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1.)Planda belirtilmeyen hususlarda; 1.1)3194 sayılı imar kanunu ve ilgili 
yönetmelik hükümlerine; 1.2)1/5000 ölçekli Saray Nazım İmar Planı 
hükümlerine; 1.3)Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 
hükümlerine uyulacaktır. 
 
2.)Otopark ihtiyacı parsel içinde karşılanacaktır. 
 
3.)Her türlü yapılaşmada Deprem Yönetmeliğine uyulacaktır. 
 
4.)Yapı yüksekliğinin belirlenmesinde Esenboğa Havaalanı Mania 
Kriterlerine uyulacaktır. 
 
5.)Yollar, yeşil alanlar, genel otoparklar, cami ve karakol alanları ile 
MEB'na bağlı ilk ve ortaaöğretim 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 kanunun 23. maddesine ve ilgili kamu 
kuruluşlarınca onanan teknik standartlara uygun olarak yapılması 
halinde iskan ruhsatı verilebilir. 
 
6.)Arazide, mevcut ve inşa edilecek enerji nakil hatları ve koruma 
kuşaklarında ilgili yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. 

 
7.)İhtiyaç duyulması halinde reglaj istasyonu, trafo, su deposu vb. 
Kullanımlar öncelikle teknik altyapı alanlarında karşılanacaktır. Bu 
alanların yeterli olmaması durumunda gerektiğinde yapı yaklaşma 
mesafeleri yollara 10 metreden, yapılara 20 metreden az olmamak 
koşuluyla park, rekreasyon vb. kullanımlar içinde yapılabilir. 
 
8.)Bu plan onama sınırları içerisinde kalan alanlarda mevzuata uygun 
olarak ruhsat alıp yapılaşmış parsellerde ruhsatlı durum imar 
durumudur. Yıkılıp yeniden yapılması durumunda plan koşullarına 
uyulacaktır. 
 
9.)Yapıların Yüksekliklerinde Esenboğa Havaalanı mania planı kriterlerine 
uyulacaktır. 

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

 
15.)Ayrık nizam verilen konut adalarındaki yapılaşmamış parsellerde; 
mevcut yapılar nedeniyle oluşmuş cephe hattı ve sokak silueti dikkate 
alınarak yapı yüksekliği 4 kata göre belirlenecektir. 

 
16.)Düzeltilecek konut alanlarında toplam inşaat alanı (Emsal) 1,60 tır. 
Minimum yapı yüksekliği; yapılaşmış konut alanlarının çeperlerindeki 
adalarda (Hmin) 4 kattır. Parsel büyüklüğü yapılaşmamış 
adalarda minimum 1000 m2 dir. 

 
17.)İnşaat Emsali E 1,40 hmin 36,50m (12 kat) ve min. parsel büyüklüğü 
4800m2 dir Bu alanlarda 

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

 
18.)İnşaat Emsali E=1,00 Hmax=24,50 (8 kat) ve minimum parsel 
büyüklüğü 4500 m2 dir. Bir veya birden fazla adanın kentsel tasarım 
projesine dayalı olarak projelendirilmesi, uygulamanın kamu veya konut 
yapı kooperatifleri kanalıyla yapılması durumunda; adalar arasında 
inşaat alanı ve konut adedi transferi yapılabilir. 

 
19.) İnşaat emsali E 0,80 min parsel büyüklüğü 500m2 ve hmax=2 
kat'tır 

 
20.) İnşaat emsali E 0,50 min parsel büyüklüğü 1000m2 ve hmax=6,50 m.dir.

 

 

 
24.)Kentsel Servis Alanları; Kamu Kurum ve Kuruluşların Ofis Binaları, 
Ticaret ve Alışveriş Merkezleri, Turistik Tesisler, Sergi, Servis, ve 
Satış Tesisleri, Sağlık Tesisleri, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, 
Ticari Büro Servisleri, Basın-Yayın Tesisleri, Özel Eğitim ve Sağlık 
Tesisleri yer alabilir. Bu alanlarda toplam inşaat alanı; (Emsal 
(E))=1,00, minimum parsel büyüklüğü 2500 m2 Hmax=Serbesttir. 

