Ticaret yolu sınırları içinde kalan konut kullanımındaki site yerleşkeleri kapsam dışı kalacaktır. 

- 95007 Ada 1 Parsel, Ticaret kullanımında; iş merkezleri, yönetim binaları, banka, finans kurumları, ofis- büro, 
çarşı, çok katlı mağazalar, otoparklar, alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi 
sosyal ve kültürel tesisler ile lokanta, restoran, gazino, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik birimler yer alabilir. 
E:1.00 Yençok:serbesttir. Yençok:8 Kat 

AÇIK VE YEŞİL ALANLAR

PARK VE DİNLENME ALANLARI
AĞAÇLANDIRILACAK ALAN (MEZARLIK)

SPOR ALANI

PARK VE REKREASYON ALANI

31- Ağaçlandırılacak alanlar 3194 sayılı Kanunun 18. Madde Yönetmeliğinin 12. maddesinde belirtilen esaslar 
çerçevesinde oluşturulacaktır. Uygulama imar planı esnasında gerekli görülen kısımlar parsel içi ağaçlandırma 
alanı olarak da kullanılabilir. 

MESİRE VE PİKNİK ALANI

32- Spor tesisleri alanında ve özel spor tesislerialanında E=1.00 ve Hmax=Serbest olacaktır.

Bu alanlarda piknik alanları, spor ve oyun alanları, gıda vb. satış birimleri 
tesisleri yer alabilir. 

 

33-
E:0.10 ve hmax:6.50 m.dir. 

ile eğlence ve dinlenme 

BÖLGE PARKI ALANI

  
 - (95341 ada 1 parsel için geçerlidir.) Bu alanlarda Spor Tesis Alanı, Gençlik Merkezi yapılabilir. 

Yençok:18 Kat

34- Bu alanlarda; Toplumun kullanımına açık Eğlence- dinlenme tesisleri, piknik alanları, oyun alanları, spor 
alanları vb. rekreasyonel kullanımlar, gıda, sergi ve satış üniteleri ve sosyal tesisler yer alabilir. Minimum parsel 
büyüklüğü 3000 m² olup E:0.10 ve hmax:6.50 m.dir. 

95330 ada 7 parselde öngörülen park alanı pasif yeşil alan olarak kullanılacaktır. 

- 95700 ve 95389 ada, Rekreasyon alanlarında toplumun kullanımına açık eğlence- dinlenme tesisleri, piknik 
alanları, oyun alanları, spor alanları vb rekreasyonel kullanımlar, gıda, sergi ve satış üniteleri, düğün salonu ve 
sosyal tesisler yer alabilir. E=0.30 Hmaks=SERBESTtir. 

Bölge Parkı Alanında E:0.10, Hmax: Serbesttir. Bu alanlarda; dinlenme, rekreasyon, spor, fuar, eğlence, ve 
sosyo-kültürel faaliyetlerin yer alabileceği aktif yeşil alanlardır. Bu alanların güvenliğine yönelik önlemlerin de 
gereğinde bir yönetim planı kapsamında hayata geçirilebilmesi sağlanacaktır. Bu alanlarda öngörülen faaliyetlerin 
yerine getirilmesine yönelik olarak açık spor ve oyun alanları, gençlik merkezleri, piknik yerleri, kır gazinosu, 
çay bahçesi, büfe, gezinti alanı, tiyatro, sinema, hanımlar lokali, mini golf, yaşlılar bakımevi, Belmek Kursları, 
vb. kullanımlar ile otopark, tuvalet, vb. altyapı tesisleri yapılabilir. 

35- Kamu mülkiyetinde olmayan okul alanları mümkün mertebe DOP kapsamında düzenlemeye alınacaktır. 
Okul alanlarındaki KOP hisseleri planda ayrılmış diğer KOP alanlarına taşınacaktır. DOP miktarının yeterli 
gelmemesi durumunda okul alanları belediye, hazine gibi kamu mülkiyetlerinden oluşturulabilir. 

- Eğitim Tesisleri Alanı, 95296 ada 1 ve 2 parsellerin tevhidinden oluşacak olup yeni oluşacak parselin 
büyüklüğü 95296 ada 1 ve 2 parselin senet yüzölçümlerinin toplamı ile aynı olacaktır.  
- Eğitim Tesisleri Alanında, Emsal:1.20, Hmax:Serbesttir. 

