
12 00

12 00

PARK

20 00

T

4A

T

4A

 

Ö.A.5-1

K

.. ..

.. ..

. ..

İLK

S

LİSE

PARK

T

BHA

REVİZYON İMAR PLANI ONAMA SINIRI

SINIRLAR

GÖSTERİM

KENTSEL ALAN KULLANIMI

 
 

KENTSEL SOSYAL  ALTYAPI

İLKÖĞRETİM TESİSLERİ

LİSE ALANI

SAĞLIK TESİSLERİ ALANI

    

 

CAMİ ALANI 
   

 

SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİSLER ALANI

ALTINOVA (PURSAKLAR)
UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU

ÖLÇEK:1/1000

 

 

BÖLÜNMÜŞ TAŞIT YOLLARI

YAYA YOLLARI

TAŞIT YOLLARI

ULAŞIM VE TEKNİK ALTYAPI
 
 
 

GELİŞME KONUT ALANLARI

KENTSEL ÇALIŞMA  ALANLARI
TİCARET ALANLARI

BELEDİYE HİZMET ALANI
 
 

 

 

AÇIK VE YEŞİL ALANLAR

PARK VE DİNLENME ALANLARI

SPOR ALANI

AĞAÇLANDIRILACAK ALAN

RESMİ KURUM  ALANI 

ÖNLEMLİ ALAN SINIRLARI

YAPI YAKLAŞMA SINIRI

TRAFO ALANI

ÖNERİLEN CEPHE HATTI

DÜZELTİLEN CEPHE HATTI

KORUNAN CEPHE HATTI

 

 

RUHSAT ALINAN PARSELLER

1- Parselasyon planı onaylanmadan uygulamaya geçilemez.  

 3- Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 05.02.2015 tarihinde onaylanan planlama alanına ait 205 
hektarlık alanın imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporunda belirtilen hususlara uyulacaktır.  
4- 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.  
5- Arazide mevcut ve inşa edilecek enerji nakil hatları ve koruma kuşaklarında "Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri" 
Yönetmeliğine uyulacaktır.  
6- Her türlü yapılaşmada Deprem Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.  
7- İhtiyaç duyulması halinde reglaj istasyonu, trafo, su deposu vb. kullanımlar öncelikle 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planları ile belirlenecek teknik altyapı alanlarında karşılanacaktır. Bu alanların da yeterli 
olmaması durumunda gerektiğinde yapı yaklaşma mesafeleri yollara 10m, yapılara 20m'den az olmamak 
koşuluyla park alanlarında yapılabilir.  

 

Planda belirtilmeyen hususlarda  
10- Konut alanları içerisinde konutlar ile birlikte fiziki, sosyal ve psikolojik yönden zararlı yan etkileri olmayan 
konut içi (3.sınıf) işletmeler ile kreş çocuk yuvası vb. kullanımlar yer alabilir. Yeterli büyüklüğe sahip konut 
parsellerinde açık yeşil alan amaçlı peyzaj düzenlemeleri yer alabilir.  

16- R1 ile tanımlı konut alanlarında E:1.60, Yençok:4 Kattır. 

 
17- R2 ile tanımlı konut alanlarında minimum parsel büyüklüğü 2000 m2, E:1.60 Yençok:8 Kattır. 

18- Bu alanlarda ada bazı uygulama yapılması durumunda inşaat emsali 0.10 artırılır. 5000 m² den büyük 
uygulamalar da ada bazı olarak değerlendirilir. 

 
21- Ticaret Konut Alanlarında İnşaat alanının maksimum %25'i ticaret olarak kullanılabilir. 

 
 

22- Ticaret alanlarında zemin ve bodrum katlar ticaret , üst katlar tercihen konut kullanımında olabilir. 

23- Bu alanda araç parkı, kapalı garaj, itfaiye, belediye sosyal tesisleri ve buna bağlı ticari birimler yer alabilir.
 

 
24- Bu alanda resmi,idari tesisler, kamu kuruluş ve servis alanlarını içeren birimler yer alabilir. 

 

 
25- Bu alanlarda kültürel hizmet binaları, yurtlar, çocuk yuvaları, yaşlılar bakım evi, halk eğitim merkezleri, 
kütüphane, sinema, tiyatro, konser salonları vb. tesisler yapılabilir. 136 ada 1 parselde yer alan Sosyal ve 
Kültürel Tesis Alanının, zemini ve kottan kazanılan alanları kapalı pazar alanı olarak değerlendirilebilir. 

26- Bu alanlarda sağlık ocağı doğum evi, dispanser, poliklinik vb. işlevlerde hizmet verecek tesisler yapılabilir. 

27- Bu alanda cami, mescit vb. İbadet tesisleri yapılabilir. 
 

 

 

MEVCUT İMAR HAKLARI KORUNARAK  YAPILAŞMA DÜZENİ
DÜZELTİLECEK ALANLAR(R)

R

R1

2

Y1

Y2

 

 
20- Y2 ile tanımlı konut alanlarında minimum parsel büyüklüğü 2000 m2, E:1.10, Yençok:8 kattır. 