 
25.)Bu alanlarda açık pazar yeri niteliğindeki kullanımlar yer 
alabilecektir. İhtiyaç duyulacak kapalı hizmet ile ticari yapılar için 
toplam inşaat alanı (Emsal) en fazla 0,05 ve kat adedi en fazla 

 6,50 metre olacaktır. 

 
26.)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. 

 
29.)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. 
 

30.)Bu alanlarda, Sağlık, Eğitim, Sosyal-Kültürel Tesisler, İbadet Yeri 
ve İdari Tesisler yer alacaktır. Emsal 0,50 dir. Yapı yüksekliği ise 
mania planlarına bağlı olarak serbesttir. (7000 m2 den küçük 
İlköğretim tesislerinde Emsal 1,2 büyük olanlarda ise Eğitim 
Tesislerinde Emsal 1,00 olacaktır) 

 
31.)Bu alanlarda açık ve kapalı spor alanları, basketbol, tenis, futbol, 
voleybol, açık ve kapalı kortlar, yüzme havuzu, atış poligonları vb. 
Tesisler ile bunlara servis verecek (konaklama, yönetim, ticaret vb. 
yan tesisleri yer alabilir. 
 
32.)Maksimum Emsal 0,10'dur. Yapı yüksekliği yapının teknolojik özelliğine 
ve hava mania koşullarına göre belirlenecektir. 

 
33.) 50.00 m.lik yollara olan yapı yaklaşma mesafesi; 30 m.den az 
olamaz. 

 
34.)30.00 m.lik yollara olan yapı yaklaşma mesafesi 20 m.den, 25.00 m.lik 
yollara olan yapı yaklaşma mesafesi 15 m.den az olamaz. 
 
35.)Kullanımlar 30.00 metre ve üzeri yollardan servis alamaz. 
 
 

YAPI YAKLAŞMA
SINIRI 

ESENBOĞA (PROTOKOL) YOLU
ÖNGÖRÜNÜM BÖLGESİ SINIRI

 
11.)Esenboğa Kent Girişi Yolu Boyunca, Bu yola silüet veren ve sınırları 
plan üzerinde belirtilen alanda yapılacak ve mevcut her türlü yapının 
konum, büyüklük, nitelik ve görünümü ile peyzaj düzenlemeleri 
Büyükşehir Belediyesince temin edilecek kentsel tasarım projesi ile 
belirlenecektir. Bu alanlarda hazırlanacak mimari/peyzaj projeleri 
Büyükşehir Belediyesince uygun görülmeden onaylanamaz. 

 
21.)Bu alanlarda E:0.50 ve hmax:serbesttir. 

(PROTOKOL YOLU)
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E=1.40
Hmin=12 Kat

E=1.00
Hmin=8 Kat

E=0,80
Hmin=2 Kat

E=0,50
Hmin=6,50

UYGULAMA İMAR PLANI
ETAP SINIRI

22.)Bu alanlarda E:0.50 ve hmax:serbesttir. 

 

14.)Gelişme konut alanlarında; adaların barındırdığı ruhsatlı yapılar 
nedeniyle yeterli parsel büyüklüğü sağlanamadığı takdirde ilgili adada 
mevcut duruma göre uygun parsel büyüklüğünde düzenleme yapılabilir. 

23)İnşaat Emsali 0.75, minimum parsel büyüklüğü 2500 m2 ve 
H=Serbesttir. Bu alanlarda, her türlü ticaret, 
sinema, tiyatro, otel banka, sigorta vb. bürolar, mağazalar 
yer alabilir. Otopark ihtiyacı yaya dolaşımını engellemeyecek 
şekilde zeminde veya bodrum katlarda sağlanacaktır. 

TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALANLAR
27.)5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile ilgili yönetmelik 
hükümlerine uyulacaktır. 

 

REKREASYON ALANLARI

KENTSEL VE BÖLGESEL YOLLAR50 00

OP

Enerji Nakil hattı ve koruma kuşağı içerinde yer alan konut 
adalarında, ilgili kurumdan görüş getirilmeden yapı ruhsatı verilemez. 
 