- 95320 Ada 1 Parsel, Eğitim Alanında, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve her türlü Ortaöğretim kurumu yapılabilir. 
Eğitim Alanında, "0" kotunun altında kalan 1. Bodrum kat emsale dahil değildir. 
 
- 95325 Ada 1 Parselde yer alan Eğitim Alanında, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve her türlü Ortaöğretim kurumu 
yapılabilir. Eğitim Alanında, "0" kotunun altında kalan 1. Bodrum kat emsale dahil değildir. 
 

 
- 95111 Ada 1 Parselde yer alan Eğitim Alanında, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve her türlü Ortaöğretim kurumu 
yapılabilir. Eğitim Alanında, "0" kotunun altında kalan 1. Bodrum kat emsale dahil değildir. 
 
- 95373 ada 1 ve 2 parselde yer alan, Eğitim Tesisleri Alanında, MEB tarafından bölgesel ihtiyaçlar göz 
önünde bulundurularak belirlenen, Okul Öncesi (Anaokulu), İlkokul, Ortaokul, her tür Ortaöğretim Kurumu 
(Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik Lise, vb) yer alabilir.  
- Trafo binasının etrafı en az 1 m mesafe bırakılarak koruyucu tel çit ile çevrilecektir. 
 - Çevre Güvenliği ENERJİSA BEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.  
- Trafo yeri kiralama/ kamulaştırma bedeli ENERJİSA BEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir. 

- 95364 Ada 1 Parselde yer alan Eğitim Alanında, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve her türlü Ortaöğretim kurumu 
yapılabilir. Eğitim Alanında, "0" kotunun altında kalan 1. Bodrum kat emsale dahil değildir. 
 
- 95414 Ada 1 Parselde yer alan Eğitim Alanında, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve her türlü Ortaöğretim kurumu 
yapılabilir. Eğitim Alanında, "0" kotunun altında kalan 1. Bodrum kat emsale dahil değildir. 

40- Bu alanlarda kültürel hizmet binaları, yurtlar, çocuk yuvaları, yaşlılar bakımevi, halkeğitim merkezleri, 
kütüphane, sinema, tiyatro, konser salonları, idari tesisler yapılabilir. Bu alanlarda E=1.60 ve 
Hmax=Serbest olacaktır. 
 - Kat adedi ve beher kat yüksekliği mimari projeye göre belirlenecektir. 

Pursaklar 95199 ada 1 parselde yer alan Sağlık Tesis Alanı, E:2.00 , Yençok: Serbest'tir. Sağlık Tesis 
Alanında, aşevi, kan merkezi, şube hizmet yeri, gıda- giyecek- ilk yardım malzemeleri depoları, ihtiyaç 
sahiplerine yönelik barınma, misafirhane ve sosyal tesis alanı yapılabilir. 

Özel Sağlık Tesisi Alanında E:1,60 ve Yençok:Serbest olacaktır. 

- 95722 Ada 1 parselde, Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 19.08.2010 tarihinde 
onaylanan "Ankara İli Pursaklar İlçesi Kuzey Ankara (Protokol Yolu I.Etap) Revizyon İmar Planına Esas 
Jeolojik- Jeoteknik Raporu"nda belirtilen hususlara uyulacaktır. 
 - Resmi Kurum Alanında; kuruma ait yönetim, hizmet ve eğitim binaları, lojman, misafirhane, mescid, 
sosyal kültürel tesis binaları, açık ve kapalı spor tesisleri ile genel vaziyet planında belirlenecek olan 
diğer kamusal kullanımlar yer alabilir. Bu alanda E=1.50, Yençok=Serbesttir. 
 
- Planlama alanında yapılabilecek maksimum yapı yüksekliği (Yençok) serbest olmakla birlikte havaalanı 
mania kriterleri ile yapılacak zemin etüdü sonucuna göre mimari vaziyet ve/veya avan projesinde 
belirlenecektir. 

45- Belediye hizmet alanlarında araç parkı, kapalı garaj, itfaiye, belediye sosyal tesisleri ve buna bağlı 
ticari birimler yer alabilir. Bu alanlarda E=1.00 ve Hmax=Serbest olacaktır. 

95064 Ada 3 Parselde yer alan, Camii+Sosyo-Kültürel Tesis Alanı içinde Kuran Kursu, Aşevi, Dernek 
Odası, Dini, Sosyal ve Kültürel Eğitim Yeri, Kütüphane yer alabilir. 