TİCARET-KONUT ALANLARI
TİCK

2- Bu plan onama sınırları içerisinde kalan alanlarda mevzuata uygun olarak ruhsat alıp yapılaşmış parsellerde 
müktesep imar hakları geçerlidir. Yıkılıp yeniden yapılanma durumunda yeni plan koşulları geçerlidir. Ancak 
yeni plan koşullarına göre yapılaşma aşamasında parsel büyüklüğü, cephe hattı, yapı yaklaşma mesafeleri vb. 
konularda sorunların ortaya çıkması durumunda emsal değişmemek koşulu ile yapılanma koşullarının 
belirlenmesinde Pursaklar Belediyesi yetkilidir. 

8- Yapıların yüksekliklerinde Esenboğa Havaalanı mania planı kriterlerine uyulacaktır. Esenboğa Havaalanı 
doğal maniasında kalan ve planda "Mania" olarak işaretlenen alanlarda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden 
görüş alınmak şartı ile max. yapı yüksekliği12.50m'dir. 

15- Bu alanlar; 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, mülkiyet durumu , mania gibi kıstaslar göz önünde bulundurularak mevcut imar haklarına müdahale 
edilmiş alanlardır. Bu alanlarda ada bazı uygulama yapılması durumunda inşaat emsali 0.10 artırılır. 5000 m² 
den büyük uygulamalar da ada bazı olarak değerlendirilir. 

12- İmar Uygulaması İlçe Belediyesinin uygun görmesi durumunda etaplar halinde yapılabilir. 

9- +/- 0.00 kotu yoldan ya da tabii zeminden verilebilir. Kotlandırmayı kabule İlçe Belediyesi yetkilidir. 

DERE

Ö.A.5-1

Ö.A.2-1

KONUT YERLEŞME ve GELİŞME ALANLARI

YOĞUNLUĞU 
K

 VE YAPI DÜZENİ KORUNACAK PLANLI ALANLAR(K)

KONUT ALTI TİCARET ALANLARI

 
13- Bu imar planının onay tarihinden önce onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile belirlenen yoğunluk ve 
yapılaşma koşulları geçerlidir. 

14- Bu alanlarda yapılaşma koşulu Ayrık Nizam 4 kat, Taks: 0.40 dır. Konut altı Ticaret parsellerinin komşu bir 
parselle tevhit edilmesi durumunda ortaya çıkan yeni parselde muadil inşaat alanı ve yapılaşma koşulları 
değişmeden konut altı ticaret yapılabilir 
 
 

MESKUN KONUT  ALANLARI

KONUT ALANI..

YÜKSEK BASINÇ DOĞALGAZ BORU HATTI VE 

YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR 

AFET TEHLİKELİ ALANLAR 

TAŞKINA MARUZ ALAN 

ENERJİ İLETİM HATLARI VE KORUMA KUŞAKLARI 

ORTA VE ALÇAK BASINÇ DOĞALGAZ BORU HATTI VE EMNİYET MESAFESİ
 

EMNİYET MESAFESİ 

 
 
 

 

ESENBOĞA HAVAALANI MANİA HATTI

28- Türkiye Elektrik İletim A.Ş'ne ait 380 KV ve 154 KV Enerji İletim Hatları Güzergahlarında 30.11.2000 gün 
ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine uyulacaktır. 380 KV 
ve 154 KV enerji iletim hattı güzergahlarında yapılacak tüm yapılaşmalardan önce TEİAŞ'ın muvafakati 
alınacaktır. TEİAŞ'ın uygun görüşü alınmadan uygulama yapılamaz. 

 
29- Bu alanlarda emniyet mesafesi doğalgaz hatlarından sağ-sol 5 metre olup, emniyet mesafeleri içerisinde 
herhangi bir sabit yapı yapılamaz. 

 
30- Bu alanlarda emniyet mesafesi doğalgaz hatlarından sağ-sol 3 metre olup, emniyet mesafeleri içerisinde 
herhangi bir sabit yapı yapılamaz. 

31- Bu alanlarda gerekli taşkın önleme tesisleri inşaa edilmeden ve İslah çalışmaları tamamlanmadan ruhsat 
verilemez. 

  

Bu alanlarda yapılaşma koşulu Ayrık Nizam 4 kat, Taks: 0.40 dır. 

3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

Korunacak Konut Alanlarında Taks: 0.40 dır.

11- Yeni oluşan imar adaları içerisinde altyapı (su, elektrik, doğalgaz) tesisi var ise tapu tescil aşamasında 
ASKİ, TEİAŞ ve BEDAŞ'dan uygun görüş alınmadan tescil yapılamaz 

19- Y1 ile tanımlı konut alanlarında E:1.10, Yençok:4 kattır. 

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI

Gelişme Konut Alanlarında Esenboğa Havaalanı Mania Planı kriterlerine uyulacaktır. Ancak, Yençok:4 kat 
yükseklikli gelişme konut alanlarında parsel bazında arazi kotu ile mania kotu arasındaki fark izin verdiği 
takdirde E:Sabit kalmak şartı ile yükseklik Yençok:8 kat olabilir. 

ENERJİ NAKİL HATTI DİREK YERİDY

ANAOKULU ALANI
Milli Eğitim Bakanlığına bağışlanması şartı ile Anaokulu Alanının yapılaşma koşulları E:1.00 , Yençok:Serbest 
olacaktır. 

 
- 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. 
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9- Ada içi mevcut yapılaşma durumu ve siluet gözönünde bulundurularak ±0.00 kotu yoldan, tabii zeminden ya 
da yüksek yoldan verilebilir. 