10.)Saray Sosyal Hizmetler alanı ayrı bir uygulama etabı halinde 
değerlendirilecek olup, bunun dışında kalan alanlardaki uygulama etaplarını 
belirlemeye ve etaplar halinde yapmaya belediyesi yetkilidir. 
 

  
 

28.)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. 
 

 
 
 

BAKIM AKARYAKIT VE LPG
İKMAL İSTASYONU

36.)A.B.B. Meclisinin 13.03.2009 gün ve 871 sayılı kararı ile onaylı, plan 
hükümleri geçerlidir. 
 
 
 
 
 

-140 m2 ortalama daire büyüklüğü uygulaması; parsel büyüklüğü x Emsal / 
140 m2 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. 

 

 

 

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. 

- 

- 

Konut Yerleşme Alanlarında Esenboğa Havaalanı Mania Planı kriterlerine 
uyulacaktır. Ancak Hmin=12 Kat yüksekliğinin Mania kotunu aşması durumunda, 
E= Sabit kalmak ve mania kotu altında kalmak koşulu ile Hmax=Serbest 
uygulanacaktır. 
 

- 

ortalama daire büyüklüğü 140 m² dir.

Daire sayısı sabit kalmak şartı ile dairebüyüklüğü şartı aranmamaktadır.

Konut+ Ticaret Alanları: 
 
Bu alanlarda ada bazı uygulama esastır. Parsel yapılması durumunda 5000 
m²'den küçük parsel oluşturulamaz. Bu alanlarda her türlü ticaret, sinema, 
tiyatro, otel vb.., öğrenci yurtları, bankalar, sigorta vb. bürolar, mağazalar ve 
konut kullanımları yer alabilir. Yapılaşmaların hangi nizamda olacağı ve 
nitelikleri ada bazında hazırlanacak Kentsel tasarım Projeleri ile 
belirlenecektir. Mimari projede belirlenmek şartıyla konut birimleri ev, ofis 
şeklinde karma kullanımda yapılabilir. 
 
- 98021 ada 1 parselin tamamının İbadet Yeri, 98758 adanın güneyindeki 
ilave alanında Yeşil Alan olarak İlçe Belediyesine bedelsiz terk edilmeden 
parselasyon planı tescil edilemez. 
 
- Teknik Alt Yapı Alanlarında Trafoların, Telekom Yapıları, Santral Binaları, 
Arıtma Tesisi, Su Deposu vb. kullanımlar yer alabilir. Bu Alanlar vaziyet 
planına göre ifraz edilir. 
 
- Teknik Alt Yapı Alanında Yapılacak Trafoların Çevre Güvenliği BEDAŞ 
tarafından sağlanacaktır. Trafonun dış cephesi görsel açıdan estetik olmak 
üzere duvar veya tel çitle çevrilecek şekilde ya da yer altına alınacaktır. 

 
 

K+T

-Mevcut planda konut kullanımında kalan 98021,98029,98758, adalarda 
konut alanlarının bir kısmı cami ve yol alanına ayrılmış olması sebebiyle 
yeni oluşturulan imar adalarında 98021,98029,98758 adalarda değişiklikten 
önceki m² ve emsal üzerinden hesaplanacak mevcut konut yapı 
yoğunlukları korunarak muadil toplam inşaat alanı aşılamayacaktır. 

-98314 ada 1 parsel SporTesisi Alanı, E:1.00, Y ençok: Serbest'tir. 

-Spor Tesisi Alanında, açık ve kapalı spor alanları, basketbol, tenis, futbol, voleybol, 
açık ve kapalı kortlar, yüzme havuzu, atış poligonları vb. tesisler ile bunlara servis 
verecek yönetim ve belediye hizmet birimleri yer alabilir. 

- 

-98294 ada 1 parsel İbadet Yeri (Cami), Emsal: 1.50, Hmax: Serbest'tir. 
 - Lojman, kütüphane, aşevi, dinlenme salonu, yurt ve kurs yapısı, gasilhane, 
şadırvan, hela gibi müştemilatlar yapılabilir. 

KENTSEL REKRASYON ALANI
E:0.30 Yençok:Serbest

BÖLGE PARKI

98449/56 parselin doğusundaki 277.619 m² alanının 241.096 m²'si ağaçlandırılacak 
alan olup, geri kalan kısmı ise bölge parkı olarak korunacaktır. 