95019 Ada 4 Parselde, Dini Tesis Alanı içinde kütüphane, sosyo-kültürel tesis, kuran kursu, konferans 
salonu yer alabilir. 

(Sadece 95291 ada için geçerlidir.) (1/5000 plan notu) 
 
- Pazar Alanlarında arazinin durumuna göre oluşacak bodrum veya üst katlarda ticaret, turistik tesisler, 
sergi ve satış tesisleri, sağlık, sosyal ve kültürel tesisler, eğlence ve dinlence tesisleri, idari tesisler, 
ekmek fabrikaları, ekmek, pasta, pide vb. fırınlar yer alabilir. Otopark ihtiyacı bodrum katlarda 
sağlanacaktır. Pazar Alanlarında Emsal=1.20 ve hmax=serbest olacaktır. Kottan kazanılan inşaat 
alanları emsal haricidir. Pazar Alanlarında arazinin durumuna göre oluşacak bodrum katlar ticaret, 
otopark alanı olarak kullanılabilir. 

(PROTOKOL YOLU):

49- 30 m'lik yola 15 m'den, 25 m'lik yola 10 m.'den daha az yapı yaklaşma mesafesi verilemez. 

53- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.05.2007 gün/1345 sayılı ve 11.09.2008 gün/2287 sayılı 
kararlarıyla onaylı NİP plan notları arasındaki uyumsuzluklarda bu uygulama imar planı hükümleri 
geçerlidir. Bu plan hükümleri genel plan hükümleridir. Planın tamamını kapsayacaktır. 

- Akaryakıt + LPG İstasyonu + Ticaret Alanlarında ; Yapılaşma Koşulları E:1.60 ve Hmax: Serbesttir. 
Yençok: 4 Kat 

 - Parsel alanında yer alan ruhsatlı mevcut binalar için yeni planlarla önerilecek yapı çekme mesafeleri 
açısından mevcut durum imar durumudur. Yeni yapılaşmalarda yeni çekme mesafelerine uyulacaktır. 
 - Ticaret Alanlarında; nikah, balo salonu, düğün salonu vb. sosyal-kültürel tesisler, dinlenme ve 
konaklama tesisleri ile her türlü ticari fonksiyonlar yer alabilir. 
 - +0.00 kotu mevcut kottan verilecektir.  
- +0.00 kotu altında yer alan kullanımlar inşaat alanına dahildir.  
- Emniyet mesafeleri açısından TSE'nin ilgili standartlarında yer alan, toplum ve çevre sağlığı açısından 
teknik, kalite ve güvenlik önlemlerinin alınması, istasyona ait kullanımlar ile diğer kullanımların alan 
içindeki yer seçiminde de TSE'nin belirlediği, standartların sağlanması şarttır.  
- Akaryakıt ve LPG Satış Servis ve İkmal İstasyonunda ilgili TSE Standartlarına (01939, 12820 vb.), 
Yangın ve Deprem Yönetmeliklerine 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kabul edilen 
Yangından Korunma Yönetmeliği koşullarına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına ilişkin yönetmelik 
hükümlerine uyulacaktır.  
- Ayrıca, bu alanda Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) (LPG Motorlu 
Karayolu Araçları İkmal ve Satış İstasyonları Kuruluş, Denetim ve Emniyet ve Ruhsatlandırma Kuralları 
Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Uyulacaktır. 
 - Çevre sorunları konusunda ilgili kuruluşların her talebinde gerekli önlem alınacaktır.  
- Karayolları Kenarında yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliğe uyulacaktır. 

Yençok:20 Kat

Yençok : Parsel büyüklüğü 4800-7000 m² arası olan parsellerde Yençok:21 kat, 7000 m² ve 7000 
m²'den büyük olan parsellerde Yençok:24 kattır. 

Yençok:18 Kat

95323 Ada 1 nolu parselde E:2.00 Hmax:Serbesttir. Yençok:10 Kattır.

95169 Ada ve 95170 Ada yapılaşma koşulları E:0.40. Yençok:3 Kattır.

- 95107 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 nolu parseller tevhid edilerek tek ada parsel olacaktır. Hmax:Serbest  
- Parsel cephesi işaretli yoldan verilecektir.  
- Yeni oluşacak parselin inşaat emsali 95107 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 nolu parsellerin toplam muadil inşaat 
alanına göre belirlenecektir. 

95076 Ada 1 nolu parselde E:1.50 Hmax:Serbesttir. Yençok:18 Kat