Oyun, Spor, Eğlence, Barınak, Depo, Eğitim, İdari Yapılar, Ateşli Silah Eğitimi, 
İbadet Yeri vb. yapılar yer alabilir. 

- 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. 

 

- Belediye Hizmet Alanı; Emsal:0.50 Hmax: Serbest'tir.  
- Akaryakıt ve Lpg Servis İstasyonu Alanı;Emsal:0.50 Hmax:Serbest'tir. 
 - Özel Eğitim Alanı; Emsal:1.00 Hmax: Serbest'tir. 
 - Kentsel Servis Alanı; Emsal:1.00 Hmax: Serbest'tir. 
 - Kültürel Tesis Alanı; Emsal:1.50 Hmax: Serbest'tir. 

98301 Adada yer alan; 

7221 SAYILI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUN 6. MADDESİ İLE 3194 
SAYILI KANUNUN 8. MADDESİNE EKLENEN HÜKMÜ VE AYNI KANUNUN 13. MADDESİ İLE 3194 SAYILI KANUNUNA EKLENEN GEÇİCİ 
20. MADDE HÜKMÜ GEREĞİNCE, YAPI YÜKSEKLİĞİ SERBEST OLAN KULLANIMLARIN, 1/1000 ÖLÇEKLİ SARAY 1. ETAP UYGULAMA 

İMAR PLANI REVİZYONU İLE MER'İ İMAR PLANI SINIRI İÇERİSİNDE YAPILMIŞ PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ KAPSAMINDA YAPI 
YÜKSEKLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ 

Yençok:15 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:8 Kat

Yençok: 18 Kat

- 98156 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. 

- 98263 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. 

- Pursaklar 98155 ada 1 nolu parselde yer alan Eğitim Tesisleri Alanında, E:1.20 ve 
Yençok: Serbest'tir.  
- Eğitim Tesisleri Alanında, MEB tarafından bölgesel ihtiyaçlar göz önünde 
bulundurularak belirlenen, okul öncesi (anaokulu), ilkokul, ortaokul, her tür ortaöğretim 
kurumu (anadolu lisesi, fen lisesi, imam hatip lisesi, mesleki ve teknik lise, vb) yer 
alabilir.  
- Eğitim alanında, "0" kotunun altında kalan Bodrum katlar ve Çatı katı emsale dahil 
değildir. 

- Saray 98275 ada 2 nolu parselde yer alan Ortaöğretim Tesisi Alanında, E:1.50 ve 
Yençok:Zemin +5Kat'dır. 

Yençok: 4 Kat

Yençok: 4 Kat

(Yeni 98906 Ada)

Yençok: 18 Kat

- 98739 Ada 1 Parsel ve 98740 Ada 1 Parselde yer alan Konut Alanı (UPEM), 
yapılaşma koşulları E:1.20, Hmax:Serbesttir. Yençok:20 Kat

38- Esenboğa kent girişi yolu boyunca, bu yola silüet veren ve sınırları plan üzerinde 
belirtilen alanda mevcut ve yapılacak her türlü yapının konum, büyüklük, nitelik ve görünümü 
ile peyzaj düzenlemeleri, Büyükşehir Belediyesince temin edilecek kentsel tasarım projesi ile 
belirlenecektir. Bu alanlarda hazırlanacak mimari/peyzaj projeleri Büyükşehir Belediyesince 
uygun görülmeden onaylanamaz. 
 
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.  
Ancak, Uluslararası bazı kuruluşların kendilerine ait özgün cephe tasarımlarıda yapılabilir. Bu 
cephe düzenlemesinde renk ve malzeme mimari projeye göre belirlenir. 
 
e.Protokol yoluna bakan kentsel servis parsellerinde vaziyet planı, cephe çalışmaları için 
büyükşehir belediyesinden uygun görüş alınmadan, ilçesince proje onayı yapılamaz. 

39-Yapı yoğunluğu ve daire sayısı sabit kalmak şartıyla daire büyüklüğü şartı aranmayacaktır.  
-Gelişme konut alanı 98093 ada 1 ve 3 nolu parseellerin tevhidinden oluşacak olup yeni 
oluşacak parselin büyüklüğü 98093 ada 1 ve 3 parselin senet yüzölçümlerinin toplamı ile 
aynı olacaktır. 
 
41-Kent Giriş Kapısı yerleri şematik olup uygulama aşamasında değişiklik yapılabilir.  
-Kent Giriş Kapılarının yükseklikleri ve formları mimari proje aşamasında belirlenecektir. 

- 98071 ada 1 ve 2 nolu parsellerde mevcut durum imar durumudur. Planın öngördüğü 
Emsal aşılmamak koşulu ile zeminde teşekkül etmiş yapılar, Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı tarafından onaylı mimari proje doğrultusunda ruhsata bağlanır. 

-98513 Ada 13 nolu Parsel, Sosyal Tesis Alanlarında kültürel hizmet binaları, yurtlar, 
çocuk yuvaları, yaşlılar bakımevi, halk eğitim merkezleri, kütüphane, sinema,tiyatro, 
konser salonları, ibadet yerleri, sağlık, eğitim ve idari tesisler yapılabilir. Bu alanlarda 
E:0.50 ve Hmax: Serbest'tir. 

- 98430 ada 1 nolu parselde "0" kotunun altında kalan yapılaşmalar emsale dahil değildir. 

- 98304 ada 1 parselde kültürel hizmet binaları, yurtlar, çocuk yuvaları, yaşlılar bakımevi, 
halkeğitim merkezleri, kütüphane, sinema, tiyatro, konser salonları ve idari tesisler yer 
alabilir. 

- 98271 ada 7 nolu (yeni 8) parselde ıslah kesiti yapılmadan yapı kullanma izni (iskan) 
belgesi verilemez. 

 

- 98459 ada 41 nolu parselde yer alan Spor Tesis Alanında kentin açık ve yeşil alan 
ihtiyacı başta olmak üzere kent içinde ve çevresinde günübirlik kullanıma yönelik 
eğlenme, dinlenme, piknik ihtiyaçlarının karşılanabileceği lokanta, gazino, kahvehane, çay 
bahçesi, büfe, otopark gibi kullanımlarla tenis, yüzme, mini golf, araba yarışı, gibi her tür 
sportif faaliyetler yer alabilir. 

- 98823 Ada 5 nolu Parselin kullanım kararı Akaryakıt ve Lpg Satış Ve Servis İstasyonudur. 
Bu alanda Emsal E=0.50 ve Yençok=serbesttir. Akaryakıt ve Lpg Satış Ve 
Servis İstasyonu dâhilinde; akaryakıt ve lpg satış ve servis tesisleri, mini market, yıkama 
yağlama üniteleri, ticari üniteler, depolar ve ofis binası yer alacaktır. 
 - TS 12820 Akaryakıt İstasyonları-Emniyet Kuralları Standartlarına, Karayolları Kenarlarında 
Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmeliğe, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'ne, 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)- İkmal İstasyonu- Karayolu Taşıtları İçin Emniyet 
Kurallarına (TS 11939), ÇED Yönetmeliği'ne uyulacaktır.  
- Çekme mesafeleri 50 metrelik protokol yolundan 25 metre, diğer yönlerden 5'er metredir. 
Parsel içinde yapılacak olan kanopi ve tanklar çekme mesafeleri dışında yapılabilir. 
 - ±0.00 kotu 50 metrelik anayol cephesinden verilecektir.  
- Akaryakıt ve Lpg Satış ve Servis İstasyonu 50 metrelik anayoldan giriş-çıkış alacaktır. 

- 98738 ada 1 nolu parselde yer alan Orta Öğretim Tesisi Alanı (İmam Hatip Okulu) içerisinde 
öğrenim gören öğrencilerin meslek derslerinde kullanmaları amacıyla uygulama cami yapılabilir.  
- Okul alanı içerisinde yurt, kütüphane, spor salonu yer alabilir. 

Trafo Alanlarında; 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 
sağlanacaktır. 

-Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 12.11.2009 tarih ve 103 sayılı kararıyla onaylanan 
Saray Mahallesi 2. etap parselasyon planı kapsamındaki 98407 nolu imar adasının imar 
uygulamasında yüzölçümü aynen korunacaktır. 


